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.
*چند استاندار آمدند و رفتند و برای بازگشایی
بازارچه های مرزی بسته شده استان رایزنی
کردند اما هنوز خبری از رونق دوباره این مکان ها
نیست .چرا مسئوالن بی دلیل به مردم امیدواری
می دهند.
*شرکت تعاونی مرزنشینان شفق درمیان چندین
نفر سهامدار دارد و برای آن ها کارت صادر شده
است اما فقط یک بار  2.5کیلوگرم برنج بین اهالی
توزیع شده است و دو سال است کاالی دیگری به
سهام داران تعلق نگرفته است .
*شهرداری اسدیه در حال انجام موزاییک فرش پیاده
روهای خیابان غدیر است اما مشخص نیست به چه
دلیل این کار را از وسط پیاده رو شروع کرده است ؟
*بنیاد مستضعفان در اسدیه امالک و مستغالت
زیادی دارد اما چندان خبری از فروش امالک و
هزینه کرد آن برای ساخت مدرسه  ،فضای آموزشی
و اشتغال زایی نیست.
* مقبره ابن حسام درخیابان ابن حسام خوسف
واقع است و با وجود رفت وآمد گردشگران و
مسافران یک طرف پیاده روی خیابان سنگ فرش
شده و بقیه آن خاکی و مخروبه است .شهرداری
برای به سازی بقیه مسیر هم اقدام کند.
*کویر سه قلعه جاذبه های منحصر به فردی دارد
که در جذب گردشگر بسیار موثر است .در صورت
امکان ازاین جاذبه گزارش تصویری تهیه کنید.
*سال گذشته تسهیالت خسارت سرمازدگی
ویژه روستاییان بیرجند در دو مرحله توزیع شد
هر چند خیلی ها موفق به دریافت آن نشدند .در
این بین مطرح شد در برخی روستاها که مسئوالن
وابستگی به آن جا داشته اند در دو مرحله تسهیالت
پرداخت شده است .مسئوالن نظارتی استان
فهرست دریافت کنندگان تسهیالت و نسبت آن
ها با مسئوالن توزیع کننده و روستای محل سکونت
شان را بررسی کنند تا شائبه ها برطرف شود .
*توزیع گوشت های منجمد تنظیم بازار در حالی
انجام شد که بسیاری از شهروندان بیرجند موفق
به دریافت آن نشدند چون هیچ برنامه ای برای
توزیع عادالنه آن وجود نداشت  .ممکن بود از یک
خانواده چند نفر در صف بایستند و آن را دریافت
کنند و برای برخی نیز این شرایط مهیا نبود .آیا
نمی شود راهکاری توسط مسئوالن مرتبط با
این موضوع اندیشیده شود تا همه آن هایی که
متقاضی خرید این نوع گوشت ها هستند بتوانند
به آن دست یابند؟
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سرپرست بنیاد نخبگان خبر داد:

ایده های نو برای برندسازی محصوالت استراتژیک استان

فراخوان ایده های مربوط به محصوالت
استراتژیک کشاورزی استان در هفته جاری
منتشر می شود تا در قالب آن زمینه برندینگ،
بسته بندی و  ...این محصوالت فراهم شود.
سرپرست بنیاد نخبگان استان در تشریح این کار
به خبرنگار ما گفت :پس از انتشار فراخوان ،در
قالب آن ایده ها و طرح های مد نظر جمع آوری
می شود و سپس در اختیار شرکت های دانش
بنیان قرار می گیرد .دکتر «احمدی زاده» افزود:
این طرح در زمینه محصوالت استراتژیک استان

شامل زرشک ،عناب ،زعفران و انار اجرا می شود
و اعتبار مورد نیاز تخصیص می یابد تا در مدت
شش ماه و حداکثر یک سال بین یک تا  10شرکت
فناور در زمینه برندینگ ،بسته بندی ،بازاریابی و
فناوری این محصوالت فعال شوند.وی با اشاره به
این که مشکل فعلی استان در زمینه نخبگان این
است که به دلیل نبود شغل و فراهم نبودن زمینه
کار در عرصه فناوری در منطقه از خراسان جنوبی
مهاجرت می کنند تصریح کرد :اگر بتوانیم زیست
بوم کارآفرینی مناسبی را که مجموعه ای از زنجیره

های فناوری است برای محصوالت استراتژیک
استان ایجاد کنیم ،نخبگان می توانند در این
زمینه فعالیت کنند و زمینه ماندگاری بیشتر آنان
در منطقه فراهم شود .وی از حضور سرآمدان
غیر مقیم برای توسعه فعالیت های فناوری در
خراسان جنوبی در آینده خبر داد و گفت :امسال
مجوز ایجاد دبیرخانه دایمی سرآمدان غیر مقیم
دریافت شد و بر اساس برنامه ریزی انجام شده،
تعدادی از سرآمدان خارج از کشور را که می توانند
در حوزه های فناوری و انتقال علم به شرکت های

دانش بنیان کمک کنند به بیرجند و استان دعوت
می کنیم تا با فراهم کردن ارتباطات بین المللی از
طریق آن ها بتوانیم اقدامات مد نظر را انجام دهیم.
به گفته وی پیش بینی این است که با همکاری
دانشگاه ها و همه مراکزی که در استان کار علمی
و فناوری انجام می دهند ،حدود شش نفر از
سرآمدان خارج از کشور در طول سال به استان
سفر کنند تا در مدت یک تا دو ماه حضور در منطقه
عالوه بر ارائه مشاوره ،خدمات علمی به بخش های
مختلف ارائه کنند.

محور بیرجند-زاهدان۲۵ ،درصد پیشرفت پس از۱۲سال
فرخ نژاد -به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی جزو
 10راهگذر اصلی کشور به حساب می آید و از
این شریان جاده ای که  500کیلومتر طول دارد
به عنوان محور توسعه شرق کشور یاد می شود .به
گزارش خبرنگار ما ،از  500کیلومتر محور بیرجند
 زاهدان  246کیلومتر آن در حوزه استحفاظیخراسان جنوبی قرار دارد که وارد دوازدهمین
سال اجرای دو بانده سازی شده است و از سال 85
با ایمن سازی یک قطعه حادثه آفرین 60 ،کیلومتر
آن یعنی  25درصد دو بانده شده و به بهره برداری

کمیته دایمی برای
توسعه نهبندان
با تشکیل کمیته دایمی توسعه نهبندان  ،توسعه این
شهرستان دنبال می شود .استاندار روز گذشته در
سخنانی پیش از خطبه های نماز جمعه در جمع
نمازگزاران گفت :در کميته دایمی توسعه نهبندان
که در معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری
مستقر می شود همه مصوبه های اين سفر و مسائل
و مشكالت شهرستان در مسير توسعه به طور جدی
دنبال خواهد شد تا بتوانيم به نتايج مد نظر دست
یابیم« .محمد صادق معتمديان» ،به برنامه های
انجام شده در سه روز سفر خود به اين شهرستان
اشاره کرد و گفت :سند توسعه نهبندان که مربوط
به سال 91است ،تنها سند در اختیار در اين حوزه
است که سازمان برنامه و بودجه ماموريت يافت
تا پايان امسال آن را به روز و مبتنی بر شرايط روز
بازبينی کند تا بتوانيم تصميم های الزم را بر اساس

رسیده است .مدیر کل راه و شهرسازی با بیان این
که  60کیلومتر از باند دوم محور بیرجند  -زاهدان
معادل  25درصد طرح اجرا شده است افزود :تا
سربیشه 14کیلومتر از باند دوم باقی مانده است و
تا پایان سال مالی ،98باند دوم آن به اتمام می رسد.
مهندس«مهدیجعفری»درزمینهمحدودهشوسف
به نهبندان نیز گفت 53 :کیلومتر این طرح توسط
دو پیمانکار با هزینه  80میلیارد تومان در دست
اجراستکهمجوزمناقصهبرای 17کیلومترازمسیر
باقی مانده بین شوسف به نهبندان از شرکت ساخت

و توسعه زیربناهای کشورگرفته شده است و مناقصه
برگزار می شود .وی با اشاره به این که در 104
کیلومتر این محور هیچ گونه عملیاتی اجرا نشده
است ،افزود :امسال قول  20درصدی تخصیص
اعتبار داده شده است و در صورت تخصیص 50
درصدی مشکل اجرای این طرح برطرف می شود.
به گفته وی 12کیلومتر از این مسیر در دو قطعه
آسفالت شده و مراحل نصب تابلو در دست اجراست
که تا پایان امسال 12کیلومتر زیر بار ترافیک می
رود .همچنین عملیات اجرایی 17کیلومتر تا

ابتدای سال  98شروع و زیرگذر شوسف هم در این
طرح ایمن سازی می شود.
دکتر« افضلی» نماینده مردم نهبندان و سربیشه
در مجلس شورای اسالمی هم با بیان این که
17کیلومتر باقی مانده نیازمند 70میلیارد
تومان برای مناقصه است که با این بودجه تکمیل
نمیشود ،افزود :ردیف بودجه محور بیرجند -
زاهدان امسال هفت میلیارد و  200میلیون تومان
است و تقاضای  40میلیارد تومان برای این محور
شده است که ممکن است موافقت نشود.

آن بگیریم .وی مشکالت نهبندان را زیرساختی و
تاريخی اعالم و اظهارکرد :دغدغه هايی كه امروز
در نهبندان وجود دارد ،زيرساختی است كه با وجود
خدمات و اقدام های خوبی كه انجام شده است هنوز
هم شاهد برخی عقب افتادگی ها هستيم.

شد .به گفته وی این اتوبوس مسافر نداشت و سه نفر
مصدوم آن توسط عوامل اورژانس حاضر در صحنه
به بیمارستان انتقال یافتند.

وی بیمارستان  32تخت خوابی خوسف از مصوبه
های سفر دولت نهم است که حدود 9میلیارد تومان
برای احداث آن بودجه در نظر گرفته شده است.

پیمانکار بیمارستان خوسف ،امروز با باز شدن
پاکت های مناقصه مشخص می شود تا پس از چند
سال رکود ،این پروژه درمانی در چرخه تکمیل
قرار گیرد .به گزارش خبرنگار ما ،رئیس شبکه
بهداشت و درمان خوسف با بیان اینکه ساخت
بیمارستان شهرستان از سال  89تاکنون 40
درصد پیشرفت دارد ،افزود :خوسف بعد از زیرکوه
دومین شهرستانی است که از نبود بیمارستان
رنج می برد« .احمدی» افزود :بر اساس اعالم امور
قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی ،پاکت های
مناقصه طرح بیمارستان خوسف امروز بازگشایی
می شود و پیمانکار آن مشخص خواهد شد .به گفته

در  12هزار و  770بازرسی  9ماه امسال از واحد
های صنفی بیرجند  234 ،واحد صنفی متخلف
پلمب شد.به گزارش خبرنگار ما رئیس اتاق
اصناف استان با اشاره به این که درج نکردن قیمت
بیشترین تخلف واحدهای صنفی در مدت یاد
شده بود گفت :دو هزار و 555اخطار کتبی برای
واحدهای صنفی متخلف صادر و 143پرونده
تخلف برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال
شد«.علیزاده بیرجندی» افزود :حدود 25درصد
واحدهای صنفی بیرجند مازاد بر نیاز است زیرا در
این شهر به ازای هر 19نفر یک واحد صنفی فعال
است در حالی که در کشور به ازای هر 40خانوار
یک واحد صنفی فعالیت می کند.

واژگونی اتوبوس در
محور سربیشه  -بیرجند

بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محورسربیشه
 بیرجند در پنج شنبه گذشته سه نفر مصدوم وراهی بیمارستان شدند .به گزارش خبرنگار ما،
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری بیرجند گفت :ساعت  22:05پنج شنبه
واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور سربیشه -
بیرجند گزارش شد که آتش نشان های ایستگاه
 3به محل حادثه اعزام شدند« .حسینی» افزود:
اتوبوس به سمت مرکز استان در حرکت بود که
نرسیده به قرارگاه محمد رسول ا( ...ص) واژگون

پیمانکار بیمارستان خوسف
امروز مشخص میشود

پلمب  234واحد صنفی در بیرجند

خراسان جنوبی  66سال پیش
در روزنامه

تامین نان شهر
روزنامه خراسان در شماره 911به تاریخ دوم
شهریور ماه  1331در مطلبی در صفحه 4
آورده است :جلسه تامین نان مصرفی اهالی
با حضور آقای بخشدار و اعضای انجمن
شهرداری قاین در شهرداری تشکیل شد
و پس از مذاکرات آقای حاج محمد حسین
ساالری که یکی از تجار و مالکین محل است
تعهد نمودند گندم مصرفی یک ساله نان
شهر را تامین نمایند و برای تامین بودجه
شهرداری بیست و پنج هزار ریال و آقای
ساالری هزار ریال پرداخت نمودند ،این اقدام
موجب مسرت اهالی شهر شده است.

از میان خبرها

آسمان صاف و آفتابی
آسمان استان امروز صاف و آفتابی و گاهی با افزایش
موقت ابر پیش بینی می شود .کارشناس هواشناسی
استان با اشاره به تداوم و تشدید یخ بندان های شبانه
در استان گفت  :در اغلب نقاط استان امروز هوا صاف
و آفتابی خواهد بود که در برخی نقاط شاهد افزایش
موقت ابر خواهیم بود«.زارعی » افزود :درطول امروز و
فردا دمای هوا افزایش خواهد یافت.

گمشده در مه
پس از شش ساعت عملیات جست و جو جوان ۲۱
ساله که در حوالی روستای رزگ بیرجند راه خود
را گم کرده بود ،توسط نیروهای امدادی پیدا شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» ،معاون امداد هالل
احمر استان گفت :پنج شنبه شب گذشته جوان 21
ساله ای که پیاده مسیر روستای رزگ به آبشار
چهارده را می پیمود و به دلیل مه آلود بودن هوا راه
خود را گم کرده بود ،موضوع را به  112اعالم کرد.
«اسعدزاده» با بیان این که پس از اعالم حادثه شش
تیم متشکل از ۲۰نجاتگر به محل اعزام شد افزود :پس
از شش ساعت عملیات جست و جو با همکاری نیروی
انتظامی و آتش نشانی ،این فرد در نزدیکی روستای
علی آباد لوله در حالی که دچار بی حالی و خواب
آلودگی شده بود پیدا و به مرکز درمانی منتقل شد.

