روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

حرف مردم

▪

▪

▪

▪

▪از تــاش دســت انــدرکــاران موسسه نــورآوران
سالمت و پزشکانی که سه ماه است در روستای
دورافتاده و محروم رقه بشرویه به طور رایگان
به طبابت بیماران منطقه می پردازند قدردانی
می کنم.
▪حدود  15سال از تشکیل استان می گذرد و
دوبــاره صحبت رفتن استاندار مطرح است در
حالی که این موضوع به استان ضربه می زند.
تا یک استاندار می خواهد با فضا و قابلیت های
منطقه آشنا شود یا برنامه ریزی کند خبر از تغییر
او مطرح می شــود در حالی که ممکن است
اجرای برخی برنامه ها زمان بر شود یا در دست
پیگیری از مقام های کشوری باشد و با این کار
روز از نو و روزی از نو می شود.
▪شهرداری بیرجند برای ایجاد میدان در خیابان
الهیه اقدام کرد که جای تشکر دارد زیرا تردد
خودروها را آسان تر کرده است .جا داشت پس
از این کار برای زیباسازی و گلکاری میدان و
بولوار هم اقدام می شد تا این منطقه هم مانند
دیگر نقاط شهر رنگ و رو بگیرد.
▪انتقال صنوف آالینده در بیرجند جز با یک طرح
ضربتی راه به جایی نمی برد .بعد از سال ها
حرف و حدیث ،فقط تعداد کمی از فعاالن این
صنوف منتقل شده اند در حالی که آن ها نیز با
مشکالت عدیده ای مواجه هستند .دادستان
استان در کنار دیگر فعالیت ها مثل ورود به
محور بیرجند – قاین ،در این موضوع نیز ورود
پیدا کند و دلیل کندی کار را جویا شود.

چهارشنبه  ۲آبان ۱۴ . ۱۳۹۷صفر  .۱۴۴۰شماره ۲۸۴۱

هر که دارد هوس کرب و بال بسم ا...

 ۷قدمتابزرگترین راهپیماییجهان
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ستون حرف مردم روزنامه خراسان جنوبی
انعکاس دهنده صادق نظرها ،انتقادها و
مشکالت شماست.
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اخبار

مهلت قانونی برای ثبت نام روادید اربعین به اتمام
رسیده ،اما اشتیاق دلدادگان حسینی برای حضور
در بین الحرمین سبب شده است تا پایان هفته ثبت
نام از زائران حسینی در خراسان جنوبی تمدید شود
به همین دلیل اگر سری به دفاتر زیارتی بزنی با شور
و حالی که بر مشتاقان حضور در کربال می بینی نمی
توانی این حال و هوا را وصف کنی.
برخی همه داشته هایشان را در طول سال جمع
کرده اند تا امسال به پابوس آقا و موالیشان بروند.
دیگری برداشت دسترنج یک ساله اش را چند روزی
به تاخیر انداخته و آن یکی هم کار را بر عهده دیگر
اعضای خانه گذاشته است تا بتواند اربعین در بین
الحرمین باشد و عرض ارادتی از عمق وجود بر زبان
جاری کند .قلم عاجز است از نوشتن این همه زیبایی
و اشتیاق برای کربالیی شدن.
در دستش قلم دارد و با سرعت مشخصات زائران
را ثبت میکند ،یک نگاهش به صفحه مشخصات
است و نگاه دیگرش به سمت کاغذی که زیر دست دارد ،آن سوی میز
هم پسری که به گمان حدود 20سالش است عجله دارد تا مشخصاتش
هر چه زودتر ثبت شود.

• •حرکت با پای دل

شور و اشتیاق زیادی دارد و می گوید :دو سال است که اربعین با پای دل
راهی کربال میشوم ،زندگی ام را مدیون حسین (ع) هستم ،هر سال
اربعین که نزدیک میشود ،ضربان قلبم تندتر میزند تا هر چه زودتر
خود را به بین الحرمین برسانم .بغض گلویش را می فشارد و دیگر نمی
تواند ادامه دهد .آن طرف مردی که محاسن سفیدی دارد و بازنشسته
است می گوید :چهارمین سال است که میخواهد اربعین را در کربال
باشد ،او هم حسین(ع) را عشق میداند و می افزاید :هر چه در ماه عزای
حسین(ع) هزینه کنی ،به طور حتم چند برابر آن را به دست میآوری .او

شنیده ها

برق جان مرد  38ساله را گرفت

اینروزهاعالوهبرحرفوحدیثهادربارهگزینههای
پیشنهادیبراینشستنبرکرسیاستانداریخراسان
جنوبی ،شنیده ها حکایت از این دارد که چند مدیری
که  30سال خدمت آن ها به اتمام رسیده است جای
خودرابهنیروهایدیگرخواهندداد.ازگوشهوکناربه
گوشمیرسدکه«رمضانی»مدیرکلمیراثفرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری بعد از چند سال فعالیت
جای خود را به یکی از معاونانش می دهد.همچنین
شنیده می شود که مدیر کل بنیاد مسکن انقالب
اسالمی که همزمان با استقالل خراسان جنوبی این
مسئولیت را بر عهده دارد ،بعد از  14سال قرار است
جایخودرابهفرددیگریبدهد.

فرمانده انتظامی سرايان از جان باختن مردی
بر اثر برق گرفتگی در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ «وطن دوست» افزود :در بررسي
صحنه مشخص شد در این حادثه فرد  38ساله
هنگام سيم كشي و برق دار كردن پمپ آب در
كف استخر ،دچار برق گرفتگی شد که تالش
کارکنان اورژانس برای نجات او نتیجه نداد.

جریمه  64میلیون تومانی برای
قاچاق کارت حافظه

دو متهم برای قاچاق  51هزار کارت حافظه،
 64میلیون تومان جریمه شدند .به گفته مدیر

مراجعه و هزینه روادید را پرداخت کردم اما خبری
نشدهاست.همچنینبرایاعزامنمیتوانیمبهدفاتر
زیارتی برویم و فقط باید به استانداری مراجعه کنیم،
زیرا دفتری به نام دفتر کفالت در استانداری است که
از صفر تا صد کارها را انجام می دهد.
«بهدانی» مسئول ثبت نام زائران عتبات عالیات در
یکی از دفاتر زیارتی با اشاره به عالقه و استقبال زیاد
مردم استان برای رفتن به کربال می گوید :در این
مدت کار دفاتر زیارتی روز و شب ندارد و درهای آن به
روی زائران باز است تا ثبت نام انجام شود.
«وحید نیا» مسئول یکی دیگر از دفاتر زیارتی هم به
استقبال زیاد مردم برای حضور در اربعین حسینی
اشاره می کند و حال و هوای این روزهای دفاتر
زیارتی را غیر قابل وصف می داند.

•

سختی راه را این گونه توصیف می کند :سختیهایی که اهل بیت(ع)
کشیدند کجا و این راهی که ما میرویم کجا؟
این شور و اشتیاق فقط مختص ایرانیان نیست بلکه آن هایی که مهمان
ایران و تبعه کشوری دیگرند نیز بی قرار حسین(ع) هستند و می
خواهنداربعینکربالباشند.اوکهتبعهافغانستاناستومقیمخراسان
جنوبی؛ با بیان این که هر سال در پیاده روی اربعین شرکت می کند از
این گالیه دارد که به دلیل اعزام دیر هنگام اتباع خارجی نمی تواند در
پیاده روی اربعین حضور یابد« .امین حمزه رجوانی» ادامه می دهد:
امسال زمان تحویل گذرنامه را  22مهر اعالم کردند و همان تاریخ
مدارک را تحویل دادم اما سامانه سماح برای اتباع باز نبود و فقط روی
کاغذ اسم و فامیل مان یادداشت و قرار شد که خبر بدهند اما تا  25مهر
ماه هیچ خبری نشد ،وقتی سایت برای اتباع باز شد به دفاتر زیارتی

کل تعزیرات حکومتی ،برابر گزارش نیروی
انتظامی مبنی بر کشف  51هزار و  135عدد
انواع کارت حافظه قاچاق ،پرونده ای تشکیل
و در شعبه ویژه قاچاق کاال و ارز طبس رسیدگی
شد« .اشرفی» افزود :پس از بررسی پرونده و
محرز شدن تخلف ،دو متهم عالوه بر ضبط کاال
به پرداخت  64میلیون تومان جریمه نقدی در
حق دولت محکوم شدند.

 5هزار ليتر سوخت قاچاق
توقیف شد

فرمانده انتظامي قاينات از کشف پنج هزار لیتر
سوخت قاچاق در اين شهرستان خبر داد .به
گفته سرهنگ «زال بيگي» مأموران انتظامي به

پنج دستگاه خودروي سواري مشکوک شدند و
خودروها را برای بازرسي متوقف كردند که در
بازرسي از اين خودروها پنج هزار ليتر گازویيل
قاچاق کشف شد.

 11هزار قرص غير مجاز در
جاساز اتوبوس

•صدور  22هزار روادید

اما مدیر حج و زیارت استان از افزایش  35درصدی
آمار زائران اربعین در خراسان جنوبی خبر می دهد
و می گوید :از آغاز ثبت نام زائران اربعین حسینی  22هزار روادید برای
زائران در استان صادر شد.
«نوفرستی»ازتمدیدحضورهیئتکنسولگریعراقدربیرجندخبرمی
دهد و می افزاید :دوشنبه اتمام ماموریت هیئت کنسولگری عراق در
استان بود که با رایزنیهای انجام شده مدت حضور آن ها در بیرجند تا
پنجشنبه تمدید شد .به گفته وی 41،دفتر خدمات زیارتی ثابت و سیار
در خراسان جنوبی فعال است و برای سهولت در ثبت نام؛ دفاتر خدمات
زیارتی در مناطق و بخشهای استان ایجاد شد تا زائران برای ثبت نام
نیازی به مراجعه به مرکز استان نداشته باشند .وی می افزاید :زائرانی
که در سامانه سماح ثبت نام کردند موفق به دریافت روادید شدند .وی
می گوید :مرز چذابه و مهران برای رفت و آمد زائران استان تعیین شده
که استقبال آن ها از مرز مهران بیشتر بوده است.

11هزار عدد قرص غير مجاز در یک اتوبوس
کشف شد .به گفته سرهنگ «سرفرازي»
معاون اجتماعي فرمانده انتظامي استان،
مأموران بازرسي علي آباد بيرجند هنگام كنترل
خودروهاي عبوري از يك دستگاه اتوبوس 11
هزار عدد قرص غير مجاز کشف و در این زمینه
یک متهم را به مراجع قضايي معرفي کردند.

 11هزار عضو شورای دانش آموزی
انتخاب شدند
زهرا خسروی 11-هزار و 51دانش آموز به عنوان اعضای
شورای دانشآموزی مدارس استان انتخابشدند .رئیس
اداره فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش از شرکت 113
هزار و  812دانش آموز دختر و پسر استان در انتخابات
اعضای شوراهای دانش آموزی در روز گذشته خبر داد و
گفت :هدف از این طرح آمادگی و ارائه آگاهیهای الزم
برای همزیستی ،هماندیشی ،پذیرش تنوع دیدگاهها،
تحمل آرا و عقاید دیگران و مشارکت در امور یادگیری
مهارتهای زندگی است .به گفته «نورمحمدی» ،بیست
و یکمین انتخابات شوراهای دانشآموزی روز گذشته با
شرکت هزار و  397آموزشگاه استان به کار خود پایان داد.

خراسان جنوبی  ۶۹سال پیش
در روزنامه

کمک فرهنگی

روزنامه خراسان در شماره  24 ،139آذر
سال 1328در مطلبی در صفحه  3آورده
است« :آقای نصرا ...یزدان پناه در محله
سادات فردوس یکباب منزل برای افتتاح
دبستان بفرهنگ آنشهرستان اهدا نموده
اند دبستان مزبور با حضور آقای فرماندار و
اعضاء انجمن فرهنگی و روساء ادارات دولتی
و محترمین شهر در تاریخ 1328/9/15
افتتاح گردید در همان جلسه تعداد 50
جلد دفتر سفید از طرف آقای فرماندار بین
دانش آموزان بی بضاعت دبستان نوبنیاد
تقسیم گردیده است .اداره فرهنگ خراسان
از اقدام خیرخواهانه آقای یزدان پناه تشکر و
سپاسگزاری نموده است».

توزیع  4150حلقه الستیک
خودروهای سنگین
چهار هزار و 150حلقه الستیک ،میان صاحبان
خودروهای سنگین در استان توزیع شد .مدیر
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در گفت و گو
با «خراسان جنوبی» با اشاره به توزیع الستیک
میان رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی برون
شهری اظهار کرد :الستیک هایی که توسط سازمان
صنعت ،معدن و تجارت در اختیار این اداره کل قرار
می گیرد در سامانه توزیع الستیک ثبت شده است و
بر اساس تعداد ناوگان برون شهری هر شهرستان
توزیع می شود .مهندس«شهامت» با بیان این که
انجمن های صنفی هر شهرستان بر اساس پیمایش
ناوگان برای توزیع الستیک بین کامیون داران
اقدام می کنند ،افزود :تعداد خودروهای ناوگان
باری استان بیش از چهار هزار دستگاه است.
وی ادامه داد :قیمت الستیکهای توزیع شده با
الستیکهایی که به صورت غیر مجاز در شبکه خرید
و فروش می شود تفاوت زیادی دارد .وی با اشاره به
این که در نیمه ابتدای امسال سه برابر نیاز استان،
الستیک میان رانندگان توزیع شده است گفت :بر
اساس اعالم وزارت صمت ،با رفع محدودیت واردات
الستیک برای تامین الستیک مورد نیاز ،توزیع آن
بین کامیون داران افزایش یافت.

