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.
*طرح توسعه نهبندان پس از سفر مقام معظم رهبری
تصویب شد اما آن چنان که انتظار می رفت در رفع
محرومیت از منطقه موثر واقع نشد ،چند استاندار هم
آمدندورفتندوبررفعمشکالتتاکیدکردندامابازهم
آبازآبتکاننخوردوایننقطهازاستانجریانعادی
پیشرفت را طی کرد زیرا هنگام تقسیم اعتبارات سهم
شهرستان ها ،نهبندان ویژه دیده نشد.
*مالک تعیین قیمت اراضی بنیاد هنگام مزایده در
شهربیرجندچیست؟گاهقیمتهاییاعالممیشود
که خود عامل گرانی امالک اطراف آن است.
*در گزارش های روزنامه های استان بارها از
گسل های زلزله مرکز استان نوشته شده است و
کارشناسان برای ساخت و ساز در حریم گسل ها
هشدار داده اند اما همچنان روند ساخت و ساز
ادامه دارد .اگر حادثه ای رخ دهد چه کسی پاسخگو
خواهد بود؟
*روستای فتح آباد بشرویه تاخط لوله گاز
15کیلومتر فاصله دارد اما از نعمت گاز محروم
است .مردم این روستا امیدوارند که در دهه فجر آغاز
عملیات گازرسانی را شاهد باشند.
*کارگر شهرک صنعتی بیرجند هستم .نه تنها
در واحد تولیدی ما حقوق کارگران به طور کامل
پرداخت می شود بلکه از مزایای دیگری هم
برخوردار نمی شویم .در این شرایط هنوز از بسته
حمایتی که دولت به بسیاری از افراد پرداخت کرد،
بهره مند نشده ایم.

پیگیری حرف مردم

راهکار رفع کم فشاری آب

در فاز دوم مسکن مهر نهبندان
«اداره آب و فاضالب شهری نهبندان برای رفع
مشکل کم فشاری آب در فاز دوم مسکن مهر اقدام
کند .این موضوع اهالی ساکن در منطقه را با
مشکالتی مواجه کرده است ».این پیام در ستون
حرف مردم درج شد .روابط عمومی شرکت آب و
فاضالب استان در پاسخ اعالم کرد برای رفع مشکل
کم فشاری آب در مسکن مهر فاز دوم نهبندان
نیاز به تامین اعتبار و اجرای لوله گذاری در بولوار
امام علی(ع) حد فاصل تقاطع با بولوار استقالل
تا ورودی مسکن مهر است که رایزنی برای تامین
اعتبار آن انجام شده است و پس از تامین اعتبار در
دستور کار اجرایی این شرکت قرار خواهد گرفت.
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در دیدار پرستاران با نماینده ولی فقیه مطرح شد:

ناهمخوانی پذیرش بیمار با تعداد پرستاران
زهرا خسروی -نماینده ولی فقیه در خراسان
جنوبی روز گذشته در دیدار با جمعی از پرستاران
بسیج جامعه پزشکی استان با تبریک سالروز
میالد حضرت زینب (س) و روز پرستار با اشاره
به این که زینب ،یعنی زینت پدر ،این نامگذاری
را آگاهانه دانست و گفت :وقتی زندگی حضرت
زینب (س) را مرور می کنیم می بینیم پس از
هزار و  400سال یکی از افتخارات حضرت علی

(ع) با آن عظمت ،دخترش است .حجت االسالم
والمسلمین «عبادی» افزود :پرستاری ،کلمه
ای مقدس و یکی از بهترین عبادت هاست و آن
ها که به معنی حقیقی راه سیر و سلوک و عرفان
اسالمی را انتخاب و کارها را بر اساس اولویت ها
عالمانه بررسی می کنند ،پرستاری را به عنوان
یکی از راه ها برمی گزینند.رئیس سازمان نظام
پرستاری استان هم در این مراسم با اشاره به این

که ماهیت شغل پرستاران سخت است ،گریزی
به خواسته عمومی جامعه پرستاری زد و گفت:
هر چند طی سال های اخیر با طرح تحول نظام
سالمت جذب نیرو انجام شده است اما به میزان
پذیرش بیمار و تخت بستری ،پرستار وجود ندارد.
دکتر «محمودی راد» افزود :با توجه به قرارگیری
پرستاری در قانون مشاغل سخت ،پرستاران
خواستار بازنشستگی زودتر از موعد هستند

اما بیشتر افراد به دلیل کمبود نیرو یا اعتبارات
بازنشستگی ،موفق به این کار نمی شوند .وی
با اشاره به این که قسمتی از طرح تعرفه گذاری
خدمات پرستاری اجرا شده است ،خواستار
پیگیری مسئوالن در جلسه های فرا منطقه ای
شد و ادامه داد :در صورت مشخص شدن تعرفه
مجموع خدمات در بیمارستان ،به عدالت در
پرداخت ها نزدیک تر خواهیم شد.

تسهیالت 100میلیاردی خسارت سیل در راه
 100میلیارد تومان تسهیالت به زودی از طریق
بانک کشاورزی و ملی با توجه به سیالب ابتدای
سال  97و بر اساس مصوبه دولت ،به کشاورزان
استان پرداخت میشود .رئیس اداره مدیریت
بحران سازمان جهاد کشاورزی در گفت وگو با

«خراسان جنوبی» با بیان اینکه تسهیالت یاد
شده با سود پنج درصد و بازپرداخت پنج ساله در
اختیار کشاورزان قرار می گیرد ،افزود :مقرر شد
کشاورزان ،دامداران و باغداران استان که در
سیل امسال خسارت دیدند به جهاد کشاورزی

رئیسسازماننظامپرستاریاستاناعالمکرد:

کمبود  1000پرستار

زهرا خسروی -خراسان جنوبی به هزار پرستار برای بیمارستان ها
و مراکز درمانی خود نیاز دارد .رئیس سازمان نظام پرستاری استان
به «خراسان جنوبی» گفت :بنا بر آمار شاخص بین المللی به ازای هر
تخت باید دو پرستار داشته باشیم اما با وجود هزار و  600تخت مصوب
و هزار و  400تخت فعال در خراسان جنوبی ،فقط هزار و  500پرستار
شاغل وجود دارد .دکتر «محمودی راد» افزود :استان از نظر میانگین
در زمینه کمبود پرستار وضعیت همسانی با دیگر نقاط کشور دارد .وی
ادامه داد :با توجه به وضعیت خراسان جنوبی که در آینده نزدیک ،جزو
استانهای سالمند قلمداد خواهد شد ،هماهنگی انجام شد تا مجوز
دو رشته پرستاری سالمندان و پرستاری توان بخشی دریافت شود
که در صورت موافقت شروع به کار کند .وی اظهار کرد :بر اساس یک
برآورد سرانگشتی ،بیمارستانهای دولتی استان هزار پرستار کمبود
دارد تا به حد نصاب کشوری خدمات ارائه شود ،البته در سالهای
اخیر در طرح تحول نظام سالمت جذب نیرو داشتیم اما این پذیرشها
جوابگوی نیاز استان نیست.

افزایش محسوس دمای هوا
با نفوذ جریانات مرطوب به جو استان و همزمان با تضعیف سامانه
پرفشار جوی طی امروز ضمن افزایش متناوب ابر ،افزایش دمای هوا
محسوس خواهد بود .به گزارش خبرنگار ما ،کارشناس هواشناسی
استان گفت :برای روز دوشنبه نیز افزایش وزش سرعت باد و در نیمه
شمالی استان بارش پراکنده باران پیش بینی می شود« .لطفی»

شهر خود مراجعه کنند تا برای دریافت تسهیالت
به بانک معرفی شوند .به گفته «یزدان مهر» ،تا
هفته آینده اسامی متقاضیان اعالم می شود و
تسهیالت از طریق بانکهای کشاورزی و ملی
در اختیار آنان قرار می گیرد.وی ،گفت :اجرای

با بیان این که برای روز سه شنبه نیز بارش پراکنده در نیمه شرقی
استان دور از انتظار نیست ،افزود :در  24ساعت گذشته سربیشه با
دمای منفی  10درجه سانتی گراد سردترین و نهبندان و طبس با
دمای  14درجه سانتی گراد ،گرم ترین شهرستان های استان بوده
است .وی میانگین بارندگی های استان در سال زراعی جاری را 22
میلی متر و میانگین بارش در بلند مدت را  30/3میلی متر اعالم کرد
و افزود :در میانگین بلند مدت  27درصد کاهش بارندگی در استان
به ثبت رسیده است.

شورای شهر بیرجند مصوب کرد

اجرای طرح ممیزی امالک بعد از15سال
حسین قربانی – اجرای طرح ممیزی امالک در شورای شهر بیرجند
تصویب شد« .محمد علی جاوید» شهردار بیرجند در این جلسه گفت:
در بودجه امسال شهرداری  500میلیون تومان برای ممیزی امالک
اختصاص یافته است و با توجه به این که اطالع دقیقی در زمینه
وضعیت امالک شهر و تخلفات انجام شده وجود ندارد انجام این کار
ضروری است .درخواست موافقت شورا با نگرفتن عوارض صدور
پروانه ساخت برای احداث همراهسرای بیماران در بیمارستان
ولی عصر (عج) بیرجند از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود
که با تاکید شهردار بر ضرورت انجام این کار ،اعضای شورا با انجام
آن موافقت کردند .همچنین اعضا با پرداخت نشدن عوارض ساخت
پروژه رفاهی ورزشگاه شهید شهپر بیرجند مخالفت کردند و شهردار
تاکید کرد تا زمانی که تکلیف چگونگی پرداخت عوارض این پروژه
توسط اداره کل نوسازی مشخص نشود از ادامه ساخت آن ممانعت
می شود .در ادامه این جلسه شهردار با بیان این که از شرکت برق به

آبیاری تحت فشار ،تجهیز اراضی ،افزایش
کارایی و بهر هوری زمین ،بهروری انتقال آب
در مزرعه ،بارورسازی ابرها و حفر چا ههای
عمیق از جمله اقدامات دولت برای مبارزه با
خشکسالی است.

دلیل خشک کردن درختان کاج نیروگاه قدیم بیرجند طرح دعوی
کرده است ،گفت :برخی از درخت های موجود در حاشیه خیابان
ها به دلیل عبور شبکه برق دچار آسیب شده است و ضرورت دارد که
شبکه شهری برق بیرجند زمینی شود .به گزارش خبرنگار ما ،در پایان
این جلسه ،شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر بیرجند با حضور
در بیمارستان امام رضا (ع) ،سالروز میالد حضرت زینب (س) و روز
پرستار را به پرستاران تبریک گفتند.

برپایی نمایشگاه دستاوردهای انقالب
دهم بهمن ماه

نمایشگاه دستاوردهای انقالب از  10تا  14بهمن ماه در نمایشگاه
بین المللی بیرجند برگزار می شود .معاون استاندار روز گذشته در
کارگروه عمران و امور نمایشگاه های ستاد بزرگداشت چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی استان گفت :امسال جشن 40
سالگی انقالب را به کوری چشم دشمنانی که به دنبال براندازی
نظام هستند ،با شکوه هر چه تمام تر برگزار می کنیم« .علوی مقدم» به
دستورالعمل تهیه شده از طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در
زمینه برپایی نمایشگاه انقالب اشاره کرد و گفت :این دستورالعمل،
اقدام مناسبی است که دستگاهها و مدیران باید بر اساس آن اقدامات
حوزه خود را تنظیم کنند.مدیر کل تبلیغات اسالمی بیرجند نیز
گفت :برپایی نمایشگاه دستاوردهای  40ساله انقالب می تواند
فرصت مناسبی باشد که به شبهات در اذهان جوانان پاسخ داده شود.
حجتاالسالم «احمد رضایی» افزود :غرفه مناظره و آزاد اندیشی با
حضور افراد اهل فن و کسانی که ذهن خالق دارند در جذابیت برنامه
های جانبی نمایشگاه اثرگذار خواهد بود.

خراسان جنوبی  ۶۶سال پیش
در روزنامه

متینگ حزب ایران
روزنامه خراسان در شماره 23 ،926
شهریور 1331در مطالبی در صفحه 4
آورده است :روز سه شنبه  18شهریور چند
نفر از آقایان اعضاء کمیته حزب ایران به
قاین وارد و متینگی با حضور جمع کثیری
از اهالی داده شد و آقایان حمید موسویان و
قاسمی در اطراف پشتیبانی از دولت جناب
آقای دکتر محمد مصدق و الیحه ازدیاد
سهم کشاورزان و سازمان عمران روستاءی
سخنرانی نمودند.

نصب کارخانه برق
کارخانه برق قاین اخیرا نصب گردیده و
اکنون مشغول سیم کشی میباشند ،اهالی
شهر از این امر اظهار خوشوقتی مینمایند.

روز خط حادثه

 325کیلو گرم تریاک در پراید
 325کیلو گرم تریاک از جاساز یک پراید به دست آمد.
فرمانده انتظامی استان گفت :با دریافت اطالعاتی
مبنی بر حمل و جابه جایی مواد مخدر توسط چند
دستگاه خودروی سواری ،ماموران انتظامی نهبندان و
پلیس امنیت استان ،دو دستگاه پراید را در جاده زاهدان
به نهبندان متوقف و بازرسی کردند .به گفته سردار
«شجاع» ،در بازرسی از پراید 325 ،کیلو گرم تریاک
کشف شد و سرنشینان پراید دیگر به اتهام اسکورت
کردن خودروی حامل مواد مخدر دستگیر شدند.

 3هزار لیتر سوخت قاچاق
به مقصد نرسید
فرمانده انتظامی سربیشه از کشف سه هزار و 500
لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ «کارگر» گفت :مأموران انتظامی در بازرسی
از دو اتوبوس سه هزار و  500لیتر سوخت قاچاق
کشف و کارشناسان ارزش سوخت های قاچاق را بالغ
بر  175میلیون ریال برآورد کردند.

