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 2اخبار
گزارش خبری

دانشگاه ؛ آموزش
مجازی ،شهریه حضوری
اکبـری  -امسـال اگـر چـه بـا مجـازی شـدن
تحصیـل ،هزینـه هـای خوابـگاه ،رفـت و آمـد و ...
از سـبد خرج هـای دوران دانشـجویی حذف شـد
امـا افزایـش شـهریه هـا درابتـدای هـر تـرم دامـن
دانشـجویان دانشـگاه های غیردولتـی را گرفته و
دادشـان را در آورده اسـت.
کیفیـت پاییـن آمـوزش هـای مجـازی و افزایـش
چنـد برابـری شـهریه ثابـت و متغیـر بـرای
واحدهـای نظـری و عملی امسـال و در شـروع ترم
جدیـد تحصیـل از جملـه گالیـه هایـی اسـت کـه
دانشـجویان مطـرح مـی کننـد.
یک دانشـجوی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این
کـه در ترم مهـر و آغـاز سـال تحصیلـی جدیـد با آن
که آمـوزش مجازی و حتـی بسـیاری از درس ها با
مشـکل مواجـه بـود و بـه خوبـی ارائـه نمی شـد ،از
افزایـش شـهریه ثابـت و متغیـر بـرای دروس ارائـه
شـده گالیه مـی کنـد و مـی افزایـد  :امسـال واحد
عملـی ارائه نشـده اسـت ،امـا شـهریه ثابـت به یک
باره بـرای تعداد واحـد برابر بـا ترم گذشـته حدود
یـک میلیـون تومـان افزایـش یافـت و بـه همیـن
میـزان شـهریه متغیـر بـا افزایـش مواجه شـد.
دیگـر دانشـجو هم مـی گویـد :بـا آن کـه تـرم پیش
دروس عملـی بیشـتری داشـتم یـک میلیـون
شـهریه ثابـت و حـدود دو میلیـون شـهریه متغیـر
بـرای یـک تـرم پرداخـت کـردم ولـی بـا وجـود
مجازی شـدن تحصیل و مشـکالتی که برای ارائه
دروس وجود دارد در سـال تحصیلـی جدید برای
تعـداد واحـد یکسـان بـا تـرم قبـل و حتـی بـا وجود
حـذف واحدهـای عملـی ،شـهریه ثابـت افزایـش
یـک میلیونـی و شـهریه متغیـر هـم افزایـش قابـل
توجهـی بـرای هـر درس داشـته اسـت.
او مـی افزایـد :سـال گذشـته شـهریه ثابـت یـک
میلیـون و  500هـزار تومـان بـود و امسـال بـه دو
میلیـون و  500هـزار تومـان افزایـش یافـت .او
همچنیـن از بـی کیفیتـی ارائـه دروس بـه شـکل
مجـازی و کالس هـای درس آنالیـن چنیـن مـی
گویـد :بـا ایـن نحـوه ارائـه دروس افزایـش شـهریه
بی معناسـت و با این کـه بارهـا اعتراض کـرده ایم
امـا بـه ایـن موضـوع توجهـی نمـی شـود.

20هزارنخ سیگاردر اتوبوس
20هزار نخ سيگار خارجی قاچاق در قاینات
كشف شد.
به گفته سرهنگ «زال بیکی» فرمانده انتظامی
قاینات در بازرسی از یک اتوبوس  20هزار
نخ انواع سيگار خارجی قاچاق به ارزش
150میلیون ریال کشف و در این باره يك خودرو
توقیف و متهم به مراجع قضایی معرفی شد.

 14قاچاقچی از ماموران
رودست خوردند
حسین قربانی -یک تن و  400کیلوگرم تریاک
طی سه روز گذشته در  6عملیات از سوداگران
مرگ در استان کشف شد.فرمانده انتظامی استان
در جمع خبرنگاران گفت :مأموران انتظامی با
انجام اقدامات اطالعاتی در  6عملیات جداگانه
در استان هشت خودرو را متوقف کردند و ضمن
کشف یک تن و  400کیلوگرم تریاک ،بر دست
 14متهم دستبند زدند .به گفته سردار« فرشید»
از ابتدای سال هم بیش از  71تن و 500کیلو گرم
انواع مواد مخدر در استان کشف شد که نسبت به
مدت مشابه سال قبل  50درصد افزایش دارد و
در این باره 111باند توزیع مواد مخدر متالشی
شد.وی با اشاره به ممنوعیت ترددهای شبانه
افزود :برای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا
و در زمینه اجرای مصوبات ستاد ملی و استانی
مقابله با کرونا از ساعت  21تا  3بامداد ممنوعیت
تردد اعمال می شود .در این راستا بیش از پنج
هزار قبض جریمه برای رانندگان متخلف صادر
شده است.

دستور استاندار و  2نگاه

دیروز «خراسان جنوبی» نوشت «آقای استاندار دستور
شما اجرا نشد» .مدیر کل دفتر استاندار روز گذشته
خبر داد:پاسخ مثبت ادارات به دستور استاندار برای
درج عملکرد ساالنه .شما ابتدا خبر استانداری را
بخوانید و سپس توضیح مستند روزنامه خراسان
جنوبی را که نشان می دهد افزون بر این که مصوبه
یادشده از سوی بعضی ادارات عمل نشده حتی
گزارشی هم که به استانداری داده شده است جای
تامل دارد زیرا طبق مستندی که در ذیل خواهید
خواند فقط یک چهارم ادارات هم پاسخ مثبت به
دستور استاندار نداده اند .البته انتقاد ما به استانداری
نیست و معتقدیم این مصوبه و دستور استاندار نه
تنها بسیار جای تقدیر و حکایت از نگاه رسانه ای
مهندس «مالنوری» دارد بلکه می خواهیم بگوییم
این دستور که هنوز هم زمان دارد به «ارواح» نپیوندد
و در اله الی گزارش های مدیران مدفون نشود .اما
خبر استانداری.مدیرکل دفتر استاندار خراسان
جنوبی از پاسخ مثبت و همراهی ادارات و دستگاه
های اجرایی به دستور استاندار برای درج عملکرد
ساالنه در مطبوعات خبر داد.محبی با اعالم این خبر
خاطرنشان کرد :استاندار دستورات ویژه ای برای
حمایت از رسانه ها را پس از بازدید از یک رسانه مطرح
کرد که این دستور ویژه در شورای برنامه ریزی استان
نیز مورد تأکید قرار گرفت که بر اساس آن ،مدیران
همه دستگاه های اجرایی ،ادارات و سازمان ها مکلف

شدند عملکرد یک ساله خود را از طریق مطبوعات
استان منتشر کنند.به گفته وی این تکلیف در راستای
کمک مالی به رسانه ها ،شفاف سازی خدمات دولت
و آگاه سازی مردم درخصوص اقدامات دستگاه ها
طی یک سال گذشته اعمال شد و اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی و خانه مطبوعات مکلف شدند جدول
زمان بندی درج گزارش عملکرد دستگاه ها را به
چهار روزنامه استان ارائه کنند.به گفته وی؛ بنا به
گزارش مکتوب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی،
این تقسیم بندی به درستی انجام شده است و با
برقراری تعامل بین روزنامه ها و ادارات ،گزارش ها
به طور مرتب منتشر می شود.مدیرکل دفتر استاندار
تصریح کرد :الزام ادارات و نهادها به پذیرش اشتراک
ساالنه از نشریات محلی (حداقل  10نشریه استانی)
نیز از دیگر مصوبات شورای اداری بوده که بر اساس
آمار ارائه شده از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،محقق شده است.محبی ادامه داد :تکلیف
مدیران دستگاه ها مبنی بر پاسخ گویی به مطالبات
مردم که در رسانه های استان منتشر می شود نیز از
دیگر دستورات استاندار و در راستای رفع مشکالت
مردم است.

نگاه دوم

خراسان جنوبی :تا این بخش خبر که ادارات دسته
بندی و جدول بندی شده اند با هم ،هم نظر هستیم اما
طبق همین جدول بندی متاسفانه از  21دستگاهی

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

اکبری
چندین داروخانه را برای اطالع از وجود نوع خاص
انسولین (النتوس) ،پشت سر می گذارم اما انسولین
از نوع دیگری موجود است .طبق گفته های برخی
متصدیانداروخانههاانسولینالنتوسبهشکلسهمیه
بندی هر چند وقت یک بار در برخی داروخانه های
خاص توزیع می شود .یک متصدی داروخانه با اشاره به
موجود بودن انسولین ایرانی از کمبود و نبود انسولین
نوع النتوس می گوید و می افزاید :انسولین النتوس
بیشتر و دیگر انسولین های موجود در بازار کمتر مصرف

می شود .بیماران دیابتی به این نوع خاص دارو عادت
کرده اند و بیشتر به دنبال این انسولین هستند .دیگر
متصدی داروخانه هم می گوید :انسولین النتوس
سهمیه بندی است و هرچند وقت یک بار در داروخانه
ها توزیع می شود اما این تعداد محدود است و هم اکنون
حدود چند هفته است که داروخانه ها این نوع انسولین
را در اختیار ندارند.
متصدی داروخانه دیگر هم از تحویل گرفتن محموله
 600تا  800بسته ای نمونه ترک (گالرین) انسولین
خبر می دهد و اظهار می کند :این نمونه انسولین هم
اکنون به طور کامل تحویل می شود و کمبودی نیست

اما انسولین النتوس کم است و به صورت محدود میان
داروخانه ها توزیع می شود .مسئول اداره نظارت بر امور
دارویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم از تحویل و
توزیعمحمولهانسولینالنتوسدربیمارستانهاوبرخی
داروخانه های خاص خبر می دهد و می افزاید :در مرکز
استان داروخانه هالل و در دیگرشهرستان ها مراکز
درمانی و بیمارستان های دولتی این نوع انسولین را در
اختیار دارند .به گفته دکتر «راستی» برای دیگر نمونه ها
کمبودی نیست و داروخانه ها انسولین در اختیار دارند
که بیماران با نظر پزشک می توانند از نوع دیگر انسولین
استفاده کنند.

نبود نظارت بر مناطق گردشگری

راهیابیهنرمندبیرجندیبهنیمهنهایی«سینامک»

چند سال است اتفاقات ناخوشایندی در مناطق گردشگری طبس و دیگر
شهرهای استان تکرار می شود بفرمایید از تخلفات انجام شده ،چه جرمی
را شما (متولیان گردشگری) جریمه کردید؟ کجا پیگیری کردید که نتیجه
گرفتید؟نماینده ولی فقیه در استان روز گذشته در دیدار با ائمه جمعه و
مسئوالن ستاد امر به معروف و نهی از منکر طبس با بیان این که گزارش
دریافتی از وضعیت فرهنگی و اجتماعی این شهرستان برای ما بیش از
پیش اتمام حجت بود ،افزود :تهدیدهای فرهنگی و برنامه دشمن برای
ضربه زدن به باورها و ارزش های دینی مردم است .به گفته حجت االسالم
والمسلمین«عبادی» گاهی ممکن است در بعضی از جزئیات خأل قانونی
داشته باشیم اما برای این که یک عده بیایند و در جامعه فساد کنند و آن را
ترویج دهند ،در مجموعه اختیارات قوه قضاییه و ضابطان آن  ،خأل قانونی
نداریم .وی در ادامه به گالیه های مختلف مردم از نبود نظارت بر مناطق
گردشگری طبس اشاره کرد و ادامه داد :بی توجهی برخی از تورها به مسائل
فرهنگی و دینی مردم منطقه سبب انتقاد و اعتراض آنان شده است و هم اکنون
شاهدیم که این اتفاقات پشت سر هم تکرار می شود .این ها بر اساس قوانین
گردشگری مجوز گرفته و آمده اند که در این صورت باید امور توسط مسئول
مربوط ،مدیریت شود .این چه مدیری است که می گوید هیچ اطالعی ندارد که
این ها چه می کنند ،این که مدیریت نیست.
وی ادامه داد :در جنبه دیگر اگر هم این تورها مجوز ندارند ،نیروی انتظامی باید
جلوی آن ها را بگیرد و آنان را برگرداند .وی با طرح این سوال که کجای این کار
خأل قانونی وجود دارد؟ گفت :این خود ما هستیم که نمی خواهیم کاری انجام
دهیم .وی با انتقاد از این که هیچ نظارتی در بخش گردشگری وجود ندارد،
اظهارکرد :در آن جایی که کاری از دست شما ساخته نیست یا نیرو ندارید کار
را طبق یک تفاهم نامه رسمی تحویل بسیج دهید تا بسیج آن منطقه ورود کند.

هنرمند بیرجندی در بخش عکس نوجوان ،در بین منتخبان نیمه نهایی جشنواره
سینامک قرار گرفت.
«رمضانـی» معـاون فرهنگی و رسـانه ای اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی اسـتان
گفت« :سـارا صبـوری» در مقطع متوسـط به مرحلـه نیمه نهایی جشـنواره سـینامک
به میزبانی نیشـابور راه یافـت« .رمضانی» افـزود :هنرمندان اسـتان بـرای اولین بار
در ایـن جشـنواره شـرکت کردنـد و خراسـان جنوبـی جزو اسـتان هایـی با بیشـترین
شـرکت کننـده در ایـن جشـنواره بـود و اثـر هنرمنـد بیرجنـدی در بیـن  40اثـر بـه
عنـوان منتخـب مرحلـه نیمـه نهایـی معرفی شـد.

احتكار  26تن سيمان
حسین قربانی  -مأموران انتظامی در بازرسی از يك انبار در طبس  26تن
سيمان احتكار شده به ارزش  140ميليون ریال کشف کردند.
فرمانده انتظامی طبس گفت :مأموران پليس آگاهی شهرستان با اطالع از
احتکار سيمان در يكی از انبارهاي این شهر مكان انباشت سیمان ها را شناسايی
کردند که در بازرسی از این انبار  26تن سيمان احتكار شده ،کشف شد.
به گفته سرهنگ «علی پور» ارزش کاالی احتکار شده  140ميليون ریال برآورد
و در این باره یک متهم به مراجع قضایی معرفی شد.

 

که به روزنامه خراسان جنوبی اعالم شده است فقط
پنج دستگاه عملکرد داده اند که بعضی نیز خارج از
جدول و قبل از مصوبه بوده است بنابراین معلوم نیست
وقتی که کمتر از یک چهارم اقدام کرده اند نام این را
چه می توان گذاشت! و می توان گفت پاسخ مثبت
است!؟ در خصوص  10شماره اشتراک دستگاه ها
نیز آمار با آن چه روزنامه ما دارد همخوانی ندارد و
حتی برخی دستگاه ها دو شماره هم ندارند که به
صورت مکتوب نیز آماده ارائه به اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی است .البته همانطور که قبال هم درج شد این
دستور و مصوبه ،نگاه استاندار به افکار عمومی را نشان
می دهد و حاکی از عیار احترامی است که مهندس
«مالنوری» به افکار عمومی دارد و بنابراین روزنامه
خراسان جنوبی به این مصوبه و شخص استاندار ارج
می نهد و قدردان است اما انتقادی که دارد از مدیرانی
است که از یک مصوبه مغتنم برای توسعه استان شانه
خالی کرده اند .به همین جهت معتقد هستیم که نباید
این اقدام خوب در البه الی شعله بی توجهی مدیران
بسوزد که به طور قطع چنین نخواهد شد .همچنین
«خراسان جنوبی» به مخاطبان خود اطمینان می دهد
که در آخرین شماره های امسال نیز گزارش دیگری
از این مصوبه ارائه کند .امید آن که اگر امروز فقط
یک چهارم مدیران در اتوبان اجرای این مصوبه قرار
گرفتند در گزارش آینده جای مدیران پاسخ گو با غیر
پاسخ گو جابه جا شود .باشد که چنین باشد.

انسولین النتوس روی نسخه کمبود

دریافت کنندگان دومین محموله واکسن کرونا
دومیـن محمولـه واکسـن کرونـا بـا سـهمیه  ۶۴۰دوز بـرای سـه گـروه هـدف بـه
خراسـان جنوبـی رسـید.رئیس دانشـگاه علـوم پزشـکی بیرجنـد گفـت :مرحلـه دوم
واکسیناسـیون کرونـا در اسـتان آغـاز شـد کـه در ایـن مرحلـه افـزون بـر کادر درمـان،
 ۲۴۵دوز برای مراکز سـالمندان زیر مجموعه ادارات بهزیسـتی و بنیاد شـهید و امور
ایثارگران در نظر گرفته شـد .به گفتـه دکتر «دهقانی» از این تعـداد  ۲۰۰دوز مربوط
بـه بهزیسـتی و  ۴۵دوز بنیـاد شـهید اسـت.
به گفته وی ،مرحله نخست واکسیناسـیون کرونا در چهار بیمارستان ولیعصر (عج)
بیرجنـد ،شـهید مصطفـی خمینـی طبـس ،بیمارسـتان شـهدای قایـن و بیمارسـتان
حضرت رسـول (ص) فـردوس انجام شـد.

خراسان جنوبی  59سال پیش
در روزنامه

در طبس هم زمین خوارانی پیدا شدند
روزنامــه خراســان در شــماره  3426بــه تاریــخ  19اردیبهشــت
1340در مطلبــی در صفحــه  6آورده اســت :از چنــد ســال قبــل
اشــخاصی بــدون مجــوز قانونــی در زمینهــای خنــدق و قبرســتانهای
متــروک کــه متعلــق بشــهرداری اســت تصرفاتــی نمــوده انــد مســئولین
وقــت هــم معلــوم نیســت روی چــه اصلــی از اینگونــه اشــخاص تعقیبــی
نکــرده انــد .آقــای بندگــی شــهردار از بــدو تصــدی شــهرداری پرونــده
هــا را مطالعــه کــرده و بــر علیــه آنهائیکــه زمیــن هــا را تصــرف نمــوده
انــد دادخواســت بــدادگاه تســلیم کــرده و اکنــون  10974متــر مربــع
از زمینهــای شــهرداری کــه قیمــت آن بالــغ بــر چهارصــد و ســی و پنــج
هــزار ریــال اســت بــدون مــدرک در تصــرف زمیــن خــواران اســت و اگــر
ایــن پرونــده هــا تعقیــب شــود مســلما بنفــع شــهرداری خواهــد شــد.

رویداد

حال خوب  15بیمار مبتال به کرونای انگلیسی

شناسایی  ۳۰بیمار جدید کرونا

مسئول اداره
نظارت بر امور
دارویی دانشگاه
علوم پزشکی:
در مرکز استان
داروخانه هالل و
در دیگرشهرستان
ها مراکز درمانی
و بیمارستان های
دولتی انسولین
النتوس را در
اختیار دارند

۳۰بیمار جدید کرونا طی شبانه روز گذشته در خراسان جنوبی شناسایی
شدند .رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت :دراین مدت  133آزمایش
تشخیص کرونا در استان انجام شد که  6نفر از این تعداد بستری شدند و  24نفر
آنان بیماران سرپایی بودند.به گفته دکتر «دهقانی » هم اکنون  129بیمار با
عالیم تنفسی در بیمارستان ها به سر می برند که از این تعداد  25نفر به کرونا
مبتال هستند که  6نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری شده اند.وی با بیان
این که در شبانه روز گذشته  37بیمار با عالیم تنفسی در بیمارستان ها پذیرش و
 34بیمار کرونا مثبت هم ترخیص شدند ،از شناسایی  15بیمار مبتال به کرونای
انگلیسی در استان خبر داد و افزود :از این تعداد  ۱۳مورد مربوط به بیرجند و
دو مورد مربوط به قاین است که دو مورد مربوط به کسانی است که از عراق وارد
کشور شدند.به گفته وی ،حال عمومی مبتالیان به کرونای انگلیسی خوب است
و مشکل جدی ندارند اما از آن جایی که این ویروس در تمام کشور چرخش
داشته است ،قدرت سرایت باالیی دارد .وی افزود :در  24ساعت گذشته با فوت
دو بیمار کرونایی مجموع قربانیان کرونا در استان به  758نفر افزایش یافت.

تغییر الگوی کشت

 15هکتار از اراضی کشاورزی درمیان زیر کشت حبوبات رفت.مدیر
جهادکشاورزی درمیان گفت :کشت حبوبات از گذشته در این شهرستان
مرسوم بوده ،اما با تغییر الگوی کشت به سمت باغی در بیشتر اراضی این مهم از
برنامه کاشت خارج شده است.
«نصیرایی» ادامه داد :در سال های اخیر با ابالغ برنامه های وزارت متبوع و
ارائه برنامههای آموزشی و ترویجی ،کشت حبوبات در وسعت 15هکتار در حال
توسعه است.وی با بیان این که کشت حبوبات در تناوب با گندم و جو راهی برای
افزایش درآمد بهره برداران است ،افزود :تولید حبوبات نه تنها کشاورزان را از
ت های اصلی مثل غالت که بیشتر در مسیر توسعه و استمرار تولیدات
مسیر کش 
دامی شان تولید میشود ،خارج نمیکند بلکه سبب تقویت حاصلخیزی و تثبیت
ازت درخاک میشود.

ثبت وقف میلیاردی در طبس
واقف خیراندیش طبسی موقوفه ای به ارزش یک میلیارد تومان وقف کرد.
رئیس اداره اوقاف و امورخیریه طبس گفت :حاج احمد تکمیلی  6دانگ
یک باب واحد تجاری با همه متعلقات واقع در شهر طبس را وقف کرد.
«امینی نسب» افزود :این موقوفه با نیت کمک به طالب حوزه علمیه طبس،
ازدواج جوانان نیازمند ،اطعام عزاداران امام حسین (ع) ،اطعام روز عید سعید
غدیر خم ،ختم قرآن ،درمان نیازمندان و امور خیر و فرهنگی شهرستان وقف
شد.تاکنون 531موقوفه در طبس به ثبت رسیده است.

کم و کاستی های عشایر سرایان
کم و کاستی ها و مطالبه های عشایر سرایان بررسی شد.
به گزارش«خراسان جنوبی» مدیر کل امور عشایر در دیدار با فرماندار سرایان
درباره مسائل حوزه عشایری از جمله تامین علوفه و نظارت بر توزیع عادالنه
بین عشایر ،فرهنگ سازی و تشویق جامعه عشایری در خصوص استفاده از
خدمات بیمه عشایری ،خرید تضمین مجازی محصوالت صنایع دستی عشایر،
آب رسانی به  42محله عشایری ،اختصاص  150پنل خورشیدی ویژه عشایر
شهرستان گفت وگو و تبادل نظر کرد.
«رسولی مقدم» فرماندار سرایان هم در این نشست ،خدمت به عشایر را سبب
توسعه منطقه و کشور اعالم کرد و گفت :عشایر نهتنها در مباحث اقتصادی بلکه
درهمه صحنه های سیاسی از جمله صحنه انتخابات با باالترین مشارکت نقش
ویژهای داشته اند.
بنابراین گزارش پروژه آب رسانی به  42محله عشایری به طول  140کیلومتر
مراحل پایانی مطالعه را سپری می کند که با عملیاتی و اجرایی شدن این پروژه
 ،عشایر از نعمت آب آشامیدنی پایدار برخوردار خواهند شد.

