روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

حرف مردم
تلفن056- 32448050 :
نمابر- 056-32448054:پیامک2000999:
ستون حرف مردم روزنامه خراسان جنوبی
انعکاس دهنده صادق نظرها ،انتقادها و
مشکالت شماست.
*حدود 15سال از معرفی بیرجند به عنوان مرکز
استان می گذرد اما نه فرودگاه آن درست و حسابی
و با پروازهای متعدد و به موقع است ،نه ایجاد خط راه
آهن در آن به جایی رسیده است و نه جاده درست و
ایمنیدارد.
*شهرداریبیرجندجدولهایبتنیشهرراباسنگ
مرمرتعویضمیکنددرحالیکهچندجایشهرهنوز
بندکشینشدهازجاکندهشدهاستواگرخودروییبا
جدولهابرخوردکندهمسیاهوهمردیفیازجاخارج
می شود ،در حالی که جدول بتنی هم عمر بیشتری
دارد و هم با رنگ آمیزی هر سال منظره خوبی به شهر
می دهد .از سوی دیگر با شروع هر بارندگی و عبور
خودروها دیواره جدول ها کثیف می شود و هر بار باید
تمیزشود.
*ساکنان کوچه توحید ۳۱بیرجند عالوه بر تحمل
مزاحمت های برخی صنوف آالینده مستقر در محل
و محرومیت از آفتاب ،چشم انتظار حضور نیروهای
شهرداریبراینظافتمحلههستند.
*در خراسان جنوبی فوق العاده مناطق کمتر توسعه
یافته به جز قاین در دیگر شهرها و روستاهای استان
پرداخت می شود .مگر قاین چه امکاناتی دارد که
دیگر شهرهای استان ندارند و مشمول این پرداخت
میشوند؟
*شهرداری مرکز استان بر پیمانکار جمع آوری سگ
هایولگردچهنظارتیداردتااینسگهاپسازجمع
آوری در محله دیگری رها و دوباره برای انجام این کار
پولیپرداختنشود؟
*چهکسیمقصراستکهپروژههایبهداشتودرمان
شهرستانقایناتتعطیلشدهاست.مسئوالنپیگیری
و ضمن باز کردن قفل مشکالت ،مقصران را به مردم
معرفیکنند.
*نمایندهمردمشهرستانپیگیریکندکهچرافردوس
جزومناطقکمترتوسعهیافتهمحسوبمیشود؟
*بیش از هشت ماه است که پیمانکار اداره راه و
شهرسازی در مسیر جاده سه قلعه  -بیرجند کار می
کند و هنوز پیشرفت پروژه به نیمه هم نرسیده است.
آیا مسئولی در استان پیدا می شود که این موضوع را
پیگیریکند؟
*خدمات وزارت بهداشت شاید در دیگر شهرستان
های استان خوب و قابل قبول باشد اما در این بین
خوسف با این که در مسیری مهم قرار دارد ولی
همچنان از یک فضای درمانی مناسب و در شان
مردم منطقه محروم است و ساختمان بیمارستان این
شهرستانناتمامماندهومعطلتامیناعتباراست.
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اخبار
پنجشنبه 26مهر 8 . ۱۳۹۷صفر  .۱۴۴۰شماره ۲۸۳۶

مدیر کل تأمین اجتماعی خبر داد:

بیمهاستان5پلهعقبترازمیانگینکشوری
زهرا خسروی -پوشش بیمه تامین اجتماعی در خراسان جنوبی از
میانگین کشوری پنج درصد عقب تر است.
مدیر کل تأمین اجتماعی آمار بیمه شدگان تامین اجتماعی را 116
هزار نفر اعالم کرد و به «خراسان جنوبی» گفت 21 :هزار و  759نفر

مستمری بگیر در استان وجود دارد« .درویشی» میانگین کشوری
جمعیت زیر پوشش تامین اجتماعی را  52درصد اعالم کرد و با اشاره
به جمعیت  47درصدی زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی در استان
افزود :این میزان یک درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته

قانون پیش فروش ساختمان اجرا نمی شود

معامالت پیش فروش بین اشخاص
با توجه به گذشت  10سال از ابالغ قانون پیش
فروش ساختمان ،دستگاه های مربوط برای اجرای
این مهم اقدام کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری در اولین کارگروه اجرایی قانون پیش
فروش ساختمان افزود :با توجه به مفاد این قانون،
تمام قراردادهای پیش فروش باید به ثبت اسناد

رسمی برسد اما تاکنون موردی برای ثبت ارجاع
نشده است .حجت االسالم «وحدانی نیا» ممانعت
از پیش فروش قبل از پی ریزی ساختمان ،دریافت
مجوز آگاهی پیش فروش ،انتخاب داور و معرفی به
دفاتر اسناد رسمی ،تعیین جرایم تاخیر و ضمانت
اجرا را از مهم ترین مراحل و مزیت های این قانون
بیان کرد .معاون عمرانی راه و شهرسازی خراسان

است .وی صنعتی نبودن استان ،رغبت نداشتن برخی کشاورزان
برای استفاده از بیمه صندوق تامین اجتماعی و  ...را از دالیل تفاوت
پنج درصدی استان با میانگین کشوری اعالم و اضافه کرد :با توجه به
جمعیت استان ،از وضعیت مطلوبی برخوردار هستیم.

جنوبی هم گفت :همه دستگاه ها باید برای اجرایی
شدن قانون پیش فروش به صورت زنجیروار اقدام
کنند که در غیر این صورت با خانه هایی مواجه
خواهیم بود که  10دست چرخیده و تنها متهم آن
فرد آخر است« .ولی پور مطلق» افزود :چرا باید در
مسکن مهر استان خانه هایی که هنوز سند اولیه
ندارد با قولنامه معامله شود؟
وی اظهار کرد :طبق قانون هر گونه پیش فروشی
باید برای درج آگاهی در روزنامه های کثیراالنتشار
از راه و شهرسازی مجوز بگیرد و ملک مربوط دارای
شناسنامه ساختمان و فنی باشد که تاکنون هیچ

متقاضی برای دریافت مجوز نداشته ایم .رئیس
اتحادیه مشاوران امالک خراسان جنوبی نیز گفت:
بنا بر آخرین بررسی ها تاکنون بر اساس این قانون
در استان قراردادی بسته نشده است .علیرضا
اربابی ادامه داد :ابالغیه های مورد نظر به امالک
داران ارائه شده است اما معامالت پیش فروش
بین خود اشخاص انجام می شود .رمضانی نماینده
سازمان ثبت اسناد و امالک هم در این کارگروه با
بیان این که قانون پیش فروش ،قانون جامع و کاملی
نیست ،گفت :امیدواریم با اجرایی شدن این قانون
در استان مفاد آن اصالح و به روز شود.

تجلیل  114برتر علمی از محل موقوفه
بنیاد فرهنگی البرز

امحای یک تن کاالی قاچاق
در بیرجند

پذیرش  528نفر در مراکز اقامتی
میان مدت

امسال اولین بار از محل موقوفه بنیاد فرهنگی البرز 114،برتر
علمی استان تجلیل می شوند.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه در نشست خبری گفت :این افراد
شامل  70دانش آموز ابتدایی تا دیپلم 10 ،دانشجوی برتر
علوم پزشکی 10 ،نفر دیگر از بقیه دانشگاه ها 10 ،دانش آموز
برتر قرآنی و  10نفر از طالب برگزیده هستند.
وی با بیان این که چهار نفر از مخترعان بومی و ساکن استان
نیز در این همایش تجلیل می شوند افزود :جایزه این بنیاد
فرهنگی از یک تا دو میلیون و  500هزار تومان خواهد بود.
حجت االسالم «بخشی پور» با اشاره به برنامه اوقاف برای
پذیرایی از زائران اربعین گفت :این برنامه در دو بخش پذیرایی
از زائران امام رضا(ع) و امام حسین(ع) انجام و هشت موکب
برپا می شود.

رضایی – در سومین مرحله طرح انهدام کاالهای قاچاق ،یک
تن کاال به آتش کشیده شد.
مدیر کل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در این
مراسم گفت :کشفیات کاالهای قاچاق نسبت به مدت مشابه
سال گذشته در استان از رشد  230درصدی برخوردار است.
«شیخ زاده» با اشاره به این که در این مرحله یک تن کاالی
قاچاق منهدم شد ادامه داد :ارزش این کاالها  661میلیون و
 761هزار ریال است که شامل  100قلم کاال می شود.
وی اظهار کرد :این کاالها شامل نوشیدنیهای غیر استاندارد،
لوازم آرایشی غیر بهداشتی ،ناس و پان و پودرهای بدن سازی
غیر استاندارد و غیر بهداشتی بوده است.
وی گفت :از ابتدای امسال  14تن کاال امحا شده که دارای
ارزش  440میلیون تومان بوده است.

زهرا خسروی 528 -نفر در شش ماه ابتدای امسال در مراکز
اقامتی میان مدت بهزیستی پذیرش شده اند.
معاون توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی با اشاره به این که
در شش ماه ابتدای امسال  528نفر از محل تبصره دوی ماده
 16در مراکز اقامتی میان مدت پذیرش و سامان دهی شدند،
اضافه کرد :دو میلیارد ریال به این موضوع اختصاص یافت.
«احمدی شادمهری» با بیان این که از ابتدای امسال سه هزار
و  750نفر در  27مرکز درمان شده و کاهش آسیب خدمات
دریافت کرده اند ،گفت :از این تعداد هزار و  73نفر در مراکز
اقامتی میان مدت پذیرش شدند و تحت درمان قرار گرفتند.
وی از تخصیص چهار میلیارد و  725میلیون ریال در شش ماه
ابتدای امسال در زمینه خدمات درمان و کاهش آسیب های
اجتماعی خبر داد.

 174روستای استان بدون شبکه آب
 174روستای باالی  20خانوار استان بدون شبکه
آب است که برای آب رسانی به این روستاها 450
میلیارد تومان نیاز است .مدیر عامل شرکت آب و
فاضالب روستایی در طبس گفت :از  918روستای
باالی  20خانوار استان حدود  700روستا و از

 625روستای زیر  20خانوار  200روستا شبکه آب
دارند .صفوی نژاد اظهار کرد :هزار و  533کیلومتر
شبکه آب فرسوده و  12هزار و  500کنتور خراب
در استان داریم و بیشترین شبکه فرسوده و کنتور
خراب مربوط به شهرستان های طبس و زیرکوه
است که وضعیت طبس حادتر از بقیه است چرا که
منابع و قابلیت آبی خوبی ندارد.

بخشدار بخش مرکزی طبس نیز گفت :طول
شبکه توزیع و انتقال در روستاهای بخش مرکزی
شهرستان  420کیلومتر است .جواد نوری زاده
افزود :شش هزار و  700مشترک در این بخش
وجود دارد که  230کیلومتر از آن قدمت باالی 20
سال دارد و  16منبع آبی شامل چشمه ،قنات و
چاه داریم .وی با بیان این که در  40درصد شبک هها

هدررفت آب وجود دارد افزود :اگر بتوانیم 50
درصد آن را از طریق ترمیم یا تعویض خطوط اصالح
کنیم بخش زیادی از مشکالت را میتوان با همین
منابع آبی موجود حل کرد .وی افزود :مهم ترین
مشکالت مربوط به تعویض شبکه های فرسوده
است و درخواست ما این است که اگر امکانات
نیست ،نیروهای پیمانکار افزایش یابد.

خراسان جنوبی  ۶۹سال پیش
در روزنامه

اهداء یکباب مدرسه

روزنامه خراسان در شماره  10 ،84مهر
سال 1328در مطلبی در صفحه  3آورده
است«:آقای غالمحسین ناصری ساکن
خانیک از قراء فردوس طبق سند رسمی
شماره  4499دفترخانه  12فردوس از
نظر فرهنگ دوستی و پیشرفت امر تعلیمات
اجباری محل یکباب دبستان  4کالسه را در
قریه خانیک بمدت  5سال بدون دریافت
اجاره برای محل دبستان واگذار ضمنا تعهد
نموده است که طبق نقشه ای که از اداره
فرهنگ دریافت خواهد نمود ساختمان
یکباب دبستان  4کالسه را در مدت پنجسال
باتمام رسانیده و بدون عوض بفرهنگ واگذار
نماید اداره فرهنگ فردوس از این اقدام
خیرخواهانه آقای ناصری کتبا تقدیر و برای
اعزام آموزگار و افتتاح دبستان در آنمحل
اقدام خواهد نمود».

گالیه اهالی  3روستای خوسف
به شهرستانک

گروه خبر -جمعی از اهالی روستاهای مرغوک،
دولت آباد و چهکندوک خوسف با مراجعه به شرکت
آب منطقه ای ،از اقدام اهالی روستای شهرستانک
مبنی بر انحراف آب رودخانه ای که از مجاور این
روستاها می گذرد اعتراض کردند .به گزارش
«خراسان جنوبی» ،این افراد خواستار اجرای حکم
دادستان با گذشت یک ماه از ابالغ آن شدند.
به گفته این اهالی ،با این کار مردم شهرستانک نه تنها
به محیط زیست و عرصه های طبیعی منطقه لطمه
وارد شده بلکه زمین ها و باغ های کشاورزی آن ها در
حال خشک شدن است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای نیز با بیان این
که پیگیر اجرایی شدن حکم دادستان و بازگشت
رودخانه به شکل اولیه هستیم افزود :هر گونه فعالیت
در مسیر رودخانه حتی برای دستگاه های خدمات
رسان باید با مجوز باشد .به گفته «امامی» ،برای
گودبرداری از مسیر رودخانه ،اهالی شهرستانک
مجوزی از آب منطقه ای دریافت نکرده اند« .شفیعی»
فرماندار خوسف درباره اقدام اهالی این روستا اظهار
کرد :در این زمینه صحبتی ندارم.

