روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

تلفن056- 32448050 :
نمابر- 056-32448054:پیامک2000999:

*دیدن تصاویر هموطنان سیل زده که همه دار و
ندارشان را از دست داده اند بسیار تاسف برانگیز
است.حاالکهبراساسروالسنتدیرینهمراسمچراغ
برات را در استان در پیش داریم از خریدهای بی جهت
خودداری و با اختصاص پول آن برای کمک به سیل
زدگان،اینطوربرایامواتخیراتکنیم.
*از تالش بی وقفه نیروهای هالل احمر استان برای
خدمترسانیبهسیلزدگانطبسبسیارممنونم.
*احداثپلکمربندیاولجادهروستایشوشودچند
ماهاستکهشروعشدهاستاماپیشرفتچندانیندارد
واینموضوعبرایرانندگانیکهقصدترددازاینمسیر
رادارندمشکلایجادکردهاست.
*چراسدهاوبندهایاطرافبیرجندچونسدچهکند
و بند دره حصارکشی نمی شود؟با توجه به این که در
بارندگی های اخیر این مخازن آبگیری شده است و
شهروندانهمبرایاستفادهازطبیعتبکراینمناطق
به آن جا می روند هر لحظه امکان رخ دادن حادثه
وجوددارد.
*پس از بارندگی های اخیر قیمت میوه در شهرستان
درمیان از کیلویی پنج تا شش هزار تومان به  10هزار
تومانرسیدهاست!چرانظارتینیست؟
*در حالی که تنها راه ارتباطی روستاهای رودخانه
جمالی با روستای دهک (مرکز دهستان عربخانه)
در بخش شوسف نهبندان یک راه خاکی بود که
این راه پس از عبور از روستای خسروی از کوه های
صعب العبور می گذشت اما پس از ساخت سد خاکی
روستایخسرویاینراههمتخریبشدوراهجایگزین
برای این مسیر توسط پیمانکار وقت تعبیه نشد که
همان موقع اعتراض های زیادی شد ولی کسی به
آن گوش نکرد.
حتی اهالی روستاهای منطقه با ارسال چند نامه به
بخشداری شوسف ،فرمانداری نهبندان ،اداره کل راه
وشهرسازی،نمایندهمردمدرمجلسوسهبارپیگیری
با حضور با دکتر افضلی و جلسه با فرماندار نهبندان و
بخشدارشوسف،بازهمهیچاقدامینشد.مردممنطقه
رفعمشکلراازچهکسیبخواهند؟
*چراهیچاقدامیبرایبهرهبرداریازمعبرفرزانانجام
نمی شود؟چند سال پروژه با هزینه میلیاردی درگیر
ساخت و ساز بود و حاال برای نصب چند ستون برق
معطلاقداممسئوالناست!
*حدود  15سال از ایجاد استان می گذرد اما در این
سال ها بارها به مشکالت شهرستان ها پرداخته شده
امانگاهاستاندارانچندانبهمرکزاستانمعطوفنشده
استدرحالیکهاینشهرستانهمماننددیگرنقاطبا
چالشهایخاصخوددرگیراست.
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پیازهایاشکآور

حرف مردم

ستون حرف مردم روزنامه خراسان
جنوبی انعکاس دهنده صادق نظرها،
انتقادها و مشکالت شماست.

2

اخبار

این روزها یکی از بحث های داغ مهمانی ها و محافل
و حتی فضای مجازی نوسانات قیمت پیاز است.
موج سواری قیمت ها بعد از گران شدن اقالمی چون
رب ،پوشک و  ...حاال روی پیاز است و هر چند گران
شدن یکباره میوه و سبزیجات مردم را نگران کرده اما
در یک ماه اخیر کمتر محصولی به اندازه پیاز افزایش
قیمت داشته است .روز گذشته در روزبازار خیابان
پاسداران بیرجند در یک مغازه قیمت هر کیلو گرم
پیاز شیرازی  13هزار تومان و پیاز جیرفت 11هزار
و 500تومان توسط فروشنده به خبرنگار ما اعالم
شد اما در مغازه ای دیگر هر کیلو گرم پیاز شیرین
 12هزار تومان مطرح شد در حالی که با مغازه قبلی

تفاوتی نداشت .یکی از بانوان بیرجندی در حالی که
مشغول خرید پیاز است به خبرنگار ما می گوید :نمی
دانم چرا نظارتی بر قیمت ها در کار نیست؟
«ملکی» با بیان اینکه از روزهای پایانی سال 97
پیاز با قیمت گرانش اشک مردم را درآورده است می
افزاید :چندی پیش مسئوالن گفتند به زودی پیاز
ارزان می شود اما آب از آب تکان نخورد و حاال هم به
قیمت های مختلف عرضه می شود.
یکی دیگر از شهروندان هم با گالیه از نبود نظارت
بر قیمت ها می گوید :مگر در کشور ما پیاز کشت
نمیشود؟ چرا باید قیمت یک کیلو گرم پیاز به 13
هزار تومان در بیرجند برسد؟

به گفته وی حتی در چهارشنبه بازار هم پیاز را از
 11هزار و  500تومان ارزان تر نمی توان پیدا
کرد ،امروز  15عدد پیاز خریدم و  28هزار تومان
پرداخت کردم !
یکی از کسبه هم علت افزایش قیمت پیاز را بارندگی
های اخیر و هزینه های زیاد حمل و نقل می داند و
اظهار امیداری می کند که قیمت ها کاهش یابد.
رئیس اتحادیه میوه و تره بار بیرجند هم می گوید:
پیاز همچنان گران است و روز به روز قیمتش متفاوت
است و این موضوع برای ما معظل شده است.
«حیدری» با بیان اینکه پیاز در میدان میوه و تره بار
روز سه شنبه بین  9هزار تومان و روز چهارشنبه بین

9هزار و 700تا 11هزار و  200تومان عرضه شد
افزود :کسبه می توانند  20درصد بیشتر از قیمتی
که از میدان میوه و تره بار می خرند پیاز را به دست
مشتری برسانند.
به گفته وی با ریاست سازمان صنعت ،معدن و تجارت
صحبت و سوال شد که چرا پیاز را از پاکستان وارد
نمیکنند؟ زیرا با وارد کردن پیاز از پاکستان ،قیمت
تا حد زیادی کاهش مییابد.
وی ادامه داد :در حالی که گفته میشود پیاز صادر
نمیشود و جلوی صادرات آن گرفته شده است اما
به عقیده من اگر پیاز صادر نمی شود پس دلیل این
گرانی ها چیست؟

رویداد

رگبار و رعد و برق پراکنده
برای فردا و روز شنبه رگبار و رعد و برق پراکنده در استان پیش بینی می
شود.کارشناسهواشناسیاستانبااشارهبهاینمطلب،ازروندافزایشی
دمای هوا خبر داد و گفت :طی امروز و امشب عالوه بر افزایش دمای هوا،
افزایش سرعت وزش باد نیز دور از انتظار نخواهد بود« .لطفی» از بارش
های پراکنده و رگبار و رعد و برق برای فردا و روز شنبه در استان خبر داد
و اظهار کرد :از عصر امروز تا عصر سه شنبه هفته آینده افزایش متناوب
ابر و گاهی وزش باد شدید (احتمال گرد و خاک) برای جو استان پیش
بینی می شود.

فردا؛ رقابت  25گروه در جشنواره ملی تاالب
کجی نهبندان
قاسمی –  25گروه در جشنواره ملی مجسمه های نمکی تاالب کجی
نهبندان فردا رقابت می کنند .مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت:
 90گروه از  17استان  118اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند که
 10گروه از خراسان های جنوبی و رضوی ،سمنان ،همدان ،لرستان،
البرز ،یزد ،کرمان ،تهران و آذربایجان شرقی به رقابت ها راه یافتند.
«ناصر نبی زاده» افزود ۱۰ :گروه از انجمن مجسمه سازی کشور و ۱۶
گروهبرایاولینبارازگروههایمحلیهمانمنطقهمهماناینجشنواره
خواهند بود و رتبههای اول تا سوم و گروههای جمعی تقدیر میشوند.
معاون مرکز هنرهای تجسمی کشور هم در این نشست با اشاره به
برگزاری دومین جشنواره ملی مجسمههای نمکی تاالب کجی نهبندان
اظهار کرد :جشنواره به منظور برگزاری یک رویداد حرفهای و استفاده
از ظرفیتهای محیطی ،مدیریتی و هنری هنرمندان برگزار میشود تا
فعالیتهای هنری فقط در پایتخت نباشد« .اردشیر میر منگره» یادآوری
کرد ۲۵ :گروه برای بخش فراخوان این جشنواره با یکدیگر رقابت می
کنندوازگروههایمحلیوهنرمندانبومیو 10گروهازهنرمندانفعال

در مجسمههای نمکی کشور در این جشنواره حضور خواهند داشت .در
زمینهتوسعهرشتههایاینرویدادازهنرستانهنرهایتجسمیدختران
و پسران نیز افرادی شرکت می کنند .وی اظهار امیدواری کرد :در این
برنامه ،رویدادی خوب به لحاظ هم اندیشی هنرمندان و خلق آثاری زیبا
رقم بخورد.

برآورد خسارت به منازل مددجویان امروز
اعالم می شود.
برآورد خسارت های سیل به مسکن و اثاثیه مددجویان کمیته امداد امروز
اعالممیشود.مدیرکلکمیتهامدادبااشارهبهاعالمخسارتتوسط12
اداره از 21اداره اجرایی کمیته امداد استان به خبرنگار ما گفت :پنج تیم
ارزیاب به نقاط مختلف استان اعزام شدند و ارزیابی و برآورد خسارت ها
تا شب گذشته ادامه داشت« .سلم آبادی» از اعالم نهایی میزان خسارت
ها طی امروز خبر و ادامه داد :بازدید از خانه ها ،مزارع ،باغ ها و محل
نگهداری احشام مناطق خسارت دیده انجام شده است و با توجه به
بیمه بودن مسکن مددجویان کمیته امداد ،براساس قرارداد بیمه با این
نهاد حمایتی ،بیمه موظف به پرداخت خسارت ها شده است و چنان چه
میزان خسارت ها از مبلغ قرارداد بیشتر باشد بقیه هزینه را کمیته امداد
به خسارت دیدگان پرداخت خواهد کرد .وی همچنین از توزیع 40بسته
غذایی بین سیل زدگان روستای خاکک و توزیع هزار و 100قرص نان
بین سیل زدگان زیرکوه خبر داد.

بیمه سالمت برای  11هزار مددجوی امداد
حسین قربانی –  10هزار و  970مددجوی بیمه شده کمیته امداد
استان از مزایای بیمه سالمت بهره مند می شوند .به گزارش «خراسان
جنوبی» روز گذشته در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین
کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بیمه سالمت کشور که به صورت

ویدئوکنفرانس انجام شد ،مدیر کل کمیته امداد گفت :بر اساس تفاهم
نامه منعقد شده در فردوس هزار و  85نفر ،قاین هزار و  210نفر ،منطقه
یک بیرجند سه هزار و 963نفر و منطقه دو بیرجند سه هزار و 441نفر از
مزایای بیمه سالمت برخوردار می شوند« .سلم آبادی» با اشاره به این که
تاکنون  130مرکز درمانی در این شهرها طرف قرارداد بوده اند افزود:
کمیته امداد همه اطالعات مددجویان این شهرها را برای صدور دفترچه
در اختیار بیمه سالمت قرار می دهد و هزینه صدور این دفترچه ها را در
مرحله اول امداد پرداخت می کند .رئیس بیمه سالمت استان هم گفت:
در زمینه سیاست های کالن و برای رعایت شان مردم در مراکز درمانی
به منظور برخورداری یکسان از خدمات ،کار طوری انجام خواهد شد
که مددجویان با مشکل مواجه نشوند .دکتر«علی اربابی» افزود :تا پایان
اردیبهشت مددجویان امداد در صورتی که دفترچه بیمه سالمت برای آن
هاصادرنشده باشدمانندگذشته میتوانندازکارتبیمهخود درمراجعه
به مراکز درمانی استفاده کنند.

کشف یک تن مواد مخدر در یک عملیات
مشترک
یک تن و  12کیلو گرم مواد مخدر در یک عملیات مشترک کشف شد.
فرمانده انتظامی استان گفت 758 :كيلو گرم ترياك 233 ،كيلو گرم
هروئینو 21كيلوگرمشيشهدربازرسیازیکدستگاهوانتسایپاوسواری
زانتیاباپشتیبانیعملیاتیفرماندهیانتظامیاستانسمناندرشهرستان
شاهرود کشف شد .سردار«شجاع» افزود :ماموران انتظامی استان
اطالعاتی دریافت کردند که قاچاقچيان مواد مخدر قصد دارند محموله
سنگين مواد مخدر را به طور مسلحانه از عمق كوير حمل و به شهرهای
مرکزیکشورمنتقلکنند.بهگفتهویتیمهایعملیاتیمبارزهباموادمخدر
وپلیسامنیتعمومیخراسانجنوبیبارصدوشناساییقاچاقچیانمواد
مخدر به سمنان اعزام شدند و با پشتیبانی عملیاتی ،ماموران فرماندهی
انتظامیاستانسمنانقاچاقچیانرابهدامانداختند.

   خراسان جنوبی  64سال پیش
      در روزنامه

عدم دکتر و دارو
روزنامه خراسان در شماره 1741به تاریخ22
تیرماه 1334در مطلبی در صفحه  4آورده
است:
-1خبرنگار اداره از طبس مینویسد در طبس
دکتر نیست و با رسیدن فصل گرما و ازدیاد
بیماریاحتیاجمردمبطبیبوداروطبعابیشتر
است و اهالی بعلت نبودن دکتر بی نهایت در
مضیغه هستند و با اینکه مکرر تقاضای اعزام
دکتر مجربی را کرده اند اولیای امور بتقاضای
مشروعآنانترتیباثریندادهاند.
-2اقایانواریبخشدارطبسبمنظوراستفاده
ازمرخصیبصوبمشهدحرکتوآقاییزدانیان
کفالتامورراعهدهدارمیباشد.
-3بمنظورسدسازیآبطبساقداماتیصورت
گرفتهومهندسباینمنظورواردومشغولبکار
شدهاست.

ایجاد پهنه های اقتصادی با
شناسایی مناسب منابع خدادادی
حسین قربانی – ایجاد پهنه های اقتصادی با شناسایی
مناسب منابع خدادادی در خراسان جنوبی امکان پذیر
می شود .به گزارش «خراسان جنوبی» ،رئیس مجمع
عالیکارآفرینانکشوردرکنفرانسملی–منطقهایجوان
خالق،ایرانپیشرودربیرجندباتاکیدبراینکهکارآفرینی
نیازمندفرهنگسازیدرجامعهاست،گفت:درخراسان
جنوبی منابع خدادادی زیادی وجود دارد که با شناسایی
مناسب آن ها می توان پهنه های اقتصادی در این استان
برایایجادکارآفرینیواشتغالجوانانایجادکرد«.امین
شاکری» ،افزود :با فرهنگ سازی کارآفرینی در جامعه،
توسعهاقتصادیبهوجودمیآیدکهمنجربهایجادامنیتدر
کشورمیشود.بهگفتهویدرایرانبیشتربرآموزشافراد
تاکیدمیشودوپرورشکارآفرینانموردبیمهریقرارمی
گیرد« .مریم مهرور» معاون فرهنگی و امور جوانان اداره
کلورزشوجوانانهمگفت:بهترینپیامدکارآفرینیدر
کشور اشتغال زایی است و کشورها برای رفع مشکالت
اقتصادیخوددراینزمینهبرنامهریزیکردهاندویکیاز
دغدغههایاصلیوزارتورزشوجواناناشتغالجوانان
است که در سال  97حمایت های مالی خوبی از فعالیت
هایانجامشدهدراینزمینهشد.

