روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
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ستون حرف مردم روزنامه خراسان جنوبی
انعکاس دهنده صادق نظرها ،انتقادها و
مشکالت شماست.
*روستای اشک در  ۱۵کیلومتری شهر اسدیه واقع
شده است .یکی از مشکالت روستا نابرابری خیابان
های روستاست که گاه سبب واژگون شدن وسایط
نقلیه ها می شود و به ویژه در فصل زمستان در بیشتر
خیابان ها آب باران جمع و مانع رفت و آمد دانش
آموزانومردممیشود،ایندرحالیاستکهچندبار
برای جدول کشی خیابان سنگ به محل حمل شده
استامادریکخیابانمقداریجدولکشیانجامو
بقیهرهاشدهاستومقدارسنگباقیماندهمانعتردد
وسایلنقلیهاست.ازطرفدیگرمشکلبزرگیاهالی
روستا را رنج می دهد و آن هم نبود آب شرب است
که سبب کوچ کردن مردم روستا به شهر شده است.
مسئوالنبرایرفعمشکالتاقدامکنند.
*از زحمات شهرداری بیرجند در زمینه زیباسازی
شهر ممنونم .کاش به بعضی از خیابانهای شهر و
دور بعضی از میادین و همچنین چهارراه ها در زمینه
آسفالت بسیار بدی که دارد توجه می شد از جمله
میدان های آسیب دیده مانند میدان طالقانی،
میدان ولی عصر(عج) و میدان موزه و از چهارراه ها
و خیابان ها هم می توان به چهارراه غفاری ،تقاطع
پاسداران و 15خرداد ،خیابان عدل ،بولوار زکریای
رازی و  ...اشاره کرد.
*مسئوالن فضای سبز و پارک های شهرداری
بیرجند نظارتی ویژه درباره آبیاری فضای سبز شهر
داشته باشند .یکشنبه  ۲۹مهر که عازم محل کارم
بودم مشاهده کردم در انتهای خیابان پونه  ۱۳که
منتهی به فضای سبز می شود بر اثر آبیاری نامناسب
فضای سبز ،از شب قبل تا پنج صبح آب تا وسط
میالن جاری شده بود و این وضعیت تا حدود ساعت
 ۸:۳۰صبح همچنان ادامه داشت که این یک نمونه
از هدررفت آبی هست که برای آبیاری فضاهای سبز
در شهر بیرجند شاهد هستیم.
*بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ تامین اجتماعی
االن سه ماه است که پول آزمایشی را که انجام داده
ام واریز نمی کند .در این شرایط یک بازنشسته با
حقوق کمی که میگیرد با این گرانی ها جرئت نمی
کند پیش دکتر برود در حالی که به خاطر همین
بیمه تکمیلی در ماه به ازای هر نفر  ۴۵هزار تومان از
حقوق بازنشسته کم می کنند.
* چرا اداره آموزش و پرورش بیرجند برای افزایش
سهام یک موسسه اعتباری  50هزار تومان از حقوق
سهام داران کسر می کند و به اعتراض به این عمل
هم پاسخی نمی دهد؟
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اخبار
سهشنبه اول آبان ۱۳ . ۱۳۹۷صفر  .۱۴۴۰شماره ۲۸۴۰

گمانه زنیها ازتغییرات 6مدیراستان
آن چه این روزها در محافل و مجالس غیر رسمی
صحبت آن گل کرده است به گمانه زنی در باره
رفتن یا ماندن استاندار و گزینه هایی که برای
جانشینی وی مطرح است برمی گردد.
آن چه از این محافل به گوش می رسد این است
که «مروج الشریعه» از جمله مشموالن قانون منع
به کارگیری بازنشستگان است و حداکثر یک
هفته دیگر بیشتر مهمان استانداری خراسان

جنوبی نخواهد بود .هر چند برخی می گویند که
«مروج الشریعه» برای این که بتواند چند سال
دیگر سکانداری استانداری را عهده دار باشد یکی
از معاونان خود را مامور کرده است تا در پایتخت
پیگیری های الزم را برای حذف سابقه فعالیتش
در جهاد سازندگی انجام دهد.
آن چه در این بین گوش به گوش می شود این است
که دو نفر از معاونان استاندار هم برای مصاحبه و

گزینش به وزارت کشور رفته اند .به عالوه شنیده
ها حکایت از این دارد که از «محمد حسینی» معاون
سابق سیاسی امنیتی استانداری نیز به عنوان
یکی از گزینه های مطرح برای جانشینی «مروج
الشریعه» نام برده می شود.
براساس آخرین گزارشی که روز گذشته خبرگزاری
تسنیم از اسامی مشموالن بازنشستگی منتشر کرد
در حوزه خراسان جنوبی شش مدیر مشمول این

قانون شده اند .این افراد را استاندار ،مدیر کل راه و
شهرسازی ،مدیر کل امور اقتصادی و دارایی ،مدیر
کل حراست استانداری ،مدیر کل امور اجتماعی
استانداری و همچنین مدیر کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی تشکیل می دهند.
این گزارش در حالی است که تا قبل از این ،صحبت
ها حکایت از این داشت که  9مدیر در استان
مشمول قانون بازنشستگی می شوند.

در همایش بزرگداشت روز جهانی غذا مطرح شد:

فهرست مشکالت صنایع غذایی استان

حسین قربانی – مشکالت صنایع غذایی استان در
مراسم بزرگداشت روز جهانی غذا توسط نماینده
فعاالن این حوزه فهرست شد .نماینده فعاالن حوزه
صنعت و بازرگانی استان با اعالم این که بر اساس
آمار ارائه شده  15درصد اشتغال خراسان جنوبی
درکارخانههایصنایعغذاییاستگفت:باسرمایه
کم می توان زمینه اشتغال تعدادی را در صنایع
غذایی استان فراهم کرد.
مهندس «لطیفی» این بخش از صنایع را دارای
مشکالت خاص خود دانست و افزود :مشکل
نقدینگی به ویژه در واحدهای تولیدی محصوالت
غذایی فصلی ،به روز نبودن تجهیزات ،تهیه و

نگهداری سخت مواد اولیه و اداره بعضی کارخانه ها
بر اساس سیستم مالک مدیریتی از جمله مشکالت
این حوزه در استان است.
وی مقررات موجود که یا مربوط به سال های گذشته
است یا با هم تداخل دارد ،موازی کاری دستگاه
های اجرایی و عطف به ماسبق شدن قوانین توسط
اداره های مالیاتی و کار و تعاون و دستگاه های
نظارتی را از دیگر مشکالت حوزه صنایع غذایی
استان مطرح کرد و گفت :مسئوالن کنترل کیفیت
این کارخانه ها از حداقل حقوق و زیر یک میلیون
تومان برخوردارند که از حقوق یک کارگر ساده
در بعضی از اداره ها هم کمتر است .معاون بهبود

 3موکب استان برای اکرام زائران
پاکستانی اربعین

سه موکب اوقاف خراسانجنوبی برای اکرام زائران پاکستانی اربعین آماده است .معاون فرهنگی اداره
کلاوقافوامورخیریهگفت:باتوجهبهاینکهاوقافخراسانجنوبی،معیناستانسیستانوبلوچستان
در اکرام زائران اربعین است در مرز میرجاوه نیز آماده پذیرایی از این زائران هستیم.
حجت االسالم «مختاری» ادامه داد :به محض این که زائران پاکستانی از مرز میرجاوه وارد ایران شوند
امکانات خدمت رسانی اعم از استحمام ،غذای گرم و پذیرایی برای آنان از موقوفات مرتبط با بحث
پذیرایی از زائران امام حسین(ع) آماده است.
به گفته وی زائران پاکستانی در برگشت از عراق که روزهای پایانی ماه صفر و ایام شهادت امام رضا(ع)
است به خراسان رضوی و مشهد مقدس سفر می کنند و سپس از مسیر خراسان جنوبی به سیستان و
بلوچستان می روند و از آن جا به کشور خود برمی گردند و از این منظر بیشتر فعالیت ما در اکرام از زائران
پاکستانی در خراسان جنوبی معطوف به بازگشت آنان است.
وی گفت :اوقاف خراسان جنوبی سه موکب شامل موکب امام رضا(ع) در شهر زاهدان ،موکب شباب ام
البنین(س) در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) نهبندان و موکب حضرت زهرا(س) مزار سید علی نهبندان
را برای اکرام زائران پاکستانی در نظر گرفته است.

تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی هم گفت:
هر چند در زمینه امنیت غذایی صحبت های زیادی
می شود اما تا مطلوب فاصله زیادی داریم.
سید«جالل مدرسی» با اشاره به این که دامداران
منطقه روزانه  ۱۰۰تن شیر تولید می کنند ادامه
داد :در حوزه صنایع غذایی استان در گذشته بیشتر
به کمیت توجه شده است و باید به سمت کیفی
شدن محصوالت حرکت کنیم.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
نیز گفت :در شش ماه اول سال  ۳۶۸بازرسی از
کارخانه های مرتبط با بحث سالمت ۲۶۰ ،مورد
نمونه برداری از کارخانه ها و کارگاه های مواد

غذایی و  ۱۸۲مورد گشت با تعزیرات از واحدهای
مرتبط با بحث سالمت انجام شد.
به گفته دکتر«ناصری» تعداد کارخانه های مواد
غذایی و آرایشی و بهداشتی فعال در استان ۱۰۲
مورد است و  ۷۵مرکز عرضه لوازم آرایشی و
بهداشتی در منطقه فعالیت می کنند.
دکتر «دهقانی فیروزآبادی» سرپرست دانشگاه
علوم پزشکی بیرجند هم گفت :در دنیای امروز
تعادل در توزیع غذا وجود ندارد .در پایان این
مراسم از  ۱۱واحد تولیدی برتر صنایع غذایی و ۱۱
مسئول فنی این حوزه و همچنین تعدادی از فعاالن
حوزه غذا و داروی استان تجلیل شد.

سرپرست اداره کل عشایری مطرح کرد:

دغدغه آب شرب  7هزار خانوار عشایری

هفت هزار خانوار عشایری در استان دغدغه آب آشامیدنی دارند و این روزها در کنار کمبود علوفه دام
با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند .سرپرست اداره کل امور عشایری در گفت وگو با خبرنگار ما با
اشاره به این که در بهار و تابستان 85هزار متر مکعب آب برای هفت هزار خانوار عشایری استان حمل
و یک میلیارد و 300میلیون تومان هزینه شد گفت 54 :درصد عشایر منطقه از آب آشامیدنی سالم
برخوردارند .به گفته «حسین پور» در مدت یاد شده با15تانکر دولتی و هشت تانکر بخش خصوصی برای
هفت هزار خانوار عشایری آب حمل شد .وی به تولید14هزار تن تولیدات دامی شامل گوشت قرمز ،شیر
و فراوردههای لبنی ،کرک و پشم اشاره کرد و گفت :عشایر استان یک میلیون و 200هزار راس دام دارند
که از این تعداد 34درصد دام سبک و سنگین استان را تشکیل میدهد .وی با اشاره به این که تامین آب و
علوفه از مهم ترین مشکالت پیش روی عشایر منطقه است اظهار کرد :در شش ماه امسال در زمینه طرح
زنجیره تولید گوشت قرمز ،عشایر خراسان جنوبی هزار و 200تن گوشت تولید کردند .وی خشکسالی
های  19ساله و فقر مراتع را از دیگر چالش های پیش روی این قشر دانست و افزود :ریزگردها ،کاهش
منابع آبی و استقبال نکردن عشایر از بیمه اجتماعی به دلیل ضعف بنیه مالی از دیگر مشکالت در منطقه
است .به گفته وی خراسان جنوبی چهارمین استان عشایری در کشور است.

خراسان جنوبی  ۶۹سال پیش
در روزنامه

اهداء دبستان

روزنامه خراسان در شماره  15 ،132آذر
سال 1328در مطلبی در صفحه  3آورده
است :آقای سید حسین فرخ ساکن فردوس
و بانو زهرا معزیان حاضر شدند از لحاظ
فرهنگ دوستی و پیشرفت آموزش عمومی
در شهر فردوس ششدانگ یکباب منزل
پالک شماره  1402در محله سردشت را
با سند رسمی برای مدت ده سال بانضمام
شش دستگاه میز و نیمکت برای همیشه
در اختیار فرهنگ فردوس بگذارند ،اداره
فرهنگ فردوس از این فرهنگ دوستی
آقای سید حسین فرخ و بانو معزیان قدردانی
نموده است.

پیش بینی رگبار خفیف باران

برای  24ساعت آینده در برخی مناطق استان وقوع
رگبار خفیف باران پیش بینی می شود .کارشناس
هواشناسی استان گفت :برای  48ساعت آینده وزش
باد و افزایش ابر قابل پیش بینی است و امروز در برخی
مناطق استان وقوع رگبار خفیف باران دور از انتظار
نيست«.نخعی»روندتغییراتدمادرروزوشبگذشته
را افزایشی اعالم کرد و افزود :در روزهای سه شنبه و
چهارشنبهاینهفتهتغییراتدماییناچیزخواهدبود.

اعتبار  4میلیارد تومانی برای پارک
خطی بولوار پیامبر اعظم(ص)

بولوار پیامبر اعظم(ص) بیرجند محور اجرای پارک
خطی است و چهار میلیارد تومان اعتبار برای آن
هزینه می شود .
شهردار بیرجند با اشاره به این که مرحله اول پارک
خطی حاشیه بولوار پیامبر اعظم(ص) در حدفاصل
میدان دانشگاه آزاد تا میدان سفیر امید اجرا می
شود ،طول فاز اول پارک خطی را دو هزار و  150متر
با عرض میانگین 65متر بیان کرد و افزود :فاز اول این
پارک به مساحت  142هزار متر مربع اجرا می شود.
جاوید مشخصات فنی این پارک را شامل باند کندرو
در دو طرف بولوار دانست و از اجرای پیست دوچرخه
سواری و پیاده روی ،غرفه های فروشگاهی ،فضای
نشیمن ،آالچیق ،روشنایی ،سرویس بهداشتی ،زمین
های ورزش همگانی و  ...در این طرح خبر داد.

