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.
* از آسفالت خیابان فردوسی شهرک چهکند دو
سال می گذرد اما جوی های خیلی بزرگی در آن
ایجاد کرده اند .دهیاری و شورا برای به سازی آن
اقدام کنند.
* چند شب پیش در بولوار امام خمینی (ره) نهبندان
پیست پیاده روی به پیست اتومبیلرانی تبدیل شده
بودوکسیهمنبودجلویشانرابگیرد،اگرچندشبانه
روز این خودروها را توقیف کنند دوباره این کار را نمی
کنند و مزاحم مردم نمی شوند.
* از دانش آموزان خوابگاهی در نهبندان هستم .از
مسئوالن آموزش و پرورش شهرستان سوال دارم آیا
برای افطار کسی که حدود ۱۷ساعت روزه بوده یک
تکه پنیر کوچک با یک نصف نان کافی است؟ غذایی
هم که از آشپزخانه مرکزی برای سحر می فرستند
سرد است و قابل خوردن نیست.

خراسان جنوبی  64سال پیش
در روزنامه

انتخاباتدرنهبندان
روزنامه خراسان در شماره  1966به تاریخ
سوم اردیبهشت ماه  1335در مطلبی در
صفحه  4آورده است :برای تشکیل انجمن
فرعی انتخابات مجلس شورایملی در
نهبندان جلسه ای بریاست آقای شیبانی
بخشدار و آقای تقوی نماینده اعزامی مرکز
در روز  29فروردین ماه تشکیل و در نتیجه
آقای اسمعیل همایونی بسمت رئیس و آقای
ابوتراب شهابی بسمت نائب رئیس و آقایان
سید محمد علی عمرانی ،عباس ملکزاده،
محمد حسین معتمدی ،غالمحسین
خسروی بسمت منشی و عضو انجمن اصلی
وآقایانحاجسیدمحمدحسنکسرایی،سید
محمد باقر طباطبائی ،یوسفعلی رجائی،
حاج محمد حسین تقوی ،کربالئی جلیل
سرابندی و زین العابدین عابدزاده بسمت
عضوعلی البدل تعیین شدند.
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تامیناعتبارحذفبخاریهاینفتیازمدارس
 45میلیارد تومان اعتبار برای حذف همه بخاری
های نفتی مدارس استان اختصاص یافت .به
گزارش«خراسان جنوبی» ،در دیدار استاندار ،معاون
هماهنگیامورعمرانیاستاندارومدیركلنوسازی،
توسعه و تجهیز مدارس با رئیس سازمان نوسازی،

توسعه و تجهیز مدارس کشور ،مقرر شد در اولین گام
 2.5میلیارد تومان برای حذف بخاری های نفتی به
استانپرداختشود.بنابراینگزارش،دربارهمصوبه
های سفر دکتر «نوبخت» به استان و با پیگیری های
استاندار مقرر شد از طریق سازمان نوسازی ،توسعه

پرواز پروانه ها در شهر
پرواز پروانه ها از روز گذشته در آسمان شهرهای
استان بیشتر مشهود است و جلوه های زیبایی
بر روی شکوفه درختان و گل ها به تصویر
کشیده اند .هر چند تداوم حدود  ۲۰سال
خشکسالی بر عرصههای خراسان جنوبی
سبب تغییرات اقلیمی غیر قابل جبرانی در این
منطقه شده است اما باران های بهاری در حالی
موجی از شادی به مردم هدیه کرد و عطش کویر
را تا حدودی فرو نشاند که در روز گذشته پرواز
انبوه پروانه ها در نقاط مختلف استان صحنه
های زیبایی به وجود آورد و شادی مردم را دو
چندان کرد .به گزارش خبرنگار ما ،روز گذشته
پرواز گونهای پروانه در بیرجند و دیگر شهرهای
استان تصاویری در مناطق شهری و به ویژه روی
درختان عناب منازل ،بوستان ها ،مزارع و باغ
ها ترسیم کرد .به گفته معاون بهبود تولیدات
گیاهی سازمان جهاد کشاورزی ،پرواز این
پروانه ها جای هیچ نگرانی ندارد و کشاورزان
برای از بین بردن آن ها دست به کار نشوند.
«عصمتی پور» با بیان این که این پروانه آفت

و تجهیز مدارس کشور طی امسال و سال آینده بیش
از  ۴۵میلیارد تومان هزینه حذف بخاری های نفتی
تامینوایناقدامبهشكلفوریانجامشود.همچنین
مقررشدبامشارکتسازماننوسازی،توسعهوتجهیز
مدارس و استانداری اعتبار کالس های كانكسی

دعای روز دهم ماه رمضان

كه جمعیت باالتری داشته و دارای ثبات جمعیت
باشد حذف و جایگزینی آن با كالس های مناسب
انجام شود .بنابراین گزارش ،با پیگیری های انجام
شده سهم تخصیص منابع ملی نوسازی مدارس
طی امسال و سال آینده بیش از سه برابر می شود.

در مراسم معارفه رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مطرح شد

شاخصهایپلیسترازانقالب
رضایی  -مجموعه نیروی انتظامی عزم خود را برای
دستیابی به پلیس تراز انقالب و مطلوب جمهوری
اسالمی ایران جزم کرده اند .رئیس عقیدتی
سیاسی ناجا در مراسم معارفه رئیس عقیدتی
سیاسی فرماندهی انتظامی استان گفت :پلیس
تراز انقالب ،شاخص های بسیاری دارد که از جمله
آن انس با قرآن است .حجت االسالم والمسلمین
«ادیانی» افزود ۶۰ :هزار نفر از مجموعه کارکنان
و خانواده ها و سربازان از یک جزء تا همه قرآن را
حفظ هستند .وی ،با اشاره به این که محتوای الزم
برای تحقق پلیس تراز انقالب طراحی شده است
گفت :اولین دوره آموزش مربیانی که بتوانند این
شاخصه ها را در دانشگاه تبیین کنند آغاز شده
است و در این زمینه  ۲۰۰نفر از طلبه ها انتخاب
شدند و این دوره ها را می گذرانند .وی یکی از
ویژگی های اصلی پلیس تراز انقالب را برخورد
حکیمانه با مردم دانست و افزود :اقتدار توام با

نیست و نباید از حضورش در مناطق شهری
نگران بود افزود :بارندگی های اخیر و پوشش
گیاهی بسیار مناسب دشت ها سبب افزایش
تعداد این گونه از حشره زیبا شده است که به
هیچ عنوان آفت حساب نمی شود .به گفته وی
امسال به دلیل شرایط اقلیمی ،بارندگی ها
و فضای سبز ،تخم گذاری حشرات آغاز شده
است و شاهد افزایش آفات خواهیم بود اما
این نوع از پروانه هیچ مشکلی برای کشاورزان
ندارد.

مهربانی ،عدالت و برخورد حکیمانه از تاکیدهای
مقام معظم رهبری است که در دایره اشتغال
نیروهای انتظامی مورد توجه است .وی ،از اجرای
طرح نسیم معرفت در راستای پلیس تراز انقالب
خبر داد و گفت :به دنبال این هستیم که برخورد
پلیس با مردم حکیمانه شود.
فرمانده انتظامی استان هم گفت :با اجرای برنامه
های فرهنگی و توسعه فضای دینی و معنوی از
ابتدای سال  92جرایم مهم بین کارکنان نیروی
انتظامی استان  45درصد کاهش یافته است.
سردار «مجید شجاع» ،افزود :از آن سال و با شروع
طرح صیانت از کارکنان ،کل جرایم  61درصد و
جرم فرار در زمان صلح  75درصد کاهش داشته
است .به گزارش خبرنگار ما در پایان این مراسم
حجتاالسالممحمدرضاعبداللهیبهعنوانرئیس
عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان معرفی
و از خدمات حجتاالسالم عرفانی قدردانی شد.

رویداد

 1500جلسه جزء خوانی قرآن

همزمان با ماه مبارک رمضان و بهار قرآن بیش از
هزار و  500جلسه جزء خوانی قرآنی مردمی در
نقاط شهری و روستایی استان برگزار می شود که
با استقبال مردم همراه است .رئیس اداره امور
قرآنی اداره کل تبلیغات اسالمی گفت :با شروع ماه
رمضان بیش از هزار و  500جلسه جزء خوانی قرآن
در مساجد ،حسینیه ها ،منازل و  ...به صورت روزانه و
شبانه برپا شده است« .سلمانی» ،افزود :به طور کامل
جلسه های مردمی جزء خوانی قابل احصا نیست اما
در هر کوچه و خیابانی از حسینیه و مسجد تا خانه و در
شهرها و روستاها این محافل قرآنی با حضور آقایان و
بانوان برگزار می شود.

تعطیلی  23طال فروشی در استان

 23واحد از صنف طالفروشان استان طی یک سال
گذشته به دلیل نوسانات بازار طال تعطیل شد و دو
طالفروش به مرز ورشکستگی رسیدند.
رئیس اتحادیه طالفروشان استان به خبرنگار
ما گفت :بازار طال در یکی دو سال گذشته دچار
نوساناتشدیدیشدهوقیمتهاباالوپایینبسیاری
را تجربه کرده تا جایی که افزایش بیش از حد قیمت
طال سبب شده است تا رکود بسیار باالیی بر بازار
طال حاکم شود و خرید و فروش ها به شدت کاهش
یابد « .قربانی مقدم» ،از افت کم قیمت طال طی
هفته گذشته خبر داد و افزود :اگر وضعیت بازار طال
به همین روال پیش برود تعداد زیادی از واحدهای

طالفروشی تعطیل خواهد شد و به ویژه برای
طالفروشانی که مستاجرند وضعیت سخت تری
رقم خواهد خورد.

حمایت  13000حامی از  2900یتیم

 13هزار و  95حامی ،دو هزار و  891یتیم در استان
را سال گذشته تحت حمایت خود قرار دادند .مدیر
کل کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به هفت
هزار و  500فرزند یتیم و محسن در استان تعداد
حامیان یتیمان و محسنین در سال گذشته را 19
هزار و  392نفر اعالم کرد و درآمد اکرام ایتام و
محسنین را در  12ماه سال گذشته  16میلیارد و
 412میلیون تومان دانست« .سلم آبادی» به درآمد
 11میلیارد و  392میلیون تومانی طرح اکرام ایتام

و درآمد پنج میلیارد و  20میلیون تومانی محسنین
در سال گذشته اشاره کرد و افزود :تعداد فرزندان
محسنین چهار هزار و  609فرزند با شش هزار و
 257حامی است .وی همچنین گفت :در سال 98
هدف گذاری شده است تا چهار هزار و  500حامی
دیگر به حامیان ایتام و محسنین افزوده شود.

بارش پراکنده در نیمه شمالی

بر اساس خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی
برای امروز و فردا گاهی وزش تندباد به تناوب
افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده در برخی نقاط
نیمه شمالی مورد انتظار است« .لطفی» ،کارشناس
هواشناسی استان گفت :به لحاظ شرایط دمایی
امروز و فردا کاهش جزئی دما پیش بینی می شود.
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خدایا قرار بده مرا در این روز از متوکالن به درگاهت
و مقرر کن در آن از کامروایان حضرتت و مقرر فرما در
آن از مقربان درگاهت به احسانت اى نهایت همت
جویندگان.

دعای روز یازدهم ماه رمضان
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خدایا دوست گردان بمن در این روز نیکى را و نـاپسند
بدار در این روز فسق و نافرمانى را و حرام کن بر
من در آن خشم و سوزندگى را به یاریت اى دادرس
دادخواهان.

برگی از رمضان

روزه و سالمتی
حکمت یا فلسفه احکام الهی را اگر بدانیم نه تنها
از آن فرار نخواهیم کرد که برعکس به آن ها عشق
خواهیم ورزید و با تمام وجود آن ها را در زندگی
به کار خواهیم گرفت .اگر شخصی ،اعتقادی به
ابعاد معنوی احکام الهی نداشته باشد حداقل
فواید ظاهری و آثار بالینی احکام قابل توجه است،
اگر از من بپرسند چرا روزه می گیری؟ می گویم
چون خودم را دوست دارم و چون خودم دوست
دارم به سالمتی ام می اندیشم بنابراین به دنبال
راهکارهای سالمتی ام هستم .ارتباط روزه را
با سالمتی از بیان پیامبر اعظم (ص) شنیدم که
تصح ُو) بدن سالمی
حضرت فرمودند( :صومو ان
ّ
می خواهید روزه بگیرید .خدایی که ما را آفریده
است سالمتی ما را دوست دارد و برای سالمتی
ما روزه را واجب کرده است .برای تشویق ما ثواب
مقرر کرده است تا به سالمتی خود توجه کنیم.
عجیب این که کسانی که مسلمان نیستند ولی
دستور اسالم را درباره روزه یک اقدام برای سالمتی
انسان می دانند .دکتر کارلو می گوید :روزه ای که
اسالم واجب کرده ،بزرگ ترین ضامن سالمتی بدن
است .دکتر کلوخ پزشک مشهور آمریکایی هم می
گوید :سرطان از تماس زیاد میکروب های عفونی
و سم های آن ها با بدن پدید می آید ،سرطان ابتدا
دمل کوچکی است که در روده یا معده می روید،
این دمل ها را می توانیم به آسانی در ابتدا با یکی دو
هفته روزه ،معالجه کنیم.

