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نماینده مردم درمجلس مطرح کرد:

حرف مردم
تلفن056- 32448050 :
نمابر- 056-32448054:پیامک2000999:
ستون حرف مردم روزنامه خراسان
جنوبی انعکاس دهنده صادق نظرها،
انتقادها و مشکالت شماست.
* مسؤالن دلیل انتقال پایگاه هالل احمر از دو
راهی تقاب به محمدیه را بگویند .با توجه به تراکم
روستاهای منطقه خوسف ،انجام این کار جای تعجب
و تاسف دارد.
* استانداری از فرمانداری خوسف و دیگر مسئوالن
دلیلتعطیلشدنپایگاهآتشنشانیروستایمعصوم
آباد را با وجود هزینه کرد برای احداث بنا و با توجه
به تراکم روستاهای منطقه ،جویا شود چون برخی
مسئوالن صدای گالیه مردم را نمی شنوند.
* اهالی روستای سهل آباد بخش شوسف از راه
آسفالت مناسب ،روشنایی مطلوب و امکانات ورزشی
بهره مند نیستند و همچنین با توجه به نبود شغل،
جوانان هم راه مهاجرت به شهر را در پیش گرفته اند.
مسئوالن شهرستان چاره اندیشی کنند.
*خطوطتلفنهمراهدرروستایبرکمنطقهعربخانه
نهبندان آنتن دهی خوبی ندارد.
*درروستایبجددرچندکیلومتریمرکزاستانآنتن
دهی تلفن همراه بسیار نامطلوب است .با مسئوالن
مرتبط در این زمینه صحبت شده است می گویند باید
بودجه از تهران تامین شود تا دکل را جا به جا کنند.
شاید به این زودی بودجه الزم تامین نشود بنابراین
تکلیف این مشکل اساسی مردم چه می شود؟
* مدتی است که کاال برگ های نفت در مود جمع
شده است و از اختصاص سهمیه نفت خبری نیست.
مسئوالن می گویند شهر گازکشی شده است در
صورتی که خانوارهای زیادی هستند که یا خانه
هایشان استاندارد الزم برای گازکشی را ندارد یا
توان مالی برای این کار ندارند و در سرمای این روزها
بدون نفت و گاز باید زندگی کنند .مسئوالن استان و
شهرستانپیگیریکنند؟
* اداره راه و شهرسازی درمیان برای آسفالت جاده
نگینانبهسمتبیدسککهپنجکیلومتربیشترنیست
اقدامکند.اهالیبرایانجامکارهایاداریوتحصیل
فرزندانشان در قهستان از این راه تردد می کنند ولی
این جاده به حال خود رها شده است تا جایی که فقط
تراکتور می تواند راحت تردد کند.
* یک سال است جاده مسیر سه راهی روم تا آفریز یک
طرفهشدهاستواهالیروستابرایترددبهسمتسرایان
بایدسهکیلومترطیکندتابهدوربرگردانبرسند.بااین
که احداث پل زیرگذر شروع شده اما یک سال است به
حالخودرهاشدهاستوکسیجوابگونیست.
*شهرداریبیرجنددرکناراحداثباغملیدرحاشیه
میدان ابوذر برای احیای دیگر درختان پادگان که
خشکشدهاستچهبرنامهایدارد؟آیابراساسجلسه
بادادستانوتکلیفهایتعیینشدهعملمیشود؟

اعتبارقطرهچکانیبرایتامینآبنهبندانوسربیشه
گروه خبر -نهبندان و سربیشه مشکل آب دارد و
 90میلیارد تومان برای تامین آب این دو شهرستان
نیاز است که با توزیع قطره چکانی اعتبارات ،این
کار  30سال زمان می برد .به گزارش «خراسان
جنوبی» ،نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس
گفت :معتقدیم باید توزیع متوازن منطقه ای برقرار
باشد ،چرا باید به یک نقطه کشور اعتبارات بیشتری

بدهند؟ به عنوان مثال چرا باید رودهن به آمل با
وجود یک قطار ،قطار دیگر تصویب شود اما خراسان
جنوبی سال ها در انتظار ایجاد خط آهن و قطار باشد؟
«افضلی» با بیان این که عقب ماندگی تاریخی داریم
و مسئوالن اذعان دارند شرق کشور به ویژه خراسان
جنوبی محروم است ،افزود :سال گذشته در بودجه
 97هرمزگان ،سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان

جزو استا نهای محروم بود اما اسمی از خراسان
جنوبی نبود که بعد مشکالت استان را مطرح کردیم
وگاز به نهبندان رسید« .افضلی» با تاکید بر اینکه
باید نمایندگان و مسئوالن مطالبه گری به حق خود
را افزایش دهند ،گفت :حرف ما از بی عدالتی است
زیرا اگر اعتبار کم است باید برای همه نقاط کم باشد.
وی با بیان این که با اعتبار احداث یک تونل میتوان

پیکرشهیدمشرقیامروزتشییعمیشود

••تسلیت نماینده ولی فقیه در استان

پیکر پاک شهید محسن مشرقی امروز از میدان امام خمینی(ره) قاین
تشییعودرجوارامامزادهعبدا...کارشکخضریدشتبیاضبهخاک
سپرده می شود .به گزارش خبرنگار ما ،حجت االسالم «عزیزی» مدیر
کل بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت :شهید مشرقی  19آذر  96به
لباسمقدسسربازیدرآمدکه 24دیماهدرقصرشیرینبراثرانفجار
مینهایبهجاماندهازجنگتحمیلیبهدرجهشهادتنایلآمد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند در پیامی
شهادت محسن مشرقی از سربازان ارتش جمهوری اسالمی
ایران را تسلیت گفت .حجت االسالم والمسلمین سید «علیرضا
عبادی» در این پیام اظهار کرد :دریافت خبر شهادت محسن
مشرقی از سربازان خدوم و جان بر کف ارتش جمهوری اسالمی
ایران حین انجام وظیفه در اثر برخورد با مینهای جامانده از

مشکالت جاده بیرجند -زاهدان را برطرف کرد،
افزود :مشکالت احصا شده است و باید کارها جهادی
دنبال شود و دولت هم وظیفه دارد بستر را فراهم
کند .به گفته وی ،این افتخار نیست که  30درصد
مردم منطقه ما زیر پوشش کمیته امداد هستند ،باید
شبانه روزی کار کرد چون دیگر زمانی برای قیافه
گرفتن برای مردم نداریم.

جنگ تحمیلی در منطقه قصر شیرین استان کرمانشاه ،سبب
تأثر و تألم خاطر اینجانب شد .با پاسداشت یاد و نام همه شهدای
واالمقام ،به ویژه شهدای مرزبان میهن اسالمی ،شهادت این
سرباز سرافراز را به محضر حضرت بقیه ا ...االعظم ،مقام معظم
رهبری و خانواده محترم ایشان و مردم شهیدپرور شهر خضری
دشت بیاض و خراسان جنوبی تسلیت و تعزیت عرض می کنم و از
خداوند متعال ،صبر و اجر برای خانواده و غفران واسعه برای روح
این شهید مسألت دارم.

رویداد

 7بهمن ،بزرگداشت شهدای انقالب استان
با توجه به همزمانی  12بهمن ،سالروز بازگشت امام خمینی (ره)
به میهن با روز جمعه ،مراسم  12بهمن ،به صورت باشکوه و در تراز
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در سراسر استان برگزار
خواهد شد .رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان از
برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای انقالب اسالمی استان در
هفتم بهمن ماه خبر داد و افزود :تقارن ایام شهادت حضرت فاطمه
زهرا (س) با دهه مبارک فجر فرصتی مغتنم و احیای شعائر دینی از
دستاوردهای معنوی انقالب اسالمی است .به گفته حجت االسالم
«مالیی»  ،برنامه های دهه فجر رنگ و بوی فاطمی خواهد داشت و
تبلیغات محیطی با نام بانوی دو عالم ،حضرت فاطمه زهرا (س) مزین
خواهد شد.

فردا؛ رقابت هندبالیست های طبس
مقابلکاشان
زهرایی  -تیم هندبال زغال سنگ طبس که به عنوان نماینده استان در
رقابت های لیگ دسته یک کشور حضور دارد فردا در هفته چهارم این
رقابت ها در اولین بازی دور برگشت مرحله اول به مصاف فرش نوین
کاشان می رود .به گزارش «خراسان جنوبی» سرپرست تیم هندبال
زغال سنگ طبس گفت :این بازی در سالن پنجم اردیبهشت طبس

زد و خورد دردستگردان
طبس
روزنامه خراسان در شماره  960به تاریخ
ششم آبان ماه  1331در مطلبی در صفحه
 4آورده است :چند روز قبل آقای غ بوکالت
آقای ش برای فسخ اجاره امالک نامبرده
بطرف دستگردان حرکت می کند آقای ط
مستاجر قبلی که از این عمل ناراضی بوده
قبال عده ای از کشاورزان خود را با اسلحه
سرد و گرم مسلح نموده تا در هنگام ورود
آقای غ حمله نمایند بمحض ورود اتومبیل
از داخل قلعه تیراندازی شروع و یکنفر از
همراهان غ مجروح میشود قضیه بوسیله
تلگراف بژاندارمری فردوس اطالع ،فرمانده
گروهان ژاندارمری با عده ای ژاندارم حرکت
باتفاق رئیس دادگاه طبس قضیه را تحت
تعقیب و در نتیجه یک قبضه اسلحه  10تیر از
کسان ط کشف شده است.

 2هزار خانواده عشایری در تاریکی

برگزار خواهد شد .به گفته «ابوترابی» تیم زغال سنگ طبس در گروه
«الف» با تیم های پرواز اصفهان ،فرش نوین کاشان و خمینی شهر
همگروه است و در جایگاه دوم قرار دارد.

شنبه آینده ضمن افزایش ابر ،بارش مالیم برف در مناطق مرتفع قابل
پیش بینی است .به گفته وی ،متهم تاکنون بیش از چهار میلیارد ریال
را به بانک برنگردانده و وجوه آن را در امور خرید و فروش طال و سکه
هزینه کرده است.

امروز؛ برف و باران در استان

همایش امنیت ارتباطات

با نفوذ سامانه بارشی به آسمان استان ،امروز شاهد ریزش باران و
برف در مناطق سردسیر استان خواهیم بود .به گزارش خبرنگار ما،
کارشناس هواشناسی استان گفت :نفوذ این سامانه همچنین امروز
سبب وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک و کاهش دید افقی خواهد
شد« .لطفی» با اشاره به شروع بارندگی از سمت نواحی غربی افزود:
با تقویت ناپایداری ها در عصر امروز و صبح فردا بارش باران گاهی با
رعد و برق و برای مناطق سردسیر و کوهستانی بارش برف پیش بینی
می شود .وی از شدت بارش ها در بخش هایی از مرکز و نیمه شمالی
استان خبر داد و بیان کرد :طی بعدازظهر امروز تا اواخر وقت امشب،
سرعت وزش باد در منطقه شدید تا خیلی شدید پیش بینی می شود که
عالوه بر کاهش دید افقی می تواند سبب کاهش کیفیت هوا و اختالل
در ترددهای جاده ای و بروز خسارت بر منطقه شود .وی ادامه داد :از
روز جمعه با نفوذ و استقرار هوای سرد ،کاهش قابل مالحظه دمای
هوا و پدیده یخبندان نیز رخ خواهد داد و طی هفته آینده این وضعیت
دمایی تداوم خواهد داشت .همچنین برای عصر شنبه تا بامداد یک

خراسان جنوبی  66سال پیش
در روزنامه

همایش امنیت ارتباطات در مخابرات منطقه خراسان جنوبی برگزار
شد .به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه استان ،در این همایش
که با حضور مدیران ،کارشناسان فناوری اطالعات و حراست های
 ITدستگاه های اجرایی و مشتریان سازمانی به منظور باال بردن
ضریب امنیتی ارتباطات برگزار شد ،بیش از  120نفر از مدیران،
کارشناسان فناوری اطالعات و حراست های  ITدستگاه های
اجرایی حضور یافتند و مهندس «مریمی پور» رئیس مرکز مدیریت
افتای استان و دکتر «قاسمی» مسئول مرکز آپای دانشگاه بیرجند به
بیان شرح وظایف این مراکز پرداختند .سپس به منظور ارتقای دانش
شرکت کنندگان ،مطالبی درباره نحوه مقابله و پیشگیری از حمالت
به تجهیزات میکروتیک منصوبه در سازمان ها و یک سری الزامات
امنیتی کلی برای مسیریابی های میکروتیک و نحوه پیاده سازی آن
ها به صورت عملی توسط مهندس اختر کارشناس امنیت ارتباطات
مخابرات منطقه ارائه شد .در پایان مدیر تجاری مخابرات منطقه به
بیان سرویس های جدید مخابراتی در حوزه  ITاشاره کرد.

دو هزار و  195خانوار عشایری استان برق ندارند
که از این تعداد  850خانوار نیاز مبرم به برق دارند.
سرپرست اداره کل امور عشایری روز گذشته در
نشست با خبرنگاران گفت :از دو سال گذشته
مکاتباتی با شرکت توزیع برق استان انجام شد تا برای
نصب پکیج های خورشیدی اقدام شود ،اما به دلیل
مشکل قانونی هنوز محقق نشده است« .حسین پور»
با بیان اینکه از اعتبارات عشایری استان امسال 30
دستگاه پکیج خورشیدی برای  80خانوار خریداری
شد افزود 15 :هزار خانوار عشایری در استان زندگی
می کنند که هفت درصد جامعه عشایری کشور را
تشکیل می دهند .به گفته وی ،مصرف اصلی عشایر
آرد است اما سرانه آرد آنان با روستاییان تفاوت زیادی
ندارد و سرانه هر نفر  12کیلو گرم است .وی با اشاره
به این که در  9ماه امسال  24هزار تن نهاده دامی
بین عشایر توزیع شده است ادامه داد :روزانه بیش
از  400متر مکعب آب برای عشایر حمل میشود.
وی افزود 110 :طرح عمرانی برای عشایر استان در
دست اجراست که در صورت تامین اعتبار  14میلیارد
تومانی ،تیر ماه سال  98به بهره برداری میرسد.
وی از تحقق فاز اول آب رسانی به  40محله عشایری
زیرکوه در دهه فجر خبر داد.

