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.
*دربیمارستانولیعصر(عج)بیرجندبرایام.آر.آی
باید حدود دو ماه در نوبت باشیم و بعد از انجام آن هم
مدتیبرایدریافتجوابمنتظربمانیم!اینموضوعدر
حالیاستکهدربیمارستانامامرضا(ع)ام.آر.آیفعال
شدهوتاثیرچندانیدرمدتانتظارمردمنداشتهاست.
* ستاد تنظیم بازار استان مصوب کرده است که از
این پس گوشت تنظیم بازار در اختیار نهادها قرار می
گیرد تا بین نیروهای خود تقسیم کنند اما باز هم نه
تنها خبری از توزیع گوشت برای روستاییان نیست
بلکه در این بین اقشاری که زیر پوشش هیچ نهاد یا
دستگاهی نیستند ،از دریافت آن محروم می شوند!
* سد معبر برخی کاسب های بازار بیرجند این روزها
با وجود جمعیت زیاد در این مکان آزار دهنده شده
است و برخی به خود اجازه داده اند تا وسط بازار
اجناس خود را بچینند و از ماموران شهرداری هم
خبری نیست در حالی که در همین مکان با برخی
دست فروشان که مشکل چندانی برای رفت و آمد
مردم ایجاد نمی کنند ،برخورد می شود!
* معاون وزیر آموزش و پرورش گفته است معوقات
فرهنگیان از جمله اضافه کار کارکنان ستادی
آموزش و پرورش پرداخت می شود اما با نزدیک
شدن به پایان سال ،خبری نیست .مسئوالن آموزش
و پرورش استان پیگیری کنند ،شش ماه است که
فقط قول می دهند.
* مسئوالن مدام از توزیع گوشت گرم در استان
صحبت می کنند اما در شهرهایی مثل آیسک فقط
خبرش به مردم می رسد و از گوشت خبری نیست.
* در زمان نمایشگاه بهاره در مسیر منتهی به
نمایشگاه ،هفت سرعت گیر ایجاد شد و حاال که
نمایشگاه به کار خود پایان داده این سرعت گیرها
برای تردد اهالی علی آباد به یک مشکل تبدیل شده
است .مسئوالن مربوط یا این سرعت گیرهای غیر
استاندارد را جمع یا حداقل از تعداد آن کم کنند.
* مسئوالن سربیشه فکری برای رفع مشکل تلفن
های روستای امیرآباد سرزه بردارند .با توجه به این
که سیم کارت های تلفن را تعویض کرده اند چند ماه
است که تلفن روستا قطع است.
* کمتر از یک هفته تا پایان سال باقی است و
مشخص نیست چرا شهرداری بیرجند در آستانه
سال نو به پیمانکار اجازه داده است تا پیاده روی
خیابان جمهوری اسالمی را برای اجرای پروژه
تخریب کند؟ مگر قرار است در این چند روز چه
اتفاقی در این مسیر رخ دهد که اصرار به انجام این
کار دارند؟ آیا نمی شد بعد از تعطیالت نوروز شروع
شود تا مرکز شهر چهره نامطلوبی نداشته باشد؟
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درگفتوگوبامدیرانکلکمیتهامدادوبنیادمسکنتشریحشد:

جزئیاتاحداث10هزارخانهبرایمحرومان

گروه خبر -کلنگ احداث  10هزار واحد مسکونی
برای محرومان استان در سفر هفته گذشته رئیس
سازمان برنامه و بودجه کشور به زمین زده شد که از
این میزان پنج هزار واحد توسط کمیته امداد امام
خمینی (ره) و به همین تعداد توسط بنیاد مسکن تا
پایان سال آینده احداث خواهد شد .مدیر کل کمیته
امداد امام خمینی (ره) در گفت وگو با «خراسان
جنوبی» اظهار کرد :در گام اول مقرر بود فقط دو هزار
و  500واحد در استان احداث شود که قبل از سفر
دکتر نوبخت و طی دیداری که با فتاح رئیس کمیته
امداد کشور انجام شد قرار است پنج هزار واحد

مسکونی توسط این نهاد احداث شود« .سلم آبادی»
افزود :برای پنج هزار واحدی که سهمیه مددجویان
تحتحمایتایننهاداستبراساساولویتهابرنامه
ی شود تا به افراد سرپرست خانوار بدون خانه
ریزی م 
یا دارای خانه خشت و گلی ،زنان مطلقه و مشموالن
دیگر آیتم ها تعلق گیرد .به گفته وی ،ریزجزئیات
پروژه هنوز مشخص نیست که در هر شهرستان چه
تعداد احداث میشود اما برای پنج هزار مسکن
مددجویان اگر نهادهای مربوط ساخت و ساز مانند
شهرداری ،نظام مهندسی و ...هزینه دریافت نکنند
و منابع کمیته امداد تامین باشد این واحدها رایگان

خواهد بود .وی با اشاره به اینکه میانگین مساحت
واحدهای کمیته امداد  50متر مربع در نظر گرفته
میشود اما ممکن است بر اساس نیاز یک واحد 30
متریا 80مترهمباشدافزود:پنجهزارواحدمسکونی
مددجویان این نهاد در استان شهری و روستایی
خواهد بود.

• •واحدهای بنیاد مسکن رایگان نیست

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی هم با اشاره به
اینکه قرار است پنج هزار واحد مسکونی با حمایت
بنیاد مسکن در نقاط روستایی منطقه احداث شود

گفت :با توجه به این که 30هزار واحد مسکن نامقاوم
در روستاهای استان داریم این واحدها در روستاها
ن که هنوز
احداث میشود« .آسمانی مقدم» با بیان ای 
برنامهایازجزئیاتاینپروژهابالغنشدهاستافزود:
واحدهای احداثی توسط بنیاد مسکن مانند کمیته
امداد رایگان نیست و برای احداث پنج هزار واحد
باید تقسیم بندی در استان داشته باشیم و اولویت
بندی برای افراد نیازمند است اما مساحت واحدها
محدود نیست .به گفته وی ،به احتمال زیاد پنج هزار
واحد مسکونی بنیاد مسکن با کمک های بالعوض و
تسهیالت بانکی احداث خواهد شد.

نمایندهولیفقیهدرگردهماییطالبوروحانیان:

سرنوشت انسان بر اساس فطرت ،علم ،وحی و عقل تنظیم شده
است و آنهایی که وقتی سخن از گام دوم انقالب میشود در خارج
و داخل از مرزها پارازیت میدهند و منتظر هستند این انقالب به
پایان برسد ،حواسشان باشد که این انقالب به پایان نمیرسد چرا
که بر اساس عقل ،فطرت و علم است .نماینده ولی فقیه در استان،
روز پنج شنبه در گردهمایی منطقه ای طالب و روحانیان خراسان
جنوبی گفت :در دنیای امروز فقط یک حکومت میتواند مدعی
باشد و بقیه حکومتها حرفی برای گفتن ندارند و آن حکومت
نیز حکومت الهی است .به گزارش خبرنگار ما ،حجت االسالم
والمسلمین سید «علیرضا عبادی» با بیان این که جایگاه دین؛ کهنه

دینکهنهشدنینیست

شدنی نیست افزود :آن چه مردم بر اساس دینشان نوع حکومت را
انتخاب کردند کهنه شدنی نیست و نخواهد بود .وی ،افزود :این
راهی که طی کرده ایم معجزه گونه بوده است زیرا در زمان تشکیل
انقالب ،دنیا به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بود و برای دین
جایگاهی وجود نداشت .وی اظهار کرد :اولین قدم در گام دوم
انقالب این است که باید دولت اسالمی به وجود آید و تمام آن بر
اساس مال کهای قانون اساسی باشد و هر وقت این اتفاق افتاد
انسانهای جامعه ما جایگاه خود را پیدا خواهند کرد .امام جمعه
بیرجند با اشاره به این که صاحب اصلی این انقالب مردم هستند،
گفت :مردم خوب انقالب کردند اما در انتخاب خوب عمل نکردند

و هر وقت از وعدههای دروغین و روزنامه ها و پارازیتهای بیگانه و
داخلی بتوانند فاصله بگیرند و کلید خانه خود را به دست فرد صالح
دهند در قسمت پایانی انقالب موفق میشویم و انقالب مردم نمره
 ۲۰دارد اما انتخاب آنها ضعیف است .دبیر کل جامعه روحانیت
مبارز هم گفت :روحانیت رسالت تبلیغ و تحکیم دین ،رشد دینی و
رشد اخالق دارند و مردم هم در هر جایی که صداقت دیدند انقالب
اسالمی را همراهی کردند .حجت االسالم «پورمحمدی» افزود:
دنیا از قدرت انقالب اسالمی در تعجب است و رژیم صهیونیستی،
آمریکا ،اروپاییها و عوامل دست نشانده آن ها در منطقه از این
قدرت سراسیمه و نگران هستند.

رویداد

استانتامینکنندهبذرخارشترکشور
بذرتولیدیخارشترخراسانجنوبیبهپنجاستانکشورارسالمیشداما
دربرنامهاستتااستانتامینکنندهکاملبذرخارشتردرکشورباشد.معاون
بهبودتولیداتگیاهیسازمانجهادکشاورزی،بهخبرنگارماگفت:درسفر
وزیرجهادکشاورزیمقررشدشرکتپیوندخاوران،مزرعهتکثیربذرخارشتر
نکهتاکنونبهاستانهایی
راایجادکند.مهندس«عصمتیپور»،بابیانای 
مانند قم ،همدان ،کرمان و  ...بذر خارشتر از خراسان جنوبی ارسال شده
است،افزود:قراراستاستانتامینکنندهایننوعبذردرکشورباشدوکشت
اینگیاهازدوسالگذشتهآغازشدهاست .ویبااشارهبهاینکهزمانکشت
خارشتردراسفندماهوزمانبرداشتآنبعدازنوروزاستگفت:درگذشتهبه
خارشترمانندعلفهرزنگاهمیشداماچندسالیاستکهایننوعگیاهمنبع
درآمدی برای کشاورزان استان شده است .او ،با یادآوری کمبود علوفه در

استان،ادامهداد:باکاشتوبرداشتخارشترمیتوانازآنبرایعلوفهدام
وبهمنظورتهیهعرقگیاهیاستفادهکرد.ویدرادامهبهایجادباغالگویی
سنجد در استان اشاره و اظهار کرد :برای اولین بار در خراسان جنوبی به
صورتالگوییباغیکدستدرختسنجددرزیرکوهکشتشد.اینمسئول
مصرف آب کم ،فروش مناسب میوه محصول و استفاده از گل این محصول
رابرایصادراتازجملهمزیتهایکاشتسنجددراستاناعالمکرد.

آغازجابهجاییچاهشماره 10رکاتبیرجند
عملیات اجرایی طرح جابه جایی چاه آب شماره  10رکات بیرجند آغاز
شد .مدیر امور آب و فاضالب بیرجند گفت :با توجه به افت دبی چاه و پس از
بگذاریوریزششدیدلول ههای
ویدئومتریوبررسیهایانجامشده،رسو 
جدارچاهشماره 10رکات،عملیاتحفاریوجابه جاییاینچاهآغازشد.به
گزارشصداوسیما«،ندائیجوان»افزود:باتوجهبهعمرباالیچاهوپیگیری

و دریافت مجوز جابه جایی چاه از شرکت آب منطق ه ای ،عملیات حفر و لوله
گذاریجدارپسازانعقادقراردادباپیمانکاربهعمق 140متربااعتبار130
میلیونتومانشروعشد.ویهمچنینازشستوشووالیروبیبیشاز250
کیلومترشبکههایجمعآوریفاضالببیرجنددر 11ماهامسالخبردادو
گفت 225:موردازدریچههایفاضالبمعابرشهرنیزهمسطحسازیشد.

احتمالبارشدرنیمهشرقی
ازصبحامروزتابعدازظهریک شنبهازشدتناپایداریهادرمنطقهکاستهمی
شود ،البته به طور پراکنده احتمال بارش در نیمه شرقی استان وجود دارد.
کارشناس هواشناسی استان گفت :وضعیت جوی امروز استان آسمانی
کمیابری،وزشبادوگردوخاکوازاواخروقتافزایشابرواحتمالرگبار
پراکندهراخواهدداشت«.لطفی»افزود:ازاواخروقتروزگذشتهبارشهایی
دربخشهاییازشمالغرباستانرخداد.

   خراسان جنوبی  66سال پیش
      در روزنامه

ساختمان درمانگاه
دستگردان طبس
روزنامهخراساندرشماره 1405بهتاریخ26
اردیبهشت ماه  1333در مطلبی در صفحه
 4آورده است :درمانگاهی که از اعتبار وزارت
بهداری قرار بود سال  1332در دهستان
دستگردان ساخته شود نقشه ساختمانی و
دستورانجامکارهمازطرفبهداریاستاننهم
دادهشدهبودولیوزارتبهداریاعتباروپولی
برای ساختمان درمانگاه حواله نکرده است و
چندمرتبههمکهتقاضاشدهتاکنونبیتوجهی
باین موضوع نشده است و موضوع قابل توجه
این است که وزارت بهداری بدون این که وجه
راحوالهکندتاکیددرامرساختمانیدرمانگاه
نمودهوبیالنکاروپایانانجامکارساختمانی
را می خواهد بعالوه حقوق آقای دکتر نشاط
که بریاست بهداری طبس تعیین شده است
مدتپنجماهاستحوالهپرداختنشدهاست.

 ۲۸برنامه هنری برای نوروز
 ۲۸عنوان برنامه هنری به مناسبت نوروز در استان اجرا
می شود .معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد
اسالمی گفت :اجرای این برنامهها فقط مختص مرکز
استان نیست بلکه در شهرستانهایی چون سربیشه،
نهبندان ،قاینات ،فردوس و طبس نیز اجرا میشود .به
گزارش مهر« ،زمزم» ادامه داد :شب شعر و موسیقی در
پارکتونفردوسوبشرویه،اجراینمایشخیابانیسیاه
بازی عمو نوروز در بیرجند ،برپایی نمایشگاه لباسهای
سنتی و بومی در باغ جهانی اکبریه بیرجند و اجرای
نمایش خیابانی طنز در فردوس ،قاین و طبس از جمله
این برنامههاست .وی افزود :اجرای موسیقی سنتی در
نهبندانوبرگزاریهفتهفرهنگوهنرطبسنیزازدیگر
برنامههایدرنظرگرفتهشدهبرایاینایاماست.بهگفته
وی،همچنیندرزمینهمعرفیبیشترمشاهیراستاندر
روزهای  ۲۸اسفند  ۹۷تا  ۱۰فروردین  ۹۸نمایشگاه
پرترهمشاهیرومفاخرخراسانجنوبیدرنگارخانهاستاد
رخشانی باغ تاریخی اکبریه برپا میشود .وی ،گفت:
در روزهای یکم تا سیزدهم فروردین ماه برای تماشای
فیلمهای اکران نوروزی در سینما فردوسی بیرجند و
سینما قدس فردوس در ورود ی بیرجند و فردوس بلیت
بهصورتنیمبهاتوزیعمیشود.

