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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

گفت و گو

برنامه های ستاد خدمات سفر استان اعالم شد
برنامه های استقبال از مسافران نوروزی در استان اعالم شد .جانشین ستاد خدمات سفر استان در گفت
وگو با «خراسان جنوبی» گفت  :ستاد خدمات سفر در قالب کمیته هایی با عنوان خدمات حمل و نقل و
ترافیک ،امداد و نجات ،انتظامی ،امنیتی و ترافیک شهری ،هماهنگی امور شهرداری ها ،خدمات اسکان و
رفاه ،اطالع رسانی ،تبلیغات و فضای مجازی ،ارزیابی و رسیدگی به شکایات ،خدمات بهداشتی و سالمت
و محیط زیست ،نظارت و تنظیم بازار و برنامه ریزی و آمار به مسافران و گردشگران نوروزی خدمات ارائه می
دهد .مهندس «علوی مقدم» با اشاره به برگزاری دو جلسه این ستاد گفت :در هر جلسه ضمن پرداختن به
آسیب شناسی خدمات ارائه شده در سال قبل و اقداماتی که سال  96انجام شد برنامه ریزی هایی که برای
رفع آن ها نیاز بود نیز در دستور کار قرار گرفت و پیش بینی های الزم انجام شد .به گفته وی بخش دیگر این
جلسه ها به اقدامات اجرایی امسال برمی گشت که رهاورد این دوجلسه  32مصوبه بود تا در همه بخش
هاتصمیم های الزم گرفته شود.

• •ریز وظایف کمیته ها

به عالوه وظایف کمیته ها نیز مشخص است و براساس آن هماهنگی بسیار خوب و هم پوشانی در حدکار
تیمی بین دستگاه های اجرایی در دستور کار قرار گرفت .معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با بیان
این که کمیته خدمات و حمل و نقل با ایجاد و تجهیز 42راهدارخانه و مجتمع بین راهی در جاده های استان
کار نظارت بر پایانه ها و حمل و نقل برون شهری را بر عهده دارد افزود :کمیته امداد و نجات نیز با استقرار
 60پایگاه در جاده ها آماده ارائه خدمات به مسافران است .به گفته وی کمیته خدمات ایمنی و انتظامی با
استقرار  42اکیپ به صورت  24ساعته به ارائه خدمات ترافیکی ،کنترل سرعت خودروها و نظم دهی به
مسافران درون و برون شهری می پردازد .وی وظیفه کمیته شهرداری ها و دهیاری ها را رسیدگی به ایجاد
زیرساخت و برنامه ریزی درباره زیباسازی شهرها و روستاها به ویژه نصب المان ها و تراکت های معرفی مکان
های تاریخی ،گردشگری ،مناطق حساس ،موزه ها و  ...دانست .

• •اقامت  150هزار نفر

این مقام مسئول تامین شرایط برای اقامت  150هزار نفر در روز را وظیفه کمیته اسکان و رفاه اعالم کرد
و گفت :بر اساس وظیفه ای که این کمیته دارد  11هزار نفر در کالس های تجهیزشده آموزش و پرورش،
به همین تعداد در کمپ های موقت ،بقاع متبرکه و مجموعه های آب درمانی استان ،دو هزار و  500نفر در
هتل ها و مهمان پذیرها و  650نفر نیز در اقامتگاه های بومی اسکان می یابند.
«علوی مقدم» یکی از مباحث اساسی این ستاد را تامین مایحتاج مردم در شب عید دانست و ادامه داد :با
برنامه ریزی هایی که با روسای سازمان های جهاد کشاورزی ،صنعت ،معدن و تجارت و تعاون روستایی
استان انجام شد کاالها و اقالم مورد نیاز مردم تامین شد .به عالوه سوخت مورد نیاز مردم و مسافران مانند
گازوئیل ،بنزین و نفت نیز تامین شده است و هیچ مشکلی وجود ندارد.
جانشین ستاد خدمات سفر استان افزود :کمیته سالمت درکنار گشت های نظارتی و سرکشی که از
رستوران ها و مراکز عرضه مواد غذایی و  93پایگاه اورژانس جاده ای دارد ،با به کارگیری دو فروند بالگرد
نیز به مسافران خدمات ارائه می دهد.
«علوی مقدم» به چاپ بیش از  100هزار بروشور و نقشه راهنما با هدف معرفی جاذبه های تاریخی و صنایع
دستی برای مسافران و گردشگران توسط کمیته تبلیغ و اطالع رسانی این ستاد اشاره کرد.
وی یکی از مسائل اساسی را در جامعه امروز ایجاد منابع پایدار با توجه به زیرساخت های گردشگری دانست
و افزود :امید که با برخورد خوب و رفتارهای اخالقی و فرهنگی که خراسان جنوبی ها دارند در فصل سفر
سال  97شاهد ماندگاری بیشتر مسافران و گردشگران در استان باشیم.

انتظار مردم
فرخ نژاد-اولین تیتر بهاری بود و آخرین تیتر نیز بهاری
است « .خراسان جنوبی» با بهار آمد و با نوید بهار آینده
می رود تا برای سالی دیگر در پیشخوان مطبوعات
قرار گیرد.
 ،96بهار تیتر بود برای آن هایی که تالش کردند و
همت به خرج دادند .اما خزان تیترها را نیز داشتیم
برای آن هایی که کم کاری کردند و آن چه را که در

آلبوم نوروزی خوسف
مشمولی-خوسفیکیازشهرستانهایبسیارغنی
به لحاظ تعدد آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی است
طوری که از  ۲۵۴اثر شناسایی شده آن  ۸۲اثر در
فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
گردشگرانی که در فصل سفر گذرشان به این شهر
بیفتد می توانند به یکی از نقاط تاریخی و گردشگری
خوسف سر بزنند .از جمله این نقاط سنگ نگاره
کال جنگال خوسف است که در ارتفاعات نزدیک
روستای گردشگری «رچ » قرار دارد  ،این سنگ نگاره
از سابقه تاریخی باالیی برخوردار است و تاریخ آن به
دوره اشکانی برمیگردد.
خوسف زادگاه هنرمندان ،خردمندان و شعرای
بنامی همچون ابن حسام خوسفی از شاعران
برجسته قرن نهم هجری است که آرامگاه این شاعر
بزرگ در شهر خوسف واقع شده و مورد وثوق مردم
است .از وی کتاب هایی چون دیوان ابنحسام
خوسفی در مدح ائمه اطهار(ع) و خاوران نامه با
موضوع دالوریهای حضرت علی (ع) و  ...به جای

اتمام طرح یک ساعت با محیط بان
اجرای فاز دوم طرح یک ساعت با محیط بان در
مدارس خراسان جنوبی به اتمام رسید.
به گزارش«خراسان جنوبی» مرحله دوم طرح یک
ساعت با محیط بان در مدرسه که طی سال  96در
دبیرستان های پسرانه بیرجند براساس برنامه زمان
بندی مشخص از اول بهمن آغاز شد با موفقیت به
اتمام رسید .بنا براین گزارش در فاز دوم 44مدرسه
پیش بینی شده بود که در38دبیرستان به طور کامل
اجرایی شد و درشش مدرسه هم به دلیل مشکالت
غیر قابل پیش بینی به وجود آمده در بازه زمانی
20فروردین تا یک اردیبهشت  97اجرا می شود.

 ۱۶۷مدرسه آماده اسکان
مسافران نوروزی
 167مدرسه در خراسا نجنوبی آماده اسکان
مسافران نوروزی است.
رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش
استان گفت :هزار و  ۱۳۹کالس درس در ۱۶۷
مدرسه استان آماده اسکان مسافران نوروزی است.
«علی مهدینژاد» افزود ۳۷۹ :نفر از عوامل اجرایی
نیز کار اسکان فرهنگیان را انجام میدهند.
وی با اشاره به این که سال گذشته حدود ۴۰۰
میلیون تومان برای تجهیز کال سهای درس به
منظور اسکان مسافران هزینه شد ادامه داد:
امسال کال سهای درس در ۱۴پایگاه آماده
پذیرایی از مسافران است .این مقام مسئول افزود:
هر شهرستان نیز یک پایگاه محسوب می شود و
البته شهرستان های طبس و فردوس به واسطه
گردشگران بیشتری که دارند هر کدام دو پایگاه به
حساب می آیند .وی گفت :هزینه اسکان کالسهای
تجهیز شده به واسطه نوع امکانات متفاوت است.

توان داشتند در طبق اخالص نگذاشتند آن هم برای
مردمی که از کمبودها و کاستی ها رنج می برند.
کاستی هایی که برخی به طبیعت برمی گردد و بعضی
به محدودیت های اعتباری و برخی نیز به محرومیت
تاریخی این خطه از ایران اسالمی .حال هر چه بوده
است  ،مردم قانع خراسان جنوبی همتی بیش از
این را از مسئوالن رده های مختلف خواهانند زیرا دو
دهه است که آسمان خراسان جنوبی به واسطه تغییر
اقلیمی که رخ داده است نمی از خود پس نمی دهد و
همین دلیل سبب شده تا آتش به دل زمین خراسان
مانده است .شهرستان خوسف دارای بافتهای
تاریخی ارزشمندی از جمله بافت تاریخی شهر
خوسف  ،روستای گل ،ماژان ،خور و  ...است .بافت
تاریخی شهر خوسف با مساحتی حدود  ۲۰هکتار،
یکی از ارزشمندترین بافتهای تاریخی استان است
که در دوره  100ساله حیات خود  ،کمتر دستخوش
تغییر شده است .در این بافت آثار متعددی چون
مساجد تاریخی ،مدرسه  ،قلعه  ،آبانبار  ،ساباط و
منازل قدیمی وجود دارد.
روستای هدف گردشگری خور با بادگیرها،
خانههای گلی با پوشش گنبدی  ،مانند نگینی در
منطقه میدرخشد .تراکم باالی خانهها و معابر و
کوچههای پر پیچ و خم از شاخصههای عمده این
روستاست که در سال های اخیر با همکاری میراث
فرهنگی و بنیاد مسکن بازسازی شده است که در
شهرستان بی نظیر است .همچنین کویر و نیزار خور
نیز از مناطق دیدنی این دهستان است.
روستای زیبای آرک در منطقه ای کوهستانی با
بناهای تاریخی  ،آسیابها  ،مزارع و باغهای سرسبز
با آب و هوایی بسیار مطبوع  ،مکانی بسیار زیبا و
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گزارش

نفس  96به شماره افتاد

شهردرتدارک نوروز

فرخ نژاد – شهر حال و هوایی دیگر دارد .به راحتی می
شود بوی بهار و نو شدن را استشمام کرد .شهر رنگ
عید دارد ،رنگ سبزه  ،رنگ ماهی قرمز و رنگ سوسن.
نفس های سال  96به شماره افتاده است و چند روزی
بیشتر به پایانش باقی نیست.
عقربه های ساعت بی درنگ از پی هم زمان می
گذرانند تا ساعات باقی مانده از سال کهنه بگذرد و
روزی نو  ،ماهی نو و سالی جدید در چرخه زمان قرار
گیرد.شمارش معکوس است برای پایان سال کهنه و
شروع روز و روزگاری نو .
همه در تکاپویند تا گرد و غبار از گوشه گوشه خانه ها،
مغازه ها ،مساجد و ....بزدایند و تازه و نو؛ سال جدید
را آغاز کنند.
این روزها روزهای بازارکار بازاریان ،کسبه ،قالی
شویی ها ،خشکشویی ها  ،شیرینی فروشی ها ،آجیل
فروشی ها و ...از هر زمان داغ تراست.
این روزها گره های ترافیکی شهر در حضور انبوه
خودروهای شهروندان کورتر است و حرکت در خیابان
های منتهی به مراکز فروش شهر در ساعات ابتدایی
شب کندتر است و به آرامی انجام می شود .باید کمی
صبر و تحمل به خرج داد تا به مقصد رسید.
تیک تاک ساعت سال 96که به ثانیه های تحویل سال
جدید نزدیک تر می شود اهالی خانه هم تب و تابشان
بیش از قبل می شود چون نمی خواهند هیچ گوشه
ای از خانه غبار کهنگی سال قبل را به تن داشته باشد.
همهدرتکاپویندتاسفرههفتسینیبچینندکهباسال
های قبل متفاوت باشد البته با دل هایی زدوده شده از
غبار قهر و کدورت.
مسئوالن شهری نیز که از ماه ها قبل تالش و تکاپو را
برای استقبال از بهاری متفاوت از سال های قبل آغاز
کرده اند در این روزهای پایانی سال وقت سرخاراندن
ندارند همه در تب و تاب اند تا شهر را به بهترین نحو
برای مسافران نوروزی بیارایند و خدمات و زیرساخت
های مورد نیاز را فراهم کنند.
جنوبی بیفتد و دسترنج سال ها تالش کشاورزان و
دامداران استان به تلی از خاکستر تبدیل شود.
سال هاست که خراسان جنوبی ها انتظار به صدا
درآمدن سوت قطار و فرود هواپیماهایی بیش از حال
حاضر را می کشند اما هنوز که هنوز است به سر انجام
نرسیده است طوری که همه از نبود زیرساخت های
ریلی و نقص در ناوگان هوایی رنج می برند .دو بانده
شدن جاده ها نیز دیگر خواسته اهالی این استان
است که هرچند دراین سال ها اقدامات خوبی انجام
شده است اما هنوز رضایت بخش نیست و باید بیش
فرح بخش برای گذراندن یک روز است و چون آب
آشامیدنی و کشاورزی روستا از کوه تامین می شود
در سال های اخیر آبشار مصنوعی و نشیمنگاه هایی
ساخته شده است تا مسافران و گردشگران بتوانند
ضمن بازدید از مکان های تاریخی  ،چند ساعتی را
در کنار آبشار سپری کنند.
مجتمع گردشگری و آب درمانی آبگرم لوت در حدود
 70کیلومتری مرکز شهرستان واقع شده که آب آن
خواص درمانی زیادی دارد  .از مهم ترین مکان های
مذهبی و گردشگری خوسف می توان به مزار شاه
سلیمان علی (ع) در  70کیلومتری مرکز شهرستان
در بخش جلگه ماژان  ،مزار سید ابوالقاسم (ع)
روستای نصرآباد در یک کیلومتری شهر خوسف ،
مجتمع فرهنگی  ،مذهبی و تفریحی بلنجیر در 70
کیلومتری مرکز شهرستان که درختان بنه آن نیز
ثبت آثار طبیعی شده است ،مزار سید ابوالقاسم (ع)
روستای دهن رود در  45کیلومتری مسیر بلنجیر
 ،مزار امامزاده سید محمد پری روستای فدشک
در شش کیلومتری شهر خوسف  ،مزار گیو  ،فسون
 ،مجتمع فرهنگی مذهبی همند و ...اشاره کرد.

• •کسادی بازار

بازار جای سوزن انداختن ندارد  ،مغازه های کیف
و کفش  ،پوشاک و آجیل کمتر در طول سال چنین
روزهایی را تجربه می کنند اما برخی از کسبه همچنان
از رکود و نبود مشتری سخن می گویند .
بهگفتهآنهاامسالنسبتبهسالهایقبلبنیهخرید
مردم خیلی کم شده است و بیشتر آن چه را نیاز مبرم
دارند می خرند .برخی هم فقط بازارها و قیمت ها را
برانداز می کنند و از خرید منصرف می شوند انگار
سیاهی لشکر شلوغی بازار هستند .
ساعات کار کسبه بازار و دیگر مغازه های شهر این
روزها بیشتر است  .صبح اول وقت کرکره محل کسب
خود را باال می برند و تا پاسی از شب چراغ را روشن
نگه می دارند.
هنوز بازار خرید سبزه و ماهی قرمز آن چنان که شهر
رنگ آن را به خود گرفته است داغ نیست و زیبایی سبزه
های چیده شده در پیاده روها و رقص ماهیان قرمز در
آکواریوم ها بیشتر مردم را مجذوب خود کرده تا این که
تصمیم به خرید داشته باشند و به گفته فروشندگان
مردم روز آخر سال شروع به خرید می کنند و حتی تا
ساعتی باقی مانده به سال تحویل درگیر و دار تدارک
سفره هفت سین خود هستند .بیشتر دقیقه نودی
هستند و آن موقع است که وقت نفس کشیدن نداریم.
عابر بانک ها هم این روزها از همیشه شلوغ ترند و
گاهیترافیکخطوطدستگاههایکارتخوانمغازهها
به حدی است که باید کسبه چندین کارت را در پوزهای
مختلف امتحان کنند تا باالخره یکی جواب دهد.
این روزها فصل شیرین شیرینی فروشی هاست ،
دیگر مردم به مانند چندسال قبل خودشان شیرینی
عیدشان را نمی پزند و آن را از بیرون تهیه می کنند اما
در این بین بازار شیرینی های خانگی داغ تر است.

• •هنوز عید نیامده

اما در برخی از نقاط شهر تنها نشانه عید همان چند
از این در این حوزه کار شود .خراسان جنوبی با 480
کیلومتر مرز مشترکی که با افغانستان دارد از فرصتی
بی نظیر در این حوزه برخوردار است و مرزنشینان
استان به ویژه شهرستان های زیرکوه ،نهبندان و
درمیان که حدود چهار سال است بازارچه های آن
ها به صورت یک طرفه از سوی کشور همسایه مسدود
شده است خواستار بازگشایی این معبرهای مرزی
هستند و امیدوارند که در سال  97به سرانجام برسد.
همچنین این استان توانمندی های بالقوه فراوانی
در حوزه غنی معادن ،گردشگری ،صنایع دستی و...

ماهی قرمزی است که در یک آکواریوم کوچک جلوی
مغازه جست و خیز دارند  .برای اهالی این جا چندان
توفیری ندارد که سال نو شود زیرا تنگدستی اجازه
نمی دهد که سال برای آن ها به معنای واقعی نو شود.
کاش دراین روزها و شب های باقی مانده از سال کمی
هم به فکر همسایه های نیازمند شهر باشیم  ،آن ها که
حتی گاهی جرات خرید ماهی قرمز برای کودکانشان
را هم به خود نمی دهند و به واسطه نداری غبار کهنگی
سال قبل را هم از خانه هایشان نزدوده اند.
این روزها فضای شهر هم به مدد تالش مدیران
امور شهر ،رنگی دیگر به خود گرفته است  ،گل های
رنگارنگ در میادین خودنمایی می کنند و الله های
رنگارنگ سر از خاک برآورده اند تا زیبایی لحظات آغاز
سال نو دو چندان شود.
شهردار بیرجند برنامه های تدارک دیده شده برای
استقبال از بهار را مربوط به چند حوزه می داند که
یکی از این حوزه ها به سازمان مشاغل و فراورده
های کشاورزی شهرداری برمی گردد طوری که این
سازمان در قالب میادین میوه و تره بار نظارت الزم را بر
عرضه کنندگان دارد تا شهروندان بتوانند اقالم مورد
نیاز شب عید را سهل تر تهیه کنند.
مهندس«جاوید» می افزاید :کار تنظیف شهر از مدتی
قبل آغاز شده است و جمع آوری پسماندها ،نخاله های
ساختمانی ،تمیز کردن کانال های انتقال آب و حاشیه

بولوارهای شهر بیرجند نیز تا لحظه تحویل سال در
حال انجام است.
به گفته وی در حوزه ترافیک و حمل و نقل شهری نیز
 170تابلوی خیابان و بولوارهای شهر نصب ،خط
کشی معابر ،رنگ آمیزی جداول و روکش آسفالت
معابر اصلی شهر انجام شده و یا در حال اجراست.
وی از نصب  10المان در حوزه زیبا سازی شهری خبر
می دهد و اضافه می کند :دراین حوزه نورپردازی
برخی از میادین و بولوارهای شهرنیز در دستور کار
است.
همچنین  400میلیون تومان هم کاشت گل و گیاه
و درخت در بیرجند برای استقبال از بهار انجام شد.
وی به تدارک برگزاری جشن های کوچک در شهر و
معرفی مکان های تاریخی و گردشگری بیرجند اشاره
می کند و می افزاید :حوزه آتش نشانی و خدمات
ایمنی شهر نیز مانند قبل در خدمت مسافران و
شهروندان خواهد بود.
حال که سال  96کوله بارش را بسته و در حال رفتن
است باید نو شدن و شکوفه زدن را از طبیعت آموخت
وکینه  ،دورنگی ،حسادت و ...از دل به در کرد و با دلی
صاف به استقبال بهار رفت.
بهار همه را به مهمانی فرا می خواند آن هم با آغوشی
گشوده به وسعت طبیعت پس سال جدید را با «حول
حالنا الی احسن الحال» تحویل بگیریم.

دارد که هرچند مسئوالن در سال  96براین حوزه ها
متمرکز شدند تا آن را رونق بخشند وکمی از معضل
بیکاری دراستان بکاهند اما همت جهادی و به دور از
هرگونه تفکری را می طلبد تا این حوزه ها بیش از این
فعال شود و مرهمی بر زخم محرومیت های این استان
باشد .مسئله اساسی خراسان جنوبی بیکاری و بحران
آب است که مسئوالن در سال  96تالش ها را به رفع
این دو معضل معطوف کردند و امید که این تالش ها در
سال  97بیش از این باشد وکاری انجام شود تا رخ زرد
آن به سرخی گراید و با فعال شدن واحدهای تولیدی

صنعتی و معدنی قدمی در راه اشتغال زایی برداشته
شود .از سوی دیگر نباید زمینه های هموار شدن
حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی را دراستان
نادیده گرفت زیرا اگر سرمایه های آن ها به این استان
تشنه سرمایه گذاری تزریق شود به طورحتم می تواند
روزنه های روشنی را برای آینده و توسعه خراسان
جنوبی بگشاید .دریک کالم مردم استان منتظرند
تا در چهار فصل آینده  ،روزنامه ها  ،خبرگزاری ها
و ...خوش خبر باشند و از رفع چالش ها ،تنگناها و
مشکالت خبر دهند.

