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کمبود فضا و مخالفت والدین در جا به جایی دانش آموزان سبب شد

ستون حرف مردم
روزنامه خراسان جنوبی
انعکاس دهنده صادق نظرها،
انتقادها و مشکالت شماست.
پیامک:
2000999

 2383کالس درس مختلط

نمابــر:
056 32448054

●●شهروندی از نهبندان هستم ،مبالغی در قبض
برق مربوط به دو دوره پشت سر هم درج شده است
و افزایش دو برابری را نشان می دهد .به عنوان
مثال در یک دوره مبلغ قبض  250هزار ریال و در
دوره بعد  400هزار ریال ثبت شد.
●●حدود سه سال و نیم است که فقط  12میلیون
تومان برای تانکر آب رسانی که آب شرب
روستاهای عربخانه و حومه را تامین می کند،
پرداخت شده است .با این مبلغ فقط می توان
چند حلقه الستیک خرید و با این وضعیت باید کم
کم هزینه حمل آب را مردم پرداخت کنند .اگر این
روند ادامه یابد شاید یک روز رانندگان خودروها
از آب رسانی معذور باشند.
●●حدود یک سال از افتتاح روزبازار بیرجند در
بولوار مسافر می گذرد و مردم شمال شهر هم به آن
جا می روند اما امیدی به ارزانی و تنوع محصوالت
در این بازار ندارند چون بیشتر فروشندگان در
چهارشنبه بازار قدیم فعالیت می کنند .متولیان
در راه اندازی یک شنبه بازار در این محل کمک
می کنند تا هزاران نفر از اهالی شمال شهر از
مزایای راه اندازی آن بهره مند شوند.
●● از پیگیری های مدیر مخابرات استان که در
سفر به شهرستان سرایان با شوراهای اسالمی
شهر و روستا و دهیاران دیدار کرد و پیگیر
مطالبات آن ها شد ،سپاس گزارم.
●● درختوفضایسبز،آنهمدرمحیطهایشهری
از اهمیت به سزایی برخوردار است اما در دهه اخیر
ورود برخی گونههای درختی و تبعیت از فضای
بعضی کالنشهرها بدون در نظر گرفتن شرایط
آب و هوایی و اقلیمی ،مشکالتی در این حوزه ایجاد
می کند .اکالیپتوس بیشتر در زمین های باتالقی
و حسب نوع آن در آب و هوای نیمه خشک و نیمه
مرطوب ،در خاک آهکی و ماسه ای بهتر رشد می
کند ،چه لزومی دارد که منابع طبیعی طبس برای
کاشت این گونه که آب زمین را جذب و به تاسیسات
شهر آسیب وارد می کند و برای مناطق گرم و خشک
مناسب نیست ،اقدام کرده است؟
●● برای ثبت نام به دبیرستان  ...طبس مراجعه
کردیم ،گفتند جا نداریم چند روز بعد مراجعه کنید،
دوباره رفتیم باز هم گفتند منتظر تصمیم آموزش
و پرورش هستیم اما از اطراف طبس و روستاهای
محمدآباد و  ...در همین مدرسه ثبت نام کردند و
دانش آموزی که در همان محله و نزدیک مدرسه
است باید پول آژانس بدهد و به مدرسه دیگری برود.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

گروه خبر

مدیر کل آموزش
و پرورش :نرم هر
کالس نباید زیر
 15نفر باشد و در
کالس هایی که زیر
 15نفر جمعیت
دارد مجبور به
برگزاری کالس
مختلط هستیم

اگربگوییممدرسهشوکتیه،شناسنامهایبرایاثباتعمر
طوالنیوتوجهبهآموزشدرخراسانجنوبیاست،سخنی
به گزاف نگفته ایم هر چند پیش از آن هم بزرگان زیادی از
این خطه پا به عرصه وجود گذاشته اند .خراسان جنوبی با
داشتن تاریخی ترین مدرسه بعد از تهران و تبریز و پرورش
پدران علوم مختلف و چهرههای ماندگار در عرصه علم،
تعلیموتربیت،سابقهزیادیدارداماسالهاستباچالشی
به نام کمبود فضای آموزشی به دالیل متعدد چون افزایش
جمعیت در شهرک های اقماری ،مدارس تخریبی و ...
مواجه است .نکته ای که تلخی این موضوع را دوچندان
کرده آماری است که از کالس های مختلط در استان به
دلیل کمبود فضای آموزشی و  ...اعالم می شود.

آموزش عالی استان پیش روی بهارستانی ها

حسین قربانی – آموزش عالی از مزیت های استان محسوب می شود اما مشکالت
پیش رو سبب شد تا اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر آن شوند در
سفر به استان ،وضعیت بخش های مختلف آموزش عالی در شهرستان ها را بررسی
و بتوانند با پیگیری ها در تهران ،زمینه ارتقای آن را فراهم کنند .این سفر روز
گذشته در چهار حوزه انتخابیه استان پیگیری شد .در بیرجند احمدی ،صالحی
و اوالد قباد از نمایندگان مجلس به همراه نمایندگانی از وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری و وزارت آموزش و پرورش سری به دانشگاه های شهر و  ...زدند تا از شرایط
آن اطالع یابند .حجت االسالم «عبادی» نماینده بیرجند ،درمیان و خوسف با
اشاره به بازدیدهای انجام شده ،به آشنایی اعضای این کمیسیون با مشکالت و
ظرفیت های موجود اشاره کرد و گفت که تراکم جمعیتی استان کم است و اگر
سرمایه گذاری الزم برای زیرساخت های آموزشی نشود از سکنه خالی خواهد شد
که امنیت شرق کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.معاون حقوقی و امور مجلس
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری نیز مزیت مهم استان را آموزش عالی دانست که از
ظرفیت های بسیار خوبی برخوردار است ،البته ساختمان پارک علم و فناوری در
خور این استان نیست و وزارت تالش می کند تا مشکالت ساختمان پارک برطرف
شود.بهگفته«سیماییصراف»،مزیتدیگراستانایناستکهمیتوانددانشجوی
خارجی بگیرد .دکتر «خامسان» رئیس دانشگاه بیرجند هم آموزش عالی استان را
مزیت نسبی خراسان جنوبی دانست و تاکید کرد که سرمایه گذاری در آن بهترین
راه توسعه و امنیت پایدار استان و شرق کشور است.

شهرداران استان در راه سفر به سرایان
شهرداران استان  25تیر در همایشی که برای آنان برگزار می شود در سرایان
گرد هم میآیند .بنا بر گفته سرپرست شهرداری سرایان ،دلیل این حضور،
الگوبرداری و بهره برداری قریب الوقوع از سایت جدید دفن زباله در این شهر
است که بر اساس طرح تجمیع محل های دفن پسماند احداث شده است.

تعداد کم دانش آموزان

«فعالیت بیش از دو هزار کالس درس مختلط در
استان» ،این خبر را مدیر کل آموزش و پرورش در گفت و
گو با «خراسان جنوبی» اعالم کرد .بنا به گفته «واقعی»،
کالس های مختلط در استان از جمله مشکالتی است
که در کنار کمبود فضای آموزشی ،تعداد کم دانش
آموزان در روستاها و مخالفت والدین با رفتن دانش
آموز به روستای دیگر برای استفاده از فضای خوابگاه
از دیگر علل آن است .وی اظهار می کند که در استان دو
هزار و  383کالس درس مختلط داریم که از این تعداد
هزار و  838کالس در دوره ابتدایی 362 ،کالس
در دوره متوسطه و  183کالس مربوط به مدارس
استثنایی است .هر چند نرم هر کالس نباید زیر 15
نفر باشد و در کالس هایی که زیر  15نفر جمعیت دارند

 

مجبور به برگزاری کالس مختلط هستیم .وی تصریح
می کند :بارها از والدین دانش آموزان در روستاهای
دارای کالس مختلط تقاضا کردیم فرزندان خود را به
روستاهای همجوار ببرند تا ظرفیت خوابگاهها تکمیل
شود اما با مقاومت آن ها مواجه شدیم حتی برخی
خانوادهها اعالم می کنند که اگر قرار باشد فرزندمان
برای تحصیل به روستای مجاور برود حق ادامه تحصیل
ندارد و با این مقاومت ها؛ آموزش و پرورش ،چاره ای
جز برگزاری کالس های مختلط ندارد .وی راهکار
حذف کالس های مختلط را هدایت دانش آموزان نقاط
روستایی به سمت خوابگاههای شبانه روزی می داند و
ادامه می دهد که حاضریم اگر دانش آموزان به مدارس
شبانه روزی بروند هزینه رفت و آمد را پرداخت کنیم تا
کالس مختلط تشکیل نشود.

پیشنهاد نماینده ولی فقیه به مدیران شهری

بیرجند ۵۰سال آینده

کار شهرداری و شهرسازی مربوط به امروز
نیست بنابراین باید برای  ۱۰یا  ۵۰سال دیگر
هم پیش بینی شود.این مطلب را حجت االسالم
والمسلمین «عبادی» نماینده ولی فقیه در استان،
در دیدار روز گذشته با شهردار ،اعضای شورای شهر
و کارکنان شهرداری خطاب به حاضران بیان کرد و

گفت :اقدامات شورای اسالمی شهر و شهرداری
بیرجند قابل رویت است« .جاوید» شهردار بیرجند
هم از احداث بزرگ ترین پارک بیرجند به مساحت
 40هکتار در حالی خبر داد که تا پایان امسال به
بهره برداری می رسد و اعتبارات این پروژه از محل
اعتبارات داخلی شهرداری تامین می شود.

توقف قاچاقچیان با شلیک هوایی

گره های معنوی برای عتبات

رضایی -عملیات تعقیبی پلیس و شلیک هوایی،
سه قاچاقچی مواد مخدر را زمین گیر کرد .فرمانده
انتظامی بیرجند گفت :تیم گشت یگان امداد
این فرماندهی هنگام کنترل محورهای فرعی،
به سواری پژو مشکوک شد و به راننده دستور
ایست داد اما راننده آن بر سرعت خودرو افزود
و با همکاری راننده یک پراید  132قصد داشت
متواری شود .سرهنگ «شاهوردی» افزود :در ادامه
ماموران با تیراندازی هوایی اخطار دادند که خودرو
پس از برخورد با دو دستگاه خودروی شهروندان
متوقف و راننده و سرنشین آن دستگیر و  149کیلو
گرم تریاک کشف شد .به گفته وی ،در عملیاتی
دیگر پراید  132که خودروی حامل مواد مخدر را
همراهی می کرد توقیف و راننده آن دستگیر شد.

پورغزنین  -این بار سرپنجه هنر زنان روستایی
خداآفرید ارسک بر تار و پود یک تخته فرش 9
متری گره خورد تا قطره ای برای آبادانی عتبات
عالیات شود .مسئول ستاد عتبات عالیات
شهرستان بشرویه در مراسم برش این فرش
اظهار کرد :ارزش ریالی این دست بافته بیش از
 12میلیون تومان است که برای کمک به ساخت
صحن حضرت زینب (س) در کربال هزینه می
شود .حجت االسالم «حدادیان» ،به این نکته
هم اشاره کرد که از ابتدای شروع به کار ستاد
 23تخته فرش در بشرویه 20 ،تخته فرش در
ارسک ،شهرک امام خمینی (ره) ،رقه ،غنی
آباد ،کرند ،خداآفرید ،موردستان و مجد بافته
شده است.

خراسان جنوبی  66سال پیش    
در روزنامه

ماجرای دکتر
روزنامه خراسان در شماره  2164به تاریخ دوم دی  1335در مطلبی
در صفحه پنج آورده است :متجاوز از  4ماه بود که شهرستان فردوس فاقد
دکتر بوده و بعدا آقای دکتر جاللی بسمت رئیس بهداری بفردوس وارد و
پس از چند روز توقف ابالغ مشارالیه بسمت رئیس بهداری ساوه رسیده و
بالفاصله آقای جاللی حرکت و فردوس مجدد فاقد دکتر میباشد و اهالی
بسیار نگران میباشند.

روی خط ورزش

دوندگان جاده والیت به طبس رسیدند
کاروان دوندگان جاده والیت که هر سال مسیر حرکت امام رضا (ع) در
ایران از شلمچه تا مشهد مقدس را طی میکند ،وارد طبس شد .به گزارش
«خراسان جنوبی» ،این کاروان 2 ،هزار و  ۳۰۰کیلومتر مسافت تا مشهد را
طی می کند« .مهدی عجمی نژاد» ،سرپرست دهمین کاروان دو امدادی
جاده والیت اظهار کرد :شروع حرکت از هشتم تیر بود و سالروز والدت امام
رضا (ع) مراسم استقبال از کاروان با حضور جمعی از مسئوالن استانی و
کشوری در مشهد برگزار می شود« .قدیمی» ،رئیس اداره ورزش و جوانان
طبس نیز گفت :کاروان دو امدادی جاده والیت روز گذشته این شهرستان را
به مقصد مشهد ترک کرد.

 2داور در لیگ برتر رول بال
حسین قربانی – دو داور استان در رقابت های لیگ برتر رول بال کشور قضاوت
می کنند« .شبانی» رئیس هیئت اسکیت استان به خبرنگار ما گفت :صادق
روحی از طبس و خانم خالقی از بیرجند در رقابت های لیگ برتر رول بال کشور
در اصفهان قضاوت می کنند.

اولین پیروزی بانوان رول بالیست
زهرایی – تیم اونیک رول بال بیرجند در اولین دیدارش در مسابقات لیگ برتر
بانوان مقابل تیم تندر البرز به پیروزی رسید .به گزارش خبرنگار ما ،این رقابت
ها در اصفهان در حال برگزاری است.

دونده های جوان در رقابت های کشوری
تیم دو و میدانی پسران جوان استان در رقابت های کشوری در خرم آباد حضور
دارد .به گزارش «خراسان جنوبی» ،قبل از این سهیال سلیمانی و مهال مالیی از
اعضای تیم دختران استان در رقابت های کشوری چهارم و پنجم شدند.

