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.
* بازدیدی از ارگ کاله فرنگی بیرجند داشته باشید
تا از نزدیک معنای دقیق مرمت و بازسازی را متوجه
شوید! انسان تاسف می خورد وقتی نگهداری از
بناهای تاریخی شهر را این طور می بیند.
* مسئول ایجاد سرعت گیرها کیست و چرا باید
جاده سرعت گیر داشته باشد؟ چند شب پیش از
سمت خوسف به بیرجند در حرکت بودم که قبل
از فلکه پمپ بنزین با سرعت گیر مواجه شدم.
متاسفانه این سرعت گیر نه رنگ شده بود تا از دور
معلوم باشد و نه تابلویی وجود داشت و از همه بدتر
مدل ساخت آن بسیار بد است و سبب آسیب جدی
به خودرو می شود.
* قنات روستای بید از توابع بخش ماژان خوسف
چند ماه است که بر اثر سیل تخریب شده است .قرار
بود از جهادکشاورزی برای بررسی به روستا بیایند
اما اقدامی نشد .فقط از ستاد بحران آمده و رفته اند و
اقدامی نشده است در حالی که مردم هم توانایی کار
در قنات را ندارند .از سوی دیگر از چند سال پیش به
دلیل آلوده بودن آب قنات به این روستا با تانکر آب
رسانی می شود در صورتی که فقط دو کیلومتر با چاه
آب لوله کشی فاصله دارد .قرار بود روستا لوله کشی
شود اما مدام می گویند بودجه نیست.
* اهالی مجتمع  90واحدی جماران در خیابان
پاسداران 35طیاینایامبامشکالتمتعددیمواجه
شده اند .نشت آب از سقف پارکینگ ها ،کابل کشی
نامناسب خطوط تلفن ،ناقص بودن سیستم اطفای
حریق ،نشت آب از نمای ساختمان و  ...از جمله این
موارداستوشرکتمتولیهمپاسخگونیست.
*دختربچهایرادرروزبارانیوسرددیدمکهبهقصد
مدرسهازخانهاشدرمهرشهرخارجشدومیخواست
خودرازودتربهایستگاهاتوبوسبرساندکهنتوانستو
اتوبوس حرکت کرد .او حتی دست بلند کرد تا شاید
رانندهبرایشتوقفکندومسافتیراهمباگریهدنبال
اتوبوس دوید اما راه به جایی نبرد .جا دارد رانندگان
اتوبوسبهدانشآموزانتوجهبیشتریداشتهباشند.
* روستای دالکان آرین شهر لوله کشی آب ندارد و
برخی اهالی به دلیل ناتوانی در رعایت بهداشت به
انواعبیماریهایپوستیدچارمیشوند.چرابودجه
برای آب رسانی به دیگر نقاط وجود دارد اما برای
روستایمانیست؟واینکهچهارکیلومتردورترمردم
روستاییدیگرازآبلولهکشیبهرهمندهستند.
* در شرایطی که خشکسالی امان ما را بریده است
مشخص نیست که شرکت آب منطقه ای بر اساس
کدام فرمول سهم برداشت از چاه های کشاورزی
در سرایان را کم کرده است؟
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نوروزیه

توجهبهطبیعت
جادههاشلوغاست،عدهایهمدرحالآمادهشدنبرایمسافرت
هستند .مسافرت ها شروع شده است و پدرها و مادرها چشم
انتظارمهمانانشانهستند.طبیعتخدادادیهممنتظرمسافران
است که در گذرگاه جاده ها گاهی بایستند و در کنار طبیعت
لحظاتی را بگذرانند .دستور اسالم هم سیر و سفر است ،قرآن
میفرماید:سیروافیاالرض.درزمینسیرکنید.سفردرتلطیف
روحیه ما بسیار تاثیر شگفت انگیزی دارد .حضور در طبیعت از
زاویهخداشناسیبایدباشدچونقرآنمیفرمایدنگاهکنیدکهاین
نگاهشمارابهیادقیامتمیاندازد.چطورزمینمردهدوبارهزنده
میشود،علفهامیروید،درختانسبزمیشودپساینهانشانه

اخبار
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ای از زندگی دوباره است .اما یک نکته مهم دیگر را نیز فراموش
نکنیموبهفرزندانوخانوادهبسپاریمکهباطبیعتمهربانباشند.
همیشه چند نایلون با خود داشته باشیم تا زباله هایی را که قابل
جذب در طبیعت نیست جمعآوری کنیم و در جایی بگذاریم که
بهطبیعتآسیبنمیرسد.کنارجادههارانگاهکنید،شیشهها،
بطری ها و زباله هایی که در طبیعت جذب نمی شوند و گاهی از
داخل خودروها در کوچه و خیابان پرت می شوند متاسفانه کل
طبیعت را آلوده کرده است .در مکان هایی که آب و هوای خوبی
دارد و زائران و مسافران در آن جا حضور بیشتری دارند ،آلودگی
بیشتریدیدهمیشود.
مگر از سنت های خوب نوروز این نبود که به خانه تکانی و تمیز
کردن خانه و آن چه اطراف ماست اهمیت داده شود؟ پس چرا
وقتی در مسافرت هستیم این موضوع را رعایت نمی کنیم؟ در
مسیرجادهها،درروستاهاوجاهاییکهزمینهاوباغهامتعلقبه
مردماستبایدمواظبباشیمکهبهدرختانوزراعتآنهاآسیبی
واردنشودزیراحقالناساست.انشاءا...

اردیبهشت اجرایی میشود

کلنگ راهآهن

خبرهای خوش برای خبرنگاران

فرخنژاد-استانداردرصدمینروزازحضورشدراستان،نشستصمیمی
باخبرنگارانبرگزارکردتامطالبههاودرخواستهایآنهارارودرروبشنود
و در این بین خبرنگاران هم پرسش هایی را مطرح کردند که بیشتر آن ها
مربوط به اولویت های کاری برای استان در سال  98و چگونگی تخصیص
بسته های اعتباری سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به خراسان
جنوبی بود که بیش از پنج هزار میلیارد تومان می شد .به گزارش «خراسان
جنوبی» در نشست صمیمی با «معتمدیان » که حدود چهار ساعت به طول
انجامید،ابتدامدیرخانهمطبوعاتوخبرنگارانحاضردرجلسهازدغدغه
ها و مطالبه های خود در این حوزه گفتند که اصلی ترین آن ها مربوط به
اختصاصبودجهویژهخانهمطبوعات،تامینمسکنخبرنگاران،نداشتن
بیمه ،تعلق گرفتن بسته حمایتی ،برگزاری جشنواره ملی مطبوعات ویژه
بزرگداشت پروفسور معتمدنژاد پدر علم ارتباطات و روزنامه نگاری ایران و
 ...می شد .استاندار بعد از شنیدن مطالبات و خواسته های خبرنگاران با
حوصله از حضور آن ها در جلسه ها و پوشش خبری آن قدردانی کرد ،او هر

مدیرکلثبتاحوال:

کارت های ملی قدیمی در سال 98اعتبار ندارد
 80هزار نفر در استان برای کارت های ملی هوشمند خود اقدام
نکرده اند در حالی که کارت های ملی قدیمی در سال  98هیچ
اعتباری نخواهند داشت .مدیر کل ثبت احوال استان در گفت وگو
با خبرنگار ما پایان امسال را آخرین مهلت برای ثبت نام دریافت

سالم دسته جمعی به مخاطبان
ولی زاده -سالم دسته جمعی فرزندان شما در روزنامه خراسان جنوبی به
مخاطبان خوب و فرهیخته استان؛ مخاطبانی که یک سال دیگر ما را تحمل
کردند و هر روز ،خواننده سیاه مشق فرزندان خود بودند .از همه شما که با
پیشنهادها و انتقادها به یاری ما پرداختید سپاسگزار و شرمنده خوانندگانی
هستیمکهباتماسهایتلفنی،پیامکوبهشکلحضوریفرزندانخودرامورد
تشویققراردادند.بهخوبیمیدانیمکهافزایشخوانندگان،تیراژو...نسبت
بهسالهایقبلبهدلیلفرهنگقدرشناسیوفرهیختگیشمابزرگواراناست
تاآنجاکهگاهیبهدلیلکمبودتیراژ،شرمندهخوانندگانشدیم.برگسبزی
استتحفهدرویش .مادرروزنامهخراسانجنوبیباتماموجودوازصمیمقلب
آرزویسالمتی،شادابیوسالیسرشارازخیروبرکتدرجمعخانوادهرابرای
شماداریم.پیروز،سربلندوسالمباشید.

چندنمیخواستدراینجلسهازبرنامههایسالآیندهو...سخنبهمیان
آوردامابرایاینکهپرسشخبرنگارانرابیپاسخنگذاردبهتشریحوضعیت
منابعاعتباریپرداختکهدرسفردکتر«نوبخت»بهاستاناختصاصیافت
وجزئیاتاینمنابعاعتباریرااعالمکرد.اومنابعاعتباریاختصاصیافته
از سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور را جزو برنامه های کوتاه مدت
و نیازهای اورژانسی خراسان جنوبی دانست که قرار است طی دو سال
این منابع تخصیص یابد و هزینه شود .وی این موضوع را هم یاد آور شد که
منابع در نظر گرفته شده در این سفر به استثنای منابع استانی است که در
بودجه  98برای خراسان جنوبی مصوب شده است و باید گفت این منابع
جزو برنامه های فوق العاده و ویژه به حساب می آید .وی از متقاعد کردن
وزارت راه و شهرسازی برای شروع یک قطعه از راه آهن در استان خبر داد
و گفت :قرار است در قالب کنسرسیومی که تشکیل شده است 90درصد
منابع اعتباری مورد نیاز این پروژه را کنسرسیوم و 10درصد باقی مانده را
دولت تامین کند .مهندس«معتمدیان» با بیان این که از محل منابع سفر
دکتر نوبخت به استان 50میلیارد تومان برای شروع عملیات اجرایی یک
قطعه از راه آهن تخصیص می یابد افزود :بعد از برگزاری مناقصه و تعیین
پیمانکاراینپروژهاردیبهشتماهباحضوروزیرراهوشهرسازیکلنگزنی
می شود .او اعتبار اختصاص یافته به منابع آبی استان از محل منابع سفر
رئیس سازمان برنامه و بودجه را  120میلیارد تومان اعالم و اظهار کرد:
جبرانعقبماندگیهایاستاننیازمندکارهایبزرگیاستکهنمونهآن
احداث 10هزارواحدمسکونیبرایمحرومانونیازمنداناستاناستچرا
کهباشروعآنبهطورحتمصنعتساختمانخراسانجنوبیکهدررکودبه
سر می برد نیز فعال خواهد شد .استاندار در ادامه سخنانش ،زمینه های

کارت ملی هوشمند دانست و اظهارکرد :از سال آینده کارتهای
قدیمی ملی اعتبار ندارد بنابراین مردم به ثبتنام برای دریافت
کارت ملی هوشمند اقدام کنند« .فاطمی» ،افزود :از بهمن ماه
 91تا ابتدای اسفند امسال  484هزار و  229درخواست ثبت نام
کارت ملی هوشمند در استان ثبت شده است و باید افراد جا مانده
در این چند روز برای ثبت نام کارت هوشمند اقدام کنند .وی از
کاهش بیش از  6درصدی تولد در استان طی  11ماه امسال خبر
داد و گفت :در این مدت  15هزار و  581واقعه والدت در خراسان

   خراسان جنوبی  66سال پیش
      در روزنامه

شکایتازانجمنانتخاباتشهر
روزنامه خراسان در شماره  1431به تاریخ
 28خرداد ماه  1333در مطلبی در صفحه
 4آورده است :آقایان خیاط زاده و بندگی
نمایندگان انجمن شهر طبس از آقای حسن
سبقتی ریاست دادگاه طبس شکایت کرده
اند که نامبرده در امر انتخابات شهر دخالت
کرده است .طبق اطالع نامبردگان به دادگاه
تربت حیدریه احضار شده اند و به واسطه عدم
حضور سبقتی یکی از شاکیان پرونده امر به
دادسرای مشهد فرستاده شد و آقایان نیز به
مشهد احضار شده اند.

درمعارفهفرماندهقرارگاهعملیاتیلشکر
 77ثامناالئمه(ع)مطرحشد

نیروهایمسلحآمادهمقابلهبادشمن
مغفول مانده در استان را که رسانه ها کمتر به آن می پردازند بیان کرد و از
اختصاصزمینبرایساختمسکنخبرنگارانخبردادالبتهاینموضوع
رامشروطبهتشکیلتعاونیمسکنخبرنگاراندانست.اوخواستارتدوین
منشورحرفهایرسانههایاستانشدوبابرگزاریجشنوارهملیمطبوعات
موافقتکرد.معتمدیانهمچنینبااشارهبهاختصاص100میلیونتومان
برایاحداثساختمانخانهمطبوعاتاستان،گفت 100:میلیونتومان
هم برای تامین اقالم مورد نیاز رسانه ها از جمله کاغذ در نظر گرفته ایم.
نمایندهعالیدولتدراستان،اشارهاینیزبهتعلقگرفتنبستهحمایتی،
200میلیونتومانهدیهبهعنوانوامبهخبرنگارانو ...داشتودرپایان
ازخبرنگارانتجلیلکرد

جنوبی ثبت شد که هفت هزار و  598نفر دختر و هفت هزار و 983
نفر پسر بودند .به گفته وی آمار فوت ثبت شده در این مدت هم
 1.1درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش دارد و بیشترین
فوت شدگان طی  11ماه امسال در گروه سنی  75سال بوده اند و
بیماری قلبی و عروقی بیشترین دلیل فوت بوده است .وی اظهار
کرد :از ابتدای طرح مکانیزه کردن شناسنامه ها  288هزار و 414
فقره و در 11ماه گذشته در استان  35هزار و  491شناسنامه
جدید صادر شده است.

حسینقربانی–نیروهایمسلحگوشبهفرمانفرمانده
کلقوابرایمقابلهباتحرکاتدشمنهستند.بهگزارش
«خراسانجنوبی»فرماندهقرارگاهمنطقهایشمالشرق
نیرویزمینیارتشروزگذشتهدرمراسمتودیعومعارفه
فرماندهان قرارگاه عملیاتی لشکر  77ثامن االئمه (ع)
در بیرجند تاکید کرد :همه نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی ایران برای مقابله با توطئه های دشمن گوش به
فرمان مقام معظم رهبری هستند و در این زمینه سامانه
های پدافند هوایی قوی برای دفاع از کشور در اختیار
داریم .امیر «علی آذریان» با بیان این که با توجه به تغییر
تهدیدهاوتحرکاتدشمنساختارسازمانیارتشتغییر
کرده است ،افزود :نیروهای زمینی ارتش به یگان های
واکنش سریع برای مقابله با تحرکات دشمن در کمترین
زمان تبدیل شده اند .به گفته وی ،به نیروهای زمینی
ارتش در این منطقه ماموریت داده شده است تا حرکات
دشمنان را در آن سوی مرزها زیر نظر داشته باشند و
برای اجرایی شدن این کار تعامل و همدلی خوبی بین
نیروهای مسلح مستقر در مرزهای شرق کشور وجود
دارد.دراینمراسمباتشکرازتالشهایامیر«محمدی»
فرماندهقبلی،امیرسرتیپدومستاد«ابوالقاسمرضایی»
بهعنوانفرماندهجدیدقرارگاهعملیاتیلشکر 77پیروز
ثامناالئمه(ع)دراستانمعرفیشد.ازتیرماه 97قرارگاه
عملیاتیلشکر 77ثامناالئمه(ع)برایبرقراریوحفظ
امنیتشرقکشوردرمرزهایاستانمستقرشدهاست.

