روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

حرف مردم
تلفن056- 32448050 :
نمابر- 056-32448054:پیامک2000999:
ستون حرف مردم روزنامه خراسان
جنوبی انعکاس دهنده صادق نظرها،
انتقادها و مشکالت شماست.
* مسئوالن اداره مخابرات درمیان برای رفع قطعی
تلفن های ثابت محله عزیزآباد گزیک اقدام کنند.
چند روز است تلفن ها قطع شده است اما خبری از
وصل کردن خطوط نیست.
* ساکنان روستای نوغاب درمیان بنا به وعده
مسئوالن و با صدور مجوز گازکشی منازل ،برای
این کار اقدام کردند اما همچنان منتظر افتتاح
گازرسانی به این منطقه هستند.
* یکی از عوامل تشدید گرانی مسکن در بشرویه و
شهرهای مشابه ،نبود نظارت بر کار بنگاه داران و زد
و بندها در برخی از این واحدها و همچنین واگذار
نشدن زمین است .گرانی در این شهر سبب شده
است که بسیاری از زوج های جوان نتوانند سرپناهی
برای خود تامین کنند.
* خبر افتخارهای پی در پی تیم هندبال طبس
در رقابت های لیگ دسته یک باشگاه های کشور
و صعود به جمع چهار تیم نهایی مسرت بخش و
خوشحال کننده اما سکوت خبری برخی رسانه ها
در این زمینه مایه تاسف بود گویا هیچ موفقیتی برای
این استان رخ نداده است .
* برای چند بار متوالی لوله آب خیابان خلیج فارس
شهرک چهکند دچار ترکیدگی و چند نقطه از این
خیابان به طول  80متر مربع کنده کاری و حفاری
شده اما هنوز برای رفع و پر کردن چاله ها اقدام نشده
است .مسئوالن برای ترمیم این نقطه اقدام کنند.
* استانست سربیشه سال  89به عنوان روستایی
با بافت با ارزش اعالم شد اما از آن زمان اقدامی
برای مرمت و بازسازی روستا انجام نشده است.
در این سال ها هر موقع موضوع را پیگیری کرده
ایم مسئوالن گفته اند منتظر بودجه ملی برای این
روستا هستیم در حالی که بسیاری از روستاهای
همجوار که در این زمینه مطرح نبوده اند توسط
اداره های مربوط مرمت ،بازسازی و سنگ فرش و
بافت با ارزش استانست رها شده و در حال تخریب و
از بین رفتن است.
* دست مریزاد به مسئوالن سازمان صنعت ،معدن
و تجارت با این نحوه توزیع گوشت های تنظیم بازار!
برخی از خانواده ها چند نفره در صف ایستادند و
گوشت گرفتند و برخی هم مانند دفعات قبل دست
خالی به خانه بازگشتند .اگر اتصال الکترونیکی
واحدهای فروش به یکدیگر مقدور نیست و اسباب
زحمتآنهارافراهممیکند،چاپکارتیاکاالبرگ
خیلیسختنیستوبهاینشکلهمهخانوادههامی
تواننددراینگرانیگوشتازسهمیههایتنظیمبازار
استفادهکنند.
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ساخت اولین پهپاد بدون سکان جهان توسط مخترعان استان
دوجوانمخترعخراسانجنوبیباساختپهپادبدونسکانبرایاولین
باردرجهانایننوعپهپادراطراحیکردندوساختندکهقراراستتوسط
هوافضاینیروهایمسلحتجاریسازیشود.رئیسسازمانبسیجعلمی
وپژوهشیاستانبه«خراسانجنوبی»گفت:دراینپهپادباحذفسکان
ها ،هدایت و جهت گیری با استفاده از موتورهایی محقق میشود که از
طریق سرورها زاویه و جهت موتور را کنترل میکنند .سرهنگ «عقیلی

ن که حذف سکان ،افزایش نیروی پیشران و کنترل دقیق
پور» با بیان ای 
با خطای پایین در پهپاد سبب کاهش دید راداری پهپاد میشود ،افزود:
کاهش هزینه و افزایش عمر پهپاد از دیگر مزیت های این کار است.
به گفته وی ،دو نخبه خراسان جنوبی به نام دکتر «ثقفی» و «یوسفی» در
مدتدوسالتالشتوانستنداینپهپادراطراحیکنندوبسازندکهطرح
آن ها مورد حمایت مالی و معنوی قرار گرفت .وی افزود :موتورهای این

 112کانون خادمیاری آستان قدس رضوی در استان شروع به کار کرد

آهنگ خدمت با نام امام رضا (ع)
امروز آهنگ خدمت در کشور با نام امام رضا (ع)
رقم می خورد و مجموعه ای عظیم از نیروهای
متخصص و مخلص با عنوان خادمیار به مردم
خدمت گزاری میکنند .تولیت آستان قدس
رضوی روز گذشته در مراسم افتتاح همزمان
دو هزار کانون خادمیاری رضوی و  112کانون
در استان که از طریق ویدئوکنفرانس برگزار
شد،گفت:دفاترآستانقدسرضویدرسراسر
کشوراینآمادگیراپیداکردهاندکهحلقهوصل
میان کسانی باشند که نیازمند و آماده خدمت
هستند .آیت ا« ...رئیسی» با بیان اینکه آن چه
دلمردمرادراستانهابههمنزدیککردهاست،
این است که افراد با هر نوعی از توانمندی ،خود
را برای خدمت به امام رضا (ع) آماده کرده اند
افزود:فعالیتدرقالبخادمیاری،دلهایاین
خادمانرابهیکدیگرنزدیککردهاستوهمهاین

خادمیاران یک وجه مشترک دارند و آن هم شور
وشوق،برایخدمتاست.ویبااشارهبهاینکه
مهم ترین تفاوتی که خدمت خادمیاری با دیگر
خدمتها دارد و در یک چارچوب انسانگرایانه
انجام می شود این است که ابعاد آن نیز بسیار
وسیع است گفت :طیفها با توانمندیهای
مختلف در این چارچوب سامان دهی میشوند
وشیرینترینپاداشاینخدماتهمانتبسمی
است که بر لب کسانی مینشیند که از این
خدمات بهره بردهاند .به گفته وی ،این خدمات
گسترده با محوریت آستان قدس رضوی و به نام
امامرضا(ع)انجاممیشودوخدمتبهساحتآن
حضرت در چارچوب طرح خادمیاری ،خدمتی
منفعتطلبانهنیست.ویگفت:درکشورکسانی
کهدلهایشانبرایامامرضا(ع)میتپد،آماده
خدمترسانیبهایشانمیشوند.

نمایندهولیفقیهدرهمایشملینماز،هویتوجوان:

نماز،شکوفهعبودیتاست

حسین قربانی – نماز شکوفه زیبای عبودیت و سنبل شجره طیبه
حس پرستش است .به گزارش «خراسان جنوبی» ،نماینده ولی فقیه
در استان روز گذشته در اولین همایش ملی نماز ،هویت و جوان در
دانشگاه بیرجند گفت :نماز از نظر علمی دارای شاخصه های انسانی
است که مهم ترین آن حس پرستش است .حجت االسالم والمسلمین
سید «علیرضا عبادی» با بیان این که نماز در حقیقت برنامه رشد انسان
است که زمینه رشد یافتگی او را فراهم می کند ،افزود :نقشه راه انسان
بر اساس عبودیت طراحی شده است و همواره در هر عبادتی باید
انگیزه قرب الهی وجود داشته باشد و قرب شرط صحت نماز است .حجت
االسالم«جعفری»مسئولنهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدردانشگاه
های استان نیز با تاکید بر این که بازگشت به دین و نماز شرط موفقیت
واقعیدرزندگیاست،گفت:براساسنظرسنجیمیدانیانجامشده80
درصددانشجویاندغدغهنمازدارندبنابراینبایدموانعموجودشناسایی
و برای رفع آن راهکار ارائه شود .حجت االسالم «حسینی» دبیر علمی
همایش نماز ،هویت و جوان هم گفت :برای شرکت در این همایش ۱۵۷
نفر ثبت نام و در مجموع ۱۰۹مقاله به دبیرخانه همایش ارسال کردند که

• • 25کانون تخصصی خادمیاری

پهپاد دارای قابلیت تغییر زاویه و سرعت بوده است و قابلیت شناسایی در
مسافت های طوالنی را دارد و پشتیبانی واحدهای رزم هوایی ،حمل و به
کارگیری سیستم جنگ الکترونیک رادار هوایی از دیگر کاربردهای این
نوع پهپاد است .به گفته وی ،این پهپاد قادر است  40دقیقه بدون وقفه
پرواز کند و شعاع پروازی آن  25کیلومتر است سازندگان این پهپاد نوع
عمود پرواز آن را هم به زودی میسازند.

مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی هم
در حاشیه افتتاح کانون های خادمیاران استان
به خبرنگاران گفت :تاکنون  15هزار و 272
زائر اولی به مشهد مقدس اعزام شده اند .حجت
االسالم «نصیرایی» با بیان اینکه از بهمن 95
تاکنون  37هزار و  600نفر در ماههای مبارک
رمضان در استان اطعام شده اند و شش هزار و
 577بستهغذاییبینمحرومانتوزیعشدهاست
افزود:دراینمدتاز 232نفرازایتام 341،بیمار
صعبالعالجو 34نفرازجانبازاناستانعیادتو
دلجوییوهزینهبستریوداروییچهارهزارو40
موردازنیازمندانپرداختشدهاست.ویبابیان
اینکه شش هزار و  301نفر در طرح خادمیاری
رضوی نیز ثبت نام کرده اند ،افزود 112:کانون
خادمیاری به منظور محرومیت زدایی و پاک
کردن چهره شهر و روستاها از فقر در استان آغاز
به کار کرد که از این تعداد  25کانون تخصصی و
موضوعیاستوبقیهکانونهابهصورتمحلهای
ورابطانشهرستانیفعالیتمیکنند.

 ۳۱مقاله در حوزه نماز و روانشناسی ۳۰،مقاله با موضوع نماز و مسائل
اخالقی ۳۵ ،مقاله در حوزه نماز و موضوع های اجتماعی و  ۱۳مقاله
هم با موضوع نماز و سلوک عارفانه بود .دکتر «خامسان» رئیس دانشگاه
بیرجند نیز با بیان این که شروع تربیت دینی از خانواده ها آغاز می شود
و بعد از آن مولفه هایی چون آموزش و پرورش نقش آفرین است ،گفت:
سرمایه گذاری در زمینه نماز سبب کاهش آسیب های اجتماعی می شود
و اولین تاثیر نماز حقیقی دوری از فحشا و منکر است .به گزارش خبرنگار
ما در پایان این همایش از پنج نفر از صاحبان مقاله های برتر تجلیل شد.

جو آرام آسمان استان
پس از چند روز بارندگی و آسمان ابری و نیمه ابری در نقاط مختلف
استان ،امروز و فردا شرایط جوی نسبتا آرام و یکنواختی بر منطقه حاکم
خواهد بود .کارشناس هواشناسی استان گفت :با توجه به ریزش برف و
سردی هوا و یخبندان در اقصی نقاط استان طی روزهای گذشته ،طی
امروز و فردا از شدت سرمای هوا کاسته می شود ولی یخبندان های
شبانه و ساعات آغازین صبح ادامه خواهد داشت« .زارعی» میزان بارش
ها طی این مدت در حاجی آباد را هفت ،قاین چهار ،بشرویه و درمیان دو
و در زهان یک میلی متر بیان کرد و از بارندگی های ناچیز در بیرجند،

دردیداراعضایکانونهایخادمیار
رضویبانمایندهولیفقیهمطرحشد:

ظرفیتآستانقدسبرایتغییرچهرهاستان

اعضایکانونهایخادمیارانرضویبانمایندهولیفقیه
در استان دیدار کردند .حجت االسالم والمسلمین سید
«علیرضا عبادی»در این دیدار گفت :ظرفیت امروز چه در
زمینهمواردیکهبهآستانقدسبرمیگرددوچهازلحاظ
ایمانمردم،ظرفیتبسیاروسیعیاست.ویافزود:باتوجه
به شرایط کنونی امروز وقت خدمت به مردم و ایستادن در
مقابلافرادیاستکهمیخواهندمردمرانابودکنند.مدیر
دفتر نمایندگی آستان قدس در استان هم گفت :هر چند
کارهایزیادیانجامشدهاستاماهنوزفاصلهزیادیتاآن
چهبایدباشیموجوددارد.حجتاالسالم«نصیرایی»افزود:
باظرفیتهاییکهآستانقدسرضویداردبابرنامهریزی
صحیح،پیگیریوباحرکتجهادیمیتوانیمچهرهاستان
را تغییر دهیم .وی اظهار کرد :در حوزه وقف و نذر تاکنون
کارهایخوبیانجامشدهاستودرعرصهاشتغال،پرورش
دامسبکوسنگینهمبرنامهریزیجدیانجاممیدهیم.

نهبندان و سربیشه تا عصر روز گذشته خبر داد و افزود :بارش ها به صورت
برف و باران بوده است.

افتتاح مرکز بهداشت و درمان دانشگاه بیرجند
حسینقربانی–مرکزبهداشتودرماندانشگاهبیرجندطیمراسمی
با یک میلیارد و  210میلیون تومان هزینه به بهره برداری رسید .به
گزارش «خراسان جنوبی» ،عملیات اجرایی ساخت این مرکز از سال
 ۹۵با زیربنای ۵۹۱متر مربع و با اعتبار ملی 850میلیون تومان و۳۶۰
میلیون تومان کمک خیران آغاز شد .رئیس سازمان امور دانشجویان
وزارت علوم روز گذشته در این مراسم گفت :یکی از وظایف سازمان این
است که بیش از گذشته به سالمت جسم و روح دانشجو توجه و هزینه
های مورد نظر را تامین کند به همین دلیل ایجاد مراکز سالمت در
دانشگاه ها در اولویت قرار گرفته است .به گفته «صدیقی» ،در مراکز
سالمت اقدامات مقدماتی مربوط به سالمت دانشجویان پیگیری می
شود و در صورت نیاز ،ادامه درمان به صورت تخصصی انجام می شود.
او با اعالم این که تا پایان برنامه ششم توسعه تالش می کنیم زیرساخت
های تربیت بدنی دانشگاه ها به حد قابل قبولی برسد ،افزود :ارائه
مشاوره تربیت بدنی به دانشجویان از دیگر اولویت های مورد نظر است.

   خراسان جنوبی  66سال پیش
      در روزنامه

مردی را در آسیاب بقتل
رسانیده اند

روزنامه خراسان در شماره  1143به تاریخ
 29خرداد ماه  1332در مطالبی در صفحه
 4آورده است :در قریه تیغدر در حوزه بیرجند
محمد قلی فرزند حسین اهل قریه مزبور در
آسیاب سیرخان بوسیله حاجی نام با لنگ
مقتول ،قاتل دستگیر و قضیه بدادسرا اعالم
و موضوع تحت پیگرد است.

فوت در زیر آوار

رمضان ملک ح که چند روز قبل در فردوس
مشغول آبیاری بوده ناگهان قسمتی از کانال
روی او خراب و نامبرده فوت کرده است.

نمایندهبیرجند،درمیانوخوسفخبرداد:

تکلیف مجلس برای آب و برق مدارس
وکارتخوانپزشکان

زهرا خسروی -مجلس تکلیف مدارس برای پرداخت
هزینه های آب ،برق و گاز و همچنین پزشکان را برای
مالیات مشخص کرد .نماینده مردم بیرجند ،درمیان
و خوسف در مجلس شورای اسالمی از رایگان شدن
آب ،برق و گاز مدارس با شرط رعایت الگوی مصرف در
بودجه سال  98خبر داد و به «خراسان جنوبی» گفت:
با وجود اختصاص ردیف بودجه به این موضوع در سال
گذشته اما دولت یک ریال به این ردیف تخصیص نداد و
برخی مدارس گرفتار مشکل و مجبور به دریافت هزینه
از اولیا شدند .حجت االسالم سید «محمد باقر عبادی»
با اشاره به این که موضوع رایگان شدن آب ،برق و گاز
مدارس پیشنهاد مجلس بود و کمیسیون آموزش آن
را پیگیری کرد افزود :بر اساس این مصوبه تا زمانی که
مدارس الگوی مصرف را رعایت کند آب ،برق و گاز آن ها
رایگان خواهد بود .وی به مصوبه دیگری هم اشاره کرد
کهبراساسآنپزشکان،مشاغلپیراپزشکی،داروسازی
و دامپزشکی از سال آینده مکلف به استفاده از دستگاه
کارتخوان شدند تا مالیات به طور شفاف دریافت شود.
گزارش خبرنگار ما حاکی است ،بحث الزام پزشکان
به استفاده از دستگاه کارتخوان در حالی مصوب شده
است که بر اساس صحبت های مردمی به تازگی برخی
پزشکاندرمرکزاستانباحذفآنهزینهویزیترانقدی
دریافت می کنند.

