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.
* در حالی که سرعت انتقال ایمن افراد یکی از
فاکتورهای پیشرفت های همه بخش های اداری و
اقتصادی است ولی بیرجند تنها مرکز استانی است
که حتی یک تقاطع غیر همسطح ندارد در حالی
که بر شلوغی خیابان های کم عرض آن افزوده می
شود و مسئوالن حوزه شهری هم برنامه ای ارائه
نمی دهند.
* کنگره ملی دو هزار شهید استان چند ماه پیش با
تالشدستاندرکاراناستانیبسیارخوبومناسب
برگزار شد که باز هم جای تشکر دارد اما کاش به
همین مناسبت و به یاد شهدا دو هزار نهال هم در این
روزها کاشته می شد تا برای همیشه باقی می ماند.
*راهاندازیپردیسدانشگاهفرهنگیانحقمردمقاین
استکهامیدواریمهرچهسریعترباپیگیریمسئوالن
استانوشهرستانونمایندهمردممحققشود.
* معاونت عمرانی شهرداری مرکز استان بگوید آیا
آسفالت انتهای خیابان معلم بدتر از آسفالت ابتدای
خیابان غفاری بود که در آن جا روکش انجام شد اما از
ابتدا تا نیروگاه سابق برق و پس از اتمام بولوار باز هم
فقط به لکه گیری کنار بولوار اقدام شد!
* میدان بزرگ واقع در بولوار پیامبر اعظم (ص)
بیرجند در ابتدای ورودی به بولوار منتهی به سپاه
استان و همچنین بولوار ورودی سراب هنوز زیبایی
ندارد و یکی خاکی است و دیگری به جز جدول های
سیمانی سهمی از زیباسازی شهری نبرده است.
چرا شهرداری اقدام نمی کند؟
* شرکت ایرانسل یک دکل بسیار بزرگ در محدوده
مسکونی و در فاصله خیلی کم از خوابگاه کمیته
امداد امام خمینی (ره) و دوم دبستان واقع در
خیابان باهنر نهبندان در حال نصب دارد که باعث
نارضایتی بسیاری اهالی این منطقه شده است.
* آب شرب شهرک خوانشرف نهبندان هر هفته
قطع می شود و بعضی وقت ها تا دو روز هم وصل نمی
شود.مسئوالنبرایرفعمشکلچارهاندیشیکنند.
* چاله های حفاری شده برای گازکشی ها در برخی
معابر نهبندان برای مردم دردسرساز شده است .در
محدوده خیابان رجایی چند بار خودروی شهروندان
در این حفاری ها گرفتار شده است .آیا باید خودروی
مردم کامال معیوب شود تا شهرداری و شرکت گاز به
فکر پر کردن چاله ها بیفتند؟
* در ایام عید شاهد حضور بیشتر مردم در پارک های
شهرهستیم.شهرداریبیرجندبرایتعویضوسایل
بازی فلزی و محوطه سازی استاندارد فضای بازی
بچه ها در پارک های آزادی ،خانواده ،پدران آسمانی
و  ...مانند پارک های توحید و آزادگان اقدام کند.
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نوروزیه

سنتهایمنطقی

شاید دیده باشید که در بعضی از کشورها آیینهای
خاصی اجرا میشود ،مناسبت های ویژهای دارند؛
از جشن گوجه فرنگی و گاو بازی گرفته تا برنامههای
مختلف و متفاوت دیگر .ما که از بیرون به این مراسم
و برنامه ها نگاه می کنیم گاهی با خود قضاوت

اخبار
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میکنیم و میگوییم که چه برنامه زشت و بدی
است با وجود این که بسیاری از برنامه ها جذاب و
زیباست ولی برخی از برنامههای آن کشور و مردم
و آیین هایشان را نمیپذیریم البته شاید حق هم با
کسانی باشد که از بیرون گود آن برنامهها را نگاه
و ارزیابی میکنند .در کشور ما هم در نوروز بسیار
سنت های حسنه و خوب و پسندیده ای وجود دارد
که حتی ریشه در اسالم دارد و مورد پسند است که
در روزهای گذشته به تعدادی از آن ها اشاره کردیم
ولی باید اقرار کنیم که در کنار این سنت های خوب،

بخشی از رفتارهایی هم وجود دارد که نه منطقی
است و نه مورد قبول و حتی از خارج گود هم که به
این رسوم نگاه میکنند شاید به ما بخندند و خرده
بگیرند .مثال همین چهارشنبه سوری که باعث
خطرهای زیاد جبران ناپذیری شده است چه بسا که
هر سال تعدادی کشته و مجروح می شوند و به اموال
زیادی خسارت وارد می شود که الزم است بیشتر و
منطقی تر نسبت به بخشی از رسوم خود توجه کنیم.
در جاهلیت وقتی مردم به رسوم گذشتگان خود عمل
میکردند و میگفتند که پدران و نیاکان ما به این ها

فرماندارازبیتوجهیشهرداریبیرجندانتقادکرد

وضعیت اسفناک منطقه گردشگری شوکت آباد

قاسمی  -آخرین جلسه ستاد تسهیالت سفر بیرجند روز گذشته در حالی
برگزار شد که فرماندار پیکان انتقاد خود را به سمت شهرداری نشانه رفت و
معاونفرماندارهمازوضعیتاسفناکمنطقهگردشگریشوکتآبادسخن
گفت« .رونقی» معاون عمرانی فرماندار در این جلسه به دو میلیارد تومان
بودجه متمم شهرداری درسال  97اشاره و تصریح کرد :شهرداری وعده
ندهد یا به تعهد خود عمل کند ،سال قبل برای بهبود میدان شهدای عبادی
قول دادند در حالی که کاری نشده و حاال دو میلیارد تومان به  50و 100
میلیارد تومان رسیده است و شهرداری با دو میلیارد تومان کاری نمی تواند
انجام دهد .معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند پاسخ داد :میدان ،دو
هکتار وسعت دارد و طراحی فضای سبز آن برای سال آینده پیش بینی شده
ودومیلیاردتومانمتممهمبرایبه سازیمیدانهایشهراست«.شاکری»
گفت:برایمیدانآیتا...عبادی،فراخوانالماندادهشداماطرحمناسبی
دریافتنشدوبراینوروزهممیتواندرحاشیهمیدانگلکاریانجامداداما
بولوار سامان دهی شده است .فرماندار بیرجند هم با تاکید بر کاشت گل،
چمنوفضایسبزدرمیدانورودیشهرافزود:اینمکانظاهرمناسبیندارد
وزمینخشکاست«.ناصری»افزود:شهرداریبرایجدارهسازیبولوارهااز
سنگتراورتناستفادهوهزینهمیکندکهمتناسبباآبوهوایبیرجنداست
ومقاومنیستوطیدوسالتخریبمیشود.بهگفتهوی،بهشهرداریتوصیه

شد که به سازی خیابان جمهوری اسالمی را بعد از کارشناسی فرمانداری
شروعکندامااینطورنشدهاست.برخیمیدانهایشهروبولوارهاهمفقط
یک جدول خالی دارد و فضای سبز ندارد .وی گفت :در مکان های تاریخی
نبایدمشکلسرویسبهداشتی،نور،صدا،نظافتوتابلویراهنماوجودداشته
باشد.معاونخدماتشهریشهرداریدرپاسخبهفرماندار،نبودآبوسیستم
لوله کشی را دلیل کاشته نشدن گیاه در برخی بولوارها بیان کرد .در ادامه
«رونقی» معاون عمرانی فرماندار به بازدید از باغ شوکت آباد اشاره و تصریح
کرد:اتفاقخاصیبرایایننقطهگردشگرینیفتادهوهمچنانسرویسهای
بهداشتیبستهوسطلهایزبالهرهاستوباوضعیتسالگذشته،تفاوتی
ندارد.البتهساختوسازداخلباغادامهدارداماوضعیتیکطرفاسفناک
است«.بستانی»مدیرروابطعمومیادارهکلمیراثفرهنگی،صنایعدستی
و گردشگری از راه اندازی اپلیکیشن معرفی جاذبه های مختلف استان در
فضایمجازیخبردادوگفت:ایننرمافزاردرگوگلپلیوکافهبازارارائهمی
شود«.فوالدی»رئیسمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریبیرجند
همبهبرگزاریمراسمنوروزگاهدرباغاکبریه،روستایجهانیخراشادوقلعه
بیرجندوموسیقیسنتیبیرجندیدرباغاکبریهاشارهکردوگفت:بازارچه
صنایعدستیدرروستایجهانیخراشادراهاندازیوسهسیاهچادرعشایری
درروستایحسینآبادبرپا میشود.

عمل می کردند قرآن می فرماید شاید نیاکان شما
توجه نداشتند و نمیفهمیدند ،شما باید بفهمید که
این رفتارها اشتباه است «افال تعقلون» .بهتر است
خانوادهها بیشتر به جوانانشان این موارد را متذکر
شوند و خود نیز توجه داشته باشند که این برنامه هر
سال مشکالتی را در بین مردم و کشور ایجاد میکند
و خسارت هایی وارد و بلکه ضررها و زیان هایی هم به
انسان ها وارد می شود پس منطقی با هم تالش کنیم
تا بخشی از این رسوم را کنار بگذاریم و پایبند به حفظ
سنت های منطقی که توجیه عقالیی دارد ،باشیم.

نمایندهولیفقیهمطرحکرد:

سهلانگاری
برخیمدیران

سهل انگاری برخی از مسئوالن سبب می شود که مردم طور
دیگری فکر کنند .این مطلب را نماینده ولی فقیه روز گذشته
در دیدار با جمعی از خانواده شهدا و ایثارگران گفت :باالترین
اندیشه همان تفکر ایمانی است که انسان تا هنگام زندگی
کردن در دنیا خود را مسئول دیگران بداند و تا وقتی که
تسلیم امر الهی است به هر نحوی که اجلش برسد برای او خیر
خواهد بود چرا که اندیشه خود را خیرخواهانه ساخته است.
حجت االسالم والمسلمین سید «علیرضا عبادی» مدیران را
مسئول افکار مردم دانست و ادامه داد :سهل انگاری برخی
از مسئوالن باعث می شود که مردم طور دیگری فکر کنند و
مسئوالن در قیامت باید پاسخ بدهند که در دوران مسئولیت
خود چه کرده اند؟ به گفته وی ،همه خصوصیات انسان در
اندیشه اش خوابیده است و کسی که ایمان ندارد هنگامی که
به مسئولیتی می رسد صندلی و مقام برایش ارزش می شود
و انجام وظیفه برای او مهم نیست اما آن فردی که ایمان دارد
به صندلی هیچ گونه توجهی نمی کند .در پایان این جلسه از
سند هویتی شهیدان اربابی رونمایی شد.

رویداد
مدیرکلدفترامورروستایی:

دهیاران طرح های اشتغالزا را اعالم نکردند
حسین قربانی  -روز گذشته اعضای شورای اسالمی استان در نشستی
کندی مستندسازی امالک روستایی ،تاثیرگذاری شوراهای خراسان
جنوبی در استان و همکاری نکردن مسئوالن برای طرح مشکالت
استان در شورای عالی شوراهای کشور ،انجام نشدن اقدام عملی برای
ماندگاری جمعیت در روستاها و  ...را از مهم ترین مشکالت موجود در
این حوزه اعالم کردند .مدیر کل امور شهری استانداری در این جلسه،
گفت:تکمیلنقصدرزیرساختهایگردشگریرابایدمردمشهرستان
هاپیگیریکنندالبتهبیشترمشکالتموجوددرمدیریتیاستنهمالیو
استانداری بودجه ای برای کمک به شهرداری ها ندارد .به گفته «حالج

مقدم»،توزیعقیررایگانبراساسجمعیتانجاممیشدوباپیشنهادهای
مطرح شده از سال آینده وسعت شهرها هم در این باره در نظر گرفته
می شود« .خواجوی» مدیر کل دفتر امور روستایی هم گفت :اعطای
تسهیالت اشتغالزایی به دهیاری ها در دستور کار است اما تاکنون
دهیاران طرح های خود را برای بررسی ارسال نکرده اند .این تسهیالت
با کارمزد هشت درصد و بازپرداخت شش ساله است و پرداخت آن به
شرطی است که دهیاری ها  20درصد آورده باشند .معاون گردشگری
و سرمایه گذاری میراث فرهنگی استان نیز با اشاره به این که خدمات
شهرداری ها از شهروند محور باید به شهروند و گردشگر محور تغییر
کند ،گفت 9 :هتل با  250اتاق و  649تخت و مجتمع های گردشگری
با 645تخت پذیرای گردشگران نوروزی خواهد بود« .عربی» از رونمایی
راهنمای جامع گردشگری استان در چند روز آینده خبر داد و افزود16:
موزه 320 ،بازارچه صنایع دستی و سوغات محلی و  81نوروزگاه برای

استقبال از بهار در شهرستان های استان برپا می شود.

 150امدادگر در 30پایگاه نوروزی
حسین قربانی  -اجرای طرح نوروزی هالل احمر از  ۲۵اسفند ماه به
مدت  22روز آغاز می شود و  ۱۵۰امدادگر در  30پایگاه به مسافران و
گردشگران نوروزی خدمات ارائه می کنند .مدیر عامل جمعیت هالل
احمرروزگذشتهدرجمعخبرنگارانگفت 42:خودرویامدادونجاتدر
پایگاه های امدادی حضور دارند و 70خودروی امدادی ،پشتیبانی از این
پایگاه ها را بر عهده خواهند داشت« .شهریاری» با اشاره به این که پایگاه
امداد هوایی استان هم در  22روز اجرای طرح فعال خواهد بود افزود:
 18پایگاه جوانان هالل احمر 18 ،ایستگاه سالمت 16 ،پایگاه دوست
دار فضای کودک و  11خیمه نماز هم در ورودی شهرها فعال می شود.

   خراسان جنوبی  66سال پیش
      در روزنامه

افتتاح دبستان

روزنامه خراسان در شماره  1400به تاریخ
 20اردیبهشت ماه  1333در مطلبی در
صفحه  4آورده است :ساعت  4بعدازظهر روز
یکشنبه 16اردیبهشتماهدبستانخسروآباد
طبسکهبناینیمهتمامآنتکمیلگردیدهبود
بوسیله آقای معتمدی نیابت تولیت عظمی با
حضور آقای زمانی و رئیس فرهنگ خراسان و
جمعی از فرهنگیان و اهالی شهرستان طبس
افتتاح گردید .ابتدا گزارش ساختمان بوسیله
آقای رئیس فرهنگ طبس قرائت و سپس از
طرف آقای معتمدی بهر یک از اطفال دبستان
مبلغیکصدریالبمنظورتهیهیکجفتکفش
داده شد .در مراجعت از طبس آقای معتمدی
از غالب دبستان های دهات بین راه بازدید و
درقراءمتعلقبآستانقدسدستوردادندکهاز
محلصدیدهصندوقتعاوناقدامبساختمان
دبستانهایدهستانیجدیدبنمایند.

تغییرشیوهتوزیعگوشتتنظیمبازار
توزیع گوشت به منظور کاهش صف های این
فراورده تنظیم بازار از این پس از طریق نهادها و
دستگاه ها انجام میشود .مسئول روابط عمومی
سازمان صنعت ،معدن و تجارت به خبرنگار ما گفت:
بعد از جلسه کمیسیون تنظیم بازار که اوایل هفته با
حضور استاندار برگزار شد ،به منظور کاهش صف
های گوشت تصمیم هایی گرفته شد که بر اساس
آن توزیع از طریق نهادها و دیگر دستگاه ها خواهد
بود .به گفته «یداللهی» ،در گام اول مددجویان
کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و بعد،
زیرمجموعه تامین اجتماعی ،اتحادیه ها ،تشکل
های کارگری و کارمندی؛ گوشت تنظیم بازار
دریافت می کنند.
معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان
صمت نیز درباره وضعیت شکر گفت :قیمت هر کیلو
گرم شکر سه هزار و 400تومان است و فروش بیشتر
از این قیمت تخلف محسوب میشود« .تهوری»
افزود :از ابتدای اسفند امسال چهار سهمیه شکر
به میزان  ۶۲۰تن اختصاص یافت که در استان
توزیع شده است و بر اساس پیگیری های انجام شده
وزارت دو هزار تن شکر دیگر هم به خراسان جنوبی
اختصاص داده است.

