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●● شــهرداری بــه وضعیت آســفالت و جمــع آوری
نخالــه هــای خیابــان الغدیــر نهبندان رســیدگی
کنــد .از ســویی میــدان در ایــن مســیر وجــود
دارد کــه فضــای ســبز آن از بــی آبــی خشــک
شــده اســت.
●● چنــدی پیــش یــک پرایــد در جــاده روســتای
شیرشــتر ،منحــرف و ســبب مصدومیــت یکــی
از سرنشــینان آن شــد .بــا وجــود پیگیــری زیــاد
شــورا ،دهیــاری و مــردم بــرای رســیدگی بــه
وضعیت جــاده  ،مشــخص نیســت چرا مســئوالن
توجهــی بــه ایــن موضــوع ندارنــد.
●● روز تاســوعا بــرای خریــد نــان بــه چنــد خیابــان
شــامل ظفر ،غفــاری ،پاســداران و معلــم بیرجند
مراجعــه کــردم امــا نتوانســتم نانوایــی در حــال
فعالیــت در ایــن محــدوده هــا پیــدا کنــم .جــا
دارد در ایــن روزهــا چنــد نانوایــی کشــیک در
هــر محــدوده فعالیــت کنــد تــا مــردم بــرای خریــد
مایحتــاج ضــروری مشــکل نداشــته باشــند.
●● وســایل برخــی اتــاق هــای اجــاره ای امامــزاده
حســین بــن موســی کاظــم (ع) طبــس مثــل
فــرش هــا ،پــرده هــا و  ...نیــاز بــه شســت و شــو
دارد .از ســویی ایــن اقامتــگاه هــا یخچــال و
 ...نــدارد .متولیــان امــر رســیدگی بیشــتری
داشــته باشــند.
●● روســتای نوغــاب بخــش مرکــزی درمیــان
جمعیــت یــک شــهر را یــدک مــی کشــد امــا
از ســهمیه ســاخت مســکن محرومــان در آن
خبــری نیســت.
●● چنــد روز پیــش در جــاده شوســف بــه دلیــل
نقــص فنــی خــودرو دچــار مشــکل شــدیم کــه
تعــدادی از مــردم منطقــه و گشــت نامحســوس
پلیــس در هــوای گــرم منطقــه بــه مــا کمــک
شــایانی کردنــد .اقــدام ایــن مــردم نــوع دوســت
و نیروهــای پلیــس جــای تشــکر دارد.
●● ســرعت گیرهایــی در ورودی دســتگرد
بیرجنــد از ســمت جــاده اســدیه احــداث شــده
کــه شــباهتی بــه ســرعت گیــر نــدارد .ایــن موانــع
نــه تنهــا از اســتانداردی تبعیــت نمــی کنــد و بــه
خــودرو آســیب مــی زنــد بلکــه رنــگ آمیــزی هــم
نشــده اســت تــا بــه راحتــی دیــده شــود.
●● ســال هاســت چنــد پیــچ جــاده در محــور
بیرجنــد – اســدیه ،آشکارســازی شــده امــا
اقدامــی بــرای آســفالت آن نمــی شــود و از تندی
آن کاســته نشــده اســت.

دیده در سامانه «سجاد» نام
نویسی کنند تا از کمک های
بالعوض و تسهیالت ارزان
قیمت بــهــره مند شــونــد اما
طوالنی شدن بررسی پرونده
هــا گــایــه هــای بــســیــاری از
خــســارت دیــدگــان را در پی
داشــت« .خــراســان جنوبی»
هفتم شــهــریــور دلــیــل ایــن
موضوع را از رئیس سازمان
جهادکشاورزی جویا شد که
«قــوســی» از ثبت نــام هشت
هــزار و  180نفر در سامانه
اعــام شده خبر داد و دلیل
رونــد طوالنی تایید پرونده
های خسارت دیدگان سیل
را ســامــانــه طــراحــی شــده،
سرعت اینترنت ،تعداد کم
کاربران برای ثبت پرونده ها
و تایید دیرهنگام پژوهشگاه
فضایی ایــران دانــســت .وی
کــمــک بـــاعـــوض جــبــران
خـــســـارت ســیــل بـــه بخش
کشاورزی را  47.5میلیارد
تــومــان و تسهیالت مصوب
برای استان را  175میلیارد
تــومــان اعـــام ک ــرد کــه 50
درصد از رقم تسهیالت ،ابالغ شده است .او بیشترین
پرونده های ارسالی را مربوط به سربیشه ،درمیان،
نهبندان و بشرویه دانست.

گرهپرداختتسهیالت
خسارتسیلبازشد

معرفی  80خسارت دیده سیل به بانک
انصاری
چهار ماه از بارش های سیل آسا در برخی شهرستان
های استان و وقوع سیل گذشت سیلی که خسارت
هایی به کشاورزان و دامداران تحمیل کرد .هر چند
طبق تدابیر کشوری ،مقرر شد کشاورزان خسارت

بالتکلیفی خسارت دیدگان
یکـی از کشـاورزان خسـارت دیـده درمیـان بـا گالیـه

معاون سازمان جهاد کشاورزی :

99درصدمطالباتگندمکاران پرداخت شد
انصــاری -کشــاورزان اســتان بــا وجــود ســال هــا خشکســالی ،امســال بــه
برکــت بــاران هــای بهــاری خوشــه هایــی پربــار چیــده انــد ،خوشــه هایــی کــه
هــم نــان خانــه مــی شــود و افــزون بــر نیــاز ،بــرای تامیــن دیگــر معــاش زندگــی
بــه فــروش رفــت .امســال برداشــت خوشــه هــای طالیــی گنــدم از  18هــزار و
 60هکتــار اراضــی اســتان انجــام شــد و آن گونــه کــه معــاون بهبــود تولیــدات
گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی بــه خبرنــگار مــا گفــت 12 :هــزار و 379
تــن گنــدم بــه صــورت تضمینــی از کشــاورزان خریــداری کــه از ایــن میــزان
تــا دوازده شــهریور  12هــزار و  361تــن در ســامانه ثبــت شــد .بــه گفتــه
«عصمتــی پــور» ،ارزش گنــدم تضمینــی خریــداری شــده  213میلیــارد
و  522میلیــون ریــال اســت کــه  213میلیــارد و  368میلیــون ریــال از
مطالبــات گنــدم کاران معــادل  99درصــد پرداخــت شــده و  154میلیــون
ریــال باقــی مانــده اســت.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

از وضعیـت موجـود ،گفـت :بعـد از سـیل ،محصوالتـم
نابـود شـد و بـا گذشـت ایـن مـدت هنـوز بالتکلیـف
هسـتم کـه چـه میـزان کمـک وکـی قـرار اسـت بـه مـن
و دیگـر خسـارت دیـدگان پرداخـت شـود« .جعفـری»
بـا بیـان ایـن کـه مسـئوالن بایـد تدابیـر بهتـری اتخـاذ
مـی کردنـد تـا کشـاورزان ،زودتـر بـه کمـک ها دسـت
یابنـد و بتواننـد بـه جبـران خسـارت آنـان کمـک کنند
افـزود :بـا گذشـت چنـد مـاه از سـیل ،هنـوز در انتظار
تاییـد پرونـده هسـتم و نمی دانـم جزو آسـیب دیدگان
محسـوب خواهـم شـد یـا خیـر.
کشـاورز آسـیب دیـده از سـیل در سربیشـه هـم بـا
انتقـاد از این کـه بعـد از این مـدت ،هنوز کارشناسـان
می پرسـند کـه آیـا در سـامانه ثبت نـام کـرده ام گفت:
نگرانم از این که جزو آسـیب دیدگان نباشـم و به تبع،
تسـهیالتی بـه مـن تعلـق نگیـرد« .خسـروی» افـزود:
کاش برنامـه ریـزی بهتـری بـود تـا در صـورت تاییـد
خسـارت دیدگـی ،مبلـغ پرداختـی بـرای امسـال بـه
کار مـا مـی آمـد.

 

اقدام بهداری
روزنامه خراسان در شماره  2303به تاریخ  27خرداد  1336در مطلبی در
صفحه پنج آورده است :وزارت بهداری اجازه ساختمان یکباب بیمارستان
مجهز در طبس صــادر و از هم اکنون آقــای رئیس بهداری مشغول تهیه
مقدمات آن میباشند و برای محل ساختمان زمینهائی در پشت باغ گلشن
در نظر گرفته شده است که از هر لحاظ مناسب و موقعیت دارد.

رویداد

شروع از بشرویه
معـاون سـازمان جهـاد کشـاورزی در گفـت و گـو
بـا «خراسـان جنوبـی» از آغـاز معرفـی کشـاورزان
خسـارت دیـده بـه بانـک خبـر داد و گفـت :در مرحلـه
نخسـت  80نفر از کشـاورزان خسـارت دیده بشـرویه
بـرای دریافت تسـهیالت بـه بانـک کشـاورزی معرفی
شـدند .به گفتـه «بیجـاری» پرونـده خسـارت دیدگان
ایـن شهرسـتان زودتـر تکمیـل و ارسـال شـده بـود
و میـزان پرداخـت تسـهیالت خسـارت بـه ازای هـر
هکتـار و بـر اسـاس مسـاحت اراضـی سـنجیده مـی
شـود .وی بازپرداخـت تسـهیالت را پنـج سـاله بیـان
کـرد و افـزود :بیـش از هشـت هـزار نفـر در سـامانه
«سـجاد» ثبت نام کرده انـد که اطالعـات بیش از هزار
و  500نفـر تکمیـل اسـت.

دستگاههایپزشکی بدوناستفادهدرخیریه ها
اکبری – در کنار مراکز درمانی دولتی ،اماکن خیریه ای هم وجود دارد که به منظور ارائه
خدمات درمانی ارزان تر و به ویژه برای کمک به قشر محروم فعالیت می کنند .اما برخی
ازاینمراکزباچالشهاییهممواجههستندکهازجملهآنبدوناستفادهماندندستگاه
هایپزشکیآناناست.عضوهیئتامنایدارالشفایفاطمهزهرا(س)بیرجند،ازوجود
دستگاهاکووآندوسکوپیدراینمکانخبردادکهبهدلیلنبودمتخصصدرگوشهایخاک
میخورد«.بیرجندی»افزود:بعدازخریددستگاههابهمنظورکمکبیشتربهقشرکمتوان
از دانشگاه علوم پزشکی خواستیم تا پزشکان متخصص برای بهره برداری از این دستگاه
ها و خدمات رسانی به بیماران معرفی شوند که با وجود پیگیری ها هنوز این کار محقق
نشدهاست.بهگفتهویازآنجاکهتعرفههایدارالشفاپاییناستوهرمتخصصدرمطب
ایندستگاههاراداردوتعرفهبیشتریدریافتمیکندکمترحاضربههمکاریبااینگونه
مراکز می شود .دکتر «دهقانی» رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز گفت :دانشگاه
اجازهنداردپزشکیراکهتماموقتکارمیکندبرایخدماتدهیبهاینمراکزبفرستداما
پزشکانیکهآزادکارمیکنندومطبدارندمیتوانندبهکارگرفتهشوند.

خراسان جنوبی  62سال پیش   
در روزنامه

معاون سازمان
جهاد کشاورزی:
8هزار نفر در
سامانه «سجاد»
ثبت نام کرده اند
که اطالعات بیش
از هزار و  500نفر
تکمیل است

ثبتنام  ۱۴۵۰نفر برای پیادهروی اربعین
هزار و  450نفر از استان برای حضور در پیادهروی اربعین حسینی در سامانه
سماح ثبتنام کرده اند .مدیر حج و زیارت استان گفت :از ابتدای شهریور۳۵ ،
دفتر و شرکت زیارتی برای ثبت نام متقاضیان حضور در اربعین حسینی در
استان فعال است« .نوفرستی» از ادامه ثبت نام خبر داد و با تاکید بر این که نام
نویسی زائران فقط از طریق سامانه سماح امکان پذیر است افزود :امکان ثبت
نام با تلفن همراه و رایانه خانگی نیز فراهم است.

اهدای  95واحد خون در تاسوعا
عزاداران مرکز استان تا پایان تاسوعا 95 ،واحد خون به بیماران نیازمند اهدا
کردند و این کار خیر روز گذشته نیز ادامه یافت .مدیر کل انتقال خون استان
گفت :روز تاسوعا مرکز خونگیری اداره کل و یک پایگاه سیار در بیرجند فعال
بود که از  126مراجعه کننده  95نفر موفق به اهدای خون شدند .دکتر«عاملی»
بیشترین گروه خونی اهدا شده در تاسوعا را  Oمثبت اعالم کرد و ادامه داد :به
دلیل نیاز مبرم استان به گروه های خونی منفی ،افراد دارای این گروه های
خونی هم به مراکز خونگیری مراجعه کنند .به گفته وی روز گذشته گروه
خونگیری بیرجند در هنرستان آیت ا ...تهامی فعال بود.

تبدیل وضعیت قراردادیهای شهرداری
در دستور کارنیست
عنوان قرارداد نیروهای قراردادی شهرداری های استان که مدرک کاردانی به باال
دارندتغییرمیکنداماتبدیلوضعیتنیروهادردستورکارنیست.مدیرکلدفترامور
شهریوشوراهایاستانداریگفت:امسالبامشارکتهمهشهرداریهایاستان،
بانکاطالعاتیجامعازنیرویانسانیشهرداریهاتهیهشد.مهندس«حالجمقدم»
افزود :در شهرداری ها چهار نوع قرارداد رسمی ،پیمانی ،موقت و کارگری داریم که
قراراستقراردادهایکارگریواجدشرایطبهقراردادموقتتبدیلشود.

