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تلفن056- 32448050 :
نمابر- 056-32448054:پیامک2000999:

* در کنار خیابان نرجس بیرجند ،جاده سالمت
ایجاد شده است و در این شب ها نیز مردم خیلی
استقبال می کنند ولی نه از جانمایی وسیله ورزشی
خبری است و نه از فضای سبز .کاش شهرداری
مثل جاده سالمت بولوار پیامبر اعظم (ص) به این
جا هم توجه می کرد.
* چرا شهرداری بیرجند خیابان نواب صفوی را
به بولوار پیامبر اعظم (ص) وصل نمی کند تا هم
از ترافیک چهارراه خیابان انقالب کاسته شود و
هم راه دسترسی بهتری برای سایت اداری باشد؟
* متولیان امور شهری نهبندان ،فکری برای
پارک شهید مطهری بولوار معلم بردارند چون این
پارک در تاریکی به سر می برد .هوا که تاریک می
شود پارک به دلیل نبود روشنایی بسیار تاریک و
خطرناک می شود تا جایی که افرادی برای رفتن
به خانه به ناچار راه خود را دور می کنند .همچنین
چند سال است که وسایل سرگرمی کودکان از این
پارک خارج شده و وسیله جدیدی در آن جانمایی
نشده است.

خراسان جنوبی  64سال پیش
در روزنامه

اعضاءانجمنشهرقاین
روزنامه خراسان در شماره  1960به تاریخ
 27فروردینماه 1335درمطلبیدرصفحه
 4آورده است :گزارش خبرنگار اداره از قاین
حاکی است که روز جمعه 24فروردین برای
انتخاب اعضای انجمن شهر قاین اخذ رای
بعمل آمده و در نتیجه قرائت آراء آقایان حاج
سید محمد ولی موسوی ،محمود ابراهیم
آوری ،سید حسین سیروسی ،غالمرضا
سوزنی و حاج سید آقا نصراللهی بعضویت
انجمنشهرقاینانتخابشدهاند.
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دستوروزیربرتسریعاتصالبیرجندبهراهآهن

حرف مردم

ستون حرف مردم روزنامه خراسان جنوبی
انعکاس دهنده صادق نظرها ،انتقادها و
مشکالت شماست.

2

اخبار

دستور تسریع در پروژه اتصال بیرجند به خط ریلی راه آهن سراسری
صادر شد .به گزارش «خراسان جنوبی» ،استاندار به همراه معاون
هماهنگی امور عمرانی و مدیر کل راه و شهرسازی با وزیر راه و
شهرسازی دیدار کردند که در این جلسه چالش ها و تنگناهای خراسان
جنوبی در حوزه زیرساختی حمل و نقل مطرح شد و مهم ترین مطالبه
مردم استان به اجرایی شدن پروژه راه آهن بیرجند  -ایستگاه یونسی و

بیرجند -زاهدان برمی گشت .در این دیدار مهندس «اسالمی» ،اعالم
کرد :این پروژه ازكریدورهای مهم كشور است که به طور شخصی پیگیر
اجرای آن از طریق سرمایه گذار ،فاینانس و استفاده از ظرفیت صندوق
توسعه ملی هستم و از این رو دستور تسریع در روند اجرای این پروژه را
صادر کرد .برپایه این گزارش ،مطالعات تکمیلی قطعه اول این پروژه
آماده شده و در حال پیمان سپاری است.همچنین در این دیدار دستور

توسعه کریدورهای جاده ای با عنوان تکمیل باند دوم محورها و نیز
تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای پروژه محور ارتباطی بیرجند  -قاین
و راه های روستایی استان صادر شد .این گزارش حاکی است ،در سفر
آینده وزیر راه و شهرسازی به استان ،تعدادی از پروژه های مهم مرتبط
با راه و راه آهن و همچنین طرح های بازآفرینی شهری بهره برداری یا
عملیات آن شروع می شود.

برخی مسئوالن نمیتوانند  10کیلو گرم گوشت یا شکر را به
درستی توزیع کنند .نماینده ولی فقیه در استان روز گذشته در
دیدار با اعضای قرارگاه دانشجویی شهید احمدی روشن گفت :با
کم کاری برخی مسئوالن مقدار زیادی گوشت از کشور خارج شد
اما کسی ندید و فقط انبارهای احتکار را دیدیم.
به گزارش خبرنگار ما ،حجت االسالم والمسلمین «عبادی» با
بیان این که اقتصاد مقاومتی این است که زوایای گوناگون کشور

و استعدادهای مردم را غنیمت بدانیم افزود :در کمال بی تفاوتی
برخی از مسئوالن می بینیم که محصوالت تراریخته وارد کشور
می شود و می تواند مشکالت عدیده ای را برای مردم ایجاد کند.
وی ،به موضوع تغییر در وزارتخانه ها اشاره کرد و گفت :این تغییرها
گاه بی جا انجام می شود و جز وقت سوزی هیچ چیز دیگری را به
دنبال ندارد و از دولتی به دولتی یا در دولتی دست به این تغییرات
می زنند که کار پسندیده ای نیست.

رویداد

آغاز دوباره نهضت آسفالت
در بیرجند
عملیات آسفالت  78هزار متر مربع از معابر بیرجند
آغاز شد .شهردار بیرجند گفت :آسفالت  78هزار و
 500متر مربع از معابر شهر با هزینه ای بیش از 31
میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفت« .جاوید» ،از
آسفالت معابری چون بهجت مهرشهر و کارگران
خبر داد و افزود 12 :هزار متر مربع از معابر مهرشهر
و هشت هزار متر مربع از معبر کارگران  22با هشت

خدایا قرار بده برایم در آن بهره اى از رحمت فراوانـت
و راهنماییم کن در آن به برهان و راه هاى درخشانت و
بگیر عنانم به سوى رضایت همه جانبه ات به دوستى
خود اى آرزوى مشتاقان.

معنایخودسازی

برخیمسئوالننمیتوانند 10کیلوگرمگوشترادرستتوزیعکنند

حدود یک میلیون و  700هزار راس دام سبک و
بیش از  55هزار راس دام سنگین در استان وجود
دارد و کانون حادی از بیماری های دام و طیور در
استان نداریم« .اصغرزاده» مدیر کل دامپزشکی با
اشاره به این مطلب از شناسایی  50درصد بیماری
های مشترک بین انسان و دام خبر داد و افزود :بیش
از  832بیماری مشترک نظیر تب مالت ،تب خون
ریزی دهنده کریمه کنگو و سل بین انسان و حیوان
شناسایی شده است.
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برگی از رمضان

نمایندهولیفقیه:

 1.7میلیون راس دام در استان

دعای روز نهم ماه رمضان

میلیارد ریال آسفالت می شود .وی با اشاره به
روکش آسفالت خیابان شهید خزاعی (بین انقالب
و مطهری)  ،ضلع غرب خیابان مطهری  ،خیابان
شهید ذقنی و کالهدوز (انقالب) اظهار کرد :هزینه
روکش این خیابان ها معادل هشت میلیارد و 400
میلیون ریال است.
وی از آسفالت خیابان سجاد شش خبر داد و گفت:
آسفالت بولوار امام رضا (ع) حد فاصل بولوار صیاد
شیرازی تا بولوار شهید ناصری و بولوار آوینی از
میدان تا مجتمع مسکونی قرارگاه سلمان در برنامه
کاری قرار دارد .به گفته وی مسیر خیابان نواب تا
سجاد شش نیز اسفالت می شود.

تداوم وزش باد شدید
وزش باد شدید همراه با گرد و خاک برای امروز در
استان پیش بینی می شود که سبب کاهش دید افقی
در منطقه خواهد شد .کارشناس هواشناسی استان
گفت :مطابق با الگوی نقشه های پیشیابی و تصاویر
ماهواره هواشناسی ،امروز وزش تند باد ،گاهی گرد و
خاک و در نواحی شرقی به ویژه مرز شرقی ،وزش باد
شدید ،خیزش گرد و خاک و کاهش دید افقی پیش
بینی می شود« .زارعی» ،افزود :برای فردا و جمعه

ضمن افزایش ابر ،در برخی نقاط شمالی استان
احتمال رگبار پراکنده وجود دارد و تغییرات دمایی
از فردا تا پایان هفته محسوس نیست.

کشف شیشه در استان افزایش
یافت
رضایی  -امسال شاهد رشد میزان کشفیات شیشه
در استان بوده ایم که این موضوع یک زنگ خطر
جدی برای خانواده هاست و باید به آن توجه کنند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان
با بیان این که از ابتدای امسال تا  22اردیبهشت ماه
بیش از شش تن و  684کیلو گرم انواع مواد مخدر
در استان کشف شد افزود :در این زمینه  718نفر
دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شدند و 102
دستگاه وسایل نقلیه موتوری نیز ضبط شد« .زندی»،
افزود :هر چند در استان معتاد متجاهر وجود ندارد
اما راه اندازی مرکز (ماده )16دولتی رایگان برای
نگهداری معتادان متجاهر که تکلیف آن بر عهده
بهزیستی استان است در دستور قرار دارد .وی با
اشاره به این که  86مرکز درمانی معتادان در استان
وجود دارد ،گفت 14 :هزار نفر در استان از این

مراکز خدمات درمانی دریافت می کنند.

 87روستای باالی  20خانوار
محروم از راه آسفالت
 87روستای باالی  20خانوار استان از راه آسفالت
محروم است .مدیر کل راه و شهرسازی با اشاره
به این که طول جاده های روستایی استان به 11
هزار و  474کیلومتر می رسد گفت :از این میزان
پنج هزار و  788کیلومتر راه آسفالت ،چهار هزار و
 472کیلومتر راه خاکی و هزار و  214کیلومتر راه
شوسه است« .جعفری» ،تعداد روستاهای باالی20
خانوار برخوردار از راه آسفالت را  831مورد و تعداد
روستاهای باالی  20خانوار محروم از راه آسفالت را
 87مورد اعالم کرد و افزود :راه  53روستای باالی
 20خانوار به طول  248کیلومتر در دست اجرا
قرار دارد .به گفته وی ،برای آسفالت  227کیلومتر
راه روستایی هنوز اقدامی انجام نشده و راه های
روستایی باالی  20خانوار سه شهرستان بشرویه،
سرایان و فردوس تکمیل شده است.
وی روستاهای باالی  20خانوار برخوردار از راه
آسفالت را  97درصد اعالم کرد.

دستمادرشراگرفتهبود.مادرهنوزنفسنفسمیزد
بعد فهمیدم نفس تنگی دارد .پسرش گفت آقا مادرم را
نصیحتکنید،سنشباالستومشکلتنفسیدارد.قبل
ازآنکهنصیحتیکنممادرگفت:آقا،پسرمنمیخواهد
من از افراد با ایمان باشم ،از کسانی که مورد خطاب
خداوند در قرآن هستند .در قرآن فرموده است اهل
ایمانروزهبگیریدیعنیافراداهلایماندرمهمانیخدا
خصوصی هستند .گفتم مادر ،پسرت از روی دلسوزی
میگویدروزهنگیرچونشمامشکلتنفسیدارید.گفت
منکهخودممیدانمکهمیتوانمروزهبگیرموبعدنکته
ایگفتکهوجودمآتشگرفتوسوختم.گفتآقامناز
روزی که روزه بر من واجب شده است تا به امروز در هیچ
شرایطی حتی زمانی که این پسرم را حامله بودم روزه
نخوردم و از خداوند شرم می کنم که نافرمانی او کنم.
البتهبدیهمندیدموخداونددرزندگیمحتاجمنکرده
است .مریضی و گرفتاری به سراغم نیامده است .کمی
فکرکردمودلیلمشکلخیلیازافرادرادرزندگیشان
متوجهشدمکهآنهانمیفهمندازکجامیخورند.روزه،
امر و دستور خداوند متعال است ،پیرزنی که در کالس
درسخداشناسیدرماهمبارکرمضانبهمرحلهاعالی
خودسازیرسیدهاستومیخواهدازکسانیباشدکه
خداوندخصوصیآنهاراصدامیزندزیباستودرسی
استبرایهمگان.مندیگرنتوانستمچیزیبهآنمادر
بگویموبهفرزندشگفتممادرتیکاستاداست،کاش
تمام کسانی که بدون دلیل روزه می خورند در کالس
درس مادر تو شرکت میکردند و میفهمیدند معنای
خودسازیدرماهمبارکرمضانیعنیچه.

رونماییاز«ممنونم»

اولین فیلم کوتاه در کشور با موضوع تیم های آنست
جمعیتهاللاحمربهکارگردانیمحمدرضاسلطانپور
در استان رونمایی شد .وی درباره این فیلم کوتاه
گفت :همیشه از انسانها در مقابل خدماتی که انجام
میدهند تقدیر می شود اما کمتر انسانی پیدا می
شود که به فواید مخلوقات خداوند مانند زنبور عسل یا
سگهای زنده یاب فکر کند.

