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●● صحبت های نماینده ولی فقیه در استان درباره
وضعیت نابه سامان شهرسازی بیرجند موید این
مشکل است اما تا زمانی که این موضوع با نگاه
درآمدزایی باشد امیدی به بهبود وضعیت موجود
نیست.
●● مرکزجامعسالمتروستاینوغاببخشمرکزی
درمیانباروستاهایاقماریخودهفتهزارنفررازیر
پوششدارداماازارائهخدماتدندان پزشکیمحروم
استوهمچنینتجهیزاتآزمایشگاهیندارد.افزون
براین،شهرکنوغابکهیککیلومترازبافتقدیمی
روستافاصلهداردبادوهزارو 500نفرجمعیتخانه
بهداشت ندارد هر چند زمین توسط بنیاد مسکن
واگذار شده است و در دستور کار شبکه بهداشت
شهرستانقراردارداماپنجسالاستاقدامینشده
است،مسئوالندانشگاهعلومپزشکیبیرجندبرای
رفعمشکلمردماینمنطقههمچاره اندیشیکنند.
●● استاندار هم به خضری دشت بیاض آمد و دستور
تعیین تکلیف خروج دام از شهر را داد اما باز هم
شرایط قبلی ادامه دارد و ساکنان برخی نقاط شهر
همچنانمجبورندباآلودگیهایناشیازنگهداری
دامبسازند.
●● ارگ بهارستان فرسوده و خراب تر می شود
اما مشخص نیست چرا میراث فرهنگی و بنیاد
مستضعفان اقدامی برای مرمت آن انجام نمی
دهند.شایدتاچندسالدیگرهماینبنابرایفروش،
تعیینتکلیفنشودآیابایددرنتیجهبیتوجهیهااز
بینبرود؟
●● بسیاری از جوانان طبس اجاره نشین هستند و
به دلیل گرانی زمین توان خرید آن را به صورت آزاد
ندارند .فرمانداری و راه و شهرسازی برای واگذاری
زمینبهاینقشراقدامکنند.
●● مدتیازپرداختهزینهلوله کشیگازدرنهبندان
می گذرد اما از طرف شرکت های مربوط پاسخ
مناسبیارائهنمیشود.مسئوالنونهادهایمتولی
بر فعالیت شرکت های گازرسانی که در این شهر
فعالیتمیکنندنظارتبیشتریداشتهباشند.
●● بعضیازخیابانهایروستایخوانشرفآسفالت
نشده است و چاله ها و دست اندازهای زیادی دارد
که به الستیک و کمک های خودرو آسیب زیادی
واردمیکند.
●● نمایشگاهنوشت افزارایرانیکهبهمنظورتسهیل
خریداینمحصوالتبرایخانوادههادربیرجندبرپا
شده است ،نه تنها تخفیف ندارد بلکه کاالهای غیر
ایرانینیزدرآنعرضهمیشود.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
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پروژهخطآهنیکگام به جلو

خراسان جنوبی  62سال پیش   
در روزنامه

 

«ویسا» برنده مناقصه راه آهن
انصاری
اتصال به خط آهن سراسری از مطالبات مهم استان
است که پس از سال ها پیگیری ،چندان به جایی
نرسیده بود و تنها اقدام قابل تامل ،شروع قسمتی از
اتصال مرکز استان به شبکه ریلی از طریق ایستگاه
یونسی گناباد و تعیین ردیف اعتباری برای آن است .به
گزارش خبرنگار ما ،امسال با پیگیری های استاندار و
نمایندگان استان در مجلس و به منظور تسریع در این
پروژه ،مناقصه قطعه ای از سمت بیرجند انجام شد تا
کار سرعت بیشتری به خود بگیرد .هفته گذشته هم
هیئت دولت در مصوبه ای به وزارت راه و شهرسازی
اجازه داد که قرارداد مشارکتی با پنج شرکت بزرگ

زخمآفت برپسته بشرویه
پورغزنیــن -خشــکیدگی بــرگ هــا ،آفــت پســیل
و شــوری آب از مهــم تریــن عوامــل کاهــش تولیــد
محصــول راهبــردی پســته در بشــرویه اســت .ایــن
مطلــب را کارشــناس گیــاه پزشــکی مرکــز تحقیقــات
گیاهــان کشــور در بازدیــد از بــاغ هــای پســته ایــن
شهرســتان مطــرح کــرد .دکتــر «میــر ابوالفتحــی»
ســطح زیــر کشــت پســته در اســتان را حــدود  7هــزار
هکتــار اعــام کــرد و بــا اشــاره بــه مقاومــت پســته در
برابــر شــوری بــاالی آب افــزود :بــا توجــه بــه کاشــت
پســته طــی  25ســال اخیــر و خشکســالی هــای پیاپــی
عوارضــی ماننــد خشــکیدگی حاشــیه بــرگ هــا بــه
وجــود آمــده اســت کــه بــرای رفــع ایــن مشــکالت،
بررســی اولیــه و میدانــی آن در دســتور کار قــرار گرفــت
و نتایــج تحقیقــات در آینــده نزدیــک بــه ســازمان جهــاد
کشــاورزی اعــام خواهــد شــد .دکتــر «میرزایــی»
کارشــناس مرکــز تحقیقــات اســتان هــم بــا اشــاره بــه
آغــاز چنــد طــرح تحقیقاتــی ابــراز امیــدواری کــرد:
یــک طــرح تصویبــی در بــاغ هــا بــا ســه پــروژه بــه تاییــد
نهایــی مرکــز تحقیقــات کشــور برســد« .ســرچاهی»
مدیــر جهــاد کشــاورزی بشــرویه نیــز بــا اشــاره بــه ایــن
کــه رتبــه اول کشــت ایــن محصــول در اســتان مربــوط
بــه بشــرویه اســت ،افــزود :درخواســت هــای اولیــه بــه
منظــور راه انــدازی مرکــز تحقیقــات و مطالعــات پســته
ارســال شــده و امیــد اســت هــر چــه ســریع تــر ایــن مرکز
در قطــب تولیــد ایــن محصــول احــداث شــود.

فعال منعقد کند تا در برنامه زمان بندی شده چهار
ساله مسیر بیرجند به یونسی به طول  271کیلومتر
مطالعه ،طراحی و تامین مالی و اجرا شود .پس از این
مصوبه دولت ،روز گذشته هم خبر خوش دیگری از این
پروژه زیرساختی استان اعالم شد تا عملیات شروع
احداث قطعه 32کیلومتری از سمت بیرجند هم بیشتر
به اجرا نزدیک شود.
نماینده مردم بیرجند ،درمیان و خوسف در مجلس
در گفت و گو با خبرنگار ما ،از برداشته شدن گامی
دیگر برای اجرای پروژه راه آهن خبر داد و اظهار
کرد :مناقصه ،انجام و شرکت «ویسا» برنده شد و آن
گونه که از مسئوالن وزارت راه و شهرسازی شنیدم
این شرکت توانمند و قدرتمند است .حجت االسالم

«عبادی» افزود :یکی از دغدغه های ما این بود شرکتی
که برنده مناقصه شود از توان زیادی برخوردار باشد که
روز گذشته این امر محقق شد .وی با اشاره به این که
گاه بیان می شود عملیات پروژه راه آهن کلنگ زنی
نشده است ،این اصطالح را درست ندانست زیرا در
یک سال و نیم گذشته راه آهن از سمت یونسی گناباد
شروع و  50کیلومتر زیرساخت آن انجام و تالش شد از
سمت بیرجند هم عملیات آن شروع شود .وی اظهار
امیدواری کرد که با حمایت دولت ،این پروژه سرعت
بیشتری بگیرد زیرا مصوبه مجلس را دارد و از سویی
بر اساس مصوبه دولت ،بخش خصوصی می تواند
برای این پروژه از صندوق توسعه وام دریافت و بعد آن
را پرداخت کند.

نماینده مردم:
در یک سال و نیم
گذشته راه آهن
از سمت یونسی
گناباد شروع و 50
کیلومتر زیرساخت
آن انجام شده
است

دغدغه هایی برای عناب

پرورش گلخانه ای

آسیب ورزش استان

بـه ایـن کـه اعـزام هـزار نفـر در  37رشـته ورزشـی
بـه دومیـن المپیـاد اسـتعدادهای برتـر کشـور در
جریان اسـت و تاکنون هم سـه مـدال برنز در رشـته
هـای گلـف ،مـوی تـای و کونگ فـو بـه دسـت آمـده
اسـت ،بـه محدودیـت هـای اعتبـاری بـرای اعـزام
ورزشـکاران برای حضور در این رقابت ها پرداخت
و برنامه ریزی هـا را بـه اعـزام همـه تیم هـا معطوف
کـرد .بـه گفتـه وی ،در زیرسـاخت هـای ورزشـی
 100پـروژه ناتمـام در حـال احـداث داریـم که 74
پـروژه خیرسـاز اسـت .او همچنین بـه افتتـاح چهار
پـروژه چمـن مصنوعـی در هفتـه دولـت در قاینات،
بشـرویه ،بیرجنـد و فـردوس اشـاره و کلنگ زنـی
هشـت پروژه ورزشـی در شهرسـتان هـای بیرجند،
درمیـان ،سربیشـه ،نهبنـدان و طبـس را در برنامـه
ایـن هفتـه اعلام کـرد.

عزیزی :خراسان
جنوبی ،فقط شش
ملی پوش دارد و
 11نفر به اردوی
تیم ملی دعوت
شده اند

آتش نشانی بیرجند مامور شد

مهلت شهرداربرایشناساییتاسیسات بدونایمنیبازار
حسین قربانی – ایمن نبودن بازار بیرجند ،برای
اولین بار بعد از آتش سوزی در ساختمان پالسکو
مطرح و سبب شد تا سوم بهمن  95این موضوع در
جلسه شورای شهر با حضور نمایندگان دستگاه
های مربوط به بحث گذاشته شود و حاضران
شنونده اخطارهای سازمان آتش نشانی باشند .با
گذشت سه سال از این موضوع هر چند هنوز ایمن
نبودن بازار بیرجند به عنوان آتش زیر خاکستر
مطرح است اما از دو سال گذشته تامین ایمنی بازار
و شناسایی محیط های پر خطر در محدوده آن در
کارگروه ایمنی و آتش نشانی استان مطرح شده
است .هفته گذشته هم در بازدید فرماندار از بازار،
یک بار دیگر این موضوع مطرح شد و فرماندار قول
داد جلسه ایمن سازی بازار با همکاری شهرداری
برگزار شود .به گزارش خبرنگار ما ،روز گذشته هم
به منظور بررسی وضعیت ایمنی بازار ،جلسه ای با
حضور معاون دادستان بیرجند و دیگر مسئوالن
مربوط در شهرداری برگزار شد که معاون عمرانی
فرماندار با اشاره به این که کوتاهی در این زمینه
به هیچ وجه پذیرفتنی نیست بر ایمن سازی فضای

حذف قبوض
کاغذی
تلفن ازمهر

روزنامه خراسان در شماره  2282به تاریخ اول خرداد  1336در مطلبی در
صفحه پنج آورده است :از موقعیکه کارمندان اداره غله استان نهم که برای
جلوگیری از خروج گندم در دیهوک و جوخواه بودند بجهاتی بمشهد احضار
شدند جلوگیری از گندم بعهده اداره دارائــی میباشد اغلب شبها کامیون
های حامل گندم از شهر خارج میشود گاهی از اوقات هم که یکی دو ماشین
را توقیف میکنند پس از چند روز معطل کردن صاحبان گندم مجددا آشیانه
گندم ها را از شهر خارج و بطرف یزد میبرند و معلوم نیست چرا کلیه کامیون
های حامل گندم شب از طبس میگذرد.

رویداد

مدیرکلدرنشست خبری اعالم کرد:

زهـرا قربانـی – اولیـن نشسـت خبـری هفتمیـن
مدیـر کل ورزش و جوانـان بـا محوریـت بیـان پـروژه
های هفته دولـت در حالی روز گذشـته برگزار شـد
که «عزیـزی» بیشـتر بـه تشـریح برنامه هایـش برای
ایـن حـوزه پرداخـت .او بـا بیـان ایـن کـه در گذشـته
 85درصـد منابـع صـرف ورزش قهرمانـی شـده
اسـت ،از این موضوع خبر داد که در رویکرد جدید،
توزیع متوازن اعتبارات برای رشـد ورزش همگانی
در کنـار قهرمانـی و توسـعه ورزش بانوان هم راسـتا
بـا آقایـان دنبـال خواهـد شـد .وی ،پـرورش گلخانه
ای ورزشکاران را یکی از آسیب های ورزش استان
بیان کـرد و از ایـن که خراسـان جنوبی ،فقط شـش
ملی پـوش دارد و  11نفر به اردوی تیـم ملی دعوت
شـده اند ابراز نارضایتی کرد و اجرای طرح آمایش
رشـته هـای ورزشـی مبتنـی بـر اسـتعدادیابی و
پـرورش را ضـروری دانسـت .مدیـر کل کـه دو هفته
اسـت هدایـت ایـن مجموعـه بـزرگ و پـر مخاطـب
را بـر عهـده گرفتـه اسـت در میـان صحبـت هایـش
بـه پیگیری هـا بـرای اجـرای وعده هـای داده شـده
بـه هیئـت هـای ورزشـی هـم اشـاره و بیشـترین
تمرکـز را بهره گیـری از همـه ظرفیـت هـا بـرای
تحـول در ورزش اسـتان بیـان کـرد .وی بـا اشـاره

ورود گندم از طرف مشهد و کاشمر و خروج بیزد

بیرونی و داخلی بازار بیرجند با وجود هشدارهای
گذشته تاکید کرد و از دستگاه های خدمات رسان
خواست با همکاری اصناف برای رفع نقص های
موجود اقدام کنند« .رونقی» با انتقاد از دکورسازی
در بناهای قدیمی مغازه های بازار ،بدون انجام
نوسازی واقعی ،خواستار برنامه عملیاتی قابل اجرا
با ایجاد حساسیت در اصناف به منظور تامین ایمنی
با مساعدت دستگاه قضایی شد«.حسینی» رئیس
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
بیرجند هم بیشتر حوادث اتفاق افتاده در بافت
تجاری و مغازه ها را به دلیل وجود سیم کشی غیر
استاندارد دانست که با بازدید آن ها را می توان به
حداقل کاهش داد .شهردار بیرجند نیز تاکید کرد:
طی  20روز آتش نشانی با همکاری دستگاه های
مربوط باید تاسیسات بدون ایمنی بازار را مشخص
کند و برای هر یک از صنوف پرونده ای تشکیل دهد.
به گفته «جاوید» ،شهرداری در حال تهیه طرح جامع
زیباسازی بازار با در نظر گرفتن همه خدمات مورد
نیاز برق ،گاز و  ...است تا در صورت تصویب برای سر
و سامان دادن به بازار بیرجند اجرایی شود.

قبوض کاغذی مشترکان تلفن از مهر حذف
می شود .سرپرست مخابرات منطقه استان
گفت :برای نهادینه سازی و تحقق فرایندهای
دولت الکترونیک ،از مهر امسال (سیکل
چهارم) قبوض کاغذی کارکرد تلفن ثابت،

چاپ نخواهد شد« .آذری» ،ساده سازی ارائه
خدمات به مشتریان در کمترین زمان و افزایش
سرعت و شفاف بودن عملکرد امور مربوط به
دریافت و پرداخت قبوض را از مزایای حذف
قبوض کاغذی تلفن بیان کرد.

اکبری  -استانبیشاز 3هزارو 600هکتارسطحزیرکشتعناب وباتولیدساالنه
بیشاز 6هزارو 500تنمحصول 97،درصدتولیدعنابکشوررادراختیاردارد.اما
قصهپرغصهخامفروشیاینمحصولسببشدهاستتاآنگونهکهبایدوشاید،سود
حاصلبهجایجیبکشاورزان،روانهکیسهدالالنشود.روزگذشتهاولینهمایش
ملی عناب در بیرجند با حضور رئیس جهاد دانشگاهی کشور ،استاندار ،جمعی از
پژوهشگران استانی و کشوری و  ...برگزار شد .فروش این محصول به صورت خام
و خشک طی سال های گذشته از دغدغه هایی بود که از سوی سخنرانان مطرح و
استفاده حداکثری از ارزش افزوده این محصول ،گردآوری محققان حوزه عناب از
سراسرکشوروکسبدرآمدازمزیت هایمنطقهازاهدافبرگزاریاینهمایشبیان
شد«.صادقی»رئیسجهاددانشگاهیخراسانجنوبیگفت:فراوریعنابمیتواند
اقتصاد منطقه را متحول کند و توجه به آن و تولید کنندگان ضریب ماندگاری آنان
در روستاها و به دنبال آن امنیت را افزایش دهد« .یزدانی» مدیر کل دفتر تخصصی
نجنوبی
کشاورزیومنابعطبیعیجهاددانشگاهیکشورهمبابیاناینکهخراسا 
یکی از چهار استان کم باران کشور محسوب می شود و تولید عناب در این شرایط
امتیاز ویژه به شمار می رود ،افزود :با آن که بهینه سازی تولید و فراوری محصوالتی
چون زرشک ،زعفران و  ...از سال  ۹۵آغاز شد ،به فراوری عناب توجه نشد و تولید
یک نوع داروی خاص و شش شربت از آن تنها اقدام انجام شده طی این سال ها بود.
«طیبی» رئیس جهاد دانشگاهی کشور نیز مهم ترین عامل توسعه علم و فناوری را
خواسته مدیران ارشد جامعه دانست و گفت :مسئوالن از تصمیم های احساسی
بپرهیزندوافزایشتولیدراباتوسعهعلموفناوریوارتقایکیفیتآموزشیامکان پذیر
کنند« .معتمدیان» استاندار هم با اشاره به برتری استان در تولید عناب نبود صنایع
فراوریوبستهبندیدراستاندراینحوزهرایکیازمشکالتاساسیدانست.

7کاروان سالمت به شهرستان ها می رود
زهراخسروی-دوریبسیاریازروستاهاازمرکزاستانوشهرستانهاودردسترس
نبودنبرخیخدماتبهداشتی،سببمیشودروستاییانبرایدرمانبیماریهااز
مراجعهبهپزشکخودداریکنند.معاونامورداوطلبانجمعیتهاللاحمراستانبا
اشارهبهاهمیتسالمتوبهداشتروستاییان،ازاعزامهفتکاروانسالمتبهنقاط
محرومشهرستانهاتاپایانتابستانخبردادوگفت:اینکاروانهادرشهرستانها
بهجزسربیشه،نهبندان،زیرکوهوطبسحضورمییابندوبهارائهخدمتمیپردازند.
«بخشی» با اشاره به این که سربیشه ،نهبندان ،زیرکوه و طبس ،میزبان کاروان های
سالمتاستانهایاردبیل،خراسانشمالی،همدانوخراسانرضویدرقالبطرح
نذرآبهستند،افزود:خدماتارائهشدهتوسطاینتیمهارایگاناست.

دست بند بر سارق اطالعات کارت های بانکی
فردیکهباراه اندازیدرگاهپرداختاینترنتیجعلیاقدامبهسرقتاطالعاتکارت
های بانکی شهروندان می کرد ،در بیرجند دستگیر شد .رئیس پلیس فضای تولید
و تبادل اطالعات استان گفت :ماموران با اقدامات سایبری متهم را شناسایی و با
هماهنگی مقام قضایی محل سکونت او را بازرسی کردند که تجهیزات دیجیتالی و
مخابراتی به دست آمد .سرهنگ «محمدپور» با اشاره به این که متهم در بازجویی ها
بهاستفادهازشمارهخطوط،ایمیلهاودرگاهپرداختاینترنتیجعلیاعترافکرد،
ادامهداد:اودرگاهرادردیسال 97باشمارهملییکیازاعضایخانواده ایجادکرد.

نیمه شرقی گرفتاردرباد
اکبـری  -با توجه به الگوی نقشـه های پیشـیابی هواشناسـی ،با تقویت اختالف
فشـار منطقه از اواخر وقت امشـب و به ویژه طی روزهای سه شـنبه و پنج شنبه،
افزایش سـرعت وزش باد همـراه با گـرد و خـاک در نیمه شـرقی پیش بینی می
شـود .به گفتـه کارشـناس هواشناسـی اسـتان ،تغییـرات دما نیـز تا فـردا ناچیز
و از روز چهارشـنبه بـا افزایش نسـبی همـراه خواهد بـود« .لطفی» افـزود :برای
امـروز در بیشـتر نقـاط اسـتان جـوی آرام و آسـمانی صـاف گاهـی بـا وزش بـاد
پیش بینـی می شـود.

