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اخبار
سهشنبه  ۲بهمن ۱۵ . ۱۳۹۷جمادیاالول  .۱۴۴۰شماره ۲۹۱۳

حرف مردم
تلفن056- 32448050 :
نمابر- 056-32448054:پیامک2000999:
ستون حرف مردم روزنامه خراسان
جنوبی انعکاس دهنده صادق نظرها،
انتقادها و مشکالت شماست.
* پنج سال است مسئوالن وعده داده اند که در
روستای دادران درمیان دکل آنتن تلفن همراه نصب
کنند اما هنوز خبری نیست.
* آب شرب حاجی آباد بیرجند به طور مکرر قطع می
شود و در زمانی هم که جریان آب برقرار است فشار
زیادی ندارد .با توجه به روند افزایشی جمعیت این
نقطه نزدیک به مرکز استان ،مسئوالن برای تامین
آب ساکنان چاره ای اساسی بیندیشند.
*درهگزاندرمسیرجاده،یکتابلونداردتامعلومشود
مسیر روستا ازکدام سمت است .از سوی دیگر اهالی
اینمنطقهازآنتندهیتلفنهمراهبیبهرههستند.
* جاده روستای اکبرآباد کشکوک دهستان ماژان
تاکنون دو بار زیرسازی و آماده آسفالت شده اما هنوز
رنگ آسفالت به خود ندیده است .چند بار این موضوع
را پیگیری کردیم اما جوابی از مسئوالن دریافت نشد.
خاکی بودن جاده در حالی باقی است که از این مسیر
زائرانمزارشاهسلیمانعلیخوسفهمترددمیکنند.
*اهالیروستایتاجمیرسربیشههنوزنمیتوانندبه
صورت دیجیتال شبکه های مختلف سیما را دریافت
کنند و نیاز به نصب آنتن است.
* خبری از اجرای شبکه گاز روستای مرک در
 20کیلومتری مرکز استان نیست در حالی که
روستاهایی به مراتب دورتر از این مسافت گازکشی
شده است و اهالی از این مزیت استفاده می کنند.
* شهرداری بیرجند برای فضای سبز بولوار امام
حسین (ع) مهرشهر هم فکری بردارد .تا کی قرار
است این وضعیت ادامه داشته باشد؟
* نداشتن آنتن دهی تلفن همراه ،دریافت نشدن شبکه
های دیجیتال سیما ،جاده بی کیفیت و کمبود آب از
مهم ترین مشکالت اهالی روستای آنیک بخش قهستان
است.مسئوالنمرتبطبیشتربهفکرمردماینمنطقهباشند.
* تاکنون چندین جلسه درباره تعیین تکلیف ارگ
بهارستان بیرجند تشکیل شده اما هنوز راه به جایی
نبرده است در حالی که این بنا ویران تر شده است.
بهترنیستهیئتیازمسئوالنشهربهتهرانسفرکنند
وضمنرایزنیبامسئوالنبنیادمستضعفان،وضعیت
این بنا و دیگر آثار تاریخی را هم مشخص کنند؟
* مسئوالن در موضوع های شهری مرکز استان هر
وقتنمیتوانندمشکلترافیکیرارفعکنندخیلیزود
صورتمسئلهراپاکمیکنند،دوربرگردانهارامی
بندند،وسطبولوارمیداناحداث،خیابانرایکطرفه
وسرعت گیر و گذرگاه عابر پیاده غیر استاندارد ایجاد
و تابلوی توقف ممنوع نصب می کنند و  ...و همه این
ها را هم با مصوبه شورای ترافیک انجام می دهند .در
اینبیننیزصدایاعتراضمردمبهجایینمیرسد!

خراسان جنوبی  66سال پیش
در روزنامه

معاونمدیرکلآموزشوپرورشمطرحکرد:

ت استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد درمدارس عشایری
محدودی 
با توجه به گذشت یک ماه از زمستان ،برای استفاده
از تجهیزات و وسایل گرمایشی استاندارد در
مدارس عشایری استان با چالش و محدودیت
مواجه هستیم .معاون توسعه ،مدیریت و پشتیبانی
اداره کل آموزش و پرورش این مطلب را روز
گذشته در جلسه شورای عشایری استان مطرح
کرد و گفت :آموزش و پرورش عشایری استان با
 11هزار دانش آموز 756 ،معلم و  676کالس
دارد و مدارس عشایری از نظر تجهیزات و وسایل
گرمایشی استاندارد با چالش جدی مواجه است.
«طیبی» با بیان اینکه از نظر تامین پوشاک و میان
وعده دانش آموزان عشایری نیز در مضیقه هستیم
افزود :اعتبارات میان وعده برای دانش آموزان
عشایری قطع شده است ،همچنین باید تالش
کنیم تا کتب درسی رایگان برای این دانش آموزان

تامین شود.

• •سود عشایر در جیب دالالن

رئیس اتحادیه مرزنشینان استان هم با اشاره به
پراکندگی نقاط خشک و کویری گفت :الزم است
افرادی که در شعاع  ۵۰کیلومتری مرز سکونت
دارند ،از سهمیه سوخت برای فروش بهره مند
شوند« .اسعد زاده» خواستار خرید تضمینی گوشت
قرمز از عشایر شد و افزود :سود عشایر به جیب
دالالن می رود و این امر سبب کاهش جمعیت
دامی عشایر استان شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار نیز از شکل
گرفتن کارگروه محرومیت زدایی و توجه به مناطق
محروم در استان خبر داد و گفت :با تشکیل این
کارگروه مقرر شد اقدامات محرومیت زدایی به

صورت منسجم انجام شود« .علوی مقدم» خواستار
برندسازی محصوالت عشایری شد و افزود :می
طلبد در زمینه حذف واسطه ها چاره ای اندیشیده
و محصوالت عشایری مستقیم وارد بازار فروش
شود .افزایش سهمیه آرد عشایر از دیگر درخواست
های او بود.

• •درخواست پنل خورشیدی

مدیر کل امور عشایری هم با بیان اینکه  ۱۵پروژه
عمرانی در مناطق عشایری در دست اجراست
افزود :این پروژه ها در صورت تامین مالی تا پایان
سال  ۹۷به بهره برداری می رسد« .حسین پور»
خواستار تامین  ۴۵هزار تن علوفه یارانه ای شد
و افزود :دو هزار خانوار عشایر درخواست پنل
خورشیدی دادند که تامین حداقل  ۸۵۰پنل برای

این خانوارها ضروری است.
معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایری
ایران نیز با بیان اینکه  ۳۰هزار تن جو یارانه ای در
بخش عشایری اختصاص داده شده است که سهم
خراسان جنوبی تحویل می شود افزود :خراسان
جنوبی در بوم گردی حرف هایی برای گفتن دارد
و می تواند در این امر خوب فعالیت کند .به گفته
«شاپور عالیی مقدم» ،درآمد ناخالص عشایر یک
میلیون و  ۱۰۰هزار تومان است که برنامه ریزی
شده است تا پایان برنامه ششم این میزان به دو برابر
افزایش یابد و در این زمینه درآمد عشایر خراسان
جنوبی هم دو برابر میشود .وی به اختصاص 150
میلیارد تومان تسهیالت کم بهره در برنامه ششم
توسعه به عشایر اشاره کرد و گفت :سهم استان از
این تسهیالت شش میلیارد تومان است.

رویداد

پدیده مهاجرت جوانان از استان
حسین قربانی – استان با پدیده مهاجرت قشر جوان مواجه است.
رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به میانگین  5.3درصدی مهاجرت
در کشور ،این امر را در خراسان جنوبی  8.4درصد اعالم کرد .دکتر
«خامسان» ،با انتقاد از این که در قالب طرح توازن سال  96از مراکز
آموزش عالی استان هفت میلیارد و  688میلیون تومان گرفته شد تا
در مجموع کشور به مناطق محروم پرداخت شود گفت :هیچ اعتباری
به دانشگاه بیرجند پرداخت نشد .به گفته وی ،با توسعه آموزش عالی
استان می توان از پدیده مهاجرت قشر جوان استان به دیگر نقاط
کشور جلوگیری کرد تا پایداری جمعیت و توسعه استان از این طریق
عملی شود .وی با اشاره به افزایش حدود  249درصدی جمعیت
دانشجویی دانشگاه بیرجند از سال  56تا  97گفت :در تحصیالت
تکمیلی دو هزار و  840دانشجو داریم که در مقطع دکترا  87دانشجو
تحصیل می کنند.

چتربیمهاجتماعیبرای 54هزارروستاییو
عشایربازنشد

 38هزار و  946نفر از  93هزار و  488کشاورز روستایی و عشایری
مشمول بیمه ،زیر پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستایی
و عشایری استان قرار گرفته اند که 41درصد جمعیت این قشر را شامل
می شود .مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستایی و عشایری

استان با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت :از این تعداد بیمه شده
هزار و  346نفر مددجوی بهزیستی و دو هزار و  786نفر بیمه شده زیر
پوشش کمیته امداد هستند .همچنین هزار و  413نفر را مستمری
بگیران فوتی 129 ،نفر را مستمری بگیران از کارافتاده و هزار و 736
نفر را مستمری بگیران بازنشسته تشکیل می دهند« .فرج زاده» افزود:
در بشرویه از هزار و  989نفر مشمول ،هزار و  918نفر زیر پوشش بیمه
اجتماعی قرار گرفته اند که  96درصد جمعیت کشاورزان روستایی
و عشایری شهرستان را شامل می شود و در رتبه اول شهرستان های
استان قرار دارد .به گفته وی ،سربیشه از جمعیت هشت هزار و 240
نفر مشمول بیمه فقط دو هزار و  668نفر را زیر پوشش دارد که 32
درصد جمعیت کشاورزان روستایی و عشایری شهرستان را شامل می
شود و کمترین آمار بیمه شدگان مربوط به این منطقه است و در رتبه11
شهرستان های استان قرار دارد.

پول شویی میلیاردی توسط قاچاقچی
فرمانده انتظامی استان از توقیف اموال قاچاقچی بزرگ مواد مخدر
خبر داد که با پول شویی قصد نقل و انتقال  100میلیارد ریال از عواید
مواد مخدر را داشت .سردار «شجاع» گفت :گزارشی از مراجع قضایی
مبنی بر این دریافت شد که یكی از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر كه
به اتهام حمل مواد توسط پلیس استان دستگیر شده ،دارای اموال و
دارایی بسیاری است در حالی كه هیچ فعالیت اقتصادی انجام نداده
است .وی ادامه داد :با توجه به این موضوع به نظر می رسید که این

اموال از راه قاچاق مواد مخدر حاصل شده است بنابراین دستورهای
الزم برای شناسایی این اموال به مأموران ابالغ شد.
وی اظهار کرد :مأموران با استعالم الزم و بررسی ،چندین حساب با
تراكنش های باال شناسایی کردند كه در این حساب ها وجوه به طور
كارت به كارت واریز و برداشت و در یك لحظه در چندین حساب جا به جا
و منتقل شده است .مأموران با بررسی دقیق تر حساب ها و كارت های
كشف شده از متهم در زمان دستگیری به این نتیجه رسیدند که این
حساب ها در اختیار متهم بوده و نقل و انتقال وجوه كه از عواید نامشروع
حاصل از خرید و فروش مواد مخدر حاصل شده ،رقم آن بیش از 100
میلیارد ریال است .وی تصریح کرد :در ادامه بررسی این پرونده چهار
منزل در شهرستان های زاهدان ،زابل و مشهد به نام متهم و همسرش
شناسایی و با دستور مقام قضایی توقیف شد.

افزایشجزئیدما

برای امروز افزایش جزئی دمای هوا قابل پیش بینی است و امشب
افزایش ابر را در آسمان استان شاهد خواهیم بود .کارشناس
هواشناسی استان گفت :هر چند طی روزهای آینده دمای هوا یک تا دو
درجه افزایش خواهد یافت اما تا پایان هفته سرما و یخبندان تداوم دارد.
«نخعی» تغییرات دمایی روز گذشته در بیرجند را بین منفی  9تا مثبت
ششدرجهسانتیگراداعالمکردوافزود:سربیشهباتجربهدمایمنفی
 10درجه،سردترینشهراستاندرروزگذشتهبود.ویبرایامروزصبح
کمینه دمای هوا بیرجند را منفی هفت درجه سانتی گراد اعالم کرد.

نرخ اجناس در بیرجند
روزنامه خراسان در شماره  994به تاریخ 20
آذر ماه  1331در مطالبی در صفحه  4آورده
است :اخیرا بارندگی نافعی در بیرجند نازل
و وضع عمومی محصول مانند سال قبل و
کشت گندم و جو ادامه دارد و قیمت اجناس
بقرار زیر است:
گندمتنی 5000هزارریال–جوتنی3000
ریال – روغن تنی 80000ریال – عناب تنی
 12000ریال – آلو تنی  24000ریال –
کشک تنی  72000ریال – سیب زمینی
تنی  2000ریال – پنبه جوزقه تنی 7800
ریال – زعفران سه کیلو  10000ریال

انتصابات تازه بشرویه

آقای هنری بسمت بخشدار بشرویه منصوب
چند روز قبل وارد و مشغول کار شده اند آقای
موسی غیاثی بسمت نماینده فرهنگ بشرویه
و آقای دکتر زارعی بسمت بهداری بشرویه
منصوب و در محل ماموریت جدید خود
مشغول کار میباشند.

خبر

اسفند؛جشنوارهملیفیلمکوتاه
تاالب در استان
قاسمی -جشنواره ملی فیلم کوتاه تاالب در
استان برگزار میشود .رئیس حوزه هنری در جمع
خبرنگاران از برگزاری جشنواره ملی فیلم کوتاه
و کلیپ تاالب خبر داد و مهلت ارسال آثار به این
جشنواره ملی را تا پنجم اسفند ماه اعالم کرد.
«مجید کریمیان» افزود :جشنواره با محورهای
تاالب ها ،مأمن و پناهگاه حیات وحش ،حیات
تاالب ،تعدیل آب و هوا و مدیریت منابع آب ،مرگ
تاالب ،نابودی اکوسیستم و بروز پدیده گرد و غبار،
تاالب ،گردشگری و اکوتوریسم و محیط زیست
از دیدگاه اسالم و نگاه ویژه مقام معظم رهبری
برگزار می شود .وی تاکید کرد :آثار تولیدی با
موضوع «تاالب کجی نمکزار نهبندان» به عنوان
موضوع دارای اولویت ،امتیاز ویژه ای در داوری
خواهد داشت.

