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.
* شرکت غله خراسان جنوبی با گذشت  14سال از
تقسیم استان هنوز زیر نظر خراسان رضوی اداره می
شود و وابستگی برخی شرکت ها سبب نارضایتی و
گالیه برخی کارمندان این شرکت ها در خراسان
جنوبی شده است چرا که از  13کارگر موجود در
شرکت غله با سابقه کاری بیش از  10سال هنوز یک
نفر تبدیل وضعیت شده است در حالی که 36نیروی
خراسان رضوی تبدیل وضعیت شده اند .با وجود
رفت و آمدهای زیاد به خراسان رضوی و پیگیری
موضوع و وعده های زیاد اما هنوز پاسخ مناسبی
نداده اند و اقدامی در این زمینه انجام نشده است.
* برخی جوی های انتقال آب در مهرشهر بیرجند
به دلیل ساخت و سازهای مسکونی در این منطقه
از مصالح ساختمانی پر شده است و در صورت
بارندگی ،روان آب ها به سمت خیابان و برخی
منازل هدایت می شود و مشکالتی برای رفت و آمد
شهروندان و خودروها ایجاد می کند .شهرداری
منطقه فکری برای رفع این معضل بردارد.
* جاده روستای خروان سفلی و علیا بعد از بارندگی
های اخیر وضعیت بسیار نامناسبی دارد و به ناچار
مسافت  ۴۰کیلومتری این مسیر را دو ساعته طی
کردم .مسئوالن راه روستایی طبس سری به این
مسیر بزنند و وضعیت جاده را از نزدیک ببینند بلکه
توجه بیشتری داشته باشند.
* دانش آموزان شهرک نوغاب با توجه به بارندگی
های اخیر و احتمال بارش در روزهای آینده ،برای
ترددبامشکالتزیادیمواجهمیشوند،ازیکطرف
آبنمای روستا به علت احداث پل تخریب شده و چاره
ای برای رفت و آمد در صورت بروز سیل اندیشیده
نشدهاستوازطرفدیگردانشآموزانبایدهرروزاز
مسیررودخانهبرایتردداستفادهکنندواینموضوع
ممکن است سبب وقوع حوادث ناگواری شود.
* ساکن کوچه چهارم از محدوده مسکن مهر فاز دوم
نهبندانهستم،حدوددوماهازنصبعلمکگازوحفر
چالهبهاینمنظورمیگذرداماتاکنونبرایپرکردن
آناقدامینشدهوباهمانوضعیتباقیماندهاستو
ترددخودروهابهسختیدرایننقطهانجاممیشود.تا
کیقراراستکوچههابههمینوضعیتباقیبماند؟
* روستای سیدال نهبندان به ویژه منطقه کوه باال با
وجود داشتن نوجوانان و جوانان با استعداد ورزشکار
و حتی کسب مقام دوم در مسابقات جام فجر
عربخانه اما امکانات ورزشی و حتی یک زمین خاکی
مناسب ندارد و این می طلبد که مسئوالن مربوط
خواسته نوجوانان و جوانان روستا و برخورداری آن
ها از حداقل امکانات ورزشی را بررسی کنند.
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یادداشت

آقای استاندار شما ورود کنید
علیزاده  -این روزها با قرار گرفتن برخی کاالها در چرخه توزیع تنظیم
بازار ،صف هایی شبیه به سال ها قبل تشکیل می شود ،صفوفی برای
تهیه گوشت با این تفاوت که در آن زمان ،سهمیه هر فرد و خانوار،
مشخص بود و کسی نگران نبود چون اگر امروز سهمیه ای دریافت نمی
کرد فردا روزش ،امکان تهیه سهمیه اش وجود داشت .نکته ای که در
این روزها و در میان متقاضیان مطرح است بی تدبیری برخی دست
اندرکاران توزیع این کاالهاست به طوری که طی در توزیع گوشت های
تنظیمبازاردرنقاطمختلفاستان،بینظمیهاهمچنانمشهودوادامه
دار است تا جایی که روز گذشته هم این موضوع به حاشیه ای پررنگ
تبدیل شد و در حالی که بسیاری از شهروندان از همان ساعت های

ابتدایی در صف ایستاده بودند در پایان دست خالی به خانه برگشتند.
جریان سوء مدیریت در توزیع گوشت های تنظیم بازار در حالی در
پنجمین مرحله هم ادامه داشت که مشخص نبود آن هایی که در صف
ایستاده اند آیا از یک خانواده هستند ،یا  ...و این سبب شده بود صدای
آن هایی که در اواسط یا انتهای صف بودند بلند شود .به اذعان بسیاری
از مردم ،این که مسئوالن سهمیه ای را از تهران دریافت کنند و برای
توزیع در اختیار چند فروشگاه قرار دهند ،کاری است که ممکن است
هر شخصی بتواند آن را انجام دهد اما این که در این گرانی گوشت ،به
نحویاقدامشودکههمهمتقاضیانازآنبهرهمندشوندبیشکنیازمند
برنامهریزیومدیریتاساسیاست.اینموضوعتاجاییاهمیتداردکه
هفته گذشته هم نماینده ولی فقیه در استان در نشست بررسی وضعیت
کاالهای اساسی مردم با انتقاد از رویه موجود ،گفت« :همه می گوییم
جنگ اقتصادی است ،خب آمادگی ما برای جنگ چیست؟ حاال چه
برنج،چهگوشتوچهکاالهایدیگریتاکنوننیزتوزیعشدهاست،خب
در زمان جنگ این گونه توزیع نمی کنند!  ...باید سامانه ای ایجاد کنید،

توزیع می خواهد باشد باید عادالنه باشد  ...توزیع باید به گونه ای باشد
که به هر کس سهمی برسد ».آقای استاندار ،حال در این شرایط عرضه
گوشت های تنظیم بازار و  ...عده زیادی هنوز هم نتوانسته اند حتی یک
گرم از آن را به دالیل متعدد دریافت کنند از طرفی گویا مسئوالن دست
اندرکار تهیه و توزیع در سازمان های صمت و جهاد کشاورزی نیز برنامه
ای برای توزیع عادالنه آن ارائه نداده اند تا همه متقاضیان از آن بهره مند
شوند ،بنابراین الزم است هر چه سریع تر به این موضوع ورود کنید و از
مدیرانزیرمجموعهبخواهیدفکریاساسیبرایآنبردارندچونبرنامه
ریزی برای این کار نباید چندان سخت باشد .بی شک در شرایط فعلی و
در عصر فناوری عمل کردن به شیوه موجود ،کارساز و اغنا کننده نیست
اما با مدیریت صحیح از بسیاری دغدغه ها خواهد کاست و دست سوء
استفاده کنندگان نیز کوتاه می شود و از همه مهم تر جامعه روستایی و
عشایریاستانکهدرفهرستسهمیهاینگوشتهانبودهاندمیتوانند
از آن بهره مند شوند .با این اوصاف مردم منتظر اقدام جدی برای نظم
بخشی به بازار توزیع کاالهای اساسی در استان هستند.

شورای برنامه ریزی استان مصوب کرد:

 47میلیارد؛کمکبرایکشاورزی،صنعتومیراثفرهنگی
 47میلیارد و  342میلیون تومان
کمک فنی و اعتباری برای حوزه های
کشاورزی ،صنعت و میراث فرهنگی
تعیینتکلیفشد«.آرین»رئیسسازمان
مدیریت و برنامه ریزی روز گذشته در
شورای برنامه ریزی و توسعه استان
این کمک فنی و اعتباری را از محل
تبصره  18قانون بودجه  97دانست
و گفت :از این اعتبار سهم بخش های
کشاورزی و صنعت ،معدن و تجارت هر
کدام  19میلیارد تومان و سهم میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
 9میلیارد و  342میلیون تومان است.

استاندار هم با بیان اینکه باید شورای
برنامه ریزی و توسعه استان ماهانه یک
بار برگزار شود ،افزود :باید دستور کار
جلسه از قبل مشخص و کارشناسی
شده باشد و به اعضای شورا اعالم شود.
«معتمدیان» با اشاره به این که برخی
از اسناد خراسان جنوبی از جمله سند
توسعهاستانوشهرستانهابهویژهسند
آمایش سرزمینی به اتمام نرسیده است
تاکید کرد :باید این موضوع ها با اولویت
دردستورکارشورایبرنامهریزیباشد.
وی با گالیه از دعوت نشدن فرمانداران
به جلسه شورای برنامه ریزی گفت :باید

فرماندارانبهتصمیمگیریبرایموضوع
هایکالناستاندعوتشوندتابتواناز
نظرهای کارشناسی آنان نیز بهر ه برد.
ویباتاکیدبراینکهبایدمدیراندستگاه
های اجرایی در جلسه حضور پیدا کنند
افزود:جانشینآنانحقرایندارند.

• •سهمدانشگاهازاعتباراتتوازن

رئیس دانشگاه بیرجند هم گفت:
دانشگاه های کشور از اعتبارات طرح
توازن مبالغ بسیاری دریافت می کنند
اما سهم دانشگاه بیرجند و دانشگاه
های استان از این اعتبارات صفر است.

تجلیلازدکتریاحقیدر«چهلقلم»
قاسمی  -آیین تجلیل از اهالی قلم متعهد و برجسته
«چهل قلم» به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی با تجلیل از مقام علمی دکتر محمد
جعفر یاحقی نویسنده ،دانشمند و پژوهشگر زبان
و ادبیات فارسی اهل فردوس برگزار شد .مدیر کل
کتابخانه های عمومی در این جلسه تاکید کرد:
دکتر یاحقی ،نیاز به این مسائل و همایش ها ندارد
اما جامعه و نسل جوان نیاز به شناختن و معرفی وی
دارد« .محمد رضا رضایی» اضافه کرد :خراسان
جنوبی استانی فرهنگی است که چند پدر علم دارد
و حضور چنین مفاخری افتخاری برای منطقه است.
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
بیرجند هم گفت :دکتر یاحقی به دانشجویان خود
پرسشگری ،نقادی و کنجکاوی در علم را آموخت و

خود نیز در این راه کوشش فراوان کرد به گونه ای که
 15سال از عمر خود را صرف شاهنامه پژوهی کرد.
دکتر «بهنام فر» افزود :تحریر 42جلد کتاب ،مقاالت
فراوان ،عضویت در فرهنگستان زبان و ادب فارسی،
مسئول مجموعه خراسان شناسی و  ...نیز در رزومه
اوست« .امیر الهامی» دکترای ادبیات و علوم انسانی
نیز دکتر یاحقی را شخصیتی چند وجهی در زمینه
های شعر ،علوم ،ادبیات فارسی و  ...معرفی کرد

«خامسان» افزود :در دانشگاه بیرجند
 12هزار دانشجو مشغول تحصیل
هستند و اگر به این شکل با سیستم
آموزش عالی استان برخورد شود در
موضوعرقابتیبیندانشگاههایکشور
روز به روز افت خواهیم کرد .به گفته
وی ،وقتی در خراسان جنوبی به تقویت
دانشگاه ها و دانشگاه بیرجند توجه

که در جایگاه خود در کشور یکی از پنج چهره ممتاز
است« .عابدی» معاون استاندار هم گفت :نسل
جوان در موضوع های مختلف نیاز به روشنگری دارد
و معرفی کتاب ها و آثار دانشمندان و مفاخر استان
کاریارزشمنددراینزمینهاست.دکتر«محمدجعفر
یاحقی» نیز تاکید کرد :اگر کتابخانه ها فراموش شود
و رشد نکند دچار عقب ماندگی خواهیم شد .انس و
زندگیباکتابپیشرفتوموفقیتدرهمهزمینههارا
بهدنبالدارداماوضعیتکتابخوانیاسفناکاست
و فضای مجازی رقابت سرسختی با کتاب خوانی
دارد در حالی که در کشورهای دیگر این طور نیست.
وی گفت :کتابخانه های ما بیشترین آسیب را از
فضای مجازی و تلفن های همراه می بیند .به گزارش
خبرنگار ما در پایان ،اداره کل کتابخانه های عمومی
بهپاستالشهایگرانقدردکترمحمدجعفریاحقی
(از اهالی فردوس) ،از او تجلیل کرد.

نمی شود چگونه می توان از بودجه
دانشگاه در سطح وزارت و سازمان
برنامه و بودجه دفاع کرد؟ به گزارش
خبرنگار ما ،در این جلسه مصوب
شد یک درصد از اعتبارات دستگاه
های اجرایی استان برای انجام امور
پژوهشی اولویت دار در اختیار شورای
برنامه ریزی و توسعه قرار گیرد.

معارفهمدیرآموزشوپرورشبیرجند
مدیر جدید آموزش و پرورش بیرجند روز گذشته
طی مراسمی معرفی شد .مدیر کل آموزش و پرورش
در این مراسم گفت :زیربنای توسعه در هر جامعه با
حمایت معلمان و توجه ویژه به آموزش و پرورش رخ
میدهد« .واقعی» افزود :ما به دانش آموزان تربیت و
تفکرسیاسیراآموزشمیدهیمولیازسیاستزدگی
پرهیز میکنیم« .محمد رضا ضیایی» مدیر سابق
آموزش و پرورش بیرجند نیز کمبود نیرو و تجهیزات
و کمبود فضای آموزشی را از مهم ترین مشکالت در
حوزه آموزش و پرورش شهرستان بیان کرد و گفت :از
سالگذشته،پنجپروژهبهبهرهبرداریرسیدوعملیات
اجرایی 10پروژهآغازشد.دراینمراسممحمدحسین
یکهخانی به عنوان مدیر آموزش و پرورش بیرجند
معرفی و از خدمات ضیائی تقدیر شد.

خراسان جنوبی  66سال پیش
در روزنامه

مبارزه با ملخ در بیرجند

روزنامه خراسان در شماره  1108به تاریخ
 16اردیبهشت ماه  1332در مطلبی در
صفحه  4آورده است :از چندی قبل دسته
های ملخ در نواحی بیرجند ظاهر گردیده و
از طرف اداره کشاورزی استان نهم جریان
بتهران گزارش داده شده و سازمان دفع
ملخ بیرجند تحت نظر آقای مهندس دائی
در بیرجند برقرار و عده ای مامور از تهران
و مشهد برای مبارزه با ملخ اعزام شده اند و
نیز چهار کامیون با هشتاد نفر سرباز از طرف
لشگر  8خراسان در اختیار سازمان دفع ملخ
گزارده شده است .بقراری که اطالع رسیده
اقدامات مامورین تابحال اثر خوبی داشته و تا
اندازه ای رفع نگرانی شده است.

خبر

بارش های پراکنده تا ظهر امروز
بارش باران تا ظهر امروز در برخی مناطق استان به
صورت پراکنده ادامه دارد .کارشناس هواشناسی
استان گفت :بارندگی ها از روز گذشته در استان آغاز
شد و شدت آن برای دیروز و دیشب بود و تا ظهر امروز در
برخی مناطق استان ادامه خواهد داشت اما از شدت
آن کاسته شده است« .زارعی» برای امروز آسمانی
نیمه ابری با احتمال بارش پراکنده همراه با وزش باد
و کاهش دما و کاهش ابر پیش بینی کرد و افزود :در
شهرستان هایی مانند نهبندان بارش ها تا ظهر امروز
قابل توجه خواهد بود.

درخشش جهادگران استان در کشور
جهادگران استان با کسب دو مقام در جشنواره ملی
جهادگرانکشورخوشدرخشیدند.رئیسسازمانبسیج
سازندگی استان گفت :خراسان جنوبی در جشنواره ملی
جهادگران کشور با  218اثر در عرصه های اجتماعی،
فرهنگی ،هنر و ادب ،عمرانی ،رسانه و  ...شرکت کرد
که قدردانی شد« .هنری» ،افزود :از گروه جهادی فاطمه
الزهرا (س) که جزو گروه جهادی ویژه استان است نیز به
سرگروهی «مهدی صدقی» به عنوان گروه جهادی برتر
تقدیرشد.

