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.
* از سال 96قرار است در روستای پیستان طبس شبکه
هایدیجیتالفعالشودامادوسالاستوعدهمیدهند.
این در حالی است که در حلوان و پیرحاجات ،این امکان
برای اهالی فراهم شده است و اگر مالک انجام کار،
جمعیتباشدروستایماکمترازایننقاطجمعیتندارد.
* تنها منبع درآمد مردم خروان سفلی کشاورزی است
اما در سیل سال قبل دچار خسارت شدند .مسئوالن
برایکمکبهاینروستاهمبرنامهریزیکنند.
* فشار آب منازل اميرآباد پايين از اول نوروز از ساعت
 9صبحتاهشتياكمیابهطورکاملقطعمیشود.چرا
مسئوالن شرکت آب و فاضالب بیرجند برای رفع این
مشکلاقدامنمیکنند؟
* موانع مستقر در ابتدای بولوار راه آهن طبس در حد
فاصل دو راهی جمز تا دوربرگردان ،نیاز به جا به جایی
دارد.اینموانعدرمنتهیالیهراهجانبیجادهقراردارد
کهدردیدکاملنیستوناگاهمقابلرانندهقرارمیگیرد
کهممکناستسببشتابزدگیوبروزحادثهشود.
*جشنهایشعبانیهشروعشدودرآستانهنیمهشعبان
قرار داریم اما فضای طبس همچنان بی روح است .در
دوره شورای چهارم شورای اسالمی شهر ،جشنهای
محلهای برگزار می شد اما در ایام جشنها و اعیاد
مذهبی و ملی ،هیچ خبری نیست .نه نورپردازی و نه
ریسهبندیوفضاسازیمناسبی،شورایاسالمیشهر
وشهرداریاهتمامیجدیداشتهباشند.
*کانالزیرزمینیهدایتآبهایروانوسیلمزارسید
علینهبندان 20سالقبلبامهندسیخاصیساخته
شده بود و چند سال است با تصمیم اداره اوقاف و امور
خیریهورودیوخروجیآنبستهشدهاستودرصورت
بارندگی شدید آب های روان در یکی دو محله روستا
جمعمیشود.سوالاین جاستاگرعبورکانالازکنار
طرح توسعه امامزاده ،دلیل بستن ورودی و خروجی
کانالاست،بهفکرجایگزینباشندچونساختکانال
بسیارقبلترازطرحتوسعهمزاربود.
*دوماهقبلمعاوناستانداربهروستایچکسفرکردو
دیداریبامردمداشتودراینجلسهچندقولبهمردم
داد .اگر نمی خواستند کاری انجام دهند چرا به مردم
وعده دادند؟ حداقل برای تیغ زدن جاده خاکی روستا
دستورمیدادنداینکهبودجهنیازیندارد.
*روستایتوتگریبا 20خانوارجمعیتثابتدرفاصله
هفتکیلومتریقهستانقرارداردوتاکنونازخدمات
بهداشتیودرمانیمرکزبخشقهستاناستفادهکرده
است ولی حاال با تصمیم مرکز خدمات درمانی بخش،
مردم این دیار باید برای پیگیری خدمات بهداشتی و
درمانی خود با گذر از قهستان به روستای کوشکک
مراجعهکنند!
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مدیر کل ثبت احوال اعالم کرد:

آمارطالق ،ثابت
کاهش ازدواج و تولد در استان

سال گذشته ازدواج در استان نسبت به مدت مشابه سال 96
چهار درصد و تولد ،شش درصد کاهش داشت .مدیر کل ثبت
احوال روز گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به ثابت ماندن
نرخ طالق و کاهش یک درصدی آمار وفات در سال گذشته
نسبت به مدت مشابه سال  96گفت :سال  ،97شش هزار و
 438واقعه ازدواج در استان ثبت شد که نسبت به شش هزار
و  736واقعه ازدواج سال  96کاهش چهار درصدی را نشان
می دهد« .فاطمی» افزود :همچنین سال گذشته به ازای هر
هزار نفر زن متاهل  5.8درصد از این زنان طالق گرفته اند
که از سال  92تاکنون رشد طالق نداشته ایم .وی ادامه داد:
سال گذشته  16هزار و  799واقعه والدت در استان داشتیم
که نسبت به  17هزار و  885واقعه والدت سال  96کاهش
شش درصدی نشان می دهد .عالوه بر این سه هزار و 827

واقعه وفات در سال گذشته به ثبت رسید که به نسبت سه
هزار و  869واقعه وفات سال  96کاهش یک درصدی فوت
را نشان می دهد .وی در ادامه سخنانش به وضعیت صدور
کارت هوشمند اشاره کرد و گفت :در استان از  570هزار
نفر واجد شرایط کارت هوشمند ملی  493هزار و  745نفر
آن را دریافت کرده اند که پوشش  86درصدی را نشان می
دهد و  20هزار نفر هم در مرحله تکمیل ثبت نام و منتظر
صدور کارت هستند .وی از تحویل  38هزار و  485فقره
شناسنامه جدید برای هم استانی ها در سال  97خبر داد
و افزود :از وفات های رخ داده در سال گذشته ،هزار و 362
نفر بر اثر بیماری قلبی و عروقی بود و به ازای هر  100فوت
زنان 118 ،فوت برای مردان ثبت شده و به ازای هر 100
واقعه والدت دختر 105 ،واقعه والدت پسر بود.

نماینده ولیفقیه در استان :

اغنایجواناندرموضوعمهدویت
مدنظرقرارگیرد
اغنای جوانان در موضوع مهدویت باید مد نظر قرار گیرد و با استفاده از بحثهای علمی،
تحقیقی ،تفسیری و مباحث تخصصی مهدویت ،مردم را تغذیه کرد .نماینده ولیفقیه
در استان ،روز گذشته در دیدار با مدیران دستگاههای فرهنگی و تبلیغی درباره جشن
اعیاد شعبانیه از جمله جشن نیمه شعبان و سالروز میالد حضرت مهدی (عج) اظهار
کرد :قسمتی از اطالع رسانیها با آذین بندی شهر و تبلیغات انجام می شود اما این
موضوع ها نباید به گونهای باشد که از هدف اصلی دور شویم .حجت االسالم والمسلمین
«عبادی» افزود :باید بر انگیزهها بیشتر کار کرد تا اشباع انگیزه ،ورود افراد متخصص در
مباحث مهدویت از دیگر استانها به عنوان سخنران اقدام بسیار با ارزشی است که باید
مد نظر قرار گیرد .به گفته وی امروز یک عده دیوانه و خودپرست بر جهان مسلط شدهاند
و مردم را آواره ،شهرها را ویران و کشورها را غارت میکنند بنابراین اگر بخواهیم این
وضعیت را تغییر دهیم نیازمند طرحی عملی هستیم .امام جمعه بیرجند با اشاره به این
که مردم امروز انگیزه دارند و اگر درست تغذیه شوند می توانند دنیا را تغییر دهند گفت:
تفکر انقالبی در دنیا مشتری دارد پس باید تفکرها را کامل کرد و آن ها را گسترش داد.

رویداد

 8/7کیلوگرمموادمخدرصنعتیدرجاسازهیوندا
هشـت کیلـو و  700گـرم مـواد مخـدر صنعتـی در بازرسـی از یـک
دسـتگاه هیونـدا در نهبنـدان کشـف شـد .فرمانـده انتظامـی اسـتان
گفـت :مامـوران نهبندان ایـن خـودرو را کـه از سیسـتان و بلوچسـتان
عازم شـهرهای مرکزی کشـور بود برای بازرسـی متوقف کردند و پنج
کیلـو و  900گرم هروئیـن پـودری ،دو کیلـو و  750گرم کـراک و 50
گـرم تریـاک بـه دسـت آوردنـد .سـردار «شـجاع» افـزود :در ایـن زمینه
دو متهـم دسـتگیر شـدند.

پرداخت 450میلیارد ریال تسهیالت اشتغال
صنـدوق کارآفرینـی امیـد بـا پرداخـت  450میلیـارد ریـال تسـهیالت
قـرض الحسـنه در سـال  ،97زمینـه اشـتغال سـه هـزار و  500نفـر را به
طـور مسـتقیم و غیـر مسـتقیم در اسـتان فراهـم کـرد .مدیـر صنـدوق
کارآفرینـی امیـد خراسـان جنوبـی بـه خبرنـگار مـا گفـت :در مـدت یـاد
شده هزار و  285فقره تسـهیالت قرض الحسـنه به مبلغ  450میلیارد
ریـال در حـوزه هـای کشـاورزی و دامـداری و پـرورش طیـور ،آبزیـان،
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشـگری ،صنایع و معادن و صنوف
و فـرش دسـت باف ،خدمـات و فنـاوری اطالعـات ،صنـدوق هـای خـرد
محلی زنـان و مـردان پرداخت شـد کـه زمینـه اشـتغال هـزار و  500نفر
را بـه طـور مسـتقیم و دو هـزار نفـر را بـه طـور غیـر مسـتقیم فراهـم کـرد.
«زنگنـه» افزود :ایـن صندوق از محـل منابـع داخلی ابالغـی  122فقره
تسـهیالت بـه مبلـغ  28میلیـارد ریـال نیـز در سـرفصل هـای اعتبـاری
مشاغل خانگی ،خوداشـتغالی و کارفرمایی به متقاضیان واجد شرایط
پرداخـت کـرد کـه سـبب اشـتغال 140نفر شـده اسـت.

   خراسان جنوبی  64سال پیش
      در روزنامه

گردهافشانینخلستانهاینهبندان
گــرده افشــانی نخلســتانهــای نهبنــدان تــا پایــان فروردیــن مــاه
ادامــه دارد .مدیــر جهــاد کشــاورزی نهبنــدان گفــت :گــرده افشــانی
نخلســتانهای ایــن شهرســتان از اواخــر اســفند مــاه آغــاز شــد و تــا
پایــان مــاه جــاری ،ادامــه خواهــد داشــت .بــه گــزارش صــدا و ســیما،
«محمــد مالکــی» بــا بیــان ایــن کــه در نهبنــدان بــاروری نخلســتانها
بــه صــورت مکانیــزه انجــام نمــیشــود ،افــزود :ایــن اقــدام بــه صــورت
ســنتی و بــه وســیله کند وهــای موجــود در نخلســتان انجــام مــی
شــود .وی ســطح زیــر کشــت خرمــا در ایــن شهرســتان را  ۲۷۰هکتــار
دانســت و گفــت :از ایــن ســطح ۲۰۰ ،هکتــار بــارور و  ۷۰هکتــار غیــر
بــارور اســت .بیشــتر نخلســتانها در مناطــق دهســلم ،چاهداشــی و
بنــدان واقــع و مقــدار تولیــد ســاالنه خرمــا در شهرســتان حــدود ۵۰۰
تــن اســت .وی تعــداد بهــره بــرداران تولیــد خرمــا در شهرســتان را
 300خانــوار و نــوع خرمــای تولیــدی را زاهــدی ،کبــکاب ،مضافتــی
و پیــارم بیــان کــرد.

شرایط پایدار برای 7سد مخزنی استان
هفت سـد مخزنـی اسـتان در شـرایط پایـدار و خوبـی قـرار دارد .مدیر
عامل شـرکت آب منطقـه ای بـه خبرنگار ما گفت :سـدهای اسـتان در
وضعیت مناسـبی قرار دارد و وضعیـت نگران کننده نیسـت و پایداری
و ایمنـی سـدها بـه صـورت روزانـه کنتـرل میشـود« .امامـی» افـزود:
امیـد اسـت بـا بارندگیهـای خـوب پیـش رو ضمـن کنتـرل سـیالب و
جلوگیـری از خسـارت بـه پاییـن دسـت ،ظرفیـت خالی سـدها بـه تراز
نرمـال برسـد .از ابتـدای امسـال از  ۷۰میلیـون متـر مکعـب ظرفیـت
کل سـدهای مخزنـی اسـتان ۲۰ ،میلیـون متـر مکعـب آبگیـری شـد و

 ۵۰میلیـون متـر مکعب خالـی اسـت .وی از تخریب  11مورد سـاخت
و سـاز غیـر مجـاز در بسـتر رودخانههـا در هفتـه گذشـته خبـر داد و
گفـت :سـال گذشـته حداقـل  20مـورد سـاخت و سـاز غیـر مجـاز در
حریـم رودخانههـای اسـتان تخریـب شـد کـه بیشـتر آن در بیرجنـد
بود .به گفته وی ،سـال گذشـته  15پروژه اجرایی برای سـامان دهی
رودخانههای اسـتان اجرا شد که بیشتر شـاخص جمعیتی هدف قرار
گرفـت و هفـت میلیـارد تومـان بـرای سـامان دهی رودخانههـا هزینـه
شـد و امسـال هـم ایـن برنامـه در دسـتور کار اسـت« .نیـک نیـا» ،مدیـر
دفتـر بهـره بـرداری و نگهـداری از تاسیسـات آب شـرکت آب منطقـه
ای هـم گفـت 38 :میلیـون متـر مکعـب از ظرفیـت سـدهای مخزنـی
اسـتان خالی است کـه امید اسـت در بارندگی هـای هفته جـاری ،این
ظرفیـت تکمیـل شـود.

تولید  166تن عسل
 166تـن عسـل تـا پایـان سـال گذشـته از کلنیهای اسـتان برداشـت
شـد .معـاون بهبـود تولیـدات دامـی سـازمان جهـاد کشـاورزی گفت:
این میزان عسـل از  25هزار و  41کلنی برداشـت شـد« .اشرفی گل»
تعـداد زنبـورداران اسـتان را  645نفر اعلام و اظهـار کرد :بیشـترین
تعـداد کلنـی زنبور عسـل بـه شهرسـتان بیرجنـد اختصـاص دارد .وی
عسل زرشـک ،عناب ،خارشـتر و یونجه را از انواع عسـل های تولیدی
در زنبورسـتانهای اسـتان بیـان کـرد و افـزود :ژل رویال ،گـرده گل،
مـوم و بـره مـوم از دیگـر محصـوالت تولیـدی زنبـور عسـل اسـت .بـه
گفته وی عسـل خراسـان جنوبـی به دلیل شـرایط آب و هوایـی ،وجود
گیاهـان دارویـی و محصوالتـی از جملـه عنـاب و زرشـک از مرغوبیـت
زیـادی برخـوردار و نـوع عسـل عنـاب و زرشـک آن در کشـور منحصـر
بـه فرد اسـت.

سیلمهیبیجاریشد
روزنامه خراسان در شماره  1696به تاریخ
 29اردیبهشت 1334درمطلبیدرصفحه7
آوردهاست:گزارشتلگرافیازفردوسحاکی
است در سه کیلومتری فردوس تگرگ بسیار
شدیدی نازل گردیده که در نتیجه آن سیل
عظیمیجاریودرجریانسیلمقداریبزغاله
ازکربالئیمحمدنامرابردهوهمچنینباراضی
مزروعی زیره – گندم و جو صدمه وارد شده که
از طرف مقامات مربوطه برای تعیین خسارت
واردهمشغولاقدامهستند.

طرحشتابدهیشبکهسازی
صنایعسوغات
حسینقربانی–طرحشتابدهیبهشبکهسازیصنایع
سوغات استان اجرا می شود .مدیر کل ورزش و جوانان
روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت :این طرح با برآورد
 ۴۰۰میلیون تومان اجرا می شود و  ۱۵۰میلیون تومان
به آن اختصاص یافته است که در یک و نیم سال آینده با
همکاری دستگاه های اجرایی مربوط تکمیل خواهد
شد«.سرپرست»یادآورشد:هدفاینطرح،شتابدهی
بهتولیدوفروشصنایعدستیخراسانجنوبیاست.وی
درادامهسخنانشبااعالماینکهکنفرانسملی-منطقه
ایجوانخالقایرانپیشروباشرکتحدود 150نفروبا
 350میلیون تومان اعتبار از امروز تا 29فروردین ماه در
بیرجند افتتاح می شود ،گفت :وزارت ورزش و جوانان از
طرح های استانی با  100میلیون تومان و از طرح های
ملی با بیش از 100میلیون تومان برای اجرا حمایت می
کند.معاونمدیرکلورزشوجوانانهمبااشارهبهاجرای
هفت برنامه در مرکز استان و  70برنامه در هفته جوان
توسط سمن ها در شهرستان ها گفت :برپایی جشنواره
تجلیل از برترین های اوقات فراغت استان ،افتتاح خانه
های جوان در شهرستان ها ،تجلیل از کارآفرینان و
جوانان برتر ،جشنواره نشاط و امید ،اجرای طرح پیاده
راه و اتوبوس جوان برای غربالگری جوانان ،مشاوره
روانشناسی ،تغذیه و فروش تولیدات صنایع دستی و ...
برگزارمیشود.بهگفته«مهرور» 11،سازمانمردمنهاد
در مرکز استان وجود دارد که هیچ یک از آن ها سازمان
مردمنهادملینیستووزارتبرایحمایتازاینسازمان
هامحدودیتیندارد.

