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* شهرداری و شبکه بهداشت نهبندان به وضعیت
کوچه کشاورز  ۱۸رسیدگی کنند .برخی از ساکنان
با پرورش دام و طیور منطقه مسکونی را با دامپروری
اشتباهگرفتهاند.
* از معلمان خرید خدمت سربیشه هستم که پنج سال
است با وجود مشکالت مالی و کمبودها همچنان به
خدمت در مدارس مشغولم اما برخی مسئوالن در حق
ما کم کاری و از پرداخت حقوق حداقلی هم امتناع می
کنند و در هر بار مراجعه دالیل عجیب و غریب و حتی
نامعقولیبرایانجامندادناینکارمطرحمیشود.
* در حاشیه کوچه مفتح  19بیرجند ،زمینی وجود
دارد که به محل توقف خودروهای سنگین تبدیل و این
موضوع و روشن و خاموش کردن و دود خودروها سبب
سلبآسایشساکناناینمنطقهشدهاست.
* چند وقتی است که وضعیت سرویس دهی اتوبوس
ها در خیابان غفاری نامنظم شده است و مسافران باید
زمانطوالنیتریرامنتظربمانند.
*ازمسئوالنفرهنگوارشاداسالمیاستانونهبندان
برایبرگزاریخوبجشنوارهمجسمههایگلیتاالب
کجیممنونم.اینجشنوارهقابلیتبرگزاریبهصورت
گستردهتررادارد.امیدکهبابرنامهریزیبهترمسئوالن
شهرستان و استان این چنین جشنواره ای در سطوح
دانشآموزیودانشجوییهمبرگزارشود.
*منطقهتاالبفهالنجطبسپسازبارندگیهایاخیر
پرآبشدهوخیلیزیباست،اماآباززیرپلعبورمیکند
ودرکویرمحومیشود.
*مسیرورودیروستایحاجیآبادتاکمربندی،دست
اندازهای متعددی دارد که اقدامی برای رفع آن انجام
نمیشودوکسیهممسئولیتآنرانمیپذیرد.
*مدتیاززیرسازیجادهنگینانبهبیدسکمیگذرد.
مسئوالنپیشازاینکهتالشهایقبلیهدررودبرای
آسفالتمسیراقدامکنند.
*بولوارسجادبیرجنددرمسیرابتداتابولوارآوینیپساز
سالهارنگروکشآسفالتبهخودندیدهاستدرحالی
که دست اندازهای زیادی دارد .عالوه بر این جدول
های حاشیه آن خراب شده است و نیاز به تعویض دارد.
شهرداری این مسیر را مانند دیگر مناطق شهر ببیند و
عمرانرانیزدرایننقطهشروعکند.
*قراربودقیمتپیازکاهشیابداماهنوزخبریازارزانی
آننیست.مسئوالندستاندرکارچهمیکنند؟
* امسال هم چند درصدی به حقوق کارگران افزوده
شد تا معیشت این قشر بهبود یابد اما به انحای مختلف
ازحقوقکممیشود.یاحقبیمهزیادمیشودیامالیات
و  ،...اگر قرار است چند درصد افزایش هم به این شکل
اضافهشود،ترمیمحقوقکارگرانچهمعناییدارد؟
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معاونمدیرکلاموراقتصادیوداراییتشریحکرد:

حرف مردم

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

اخبار

گروه خبر  36 -هزار و  459نفر از مشموالن سهام
عدالتاستانتادیماه،97فوتشدهاندکهبرایتعیین
تکلیفسهاماینگروه،ورثهآنهابایداقدامکنند.معاون
اقتصادیمدیرکلاموراقتصادیوداراییدرگفتوگوبا
«خراسانجنوبی»بابیاناینکهبراساسآمارارائهشده
توسطسازمانخصوصیسازی،ازجمعیت 768هزار
و 898نفریاستاندرسرشماریسال 95تعداد649
هزارو 205نفروحدود 85درصدسهامدارنهاییطرح
سهامعدالتهستندگفت:باتوجهبهمحدودبودنبازه
زمانیثبتشمارهشبادرسامانه،سهامدارانیکهبههر
دلیلیشمارهشبایخودرادرسامانهثبتنکردهاند،در

 7خبر درباره سهام عدالت

اسرع وقت برای این کار اقدام کنند .به گفته «بهروزی
فر» ،بر اساس گزارش سازمان خصوصی سازی تا دی
سال گذشته از  649هزار و  205نفر مشمول سهام
عدالت استان حدود  568هزار نفر معادل  87درصد
شمارهشبایحساببانکیخودرادرسامانهثبتو81
هزارو 205نفربرایاینکاراقدامنکردهاند.ویاظهار
کرد :مرحله چهارم پرداخت سود سهام عدالت سال
مالی 96مربوطبهگروههایمشمولشاملوراثجدید
تعیین تکلیف شده ،مددجویان تغییر وضعیت یافته،
ایثارگران و خانواده های ایثارگران ،دستاندرکاران
واگذاری سهام عدالت ،خبرنگاران ،طالب ،بیماران

خاص ،کارکنان ستادهای نماز جمعه ،خدام مساجد
و اماکن متبرکه امامزاده ها و حسینیه ها ،زندانیان
آزاد شده ،تاکسیرانان ،قالی بافان ،کارکنان موسسه
های خیریه و فعاالن قرآنی از  26اسفند سال گذشته
آغاز شد .او با بیان اینکه سود سهام عدالت مربوط
به مشموالن نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد و
سازمانبهزیستی،روستاییانوعشایروکارگرانفصلی
وساختمانیبهطورکاملپرداختشدهاستوتنهاگروه
باقی مانده شامل کارکنان و کارمندان دستگاههای
اجرایی و بازنشستگان صندوق های بازنشستگی
کشوری ،تامین اجتماعی و نیروهای مسلح نیز اوایل

در جلسه هم اندیشی فرماندار و جوانان منتخب اداره های بیرجند

زخمهایکهنهدرنشستباجوانانبازشد

نشست هم اندیشی جوانان منتخب بیرجند روز گذشته با فرماندار
برگزار شد که جمعی از نمایندگان اداره ها و سازمان ها با عنوان
جوانان منتخب از دغدغه ها و مشکالتشان گفتند« .سمیعیان» به
عنوان نماینده اداره ورزش و جوانان با گالیه از برخی اداره ها که
سالن اختصاصی دارند و آن را در اختیار ورزشکاران نمی گذارند در
حالی که بودجه آن را دولت تامین می کند ،کمبود زیرساخت های
ورزشیونداشتنسالنتخصصیبرایهمهرشتهها،نداشتنوسیله
حمل و نقل مخصوص ورزشکاران در حالی که اتوبوس 500میلیون
تومانی در پارکینگ اداره ورزش و جوانان خاک می خورد و  ...را از

بیرجند ۳۲۵کالس کمبود دارد
 ۳۲۵کالس در بیرجند دو نوبته است که برای رفع مشکل حدود ۳۲۵
کالسنیازاست.مدیرکلنوسازی،توسعهوتجهیزمدارسگفت:برایرفع
مشکالت آموزشی استان به حدود  700کالس نیاز است که از این تعداد
حدود  150تا  200کالس برای مهر آینده باید ساخته شود .به گزارش
تسنیم« ،بیکی» افزود :احداث هر کالس حدود 300میلیون تومان هزینه
داردوبرای 700کالس 210،میلیاردتوماناعتبارالزماست.

بیماری قلبی و عروقی بیشترین عامل فوت
عاملفوتهزارو 362نفردرخراسانجنوبیطیسالگذشتهبیماریهای
قلبیثبتشد.مدیرکلثبتاحوالبااشارهبهاینکهبیشترینعاملفوتدر
سال 97بیماریهایقلبیوعروقیثبتشدهاست،گفت:بهازایهر۱۰۰
فوت خانم ۱۱۸فوت آقا ثبت شده است .به گزارش صدا و سیما « ،فاطمی»
ازکاهشیکدرصدیفوتیهایسالگذشتهنسبتبهسال ۹۶خبردادو
افزود:درسال،۹۶سههزارو ۸۶۹واقعهوفاتوسالقبل،سههزارو۸۲۷

مهم ترین دغدغه ها دانست« .قدوسی نژاد» نماینده بنیاد نخبگان
هم گفت :بسیاری از نخبگان فقط برای گرفتن عکس یادگاری به
جلسه ها دعوت می شوند و برخی از جلسه ها هیچ خروجی ندارد و
فقط عنوان جلسه را به خود می گیرد« .بازیار» ،رئیس اداره ورزش و
جوانان بیرجند نیز گفت :باید مسائل به صورت زیربنایی رفع شود.
«حسینی» دبیر کانون هالل احمر دانشگاه بیرجند هم با تکیه بر
سخن رهبری مبنی بر استفاده از ظرفیت جوانان در پیشبرد کشور،
گفت :به این سخن تا چه حد جامه عمل پوشانده و به ویژه در دولت و
اداره ها تا چه حد به جوانان اعتماد شده است و به کار گرفته شده اند؟
واقعهفوتثبتشدهاست.ویبایادآوریاینکهازمجموعمتوفیاندوهزارو
 ۷۳نفرمردوهزارو ۷۵۴نفرخانمبودهاند،گفت:ازاینتعداددوهزارو۵۹
واقعهفوتیشهریوهزارو ۷۶۸واقعهروستاییبودهاست.

امروز؛ باد و گرد و خاک
برای امروز آسمان استان کمی تا نیمه ابری همراه با وزش باد شدید و گرد و
خاکخواهدبود.کارشناسهواشناسیاستانگفت:همچنینکاهشدید
افقیورگبارورعدوبرقدورازانتظارنخواهدبود«.زارعی»ازکاهشتدریجی
ومحسوسدمایهوانیزخبرداد.

قاچاقچی مواد در تور پلیس
150کيلوگرمتریاکدرسربيشهطیعملیاتاطالعاتیکشفشد.فرمانده
انتظامياستانگفت:مامورانپاسگاهعملیاتیکالتهسلیمانسربیشهپساز
تعقیبومراقبتهادوخودرويقاچاقچيانراشناساييکردندوبهرانندگان
آندستورايستدادندكهپسازچندكيلومترتعقيبدستگیرشدند.سردار

   خراسان جنوبی  64سال پیش
      در روزنامه

سال 98سودمتعلقهبهحسابشانواریزمیشودافزود:
افرادیکهبرایسهامعدالتثبتنامنکردهیاثبتنامرا
بهصورتناقصانجامدادهاندبراساساطالعاتسامانه
سهام عدالت جزو مشموالن سهام عدالت نیستند و
دولت برنامه ای برای ثبت نام جدید ندارد.به گفته وی
بخشعمدهایازسودمربوطبهسالمالی 96طیچند
مرحله در سال  97به حساب اقشار مختلف مشموالن
واریز شده است و اقشار باقی مانده نیز در ماه های
ابتداییامسال،سودسهامخودرادریافتخواهندکرد
وپیشبینیمیشودسودسالمالی 1397نیزدرنیمه
دومسال 98بهحسابمشموالنواریزشود.

«یساری» ،مشاور جوانان جمعیت هالل احمر بیرجند نیز با اشاره
به این که داوطلبان هالل احمر شاغل نیستند گفت :باید به دنبال
رفع این مشکالت در دانشگاه ها بود« .مهرجویی» نماینده آموزش
و پرورش بیرجند هم اظهار کرد :اساسا دستگاه های اجرایی و تیم
مسئوالن مربوط برای هویت بخشی به جوانان چه اقداماتی کرده اند
که امروز از آن ها انتظار مسئولیت پذیری دارند؟ از سویی متولی امور
جوانان به هیچ وجه مشخص نیست و قاعده استان پیرگرایی است.
«عرفانی» نماینده جهاد دانشگاهی نیز خواستار اعتماد به جوانان
شد .فرماندار بیرجند در پایان با پذیرش انتقادها ،تغییر و تحول
مدیران را الزم دانست و گفت :در بسیاری از زمینه ها که در جلسه به
آن اشاره شد در سال گذشته اقداماتی انجام و به عنوان مثال برای
اشتغال روستایی و عشایر 36میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شد.
«ناصری» ،افزود :با زیرساخت های تسهیالتی زمینه اشتغال برای
بیش از  800نفر در روستاها فراهم شده است.
«شجاع» افزود :در بازرسی از خودروها  150کيلو گرم تریاک کشف و يك
متهمدستگيرشدوعملیاتبرایدستگیریديگرمتهمانپروندهادامهدارد.

نجات از خودکشی
دختر 16سالهایشنبهشبگذشتهازرویپلهواییخیابانصیادشیرازی
بیرجنداقدامبهخودکشیکرد.بهگزارشخبرنگارما،دخترنوجوانقبلاز
عملیات امداد و نجات نیروهای امدادی خودش را از پل پرت کرد که آسیب
جدیندیدوتحویلاورژانس 115واورژانساجتماعیشد.

یک قربانی در محور نهبندان  -زاهدان
تصادف در محور نهبندان -زاهدان یک کشته و یک مصدوم بر جا گذاشت.
رئیس پلیس راه استان گفت :ساعت 4:06بامداد روز گذشته یک دستگاه
پژو با اتوبوسی در کیلومتر  ۴۰محور نهبندان  -زاهدان برخورد کرد که در
اثرآنیکنفرجانباختویکنفرنیزمصدومشد.سرهنگ«رضایی»دلیل
حادثهراانحرافبهچپپژواعالمکرد.

بقتلرسید
روزنامه خراسان در شماره 1793به تاریخ28
شهریور  1334در مطلبی در صفحه  2آورده
است:خبرنگارادارهتلگرافیازبیرجندگزارش
میدهد که پسر محمد علی ن در سر بند سارپل
بقتل رسیده است که مراتب بدادسرای محل
اعالموپسازتشریفاتقانونیاجازهدفنصادر
وبرایکشفعلتقضیهتحتپیگرداست.

مداخلهدرحوزهدرمانزیادشد

دست درازی به طب سنتی
حسین قربانی – مداخالت افراد بدون صالحیت از
معضالت حوزه درمان استان است که به تازگی پر رنگ
تر شده است .رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در
جمع خبرنگاران گفت :بسیاری از پزشکان عمومی
بدون داشتن مجوز طب سنتی و ایرانی در این زمینه
فعالیت می کنند که با هماهنگی دادستان و بازدید از
مکان های مورد نظر ،احکامی صادر شده است .دکتر
«دهقانی فیروزآبادی» افزود :پزشکانی که صالحیت
این امر را دارند و مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی
هستند در بیرجند فقط دو نفر هستند که در مرکز
طب سالمت آستان شهدای باقریه خدمات ارائه می
کنند .دکتر «احمدی» معاون درمان دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند هم گفت :نظام ارجاع الکترونیک از
سال گذشته در سرایان آغاز شد و امسال در فردوس
هم اجرایی می شود .معاون بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند نیز اظهار کرد :با وجود پراکندگی
بسیار باالی جمعیت در استان سرانه ثابتی برای حوزه
بهداشت دریافت می کنیم که این امر سبب افزایش
هزینه ها می شود .دکتر «مهدی زاده» افزود :از 169
هزار نفر جمعیت شهرهای زیر  20هزار نفر و 329
هزار نفر روستایی  386هزار نفر در استان مشمول
سرانه خدمات می شوند که  55هزار نفر در حاشیه
شهرها از این خدمات برخوردار شده اند .او از فراهم
شدن زیرساخت های پرونده الکترونیک سالمت در
چهار سال گذشته در استان خبر داد و گفت833 :
هزار و  669نفر در سامانه سیب سالمت ثبت نام
کرده اند که از جمعیت استان بیشتر است و تا پایان
سال گذشته  79درصد جمعیت استان در این زمینه
مراجعه کرده و از خدمات رایگان بهره مند شده اند.

