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.
*به عنوان یک شهروند از مسئوالن فردوس می
خواهم در صورتی که وقت به آن ها اجازه می دهد
برای یک بار هم که شده است از سیستم نوبت دهی
بیمارستان برای سونوگرافی نوبت بگیرند تا متوجه
شوند که مردم با چه مشکالتی دست و پنجه نرم
می کنند!
*با گذشت هفت ماه از تصویب بودجه سال ۹۷
کشور و اختصاص هفت میلیارد تومان از بودجه
کشور به احداث بیمارستان خوسف ،اما وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در انجام و
برگزاری مناقصه و اجرایی شدن پروژه بیمارستان
تاخیر دارد .این پروژه قرار بود که همزمان با
بیمارستان های طبس و فردوس به بهره برداری
برسد که این مراکز در سال  96افتتاح شد اما
بیمارستان خوسف هنوز تکمیل نشده است.
* ابتدای خیابان سپیده بیرجند از طرف خیابان
محالتی وضعیت خوبی ندارد ،شهرداری با توجه
به میزان زیاد جمعیت و تردد وسایل نقلیه برای به
سازی این مسیر اقدام کند.
*چندی پیش نماینده مردم بیرجند ،درمیان و
خوسف از پیشرفت پروژه محور قاین – بیرجند ابراز
رضایتکردهبود.ازاینمسئولبپرسیدکهازمسجد
فاطمه زهرا(س) آرین شهر تا بعد از گردنه خونیک
چه پیشرفتی در مسیر دوبانده سازی وجود دارد؟
*در سال حمایت از تولید ملی برای استفاده از آی
سیما در سرایان  ۲۳۰هزار تومان پرداخت کردم
ولی نمی توانم از آن استفاده کنم .وقتی با تهران
تماس می گیرم می گویند مشکل از مخابرات است
و مخابرات هم پاسخگو نیست.
*استانداری از یک طرف مصوبات کارگروه ملی
سازگاری با کم آبی را برای اجرا ،بخشنامه می کند،
از طرف دیگر مصمم به راه اندازی کارخانه فوالد
قاینات در منطقه دشت ممنوعه آب ،با نیاز ساالنه
چهار میلیون متر مکعب آب است!
*یکی از گالیه های مطرح شده این است که اداره
های کل؛ بخش عمده بودجه ها را در مرکز استان
هزینه می کنند بنابراین پیشنهاد می شود توسط
وزارتخانه ها و سازمان ها بر اساس آیتم های
مشخص شده سهم هر شهر مستقیم در اختیار اداره
مربوط قرار گیرد.
*مسئوالن از دوبانده سازی محور بیرجند – قاین
زیاد صحبت و برای جذب اعتبار آن تالش می کنند،
در حالی که دوبانده سازی محور نهبندان – بیرجند
هم در همین زمینه قرار دارد اما کمتر از آن سخن به
میان می آید ،علت چیست؟
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مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر داد:

کمبودهایپزشکیاستاندر 3تخصص

زهرا خسروی -سال گذشته استان از محل تعیین
سهمیه پزشکان متخصص حدود  60سهمیه جذب
کرد که در نقاط مختلف استان مشغول به کار شدند
امابااینوجودهنوزتخصصهاییچونزنان،اطفال
و داخلی بیشترین آمار کمبودها را به خود اختصاص
می دهد و باید منتظر ماند تا مشخص شود کدام
تخصص ها مسافر خراسان می شوند.
مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در گفت
و گو با «خراسان جنوبی» به شرایط استان در زمینه
نیروهای پزشکی اشاره کرد و گفت :سال گذشته از
مجموع سهمیه ای که برای خراسان جنوبی در نظر
گرفتهشدهفتپزشکدررشتههایمختلفدرورود
به استان غیبت داشتند.

دکتر «ارجمندی» درباره سهمیه درخواستی استان
برای سال  97آماری ارائه نداد و دلیل این موضوع
را اختصاص نیروی کمتر از آمار درخواستی توسط
وزارتخانه و غیبت برخی پزشکان اعالم و اظهار کرد:
با توجه به نیاز دانشگاه و متناسب با تعداد دانش
آموختگان ،نیرو به استان اختصاص خواهد یافت.
وی از اعالم نیاز همه شهرستان ها و ارسال فهرست
به وزارتخانه خبر داد و افزود :همه رشته های
تخصصی مورد نیاز است اما بیشترین کمبودها
مربوط به متخصص زنان ،اطفال و داخلی است.
به گفته وی ،پزشکان ضریب  kکه وارد استان می
شوند تا یک سال اول در شهرستان ها و تا اتمام
طرح در مرکز استان حق تاسیس مطب یا فعالیت

در بیمارستان های خصوصی و تامین اجتماعی را
ندارند اما پس از اتمام طرح برای فعالیت به تامین
اجتماعی معرفی می شوند.وی اظهار کرد :امسال
 30متخصص در استان طرحشان تمام می شود که
برای جذب به تامین اجتماعی هم معرفی خواهند
شد.وی بزرگ ترین امتیاز برای جذب پزشکان
ضریب  kرا محروم و ویژه بودن شش شهرستان
استان اعالم و تصریح کرد :با توجه به ماندگار نشدن
پزشکان متخصص در شهرهایی مانند درمیان،
سرایان ،سربیشه ،بشرویه و زیرکوه هر سال نیرو
جذب می کنیم.به گزارش خبرنگار ما سال گذشته
در مجموع  57سهمیه پزشک متخصص برای
استان جذب شد که پزشکان مربوط در حوزه های

خراسان جنوبی  ۶۹سال پیش
در روزنامه

تخصصی پاتولوژی ،ارتوپدی ،نرولوژی ،داخلی،
قلب ،بیهوشی ،پزشکی هسته ای ،جراحی عمومی،
چشم ،رادیولوژی ،زنان ،کودکان ،طب اورژانس،
روان پزشکی ،جراحی مغز و اعصاب ،ارولوژی،
جراحی کلیه و مجاری ادرار ،پوست و عفونی وارد
استان شدند.در این بین از پزشکان متخصص جذب
شده 9نفربهشهرستانبیرجند 9،نفربهقاین،هفت
نفرفردوس،هفتنفرطبس،چهارنفرنهبندان،پنج
نفربشرویه،سهنفرسربیشه،چهارنفرسرایانوچهار
نفر به شهرستان درمیان اختصاص یافت.وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی هر سال بر اساس
آمار جمعیتی ،بعد مسافت و میزان بیمارپذیری؛
نیروهای متخصص را در استان ها توزیع می کند.

معاون استاندار تاکید کرد:

پرهیز از تصمیم های خلق الساعه در حوزه تنظیم بازار

باید از تصمیم های خلق الساعه در حوزه تنظيم
بازار استان پرهیز شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
استانداری ،داشتن آمارهاي تخصصی در حوزه
هاي اقتصادي را الزمه برنامه ريزي در اين حوزه
اعالم کرد و گفت :دستگاه هاي اجرايی مرتبط
بايد با احصای آمار و اطالعات دقيق وضعيت

جشنواره ملی ترانه و شعر سپید
رضوی ۸ ،آبان در بیرجند
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی از برگزاری
جشنواره ملی «ترانه و شعر سپید رضوی» در روز
هشتم آبان در بیرجند خبر داد و گفت :هدف اصلی
جشنواره تبلیغ و ترویج سیره ائمه اطهار(ع) و بهویژه
امام رضا(ع) است« .ناصر نبیزاده» اظهار کرد :این
جشنواره از سری برنامههای شانزدهمین جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) است که اختتامیه آن در
بیرجند برگزار میشود.
وی با اشاره به سابقه و پیشینه خراسان جنوبی در
زمینه شعر و شاعری ،انتخاب این استان را برای
برگزاری جشنواره ملی ترانه و شعر سپید رضوی
مناسب دانست و گفت :دیدگاه جشنواره بین
المللی امام رضا(ع) نسبت به اتاق فکر و مصوبات
آن مثبت و مواردی که به تایید دبیرخانه بنیاد بین

موجود و نيازمندي هاي خود در بخش هاي
مختلف و ارائه آن به کميسيون تنظیم بازار؛
مسئوالن ،برنامه ريزان و تصميم گيرندگان را
بيش از پيش در مديريت امور كمك كنند.
«مشير الحق عابدي» با تاکيد بر ذخيره سازي
گندم مورد نياز استان توسط شرکت غله و خدمات
بازرگانی گفت :اين امر به عنوان يک موضوع مهم

المللی امام رضا(ع) برسد قابل اجراست .وی
هدف از تشکیل اتاق فکر این جشنواره را استخراج
ایدههای نو و جدید و پیشنهاد به بنیاد بینالمللی
امام رضا(ع) دانست و افزود :در این زمینه از اعضای
هیئت علمی دانشگا هها و شاعران مطرح استان
دعوت شده است تا با دریافت اید ههای جدید،
راهکارها و برنامهریزی مناسب ،جشنواره به سمت
و سوی جدید هدایت شود.

راننده وانت پيکان؛ قربانی
سرعت باال
راننده یک دستگاه وانت پیکان در محور آبیز به
حاجی آباد بر اثر واژگونی خودرو جان باخت.
رئیس پلیس راه استان گفت :با اعالم مرکز فوريت
هاي پليسي  110مبني بر واژگوني يک دستگاه

و استراتژيك بايد توسط مسئوالن مرتبط مورد
توجه باشد و كوتاهی در اين زمينه پذيرفتنی
نيست .وی با بیان این که کاالي اساسي و مورد
نياز مردم به اندازه كافي در انبارها وجود دارد،
افزود :مردم از خريد بي اندازه و انبار خانگي
كاالها پرهيز کنند زیرا هيچ كمبودي در هيچ يك
از كاالهاي مورد نياز در بازار وعرضه وجود ندارد.

وانت پيکان در کیلومتر شش محور آبيز -حاجي آباد
در شهرستان زيركوه ،اکيپ پليس راه و گروه امداد
به محل سانحه اعزام شدند .سرهنگ «رضایی»
افزود :راننده خودرو که فردی حدود  52ساله بود
پس از انتقال به بيمارستان به علت شدت جراحات
وارده جان باخت .وی گفت :کارشناس پلیس راه
علت این حادثه را بی احتیاطی راننده وانت پیکان
به دلیل ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ناشي از
تخطي از سرعت مطمئنه اعالم کرد.

خراسان جنوبی در لنز
 40عکاس کشور
جشنواره ملی عکس میراث ماندگار برای اولین بار
در خراسان جنوبی به منظور معرفی آثار تاریخی،
فرهنگی ،طبیعی و آداب و رسوم استان با حضور40

وضعیت نان فردوس
روزنامه خراسان در شماره 23 ،91مهر سال
1328در مطلبی در صفحه  3آورده است:
هنوز که اول برداشت محصول میباشد و
وضعیت ارزاق و نان شهر باید رضایت بخش
باشد متاسفانه بواسطه خشک سالی و کمی
بارندگی محصول بقدر کافی و احتیاج اهالی
نبوده و نرخ گندم رو به ترقی است از این جهت
بهمت آقای فرماندار فردوس و زحمات آقای
پارسا چند ماشین گندم از خارج خریداری
و اهالی را کمی امیدوار ساخته اند چنانچه
از گندمهای خریداری دولت از پاکستان
جهت سیستان و قائنات مقداری به فردوس
اختصاص دهند بجا خواهد بود زیرا از هم
اکنون سیل مردم از دهات بشهر هجوم آور
شده اند.

از میان خبرها

عکاس کشوری آغاز شد .مدیر کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری گفت :در فراخوان این
جشنواره که از پنجم تا  19مهر بود 400 ،عکاس
نام نویسی کردند که پس از داوری 40 ،عکاس برتر
از نقاط مختلف کشور برای حضور در این جشنواره
انتخاب شدند.
«رمضانی» افزود :هر کدام از عکاسان به مدت چهار
روز  35عکس از جاذبه های تاریخی ،طبیعی،
صنایع دستی و آداب و رسوم شهرها و روستاهای
مختلف خراسان جنوبی خواهند گرفت که پس از
داوری آثار ،به عکس های برتر جوایزی اهدا می
شود .وی با اشاره به این که سه جایزه ویژه هم برای
عکس های برتر گرفته شده از بیابان لوت ،قنات
بلده و صنایع دستی استان در نظر گرفته شده
است گفت :تمام عکس های این جشنواره عالوه بر
نمایش برای عموم مردم ،در کتاب خراسان جنوبی
مصور هم به چاپ خواهد رسید.

پرداخت  99درصد مطالبات
گندم کاران
 99درصد مطالبات گندم کاران استان پرداخت شد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی
با اشاره به خرید 10هزار و 157تن گندم تضمینی از
کشاورزان استان گفت :ارزش گندم های خریداری
شده  13میلیارد و  527میلیون تومان است که
13میلیارد و121میلیون تومان یعنی معادل 99
درصد مطالبات گندم کاران به آن ها پرداخت شد.
مهندس«عصمتی پور» افزود :امسال  65هزار تن
گندم از مزارع استان برداشت شد که بیشترین سطح
زیر کشت آن با چهار هزار و 800هکتار مربوط به
قاینات است.

