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●● وقتی از تعداد دانش آموزان کالس فرزندم در
بیرجند مطلع شدم سرسام گرفتم .چطور یک معلم
دبستان باید با  30دانش آموزی که تازه پا به محیط
جدید گذاشته اند کار کند و به آنان آموزش دهد؟
وقتی هم از مدیر مدرسه دلیل این برنامه ریزی را
پرسیدم می گوید فضا نداریم .اگر آموزش و پرورش
نمی تواند برای تامین کالس های مورد نیاز در
بیرجند اقدام کند ،مسئوالن استانداری فکری
بردارند.
●● چند سال پیش یکی از نهادها در دشت چهکند
بیرجند اقدام به واگذاری 400قطعه زمین کرد که
بهمرورزمانزمینهاخریدوفروششد.بااینکهعده
ایازخریدارانسندششدانگومحضریهمدارند
امابههرجاکهمراجعهمیکننداعالممیشودچنین
زمینهاییوجودنداردوحتیدهیاریهمآنراتایید
نمی کند .خریداران باید به کدام مسئولی مراجعه
کنندتاپاسخبگیرند.
●● روستایپنهانیکوهباالدرنهبندان 160کیلومتر
با مرکز شهرستان فاصله دارد و با جمعیت 38
خانواری در مرکزیت چندین روستای کوچک دیگر
قرار گرفته است اما به دلیل دوری از مرکز بسیار
محروم است .به عنوان مثال در حالی که فقط 8
کیلومتر با لوله اصلی فاصله دارد اما  30سال است
که درخواست اهالی برای آب رسانی؛ راه به جایی
نبرده است و بودجه اختصاص نمی یابد با این که
روستاهایی با جمعیت خیلی کمتر آب رسانی
شده است .مسئوالن بیشتر به فکر مردم محروم و
دورافتادهاینروستاباشند.
●● ساکنانبولوارهمتمهرشهرازهمتیکتاکانال،
از پارک و امکانات تفریحی حتی چند سرسره یا تاب
برایبچههامحرومهستندونزدیک ترینفضا،پارک
انتهایهمتاست،ازسوییجنبمسجدامامزمان
(عج) ایستگاه واحد ندارد در حالی که شلوغ ترین
منطقههمتمحسوبمیشود.
●● مسئوالن راهنمایی و رانندگی بیرجند دلیل
خاموشی همزمان ثانیه شمار چراغ های راهنمایی
تقاطع های شهر را توضیح دهند .وقتی برای خرید
آنهزینهشدهاستچهتوجیهیبرایخاموشبودن
آنوجوددارد؟
●● تابستانروبهاتماماستاماآبنماهایبوستانهای
بیرجند از جمله پارک های توحید ،صیاد شیرازی،
جنب باغ اکبریه ،گنجی و  ...نه تنها در روز بلکه در
شبکهشهروندانبهآنجامراجعهمیکنندخاموش
است.دلیلایناقدامشهرداریچیست؟
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

سوزنگالیه برلباسفرمدانشآموزان

انصاری

کمتر از یک ماه تا بازگشایی مدارس باقی مانده است و در
کنار دغدغه هایی چون ثبت نام ،تهیه نوشت افزار ،کیف
و کفش و  ،...لباس فرم مدارس هم مطرح است .در کنار
قیمتهایمتفاوت،نوعرنگپارچهها،کیفیتآن،تغییر
ساالنه لباس پایه های تحصیلی ،اجباری بودن یا نبودن
آن و  ...به دل مشغولی بسیاری از خانواده ها و به ویژه آن
هایی که دانش آموز بیشتری دارند ،تبدیل شده است.
یکی از گالیه های مطرح در این موضوع؛ واگذاری دوخت
لباس به تولیدی هاست.

اجبار بر لباس فرم
آن طور که مادر یک دانش آموز می گوید :برخی از لباس
های دوخته شده با مشکالتی چون اندازه ،نافرم بودن و
 ...همراه است و چاره ای هم جز تهیه آن نیست .به گفته
«اکبری»،افزونبرایننوعرنگهایانتخابیبهویژهبرای
پسران بسیار تیره و دلگیر است در حالی که می شود از
رنگ های روشن و شاد هم استفاده کرد.
شهروند دیگری که دو دانش آموز دارد ،می گوید:
لباس باید توسط تولیدی ها دوخته شود که ممکن

است از کیفیت خوبی برخوردار نباشد و از سویی به
دلیل نوع پارچه ،رنگ و رویش را از دست بدهد و حتی
به اواسط سال هم نرسد .به نظر «حسینی» ،این که
مسئوالنآموزشوپرورشمیگویندنبایدتهیهلباسفرم
دانش آموزیاجباریباشد،قابلقبولنیستزیرامدیران
مدارس بر حضور دانش آموز با لباس فرم در مدرسه تاکید
جدیدارندپسبهتراستبهجایطرحاینصحبت،تهیه
لباس فرم را بیشتر مدیریت کنند.

طراحی سامانه
اما دبیر کارگروه سامان دهی و نظارت بر فرم لباس
آموزش و پرورش استان از اجباری نبودن لباس فرم
می گوید و اظهار می کند که در آموزش و پرورش هیچ
قانونی برای استفاده اجباری از لباس فرم دانش
آموزی در مدارس نداریم اما لباس فرم به منظور یکسان
سازی دانش آموزان و جلوگیری از تجمل گرایی
پوشیده میشود .به گفته «با اطمینان» ،مدیر ،شورای
مدرسه و انجمن اولیا و مربیان تعیین میکنند که هر
آموزشگاه لباس فرم داشته باشد یا نه اما هر سال به
منظور یک دست بودن دانش آموزان؛ مدیران تصمیم
می گیرند که لباس فرم تهیه شود .وی در پاسخ به این

 

که وقتی مدیر در مدرسه تصمیم می گیرد لباس فرم
برای دانش آموزان تهیه شود بنابراین برای والدین به
نوعی اجبار است ،می گوید :هیچ مدیری نمی تواند به
دلیل این که دانش آموزی لباس فرم ندارد او را در کالس
درس جا ندهد .به گفته وی ،در سال های گذشته شرایط
بهگونهایبودکهمدیربرایتهیهلباسفرمبایکتولیدی
صحبت می کرد و با توجه به تعداد دانش آموزان ،تولیدی
باید بیشتر از توان کار می کرد که گاهی اوقات والدین از
فرم دوخته شده راضی نبودند اما امسال برای اولین بار
سامانه ای طراحی شد تا در گام اول هر آموزشگاهی که
تصمیم به تهیه لباس فرم داشت اعالم آمادگی کند.او
با بیان این که تولیدی ها را باید اتاق اصناف تایید کند و
ظرفیت آن ها مشخص باشد ،می افزاید :با توجه به تعداد
دانش آموزان هر مدرسه و ظرفیت تولیدی تایید شده،
لباس فرم دوخته می شود هر چند امسال آن چه مد نظر
قرار دارد و بر آن تاکید شده ،تهیه لباس فرم ساده است.
وی با اشاره به این که قرار شد لباس فرم دانش آموزان
برای سال تحصیلی آینده به دور از هر تزیین و با قیمت
تعیین شده از سوی اتاق اصناف باشد ،می گوید144 :
مدرسه در استان که بیشتر مدارس روستایی و چند پایه
است برای لباس فرم اعالم آمادگی نکرده اند.

دبیر کارگروه
سامان دهی و
نظارت بر فرم
لباس آموزش
و پرورش :هیچ
قانونی برای
استفاده اجباری از
لباس فرم دانش
آموزی در مدارس
نداریم

نماینده ولی فقیه در استان:

یک مسئول سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی ایران:

چهره مردم نشانگر عملکرددولت هاست

تابلوی ورودی های استان خالی از معرفی داشته هاست

انصاری – از چهره مردم می توان به عملکرد دولت ها پی برد .نماینده ولی فقیه
در استان روز گذشته در دیدار فرماندار و اعضای شورای اداری بیرجند ضمن
توصیه به این که تالش کنید مدیریت شما به گونه ای باشد تا در برابر مردم
روسفید باشید ،گفت :شهید رجایی ،جان خود را بر سر خدمت رسانی گذاشت.
به گفته حجت االسالم والمسلمین «عبادی» ،از چهره مردم میتوان به عملکرد
دولت ها در  40سال بعد از انقالب پی برد ،اگر امور به درستی مدیریت شده باشد
چهره های مردم شاد و خوشحال است و اگر مردم دچار سر درگمی ،گرفتاری و
ناراحتی باشند متوجه می شویم مدیریت درست نبوده است« .ناصری» فرماندار
بیرجند هم در این دیدار از افتتاح و کلنگ زنی  95پروژه در بیرجند خبر داد.

نبود پوشش متناسب با اسالم و ایران
نماینده ولی فقیه در اسـتان ،همچنین روز گذشـته در دیدار رئیس بسیج اصناف
و جمعـی از اعضـای آن گفـت :هـر جـا می رویـم امـکان پیـدا کـردن پوششـی کـه
متناسـب با اسلام و ایران باشـد وجـود نـدارد ،نظارت هم کافی نیسـت و پوشـاک
از خـارج وارد میشـود .حجـت االسلام والمسـلمین عبـادی بـا اشـاره بـه ایـن که
طرح و برنامـه ای که منافع بـازار مسـلمانان به دسـت بازاری های مومـن و اصیل
برسـد وجـود نـدارد ،گفـت :اصنـاف اصلـی از دور تماشـاگر هسـتند .سـرهنگ
«حیدری» رئیس بسـیج اصناف سـپاه اسـتان هم اظهار کرد :سـامان دهی شـش
گـروه جهـادی متخصـص از اصناف بسـیجی خراسـان جنوبی انجام شـده اسـت.

اکبری  -رکود و فشارهای اقتصادی ،ماندگاری
پدیده خشکسالی ،خشک شدن منابع آبی و کاهش
کشت و کار در استان سبب شده است تا مسئوالن
برای خروج از بحران ،توجه و تمرکز خود را بر
داشته هایی از جمله محصوالت راهبردی و صنعت
گردشگری قرار دهند و کلید توسعه داشته های
استان را توجه و افزایش سرمایه گذاری داخلی
و خارجی بیان کنند .مدیر کل سرمایه گذاری
خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی
ایران روز گذشته در نشست تخصصی «سرمایه
گذاری خارجی» در بیرجند با بیان این که خراسان
جنوبی ،مناسب برای جذب سرمایه گذاری
خارجی است ،افزود :در حوزه اقتصادی استان
کمتر تالش شده است و اگر بخواهیم سرمایه گذار
داخلی برای استان جذب کنیم باید ببینیم چه
تعداد ایده و طرح و چه میزان بسته تکمیلی در این
حوزه داریم .به گفته «جمالی» ،پیدا کردن جایگاه
سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصاد استان
امکان پذیر نیست مگر این که نقشه راهی برای

خراسان جنوبی  62سال پیش   
در روزنامه

توسعه اقتصاد منطقه باشد .وی گفت :خراسان
جنوبی نسبت به داشته های خود تصویرسازی
نکرده و از این ظرفیت ها بهره کافی نبرده است به
عنوان مثال هیچ تابلویی برای معرفی داشته های
بیرجند و استان در ورودی شهرها وجود ندارد و تا
فرهنگ سازی ،تصویرسازی و برندسازی نباشد
امکان جذب سرمایه گذار خارجی هم کم است .به
گفته او در خراسان جنوبی کار اقتصادی نمی شود
و خود را درگیر گذشته کرده ایم و کمتر به حال و
آینده توجه داریم .رئیس کمیسیون گردشگری
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی بیرجند
نیز گفت که قوانین سخت گیرانه ،سرمایه گذاری
را در منطقه مشکل کرده است و از سویی زمانی که
حتی ورودی و خروجی استان و مرکز آن با تعریف
ها و شاخص ها همخوانی ندارد و کنسلی پرواز و
معطلی در فرودگاه داریم توسعه و رونق صنعت
گردشگری مشکل خواهد بود .به گفته «مجیدی»
هر چه بگوییم شهر فرهنگی و گردشگری هستیم
تا برندسازی نکنیم شاهد پیشرفت نخواهیم بود.

برای ساختمان مسجد
روزنــامــه خراسان در شماره  2281به تاریخ  31اردیبهشت  1336در
مطلبی در صفحه پنج آورده است :در نتیجه اقدام خداپسندانه و فعالیت مدام
حجت االسالم آقای حاج سید کاظم حائری مبلغ یکصد و شصت هزار ریال
برای تکمیل ساختمان مسجد جامع علوی خیابان از طرف مردم و مسلمین
خیراندیش بایشان تسلیم گردی

ارزآوری 3میلیون دالری فرشاستان
انصاری -فرش استان ،چند سالی است به دلیل قرار گرفتن مشکالتی سر راه این
هنر از تعداد بافندگانش کاسته شده و میزان تولید راه افول را پیش گرفته است .با
وجود همه مشکالت پیش رو هنوز بافندگانی هستند که تالش شان را معطوف به
گره زدن نقش بر تار و پود قالی کرده اند تا دست بافته شان به آن سوی مرزها صادر
شود و آوازه این مرز و خاک در این هنر از یادها نرود تا جایی که از ابتدای امسال
 55هزار متر مربع فرش بافتند .آن طور که رئیس اتحادیه فرش دست باف استان
می گوید در چهار ماه امسال  55هزار متر مربع فرش توسط بافندگان به ارزش
تقریبی  50میلیارد تومان تولید شد« .کامیابی مسک» از صادرات  30هزار متر
مربع فرش استان به ارزش بیش از سه میلیون دالر ارزآوری خبر داد و افزود :فرش
های ریزه ماهی ،ایلیایی و خشتی بافته شده توسط  50هزار بافنده تمام وقت،
پاره وقت و فصلی به آلمان ،امارات ،ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی صادر شد.

امدادرسانی به  965حادثه دیده

طرح تابستانه امداد و نجات هالل احمر به منظور امدادرسانی به افراد حادثه دیده
و  ...از  31خرداد آغاز به کار کرد .بنا بر آمار معاون امداد و نجات جمعیت هالل
احمر استان ،در  94روز اجرای این طرح 23 ،پایگاه ثابت و شش پایگاه موقت
در محورهای مواصالتی و حادثه خیز استان مستقر شد و  140نجات گر با 46
خودروی آمبوالنس و نجات به طور شبانه روزی امدادرسانی کردند« .اسعدزاده»
از وقوع  292فقره حادثه از ابتدای اجرای طرح خبر و ادامه داد :از این تعداد 196
مورد جاده ای 42 ،مورد شهری 10 ،مورد کوهستان ،یک مورد ریزش آوار ،یک
مورد زلزله و یک مورد سیل و آبگرفتگی بود .به گفته وی ،در قالب اجرای این
طرح به  965حادثه دیده امدادرسانی شد که از این تعداد  602نفر در حوادث
جاده ای و  273نفر به صورت حضوری ،خدمات امدادی دریافت کردند.

آغازبرخورد با مراکز نگهداری ضایعات زباله
طرح برخورد و پلمب مراکز خرید ،فروش و نگهداری ضایعات در بیرجند آغاز شد.
مدیرامورپسماندشهرداریبیرجندگفتکهبرایاجرایمصوبههایکمیتهپسماند
استانوسامان دهیپسماندهایشهریوجمع آوریزبالههایقابلبازیافتتوسط
زباله گردها که در مکان هایی در مجاورت منازل نگهداری می شود ،این طرح اجرا
میشود.بهگفتهمهندس«الطایفی»،دراینبارهاقداماتینظیراخطار،تخلیهوخروج
ازمحدودهوحریمشهرومتعاقبآندرصورتنیازپلمباینمراکزانجاممیشود.

