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.
* شهرداری اسدیه فکری برای به سازی کوچههای
کارخانه قند هم بردارد.
* بشرویه سالن آمفی تئاتر ندارد و هنرمندان از این
زیرساخت مهم بی بهره اند در حالی است که بیشتر
شهرستان های استان سالن آمفی تئاتر دارد.
* کارگر یک کشتارگاه در بیرجند هستم که حدود
 11ماه است حقوق نگرفته ام .وقتی هم به مسئوالن
کشتارگاه مراجه می کنم می گویند نداریم.
مسئوالن متولی کارگران در استان بگویند من و
امثالم برای چرخاندن چرخ زندگی باید چه کنیم؟!
* مسئوالن برگزاری کنگره شهدای استان تالش
بسیاری برای برگزاری اجالسیه های مختلف شهدا
انجام دادند که جای تشکر دارد اگر امکان دارد
اجالسیه ای هم ویژه شهدای روستایی برگزار کنند.
*گویاکسیبهفکرکارگرانازکاربیکارشدهشهرک
صنعتی بیرجند نیست .حداقل استاندار به این
موضوع ورود کند تا آنان به حق و حقوق خود برسند.
* ارگ کاله فرنگی و برخی از باغ های تاریخی
بیرجند چون امیرآباد و حاجی آباد و  ...هر کدام در
تملک نهادی جداگانه و به عناوین مختلف در آن ها
بسته است .آیا نمی شود برای نوروز قابل بازدید و
استفاده شهروندان باشد؟ میراث فرهنگی ،صنایع
دستیوگردشگری،شورایشهروفرمانداریبهاین
موضوع ورود و تکلیف آن را مشخص کنند.
از میان خبرها

فرمانده کل سپاه ،سخنران
یادواره  2هزار شهید استان

اجالسیه نهایی دو هزار شهید استان با سخنرانی
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی و تولیت
آستان قدس رضوی برگزار می شود .فرمانده سپاه
انصارالرضا(ع) استان ،از برگزاری اجالسیه نهایی
کنگره ملی دو هزار شهید استان در روز سه شنبه 20
آذر ماه خبر داد و افزود :این اجالسیه ساعت هشت
صبح در حسینیه جماران برگزار میشود .سردار
«قاسمی» از دیدار با مقام معظم رهبری در زمینه
کنگره دو هزار شهید استان خبر داد و افزود :با رهبر
معظم انقالب دیدار داشتیم که مشروح این دیدار
در روز برگزاری اجالس نهایی برای اولین بار پخش
میشود.یکمنبعآگاهنیزسخنرانانمحوریکنگره
ملی دو هزار شهید استان را سرلشکر «جعفری»
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی و آیت
ا ...رئیسی تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد.
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اخبار
دوشنبه  ۱۹آذر ۲ . ۱۳۹۷ربیع الثانی  .۱۴۴۰شماره ۲۸۷۶

دورخیز استان برای ثبت پنجمین اثر جهانی

آسبادهاینهبنداندرفهرست قرارگرفت

پس از ثبت جهانی باغ اکبریه بیرجند ،کویر لوت
نهبندان ،قنات بلده فردوس و حوله بافی خراشاد،
اکنون مقدمات ثبت جهانی آسبادهای نهبندان
فراهم شده است .مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری این خبر را روز گذشته در
کارگروه فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری اعالم
و اظهار کرد :مقدمه ثبت جهانی آسبادهای نهبندان
فراهم شده است و اگر این اتفاق بیفتد خراسان
جنوبی در شرق کشور در زمینه ثبت آثار جهانی
رکورددار می شود.
رمضانی به برگزاری نمایشگاه منطقهای صنایع
دستی در دی ماه در قاین اشاره کرد و گفت :هیچ

نمایشگاهی در حوزه صنایع دستی نیست که
استان در آن حضور نداشته باشد طوری که در
آخرین رخداد ملی برگزار شده در بوشهر و گلستان،
خراسان جنوبی نیز حضور داشت .وی با اشاره به
طرح توسعه مسجد حضرت ابوالفضل (ع) نهبندان
اظهار کرد :اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی به
منظور توسعه مسجد حضرت ابوالفضل (ع) باید
طرح توسعه به میراث فرهنگی استان تحویل دهد.
وی گفت :سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری متولی اعطای مجوز بند «ب» به دفتر
گردشگری در کشور است و هر کسی که مراجعه
میکند با توجه به شرایط ،به فرد متقاضی مجوز

تجمع جمعی از کارگران یک
کشتارگاه برای مطالبات معوقه

زهرا خسروی -جمعی از کارگران یک شرکت کشتار طیور روز
گذشته برای پیگیری مطالبات معوقه خود مقابل استانداری تجمع
کردند .یکی از کارگران با سابقه فعالیت  12ساله در این شرکت ،از

داده میشود .رمضانی خاطرنشان کرد :فردی
که مجوز دریافت کرده است میتواند تور از استان
خارج ببرد یا به داخل استان تور بیاورد و هر کسی
که مجوز گرفت نیاز نیست برای هر تور درخواست
مجوز جداگانه بدهد.وی افزود :در تورهای داخلی
نمیتوانیم در جریان باشیم چه کسانی و چه افرادی
تور میآورند اما از تورهای خارجی از مبدا که میآیند
تا مقصدی که قرار است بروند ،در جریان تمام
برنامهها هستیم .رمضانی افزود :افرادی در ایام
تعطیل میآیند از فرهنگها و با نوع پوشش متفاوتی
هستند و گاهی مسائلی پیش میآید که ناخوشایند
است و ما دخالتی در برنامهریزی این تورها نداریم.

دریافت نکردن حقوق خود طی یک سال گذشته گالیه کرد و گفت:
عیدی و پاداش سال گذشته را هم نگرفته ایم وبیمه نیز به طور ناقص
واریز شده است و هیچ کس پاسخگو نیست.
کارگر دیگری هم با  17سال سابقه فعالیت در شرکت ،از دریافت
نکردن عیدی و حقوق خود از بهمن سال گذشته گالیه کرد و ادامه
داد :هر چند در هشت ماه اخیر شرکت به طور متناوب فعالیتی
نداشته اما از یک ماه گذشته به طور کامل تعطیل شده است.

وی اظهار کرد :راه پیشگیری این است که لیدرهایی
که به مقصد استان تور میآورند یک بار به استان
دعوت شوند تا الزامات برای تورلیدرها مطرح شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم با اشاره
به سامان دهی و نظارت بر تورهای گردشگری که
به خراسان جنوبی به ویژه در مناسبتهای مذهبی
سفر می کنند ،اظهار کرد :باید راهکاری داشته
باشیم که چگونه از فرصتهای گردشگری استان
با حفظ رعایت و احترام به شعائر اسالمی استفاده
کنیم«.علوی مقدم» افزود :اگر همه اجزای تشکیل
دهنده خدمات به تورهای گردشگری با یکدیگر
هماهنگ باشند ،مشکلی ایجاد نمی شود.

یکی دیگر از کارگران اظهار کرد :از یک ماه گذشته شرکت تعطیل
شده است هر چند قبل از آن هفته ای یک یا دو شب فعال بود.
وی به واریز نشدن حق بیمه از مرداد امسال اشاره و اضافه کرد :این
موضوع مشکالتی برای کارگران به وجود آورده است و فردی در این
زمینه جوابگو نیست.
«عجمی» مسئول وصول مطالبات این شرکت ،از اعالم تصمیم نهایی
برای پیگیری موضوع توسط استانداری طی امروز خبر داد.

رئیس اداره ایثارگران ستاد فرماندهی کل سپاه:

رزمندگان بدون شغل و درآمد مستمری می گیرند

رزمندگانی که یک سال در جبهه حضور داشته اند اما امروز بدون
شغل و درآمد هستند با تالشهای انجام شده ماهانه  600هزار تومان
مستمری دریافت خواهند کرد.
رئیس اداره ایثارگران ستاد فرماندهی کل سپاه روز گذشته در اجالسیه

خانه جوان برای شهرستان ها
خانه جوان در همه شهرستان های استان احداث
می شود.
«سرپرست» مدیر کل ورزش و جوانان در کمیته
تخصصی اشتغال جوانان گفت :خانه جوان بیرجند
و طبس تا سال آینده تاسیس می شود.
مدیر صندوق کارآفرینی امید نیز گفت :در هشت
ماه گذشته پرداخت تسهیالت نسبت به مدت مشابه
 300درصد افزایش داشته است و با جذب چهار
میلیارد و  500میلیون تومان اعتبار و انتخاب 12
طرح برای 20نفر اشتغال ایجاد شد.
«زنگنه» افزود 43 :درصد اعتبارات پرداختی مربوط

شهدایایثارگربابیاناینمطلبگفت:طرحدانشنامهشهداوایثارگران
در فضای مجازی به منظور معرفی شهدا ،الگوگیری جوانان از آنان،
تشریح دستاوردهای دفاع مقدس و معرفی  200هزار شهید راه اندازی
شده است که در دهه فجر ،مرحله اول آن رونمایی خواهد شد.

به گروه سنی  20تا  35سال بوده است« .حسینی»
معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) استان
نیز گفت :با کمک دیگر نهادها و سازمان ها در
زمینه اشتغال ،اقدامات بسیاری انجام شد که می
توان به پرداخت  43میلیارد تومان تسهیالت به دو
هزار و  616نفر که هزار و  164نفر جوان بوده اند،
اشاره کرد.
«فالح» عضو ستاد اقتصاد مقاومتی استان هم اظهار
کرد :در موضوع اشتغال حدود 70تا 80درصد افراد
نیاز به آموزش دارند.
«بهروزی» معاون اقتصاد و دارایی استان نیز اعالم
کرد که  13تا  15درصد بیکاران جوان استان بین
 25تا  31سال دارند.

سردار «شریفی» درباره مجروحان دفاع مقدس که بدون مدرک هستند،
اظهار کرد :حدود  10هزار نفر از این افراد که در کمیسیون نیروهای
مسلح شرایط آن ها تایید شود ،در سیستم سجایا از مزایای ایثارگری
بهره مند خواهند شد.

شایع ترین راه های انتقال ایدز
در استان
حسین قربانی  -در همایش هفته اطالع رسانی
ایدز ،شایع ترین راه های انتقال این بیماری در
استان اعالم شد.
دکتر «شایسته» مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری
های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در این همایش
گفت :انتقال این بیماری به تعداد افراد شناسایی
شده نسبت به سال گذشته به دلیل افزایش
بیماریابی ،باال بوده است.
پزشک مبارزه با سل و ایدز معاونت بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم اظهار کرد:

 64/2درصد انتقال این بیماری در استان از راه
جنسی 14/2 ،درصد تزریقی و  21/4درصد
از راه جنسی و تزریقی است و بروز آن در نوزادان
متولد شده و همچنین مرگ منتسب به اچ آی وی در
خراسان جنوبی نیز صفر است.
به گفته دکتر «شیرازی» ،از شش ماه دوم  96تا پایان
شش ماه اول  97حدود هفت هزار و  200تست ایدز
در استان برای گروه های پر خطر انجام شد.
دکتر «حسینی» مسئول مرکز مشاوره بیماری های
رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم گفت:
این مرکز مجری ارائه خدمات آموزشی ،پیشگیری
و مراقبت از اچ آی وی و اطالع رسانی در این زمینه
است.

خراسان جنوبی  ۶۹سال پیش
در روزنامه

پرداخت حقوق

روزنامه خراسان در شماره 20 ،594تیر ماه
1330در مطالبی در صفحه 3آورده است :از
امروز صبح شروع بپرداخت حقوق کارمندان
ادارات بیرجند شده ولی بعلت کسری وجه
در صندوق دارائی فقط حقوق خدمتگذاران
جزء فعال پرداخت میشود.

متینک در جلو شرکت نفت

چون تابلوی شرکت نفت ملی ایران که بجای
تابلوی سابق نصب شده بود مطابق دلخواه
اهالی نبود طبق قرار قبلی متینک باشکوهی
درجلومحلشرکتنفتبیرجندباحضورکلیه
طبقات و دستجات داده شد و آقایان ریاحی
– همومان – گماشته اشعار و سخنرانیهای
مهیجی ایراد و پس از قربانی کردن  32راس
گوسفندتابلویتهیهشدهباتشریفاتمفصلی
نصب و متینک در ساعت  6.5بعد از ظهر
درمیانابرازاحساساتشرکتکنندگانپایان
یافتبرایانجاماینمتینکگاراژهایبیرجند
کلیه وسائط نقلیه خود را در اختیار متینک
دهندگانقراردادهبودند.

رویداد

رشد  100درصدی پرونده های
جرایم سایبری طی  3ماه
پرونده های تشکیل شده در حوزه جرایم سایبری ،طی
سه ماه گذشته در استان رشد  100درصدی داشته و
 96درصد در پلیس فتا کشف شده است.
فرمانده انتظامی استان در دیدار با استاندار با بیان
این که وضعیت نا به سامان پروازهای فرودگاه بیرجند
و زیرساخت نامناسب تردد جاده ای؛ بر حوزه اقتصاد
و امنیت استان تأثیر گذاشته است ،افزود :خراسان
جنوبی از لحاظ فراوانی سرقت در رتبه  33کشوری
است و امسال  82درصد از سرقت های استان خرد و
18درصد مهم بوده است.
«معتمدیان» استاندار نیز گفت :نیروی انتظامی
سازمانی است که با همه اقشار مختلف مردم در
ارتباط است و خدمات پلیس مورد توجه مردم قرار
گرفته است.

