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ستون حرف مردم روزنامه خراسان جنوبی
انعکاس دهنده صادق نظرها ،انتقادها و
مشکالت شماست.
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▪کشاورزی در روستای محمدآباد بر تولید زرشک
استوار است .سال گذشته از روی ناچاری زرشک
تــازه را به ازای هر کیلوگرم چهار هــزار تومان به
دالالن فروختیم چون کارخانه فقط دو روز خرید
داشت .االن هم با شروع فصل برداشت و با وجود
گرانی و تورم دوباره دالل ها همان قیمت سال قبل
را برای خرید محصول از ما درخواست می کنند.
مسئوالن جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی
فکری برای این موضوع بردارند چون اگر قرار باشد
شرایط به همین منوال ادامه یابد باید دسترنج چند
ماه کار را به بهای کم در اختیار دالالن قرار دهیم
چون نه می توانیم روی درخت نگه داریم و نه جای
مناسبی برای انبار کردن آن داریم.
▪از استاندار می خواهم پیگیری کند تا برخی بانک
ها در مقابل مطالبات خود تنها دارایی افراد را از
آن ها نگیرند .حتی وقتی سند و مدرک ارائه می
کنیم که مثال تنها دارایی ما همین خانه است باز
هم توجه نمی کنند.
▪روستای دوحصاران سرایان در مسیر جاده اصلی
و جدید فردوس بیرجند واقع شده است و روزانه
شاهد تــردد وسایل نقلیه بسیاری از ایــن مسیر
هستیم .همچنین ورود مسافران به دوحصاران
برای بازدید از بناهای تاریخی این روستا در ایام
تعطیل سال کم نیست ،از مسئوالن بخش آیسک
و بخشدار و فرماندار شهرستان می خواهیم همت
خود را برای رفع مشکل آنتن دهی همراه اول در
این روستا و همچنین ارتقای اینترنت همراه اول به
نسل سوم را در دستور کار قرار دهند.
▪روز جهانی نابینایان در حالی گذشت که مسئوالن
استان برنامه خاصی برای این قشر ارائه نکردند،
ایــن در حالی اســت که بــرای دیگر مناسبت ها
توسط مسئوالن برنامه های متنوعی تدارک دیده
می شــود .از طرف دیگر در بحث مناسب سازی
مسیرهای پرتردد ،جز پیاده روسازی در بعضی از
قسمت های مرکز استان و فضاسازی در تعدادی
از ایستگاه های اتوبوس کار دیگری انجام نشده
است تا مایه خوشحالی نابینایان و کم بینایان باشد.
مسئوالن نه برای مدتی طوالنی بلکه برای دقایقی
با چشم بسته در شهر حرکت کنند شاید کمی به
مشکالت این قشر پی ببرند .حال که قرار است
میدانی مناسب در مرکز استان ایجاد شود دیگر
مسئوالن بیرجند هم همکاری کنند تا این کار به
سرانجام برسد و طرح آن بایگانی نشود.

از میان خبرها

چتر بیمه سالمت
بر سر  500هزار نفر در استان
حسین قربانی  -بیش از  500هزار نفر در استان زیر
پوشش بیمه سالمت قرار دارند.
مدیر کل بیمه سالمت روز گذشته در جمع
خبرنگاران با بیان این که حدود  ۵۷هزار نفر در
استان دفترچه بیمه آن ها به دلیل اتمام اعتبار و
مراجعه نکردن برای تمدید غیر فعال شد ،گفت :به
دالیل مختلفی مانند هم پوشانی که در بانک دیتای
سازمان بیمه سالمت کشور اصالح شد ،پاالیش
دفترچه های بیمه و ...ریزش در تعداد بیمه شدگان
بیمه سالمت داشته ایم.
دکتر «علی اربابی» با اشاره به این که حق بیمه
سالمت از  240هزار تومان در سال به  264هزار
تومان افزایش یافته است افزود :حدود دو هزار
و 500نفر در استان عضو صندوق بیمه ایرانیان
هستند .به گفته وی همه مطالبات پزشکان،
آزمایشگاه ها و داروخانه های استان تا پایان تیر ماه
 ۹۷و مطالبات دانشگاه علوم پزشکی و موسسات
تابعه تا پایان مرداد  ۹۷و سطح یک بیمه روستایی در
پنج ماه اول امسال پرداخت شده است.
وی گفت :با کنترل هزینه ها با همکاری پزشکان و
مردم بیش از  10درصد هزینه های مربوط به بیمه
سالمت در استان کاهش یافته است.
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اخبار
چهارشنبه  ۲۵مهر  ۶ . ۱۳۹۷صفر  .۱۴۴۰شماره ۲۸۳۵

طی  6ماه در فرودگاه بیرجند اتفاق افتاد

لغو 216پرواز
آن چه در صنعت حمل و نقل هوایی استان بیش از
همه شاهد تیکاف های تکان دهنده و رو به فزونی
آن هستیم لغو پروازهاست طوری که در نیمه اول
امسال  216پرواز فرودگاه بیرجند از فهرست
خارج شد .به گفته مدیر کل فرودگاه های استان،
کنسل شدن این تعداد پرواز به دلیل کمبود ناوگان
هواپیمایی کشور بود.

به گزارش خراسان جنوبی«سالمی» به دیدارهای
چندی پیش استاندار و نماینده مردم بیرجند،
درمیان و خوسف در مجلس شورای اسالمی با
مدیران شرکت هواپیمایی ایران ایر اشاره کرد و
گفت :به جای آن که بعد از رایزنی های انجام شده
تعداد پروازهای این شرکت افزایش یابد از تعداد آن
در فرودگاه بیرجند کاسته شد.

او پیشنهادش به مسئوالن استانی این است که به
جای افزایش تعداد پروازهای ایران ایر به دنبال
افزودن بر تعداد پروازهای چارتری باشند و سرمایه
گذاران از این نوع پروازها حمایت مالی کنند.
به عالوه ایجاد زیرساخت های حمل و نقل هوایی
الزمه توسعه منطقه ای و از ملزومات جذب سرمایه
گذار ،پزشکان مجرب ،استادان دانشگاه و صاحبان
صنایع است .وی با بیان این که در چهار سال
گذشته تا امروز حدود  400میلیارد ریال برای
تامین زیر ساختهای فرودگاه بینالمللی بیرجند
توسط شرکت فرودگا هها و ناوبری هوایی ایران
هزینه شده است افزود :در صورت تأمین اعتبار
برای پروژ ههای احداث ترمینال جدید فرودگاه
بیرجند و نصب سامانه راداری شرق اعتباری بالغ

بر 700میلیارد ریال تا پایان امسال جذب می شود.
وی با تذکر این نکته که فرودگاه بین المللی بیرجند
سهمی از اعتبارات استانی ندارد ادامه داد :همه
منابع این فرودگاه را شرکت فرودگاهها و ناوبری
ی کند.
هوایی ایران تأمین م 
به گفته وی براساس اعالم بازرسان شرکت
فرودگا ههای کشور ،فرودگاه بیرجند در بیشتر
موارد از بسیاری فرودگا ههای شهر های بزرگ
تکمیلتر و استاندارد آن بیشتر است که خود نشان
از تالشهای کارکنان متخصص آن دارد.
مدیر کل فرودگاهها از برخی صحبت ها مبنی بر
لغو پروازها به علت کمبود زیرساختهای فرودگاه
بیرجند یا نبود روشنایی سطوح پروازی گالیه کرد
و گفت :روزانه آمادگی پذیرش  50پرواز را داریم.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در همایش شهدای نیروهای مسلح استان مطرح کرد

تالش بی نتیجه دشمن برای ضربه زدن
به نظام ایران

علیرضارضایی  -آمریکا  ۴۰سال است که با تمام
توان  ،ایران اسالمی را آزموده است ،اما تالش
دشمنان برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی
ایران راه به جایی نمی برد.
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا روز گذشته در
اجالسیه شهدای نیروهای مسلح و اولین یادواره
شهدای نیروی انتظامی استان گفت :اگر دیروز
تعداد زیادی از جوانان کشور در دفاع مقدس از
مرزهای کشور حفاظت کردند ،امروز نیز فرزندان
همان جوانان در شرق ،غرب ،شمال و جنوب کشور
آماده دفاع از کشور و تامین امنیت این مرز و بوم
هستند .سرتیپ «بهرام نوروزی» به جانفشانی

نیروهای مسلح در بخش های مختلف هوایی،
زمینی ،دریایی ،بسیج و  ...اشاره کرد و گفت :در
هشت سال دفاع مقدس در حال دفاع از مرزهای
غرب و جنوب کشور بودیم و همزمان در داخل کشور
با منافقان داخلی مبارزه می کردیم.
فرمانده انتظامی استان نیز با اشاره به این که ۴۰
سال از پیروزی انقالب اسالمی ایران می گذرد،
افزود :امروز نسل جوان نیازمند آشنایی بیش از
پیش با فرهنگ شهید و شهادت است.
سردار «شجاع» با گرامی داشت یاد و خاطره شهید
ستوان دوم علی غالمی که در هفته گذشته به
درجه رفیع شهادت نایل آمد ،افزود :این جلسه ها

تلنگری برای همرزمان شهدا و جوانان به منظور
تداوم اهداف شهداست .در این آیین دختر شهید
حسن سبزه جو و همسر شهید مرتضی بصیری پور
دلنوشته هایی را قرائت کردند و از خانواده شهیدان
علی غالمی ،ایمان یوسفی ،هادی کاردیده ،محمد

جذب  2میلیارد تومان اعتبار مشاغل خانگی

شناسایی  58کودک مشکوک به تنبلی چشم

دو میلیارد تومان اعتبار مشاغل خانگی در حوزه صنایع دستی استان
جذب شد .معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری به خبرنگار ما گفت :از ابتدای امسال  120فقره
مجوز تسهیالت مستقل و حدود  16فقره مجوز تسهیالت پشتیبان
صادر شده است«.عباس زاده» با اشاره به این مطلب که عمده
متقاضیان در بخش تسهیالت مستقل هستند ،ادامه داد :برای هر
پرونده متقاضی تسهیالت پشتیبان اعتبار  50میلیون تومانی و برای
هر پرونده متقاضی تسهیالت مستقل به طور میانگین اعتبار هفت
میلیون تومانی تخصیص داده شد که جمع این اعتبارات حدود دو
میلیارد تومان است .وی اظهار کرد :این تسهیالت با نرخ چهار درصد
در تمام بانک های عامل ملی ،سپه و  ...پرداخت می شود.
به گفته وی تراش سنگ ،سفال و سرامیک و حوله بافی از بخش های
پر استقبال صنایع دستی بوده است.

زهرا خسروی 58-کودک مشکوک به تنبلی چشم در شش ماه
ابتدای امسال شناسایی شدند.
معاون توان بخشی اداره کل بهزیستی از غربالگری بینایی 12
هزار و  800کودک سه تا شش ساله در شش ماه اول امسال در 48
پایگاه دایمی غربالگری خبر داد و به «خراسان جنوبی» گفت :از این
تعداد  58کودک مشکوک به تنبلی چشم شناسایی و برای معاینات
تخصصی به مراکز اپتومتریست طرف قرارداد با بهزیستی ارجاع
شدند و  38کودک نیز تا سقف  110هزار تومان کمک هزینه تهیه
عینک دریافت کردند.
دکتر «رضازاده» با اشاره به اجرای طرح ملی پیشگیری از تنبلی چشم
کودکان سه تا شش سال از ابتدای آبان تا اوخر آذر در کشور افزود:
امسال نیز این طرح در  44پایگاه دایمی و  650پایگاه غیر دایمی
با همکاری مراکز بهداشتی و درمانی محالت ،خانه های بهداشت

نایبی و حسین مسروری شهدای اخیر نیروی
انتظامیدراستان،شهیدمرتضیبصیریپوراولین
شهید مدافع حرم از این استان و شهید احمدعلی
لکزایی که پیکر مطهرش پس از  33سال به وطن
بازگشت ،تجلیل شد.

روستایی ،مهدهای کودک زیر پوشش بهزیستی و پیش دبستانی ها
و  ...اجرا می شود.

تخریب غیر اصولی
صاحبخانه را روانه بیمارستان کرد

رضایی -مرد  38ساله ای براثر ریزش منزل مسکونی زیر آوار گرفتار
شد اما با تالش آتش نشان ها نجات پیدا کرد.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
بیرجند گفت :ساعت  12:51روز گذشته با اعالم خبر ریزش منزل
مسکونی در خیابان موسی بن جعفر(ع) بیرجند ،تیم امداد و نجات
ایستگاه شماره یک به محل حادثه اعزام شد.
«حسینی» با بیان این که پس از تخریب دیواره دو طرف ساختمان سقف
منزل بر سر مالک این واحد مسکونی فرو ریخت و زیر آوار گرفتار شد
افزود :پس از  10دقیقه تالش آتش نشانان مصدوم  38ساله از زیر آوار
نجات یافت و تحویل عوامل اورژانس برای درمان شد.

خراسان جنوبی  ۶۹سال پیش
در روزنامه

انتخاب اعضاء انجمن نظارت
مرکزی انتخابات
روزنامه خراسان در شماره  29 ،72شهریور
سال 1328در مطلبی در صفحه  3آورده
است«:دیروز صبح برای انتخاب اعضاء
انجمن نظارت مرکزی انتخابات دوره 16
مجلس شورای ملی از طبقات ششگانه و
معتمدین محل در فرمانداری دعوت و آقای
نجفی فرماندار جلسه را افتتاح سپس طبق
ماده  14قانون اعضاء اصلی و علی البدل
عبارت از آقایان مجتهدزاده ،واله ،رضائی،
ملک زاده ،قرائی ،معین ،ناصری ،حریری،
رهنما ،خالصی ،داوری ،حمیدی ،هاشمی
نسب ،جعفری علوی ،ملک کباری ،امین
تعیین شدند و برابر ماده  15قانون آقایان
مجتهد زاده رئیس و ملک زاده نائب رئیس
و آقایان رضائی و قرائی و حریری و معین
بسمت منشی انتخاب شدند».

بهار و تابستان 2200 ،پرونده
تخلف در تعزیرات
در دو فصل ابتدایی سال  97دو هزار و  238پرونده
تخلف به تعزیرات حکومتی استان وارد شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی در گفت وگو با خبرنگار
ما با اشاره به این که در نیمه اول امسال به 466
پرونده در بخش کاال و خدمات در شعب اجرای
احکام رسیدگی شد ،گفت :از محل رسیدگی به
این پرونده ها یک میلیارد و  10میلیون ریال وصول
شده است.
«اشرفی» از تشکیل  914پرونده تخلف در بخش
قاچاق کاال و ارز خبر داد و اضافه کرد :در این مدت
 621پرونده در شعب اجرای احکام مختومه اعالم
شد که از این تعداد  100پرونده مربوط به بخش
بهداشت و درمان بود .وی از وصول  27میلیارد و
 916میلیون ریال از جرایم تعیین شده در بخش
قاچاق کاال و ارز خبر داد و گفت :همچنین 858
پرونده مربوط به بخش کاال و خدمات به غیر از شعب
رسیدگی به احکام در این اداره کل تشکیل و از این
تعداد  755مورد مختومه اعالم شد.

