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●●مسئوالن اعالم کردند که کرایه خودروهای
مسافرکش برون شهری افزایش نمی یابد چرا
نرخ برخی مسیرها مانند اسدیه -بیرجند ،گزیک
و طبس مسینا -بیرجند و قهستان  -بیرجند
افزایش یافته است؟
●●مدتی است سالن ورزشی دیهشک طبس
تعطیل شده است .ما جوانان چه کار کنیم؟ برای
گذراناوقاتفراغتبهسالنورزشیمیرفتیمکه
آن هم تعطیل شده است.
●●چند روز پیش با مشاهده بانویی در شهرک
شهید صدوقی طبس که مشغول زباله گردی بود
بسیار متاسف شدم از این که یک زن چرا برای
تامین معیشت خود باید دست به این کار بزند.
●● آخرین مرحله واریز کمک هزینه معیشت
خانواده در حالی واریز شد که ساکنان برخی
نقاط از جمله روستاییان از آن بهره مند نشدند.
متولیان برای نقاطی که دسترسی زیادی به
وسایل ارتباطی ندارند بهتر اطالع رسانی کنند.
●●دهیاری امیرآباد بیرجند با توجه به در پیش
بودن فصل بارندگی ،چاره ای برای مشکل
خیابان بصیرت بیندیشد .با کمترین بارندگی
معبر ،غرق آب می شود.
●●دستاورد برگزاری جشنواره زعفران در قاین
برای کشاورزان این شهرستان چه بود؟ جز این
که بودجه ای برای آن هزینه و عنوانی در گزارش
کارها درج شود؟
●●در کجا آمده است که اگر هزینه آب ،علی
الحسابصادرشودودردورهبعدمبلغآبمصرفی
از قبض علی الحساب کمتر باشد حق اعتراض
برای مشترک وجود ندارد.
●●در گرانی برخی اجناس از جمله گوجه فرنگی،
خودمان هم مقصریم .به عنوان مثال ،می بینیم
گران است و می خریم در حالی که اگر مدتی این
کار را انجام ندهیم اتفاق چندانی نمی افتد و بی
شک قیمت هایی که بیشتر توسط دالالن و نه
کشاورزان تعیین می شود ،کاهش خواهد یافت.
●●تلفنهمراهدرخانهبسیاریازاهالیروستاهای
چشمه بید ،همت آباد ،چاه ا ...داد و ملکی زیرکوه
آنتن نمی دهد و مردم برای تماس باید در این
هوای سرد از خانه خارج شوند.
●●رفت و آمد در کوچه های روستای نصرآباد
خوسفدرروزهایبارانیسختمیشود.چندین
سال است این مشکل وجود دارد اما توجهی
نمی شود.
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

نماینده ولی فقیه :حقایق برای مردم شفاف شود

دومین روز ثبت نام مجلس ،نامزد نداشت

حقایقبایدبرایمردمشفافشودزیراهمهفرصتکافیندارندکهبهدنبالتحلیل
بروند بنابراین باید به آن ها کمک کرد تا مسائل را درک کنند .نماینده ولی فقیه در
دیدار سردار جوانی ،معاون سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت :طرح
دشمن برای براندازی ایران اسالمی به بار ننشست و سقط شد هر چند نیروهای
امنیتی و نظامی زحمات زیادی را در اتفاق های اخیر متحمل شدند اما آن چه
سرنوشت را مشخص کرد اقدام مردم بود .حجت االسالم والمسلمین «عبادی» با
اشاره به این که دشمن ،شیطان بزرگ است و همه گزینه ها را برای جنگ با ایران
رویمیزقراردادهاستافزود:اگرچهدشمنانحرفهاوادعاهاییمطرحمیکنند
امادرباطنمیدانندکهچهضربهایراازطرفایرانخوردهاند.درایندیدارمعاون
سیاسیسپاهپاسدارانازپشتیبانینمایندهولیفقیهازبسیجوسپاهقدردانیکرد.

دومین روز از ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس در چهار حوزه ثبت نامی استان ،بدون
مراجعهداوطلبانگذشت.بهگزارش«خراسانجنوبی»برایناساسآمارنامزدهایثبت
نامی برای این دوره انتخابات در خراسان جنوبی تا پایان روز دوم همان هشت نفر باقی
ماند که از این تعداد ،سه نفر مربوط به حوزه انتخابیه بیرجند ،درمیان و خوسف ،دو نفر
حوزهانتخابیهفردوس،طبس،سرایانوبشرویهوسهنفرحوزهانتخابیهقایناتوزیرکوه
است و حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه در این دو روز ،مراجعه کننده ای برای ثبت نام
نداشته است .به گفته رئیس ستاد انتخابات استان ،نامزدهای ثبت نامی تا روز گذشته
آقایانبودندکهسهنفرزیر 50سالوششنفرباالی 50سالدارند«.خوشخبر»بااشاره
بهاینکهازاینتعدادپنجنفرمدرکدکترا،سهنفرکارشناسیارشدویکنفرکارشناسی
دارد،افزود:یکنفرازآنهادارایسابقهنمایندگیاستوسهنفر،سابقهداوطلبیدارند.

 

اقدامات لوله کشی
روزنامه خراسان در شماره  2505به تاریخ هفتم اسفند  1336در مطلبی
در صفحه چهار آورده است :مهندسین شرکت کوکس بمنظور پیش بینی و
اجرای مقدمات لوله کشی شهر فردوس وارد و مشغول مطالعات و اقدامات
الزم میباشند .اهالی فردوس منتظر اقدام فوری در امر لوله کشی و نجات از
وضع فعلی آب آشامیدنی که منبع تولید مرض در فردوس است میباشند.

 7راهکار رفع موانع توسعه سرمایه گذاری

قاسمی  -هفت راهکار و پیشنهاد جدید برای رفع موانع،
جذب و توسعه سرمایه گذاری استان مطرح است که با
توجه به کمبود و جای خالی آن ها ،اجرایی شدن آن
برای جذب و توسعه سرمایه گذاری در منطقه ضرورت
دارد .مدیر کل امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با
«خراسان جنوبی» از جمله پیشنهادهای مطرح شده
به ایجاد حلقه اتصال بین تولید و بازار فروش ،تشکیل
کنسرسیوم صادرات تولیدات استان ،تسهیل در
تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی با همکاری تشکل
های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی اشاره کرد .به
گفته «جعفری» توجه به بخش خدمات و جذب سرمایه
گذاری در این زمینه به ویژه در حوزه گردشگری از
جمله توریسم درمانی ،تورسیم مذهبی و توریسم آب
هم از دیگر اولویت ها برای توسعه سرمایه گذاری
است .وی تصویرسازی و معرفی مناسب فرصت ها و

توانمندی های موجود برای معرفی استان و تهیه نقشه
جامع سرمایه گذاری را هم به این فهرست اضافه کرد و
صدور مجوزهای بی نام و آماده ارائه به سرمایه گذاران
را در سهولت جذب موثر دانست .وی با اشاره به این که
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میلیون دالر دراستان فعال است گفت :از این پروژه ها
هشت مورد به بهره برداری رسید و شش پروژه دیگر در
حال پیگیری است که در این فعالیت های اقتصادی
کشورهایی مانند چین ،افغانستان ،پاکستان ،آفریقای
جنوبی ،بلغارستان و ترکیه مشارکت دارند .به گفته وی
میزان سرمایه گذاری خارجی در استان به بیش از 87
میلیون دالر در  11پروژه رسیده است .میزان سرمایه
گذاری خارجی مصوب سال گذشته  250.8میلیون
دالر و مربوط به پنج پروژه شامل دو نیروگاه خورشیدی
در سربیشه و بشرویه ،دو طرح صنعتی در طبس و

خوسف و یک طرح معدنی در طبس است .وی تصریح
کرد :سال گذشته  21.2میلیون دالر برای نیروگاه
های خورشیدی بشرویه و خوسف و یک طرح صنعتی
دیگر در شهرستان خوسف ،جذب شد .وی تفاوت در
سرمایه گذاری مصوب و محقق شده را مربوط به پروژه
فروسیلس آلومینیوم طبس اعالم کرد که به دو بخش
تامینماشینآالتوخدماتاینپروژهوهمچنینفراهم
کردن برق آن تقسیم شده و توسط سرمایه گذار درحال
پیگیری است و رقم مصوب باالیی دارد اما مرحله اول آن
تیر  99به بهره برداری می رسد .بنا بر آمار وی در شش
ماه امسال  5.4میلیون دالر ،سرمایه گذاری خارجی
برای پروژه منیزیت کلسینه شده نهبندان مصوب شد
و دو پروژه سرمایه گذاری خارجی نیز در حال پیگیری
و تکمیل مدارک برای دریافت مجوز سرمایه گذاری
خارجی است.

رویداد

پیست استاندارد اسکیت در بیرجند احداث می شود
مدیرکلامور
اقتصادیودارایی:
 14پروژهسرمایه
گذاریخارجی
بامبلغمصوب
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دراستانفعالاست

استان در فاز اول توسعه مناطق محروم صمت

استان  167بیمار هموفیلی دارد

فرخ نژاد –خراسان جنوبی یکی از  12استان فاز اول برنامه توسعه مناطق
محروم و کمتر برخوردار وزارت صمت انتخاب شد .به گزارش خبرنگار ما ،رئیس
سازمانصمتگفت:ازسویوزیر،فازنخستبرنامهتوسعهمناطقمحروموکمتر
برخوردار تا پایان دوره دولت تدبیر و امید و با هدف توسعه  ۱۲استان منتخب در
ابعادمختلفبخشصنعت،معدنوتجارتبهاستاندارانایناستانهاابالغشد.
«شهرکی»،ادامهداد:بهاینمنظورهمهحوزههایستادیوسازمانهایتوسعهای
و سازمانهای استانی وزارت صمت مکلف هستند با پیگیری اجرای برنامههای
ش دورهای
مرتبط با ماموریت خود ،با حمایت و پشتیبانی استانداران اقدام و گزار 
رابهصورتماهانهبهدفترسیاستگذاریوبرنامهریزیاینوزارتخانهارسالکنند.

حسین قربانی –  167بیمار هموفیلی در استان
زندگی می کنند .رئیس کانون هموفیلی استان در
بازدیدمدیرکلدفتراموراجتماعیاستانداریازاین
کانون گفت :سال  81این کانون با زیر پوشش قرار
دادن  35بیمار فعالیت اش را غیر رسمی آغاز کرد و
ازسال 82زیرنظرکانونهموفیلیفعالیتمیکند.
دکتر«ضیایی»افزود:خدماتدرمانیوپیگیریهای
پزشکی ،اهدای نوشت افزار ،بازدید از منزل بیماران
و بررسی شرایط زندگی آن ها و  ...از جمله اقدامات

انجام شده برای این بیماران است« .دهقانی»
مسئول مرکز جامع بیماران خاص استان هم گفت:
در روستای کوشک درمیان ،بیشترین شیوع این
بیماری به دلیل ازدواج های فامیلی دیده می شود.
«بهاری»مدیرکلدفتراموراجتماعیاستانداریهم
گفت :تجهیز و توسعه کارگاه توانمندی این کانون با
همکاری دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی
انجام می شود.

بودجهکشوربهاستانابالغشد.معاونهماهنگیامور
عمرانیاستانداربابیاناینکهتخصیصمنابعابالغی
 100درصد است ،افزود :این منابع با تاکید استاندار
برای تجهیز ،تکمیل و احداث پارک های چند منظوره

هزینهمیشود«.میرجعفریان»،ادامهداد:اینمبلغبرای
تکمیل و احداث ۲۹پارک و تفرجگاه استان پیشبینی
شده است .به گفته او ،شهرداران مکلف هستند طی
ششماه،عملیاتاجراییطرحهارابهاتمامبرسانند.

ابالغ20میلیاردبرایتامینزیرساختهایشهری
فرخ نژاد –  20میلیارد تومان برای تامین زیرساخت
های شهری از محل منابع سفر رئیس سازمان برنامه و

خراسان جنوبی  6۲سال پیش
در روزنامه

حسین قربانی – پیست استاندارد اسکیت در بیرجند با همکاری شهرداری،
دانشگاه بیرجند و اداره کل ورزش و جوانان احداث می شود .سرپرست هیئت
اسکیت استان در جمع خبرنگاران گفت :برای اولین بار در کشور ،مسابقات
اسکیت و دوچرخه با همکاری هیئت دوچرخه سواری و سازمان فرهنگی
ورزشی شهرداری به مناسبت روز دانشجو ،جمعه  15آذر در دانشگاه بیرجند
برگزار خواهد شد« .شیخ زاده» افزایش بیمه شدگان و ورزشکاران هیئت و
استعدادیابی را از مهم ترین اولویت ها دانست و افزود :با پیگیری انجام شده،
قسمتی از تجهیزات آموزش هیئت اسکیت توسط فدراسیون تامین می شود
و به صورت امانی در اختیار مدارس قرار می گیرد تا دانش آموزان به صورت
هفتگی و با استفاده از مربیان هیئت آموزش ببینند.

 90درصد ضایعه نخاعی ها ،قربانی تصادف جاده ای

اکبری – ۲۷۲معلول ضایعه نخاعی در استان زندگی می کنند که  ۹۰درصد
این افراد به دلیل تصادف های جاد های دچار معلولیت شده اند .مدیر کل
بهزیستی در نشست با خبرنگاران با بیان این مطلب از افزایش تولد نوزادان
مبتال به سندروم دان طی چند سال گذشته در استان خبر داد و دلیل آن را
سن باالی مادران در زمان بارداری اعالم کرد« .عرب نژاد» افزود :از ابتدای
دی ،ماهانه  120هزار تومان کمک هزینه معیشتی به  23هزار و  609معلول
زیرپوشش بهزیستی افزون بر مستمری ماهانه پرداخت می شود .به گفته وی،
افزون بر این ماهانه به خانوارهای تک نفره زیر پوشش بهزیستی  ۱۰۸هزار
و  ۵۰۰تومان ،دو نفره  ۲۱۵هزار تومان ،سه نفره  ۲۸۹هزار تومان ،چهار
نفره  ۳۸۴هزار و  ۵۰۰و پنج نفر به باال حدود  ۶۰۰هزار تومان هزینه معیشت
پرداخت میشود.

احتمال بازگشت ملخ ها
احتمال بازگشت ملخ ها در اواخر پاییز و اوایل زمستان با توجه به فرارسیدن
فصل بارندگی و افزایش رطوبت در منطقه وجود دارد .به گفته «قوسی» رئیس
سازمان جهاد کشاورزی با این که احتمال بازگشت ملخ ها وجود دارد اما
شواهدی از بازگشت آن ها دیده نشده و کمیته پایش برای مبارزه با آفات و دفع
آن ها اقدام کرده است.

