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●●چراشبکهبهداشتودرماننهبنداندرخصوص
موضوع مهم استخدامی دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند اطالع رسانی نداشته است؟ برخی از
متقاضیان از طریق کانال های خبری مختلف
شهرستان مطلع شده اند که منبع آن هم از جایی
دیگر بوده است ،نه روابط عمومی شبکه بهداشت و
درمان یا اداره کار .با این موضوع و ضعف در اطالع
رسانی بدون شک حق خیلی ها که واجد شرایط
ثبتنامبودند،ادانشدوازاینفرصتمحرومشدند.
●● استاندار گفته بود که باید دولت بومی در استان
داشته باشیم و بخشنامه برای آن هم در اختیار
باشد ،شاید این حرف خیلی خوب باشد ولی یکی
از مشکالت استان در سال های پس از تشکیل،
قوانینیبودهکهدرکالنکشورمصوبشدهاستدر
حالیکهچندانسنخیتیبرایاینمنطقهنداشتهو
دراینسالهایکیازموانعاصلیتوسعهمنطقهبوده
است.تشکیلدولتبومیدرخراسانجنوبینیازبه
قانونهایخاصمنطقهایهمداردکهاستانازاین
مزیتمحروماست.
●●درحالیکهمسئوالنوزارتبهداشتوهمچنین
مدیران دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مدام برای
عواقب هر گونه سهل انگاری در بحث کرونا هشدار
می دهند ولی باز هم اداره آموزش و پرورش اصرار
به بازگشایی مدارس دارد .آیا باید شاهد اتفاق تلخ
باشیمتاآنموقعبپذیریمکهدرشرایطمناسبیبهسر
نمیبریم؟البتهدراینبینبازهممدیراناینحوزه
می گویند حضور در کالس اجباری نیست .اگر این
طور است پس چه اصراری بر حضور دانش آموزان
درکالسدارند؟
●●به درخواست اهالی خیابان 17شهریور بیرجند
سرعتگیر در نزدیکی مسجد محل احداث شد که
جای تشکر دارد ولی از آن زمان هنوز خبری از رنگ
آمیزیآننیستدرحالیکهشبهابهسختیدیده
میشود.
●●وقتی قیمت مصالح ساختمانی همیشه رو به
افزایش است چه توقعی برای کاهش نرخ مسکن
داریم؟ به تازگی هم قیمت لوله و لوازم بهداشتی با
افزایشقیمتمواجهبودهاست.
●●سهم خوسف از معادن منطقه برای توسعه چقدر
استوچهدرصدیازتولیداتمعادنصرفپیشرفت
این شهرستان می شود؟این در حالی است که در
طبس درصدی از تولید مواد معدنی آن از جمله
زغال سنگ برای توسعه آن اختصاص می یابد .از
سوی دیگر برای فراوری مواد خام معدنی از جمله
مس در خوسف هم کار چندانی نمی شود و شاهد
خام فروشی آن هستیم در حالی که استان هایی
مانند کرمان برای معادن خود صنایع گسترده
فراوریدارند.
●●با توجه به شرایط کرونایی ،بخش هایی از جامعه
که مصرف برق باالیی دارد ،هنوز تعطیل است که
از جمله آن می توان به مدرسه ها ،دانشگاه ها و
حتیبرخیفضاهایورزشیاشارهکردولیبازهم
مسئوالن دم از مصرف باالی برق می زنند و معلوم
نیستچراباقطعبرقمواجههستیم؟اگردرزمستان
نمیتوانیمبرقموردنیازمردمراتامینکنیمپسدر
تابستانآیندهباوجوداستفادهازوسایلسرمایشی،
چه شرایطی پیش پای مردم خواهد بود؟ مسئوالن
دلیلاصلیاینموضوعرابرایمردمتشریحکنند.

لرزه های
خیز
چهارم
کرونا

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

اولویت دهی به پرونده های هتک حیثیت
حسین قربانی – شناسایی افراد مرتبط با پرونده های
هتک حیثیت افراد در اولویت قرار دارد .رئیس پلیس
فتای استان درباره رسیدگی به پرونده های مربوط
به هتک حیثیت افراد به خبرنگار ما گفت :شناسایی
افراد مرتبط با پرونده های هتک حیثیت افراد در
استان با اولویت و ظرف  48ساعت اولیه بعد از وقوع
جرم انجام می شود.
سرهنگ «محمد پور» در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار

ما مبنی بر این که با توجه به طوالنی شدن رسیدگی
به پرونده های جرایم سایبری آیا وحدت رویه ای در
این باره بین قضات استان وجود دارد؟افزود :در مرکز
استان شعبه رسیدگی به جرایم رایانه ای تشکیل
شده است و در رسیدگی به این پرونده ها مشکل
نبود وحدت رویه بین قضات استان وجود ندارد و در
دیگرشهرستان ها هم به تبع مرکز استان این موضوع
اجرایی می شود.وی با اشاره به این که در بسیاری

 

از موارد ،تخلفات در این حوزه توسط کسانی که این
گونه جرایم درباره آن ها انجام می شود ،گزارش نمی
شود ،افزود :افرادی را در استان داشته ایم که حساب
آن ها توسط مراجع قضایی دیگر استان ها مسدود
شده اما با توجه به این که قربانی ،جرمی مرتکب نشده
است ،با ارسال مستندات الزم ،جز در یکی دو مورد
که خواستار حضور فرد مدنظر برای رسیدگی شده
بودند ،بقیه با پیگیری اداری ،حل شد.

بحث درباره آسفالت و وعده های هیئت دولت
روزنامه خراسان در شماره  3349به تاریخ پنجم اسفند 1339در مطلبی
در صفحه  6آورده است :قریب  40روز است که آسفالت خیابان گلشن بعلت
نبودن قیر تعطیل شده آنچه این روزها مورد مذاکره مردم قرار گرفته آسفالت
و وعده های هیئت دولت سابق است زیرا وزارت راه کتبا و شفاها قول داده که
مبلغ  5میلیون و پانصد هزار ریال بمنظور آسفالت خیابانهای طبس بپردازد
متاسفانه تاکنون بیش از یک میلیون ریال آنرا نداده و از پرداخت بقیه خبری
نیست از هر خیابان قسمت کمی آسفالت شده و بقیه آن مانند سابق همیشه
باعث بروز گرد و خاک است و بهداشت عمومی را در مخاطره انداخته است.
اهالی از آقای نخست وزیر و وزیرراه تقاضای بذل توجه دارند.

تخلفات روغنیدرفضایمجازی
ضحی

مدتی است در بازار روغن بلبشویی برپاست .در این
بین یا قفسه های فروشگاه ها خالی از این کاالی
اساسی بود یا هم اگر توزیعی انجام می شد از پستوی
برخی فروشگاه ها بود .هر چند طی چند روز گذشته
محموله هایی از روغن در بازار توزیع شده ولی با توجه
به کمبودهای گذشته صف های طوالنی در برخی نقاط
استان بدون رعایت پروتکل های بهداشتی تشکیل
شده است.
این روزها آن چه مردم از آن گالیه دارند این است که
روغن های جامد در چشم برهم زدنی تمام می شود
و فقط این روغن را می توان از فروشگاه های اینترنتی
تهیه کرد .در این شرایط جدای ازکمبودها ،عده ای
فرصت طلب و سودجو در سایت های اینترنتی داللی
به راه انداخته اند و روغن جامد  5کیلویی را که در

فروشگاه ها موجود نیست و شهروندان هر جایی را
برای یافتن این کاالی اساسی زیرپا می گذارند با نرخ
های چند برابری عرضه می کنند .وارد یکی از این
سایت ها می شوم.
بـه گفتـه شـهروندان در خریدهـای اینترنتـی بـا آن کـه
نـرخ  65هـزار تومانـی روی هـر روغـن 5کیلویـی حک
شـده اسـت اما بـا قیمت تمـام شـده 70هـزار تومـان به
مشـتری ارائـه مـی شـود .حـال ایـن روغـن هـا کـه سـر
از فضـای مجـازی درآورده اسـت بـا نـرخ هـای کذایـی
عرضـه مـی شـود و کمبودهـا سـبب شـده اسـت تـا عده
ای بـرای تامیـن ایـن کاال در دام سـودجویان بیفتنـد.
بـرای پیگیـری بیشـتر در یکـی از سـایت هـا بـا یکـی از
افـرادی کـه مدعـی اسـت روغـن جامـد دارد ،تمـاس
برقـرار کردیـم .او گفت :هـم اکنون همـه اسـتان را هم
که بگردیـد روغنی پیـدا نمی کنیـد ،بهتر اسـت همین
روغـن را از مـن بخریـد در غیـر ایـن صـورت در روزهای

معاون سازمان
صمت :هم اکنون
روغن جامد در
فروشگاه های
اینترنتی و شرکت
های تعاون
روستایی در
روستاها عرضه
می شود که این کار
باهدف جلوگیری
از ازدحام مردم
است

افزایش استفاده از تلفن همراه در رانندگی های استان

از میان خبر ها

 18هزار دانش آموز محروم از گوشی و
اینترنت
بیش از  18هزار دانش آموز استان هم اکنون از گوشی همراه و اینترنت محروم
هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان از پیوستن  90درصد روستاهای استان به
شبکه ملی اطالعات خبر داد و گفت :همه دستگاه های اجرایی ،فرمانداری ها،
بانک ها ،خیران و قشرهای مختلف مردم می توانند با اهدای گوشی و تبلت در
این طرح ملی مشارکت داشته باشند .به گفته «واقعی» حدود  90درصد دانش
آموزان استان در شبکه شاد حضور دارند و فقط  10درصد دانش آموزان،
که بیش از  18هزار نفر را در بر می گیرند محروم از گوشی همراه و اینترنت
هستند .وی پدیده بازماندگی و ترک تحصیل دانش آموزان را یکی از آفت های
بزرگ دانست که به میزان زیادی امکانات ،منابع و استعدادهای بالقوه انسانی
و اقتصادی را تلف می کند و تاثیر غیرقابل جبرانی در ابعاد زندگی فردی و
اجتماعی افراد به جا می گذارد.
او اضافه کرد :کاهش آمار دانشآموزان بازمانده از تحصیل ،استفاده از آموزش
های مبتنی بر فناوری های نوین باانعطاف درزمان و مکان ،امکان ارائه رشته
های تحصیلی متناسب با استعداد دانش آموزان و نیازهای استان ،جبران
بخشی از کمبود نیروی انسانی دردوره متوسطه و جلوگیری از مهاجرت
روستاییان به شهرها از جمله مهم ترین اهداف اجرای طرح «آبا» به شمار می
رود .همچنین طرح آبا در  6شهرستان بشرویه ،بیرجند ،سرایان ،سربیشه،
فردوس و طبس اجرا می شود که این طرح باهدف افزایش نرخ پوشش تحصیلی
و جذب حداکثری دانش آموزان بازمانده از تحصیل دوره های تحصیل اول و دوم
متوسطه اجرا می شود.

تعداد بیماران مبتال به کرونا در استان در حالی دوباره
رو به افزایش است که زنگ خطر پیک چهارم کرونا در
خراسان جنوبی به صدا درآمده است.رئیس دانشگاه
علوم پزشکی بیرجند از افزایش بیماران حاد تنفسی و
کرونایی بستری در بیمارستانهای خراسان جنوبی
خبر داد و گفت :در هفتههای گذشته شاهد کاهش
بستری بیماران حاد تنفسی در بیمارستانها بودیم
طوری که به حدود  ۱۱۰مورد رسید ،اما طی روزهای
گذشته متاسفانه این تعداد به  ۱۶۰نفر افزایش یافته
است.به گفته دکتر «دهقانی» تعداد بیماران کرونا
مثبت بستری در بیمارستا نها هم در هفتههای
گذشته  ۲۳نفر بود که روز گذشته به  ۴۱نفر رسید
و این افزایش بیماران حاد تنفسی و کرونایی ،زنگ
خطری برای احتمال آغاز پیک چهارم کرونا در استان

آینـده بـه ایـن نـرخ نخواهیدیافـت .بـا وجـود ایـن مدیـر
یـک فروشـگاه اینترنتـی از وجـود روغـن جامـد در
فروشـگاه خـود خبـر داد وگفـت :قیمـت روغـن جامـد
 70هزارتومـان اسـت کـه بـه همـراه روغـن مایـع 30
هزارتومانـی در مجمـوع بـا قیمـت  100هزارتومان به
فـروش مـی رسـد.
وی تاکید کرد که اگر کسی روغن مایع را نخواهد ،می
توانیم فقط روغن جامد را به او عرضه کنیم.
معاون توسعه و تجارت سازمان صمت هم گفت :هم
اکنون روغن جامد در فروشگاه های اینترنتی عرضه
می شود که این کار با هدف جلوگیری از ازدحام مردم
است .به گفته «جویبان» بازرسی سازمان با افرادی که
در سایت ها درخصوص فروش روغن اقدام می کنند
به طور جدی برخورد می کند .به گفته وی شرکت های
تعاون روستایی در روستاهای استان هم روغن جامد
را توزیع می کنند.

است.وی بی توجهی به دستورالعملهای بهداشتی،
تجمعهای خانوادگی و مسافر ت را از عوامل اصلی
افزایش آمارهای کرونایی اعالم کرد و گفت :در صورت
ادامه این روند و رعایت نکردن دستورالعملهای
بهداشتی رو زهای سختی در پیک چهارم کرونا در
انتظار ما خواهد بود .وی با اعالم این که  145بیمار با
عالیم حاد تنفسی در بیمارستان های استان بستری
هستند ،افزود :از این تعداد  41نفرمبتال به کرونا
هستند که  8نفر از مبتالیان در بخش مراقبت های
ویژه به سر می برند.

شناسایی  27بیمار جدید
دهقانی با اشاره به این که حال عمومی چهار نفر از
بیماران کرونایی بستری در بخش مراقبت های ویژه

بیرجند یکی از شهرهای آسیب زا در حوادث درون
حسین قربانی  -نبود امکانات مکانیزه و هوشمند
شهری است ،از کاهش  ۵۵درصدی قربانیان خبر
برای کنترل ترافیک ،افزایش استفاده از تلفن
و ادامه داد :بیشترین تصادفات فوتی در سربیشه
همراه در حین رانندگی در استان ،نبود توقفگاه
با پنج مورد و با افزایش  ۱۰۰درصدی بوده است و
وسایل سنگین در بیرجند و معرفی مرکز استان به
شهرستانهای خوسف  ،سرایان ،بشرویه و زیرکوه
عنوان یکی از شهرهای آسیب زا از جمله مواردی
تصادف فوتی نداشتهاند.
بود که رئیس پلیس راهور استان روز
وی علت وقوع بیشتر تصادفات را رعایت
گذشته در نشست با اصحاب رسانه
نکردن حق تقدم و توجه به جلو با بیش از
مطرح کرد .سرهنگ «عباسی» گفت:
سرهنگ«عباسی»:
 ۶۵درصد اعالم کرد و افزود53 :درصد
زیرساختهای شهری با افزایش
زیرساختهای
متخلفان جوان بین 15تا 35سال بوده
جمعیت همخوانی ندارد و جابهجایی
شهری با افزایش
اند و  ۴۷درصد مجروحان و  ۴۳درصد
پلهای هوایی و مکانیزه شدن آن ها
جمعیت همخوانی
متوفیان را هم موتورسواران تشکیل
از مهم ترین اولویتها در معابر شهری
ندارد و جابهجایی
می دهند.
است که باید بیش از گذشته مورد توجه
پلهای هوایی و
وی با بیان این که راهنما زدن در شهر
قرار گیرد.
مکانیزه شدن آن
ها از مهم ترین
باید نهادینه شود زیرا یکی از معضالت
به گفته وی ایجاد توقفگاه ویژه
اولویتها در
ترافیکی ،نزدن راهنماست که سبب
وسایل سنگین در مرکز استان هم از
معابر شهری است
بروز حوادث میشود،افزود :سه نقطه
درخواست هایی است که محقق نشده
که باید بیش از
حادثهخیز در شهرهای استان وجود
که این موضوع گالیه شهروندان را
گذشته مورد توجه
دارد که به شهرداریها درخصوص رفع
در پی داشته است.وی با اعالم این
قرار گیرد.
نواقص ابالغ شده است .او دلیل ۴۵
که  6هزار و  ۱۰۴فقره تصادف درون
درصد تصادفات درون شهری را توجه
شهری در استان از ابتدای امسال به
نکردن به جلو دانست و گفت :استفاده از تلفن همراه
وقوع پیوسته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته
در استان در زمان رانندگی خیلی افزایش یافته
 ۲۶درصد کاهش داشته است ،گفت :هزار و ۷۸۹
است.به گفته وی ،امسال  ۲۱۴هزار و  ۷۸۶راننده
مصدوم و  ۲۱فوتی در تصادفات درون شهری در
متخلف اعمال قانون شده اند و  ۱۳هزار و  ۷۸مورد
استان داشته ایم که متوفیان نسبت به سال گذشته
تخلف حادث ه ساز به وقوع پیوسته است.
 ۱۳درصد کم شده است .وی با اشاره به این که
وخیم است ،اظهارکرد که خوشبختانه در شبانه روز
گذشته هیچ مورد فوت بر اثر کرونا ،در خراسان جنوبی
نداشتیم و تعداد فوتی ها بر اثر بیماری کرونا  733نفر
است.او از شناسایی  14هزار و  816بیمار مبتال به
کرونا از ابتدای شیوع خبر داد و یادآور شد که در 24
ساعت گذشته  105تست کرونا در استان انجام شد
که در مجموع  ۲۷بیمار کرونا مثبت شامل  ۹بستری و
 ۱۸سرپایی شناسایی شدند.

تشدید نظارت بر آرامستان ها
به گزارش خبرنگار ما ،طبق دستور استاندار و با
همکاری فرمانداران و مشارکت شهرداری ها ،از
این پس نظارت بر آرامستان ها در استان تشدید می
شود.معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار روز

خراسان جنوبی  60سال پیش
در روزنامه

گذشته در جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا،
به مبحث مهم عادی انگاری مردم در مبارزه با ویروس
کرونا اشاره کرد و افزود :مردم و مسئوالن باید بدون
عادی انگاری و در فضایی هم راستا ،وضعیت استان را
بهبود بخشند .به گفته «خوش خبر» برگزاری تجمع و
دورهمی ها همچنان ممنوع است زیرا باعث دامن زدن
به شیوع بیماری می شود و طبق دستور اکید استاندار و
با همکاری فرمانداران و مشارکت شهرداری ها ،نظارت
بر آرامستان ها در استان شدت می گیرد.وی از کسب
موفقیت بزرگ تغییر رنگ استان در نتیجه مدیریت
بیماری کرونا گفت و تصریح کرد :رسیدن به شرایط
مطلوب ،نتیجه مشارکت باالی مردم و حضور مؤثر
دستگاه های عضو ستاد است و رعایت فاصله فیزیکی در
برگزاری جلسات مجوزدار باید به فرهنگ تبدیل شود.

یادداشت
مجتبی نوریان

اصالح متناسب سازی حقوق مشاغل
سخت چه شد؟
از قول ،وعده ،مصاحبه و حتی عذرخواهی وزیر و وکیل ،آبی برایشان گرم نمی
شود ،مهم ،نتیجه کار است که در عمل باید ثابت شود ،حکایت اصالح حقوق
بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور که با وجود اعتراض های مکرر این قشر،
همچنان تکلیفش مشخص نیست.
یک روز آقای وزیر می گوید ،روزی دیگر مدیرعامل و روز و روزهایی هم مسئوالن
تشکل های کارگری و بازنشستگی و البته شاهد انتقادهای مداوم مستمری
بگیرانی هستیم که چشمشان به ارقام فیش بی تغییر حقوق است!
به واقع مستاصل مانده اند که باید با چه زبانی به متولیان بگویند کل سنوات
تاییدی شان ،مالک است نه آن چه خود اصرار دارند و از آن به سنوات ارفاقی
نام می برند .به فرض این که تفسیر بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور از
سنواتشان اشتباه است آیا نمایندگان شان در تشکل های کارگری هم خطا می
گویند؟ از این نظرها نیز صرف نظر ،ان شاءا ...که حرف های آقای وزیر و صد البته
نظر قضات دیوان عدالت اداری را که قبول دارند و اگر دارند چرا به استناد همان
ها ،قدمی برای اصالح ،برنمی دارند؟آقایان تامین اجتماعی ،متناسب سازی
حقوق بازنشستگان در نیمه اول امسال اتفاق افتاد اما در ماه های پایانی سال،
همچنان شاهد بی توجهی به احقاق حق مستمری بگیران مشاغل سخت و زیان
آور هستیم و این قشر از زمان شروع ،ماه ها را یکی پس از دیگری به امید اصالح
سپری کردند تا به امروز که آخرین روز دی است ،اما هر بار ناامیدتر از قبل!!!دو
ماه،یعنیدوحقوقدیگرتاآخرسال 99باقیاستوفرصتاندکیتاسال۱۴۰۰
پس تامین اجتماعی اگر قرار و برنامه ای برای اصالح و اعمال حق بازنشستگان
مشاغل سخت و زیان آور ندارد با شجاعت اعالم کند تا این قشر ،محکم تر از قبل به
دنبال احقاق حق خود از مراجع نظارتی و قضایی باشند و در این مسیر ،اطمینان
دارند که بی عدالتی متولیان ،هم در نزد بازنشستگان و هم دستگاه های ذی
صالح محکوم خواهد بود.بنابراین چه بهتر که حالوت متناسب سازی به جای
همسان سازی حقوق را بیش از این به کام بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور
تلخ نکنند و این قشر پیش کسوت عرصه کار و تولید را معطل نگذارند و آگاه باشند
که دعایشان ،سرمایه خدمت شان خواهد شد و خدای نکرده آه و سوز دلشان. ... ،

تامین  7650قطعه زمین برای طرح
اقدام ملی مسکن
هفت هزار و ۶۴۰قطعه زمین در شهرهای زیر ۱۰۰هزار نفر جمعیت استان برای
مسکن ملی تأمین شد.مدیرکل بنیاد مسکن از معرفی دو هزار و 781متقاضی
دریافتتسهیالتطرحاقدامملیمسکنبهبانکهاخبردادوگفت:از ۶هزارو۱۵۱
متقاضیثبتنامشدهدراستان،سههزارو ۱۲نفراحرازهویتشدندوازاینتعداد
حدود سه هزار نفر افتتاح حساب داشتند که دو هزار و ۷۸۱نفر اقدام به واریز وجه
 ۴۰میلیون تومانی کردند و برای دریافت تسهیالت به بانک معرفی شدند و زمین
همبهاینافرادتحویلشد«.آسمانیمقدم»نرخسوداینتسهیالترا ۱۲درصدبا
بازپرداخت ۱۲سالهودوسالدورانمشارکتساختاعالمکردوافزود:بیشترین
متقاضیان مربوط به شهرستانهای طبس و قاین و ساخت مسکن ملی در همه
شهرهایاستانبهجزبیرجندبرعهدهبنیادمسکنانقالباسالمیاستاناست.

برف و باران در راه
برای ۲۴ساعت آینده در استان وزش باد همراه با گرد و خاک پیش بینی می شود.
کارشناسهواشناسیاستانگفت:باتوجهبهالگوینقشههایپیشیابیهواشناسی
سهشنبهشرایطجویدراستانآراموپایدارخواهدبود.بهگفته«زارعی»ازچهارشنبه
افزایشمتناوبابرتاپایانهفتهرخمیدهدوتغییراتدماییهمطیدوسهروزآینده
قابلمالحظهنخواهدبودوبرایپنجشنبهبارشبرفوباراندرنوارشمالیوشمال
شرقاستانپیشبینیمیشودوکاهشدماازجمعهمحسوساست.

