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.
*مردمخراسانجنوبیبراساسرسمیقدیمیدرایام
نیمه شعبان بر مزار درگذشتگان خود حاضر می شوند
که کار خوبی است اما نکته منفی آن هزینه کردن های
زیاد به منظور خرید خیرات است .مسئوالن پیش از
فرا رسیدن این ایام برنامه ای تدارک ببینند تا مردم هر
هزینه ای که قرار است برای خیرات امواتشان داشته
باشندبرایمناطقسیلزدهکمککنند.بیشکرقم
کمینخواهدبود.
* نگهداری حدود  200راس دام در بافت مسکونی
دستگرد ،چند قالده سگ و تعداد زیادی مرغ و کبوتر،
زندگی را برای بسیاری از اهالی سخت کرده است .با
دهیاری،شوراوبهداشتمکاتبهشدهاستاماپاسخی
نگرفتیم.
*  30خانوار جمعیت روستای بیدسک سمای
بیرجند در فاصله  40کیلومتری مرکز استان از
شبکه های دیجیتال تلویزیون محرومند و عالوه
بر آن تصاویر شبکه سه با برفک دریافت می شود.
همچنین در این روستا تلفن همراه آنتن دهی
ندارد ،آب لوله کشی نیست و جاده آن خاکی و
بسیار خراب است.
* از قدیم گفته اند عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد.
مسئوالن استان و بیرجند مسیر رودخانه امیرآباد در
حدفاصلمعصومیهتاحوضچههایفاضالب(روبه روی
شمس آباد) را الی روبی و نخاله های ساختمانی را
جمع کنند چون مسیر مسدود شده است و انحراف
هرگونه سیالبی به سمت منازل مردم امیرآباد دور از
انتظارنیست.
*ادارهکاروتامیناجتماعیبیرجندبرایحقوقومزایا
و بیمه بازنشستگی شاگردان و فروشندگان شیرینی
فروشیهایشهراقدامکنند.
* شهرداری برای روکش آسفالت خیابان انقالب
بیرجند هم مانند انتهای خیابان معلم اقدام کند.
* طی ایام تعطیالت نوروز در فردوس از جاذبه های آن
دیدنکردم.ازشهرداریودیگرمسئوالناینشهربرای
زیباسازیفضامتشکرم.
* 10سالاستکهآبشربمجتمعروستاهاینوزاد،
چک،تخویج،تشوندوخونیکبازجیرهبندیشدهاستو
هرسالمردمبامشکالتزیادیبرایتهیهآبمواجهمی
شوند.باوجودپیگیریشوراهایاسالمیاینروستاها
توجهی از طرف اداره آب و فاضالب نمی شود .فصل
گرماوماهمبارکرمضانرادرپیشداریم،کیقراراست
اینمشکلرفعشود؟
*بیشاز 70درصدجمعیتروستایچکدرارتفاعات
آن زندگی می کنند و به دلیل اجرای غلط شبکه از
دسترسیبهآبشربمحرومند.
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اخبار
سهشنبه  27فروردین 10 .۱۳۹8شعبان  .۱۴۴۰شماره 2969

ابالغ 36.5میلیاردریال برایاشتغالروستایی
 365میلیارد ریال امسال برای ایجاد اشتغال پایدار روستايي و عشایری
به صندوق کارآفرینی امید استان ابالغ شد .مدیر صندوق کارآفرینی
امید استان ،گفت :با توجه به ابالغ مرحله سوم اعتبارات قرض الحسنه
روستاییان و عشایر از محل منابع مشترک صندوق توسعه ملی به این
استان،صندوقآمادهپرداختتسهیالتقرضالحسنهبهطرحهایثبت
نام شده روستاییان و عشایر در سامانه کارا بعد از ابالغ توسط کارگروه
اشتغال و سرمایه گذاری است .به گزارش خبرنگار ما« ،زنگنه» افزود:
سال گذشته این صندوق با پرداخت  347میلیارد ریال در قالب 582

فقره تسهیالت چهار و شش درصدی به طرح های روستایی و عشایری،
سبب اشتغال هزار و  350نفر شد .به گفته وی در زمینه توسعه طرح
های اقتصادی در مناطق روستایی از محل منابع طرح های مشارکتی
هم چهار فقره تسهیالت اشتغال صفر و سه درصد به مبلغ  58میلیارد
ریال به چهار شرکت تعاونی روستایی برای ایجاد واحدهای فراوری و
بسته بندی محصوالت کشاورزی و واحد تولید خوراک دام پرداخت شد
که اشتغال مستقیم 74نفر را در پی داشت .وی گفت :ایجاد نظام تامین
مالیخردباعنوانایجادصندوقهایخردمحلینیزازسویاینصندوق

سازمان صمت مصوب کرد

گوشتقرمز،کیلویی 80هزارتومان
سازمان صنعت ،معدن و تجارت با توجه به
کارشناسیهاوبررسیقیمتهایموجود،قیمت
هرکیلوگرمگوشتمرغوبگوسفندیرادراستان
 80هزار تومان تعیین کرد .مسئول روابط عمومی
این سازمان در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به
اینکه حداکثر قیمت گوشت مرغوب تعیین شده
استگفت:ممکناستمشتریبرایخریدقسمت
های دیگر الشه دام مراجعه کند که بر اساس نرخ
نامه ای که تعیین شده است باید هزینه بپردازد.
ن که با توجه به افزایش عرضه
«یداللهی» با بیان ای 
دام در هفتههای آینده و زایش های زمستانی دام
ها و کاهش یافتن تقاضای مردم ،این قیمت برای
گوشت مرغوب تعیین شده است افزود :برای

گوشت قرمز قیمت تعیین شده است و مصرف
کنندگان از پرداخت هر گونه وجه اضافی بیشتر از
نرخ تعیین شده به واحدهای عرضه کننده گوشت
قرمز خودداری کنند .به گفته وی ،همه صاحبان
واحدهای عرضه کننده انواع گوشت قرمز موظف
هستند نرخ نامه را در معرض دید مشتریان قرار
دهندتامصرفکنندگانازقیمتهاباخبرباشند.
وی از روند کاهشی قیمت دام در استان خبر داد
و گفت :مصرف کنندگان می توانند در صورت
دریافت مبلغ بیشتر توسط متصدی واحد صنفی
یاارائهگوشتقرمزدامماده(لیبلسفید)بهقیمت
گوشت دام نر ،موضوع را به ستاد خبری  124این
سازماناعالمکنندتابازرسانرسیدگیکنند.

 ۱۳شعبان،اعتکافدرخضردشتبیاض
سدیدی -برنامه احیاداری نیمه شعبان در شهر خضری دشت بیاض و
روستاهایکرغندوگزنشکبرگزارمیشود.مسئولنمایندگیتبلیغات
اسالمینیمبلوکدرجلسهمهدویتوبرنامهریزیبرایجشنهاینیمه
شعبان ،گفت 13 :تا  15شعبان مراسم اعتکاف در مساجد امام حسین
(ع)وجامعخضریدشتبیاضبرگزارمیشود.حجتاالسالم«میری»،
برنامه های تدارک دیده شده برای بزرگداشت هفته مهدویت را شامل
برپایی گفتمان دینی ،برگزاری برنامه های فرهنگی در مدارس ،شب
شعر،نورافشانی،همایشپیادهرویوجشننیمهشعباناعالمکرد.حجت
االسالموالمسلمین«یعقوبی»،امامجمعهخضریدشتبیاضهمبابیان
این که جشن ها باید خارج از مساجد برگزار شود افزود :کاروان شادی،
آذین بندی شهر ،دعودت از سخنران و مداح ،برپایی جشن در روستاها،
تجلیلازخادمانمهدویت،گشایشنمایشگاهمهدویتو...ازدیگربرنامه
هایتدارکدیدهدراینبخشاست.

پژوبهباغمنحرفشد
رضایی–بیتوجهیرانندهبهجلوسببانحرافپژوبهداخلباغشد.رئیس
پلیس راه استان به خبرنگار ماگفت :روز گذشته یک دستگاه پژو  405در

در کمیته ملی تصویب شد که در این زمینه نیز به  97طرح صندوق خرد
بانوان و آقایان در روستاهای استان 30میلیارد ریال تسهیالت پرداخت
شد .وی درباره ترکیب پرداخت تسهیالت در استان نیز اظهار کرد :این
تسهیالتدربخشهایکشاورزیوعشایریوزیربخشهایمرتبطباآن
از جمله دام ،فراوری و بستهبندی محصوالت کشاورزی ،صنایع و معادن
کوچک ،فعالیتهای مربوط به خدمات و فناوری اطالعات ،گردشگری،
بومگردی ،صنایع دستی و فرش دست باف و صندوق های خرد محلی
بانوان روستایی پرداخت شده است.

نماینده ولی فقیه :

روستاییان نبایدازامکاناتبیبهرهباشند
مردمروستاهاجرمینکردهاندکهازبرخیامکانات
محروم شوند .نماینده ولی فقیه روز گذشته در
دیدار با مدیر عامل شرکت گاز گفت :وقتی فردی
حقوق نجومی می گیرد و از طرفی دیگر افراد
دستبهاختالسمیزنند،درنتیجهبرخیدرفقر
فرومیروند.حجتاالسالموالمسلمین«عبادی»
افزود:مردمروستاهاجرمینکردهاندکهازبرخی
امکانات محروم شوند زیرا برخی خانواده ها شاید
شرایط گازکشی را ندارند بنابراین صالح نیست
با امتیاز گاز ،امتیاز نفت آن ها قطع شود ،بلکه به
طرحی جامع و جلسه های متعدد با دیگر نهادها
و مسئوالن مربوط نیاز است .وی با تاکید بر این
که شایسته نیست در روستاها برخی افراد در رفاه

انتهایخیابانشهیدآوینیدرحالتسبقتقرارگرفتکهدرهمینهنگام
خودرویی از رو به رو در حرکت بود و راننده  405که توجهی به جلو نداشته
است از پشت به پراید برخورد کرد و به داخل باغ حاشیه معبر منحرف شد.
سرهنگ«علیرضارضایی»افزود:دراینحادثهسهنفرمجروحوتوسطعوامل
اورژانسبهبیمارستانمنتقلشدند.

 1100نفرسالگذشتهبیکارشدند
سال گذشته هزار و  93نفر در استان مقرری بگیر بیمه بیکاری شدند.
مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با «خراسان جنوبی»
ن که تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال 935 ،96
با بیان ای 
نفر و در سال گذشته هزار و 93نفر بود ،به رشد  17درصدی آن اشاره
کرد« .رکنی» با اشاره به عملکرد قطع مقرری بیمه بیکاری استان
افزود :تعهد سال  97براساس خوداظهاری واحدهای کار  147نفر،
اشتغال مجدد هفت و اشتغال پنهان  120نفر بود .به گفته وی عملکرد
واحد مشاوره روابط کار در سال گذشته  9هزار و  787مشاوره حضوری
و تلفنی بوده و حوادث بررسی شده  47و اتفاق افتاده در این سال 46
مورد بوده است .وی ادامه داد :با شرایط خاص اقتصادی حاکم بر
بنگاههای اقتصادی ،بدون شک حفظ آرامش در واحدهای کارگری و
بهبود روابط بین کارگر و کارفرما یکی از وظایف مهم واحدهای مشاوره

باشند و بعضی خانواده ها از دور مشاهده کنند و
پیش فرزندانشان خجالت زده شوند ،افزود :در
قانون ،اجرای عدالت اصل است ،اما با آن فاصله
داریم و این فاصله افتادن نیز به قانون مربوط نمی
شود بلکه به اشخاص برمی گردد .مدیر عامل
شرکت گاز استان هم با بیان این که سال گذشته
چهار شهرستان به شبکه گاز طبیعی متصل
شد ،گفت :گازرسانی به  270روستا در دست
اجراست« .هاشمی» با بیان این که گازرسانی به
 600روستادر دست مطالعه است که در صورت
تخصیص اعتبار می توان عملیات گازرسانی را
آغازکرد،افزود:هزاروپنجواحدصنعتیوخدماتی
خراسانجنوبیبهشبکهگازطبیعیمتصلاست.

و مراجع حل اختالف بوده که باعث کاهش  34درصدی دادخواست
های واصله در سال  97شده است .

مرغدارانواکسیناسیونراجدیبگیرند

شیوعنیوکاسلدر 6شهرستان
دامپزشکیخراسانجنوبیبرلزومانجامواکسیناسیونبیمارینیوکاسل
در مرغداری های استان به ویژه در مناطق آلوده تاکید کرد .رئیس اداره
بهداشتومدیریتبیماریهایطیورادارهکلدامپزشکیگفت:مرغدارانی
که در مناطق آلوده از واکسیناسیون نیوکاسل خودداری می کنند ،تهدید
بهداشتیبرایدیگرواحدهابهشمارمیروند .بهگزارشخبرنگارما«،قاسم
عجم» با تاکید بر انجام برنامه واکسیناسیون مصوب دامپزشکی در مناطق
آلودهگفت:برخیمرغداریهابهعلتاطالعنداشتنازعواقبانجامنشدن
واکسیناسیونعلیهبیمارینیوکاسل،هنگامدرگیریبامیزانباالیتلفات
مواجه می شوند .وی با بیان این که واکسن تزریقی و چشمی نیوکاسل در
مناطقآلودهاجباریاستوتکرارچندنوبتواکسیناسیونالسوتانیزتا35
روزگیتوصیهمیشود،افزود:بیشترینشیوعاینبیماریازمناطقمرکزی
استان و شهرستان های بیرجند ،خوسف ،درمیان ،سربیشه ،نهبندان و
قایناتگزارششدهاست.

   خراسان جنوبی  64سال پیش
      در روزنامه

شروعامتحانات
روزنامهخراساندرشماره 1706بهتاریخ11
خرداد  1334در مطلبی در صفحه  4آورده
است-1:بطوریکهخبرنگارمااطالعمیدهد
امتحاناتنهائیدخترانهوپسرانهطبسازروز
اولخردادماهشروعوروزششمپایانیافت.
-2بعلت نیامدن باران و زیادی آفات وضع
کشاورزی و محصول امسال طبس خوب
نیست و متاسفانه کوچکترین اقدامی برای
رفع آفات بعمل نیامده است.
-3راه کاشمر به یزد که بوسیله شرکت
های معادن سرب استخراج شد در نزدیکی
دستگردان در  24کیلومتری طبس که به
یزد متصل شده است بر حسب دستور آقای
استاندار که باید از خروج گندم بخارج استان
جلوگیری شود قاچاقچیها از این راه استفاده
برده و روزانه چند کامیون حمل مینمایند.

نمایندهنهبندانوسربیشهمطرحکرد:

گوجهچینیروستاییاناستاندرقزوین
روستاییان مناطق مرزی شهرستان های نهبندان
و سربیشه به دلیل نبود شغل برای گوجه چینی به
دشت های قزوین می روند .نماینده مردم نهبندان
و سربیشه در جلسه مذاکره برای سرمایه گذاری یک
سرمایه گذار در امور اکتشاف و بهره برداری معدن
در دهسلم نهبندان ،با اشاره به قابلیت های بزرگ
معدنی این دو شهرستان و وجود معادن سنگ آهن،
بازالت ،بنتونیت ،طال ،سیلیس ،گارنت ،دالوزیت،
مس ،منیزیت ،تنگستن و  ...در منطقه ،اظهار کرد:
امید منطقه به معادن آن است و در صورت بهره
برداری ،اکتشاف و خام فروشی نشدن می توانیم
شاهد رونق بزرگ اقتصادی در دو شهرستان باشیم.
به گفته «افضلی» ،اگر همین معادن را بتوانیم توسعه
دهیم دیگر نیازی نیست مردم روستاهای مرزی برای
برداشت گوجه فرنگی به دشت های قزوین مهاجرت
کنند .او ،ادامه داد :در این زمینه با سرمایه گذارهای
خصوصی و حقوقی و دولتی زیادی صحبت شده است
و شرکت ها و افراد زیادی به منطقه وارد شده اند که
امیدواریم با همکاری سازمان های دولتی شاهد
رونق معدنی استان باشیم.

