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●● چرا مهرشهر با جمعیت بسیار زیاد ،فقط یک
ورودی و خروجی برای تردد وسایل نقلیه دارد،
در حالی که بر آمار تردد به این منطقه از شهر
افزوده می شود و نیاز به ایجاد یک خروجی از
انتهای بولوار ولی عصر (ع) هم مشهود است.
●● ساکن روستای بمرود زیرکوه هستم و با این
که در منطقه ای سردسیر زندگی می کنم اما
هنوز برای اتصال این نقطه به شبکه گاز اقدام
نشده است.
●● وضعیت آسفالت جاده حد فاصل روستای جیم
آباد و فخر آباد زیرکوه ،مناسب نیست و به خودروها
آسیب می زند .مسئوالن رسیدگی کنند.
●● تلفن ثابت در روستای بمبور نهبندان با وقوع
کوچک ترین بارندگی یا وزش باد و بوران قطع می
شود ،در حالی که این موضوع با توجه به مشکالت
آنتن دهی تلفن همراه ،مشکالتی برای ساکنان این
منطقه به ویژه در مواقع اضطراری به وجود می آورد.
●● وجود یک خانه قدیمی متروکه در کوچه
جمهوری اسالمی  ،37سبب شده است با کمترین
بارندگی گل و الی زیادی وارد کوچه شود و
رفت و آمد ساکنان با مشکل زیادی مواجه شود.

پیگیری حرف مردم

برنامه برای زنده گیری
سگ های ولگرد در مهرشهر
«پرسه سگ های ولگرد به ویژه در محدوده خیابان
همت سه و پنج مهرشهر بیرجند امان مردم را
بریده و با وجود پیگیری مکرر ساکنان ،این مشکل
برطرف نشده است .چرا شهرداری فکری برای
رفع مشکل نمی کند؟ روزها ترس از حمله سگ ها
و شب ها صدای پارس آن ها آزار دهنده است» .این
پیامپنجمدیدرستونحرفمردمدرجشد.روابط
عمومی شهرداری بیرجند در پاسخ اعالم کرد که
برابر اعالم مدیریت پسماند شهرداری ،عملیات
زنده گیری سگ های بدون صاحب در دستور کار
قرار دارد و از ابتدای امسال بیش از  500قالده
سگ زنده گیری و به پناهگاه مربوط منتقل شده
است .ضمن این که زنده گیری سگ ها در منطقه
مهرشهر به صورت ویژه انجام خواهد شد.

نماینده ولی فقیه:

عطرشهادتسردارسلیمانیدنیاراپرکرد
حسین قربانی  -شهادت سردار سلیمانی مانند شیشه
عطریبودکهشکستوبویآندنیاراپرکرد.نمایندهولی
فقیه،یکشنبهشبدرمراسمهفتمینروزشهادتسردار
حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند با
اشارهبهاینکهدشمنباهمهگزینههایرویمیزبهجنگ
ماآمدهاستگفت:حاجقاسمسلیمانی،عاشقشهادتو
متصلبهخدابودواینبرایماحجتاست.حجتاالسالم
والمسلمین «عبادی» از دانشگاه و حوزه علمیه به عنوان
ستون فقرات جامعه یاد کرد و افزود :این دو باید بیش از
گذشته در روشنگری صحیح برای جامعه تالش کنند تا
ب هجوم فرهنگی دشمنان مصونیت پیدا
جامعه از آسی 

کند .وی با اشاره به سوء استفاده هایی که از آزادی می
شود گفت :آزادی خارج از قانون ،هرج و مرج در پی دارد
و دشمنان به صورت سربسته از واژه آزادی سوءاستفاده
و آن را برای رسیدن به اهداف خود به جامعه بشری القا
میکنند .امام جمعه بیرجند ،ادامه داد :نیروهای مسلح
در مشکالت مختلف جامعه ،حوادث طبیعی ،کمک به
محرومان و معالجه مردم در صحنهها هستند در حالی
کهکاراصلیآنانتامینامنیتجامعهاستودر ۴۰سال
گذشتهبهخوبیایفاینقشکردهاند.بهگفتهوی ،وقتی
قانون به وسیله قانون دان و مجری شکسته میشود،
نقطه ضعفی ایجاد می شود که دشمن جرئت جسارت

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

پیدا میکند .به گزارش خبرنگار ما در این مراسم یاد
جانباختگانسانحهسقوطهواپیمایاوکراینیدرتهران
همگرامیداشتهوباخانوادهآنانابرازهمدردیشد.



شهادتهدفنیست
نماینده ولی فقیه در دیدار با فرمانده مرزبانی ایران نیز
بااشارهبهاینکهشهادتهدفنیستبلکهدرراههدف
است ،گفت :دشمن تصور می کرد که اگر سردار قاسم
سلیمانیراازسرراهبرداردمیتواندبهپیروزیبرسداما
خطا کرد ،زیرا خطر شهید قاسم سلیمانی برای دشمن
بسیار بیشتر از سردار قاسم سلیمانی است .وی با بیان
این که از قطره قطره خون شهید حاج قاسم سلیمانی،
سلیمانیهاپدیدخواهندآمد،افزود:خونشهیدسپهبد
حاجقاسمسلیمانی،افکارعمومیوحتیآنهاییراکه
بهخوابرفتهبودندبیدارکرد.

درمانگاه شهرداری افتتاح شد
روزنامه خراسان در شماره  2573به تاریخ پنجم خرداد  1337در مطلبی
در صفحه چهار آورده است :چند روز است که در محل اداره شهرداری
طبس درمانگاهی دایر شده و آقای دکتر بحر حسینی و رئیس بهداری
همه روزه از ساعت سه و نیم تا پنج و نیم بعدازظهر در محل مزبور از
مرضای بیبضاعت عیادت مینمایند .شهرداری تصمیم دارد داروی مورد
نیاز درمانگاه را از محل صدی ده بهداشت از مرکز خریداری و در اختیار
مرضای بی بضاعت بگذارد.

یکدرصد؛سهماستاندرتولیدناخالصکشور

اکبری – سهم تعیین شده برای استان در قیاس با
ظرفیت ها و قابلیت های آن 2 ،درصد تولید ناخالص
کشور است و به دلیل توسعه فعالیت های خدماتی و
واسطه گری در خراسان جنوبی و توسعه نیافتگی بخش
های مولد اقتصادی ،استان نتوانسته است سهم قابل
توجهیدراقتصادکشورداشتهباشدبنابراینکمترازیک
درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده
است .بنا به گفته مدیر کل امور اقتصاد و دارایی ،استان
در تولید زعفران ،زرشک ،عناب ،کانی های غیر فلزی
و نسبت دانشجو به جمعیت ،رتبه کشوری و حرف برای
گفتن،بسیارداردامانبودزنجیرههایتولیدوخامفروشی
محصوالتکشاورزی،نداشتنزیرساختمناسبونبود
استقبال جدی سرمایه گذاران برای ورود به بخش های
مولد اقتصاد منطقه ،سبب شده است تا جایگاه خراسان
جنوبی در مقایسه با قابلیت های آن چندان مناسب
نباشد«.جعفریگیو»میگوید:تدوینسندآمایشاستان
و برنامه ریزی راهبردی ،شناخت اولویت های توسعه و
تامینزیرساختهاسببارتقایجایگاهاستانمیشود،
البته با توجه به قابلیت ها و فرصت های بالقوه در بخش

معدن،کشاورزیوگردشگری،میطلبدباسرمایهگذاری
،سهماینبخشهادرساختارتولیداستانافزایشیابدو
ارزشافزودهودرآمدبیشتریایجادشود.

راهکار توسعه سرمایه گذاری
وی ،راهکارهای جذب و توسعه سرمایه گذاری
را ایجاد حلقه اتصال بین تولید و توزیع (فروش) و
تشکیل کنسرسیوم صادرات محصوالت تولیدی،
تسهیل در تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی با کمک
تشکلهایبخشخصوصیواتاقبازرگانیبیانمیکند
و می افزاید :توجه به بخش خدمات و جذب سرمایه گذار
و به ویژه در حوزه گردشگری از جمله توریسم درمانی،
توریسم مذهبی و توریسم آب ،تصویرسازی مناسب از
فرصت ها و توانمندی های موجود برای معرفی استان،
تهیه نقشه جامع سرمایه گذاری و صدور مجوزهای بی
نام برای سرمایه گذاران ،تدوین بسته حمایتی خاص
سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته ،اصالح
قوانین و فرایند سرمایه گذاری متناسب با شرایط
اقلیمی و بومی منطقه از دیگر راه های ارتقای ظرفیت

 400چادر به سیستان و بلوچستان ارسال شد
حسین قربانی  400 -تخته چادر برای سیل زدگان سیستان و بلوچستان
ارسال شد .مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان گفت :خراسان جنوبی از
استان های معین سیستان و بلوچستان است و در صورت بروز حادثه در این
استان باید برای کاستن از آالم مردم این منطقه هر نوع همکاری را با آن ها داشته
باشیم« .شهریاری» با اشاره به این که نیروهای امدادی این جمعیت برای اعزام
به مناطق سیل زده کشور آمادگی کامل دارند ،افزود :چگونگی جمع آوری
کمک های نقدی و غیر نقدی کمک به سیل زدگان اعالم خواهد شد.

خراسان جنوبی  61سال پیش
در روزنامه

اقتصادی استان است .مدیر کل امور اقتصاد و دارایی،
نبود زیرساخت الزم از جمله راه آهن ،بزرگراه و کمبود
شدید منابع آبی را از جمله موانع سرمایه گذاری در
استان می داند و می گوید :نبود واحدهای بزرگ و مادر
صنعتی و معدنی ،دوری از مرکز و قطب های صنعت
کشور ،افزایش قیمت تمام شده تولید ،باال بودن هزینه
های اجرایی و نبود امکانات زیربنایی مورد نیاز نسبت
به دیگر استان ها ،افزایش هزینه های سربار به دلیل
دوری از مراکز خرید مواد اولیه و فروش محصول نهایی،
کمبود نقدینگی بانک ها برای تامین منابع تسهیالتی
طرح های بزرگ و پایین بودن یارانه تسهیالت در استان
ازدیگرمشکالتحوزهسرمایهگذاریاست.بهگفتهوی
درچندسالاخیراقداماتیدربارهتامینزیرساختهااز
جمله شروع عملیات اجرایی راه آهن ،احداث بزرگراه،
افزایش تعداد پروازها ،ایجاد زیرساخت های الزم در
منطقه ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی ،پیگیری
جذبتسهیالتصندوقتوسعهملیوتسهیالتاشتغال
پایدارروستاییوعشایریو...انجامشدهاستکهکمک
خواهدکردتاچرخهتولیداتواقتصاداستانبهبودیابد.

رویداد

افق1400هابشتر؛اشتغالبرای 5000روستایی

مدیر کل امور
اقتصاد و دارایی:
تدوین سند
آمایش استان
و برنامه ریزی
راهبردی ،شناخت
اولویت های
توسعه و تامین
زیرساخت ها سبب
ارتقای جایگاه
استان می شود

راهیابی  6شهرستان به شبکه شهرهای خالق فرهنگی
قاسمی 13-پروندهازشششهرستاناستانبهشبکه
شهرهایخالقفرهنگیکشورراهیافت.معاونامور
هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
با اشاره به این که طرح برگزیده پس از داوری ،تا پایان
امسال معرفی می شود گفت :سربیشه چند پرونده
برای رقابت دارد و در رشته های عروسک سازی
(دوتوک)،لباسهایرنگیچنشت،بافتههایداری

همچوننمدوبرکوقالیفعالترینشهرستاناستان
است.پسازآنخوسفهمسهپروندهدرحوزهادبیات،
موسیقی و صنایع دستی به این دبیرخانه ارسال
کرده است .به گفته «زمزم» قاینات در صنایع دستی
و نقاشی ،سرایان و زیرکوه در تعزیه خوانی و نهبندان
در مجسمه سازی هر کدام یک پرونده برای شبکه
شهرهایخالقفرهنگیوهنریفرستادند.

اکبری  -ظرفیت پرورش شتر در استان سبب شد تا تفاهم نامه ای با ستاد اجرایی
فرمان امام (ره) منعقد شود و با واردات شتر به استان تا سال  ،1400پنج هزار و
 186شغل روستایی با 268میلیارد تومان سرمایه گذاری ایجاد می شود .معاون
بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گفت :بر اساس این تفاهم نامه،
واردات هشت هزار نفر شتر شیری با هدف اشتغال برای سه هزار نفر 25 ،هزار
دام سبک با هدف اشتغال برای دو هزار نفر ،ایجاد مراکز جمع آوری شیر با هدف
اشتغال 26نفر ،احداث کارخانه شیر خشک با اشتغال 10نفر و  ...در دستور کار
است و اجرایی می شود .به گفته «اشرفی» سه سایت قرنطینه دامی در دوکوهانه
و حیدرآباد نهبندان و یزدان زیرکوه و یک مرکز به نژادی و تولید و تکثیر حاشی(
بچه شتر) در زمینی پنج هکتاری ،بازار تخصصی دام در نهبندان و زیرکوه و انبار
علوفه در  10ناحیه در این طرح دیده شده است که احداث می شود .وی ،اظهار
کرد :برای اجرای این طرح  144نفر شتر و هزار و  61راس گوسفند توزیع شد.

آسیب به خود در استان مساوی با نرم کشوری
خسروی -اقدام به آسیب به خود در استان مساوی نرم کشوری و فوت منجر به آن
پایینترازمیانگینکشوراست.معاونفنیمرکزبهداشتاستانروزگذشتهدرکارگاه
آموزشینقشرسانهدرپیشگیریازرفتارهایآسیببهخودگفت:نحوهگزارشدهی
وانتقالمباحثبرایافرادمستعدآسیببهخود،بسیارمهماست.دکتر«امیرآبادی
زاده»بااشارهبهآغازطرحملیفلجاطفالازشنبهآینده،افزود:باحدود 503واحدو
 300خانه بهداشت ،پایگاه سالمت و  ...سال گذشته پوشش مراقبت های جوانان
 19تا 30سال،میانساالنوسالمندانبهترتیب 22،20و 43درصدبودبنابراین
شاخص های مراقبتی در استان از حد انتظار پایین تر است« .نخعی» رئیس گروه
سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
هم با تاکید بر این که در طرح تحول نظام سالمت ،نگاه ویژه ای به سالمت روان شده
استگفت:سال 94همزمانباآغازاینطرح،هزارو 800کارشناسبهداشتوروان
جذبمراکزجامعسالمتکشورشدندکهسهماستان 13نفربود.

