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 کوی بسیج و دانشگاه نهبندان قطع و وصل شدن
مدامصدایشبکهسهسیما،آزاردهندهاست.مسئوالن
صداوسیمافکریبردارند.
* نمی دانم چرا به نانوایی روستاهای اطراف بیرجند
آرد  12درصد سبوس می دهند و حتی آرد  15درصد
سبوس هم با آرد شهر تفاوت دارد؟ مشتری می گوید
بروید ببینید در شهر چه نانی می پزند .با این که هزینه
نانواییدرمناطقاطرافبیرجندوداخلشهریکیاست
چراتفاوتقایلمیشوند؟
*جشنیبهمناسبتنیمهشعباندرنهبندانبرگزارشد
که جای تشکر دارد اما خوب است دست اندرکاران به
نکاتی توجه کنند .به عنوان مثال طوالنی کردن برنامه
و استفاده از خواننده مهمان در پایان سبب خستگی
میشود.
*شرکتآسانموتورازقراردادخودبرایتحویلخودرو
 ۶۵میلیون تومان بیشتر دریافت کرد .موعد تحویل
خودرو اسفند 96بود که هنوز از خودرو خبری نیست!
شکایتخریدارانهمراهبهجایینمیبرد.
* قابل توجه مسئول حوزه خدمات شهری شهرداری
بیرجند؛ ساکنان کوچه شرافت چهار مهرشهر حدود
دوسالاستکهدرایننقطهزندگیمیکننداماکوچه
سطل زباله ندارد و مردم مجبورند از سطل زباله چند
کوچه دورتر از خانه خود استفاده کنند .مگر جانمایی
یکسطلزبالهچقدربرایشهرداریهزینهدارد؟
* راه مواصالتی درح به ماخونیک از چند ماه قبل،
مسدود شده است و با وجود پیگیری های شورای
اسالمیودهیار،بخشداریدرحوفرمانداریسربیشه
هنوز اقدامی انجام نداده اند و اهالی مجبور به استفاده
ازدیگرمسیرهاهستند.
*دریکیازکارخانههایکاشیبیرجندکارمیکنمکه
شش ماه حقوق ،عیدی و پاداش طلبکارم و حدود سه
سال است که اضافه کار هم نگرفته ام! چرا مسئوالن
متولیدرادارهکاروسازمانصمتکاریبرایپرداخت
حقوحقوقماانجامنمیدهند؟
* شهرداری بیرجند برای خیابان سعدی مهرشهر هم
فکری بردارد .این خیابان خاکی و بسیار خراب است.
عالوه بر این وجود تعمیرگاه خودروهای سنگین هم
سببسلبآسایشساکنانمنطقهشدهاست.
* بعد از تعریض خیابان شهید قرنی در حد فاصل
میدان شهدا تا مقابل دانشکده هنر ،شیب بندی
معبر به گونه ای است که آب باران و روان آب های
جاری شده از کوچه ها در نقاط مختلف آن جمع و با
عبور خودروها سبب پخش شدن به اطراف می شود.
این موضوع در بارندگی دوشنبه شب گذشته کامال
مشهود بود.
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اخبار
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 ۱۴۰کامیون سوخت؛ معطل در افغانستان
فرخ نژاد  28 -فروردین ماه یکی از رانندگان گرفتار در آن طرف مرز
افغانستان به «خراسان جنوبی» پیام داد که «از یک ماه قبل  300نفر با
کامیون های ترانزیتی سوخت در خاک افغانستان بدون هیچ امکاناتی
گرفتارند چرا که گمرک فراه با تجار مشکل دارد و خودروهای سوخت را
تخلیه نمی کند .آن چه بر مشکل مان افزوده ،وقوع سیل و بارندگی های
سیل آسای ماه اخیر است که سبب شده است تا همه خودروها در تلی از
شن و ماسه گرفتار شوند و رانندگان امکان جا به جا کردن این خودروها
را به دلیل سنگینی بار آن نداشته باشند .موضوع مهم تر این است که
مسئوالن گمرک ایران هم اقدامی انجام نمی دهند .از همه مهم تر ،آب و
آذوقه ای که همراهمان برده ایم تمام شده است و بدون هیچ فریادرسی

در خاک همسایه گرفتاریم».
مدیر کل گمرکات در پیگیری خبرنگار ما این موضوع را تایید کرد و دلیل
آن را تغییر نوع مشتقات سوختی ورودی به افغانستان توسط شرکت
فراورده های نفت و گاز این کشور بدون اطالع به تجار افغانستانی اعالم
کرد« .خاشی» ،افزود :پیگیر رفع این مشکل از طریق گمرک جمهوری
اسالمی ایران و وزارت امور خارجه هستیم.
در پیگیری دوباره روزنامه خراسان جنوبی در  31فروردین ماه هم
مدیر کل گمرکات ،گفت :بنا بر آخرین اطالعات ،مشکل به دلیل نمونه
برداری و تطبیق استاندارد بودن سوخت های ارسالی اعالم و کار نمونه
برداری از  90کامیون تا روز پنج شنبه انجام شده است .او ادامه داد:

اطالعی از نتیجه نمونه برداری و تخلیه بار کامیون ها به دست نیامده
است و امروز (شنبه) نتیجه کار مشخص می شود.
روز گذشته هم «خراسان جنوبی» پیگیر آخرین وضعیت کامیون های
معطلدرافغانستاناز«خاشی»شدواواینطورپاسخدادکهتاروزدوشنبه
بار 20کامیون ،تخلیه شد و به کشور بازگشته و دیروز (سه شنبه) هم40
دستگاه دیگر به استان برگشته اند .به گفته وی ،چون روند تخلیه در آن
سوی مرز به کندی انجام می شود به کامیون های در صف انتظار در این
سویمرز،هنوزاجازهخروجبهسمتافغانستاندادهنشدهاست.خاشی،
ادامه داد :اعالم کرده ایم تا 100یا 150خودروی ترانزیتی آن سوی مرز
بازنگرددبهکامیونهایمنتظردرمرزماهیروداجازهخروجدادهنشود.

اعتبارات سرریز قرارگاه خاتم االنبیا (ص) برای استان
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا (ص) پروژه های میلیاردی زیادی
در کشور انجام می دهد که در استان ما انجام نشده اما یک سال
است سرریز استان های دیگر به خراسان جنوبی داده می شود .به
گزارش خبرنگار ما ،فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) روز گذشته در
دیدار با جمعی از مدیران رسانه و مطبوعات ،از افتتاح دفتر قرارگاه
خاتم االنبیا (ص) در سال  98خبر داد و گفت :کارنامه  ۴۰ساله
سپاه نشان میدهد بسیج و سپاه همیشه همگام مردم هستند و به

محرومان و مستضعفان کمک میکنند .سردار «قاسمی» افزود:
سپاه خود را خادم همه مردم به ویژه قشر مستضعف می داند و در
بخش های محروم فعالیت می کند که یکی از دالیل اصلی دشمنی
با سپاه این است که سپاه و ایران از مظلومان جهان از جمله لبنان
حمایت می کنند.
وی با اشاره به حضور پرشور رسانه ها در انعکاس فعالیت های
بسیج و سپاه گفت :در بسیاری از جاها رسانه ها بسیج و سپاه را

حمایت و فعالیت های آنان را منعکس می کنند ،اگر چه خود بسیج
و سپاه چندان راغب به این امر نیستند .به گفته وی باید از بستری
که فراهم شده است استفاده شود و عملکرد  ۴۰ساله انقالب این
را نشان می دهد که با وجود همه مشکالت ،در مقابل تهدیدها و
تحریم ها ایستادگی کرده ایم و تا آخر نیز خواهیم ایستاد .در این
جلسه چند نفر از مدیران رسانه ها به بیان مطالبی درباره مسائل
روز پرداختند.

رویداد

زیباسازی پیاده راه خیابان جمهوری اسالمی
طرح زیباسازی پیاده راه خیابان جمهوری اسالمی بیرجند در مرحله
اول از میدان امام خمینی (ره) تا سه راه اسدی کلید خورد .معاون
امور عمرانی ،حمل و نقل و ترافیک شهرداری گفت :طرح ایجاد
پیاده راه خیابان جمهوری اسالمی از میدان آزادی تا میدان امام
حسین (ع) به طول سه هزار و  400متر به صورت رفت و برگشت اجرا
خواهد شد« .عدل» با بیان این که برای مرحله اول ،دو میلیارد تومان
در نظر گرفته شد ،افزود :این طرح در مجموع حدود شش میلیارد
تومان هزینه دارد .به گفته وی مرحله اول اجرای طرح در صورت
امکان تا تیر ماه به پایان می رسد و در مرحله بعد اجرای پیاده رو از
میدان آزادی تا میدان امام (ره) و سپس از سه راه اسدی تا میدان
امام حسین (ع) اجرا خواهد شد.

جشنواره ورزش همگانی دانشگاه ها
حسین قربانی  -اولین جشنواره ورزش های همگانی دانشگاه ها و
موسسه های آموزش عالی استان به میزبانی دانشگاه بیرجند برگزار
می شود .مدیر تربیت بدنی دانشگاه بیرجند به خبرنگار ما گفت :این
جشنواره  12و  13اردیبهشت ماه با حضور دانشجویان دختر و پسر در

رشته های والیبال چهار نفره ،آمادگی جسمانی ،بسکتبال سه نفره و ...
برگزار خواهد شد .به گفته «میرکاظمی» در این جشنواره دانشگاه های
بیرجند ،صنعتی بیرجند ،فرهنگیان ،بزرگمهر قاین ،پیام نور ،جامع
علمی کاربردی ،فنی و حرفه ای و غیر انتفاعی های هرمزان و پیروزان
حضور خواهند داشت.

اهدای سیمان به مناطق سیل زده لرستان
دوتریلیسیمانبامشارکتدفترنمایندگیآستانقدسرضویوپایگاه
شهیدقندیمخابراتاستان،برایبازسازیبهمناطقسیلزدهلرستان
ارسال شد« .دباغی» مسئول روابط عمومی دفتر نمایندگی آستان
قدس رضوی در استان گفت:هزار پاکت سیمان در قالب دو دستگاه
تریلی با هزینه  150میلیون ریال از کارخانه سیمان دورود لرستان
تهیه و اهدا شد.

تجلیل از منتخبان پست های نوروزی
 20منتخب پست های نوروزی هالل احمر تجلیل شدند .به گزارش
«خراسان جنوبی» روز گذشته  20منتخب پست های نوروزی جمعیت
هالل احمر استان که از  28اسفند  97تا  16فروردین ماه در ورودی

شهرهایاستانبهمسافراننوروزیخدماتارائهکردهاند،تجلیلشدند.

راننده پژو قربانی برخورد با شتر
رضایی  -سانحه رانندگی برخورد با شتر در محور نهبندان یک قربانی
بر جا گذاشت .رئيس پليس راه استان گفت :در كيلومتر  20محور
نهبندان به زاهدان یک دستگاه پژو با یک نفر شتر در وسط جاده برخورد
کرد و به مسیر دیگر جاده منحرف شد و با یک دستگاه اتوبوس تصادف
کرد .به گفته سرهنگ «رضایی» بر اثر اين سانحه ،راننده پژو در دم جان
باخت و سرنشين آن برای مداوا به بيمارستان منتقل شد .وی تخطی از
سرعت مطمئنه و ناتوانی در کنترل خودرو از جانب راننده سواري پژو را
دلیل این حادثه اعالم کرد.

مرگ راکب موتورسیکلت
تصادف در بولوار پيامبر اعظم (ص) بيرجند مرگ موتورسوار را رقم زد.
رئيس پليس راهنمایي و رانندگی استان گفت :یک دستگاه پرايد با يك
دستگاهموتورسيكلتبرخوردکردکهبراثراینحادثهراكبموتورسيكلت
پسازانتقالبهبيمارستانجانباخت.بهگفتهسرهنگ«عباسي»راننده
خودروو موتورسوارهردودرتصادفبهنسبتمساوینقشداشتند.

   خراسان جنوبی  64سال پیش
      در روزنامه

اوراباکلنگکشتند
روزنامه خراسان در شماره  1804به تاریخ
 10مهر  1334در مطلبی در صفحه  4آورده
است :در روز سوم مهر ماه حبیب ا ...فرزند
محمد علی ن در سر بند سارپل آویج بقتل
رسید و قضیه بژاندارمری بیرجند اعالم و پس
از انجام تشریفات قانونی جنازه دفن شد پس
از آن مامورین در صدد کشف جریان و تعیین
هویت قاتل برآمدند و در نتیجه معلوم میشود
مقتول یعنی حبیب ا ...ن در سر جالیز بوده
که رضا حسین نژاد  17ساله فرزند رمضان
بنزد او رفته و بزور با وی عمل شنیع انجام
داده و سپس او را با کلنگ بقتل میرساند
و متواری میگردد ،قاتل بوسیله مامورین
دستگیر و تحت تعقیب قرار گرفته است.

خطر سرمازدگی محصوالت باغی
و زراعی
ســرمازدگی محصــوالت باغــی و زراعــی بــا ادامــه
رونــد کاهشــی دمــای هــوا بــرای صبــح پنــج شــنبه
و جمعــه در ســه شهرســتان سربیشــه ،قاینــات
و درمیــان پیــش بینــی مــی شــود .کارشــناس
هواشناســی اســتان  ،گفــت :مطابــق بــا الگــوی
نقشــه هــا و خروجــی مــدل هــای پیشــیابی بــا تــداوم
ناپایــداری هــای جــوی البتــه بــا شــدت کمتــر طــی
امــروز در اســتان ،وزش بــاد شــدید تــوام بــا گــرد
و خــاک بــه ویــژه در مناطــق شــرقی اســتان و در
مناطــق شــمال شــرقی اســتان رگبــار و رعــد و بــرق
(در مناطــق مســتعد بــارش تگــرگ و برخــورد صاعقه
و در ارتفاعــات احتمــال بــارش پراکنــده بــرف) قابــل
پیــش بینــی اســت« .لطفــی» افــزود :همچنیــن بــا
توجــه بــه شــمالی شــدن جریانــات و تاثیــر زبانــه هــای
پرفشــار جــوی ادامــه رونــد کاهشــی دمــای هــوا تــا
فــردا در منطقــه پیــش بینــی مــی شــود کــه ســبب
وقــوع یخبنــدان در مناطــق سردســیر و کوهســتانی
و شهرســتان های سربیشــه ،قاینــات و درمیــان برای
صبــح پنــج شــنبه و جمعــه خواهد شــد .وی بیشــترین
میــزان بارندگــی دوشــنبه تــا صبــح روز گذشــته را
مربــوط بــه بیرجنــد بــا  9میلــی متــر و قهســتان بــا
هشــت میلــی متــر بیــان کــرد.

