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.
* کارگران فصلی زیادی در بیرجند هستند که گاه
حتی یک هفته هم کار ساختمانی گیرشان نمی آید
اما هنوز هیچ بسته حمایتی نصیب شان نشده است
در حالی که کارمندان با این که حقوق ماهانه می
گیرند ،در اولویت بسته حمایتی دولت قرار گرفتند.
جا دارد توجهی ویژه به این قشر محروم شود.
* نمایشگاه کتاب استان در حالی برپا شده است که
غرفه های متعددی در محوطه آن به فروش ترشی و
سوغات اختصاص دارد .آیا یک نمایشگاه فرهنگی
جای عرضه چنین محصوالتی است و این کار به وجهه
فرهنگی استان در برپایی چنین نمایشگاهی لطمه
نمی زند؟ مسئوالن نمایشگاه حداقل در زمان برپایی
نمایشگاه های فرهنگی ،از منافع اقتصادی بگذرند.
* برگزاری باشکوه کنگره ملی دو هزار شهید استان
جای تقدیر از مسئوالن و دست اندرکاران آن دارد.
در کنار آن برپایی نمایشگاه حرم تا حرا نیز بسیار
زیبا بود.
* حال که قرار است بر اساس تصمیم مسئوالن و
دادستانی به وضعیت درختان خشک شده پادگان
 04رسیدگی و فضای سبز این محیط احیا شود،
مسئوالن به مردم گزارش دهند که برای شروع کار
چه کرده اند؟
* بر اساس صحبت مدیران شهری بیرجند قرار
است دو طرف خیابان جمهوری اسالمی به سازی
شود ،این در حالی است که بر ترافیک این خیابان
افزوده می شود و باید فکری به حال تعریض خیابان
برداشته شود.
* حال که استاندار در بدو ورود به استان از مسیر قاین
به بیرجند عبور کرده و از نزدیک روند دو بانده سازی
آن را دیده است ،امید که با همتی مضاعف ،تکمیل
این مسیر را به سرانجام برساند تا نگرانی رانندگی در
قطعه های دو طرفه آن سریع تر رفع شود.
* از خانواده شهدا هستم و به نوبه خود از آن هایی
که برای برگزاری کنگره شهدا تالش کردند تشکر
می کنم .بی شک این اقدام ارزشمند در خاطر مردم
استان و خانواده شهدا و ایثارگران باقی خواهد ماند.
* چرا پروژه به سازی بولوار غفاری از چهار راه
بیمارستان تا ابتدای آن متوقف است و اقدامی انجام
نمی شود؟ از سویی گویا قرار نیست این مسیر از
نیروگاه تا فروشگاه در دو مسیر رفت و برگشت روکش
شود چون به تازگی لکه گیری حفاری های وسط
معبر انجام شده است .این قسمت از خیابان چندین
سال است که رنگ روکش را به خود ندیده است و
ناهمواری های بسیاری دارد.
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صندوق حمایت از پژوهش های استان  400میلیون تومان ذخیره دارد

بیاعتناییدستگاههایاجراییبهدرخواستهای پژوهشی
حسین قربانی – دستگاه های اجرایی استان به
رفع مشکالت خود با وجود ذخیره  400میلیون
تومانی در صندوق حمایت از پژوهش های استان،
بی اعتنا هستند.
به گزارش «خراسان جنوبی» ،معاون پژوهشی
دانشگاه بیرجند روز گذشته در نشست خبری هفته
پژوهش در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر میزان
اعتبار پژوهشی استان و دانشگاه بیرجند گفت:
بر اساس قوانین موجود یک درصد از اعتبارات هر
دستگاه اجرایی باید برای پژوهش هزینه شود و برای
این که اعتبار مورد نظر به خوبی هزینه شود ،امسال
از محل یک درصد اعتبار پژوهشی این دستگاه ها

به شکل متمرکز  400میلیون تومان در نظر گرفته
شده است.
به گفته دکتر «حمید رضا نجفی» ،دستگاه های
اجرایی ،بانک ها و شرکت های استان باید
تقاضاهای پژوهشی خود را در زمینه چالش ها و
مشکالت موجود در سامانه مورد نظر ثبت کنند اما
دستگاه های اجرایی استان اقدامی در این زمینه
انجام نداده اند.
وی با بیان این که امسال اعتبار پژوهشی دانشگاه
بیرجند حدود دو میلیارد و  200میلیون تومان
است که در شش ماه اول امسال  53درصد آن
تخصیص یافته است ،افزود :با تصویب هیئت امنای

دانشگاه بیرجند برای رفع مشکل محدودیت
هزینه کرد مانده های اعتبار پژوهشی ،مقرر شد
از مانده های اعتبار پژوهشی در سال بعد هم برای
انجام تحقیقات در زمینه فعالیت های پژوهشی
هزینه شود.
وی ادامه داد :دانشگاه بیرجند از دانشگاه کارآفرین
به سمت دانشگاه تولید ثروت در حال حرکت است و
هرچنددراینزمینهخوبعملنکردهایماماحرکت
دانشگاه به سمت کاهش وابستگی به خارج و اجرای
سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
معاون پژوهشی دانشگاه بیرجند به انعقاد قرارداد
دانشگاه با سازمان صمت در زمینه افزایش بهره

وریمعادنکوچکاستان،طرحتحقیقاتیبامحیط
زیست برای تامین آب تاالب کجی نمکزار نهبندان
و  ...اشاره کرد و گفت :در هفته پژوهش ،تور رسانه
ای به منظور معرفی قابلیت های پژوهشی دانشگاه
بیرجند برگزار و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی
برپا و از استادان و دانشجویان پژوهشگر تجلیل
می شود.
دکتر «شریعتی» مدیر امور پژوهشی دانشگاه
بیرجند نیز سخنرانی های علمی هفته پژوهش را در
زمینه مشکالت استان مانند موضوع های مبتال به
کشاورزی ،پرورش شترمرغ ،جواهر سازی ،هدایت
تحصیلی و انتخاب رشته و  ...بیان کرد.

قدردانی به پاس برگزاری کنگره  2000شهید
نماینده ولی فقیه در استان ،استاندار و فرمانده سپاه انصارالرضا(ع)
درپیامیازمردمومسئوالنبهپاسبرگزاریکنگرهملیدوهزارشهید
استانقدردانیکردند .دربخشیازاینپیامآمدهاست؛برخودالزممی
دانیمبهعنوانخادممردمازفرمایشاتمحبتآمیزوارشاداتراهبردی

نماینده مردم بیرجند ،درمیان و خوسف

رسانه ها از مدیران اجرایی
مطالبه گری کنند

وظیفه نمایندگان قانون گذاری و نظارت است لذا
رسانه های استان در مورد عملیاتی نشدن پروژه
های مهم از دولت و مدیران اجرایی مطالبه گری
داشته باشند .به گزارش ایرنا نماینده مردم بیرجند،
درمیان و خوسف در مجلس شورای اسالمی سه
شنبه شب در نشست هم اندیشی مدیران رسانه

ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه ای که در زمینه برگزاری
کنگره ملی دو هزار شهید استان بیان فرمودند ،سپاسگزاری کنیم و
امیدواریم دستاوردهای فرهنگی ،تولیدات و آثار جمع آوری شده نیز
بهطورخاصدردانشگاهها،آموزشوپرورش،حوزههایعلمیهوتمام

های خراسان جنوبی با تاکید بر این که نباید توپ
را به اشتباه به میدان نمایندگان مجلس بیندازند
افزود :نداشتن مطالبه گری از مدیران اجرایی
موجب می شود مشکالت همچنان پا برجا بماند.
حجت االسالم «عبادی» با اشاره به مشکالت
خراسان جنوبی در بخش راه ،انتقال آب و اتصال
استان به راه آهن سراسری گفت :ابزاری که برای
رفع این مشکالت به دست نمایندگان مجلس بوده
فقط قانونگذاری و نظارت است اما اگر کوتاهی
وجود دارد از جانب مدیران اجرایی است .وی ادامه

بخشهایمدیریتیوتربیتیاستاندررأسامورقراربگیردونوجوانان،
جوانانوآیندگان؛ سیره،منشواعتقاداتشهدایعزیزراچراغراهخود
قراردهندوباتاسیازآنانوادامهراهسعادتبخششهدا،برایعزتو
اقتدارروزافزونایرانعزیزاسالمیبکوشند.

داد :متاسفانه به جای این که از مدیران اجرایی
مطالبه گری شود نمایندگان استان را مورد خطاب
قرار می دهند که چرا عملیاتی شدن پروژه ها
پیگیری نمی شود.
وی با اشاره به بحث انتصاب استاندار بومی یا
غیربومی برای خراسان جنوبی افزود :استاندار
را نمایندگان تعیین نمی کنند ،استاندار را دولت
تعیین می کند در عین حال گزینه های بومی زیادی
معرفی شدند اما همه آن ها رد شد.
در این نشست مدیران و دبیران رسانه های استان

خراسان جنوبی دیدگاه ها و پیشنهادات خود را در
حوزه های مختلف مطرح کردند.

برنامه ریزی مسابقات لیگ
دسته  2والیبال

قهرمانی آموزش و پرورش در مسابقات
طناب کشی بانوان

اختصاص  100میلیون تومان
به هیئت های ورزشی سربیشه

جلسه برنامه ریزی مسابقات لیگ دسته 2والیبال استان با حضور
رئیس هیئت والیبال استان برگزار شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» در این جلسه که دبیر هیئت والیبال
استان،رئیسهیئتوالیبالقایناتونمایندهباشگاههایورزشی
قاینات ،رئیس ،دبیر و مسئول کمیته داوران هیئت والیبال
فردوس حضور داشتند ،مقرر شد این رقابت ها از  28تا  30آذر
ماه در قاین برگزار شود.

مسابقات طناب کشی بانوان دستگاه های اجرایی با رقابت چهار
تیم برتر این دوره از مسابقات به پایان رسید.
پس از مسابقات گروهی ،تیم های طناب کشی ،دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند ،ورزش و جوانان ،آب منطقه ای و آموزش و پرورش
با کسب بیشترین امتیاز به مرحله نهایی صعود و تیم های آموزش
و پرورش ،آب منطقه ای و ورزش و جوانان به ترتیب مقام های اول
تا سوم این رقابت ها را کسب کردند.

پنجمین جلسه شورای ورزش سربیشه به منظور بررسی مسائل و
مشکالتزیرساختیموجوددرورزشاینشهرستانتشکیلشد.
در این جلسه مدیر کل ورزش و جوانان با تخصیص  100میلیون
تومان به اداره ورزش و جوانان سربیشه ،برای تزریق به هیئت های
ورزشی فعال شهرستان ،اختصاص  10میلیون تومان به هیئت
فوتبال ،سه میلیون تومان به هیئت همگانی ،پنج میلیون تومان
برای هیئت ژیمناستیک و ...موافقت کرد.

خراسان جنوبی  ۶۷سال پیش
در روزنامه

تفصیل حریق انبار
شرکت نفت

روزنامه خراسان در شماره  641به تاریخ
 18شهریور  1330در مطلبی در صفحه 3
آورده است :ساعت  10.5صبح چهارشنبه
 13شهریورحریقمدهشیدرقسمتجنوب
غربی ساختمان شرکت نفت بیرجند که
محل انبار گازولین بوده اتفاق افتاد که با
فداکاری و از خودگذشتگی کارمندان کلیه
ادارات بیرجند و مخصوصا اهالی اعم از
کوچک و بزرگ ،تاجر و کاسب ساعت یک
بعد از ظهر پایان یافت آنچه واقعا قابل اهمیت
است همتی بود که اهالی با در نظر گرفتن
خطراتیکه هر آنی بیم آن می رفت که آتش
بانبار بنزین سرایت نماید و در نتیجه باعث
نیستی عده ای از آن ها شود مشغول خارج
نمودن بنزین ها از محوطه شرکت و انبارهای
آن بودند آنچه تابحال معلوم شده در حدود
 170یا  160بشکه گازولین و  50یا 40
حلبی نفت از بین رفته است .علت این آتش
سوزی این بوده که طبق معمول عده ای از
حلبهای بنزین سوراخ شده را در جلوی انبار
گازولین مشغول لحیم کردن بوده اند که
یکدفعه یکی از آن ها آتش گرفته و آنا منفجر
و آتش بسایر حلبی ها و انبار گازولین سرایت
کرده است.

 27فعال اقتصادی استان
تجلیل شدند

 27فعال اقتصادی استان شب گذشته در آیین
بزرگداشت روز صادرات با حضور معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت و سرپرست سازمان توسعه تجارت
ایران ،استاندار و جمعی از مسئوالن استانی و محلی
تجلیل شدند .به گزارش «خراسان جنوبی» ،در این
مراسم از  12نفر صادرکننده برگزیده و شایسته
استانی ،صنعت گران ،معدن کاران و اصناف نمونه
که حائز باالترین امتیاز در شاخصهای مربوط بودند،
با اهدای لوح و تندیس قدردانی شد .همچنین در این
مراسم از برندهای جهانی زعفران خراسان ایران،
زعفران قاینات ایران ،زرشک جنوب خراسان ایران و
عناب بیرجند ایران رونمایی شد.

