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 2اخبار
حرف مردم
تلفــن:
056 32448050

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

نمابــر:
056 32448054

●●انجام عملیات برگردان تلفن های دیهوک قرار
بود طی  72ساعت انجام شود اما همچنان تلفن
های اهالی این منطقه با مشکل ارتباطی مواجه
است و دستگاه های کارت خوان برخی کسبه نیز
فعال نیست .مسئوالن مربوط سریع تر برای رفع
مشکلاقدامکنند.
●● مدتی قبل خانمی توسط سگ های ولگرد در
روستای اسالم آباد درمیان مجروح شد .مسئوالن
چارهایبرایرفعاینمشکلبیندیشند.
●● وضعیت نوبت دهی پزشکان کلینیک های
بیمارستان ولیعصر (عج) و امام رضا (ع) بیرجند
مناسب نیست .مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی
بیرجندرسیدگیکنند.
●● دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،فکری برای
بیمارستان نهبندان بکنند تا امکانات مناسب
و پزشک تامین شود .چند روز پیش مادرم را به
بیمارستانبردیمکهبرایتهیهآمپولوآنجوکتمارا
بهداروخانهفرستادند.مگردرداروخانهبیمارستان
ایناقالمپیدانمیشود؟

پیگیری حرف مردم

صدور مجوز اورژانس
محور خوسف – معدن قلعه زری
«مسئوالن متولی در استان فکری برای مردم
محروم قلعه زری خوسف بکنند و برای ایجاد
پایگاه امدادی اقدام شود تا مردم مجبور نباشند
مصدومان خود را با خودروی شخصی به مراکز
درمانی برسانند» .این پیام  11آبان در ستون
حرف مردم درج شد« .یعقوب پور» مدیر روابط
عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پاسخ
اعالم کرد که ایجاد پایگاه در محور خوسف –
معدن قلعه زری در سالهای گذشته به سازمان
اورژانس کشور پیشنهاد و به تازگی مجوز آن
دریافت شد و در آینده نزدیک در محور یاد شده
(روستای علی آباد زارعین) پایگاه اورژانس 115
جاده ای راه اندازی خواهد شد .به گفته وی هم
اکنون هر گونه درخواست کمک از آن منطقه
توسط اورژانس های ماژان و خوسف پوشش
داده می شود.

نشست وحدت
انصاری  -شیعه و سنی باید هوشیارانه و با اتحاد و
همدلی مقابل دشمنان بایستند و با وحدت عملی
به ترقی و پیشرفت جامعه کمک کنند .نماینده مردم
سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری در
نشستعلمایشیعهواهلسنتاستانگفت:دشمنان
همواره با هزینه های بسیار سنگین در حوزه های
مختلفازجملهنظامی،سیاسی،اقتصادیواجتماعی
به دنبال ایجاد تفرقه و تنش ،میان کشورهای اسالمی

هستند .به گفته آیت ا« ...سلیمانی» آن چه در میانمار،
عراق،افغانستان،سوریه،فلسطینویمنشاهدهستیم
همه از توطئه ها و فتنه انگیزی های دشمنان نشأت
می گیرد.به گفته وی مشترکات شیعه و اهل سنت در
عقیده ،شریعت و  ...حدود  90درصد است و باید بر
این مشترکات بیشتر تمرکز کرد تا جلوی هر گونه فتنه
از سوی دشمنان گرفته شود .قائم مقام نماینده ولی
فقیه در استان هم گفت :با اجتماع ظرفیت کشورهای
اسالمی و متحد بودن جامعه اسالمی به طور قطع
مبانی ،اهداف و آرمان های اسالم در جهان منتشر می
شود .حجت االسالم والمسلمین «نوفرستی» با بیان

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

این که شیعه و سنی همواره در مقابله با اشرار ،کنار هم
و همدل مقابله و مبارزه میکنند افزود :این هنر انقالب
اسالمی است که در تبعیت از امامت ،چنین بستری را
فراهم کرده است .امام جمعه اهل سنت طبس مسینا
نیز به دسیسه های دشمنان اشاره کرد و گفت :آن ها
می خواهند از هر گونه غفلت مسلمانان به نفع خود
استفاده کنند و برای رسیدن به این اهداف خود از هر
ترفندی استفاده می کنند .به گفته مولوی «حسینی»
جنگ نظامی ،محاصره های اقتصادی و تفرقه بین
گروه ها و مذاهب به ویژه اهل سنت و تشیع ،برخی از
ترفندهای دشمنان است.

سیاهه موانع سرمایه گذاری در استان

قاسمی  -مهمترینموانعسرمایهگذاریدراستان،نبود
زیرساخت های الزم از جمله راه آهن ،بزرگراه و کمبود
شدید منابع آبی است که سرمایه گذاری در طرح های
بخش کشاورزی را به شدت محدود و استقرار صنایع
سنگین و آب بر را با مشکل مواجه کرده است .مدیر کل
اموراقتصادیوداراییدرگفتوگوبا«خراسانجنوبی»
نبود واحدهای بزرگ و مادر صنعتی و معدنی ،دوری از
مرکزوقطبهایصنعتیکشور،افزایشقیمتتمامشده
تولیداتوباالبودنهزینههایاجرایی،نبودامکاناتزیر
بنایی مورد نیاز نسبت به دیگر استان ها ،افزایش هزینه

هایسرباربهدلیلدوریازمرکزخریدمواداولیهوفروش
محصولنهایی،کمبودنقدینگیبانکهایاستانبرای
تامین تسهیالت طرح های بزرگ و پایین بودن یارانه
تسهیالتدراستانرابهفهرستموانعومشکالتحوزه
سرمایهگذاریدرمنطقهاضافهکرد«.جعفریگیو»گفت:
در چند سال اخیر برای رفع این موانع اقدامات خوبی
شروع شده که تامین زیرساخت ها از جمله آغاز عملیات
پروژه راه آهن ،احداث بزرگراه ،افزایش تعداد پروازها،
ایجاد زیرساخت های الزم در منطقه ویژه اقتصادی و
شهرکهایصنعتی،پیگیریجذبتسهیالتصندوق

خودکفایی 540خانوارتحت حمایت کمیته امداد

قاسمی

 540خانوار از ابتدای امسال از چرخه حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره)
استان خارج شدند .معاون حمایت و سالمت خانواده اداره کل کمیته امداد
امام خمینی (ره) گفت :سال قبل هزار و  200خانواده از حمایت امداد بی نیاز
شدند« .نخعی» با اشاره به این که آمار قطعی نیست و امکان افزایش آن وجود
دارد افزود :هر سال باید 10درصد جمعیت مددجویان از چرخه حمایت خارج
شوند که این عدد با توجه به شرایط استان محقق نمی شود اما برای خودکفایی
بخشی از خانواده ها تالش می شود.

انحراف
 3طرح
کارآفرینی

اکبری
سـه طـرح از مجمـوع طـرح هـای کارآفرینـی اسـتان بـا
دریافـت بیـش از یـک میلیـارد تومـان تسـهیالت دچـار
انحـراف شـد کـه تسـهیالت پرداختـی بـه یـک طـرح
برگشـت خـورد و دو طـرح دیگـر در انتظـار رای کمیتـه
نظارت قرار دارد .مدیر صندوق کارآفرینی امید اسـتان

توسعهملیوتسهیالتاشتغالپایدارروستاییوعشایری
و  ...از آن جمله است .وی تاکید کرد :با این وجود هنوز
موضوعاتی از جمله حذف و اصالح قوانین مخل کسب
و کار ،تامین منابع فاینانس برای پروژه های زیربنایی و
بزرگ مانند راه آهن ،انتقال آب ،ساخت بزرگراه ها و ،...
اعتباراتالزمبرایتامینزیرساختتاورودیواحدهای
مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی ،تخصیص خط
اعتباری ویژه به بانک های استان از سوی بانک مرکزی
و  ...نیاز به اقدام و تصمیم گیری در تهران دارد و خارج از
توانخراسانجنوبیاست.

نماینده مردم
سیستانبلوچستان
در مجلس خبرگان:
:شیعه و سنی
هوشیارانه مقابل
دشمنبایستند

بـا اشـاره بـه ایـن کـه  10طـرح دیگـر هـم اخطـار بیمـه
نشـدن کارگـران گرفـت از پرداخـت  14میلیـارد تومان
بـه  210طـرح اشـتغال زا در سـال  98خبـر داد و گفت:
از سـه طـرح انحرافـی ،یـک طـرح  120میلیـون تومـان
تسـهیالت دریافت کـرد و به دلیل درسـت عمـل نکردن
به تعهدات ،تسـهیالت دریافتـی را با پرداخـت جریمه به
صندوق بازگرداند« .زنگنـه» افزود :دو طـرح دیگر که به

 

کمک بزلزله زدگان
روزنامه خراسان در شماره  2467به تاریخ  19دی  1336در مطلبی
در صفحه پنج آورده است :طبق دعوت بخشداری جلسه شورای بخش
ساعت  10صبح روز سه شنبه در محل بخشداری تشکیل و در مورد جمع
آوری اعانه برای زلزله زدگان همدان و کرمانشاهان مذاکرات مفصلی از
طرف آقای هنری بخشدار قاینات ایراد و در نتیجه تصمیم گرفته شد از
حقوق کارمندان صدی دو و از حقوق مامورین جزء صدی یک از اولین
حقوق جمع آوری و ضمنا صــورت اسامی اهداکنندگان ببخشداری
ارسال گردد تا بحساب مربوطه منظور گردد.

مدیر کل امور
اقتصادی و دارایی :
حذف و اصالح
قوانین مخل کسب
و کار ،تامین منابع
فاینانس برای
پروژه های زیربنایی
و بزرگ مانند
راه آهن ،انتقال
آب ،و  ...از مشکالت
سرمایه گذاری در
استان است

 300الشه گوشت تعادلی در راه بازار

زهرا خسروی 300 -الشه گوشت گرم گوسفندی
تعادلی هفته آینده در استان توزیع می شود .معاون
امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت با
اشاره به توزیع  145الشه گوشت گوسفند تعادلی
از روز گذشته در چهار مرکز منتخب بیرجند به
«خراسان جنوبی» گفت :قیمت هر کیلوگرم گوشت
گوسفندی نیم شقه  ۶۹هزار تومان ،تیکه با ران ۷۰
هزار تومان و تیکه با سردست  ۶۸هزار تومان برای
مصرف کنندگان تعیین شد« .جویبان» از عرضه

خراسان جنوبی  62سال پیش
در روزنامه

 300الشه گوشت گرم تعادلی از هفته آینده در
برخی مراکز استان خبر و ادامه داد :مراکز عرضه
گوشت از واحدهای منتخب صنفی است که به
منظور دسترسی شهروندان از مناطق مختلف شهر
انتخاب شد .این گزارش در حالی است که روز
گذشته هر کیلوگرم گوشت گوسفند در بازار آزاد
بسته به نوع آن از  80تا  85هزار تومان و گوشت
سردست و ران گوساله برزیلی در برخی فروشگاه
ها به ترتیب از  53تا  57هزار تومان عرضه می شد.

ترتیـب  800و  130میلیـون تومان تسـهیالت دریافت
کـرد بـه دلیـل انحـراف در اجـرا و عمل نکـردن بـه برنامه
هـا بـه کمیتـه نظـارت معرفـی شـد تـا دربـاره آن تصمیـم
گیری شـود .بنا بـه اظهـارات وی 80 ،درصد تسـهیالت
ابالغی صنـدوق بـه میـزان  50میلیـارد تومان بـه 790
طرح پرداخت شـده اسـت و  10طرح تا مـاه آینده ،هفت
میلیـارد تومـان تسـهیالت دریافـت خواهـد کـرد.

 4قربانی در برخورد کامیون و اتوبوس
رضایی  -تصادف اتوبوس حامل زائران پاکستانی ،چهار کشته و چندین مجروح
به دنبال داشت .رئیس پلیس راه استان گفت :ساعت  ۴:۲۰روز گذشته بر اثر
برخورد یک کامیون با اتوبوس ایرانی حامل  ۴۴مسافر پاکستانی در کیلومتر
۲۵محور نهبندان به زاهدان ،چهار نفر جان باختند و تعدادی نیز مجروح شدند.
سرهنگ «علیرضا رضایی» دلیل حادثه را انحراف به چپ کامیون ناشی از
خستگی و خواب آلودگی اعالم کرد و ادامه داد :اتوبوس ایرانی  ۴۴زائر پاکستانی
داشت که راننده و یک نفر مسافر اتوبوس و راننده و شاگرد کامیون فوت کردند.
به گفته وی ،چهار نفر از مصدومان حادثه در بیمارستان بستری شدند که حال
یکی از آنان وخیم گزارش شده است« .شهریاری» مدیر عامل جمعیت هالل احمر
استان هم گفت :یک تیم امدادی از پایگاه هالل احمر چاهداشی ،دو تیم از پایگاه
مسجد حضرت ابوالفضل (ع) نهبندان و یک تیم امدادی از پایگاه هالل احمر
سفیدآبه سیستان و بلوچستان برای کمک به حادثه دیدگان اعزام شد .رئیس
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز
با بیان این که  ۴۲مصدوم تصادف به بیمارستان منتقل شدند گفت :جراحت
 35نفر از انتقال یافتگان این حادثه به بیمارستان شهید آتشدست سبک بود که
به صورت سرپایی درمان شدند .سید «محمد رضا حسینی» شدت جراحت پنج
نفر را بیشتر دانست و اعالم کرد :چهار نفر در این تصادف فوت کردند که دو نفر
مربوط به کامیون و دو نفر دیگر از سرنشینان اتوبوس بودند.

افتتا ح  2مدرسه
مدرسه 9کالسهربابحاجیآبادبیرجندومدرسه 8کالسهمسکنمهرطبسطی
مراسمی در روز گذشته به بهره برداری رسید .به گزارش «خراسان جنوبی» در این
مراسم مدیر کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس ،گفت :پروژه های یاد شده شامل
دومدرسهبا 17کالسوزیربنایهزارو 600مترمربعساختمانآموزشیاستکه
بااعتبار3.5میلیاردتومانبامشارکتموسسهمهرگیتیاحداثشد.بهگفته«بیکی»
اعتبارهزینهشدهدبیرستان 9کالسهحاجیآباد 2.8میلیاردتوماناستکه800
میلیون تومان آن توسط خیر و بقیه از محل اعتبارات استانی ،تامین شد .وی افزود:
مدرسه  8کالسه رضا مقصود ،دیگر پروژه ای است که با  1.4میلیارد تومان به بهره
برداریرسیدکهمیزانمشارکتخیردراینپروژهبیشاز 350میلیونتوماناست.

