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.
*وقتیقراراستکهبرایفضایبازیپارکهایتوحید
وآزادگانکفپوشتهیهشود،قیمتآنگراننیستاما
برای پارک هایی چون خانواده ،آزادی ،پدران آسمانی
و...هزینهتامینکفپوشپلیاتیلنزیاداستوباشن
نرمرفعتکلیفمیشود!
*ساکنانمجاوررودخانهبلخطبسدرمرکزشهرستان
از کمترین خدمات شهری برخوردارند و حتی سال
گذشته به مدت چهار ماه به دلیل کمبود ماشین حمل
زباله در عمل زباله ها از در منازل جمع نمی شد که
با اعتراض شدید مردم مواجه شد و پس از مکاتبات و
مراجعه های بسیار باالخره شهرداری ملزم شد هفته
ای دو بار زباله ها را از در منازل جمع آوری کند .امسال
باتوجهبههشدارهایجدیکهدرزمینهبارندگیداده
شدولیشهرداریبرایالی روبیکانالاقدامنکرد.
* در روستای نصرآباد شهرستان خوسف از سال 92
زمینمسکونیازطرفبنیادواگذارشدهاستاماهنوز
نتوانسته ایم از شبکه گاز استفاده کنیم در حالی که
همسایه های ما 100متر آن طرف تر گاز دارند .بعد
از چند سال این منطقه لوله گذاری شده است و فقط
به خاطر یک علمک ما را از این اداره به آن اداره پاس
میدهند.
*یکیازچالشهایاصلیطبسگرانیمسکن،زمین
و اجاره خانه در این شهر است که بخشی از آن به علت
بیبرنامگیونبودتوجهبرخیمسئوالندستاندرکار
است که جوانان را حتی وادار به کوچ به روستاهای
اطراف می کند ،این وضعیت برای این قشر حکم سیل
راداردکهدستآنهابههیچجاییبندنیست،مسئوالن
شهرستانوشهرطبسچهبرنامهایدرسالجدیدبرای
رفعاینمشکلدارند؟
*هرچندبندخاکینورآباد(مسجدبنی)طبسباتوجه
به بارندگی های اخیر تقریبا پر شده است اما به منظور
حفظمراتعپاییندستوجلوگیریازآسیببهخطوط
راهآهن،نیازبهتقویتاینسیلبنداست.
*پس از بارندگی های شدید چند روز گذشته جاده
منتهی به آبگرم لوت شهرستان خوسف تخریب شده
است و امکان رفت و آمد در آن میسر نیست .مسئوالن
شهرستانبرایبهسازیمسیردسترسیبهاینمنطقه
گردشگریبهسرمایهگذاربخشخصوصیاقدامکنند.
*چهارراه اول خیابان توحید بیرجند از تقاطع های پر
تردددراینمسیراستکهفقطازچراغچشمکزنبهره
میبرددرحالیکهنیازبهچراغزمانداردارد.
*چند ماه از احداث میدان در تقاطع بولوار پیامبر
اعظم(ص) و محله سراب بیرجند می گذرد اما هنوز
اقدامی برای زیباسازی و کاشت گل و گیاه در آن انجام
نشدهاست.ازسوییروشناییاینمیدانهمکماست.
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نمایشاقتدار

نمایندهولیفقیه:اندیشههایصیادشیرازیرمزتحولدرارتششد
حسین قربانی – نیروهای مسلح مستقر در مرکز استان توان ،آمادگی و
اقتدارخودرابهنمایشگذاشتند.بهگزارش«خراسانجنوبی»،رژهنیروهای
مسلحمستقردرمرکزاستانباحضوریگانهاینمونهارتش،سپاه،نیروی
انتظامی و بسیج برگزار شد و در این مراسم چند سامانه پدافند هوایی چون
موشکبومیشاهینوسامانهموشکیمرصاد بهنمایشدرآمد.
نمایندهولیفقیهدراستاندراینمراسمبابیاناینکهارتشبعدازپیروزی
انقالب با پایبندی به ارزش ها به ارتش مکتبی تبدیل شد ،گفت :ارتش
جمهوری اسالمی ایران امروز بر اساس عقیده راسخ خود در حفاظت از
کشورمقابلاستکبارایستادهاست.حجتاالسالموالمسلمینسید«علیرضا
عبادی»بابیانتفاوتهایموجوددربینارتشهایجهانافزود:ارتشهای

کالسیکازنظرنوعآموزشهاینظامی،سلسلهمراتبوشکلظاهریخیلی
شبیه هم هستند اما از نظر ماهیت با هم تفاوت بسیاری دارند و در برخی
کشورهایجهاننیروهایمسلحبهابزاریبرایسرکوبملتهایخودشان
تبدیلشدهاند .بهگفتهویارتشمکتبیوتوحیدیمانهتنهادرهشتسال
دفاعمقدسبلکهدر 40سالبعدازپیروزیانقالبدرمقابلدشمنتادندان
مسلح مقاومت کرد و امروز به جایی رسیده است که برای دشمنان این ملت
خطونشانمیکشد .ویاندیشههایشهیدصیادشیرازیرادرارتشرمز
تحولدرآندانستوتاکیدکرد:ارتشجمهوریاسالمیایرانامروزدرقلب
مردمجاداردوازسوییهمهنیروهایمسلحباوحدتخودباقدرتدرمقابل
دشمنانایستادهوآنهارابهوحشتانداختهاند .فرماندهارشدآجادراستان

هم در این مراسم با بیان این که نیروهای ارتش در سال های بعد از پیروزی
انقالبثابتکردندکهباپیرویازرهبریهموارهوفاداربهارزشهایانقالب
اسالمیبودهاند،گفت:پیامارتشجمهوریاسالمیایران برایجهانصلح
ودوستیاست.امیر«ارسالنپرهیز»تاکیدکرد:نیروهایمسلحایرانامروز
بهمشتآهنیناینملتتبدیلشدهاندوهیچگاهبهدشمناجازهنخواهند
دادحالکهدرتوطئههایمختلفعلیهاینملتشکستخوردهاندباردیگر
تجربه شده را بیازمایند .به گفته وی سپاه یکی از نهادهای برآمده از متن
انقالب و بر اساس قانون اساسی بخشی از نیروهای مسلح این کشور است
وتروریستینامیدنسپاهازسویآمریکانهایتدشمنیبااینملتاست.در
اینمراسمپیاماستانداربهمناسبتروزارتشهمقرائتشد.

در آستانه نیمه شعبان

شهردراستقبالازخورشید
در و دیوار شهر از آذین بندی خیابان ها گرفته تا
چراغانی کردن مسجد و تکایا همه گویای این است
کهخبریدرراهاست.الزمنیستبدانیچندمینروز
عیدشعباناستولیاحساسمیکنیشهردرانتظار
رویدادی بزرگ است .خبری در راه است! مساجد و
تکایا یا بیشتر و برخی میدان های شهر در حال آماده
شدنبرایجشنمیالدمنجیعالمبشریتهستند.
جالب است جوانان خیلی عاشقانه و بدون پیرایه
صحنبزرگمساجدشهرمانراآمادهجشنتولدمی
کنند .یکی متولی نصب صوت است و دیگری نصب
بنروگروهیدیگرهمآذینبندیوچراغانیرابرعهده
دارند .البته برخی خیابان ها با دل مردم همخوانی
ندارد .آذین بندی در کار نیست و نشانی از پرچم و
تابلویی هم برای تبریک گفتن به چشم نمی خورد.
در خیابان های اصلی و پر رفت و آمد شهر قسمتی از
خیابان با آویز شدن پرچم های رنگی کوچک ،نوید

عید بزرگ داده شده و هنوز ایستگاه صلواتی هم به
چشمنمیآیدوتحرکیازشهرداریدیدهنمیشود.
مساجد بزرگ شهر هر کدام به گونه ای میزبانی از
مهمانانجشنتولدرابرعهدهگرفتهوبرنامهتدارک
دیدهاند.قراربرمیزبانیهایسادهوبیتکلفاست.
برخی مساجد با نصب بنر و تابلو و بعضی با زدن یک
ریسهوپرچمسادهازمهماناندعوتمیگیرند.

• •کاروان شادی در شهر

خیابان جمهوری تنها خیابانی است که تا جمعه
حال و هوایی دیگر به خود گرفته است« ،هادیان»
یکی از فعاالن هیئت ابوالفضلی با اشاره به این
که امسال در خیلی از خیابان ها چراغانی و آذین
بندی را شاهد نیستیم و مسئوالن شهری آن چنان
که باید و شاید خود را برای اعیاد شعبانیه و جشن
نیمه شعبان آماده نکرده اند به خبرنگار ما می

گوید :آذین بندی و چراغانی شدن و نصب پرچم
های میالد برای اعیاد شعبانیه و جشن بزرگ نیمه
شعبان در خیابان جمهوری را انجام دادیم و برای
نیمه شعبان راه اندازی دو کاروان شادی در شهر را
در برنامه داریم .صبح روز میالد نیز بعد از برگزاری
دعای ندبه کاروان شادی دوباره به راه می افتد و
به سمت بازار که سراسر آذین بندی می شود برای
برگزاری جشن حرکت خواهیم کرد .در خیابان
آیتی هنوز آذین بندی و چراغانی به چشم نمی
خورد ،مقابل در ورودی مسجد نوشته های بنری
بزرگ مهمانان را به مراسم سخنرانی و مدیحه
سرایی دعوت می کند.

• •اجتماعمنتظرانظهور

در سجادشهر هم خبری از چراغانی و آذین بندی
نیست و فقط در یک مسیر کوتاه تابلوهایی نصب

شده و پرچم های رنگی آویزان است .در مسجد امام
صادق(ع)اینخیابانهمکهتنهابهبستنیکرشته
ریسه اکتفا شده است ،یکی از اعضای هیئت امنا از
انجام جشن نیمه شعبان در امشب خبر می دهد
و می افزاید :برنامه حرکت به سمت میدان ابوذر
و شرکت در اجتماع مهدویون را در برنامه داریم و
ایستگاه صلواتی هم در شب نیمه شعبان پذیرای
مهمانانخواهدبودودرعصرروزوالدتجشنیویژه
خواهران برگزار خواهد شد« .زنگویی» عضو هیئت
امنای مسجد سید الشهدا (ع) نیز از برگزاری جشن
در نیمه شعبان و چراغانی ویژه در ایام شعبانیه در
این مسجد می گوید .هیئت حسینی شهر هم خود
را با تشریفات و چراغانی کامل برای جشن نیمه
شعبان آماده کرده و از مسجد تا میدان امام حسین
(ع) نه مانند گذشته اما بهتر از دیگر خیابان های
شهر آذین بندی شده است.

اقدامات اولیه برای پایان معطلی یک ماهه  200کامیون سوخت در افغانستان
قاسمی  -چند روز قبل یکی از رانندگان گرفتار در آن طرف مرز افغانستان
برای «خراسان جنوبی» پیام داد که خودروهای ترانزیتی آن ها از گمرک
ماهیرودمجوزخروجگرفتهاندامادرآنطرفمرزمعطلهستند.دراینپیام
آمدهبودکه ازیکماهقبل 300نفرباکامیونهایترانزیتیسوختدرخاک
افغانستانبدونهیچامکاناتیگرفتارندزیراگمرکفراهباتجارمشکلداردو
خودروهایسوختراتخلیهنمیکند.آنچهبرمشکلمانافزودهوقوعسیل
وبارندگیهایسیلآساماهاخیراستکهسببشدهاستتاهمهخودروهادر
تلیازشنوماسهگرفتارشوندورانندگانامکانجابهجاکردناینخودروها

رابهدلیلسنگینیبارآننداشتهباشند.موضوعمهمترایناستکهمسئوالن
گمرک ایران هم هیچ اقدامی انجام نمی دهند .از همه مهم تر این که آب و
آذوقه ای که همراهمان برده ایم تمام شده است و بدون هیچ فریادرسی در
خاکهمسایهگرفتاریم.مدیرکلگمرکاتدرپیگیریدوبارهخبرنگارمااز
آخرینوضعیتپیگیریاینموضوعگفت:بنابرآخریناطالعات،مشکلبه
دلیل نمونه برداری و تطبیق استاندارد بودن سوخت های ارسالی اعالم و
کار نمونه برداری از 90کامیون تا روز پنج شنبه انجام شده است« .خاشی»
افزود:اطالعیازنتیجهنمونهبرداریوتخلیهبارکامیونهابهدستنیامده

است و امروز نتیجه کار مشخص می شود و امکان تخلیه بار در روز گذشته
وجود دارد اما تا روز جمعه از آن طرف مرز ،اطالعی حاصل نشده است .وی
تصریحکرد:همانطورکهبارهااعالمشدهاست،استانداردنبودنسوخت
قابل قبول نیست و گمرک یک سازمان جهانی و تابع ضوابط است و زمانی
که دولتی اجازه ورود برخی کاالها را نمی دهد باید موضوع را بررسی کند
و ثبت سفارش ندهد ،وقتی صادرات آن کاال در کشور ممنوع نیست و منع
استانداردسازینداردتاجرافغانمیداندکهچهکاالییمیخردودرکشور
خودباچهمشکلیمواجهمیشود.

   خراسان جنوبی  64سال پیش
      در روزنامه

تشکیلکالستابستانی
دربیرجند
روزنامــه خراســان در شــماره  1746بــه
تاریــخ  28تیــر مــاه  1334در مطلبــی
در صفحــه  4آورده اســت :یکــی از کالس
هــای ســه گانــه ابتدائــی تابســتانی در محــل
دبســتان نمونــه بیرجنــد بسرپرســتی آقــای
احمــد زمــردی تشــکیل شــد و  49نفــر از
مدیران و آمــوزگاران شهرســتان و بخشــهای
گنابــاد – فــردوس – طبــس و بخــش هــای
تابعــه بیرجنــد که دعــوت شــده بودنــد در این
کالس هــا شــرکت کردنــد برنامه ایــن کالس
بدیــن ترتیــب تنظیــم شــده بــود کــه شــرکت
کننــدگان دو هفتــه مشــغول مشــاهده و فــرا
گرفتــن روش هــای نویــن بــوده و دو هفتــه
دیگــر وقــت خــود را صــرف مشــاهده از کلیــه
مــواد تدریــس عملــی نمودنــد و آمــوزگاران و
مدیــران مزبــور در ایــن کالس بــا روش هــای
نویــن آشــنا شــدند.

 399میلیاردتومان؛خسارتسیلبه
کشاورزی
وقوع سیل هفته گذشته بیش از 399میلیارد تومان به
بخش کشاورزی خراسان جنوبی خسارت وارد کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی میزان خسارت وارده
به این بخش را در وسعت پنج هزار و  200هکتار بیان
کرد و به خبرنگار ما گفت :بیشترین میزان خسارت
ها ،به بخش باغی با بیش از هشت هزار و  200هکتار
بوده است.
قوسی افزود :در سیل اخیر همچنین بیش از هزار
و  600قطعه طیور و حدود  637راس دام نیز تلف
شد که میزان خسارت وارده در این حوزه هنوز نهایی
نشده است.وی با اشاره به این که دام های تلف شده با
هماهنگی اداره کل دامپزشکی و صندوق بیمه جمع
آوری و دفن شد ،از خسارت  30تا  100درصدی به
بیش از  267رشته قنات خبر داد و گفت :قرار است
قنات هایی که  100درصد خسارت دیده است ،با
مشارکت مردم و پیمانکاران مرمت و الی روبی شود.

