روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

دعای روز اول ماه مبارک رمضان
َومةِ
«
یام الصا ئِمینَ ،و قِیامی فیهِ ق َ
اللهم اجعل ِصیامی فیهِ ِص َ
َّ
ِیام القا ئِمینَ ،و ن َِّبهنی فیهِ َعن ن َ
المج ِرمین» .
ِله العا َلمینَ ،و ُ
الغافِلینَ ،و َهب لی ُجرمی فیهِ یا ا َ
اعف َعنّی یا عافِی ًا َع ِن ُ
خدایا روزه مرا در این روز مانند روزه داران حقیقی که مقبول توست قرار بده و اقامه نمازم را مانند
نمازگزاران واقعی مقرر فرما و مرا از خواب غافالن از یاد تو هوشیار و بیدار ساز و هم در این روز جرم
و گناهم را ببخش ای خدای عالمیان و از زشتی هایم عفو فرما ای عفو کننده از گنهکاران

یادداشت

رمضان فصل عشق خداست
غالمرضا بنی اسدی
عشق که باشد ،سختی ها هم آسان می شود .اصال سختی و مرارت در راه عشق به زیبایی تبدیل می شود.
من معتقدم وقتی به شوق کعبه در خیابان قدم می زنی ،نه تنها از سرزنش خارهای مقیالن نباید غمگین
شد که اگر نباشد ،جایش را باید خالی یافت.
این سرزنش ،نوش آفرین است برای وصال و شاید بتوان گفت در مراحل باالتر ،توجه به عشق چنان شوری
میآفریندکهدیگرجزاونمیبینیوجزسخناونمیشنویکهبخواهدنیشیزندبهمالمتوزخمیبنشاند
به سرزنش .این نگاه است که زیبایی را روزافزون می کند و چنان بر دیده معشوق می نشیند که همه جانش
را اریکه فرمان روایی خویش می کند .وحشی بافقی عشق را در قامت لیلی از زبان مجنون به زیبایی روایت
می کند در محاجه با کسی که ترازودارانه درباره لیلی سخن می کند؛
به مجنون گفت روزی عیب جویی  /که پیدا کن به از لیلی نکویی
که لیلی گر چه در چشم تو حوریست  /به هر جزوی ز حسن او قصوریست
ز حرف عیبجو مجنون برآشفت  /در آن آشفتگی خندان شد و گفت
اگر در دیده مجنون نشینی  /به غیر از خوبی لیلی نبینی
تو کی دانی که لیلی چون نکویی است /کزو چشمت همین بر زلف و روی است
تو قد بینی و مجنون جلوه ناز /تو چشم و او نگاه ناوک انداز
تو مو بینی و مجنون پیچش مو /تو ابرو ،او اشارتهای ابرو
دل مجنون ز شکر خنده خونست /تو لب میبینی و دندان که چونست
کسی کاو را تو لیلی کردهای نام /نه آن لیلیست کز من برده آرام
اگر میبود لیلی بد نمیبود /ترا رد کردن او حد نمیبود
مزاج عشق بس مشکل پسند است /قبول عشق برجایی بلند است
شکار عشق نبود هر هوسنانک /نبندد عشق هر صیدی به فتراک...
آری عشق چنین است؛ زیبا و زیبابین .عاشق هم جز زیبایی نمی بیند .حق هم همین است که هیچ زیبایی،
جز زیبایی نبیند و زشتی را هرگز قامت به آن اندازه نرسد که در چشم زیبایی بنشیند .عشق که بیاید ،نه
تنها مشکلی در میان نمی افتد که مشکالت هم از میان برمی خیزد و رمضان هم فصل عشق خداست.
باید به تغزل برخاست حضرت دوست را و جز او ندید .دیدن او هم نهایت زیبایی است .شورآفرین و
نورافزاست .خوش به حال آنان که در ِسح ِر سحوری ،مست می شوند و در افطار عنایت های یار ،جانی
دوباره می یابند و جنان را نفس می کشند.
عجیب نیست اگر بگوییم ،به شکرانه رمضان و سعادت روزه ،باید رکعتانی گذاشت که این فرصت بهشتی
و شکوه زیبایی را جز به شکر و سپاس نباید استقبال کرد...

رویداد

آخرین برآورد خسارت سیل در زیرکوه
دروگر -کارشناسان خسارات سیالب شهرستان زیرکوه را تا روز گذشته حدود  15میلیارد تومان برآورد
کردند .فرماندار زیرکوه با اعالم این خبر به وقوع سیالب و روان آب به دنبال بارش های رگباری و تگرگ
اخیر در بیشتر نقاط این شهرستان اشاره کرد که باعث تخریب بیش از  10رشته قنات ،مسدود شدن راه
ارتباطی روستاهای علی آباد پیشبر ،پیچكان ،دزگ ،نزومند و محالت عشایری گزخت ،تخریب خط انتقال
آب روستاهای سینیدر ،پایهان ،پردان ،بقال ،علی آباد ،پیشبر ،گمنج و ...با  34میلیارد ریال و تخریب
جاده های ارتباطی سیچ ،پیشبر ،اردكول ،چاه زرد ،تجنود ،آبیز ،مهرك و  ...و باغ های كشاورزی و مزارع
در  37روستا شد.
«خانزاده» قطع فیبر نوری و ارتباط تلفنی در شهرستان و روستاهای دهنه آهنگران ،تلفات دام در
روستاهای بقرایی ،چاه زرد و  ...و تخریب یك خانه و آبگرفتگی 9واحد مسكونی در روستاهای چناران ،چاه
زرد و  ...را از دیگر خسارت ها برشمرد و تاکید کرد :بارندگی های اخیر تلفات جانی نداشت و مصدومان در
حد سرپایی و بستری موقت درمان شدند.
ویبابیاناینکهبازگشاییمسیرهایارتباطیبراساساولویتتوسطراهداری،شهرداریها،پیمانكاران
دولتی و بخش خصوصی در حال انجام است ،افزود :به علت قطع شبكه آب رسانی روستایی اهالی بیش از
 20روستا طی  24ساعت آینده با كمبود آب شرب و بهداشتی مواجه خواهند شد كه هماهنگی های الزم
در زمینه تانكرهای آب رسانی دولتی و خصوصی انجام شده است.
وی با بیان این که در ادامه بارندگی های رگباری روستای چاه زرد از توابع بخش مركزی دچار آبگرفتگی شد
و در محاصره سیل قرار دارد ،افزود :آبگرفتگی و سیالب خسارت جانی نداشت اما خسارت مالی فراوانی به
روستا وارد کرد طوری که حدود  80درصد منازل دچار آبگرفتگی شد و  100درصد معابر آسفالت و شوسه
و تمام ابنیه موجود از بین رفت .به گفته وی به دلیل حجم سیالب و شدت آب ورودی به روستا امكان انسداد
مسیر سیل و احداث سیل بند تاكنون میسر نشده است.به گفته یکی از اعضای شورای اسالمی روستای
چاه زرد حدود  100راس دام در زیر گل و الی تلف شدند و تعدادی را سیل برد.

هنرمند بیرجندی سوم «تلخند» شد

هنرمند بیرجندی رتبه سوم جشنواره ملی طنز دانشجویی را از آن خود کرد .مدیر روابط عمومی حوزه
هنری خراسان جنوبی گفت« :حبیب حاجی پور» ،مسئول انجمن شعر خاوران حوزه هنری استان در
بخش شعر جشنواره ملی طنز دانشجویی «تلخند» سوم شد .به گفته «درانی پور» دومین جشنواره ملی
طنز دانشجویی «تلخند» در بخشهای نثر و شعر دانشجویی و آزاد به میزبانی دانشگاه زنجان برگزار شد.

فوتبالیست های برتر بیرجند

صبا -رقابت های لیگ فوتبال شهرستان بیرجند با معرفی برترین ها به پایان رسید .به گزارش خبرنگار
ما در رقابت های رده سنی نونهاالن زیر  14سال لیگ فوتبال شهرستان بیرجند به ترتیب تیم های «ایران
جوان»« ،سرخ پوشان» و «شاهین» و در رده سنی جوانان زیر  19سال «ایران جوان»« ،سرخ پوشان» و
«پیروزی» مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.

2

اخبار
پنج شنبه  ۲۷اردیبهشت .۱۳۹۷اول رمضان  .۱۴۳۹شماره ۲۷۱۵

خطر سقوط و خاموشی در  5نقطه شهری استان

خاک ،ستونهایبتنیبرق را میخورد

تعویض ستون های فرسوده برق استان  72میلیارد تومان نیاز دارد
فرخ نژاد-پایه های سست ستون های بتنی فرسوده
برق آن هم به دلیل ترکیبات خاص خاک برخی نقاط
استان بیم خاموشی در این نقاط را رو به فزونی برده
و امکان سقوط این ستون ها را به اوج رسانده است.
ابراز نگرانی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق
خراسان جنوبی نیز در جلسه روز گذشته کارگروه
امور زیربنایی و شهرسازی استان در همین زمینه
بود چون با این که سال گذشته چهار میلیارد تومان
برای تعویض ستون های فرسوده هزینه شد به گفته
مهندس «شرکاء» برای این که همه این ستون های
سست تعویض شود نیاز به 72میلیارد تومان است که از
عهده شرکت برق ساخته نیست تا آن ها را تعویض کند.
آن طور که این مسئول گفت :خطر سقوط ستون های
فرسوده برق در نقاطی مانند طبس ،فردوس ،بشرویه،
عشق آباد و بیرجند به واسطه ترکیبات خاک بیشتر از
دیگرنقاطاستاناحساسمیشودطوریکهنوعخاک
این نقاط سبب خوردن پایه های این ستون ها شده و
اگر کمی باد سریع بوزد یا توفانی رخ دهد به طور حتم
این ستون ها سقوط می کند.

• •طلب  41میلیارد تومانی شرکت برق

دیگر چالشی که «شرکاء» در این جلسه به آن اشاره کرد
بدهی  41میلیارد تومانی مشترکان این شرکت بود.
وی این نکته را هم یادآور شد که همه روستاهای باالی
 10خانوار خراسان جنوبی از نعمت برق برخوردارند
و عالوه بر این سرانه انرژی توزیع نشده(خاموشی) که
در کشور  1.92دقیقه یعنی معادل  700دقیقه است
در خراسان جنوبی این سرانه  29صدم دقیقه و معادل
 100دقیقه است.

به گفته وی همچنین تلفات و پرت برق در شبکه در
کشور  10.65درصد است که در خراسان جنوبی
تلفات آن به  7.26درصد می رسد ضمن این که
در حوزه خرید تضمینی برق ،این شرکت موفق به
انعقاد قرارداد با  439مشترک برای احداث نیروگاه
خورشیدی شده و نیروگاه های  82مشترک به بهره
برداری رسیده که از این مشترکان 437میلیون تومان
برق خریداری کرده است.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
همچنین به تقاضای  19مورد احداث نیروگاه برق
خورشیدی به ظرفیت  312مگاوات در استان اشاره
کرد و از صدور پروانه برای شش مورد از این تقاضاها
خبر داد.

• •احداث هتل در دیهوک

به گزارش «خراسان جنوبی» عالوه بر گزارشی
عملکردی که مهندس «شرکاء» در این جلسه ارائه داد
دستور کارهای دیگری نیز در کارگروه امور زیربنایی و
شهرسازی استان مطرح شد که اعضای کارگروه با این
دستور کارها که شامل احداث هتل در نزدیکی شهر
دیهوک طبس ،احداث کمپ در کویر همت آباد و مرتع
چاه زرد زیرکوه و تغییر کاربری گاوداری به قالی شویی
در روستای چهکند بود ،موافقت کردند.
اما دستور کار چالش برانگیز این کارگروه به ادامه
ایجاد مجتمع فرهنگی هنری ،مجموعه ورزشی
کارگران و پایگاه امداد و نجات کوهستان در منطقه
گردشگری بوذرجمهر قاین برمی گشت که شهردار و
رئیس شورای اسالمی قاین از مخالفان تثبیت کاربری
های مصوب سال  93بودند و حتی خواستار قلع و قمع

این مجموعه ها شدند .طوری که دکتر «یحیی پور»
شهردار قاین دستور قلع و قمع این کاربری ها را در
منطقه گردشگردی بوذرجمهر قاین داد و گفت :حاضر
است به جای زمینی که راه و شهرسازی به مجریان
اجرای این کاربری ها داده زمین در نقطه دیگری از
شهر داده شود.

• •موافقان و مخالفان تغییر کاربری یک
منطقه گردشگری

اما معاون فرماندار قاینات به بازدید معاون هماهنگی
و امور عمرانی استاندار در  20فروردین ماه امسال
از این منطقه و درخواست فرمانداری شهرستان از
استانداری خراسان جنوبی برای تثبیت کاربری های
مصوب شده در سال  93اشاره کرد و گفت :ایجاد این
کاربری ها نیز به واسطه کمبود زمینی که در شهر قاین
وجود دارد انجام شده است.
مهندس «بیکی» افزود :اگر بخواهد کاربری های
مصوب شده که برخی از آن ها پیشرفت های فیزیکی
نیز در ساخت و ساز دارد قلع و قمع شود به طور حتم
تبعات اجتماعی در پی خواهد داشت.
به عالوه برخی از پروژه ها نیز از محل منابع تملک
دارایی های سرمایه سال  96منابعی اعتباری دارند
که تخصیص یافته و تنها تا  31تیر ماه یعنی پایان سال
مالی فرصت جذب آن را دارند و اگر از ادامه کارهای آن
هاجلوگیریشودبهطورحتمبودجهتخصیصیافتهنیز
سوخت خواهد شد.
بعد از توضیحات معاون فرماندار قاینات و برخی دیگر از
اعضای جلسه در مورد تبعات این کار اعضای کارگروه
به اجماع با کلیات اجرای طرح و ثبیت کاربری های

مصوب شده در سال  93موافقت کردند و قرار شد
همخوانی این بناها متناسب با سیما و منظر منطقه
گردشگری و آن چه مدنظر شهرداری و شورای شهر
قاین است در کمیته فنی امور زیربنایی و شهرسازی
استان مصوب شود.

• •سایت های بی تی اس

بنابراین گزارش مهندس«ولی پور» رئیس سازمان
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز موضوعی را خارج
از دستور کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان
طرح کرد که ایجاد سایت های  BTSنقاط روستایی
بود و می خواست در این جلسه نظر اعضای کارگروه را
سریع دریافت کند تا شرکت مخابرات و دفتر اداره کل
ارتباطات و فناوری اطالعات خراسان جنوبی بتوانند
از فرصتی که در قالب اسناد خزانه برای ایجاد این
سایت ها در نظر گرفته شده و تا پایان سال مالی دارند
استفاده کنند .اما برخی از اعضای کارگروه با دادن
استعالم برای این کار موافقت نکردند بر این اساس
رئیس کارگروه که مهندس «فرهادی» مدیر کل دفتر
هماهنگی و امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی
بود به دستگاه های متولی اعالم کرد تا یکشنبه آینده
موافقت یا مخالفت خود را اعالم کنند تا هر چه زودتر
کار به سرانجام برسد .مهندس «علی دلگیر» مدیر کل
ارتباطات و فناوری اطالعات استانداری هم گفت:
برای تامین اینترنت روستایی ایجاد 700سایت برای
استان در فاز اول تعریف شد که در خراسان جنوبی به
دلیل پراکندگی روستاها  400نقطه زیرپوشش قرار
گرفت و  300روستا باقی ماند که باید در مرحله دوم
در دستور کار قرار گیرد.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان:

خیران مسجدساز به معیشت خادمان مساجد توجه کنند

حیدری – برخی خادمان مساجد استان بیمه نیستند و تعدادی هم که
درآمد دیگری ندارند برای تامین معیشت خود با مشکل مواجه هستند و
بر این اساس نیاز است مجمع خیران مسجدساز کمک به این قشر را هم
مدنظر قرار دهد.
این مطلب را رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان روز گذشته در
مجمع خیران مسجدساز خراسان جنوبی مطرح کرد.
حجت االسالم «نوری» در بخش دیگری از سخنانش اعتبار مورد نیاز را
برای تکمیل بانک اطالعاتی مساجد استان  15میلیون تومان اعالم کرد
و از ثبت اطالعات هزار و 50مسجد در این بانک اطالعاتی تا این لحظه خبر
داد و خواستار همکاری دستگاه های اجرایی در این زمینه شد.
به گفته وی دو هزار مسجد در استان وجود دارد که از این تعداد حدود650
مسجد فعال است.
وی در ادامه بر این نکته هم تاکید کرد که کمتر روستایی در استان وجود
دارد که مسجد نداشته باشد اما روستاهای زیادی هستند که مساجد آن
ها نیاز به تعمیر اساسی دارد این در حالی است که در کنار برخی مساجد
تخریبی ساختمان های بزرگی بنا شده است.

• •مشکالت ساخت مسجد

دبیر مجمع خیران مسجدساز استان هم با اشاره به راه اندازی این مجمع
از اواخر سال گذشته گفت :مشکالت پیش روی ساخت مسجد در استان
بسیار زیاد است که یکی از مهم ترین موارد آن نبود اعتبار مصوب برای
اختصاص زمین است چرا که به گفته مسئوالن راه و شهرسازی برای
اختصاص زمین باید اعتباری مصوب شود در حالی که هیچ اعتباری برای
ساخت مسجد مصوب نمی شود.
حجت االسالم «کمیلی پور» گفت :عالوه بر این صدور پروانه ساخت برای
مساجد استان هم به یک معضل جدی تبدیل شده این در حالی است که
باید شهرداری در دریافت این هزینه ها همکاری و در خاکبرداری ها و
تامین مصالح ساختمانی هم مساعدت کند.

• •احصای کاربری های مذهبی استان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم در این جلسه بر شناسایی و
احصای تمام کاربری های مذهبی استان برای احداث مسجد تاکید کرد
تا در صورت نیاز از این فضاها برای ساخت مسجد استفاده شود.
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«علوی مقدم» بر داشتن طرح مصوب برای احداث هر مسجد تاکید کرد تا
از این طریق بودجه به فراخور کمک های مردمی تامین و زمین مورد نیاز
هم تحویل شود .وی با تاکید بر تامین درآمدها و هزینه های ساخت و ساز و
نگهداری مساجد استان گفت :در طراحی مساجد استان باید مستقالتی
هم در نظر گرفته شود تا برای آن مسجد درآمدزایی کند.

• •اولویت های مسجدسازی

قائم مقام رئیس ستاد اقامه نماز کشور هم در این جلسه گفت :ساخت
مسجد باید مردمی و دولت هم تسهیل گر کارها باشد.
«مظفر» تاکید کرد :هدف ما این است که مساجدی که می سازیم کوچک،
ارزان و کارآمد باشد و این مجمع باید اولویت های ساخت مسجد را احصا
کند و بر اساس این اولویت ها مسجد بسازد« .جاوید» شهردار بیرجند هم
در این جلسه گفت :مساجد از پرداخت عوارض شهرداری معاف هستند
و تنها برای مستقالت به شهرداری عوارض می پردازند و در صدور پروانه
نهادهای دیگری هم هستند که عوارض دریافت می کنند و مبلغی که بابت
پروانه دریافت می شود از سوی شهرداری نیست.

