پنج شــنبه |  2بهمن  7 | 1399جمادی الثانی  | 1442شــماره 3472

 2اخبار
م
حرف مرد 

ستون حرف مردم
روزنامه خراسان جنوبی
انعکاس دهنده صادق نظرها،
انتقادها و مشکالت شماست.

نمابــر:
پیامک:
تلفــن:
056 32448054 2 0 0 0 9 9 9 056 32448050

●●حاال که باز هم به اذعان مسئوالن دانشگاه علوم
پزشکیبیرجندآمارهایشیوعوابتالیکرونادوباره
صعودیشدهاست،آیامسئوالناستاننمیخواهند
تدابیر بهداشتی را تشدید کنند به عنوان مثال منع
تردد را به همان ساعت  9شب برگردانند و مانع از
دورهمیهایشبانهشوند.
●● نزدیک به  10سال است که نهبندان زندگی
می کنم .خیلی ها می گفتند که چرا از بیرجند به
یک شهرکوچک تر رفته ام در حالی که همه برای
پیشرفت به نقاط بزرگ تر می روند؟ اوایل چون تنها
بودم کمی سخت می گذشت ولی باخونگرمی که
از مردم نهبندان دیدم ،دوری و تنهایی سخت نبود
تاجایی که بعد گذشت چند سال بیشتر از یک ماه
نمیرفتمبیرجند.

دستور رسانه ای
استاندار به مدیران
همه دستگاه ها باید مشترک روزنامه های استان
شوند و روزانه  10نسخه از نشریات استان را
خریداری کنند و خود را مکلف به پاسخ گویی به
رسانه ها بدانند.استاندار روز گذشته در جلسه
شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به
نقش رسانه ها در جامعه گفت :همه دستگاه ها
باید مشترک روزنامه های استان شوند و روزانه
 10نسخه از نشریات استان را خریداری کنند.
«مالنوری» با تأکید بر این که این کار سبب تقویت
مالی و انگیزه ای رسانه ها می شود ،متذکر شد:
گاهی مطالبی در روزنامه ها منتشر می شود که
مطالبه مردم است اما مدیران به آن ها پاسخ نمی
دهند و اشتراک روزنامه ها سبب می شود ،همه
دستگاه ها خود را مکلف به پاسخ گویی کنند و از
محتوای رسانه ها مطلع شوند .به گفته وی دستگاه
ها باید با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی و خانه مطبوعات برای توزیع مناسب،
عملکرد ساالنه خود را تا پایان سال در روزنامه
ها منتشر کنند تا با این اقدام ،از سویی مردم در
جریان اقدامات مدیران قرار گیرند و از طرفی
این اقدام باعث تقویت مدیران و ارتباط آن ها با
مردم شود .وی مهم ترین بازتاب ارائه عملکردها را
آگاهی بیشتر مردم دانست و متذکر شد :چنان چه
مردم همراهی نکنند و پای کار نباشند ،طرح ها و
برنامه های ما کارایی نخواهد داشت.وی در ادامه
سخنانش از اقدامات دستگاه ها در بحث پوشش
ارتباطی استان گفت و خاطرنشان کرد :با وجود
تالش های فراوانی که در بحث پوشش دیجیتال و
اینترنت انجام شده است اما هنوز در بخش هایی
از استان ،گالیه های دانش آموزان و والدین از
استفاده نکردن از کالس های مجازی وجود دارد
که این موضوع ،زیبنده استان نیست.

نتایج طرح های پژوهشی
به گفته مالنوری یکی از مهم ترین کارهایی که
در شورای برنامه ریزی باید پیگیری شود ،ارائه
گزارش نتایج طرح های پژوهشی سال گذشته
توسط مدیران است تا مشخص شود که طرح های
گذشته به چه میزان برای استان کارایی داشته
است .استاندار تصریح کرد :ساالنه تعداد زیادی
از دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا،
پایاننامههایمتعددیراآمادهمیکنندکهبخش
عمده ای از آن ها در کتابخانه ها خاک می خورد و
بدون استفاده می ماند .وی همچنین از مدیران
خواست برای پای کار آوردن مردم و ترغیب آن ها
به سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای استان
راهکارهایی ارائه کنند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

دکتر «جاوید» اعتقاد دارد

شاهکارهایشهرداری

توسعه شهری و خدمات رسانی به گونه ای که در شأن
مردم بیرجند است  ،تمام هم و غم شهرداری است.
شهردار بیرجند چندان از رسانه ها راضی نیست و به
برخی حرکات رسانه ای به طور جدی انتقاد دارد البته
روند جاری بر کلیت رسانه های استان را قبول دارد و
تشکر هم می کند.
ولی معتقد است موج سنگین احداث پروژه های
شهری که انجام گرفته به خوبی به اطالع افکار
عمومی نرسیده است و حتی بر این باور است ،اگر
مردم از میزان اقدامات شهری آن قدر که در طول
دوره اخیر بوده است در جریان قرار گیرند ،به طور
قطع خادمان شهری را روی سن قدرشناسی قرار می
دهند زیرا فرهنگ قدرشناسی در مردم بیرجند که
برخوردار از فرهنگی غنی هستند ،بسیار زمینه دارد.
دکتر «جاوید» اعتقاد دارد ،او و همکارانش با تالش
جهادی توانسته اند راه های طوالنی و بلند را برای
توسعه شهری ،میانبر و کوتاه کنند تا آن جا که احداث
برخی پروژه ها در قد و قواره ای است که با راه اندازی
آن ها شرایط مرکز استان را با استان های مشابه به
طور کلی تغییر می دهد و ما را متفاوت می کند.
شهردار از پروژه فرهنگسرای شهر ،پارک جنگلی،
بند دره و  ...نام برد و آن ها را به عنوان نمونه ذکر کرد،

کفن کرونا
بر تن
 735نفر

البته از روند برنامه ریزی و بودجه شهرداری نیز به
عنوان یک انقالب یاد کرد.اگرچه جلسه دیدار مدیران
روزنامه خراسان جنوبی و شهردار ،جنبه خداقوتی
داشت ولی رنگ و بوی کارگاه آسیب شناسی به خود
گرفت و شهردار حرف های ناگفته خود را هم روی
دایره ریخت ولی به شرط ضبط خاموش !سردبیر
روزنامه های استانی موسسه فرهنگی و هنری
خراسان هم توانمندی این موسسه را در حوزه رسانه
یادآور شد و گفت که انتشار روزنامه خراسان جنوبی
و فضای مجازی آخرین خبر موسسه فرهنگی  ،هنری
خراسان ،فرصت بسیار خوبی را برای دستگاه های

در شبانه روز گذشته دو فوتی کرونایی در استان به
ثبت رسید و آمار قربانیان ویروس کشنده به 735
نفر افزایش یافت.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
با بیان این که در شبانه روز گذشته از ۱۰۱
آزمایش کرونا در استان  ۲۶آزمایش ،مثبت اعالم
شد،افزود :از  ۲۶مبتالی جدید به کرونا ۱۰ ،نفر
در بیمارستانها بستری و  ۱۶نفر نیز نمونه گیری
سرپایی شدند.
دکتر «مهدی زاده» با اشاره به این که  ۱۲۹بیمار
با عالیم بیماری حاد تنفسی در بیمارستا نهای

 

ساختمان درمانگاه سرایان شروع شد

اجرایی استان فراهم کرده است تا واقعیت های هر
دستگاه به بهترین شکل با بیان دغدغه ها و مطالبات
مردم منعکس شود .حجت االسالم «ولی زاده» بر
لزوم پیوست فرهنگی برای همه پروژه های در حال
انجام سخن گفت و از برگزار شدن جلسات مهم
استانی بدون حضور خبرنگاران به بهانه کرونا انتقاد
و اظهارکرد که گویا فقط حضور خبرنگاران سبب
گسترش کرونا می شود و شرکت مسئوالن در این
جلسات تاثیری در این باره ندارد .وی افزود :در دوره
فعلی شهرداری ،کارهای اساسی و زیربنایی در حوزه
هایمختلفشهریانجامشدهاست.

استان بستری هستند،گفت :از این تعداد  ۳۴نفر
مبتالیان به کرونا را تشکیل می دهند و  ۱۱نفر از
بیماران در بخش مراقبتهای ویژه به سر می برند که
حال عمومی سه نفر از بیماران کرونایی وخیم است.
به گفته وی با فوت دو بیمار کرونایی در  24ساعت
گذشته آمار جان باختگان کرونا در استان به 735
نفر رسید.وی گفت :در شبانه روز گذشته  ۲۵بیمار
باعالیم تنفسی در بیمارستانهای خراسان جنوبی
پذیرش و در همین مدت  ۳۴بیمار شامل  ۱۳بیمار
کرونا مثبت با حال عمومی خوب ترخیص شدند .بنا
به گفته وی تا روز گذشته  ۳۵هزار و  ۸۷۴آزمایش

کرونا در استان انجام شد که از این تعداد جواب
تست  ۱۴هزار و  ۸۵۱نفر مثبت بود.

قفسه خالی از داروی صرع در برخی داروخانه ها
مرور یافت می شود  ،با وجود این بعضی داروهای
قاسمی-هراز گاهی زمزمه کمبود برخی داروها و
تشنج و صرع به ویژه نوع خارجی آن و برخی حتی
نایاب شدن اقالم پرمصرف و به ویژه خارجی در شهر
نمونه ایرانی وجود ندارد.
و فضای مجازی می پیچد.
وی تقاضا برای داروی خارجی و ایرانی را متفاوت
کمبود برخی اقالم دغدغه شهروندانی است که
می داند و اظهار می کند :شهروندی اظهار می
از یک سو دست شان از مسئوالن کوتاه است و
کرد یک شربت را که پنج هزار تومان قیمت داشت
از سویی ناچار به استفاده از داروی تجویز شده
به دلیل کمبود از خارج استان تا 500
هستند .این بار نوبت پیامک کمبود
هزار تومان تهیه کرده است و تقاضاها
داروهای ضد تشنج و صرع رسید.
برای داروهای کمیاب روز به روز زیادتر
داروهایی که طیف وسیعی از جامعه
مدیر داروخانه
می شود .با وجود این او گالیه می کند از
از اطفال گرفته تا سالمندان را شامل
هالل احمر بیرجند:
پزشکانی که می توانند تب و تاب بازار
می شود و مانند خیلی دیگر از داروها
برخی از داروها در
را کنترل کنند چرا که بیمار اطالعات
کمبود یا نبودشان افزون بر استیصال
چرخه بازار نیست
دارویی زیادی ندارد و پزشک برند را
و سرگردانی بیماران ،بازار سیاه فروش
اما هر چند نمونه
ایرانی آن ها یافت
تعیین می کند و با تجویز داروهایی که
آزاد ایجاد می کند در حالی که استفاده
می شود با وجود
در دسترس نیست بیمار با مشکل مواجه
از نمونه های مشابه ،تنها جایگزین های
این بعضی بیماران
می شود و دالل ها سوء استفاده می
موجود است.
اصرار به نمونه
کنند که دارو را به هر قمیتی بفروشند.
مدیر داروخانه هالل احمر بیرجند با
خارجی دارند چرا
کاش وقتی داروی خارجی نیست
تایید کمبود این داروها توضیح می
که مدت زیادی
پزشکان مشابه آن را تجویز کنند .به
دهد :برخی از داروها در چرخه بازار
از این داروها
استفاده کرده اند
نظر وی همکاری پزشکان کمتر است
نیست اما هر چند نمونه ایرانی آن
و حاال که نیازشان
در حالی که نمونه مشابه برخی داروها
ها یافت می شود با وجود این بعضی
در بازار نیست
روی دست داروخانه ها مانده و تولید
بیماران اصرار به دریافت نمونه خارجی
مستاصل شده اند.
همان شرکت است اما پزشک این نمونه
دارند چرا که مدت زیادی از این داروها
را تجویز نمی کند و باید در باره موجودی
استفاده کرده اند و حاال که نیازشان در
بازار با آن ها صحبت شود.
بازار نیست ،مستاصل شده اند« .رضایی» تاکید
مردم کمبودها را از ناحیه داروخانه ها می بینند و از
دارد که کمبود این داروها در یک سال گذشته شدت
شرکت های پخش غفلت می کنند و متوجه نیستند
گرفته است اما این را هم می گوید که برخی اقالم به

خراسان جنوبی  60سال پیش
در روزنامه

تا دارویی به داروخانه ارائه نشود به مردم هم عرضه
نمی شود .وی موضوع جالبی را مطرح می کند:
گاهی شرکت های توزیع ،دارو ارائه نمی کنند و
وقتی که بازار تشنه آن دارو شد ،اعالم می کنند که
چند جعبه از فالن دارو را با شرط خرید فالن مقدار
جنس ،ارائه می کنند بنابراین سازمان های نظارتی
باید بر کار شرکت های پخش هم نظارت کنند.در
یک داروخانه دیگر مسئول فنی آن اعالم می کند
که کمبود و کسری مشخصی نیست و اقالمی از
داروهای تشنج و صرع را نام می برد که در داروخانه
اش وجود دارد.
اما مسئول خرید یک داروخانه شبانه روزی اسم چند
داروی پر مصرف تشنج و صرع را مطرح می کند که از
آن ها موجودی ندارد و بیمار به دلیل این که تاکنون
نمونه خارجی استفاده می کرده است برای استفاده
از نمونه ایرانی تردید دارد چرا که نگران سازگاری آن
با بدنش است .با وجود این «قناعت» نمی تواند دقیق
بگوید جای چند قلم از این داروها در قفسه داروخانه
اش خالی است اما تایید می کند که داروهای پر
مصرف کمبود دارد و شرکت های پخش هم آن ها
را ارائه نمی کنند.

روزنامه خراسان در شماره  3354به تاریخ  11اسفند 1339در مطلبی در
صفحه  6آورده است :نماینده شرکت ساختمانی آستان جهت شروع بکار
ساختمان درمانگاه سرایان بمحل وارد و بالفاصله نقشه کشی آغاز شد و کار
ساختمانی درمانگاه مزبور شروع گردید بقرار اظهار مهندسین در صورت
مساعدت هوا تا فروردین ماه درمانگاه مزبور ساخته میشود درمانگاه مزبور
مشتملبرسهقسمتبنایاصلیدرمانگاه.منزلپزشکوماماومنزلنگهبان
و برج آب و حمام خواهد بود و با آخرین و مدرنترین وسایل مجهز خواهد بود.
سه هزار متر زمین آن توسط اهالی واگذار شده و هزینه های ساختمانی که در
حدوددومیلیونوپانصدهزارریالمیباشدازطرفسازمانخدماتاجتماعی
پرداخته میشود.

 13میلیارد قیر رایگان برای روستاها
 12میلیارد و 800میلیون تومان قیر رایگان به روستاهای استان اختصاص
یافت.
مدیرکل بنیاد مسکن گفت :این اعتبار برای اجرای آسفالت معابر و زیرسازی
راه های روستایی تعلق گرفت .به گفته «علی اصغر آسمانی مقدم » دهیاری
ها و مسئوالن شهرستانی با اعالم قیر مورد نیاز خود می توانند از این سهمیه
استفاده کنند.
وی با بیان این که امسال هزینه تهیه ،پخت آسفالت و حمل قیر برعهده دهیاری
هاست ،افزود :به همین دلیل سهمیه اختصاص قیر به تعداد طرح های هادی
روستایی مشخص نشده و رایزنی برای انجام تهاتر در دستور کار قرار گرفته
است.
وی ادامه داد :از  ۹۱۸روستای باالی  ۲۰خانوار استان در  ۹۱۴روستا ،طرح
هادی با هزینه کرد  ۱۵میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان اجرا شده است و در ۵۶۱
روستای استان با هزینه  ۱۴۲میلیارد و  ۸۵۸میلیون تومان طرح هادی اجرا
شده یا در دست اجراست.

باران زمستانی از عصر امروز

هوا  15درجه سرد می شود

از امروز عصر تا بعداز ظهر جمعه بارش پراکنده باران برای برخی نقاط شمالی
خراسان جنوبی به ویژه شمال شرق استان قابل پیش بینی است.
کارشناس هواشناسی استان گفت :مطابق با الگوی نقشهها به تدریج از امروز
تا جمعه افزایش ابر پیش بینی می شود و از امروز پنج شنبه ناپایداریهای جوی
به صورت وزش باد گاهی خیلی شدید همراه با خیزش گرد و خاک و کاهش دید
افقی و کاهش کیفیت هوا ظاهر خواهد شد .به گفته «نخعی» پنج شنبه تا عصر
جمعه بارش پراکنده باران برای برخی نقاط شمالی خراسان جنوبی به ویژه
شمال شرق استان قابل پیش بینی است و به لحاظ شرایط دمایی نیز افزایش
نسبی دمای هوا را انتظار داریم اما از جمعه و شنبه هفته آینده کاهش دمای هوا
تا 15درجه سبب گسترش سرما و یخ بندان شبانه خواهد شد.

