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روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2
ستون حرف مردم 

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

حرف�مردم�

ــر: نماب
056 32448054  

پیامک:
2 0 0 0 9 9 9   

ــن: تلف
056 32448050

  آسفالت کوچه های شهید غفاری 10، 12،  ●
16 پس از سال ها گذشت زمان و بعد  14 و 
از حفاری های متعدد شبکه گاز، فاضالب و 
... ناهمواری و دست اندازهای زیادی دارد و 

نیازمند روکش است.
 مسئوالن استان که قصد انجام اقداماتی برای  ●

توسعه شهرستان درمیان دارند، به سازی و تعریض 
راه های اصلی آن از جمله مسیر منصورآباد – 
بیرجند و منصورآباد – قهستان و منصورآباد – آرین 

شهر را هم مورد توجه قرار دهند.
شهرستان  ● مسینای  طبس  در  است  مدتی   

مسئوالن  دهد  می  رخ  دام  سرقت  درمیان 
انتظامی گشت زنی ها به ویژه در شب را افزایش 

دهند.
 مسئوالن در این شب های سرد یک شب مهمان  ●

روستاییانی شوند که برای تهیه یک گالن نفت 
باید دردسرهای متعددی را متحمل شوند. از 
اواخر مهر تا االن و پس از چند سفر به بیرجند 

موفق شدم فقط 200 لیتر نفت تهیه کنم.
 چند ماه از شروع احداث بولوار به جای آیلند در  ●

خیابان جمهوری اسالمی از میدان امام خمینی 
)ره( تا سه راه اسدی می گذرد اما هنوز به پایان 
نرسیده است. شهرداری کار را زودتر تکمیل کند.

 وقتی شهر از داشتن فضای مناسب تفریحی  ●
محروم است چرا برای منطقه بنده دره، برنامه 

ریزی مناسب انجام نمی شود؟
 قرار بود به سرویس مدارس سهمیه سوخت  ●

اعطا شود، اما با وجود ثبت نام در سامانه هنوز 
اقدامی نشده است.

پیاده روهای خیابان جمهوری اسالمی بیرجند  ●
مقابل پارک آزادی، افزون بر عرض کم، توسط 
برخی فروشندگان، سد معبر و سبب شده است تا 
عابران مجبور به استفاده از حاشیه خیابان شوند.

 مسئوالن متولی برای نصب شیشه ایستگاه  ●
های اتوبوس در برخی مناطق شهر که تخریب 
شده است، اقدام کنند. این موضوع در زمستان 
با توجه به بارش برف و باران، مشکالتی برای 

شهروندان ایجاد می کند.
 برخی اتوبوس های فعال در خطوط شهری  ●

بیرجند فرسوده است و نه تنها دارای صندلی، 
امکانات گرمایشی و ... مناسبی نیست بلکه از 
رده خارج است. با توجه به افزایش هزینه و نرخ 
کرایه ها مسئوالن متولی این خدمات را برای 

مسافران فراهم کنند.

خراسان�جنوبی��61سال�پیش���      
 در�روزنامه

تهیه زمین ورزشی
روزنامه خراسان در شماره 2603 به تاریخ 11 تیر 1337 در مطلبی 
بوده  ورزشی  زمین  فاقد  تاکنون  قاینات  است:  آورده  چهار  صفحه  در 
بدنی  تربیت  انجمن  رئیس  و  بخشدار  آقای  توجه  اثر  در  اینک  است 
مشغول  و  تهیه  مربع  متر   12600 بمساحت  مناسبی  محل  قاینات 

تسطیح و ساختمان زمین مزبور میباشند.

یادداشت��

غالمرضا بنی اسدی
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گزارش »خراسان جنوبی« از نرخ میوه در بازار محله تا خیابان

بازی برخی کسبه روزبازار با اعتماد مردم 
اکبری -زنبیل را که بر می دارد سوی روزبازار را می گیرد تا حسب 
اعتمادی که دارد میوه را از آن جا خرید کند. این باور در پی 
خریدهای متعددی است که داشته و قیمت هایی که بارها با بیرون 
مقایسه کرده است با این حساب، کمتر پیش آمده است که میوه را 
در دیگر فروشگاه ها قیمت بگیرد حال آن که برخی فروشندگان 
با وجود اعتمادی که مردم به آن ها دارند عالوه بر رعایت نکردن 
قیمت 15 درصدی زیر مبلغ بیرون از بازار، میوه را گران تر هم می 
فروشند و به نوعی با اعتماد مردم، بازی می کنند! به گفته مسئوالن 
امر قیمت میوه و تره بار باید در روز بازارها کمتر از میوه فروشی ها 
و مغازه های شهر باشد اما آن چه از شواهد بر می آید این موضوع 
چندان رعایت نمی شود. گزارش خبرنگار ما از یکی از روز بازارهای 
شهرداری بیرجند و میوه فروشی های راسته خیابان، حکایت از این 
دارد که قیمت ها در روز بازارهاگاه با بیرون برابر است و در برخی 
اجناس هم با قیمت بیشتر به فروش می رسد. در یک میوه فروشی 
راسته خیابان هندوانه 2500 تومان، نارگیل 10 هزار تومان، موز 
بر اساس کیفیت و داخلی و خارجی بودن هفت تا 13 هزار تومان، 
لیمو شیرین، پرتقال و نارنگی از چهار تا شش هزار تومان، کیوی 
شش هزار تومان، انار 9 هزار تومان، سیب زرد و قرمز بین چهار هزار 
تا هفت هزار و 800 تومان، گالبی 9 و 10 هزار تومان و هویج سه 
هزار و 500 تومان، سیب زمینی چهار تا پنج هزار تومان اعالم شد در 
حالی که بررسی قیمت موارد یاد شده در روز بازار نشان می دهد که 
این اجناس کمتر به نرخی زیر 15 درصد بازار عرضه می شود. چند 
میوه فروشی هم در روز بازار، قیمت انواع نارنگی و پرتقال را چهار 
هزار و 500 تا هشت هزار تومان، سیب زرد و قرمز به نرخ های شش تا 
هفت هزار و 500 تومان، گوجه فرنگی به نرخ های متفاوت 7500 
تا هشت هزار تومان، کدو و بادمجان سه هزار و 500 تا چهار هزار و 
500 تومان، خیار سبز چهار هزار و 500 تومان و هویج سه هزار و 

500 تومان عرضه می کردند که مقایسه این نرخ ها با بیرون از روز 
بازار، نشان می دهد نه تنها اجناس با 15 درصد زیر قیمت بازار به 

فروش نمی رسد بلکه در مواردی نیز بیشتر است.

قیمت با بیرون تفاوتی ندارد
یکی از خریداران در روز بازار با بیان این که برخی اقالم قیمت گذاری 
شده است و برخی بدون درج قیمت عرضه می شود، گفت: کیفیت 
میوه ها در روز بازار و میوه فروشی های حاشیه خیابان تفاوتی ندارد 
در حالی که بر اساس قانون باید قیمت میوه و تره بار در این محل ها 
پایین تر باشد اما کمتر شاهد چنین ماجرایی هستیم. یک میوه فروش 
روز بازار اظهار کرد که همه فروشنده ها بار میوه را از میدان بار تهیه 
می کنند و نرخ ها بر اساس کیفیت مشخص می شود بنابراین قیمت 

میوه در روز بازار و مغازه ها تفاوت چندانی ندارد.

اجناس؛ 15 درصد زیر قیمت بازار
رئیس سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی 
شهرداری بیرجند هم در این باره گفت: بر اساس قراردادی که با 
غرفه داران روز بازارها منعقد می شود باید اجناس را 15 درصد 
زیر قیمت بازار عرضه کنند و شهروندان می توانند در صورت 
مشاهده تخلف، شکایت خود را از طریق شماره 32204527 
اعالم کنند. به گفته »لطایفی« اجرای گشت مشترک به همراه 
تعزیرات حکومتی برای کنترل بازار و نظارت بر عملکرد روز بازارها 
در دستور کار شهرداری قرار دارد.»حیدری« رئیس اتحادیه میوه 
و تره بار بیرجند نیز گفت: طی چند روز اخیر قیمت موز، سیب 
زمینی و پیاز افزایش نامتعارفی داشته است به طوری که موز تا 
14 هزار تومان، سیب زمینی چهار هزار و 500 و پیاز بین 6 هزار 

و 800 تا هشت هزار و 500 تومان در بازار عرضه می شود.

برای شناختن حضرت زهرا )س( باید به معرفت در 
هندسه مکتب علوی رسید چنان که برای شناخت موال 
علی )ع( باید مکتب نشین آموزه های فاطمی شد. این 
دو یک حقیقت بودند در دو جان و جهان را به نور واحد 
روشنی می بخشیدند. اگر بخواهیم »امامت« را به 
عنوان حقیقتی جریان ساز در نظام دینی مطالعه کنیم 
در خواهیم یافت که هر دو بزرگوار نگاهی واحد دارند 
هر چند در کلماِت گونه گون. حضرت فاطمه )س( به 
تصریح از زبان پیامبر )ص( می فرمایند: مثل امام، چونان 

کعبه است که بر گردش می چرخند و او بر گرد چیزی 
نمی چرخد.)1( و این یعنی مردمان همیشه را باید به 
این نکته توجه داد که نسبت خود را با اماِم زمان خویش، 
درست و دقیق و راهبردی تعریف کنند. جامعه اگر بتواند 
نسبت خود را با ولی خدا روشن کند، ادامه مسیر زندگی 
اش هم روشن خواهد شد. این سخن، مفهوم دیگری را 
نیز به ذهن می رساند که این مردم هستند که حق دارند 
راه خود را انتخاب کنند. حضور آنان است که حتی برای 
حجت خدا هم تکلیف آور می شود. این نیز مفهومی است 
که می توان از نخستین خطبه موال علی )ع( در آغاز عهد 
خالفت ایشان فهمید آن جا که می فرمایند» اگر حضور 
حاضر و تمام بودن حجت بر من به خاطر وجود یاور 
نبود و اگر نبود عهدی كه خداوند از دانشمندان گرفته 
است كه در برابر شكمبارگی هیچ ستمگر و گرسنگی 
هیچ مظلومی سكوت نکنند، دهنه شتر حكومت را بر 
كوهانش می انداختم و پایان خالفت را با پیمانه خالی 
اولش سیراب می كردم.... «)2( باری، سخن امام علی 

)ع( نیز همان سخن حضرت فاطمه )س( است در تبیین 
جایگاه امام در جامعه. اگر مردم آمدند، امام می آید اما 
اگر روی برگرداندند، امام هم تکلیفی برای به عهده 
گرفتن امور ندارد چه همان گونه که حضرت زهرا )س( از 
زبان رسول خدا )ص( بیان می کند امام چون کعبه است 
و در مقام خویش مستقر و اگر مردمان گردش به طواف، 
جان خویش را زالل نسازند کعبه پی مردم نخواهد آمد. 
امام هم تا مردم به میدان نیایند، ماموریت میان داری 
ندارد اما وقتی آمدند، اقبال شان با استقبال امام جواب 
خواهد گرفت.باری به آغاز سخن برگردیم؛ برای شناخت 
حضرت زهرا )س( باید شاگرد مکتب علوی شد چنان که 
موال علی )ع( و امامت را باید در کالم حضرت فاطمه )س( 
شناخت. شناختی چنین برای همیشه رهگشاست. فکر 
می کنم تکریم بی بی و تعظیم در محضر حضرت اش، 

معرفتی چنین نسبت به امامت است.
 1-بحاراالنوار، ج 36، ص 353 

 2- فراز های آخر خطبه شقشقیه

امامت در منطق فاطمی

»جهان جواد« آماده اکران
»جهان جواد« روایت شهید جواد جهانی، کارمند 
شهدای  از  و  خراسان  هنری  فرهنگی  موسسه 
10 بهمن در مشهد  تهیه شد که  مدافع حرم، 
رونمایی و اکران می شود. مدیر تولید و روابط 
اثر، گفت: مستند جهان جواد در  این  عمومی 
روایتی ساده و صمیمی تالش کرده است قسمت 
هایی از زندگی و جهاد این شهید مدافع حرم را به 
تصویر بکشاند. »جواد محمدزاده« افزود: در این 
اثر که قسمت قابل توجهی از آن را تصاویر مستند 
مرتبط با این شهید در سوریه تشکیل می دهد، 
دو همرزم او از جمله مداح اهل بیت حاج احمد 
واعظی که در سوریه همراهش بودند، در خاطراتی 
شنیدنی، لحظات شهادت شهید جواد جهانی 
در منطقه بنیامین سوریه را روایت می کنند. وی 
با بیان این که شهید جواد جهانی از مدافعان 
ایرانی و مشهدی تیپ فاطمیون بود و 22 آبان 
95 در منطقه عملیاتی حلب سوریه به شهادت 
رسید به عوامل تولید »جهان جواد« اشاره کرد و 
ادامه داد: سید صادق غفوریان کارگردانی این 
اثر را بر عهده داشت و تدوین آن را سید محمد رضا 
تهامی انجام داد و مستند، توسط موسسه فرهنگی 
هنری خراسان، آخرین خبر و کانون بسیج رسانه 

شهیدان جهانی و سیدی تهیه شد. 

نماینده ولی فقیه: بصیرت، رافع مشکالت است
کلید رفع همه مشکالت در داشتن بصیرت است. نماینده ولی فقیه در دیدار 
کارکنان و خانواده های دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالرضا )ع( با 
اشاره به این که باید در جهان بینی، جهان بینی توحیدی، انسان شناسی و 
دین شناسی بصیرت کسب کرد، گفت: مشکالت وجود اما همه مشکالت راه 
حل دارد و رمزش این است که جهان شناسی، انسان شناسی و دین شناسی 
درست حاصل شود. حجت االسالم والمسلمین »عبادی« با بیان این که اگر 
کسی به بصیرت برسد هرگز دچار خوف و افسردگی نمی شود، افزود: مشکالت 
اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، بازار و ... همه به دلیل ضعف 
بصیرت است.به گفته وی اگر فردی دارای بصیرت باشد کارهایی که انجام می 

دهد عبادت است.

حمایت اندک از شطرنج

حسین قربانی – حمایت اندک ورزش و جوانان و نبود حامی مالی از مهم ترین دغدغه 
های شطرنج بازان استان است. به گزارش »خراسان جنوبی« روز گذشته جمعی 
از شطرنج بازان در کارگروه بررسی عملکرد هیئت شطرنج، نبود حامی مالی، 
حمایت اندک ورزش و جوانان، غیر فعال بودن بعضی از هیئت های شهرستانی، 
تغییر و تحول در دوران ریاست جدید هیئت، مشکل در پرداخت هزینه ها و اعزام ها 
و ... را مطرح کردند. »خسروی« رئیس هیئت شطرنج استان هم از برگزاری بیش 
از 16 برنامه و برنامه ریزی مسابقات دوره ای در شهرستان ها و ... خبر داد و تاکید 
کرد حتی اگر مجبور شوم خودرویم را می فروشم تا مسابقات بین المللی شطرنج 
جام خاوران، برگزار شود. »میزانی« دبیر هیئت هم گفت: برای برگزاری مسابقات 
بین المللی به سه اتوبوس و پیگیری اداره کل ورزش و جوانان برای اسکان شطرنج 
بازان نیاز است. »یوسفی« رئیس کارگروه ورزش همگانی و قهرمانی نیز خواستار 
پیگیری هیئت برای فعال شدن هیئت های غیر فعال شهرستان ها شد. »قطبی« 
معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان هم گفت: سال 97 ، هفت میلیون 

تومان و امسال پنج میلیون تومان به این هیئت کمک شد.

اجتماع عزاداران یاس کبود

 همزمان با ایام عزای شهادت حضرت فاطمه )س( اجتماع عزاداران یاس 
کبود در بیرجند برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در این مراسم که در آستان 
شهدای باقریه برپا شد، حاضران به عزاداری در سوگ شهادت دخت نبی اکرم 
)ص( پرداختند. در این مراسم مادر شهید سندروس از شهدای دوران انقالب 

در بیرجند به بیان خاطراتی از فرزند شهیدش پرداخت.



گروه شهرستان ها

بوی ناشی از فاضالب سایت هزار واحدی مسکن مهر 
قاین نه تنها در این روزها که هوا سرد است کمتر به 
مشام نمی رسد بلکه ساکنان شهرک های زعفرانیه، 
قهستانیه، سیمان و خیابان های اطراف آن را نیز آزار 
می دهد. یکی از ساکنان مجتمع مسکونی غدیر قاین 
با اشاره به این که بوی فاضالب، امان او و خانواده اش 
را بریده است می گوید که حاضر است سند خانه اش را 
به یکی از مسئوالن هدیه کند تا حداقل یک شب را در 
این مجتمع سپری کنند شاید متوجه شوند که ساکنان 
این مجتمع چه شرایطی را تحمل می کنند. به گفته 
»حسینی«، بیش از دو سال است که بوی بد ناشی از 
فاضالب واحدهای مسکونی که در معابر و جوی های 
اطراف مجتمع جاری است عرصه را بر ساکنان و حتی 
همسایه ها تنگ کرده است تا جایی که برخی می گویند 
اگر تمکن مالی داشتند با خرید یک آلونک در حاشیه 

شهر خود را از این وضعیت نجات می دادند.
 او مـی افزایـد: از وعـده هـای بـی عمـل مسـئوالن بـه 

سـتوه آمـده ایـم.

 بی تفاوتی مسئوالن!

یکی دیگر از ساکنان این مجتمع اظهار می کند که 
زندگی در این مجتمع خیلی سخت است و بوی ناشی 

از فاضالب امان ما را بریده است.
 »احمدی«  می گوید: این معضل سبب شده است هیچ 
کس حاضر به خرید این واحدهای مسکونی نباشد و 
قیمت ها نیز به شدت افت کند. او که به تنهایی در 
واحد مسکونی اش زندگی می کند به این موضوع 
اشاره می کند که همسر و فرزندانم ناراحتی اعصاب 
گرفته اند و به خانه پدرم رفته اند و حاضر نیستند 
به خانه برگردند. او معتقد است مسئوالن با سوء 
استفاده از نجابت جمعیت پنج هزار نفری مجتمع به 
وعده های خود برای رفع مشکل فاضالب عمل نمی 
کنند. به گفته وی با وجود انتشار اخبار و گزارش 
های بسیار از شرایط فاضالب مجتمع در رسانه ها، 
مسئوالن باز هم بی تفاوت و به مشکالت عدیده مردم 
بی توجه هستند البته فقط امام جمعه قاین در نماز 
جمعه از ساکنان شهرک برای تحمل این وضعیت 

اسفبار عذرخواهی کرد.

انتشار بو در نیمی از شهر 

این  درباره  هم  قاین  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
تعفن  بوی  دیگر  حاال  گوید:  می  بهداشتی  معضل 
فاضالب مجتمع هزار واحدی مسکن مهر مختص 
این منطقه استشمام نیست بلکه در نیمی از شهر 
منتشر شده و امان مردم دیگر نقاط و شهرک های 
مجاور را هم بریده است طوری که بهداشت محیط 
مردم در معرض خطر است. »قرایی«  با اشاره به در 
پیش بودن نوروز و خواسته مردم برای برطرف کردن 
مشکل، از ورود مسئوالن برای رفع موقت بوی ناشی 
از فاضالب مجتمع غدیر با ساخت پیکج فاضالب 
خبر و ادامه داد: در آخرین جلسه بررسی شرایط 
فاضالب مجتمع، قرار شد فرمانداری، اداره کل راه 
و شهرسازی و شرکت آب و فاضالب شهری هر کدام 
یک سوم هزینه احداث پکیج موقت فاضالب را متقبل 
شوند اما راه و شهرسازی به تعهد خود عمل نکرده و 
اعالم داشته است که اعتباری به این منظور ندارد و 

باید از محل فروش زمین، هزینه را تامین کند.

نیاز به اقدام اضطراری
او به اجرای 7.5 متر لوله گذاری برای خروج فاضالب 
از محدوده مسکن مهر و انتقال به کانال های آب و 
... اشاره و خاطر نشان کرد: مسئوالن برای اجرای 
راهکار موقتی هم اعالم می کنند که نیاز به مجوزهای 
زیست محیطی است و دریافت این مجوزها زمان می 
برد در حالی که از این معضل باید به عنوان یک بحران 
بهداشتی فوری یاد کرد و نیاز به انجام کار اضطراری 
دارد. به گفته وی، قول های مسئوالن در رده های 
مختلف برای رفع این معضل بهداشتی شهر، عملی 
نشده است و تحمل ساکنان مجتمع و شهرک های 
اقماری طاق شده است. وی، تصریح کرد: اگر ساکنان 
این نقاط بخواهند منتظر اجرای تصفیه خانه فاضالب 
قاین باشند به طور حتم باید چهار و پنج سال منتظر 
بمانند در حالی که رفع این معضل به صورت اضطرار 
باید در دستور کار باشد. قرایی، ابراز امیدواری کرد که 

مسئوالن تا نوروز این معضل را رفع کنند.

           شهرستان ها 3 
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ســه  شنبه | ۸ بهمن  139۸ |  2 جمادی الثانی 1۴۴1 | شــماره 3199

رئیس شورای 
اسالمی شهر: 

در آخرین جلسه 
بررسی شرایط 

فاضالب مجتمع قرار 
شد فرمانداری 

اداره کل راه و 
شهرسازی و شرکت 
آب و فاضالب شهری 

هر کدام یک سوم 
هزینه احداث پکیج 

موقت فاضالب را 
متقبل شوند اما راه 

و شهرسازی به تعهد 
خود عمل نکرده 

است

 2 مجتمع حمایتی
 آماده بهره برداری است

خسروی- دو مجتمع حمایتی بهزیستی و چند 
طرح اشتغال مددجویان و توان خواهان استان 
همزمان با دهه فجر افتتاح می شود. مدیر کل 
حمایتی  های  مجتمع  افتتاح  از  بهزیستی، 
بهزیستی آرین شهر و طبس با اعتبار ۱۴ میلیارد و 
۲۴۰ میلیون ریال و چند پروژه دیگر به نمایندگی 
از ۳۰۰ طرح اشتغال خرد در استان با ۱۲۰ 
میلیارد ریال تسهیالت پرداختی در دهه فجر 
خبر داد. »عرب نژاد« گفت: مجتمع حمایتی 
آرین شهر با زیر بنای ۴۲۰ متر مربع و اعتبار 
۶۹۲ میلیون تومان به صورت پیمانی و امانی با 
هدف تسهیل و تسریع در خدمت رسانی به جامعه 
هدف بخش سده ساخته شد. به گفته وی، مجتمع 
شهید فوالدی مقدم نیز به عنوان اولین و بزرگ 
ترین پروژه عمرانی این اداره کل در طبس  و طی 
دو مرحله در مرحله یک با ۳۴۰ میلیون تومان و 
مرحله دو با ۲۱۰ میلیون تومان اعتبار و زیر بنای 

55۰ متر مربع احداث شد.

محموله لباس قاچاق توقیف شد
 ماموران ایست و بازرسی فرماندهی انتظامی 
قاینات ۱۰۰ کیلوگرم پوشاک خارجی قاچاق 
توقیف کردند. فرمانده انتظامی قاینات، گفت: 
ماموران این فرماندهی هنگام کنترل خودروهای 
عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند 
و در بازرسی از خودرو ۱۰۰ کیلوگرم پوشاک 
کردند.  کشف  گمرگی،  اسناد  بدون  خارجی 
سرهنگ »زال بیکی«  ارزش ریالی این کاالها را 

۱۲۰ میلیون ریال اعالم کرد.

حیات وحش فردوس و سرایان در معرض طاعون
70 راس قوچ و میش تلف شد

طاعون  بیماری  معرض  در  سرایان  و  فردوس  آزاد  مناطق  وحش  حیات 
نشخوارکنندگان کوچک قرار گرفت و 7۰ راس قوچ و میش در این نقاط تلف 
شد. مدیر کل حفاظت محیط زیست از وجود بیماری طاعون نشخوار کنندگان 
کوچک در مناطق آزاد فردوس و سرایان خبر داد و گفت: مدتی پیش، گزارش 
تلفات پراکنده حیات وحش ) قوچ و میش( در مرز شمالی استان ) مرز فردوس، 
بجستان و گناباد( توسط همکاران اجرایی محیط زیست فردوس واصل شد. 
»اکبری« ادامه داد: در بررسی های اولیه به این نتیجه رسیدیم که به احتمال 
زیاد عامل بیماری از منطقه حفاظت شده هاللی واقع در خراسان رضوی به 
استان گسترش یافته است چرا که قبل از این در گناباد و بجستان تلفات حیات 
وحش گزارش شده بود. او ادامه داد: پیگیری این موضوع مهم در دستور کار قرار 
گرفت و مهم ترین موضوع از همان ابتدا تشخیص قطعی بیماری بود. به گفته 
او گسترش دامنه بیماری به سمت سرایان، حساسیت گروه های پایش محیط 
زیست و دام پزشکی را بیشتر کرد و در نهایت حیوان مریض توسط محیط بانان 
برای بررسی کامل بالینی و نمونه برداری ها در اختیار دام پزشکی قرار گرفت 
و نتیجه آزمایش های تکمیلی توسط دام پزشکی اعالم و عامل بیماری، ویروس 

طاعون نشخوارکنندگان کوچک ) ppr( تشخیص داده شد.

 راهیابی سربیشه 

به پایتخت کتاب ایران

سربیشـه بـه مرحلـه نیمـه نهایـی ششـمین دوره 
پایتخـت کتـاب ایـران راه یافـت. رئیـس اداره 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی سربیشـه، گفـت: در 
ششـمین دوره انتخـاب پایتخـت کتـاب ایـران، 
۱۳۶ شـهر کشـور حضـور داشـتند و بـرای اولیـن 
بار، سربیشـه تنها منتخب از میان ۱۱ شهرستان 
اسـتان اسـت که بـه مرحلـه نیمـه نهایی ایـن دوره 
راه یافـت. »قاسـمی« بـا بیـان ایـن کـه سربیشـه بـا 
ارسـال ۱۰ طرح در داوری ایـن دوره قرار گرفت، 
افـزود: سربیشـه بـا توجه بـه تعـداد باالی طـرح ها 
و خالقیـت و نـوآوری در ارائـه آن ها، امیـد ورود به 

مرحلـه نهایـی ایـن دوره را دارد.

افزایش ایمنی محور بشرویه - دیهوک
عملیات فوگسیل در محور بشرویه - دیهوک به طول ۱۰ کیلومتر اجرا شد. 
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بشرویه، گفت: این محور، شهرستان 
را از مسیر ارسک به دیهوک و جاده ترانزیتی کرمان و همچنین به مرکز استان 
متصل می کند و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. »محمد خیری«  ادامه داد: 
رسیدگی مناسب به راه های اصلی و فرعی و روستایی نیازمند منابع استانی 
بیشتر است و در کنار منابع ملی، قابلیت بهبود محورهای حوزه استحفاظی این 
اداره را فراهم می کند. وی، درباره پروژه های آینده و در دستور کار این اداره، 
اظهارکرد: احداث راهدارخانه ارسک، احداث و آسفالت روستای اتحاد، ساخت 
و آسفالت محور جوزردان به کرند، احداث و آسفالت محور بشرویه - چاهنو و 
همچنین روکش آسفالت قسمتی از محور های اصلی بشرویه - فردوس و ... 

امسال و سال آینده اجرایی می شود.

فرماندار قاینات: فضاسازی دهه فجر در شأن باشد

فضا سازی های گرامی داشت دهه فرخنده فجر باید در شأن قاینات باشد. 
فرماندار در جلسه برنامه ریزی برنامه های دهه فجر گفت: مردم شهرستان در 
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، نقش اثر گذاری داشتند به طوری که سه 
ماه قبل از پیروزی انقالب، پنج شهید تقدیم کردند. مهندس»کریمی« افزود: 

باید در این باره از ظرفیت بازار و اصناف به خوبی استفاده شود

وعده هایی که عملی نشد

 بوی فاضالب 
 مسکن مهر قاین
در نیمی از شهر 

حقانی - اهالی کرغند قاینات چهار کیلوگرم زعفران 
برای بازسازی عتبات عالیات کمک کردند. رئیس ستاد 
بازسازی عتبات عالیات قاینات درجلسه شورای سیاست 
گذاری این ستاد، گفت: طی ۱۰ ماه گذشته سه میلیارد 
و 7۳8 میلیون ریال کمک نقدی مردم شهرستان برای 
بازسازی عتبات جمع آوری شد. »غالمی«  افزود: موکب 
های اربعین امام رضا )ع( و کریم اهل بیت )ع( قاین نیز 
طی دو مرحله ۲5۰ میلیون ریال کمک نقدی و غیر 

نقدی برای کمک به سیل زدگان جمع آوری کرده اند.

70 درصد سارقان فردوس مهاجر هستند

بیـش از 7۰ درصـد سـارقان سـرقت هـای بـزرگ 
در فـردوس افـراد در گـردش و مهاجـر هسـتند. 
فرمانـده انتظامـی فـردوس در نشسـت خبـری از 
وقوع ۲7۰ فقره سـرقت در ۱۰ ماه امسال خبرداد 
و گفت: سارقان کالن، اغلب غیر بومی و در حرکت 
هسـتند. سـرهنگ »فـوالدی«  فـردوس را در مسـیر 
هفـت اسـتان جنوبـی کشـور اعـالم و اظهـار کـرد: 
بـا توجـه بـه ایـن کـه حجـم عبـور و مـرور از فـردوس 
زیاد اسـت و بـر اسـاس گـزارش هـای وزارت میراث 

فرهنگی، سـاالنه حـدود ۱۰ میلیـون مسـافر از این 
شهرستان به سـمت مشـهد مقدس و بالعکس تردد 
مـی کننـد بنابرایـن برخـی از سـارقان بـزرگ غیـر 
بومـی از امنیـت فـردوس سـوء اسـتفاده مـی کننـد. 
وی از رشـد ۱۲ درصـدی سـرقت هـا طـی ۱۰ مـاه 
امسـال نسـبت به مـدت مشـابه سـال قبـل خبـر داد 
و گفـت: از ۲7۰  فقـره سـرقت، ۱85 فقره کشـف و 
بـه دسـتگیری سـارقان و بازگردانـدن امـوال مـال 

باختـه هـا منجـر شـد.

اهدای زعفران برای بازسازی عتبات عالیات



زهرا خسروی -  سال ها از مطرح شدن طرح تعریض 
خیابان طالقانی بیرجند با هدف روان کردن ترافیک در 
این مسیر می گذرد و مسئوالن شهرداری که موافقت 
برخی مالکان را مانعی بر سر راه اجرای این طرح می 
دانستند، حاال نه تنها از تعداد واحد های تملک شده و 
اعتبار هزینه شده برای آن ابراز بی اطالعی می کنند، 
بلکه نبود بودجه کافی برای تملک بقیه امالک را از 
موانع اجرای این طرح می دانند. نهم مهر سال 91 
مسئول وقت امالک شهرداری بیرجند به »خراسان 
طرح  در  درصد  صد  که  امالکی  بود  گفته  جنوبی« 
تعریض خیابان طالقانی قرار می گیرد حدود 15 باب 
مغازه است که چهار مورد آن به تملک شهرداری درآمد. 
به گفته مهندس »مهدوی کیا« 40 درصد امالک تملک 
و 60 درصد باقی مانده است که چنان چه توافق الزم با 
مالکان انجام شود تا پایان سال 91 کار تخریب به اتمام 
می رسد. اما سال ها از آن صحبت ها می گذرد و هنوز 
دغدغه های رانندگی در این خیابان اصلی مرکز استان 
ادامه دارد، در این میان، برخی از ادارات عقب نشینی 
مسیر را انجام داده اند، اما تعداد امالک شخصی عقب 
رفته زیاد نیست بنابراین باید امالک زیادی در مسیر 

تعریض، خریداری و تخریب شود.

باید چاره اندیشی شود
یکی از مغازه داران این خیابان با اشاره به مطرح 
شدن تعریض این معبر شهر و ضرورت اجرای آن با 
توجه به حجم ترافیک و تردد خودروها، می گوید: 
شهرداری یا با مالکان توافق یا آن را اجباری اعالم 
کند و در مقابل به آنان خدماتی ارائه دهد. »کوشافر« 
با استناد به صحبت های شهردار مبنی بر سنگین 
بودن طرح تعریض خیابان طالقانی و این که در بازه 
ای مطرح شد که خیابان شیرین به عنوان پشتیبان 
شیرین،  خیابان  که  است  معتقد  شود،  استفاده 
هزینه بیشتری از تملک باقی امالک بر شهرداری 
تحمیل می کند، هر چند برای تملک نیز به سرمایه 
زیادی نیاز است. وی از عقب نشینی اجباری برخی 
امالک هنگام انتقال سند خبر و ادامه می دهد: به 

تازگی صحبتی مبنی بر توافق با مالکان انجام نشده 
است اما در صورت ارائه برخی خدمات به مالکان 
البته  رسید،  توافق  به  توان  می  شهرداری،   توسط 
دادگستری،  مانند  نقاط  برخی  نشینی  عقب 
شد.کاسب  انجام  توافق  از  بعد   ... و  بیمارستان 
ساختمان  تجمع  هالل،  پروژه  احداث  دیگری، 
پزشکان و بیمارستان امام رضا )ع(، کم عرض بودن 
را  مناسب  پارکینگ  نبود  و  زیاد  ترافیک  و  خیابان 
تعریض  طرح  زودتر  اجرای  اهمیت  دالیل  دیگر  از 
خیابان مطرح می کند و با اشاره به بازسازی جداول و 
جوی های دیگر نقاط شهر می افزاید: مبلمان شهری 
مرکزی  نقطه  در  شدن  واقع  وجود  با  قسمت  این 
شهر، وضعیت مناسبی ندارد و باید بازسازی شود. 
مناسب،  پارکینگ  نبود  به  اشاره  با  هم  شهروندی 
افزایش ترافیک و تردد خودروها به ویژه در ساعت های 
پایانی روز از ضرورت اجرای طرح می گوید و تاکید می 
کند: با توجه به امالک شخصی باقی مانده، باید برای 
تملک با مالکان به توافق رسید. »زارعی« با استناد 
به طرح موضوع هایی نظیر یک طرفه شدن خیابان 
طالقانی و استفاده از خیابان شیرین به عنوان مسیر 
برگشت، این طرح را به دلیل واقع شدن بیمارستان 

امام رضا )ع( در این خیابان و ... مناسب نمی داند.

 در اولویت نیست
معاون معماری و شهرسازی شهرداری بیرجند با اشاره به 
این که قرار شد پارکینگ پروژه هالل  تامین شود، معتقد 
است: بهره برداری از این پروژه ارتباط چندانی با طرح 
تعریض خیابان طالقانی ندارد. »فخیم زاده« با اشاره به 
اعالم ضرورت اجرای این پروژه طی سال های اخیر، می 
افزاید: با توجه به قیمت گذاری 15 تا 20 میلیون تومانی 
برای هر متر مربع از امالک این نقطه، پرداخت آن بسیار 
سنگین و خارج از عهده شهرداری است مگر این که مالکان 
مراجعه کنند و هزینه پروانه های ساخت به نوعی تهاتر شود. 
به گفته وی، این پروژه جزو برنامه های اولویت دار نیست که 
شهرداری برای آن ریالی در تملک ها کنار بگذارد و بودجه 

شهرداری برای دیگر نقاط شهر هزینه می شود.

بدون اقدام از سال 95
»اکرم زاده« مسئول امالک شهرداری بیرجند هم 
از تعداد تملک های این محدوده برای اجرای طرح 
تعریض اظهار بی اطالعی می کند و پاسخ گویی در 
این باره را به مسئول دایره حقوقی شهرداری محول 
می کند که »اسالمی نژاد« نیز صحبت درباره آخرین 
وضعیت تملک ها در این محدوده را به شهردار واگذار 
و به بیان این نکته بسنده می کند که در شرایط فعلی، 
وجود  تعریض  طرح  برای  اعتباری  و  خاص  برنامه 
ندارد. به گفته وی، از سال 95 اقدام خاصی برای 
تعریض این خیابان انجام نشد و فقط سال گذشته 
استان  دادگستری  با  طرح،  این  اجرای  ادامه  در 
تهاتر شد. دکتر »تقی زاده« رئیس شورای اسالمی 
شهر بیرجند هم با اشاره به این که تعریض خیابان 
طالقانی به طرح جامع ترافیک شهری و تامین منابع 
مالی بستگی دارد، اعالم جزئیات درباره موضوع را 

به شهردار واگذار می کند.

زمان مشخص نیست
»جاوید« شهردار بیرجند نیز از آخرین وضعیت تملک 
ها و اعتبار مورد نیاز برای امالک باقی ماندهااظهاربی 
اطالعی می کند و با اشاره به ابالغ طرح تفضیلی 
تعریض خیابان طالقانی، طی سال های گذشته فقط به 
بیان این نکته اکتفا می کند که طرح به قوت خود باقی 
است اما نمی توان زمان دقیقی برای اتمام آن اعالم 
کرد چرا که هر پروژه، عمری دارد، آن هم تا زمانی که 

تملک و اجرای آن به اتمام برسد. 

امتیاز:  صاحب 
موسســه فرهنگی هنری خراسان

مسئول:  مدیر 
محمد ســعید احدیان 
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آن اعالم کرد 
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با توجه به قیمت 
گذاری 15 تا 20 

میلیون تومانی 
برای هر متر مربع 

از امالک این نقطه، 
پرداخت آن بسیار 

سنگین و خارج از 
عهده شهرداری 

است

5 هزار کالس باید هوشمندسازی شود 
خسروی- پنج هزار کالس درس استان به هوشمندسازی نیاز دارد. مدیر کل 
آموزش و پرورش با اشاره به هوشمندسازی دو هزار و 600 کالس از مجموع  
6 هزار و 700 کالس به »خراسان جنوبی« گفت: پنج هزار کالس یعنی 75 
درصد آن ها نیاز به هوشمندسازی دارد. »واقعی« مجموع اعتبار مورد نیاز 
برای هوشمندسازی مدارس را 55 میلیارد تومان اعالم و اضافه کرد: مشارکت 

خیران به این منظور چشمگیر نیست.

مشاور

کلمات ناپسند کودک

بهترین راه فراموش کردن کلمات ناپسند توسط کودک، بی توجهی والدین و اطرافیان 
به بیان آن است. مدرس دانشگاه با اشاره به این که کودکان در سنین دو تا چهار سالگی 
به دلیل شروع زبان آموزی و یادگیری از راه تقلید، ممکن است کلمات ناپسندی یاد 
بگیرند و با تقویت والدین و اطرافیان، آن را تکرار کنند، بدون این که به معنی و درستی 
یا نادرستی آن واقف باشند، گفت: در این سن، بدترین کاری که می توان کرد منع 
کودک از بیان کلمات مانند دعوا کردن و ... است چون این روش، نوعی تقویت کننده 
محسوب می شود. به گفته دکتر »ذال« بهترین راه فراموش کردن کلمات ناپسند در 
این سنین، بی توجه نشان دادن به بیان آن است؛ یعنی هر زمان کودک کلمات را بیان 
می کند، والدین نشنیده بگیرند و عکس العملی نشان ندهند. هر چند باید کودک را 
از محیط هایی که اطرافیان، کلمات زشت بیان می کنند، دور کرد. وی، توصیه کرد: 
بعد از چهار سالگی باید از روش هایی مانند تشویق کودک هنگام بیان کلمات درست 

و محروم کردن او هنگام بیان کلمات ناپسند، استفاده کرد.

از قاب دوربین

تصویر، ابتکار یک فروشگاه عرضه نان در خیابان مدرس بیرجند است که با 
دیدن آن هم نشان می دهد فروشگاه باز بوده و برای صرف جویی در سوخت 
چنین کرده است و هم ناخوداگاه لبخندی را مهمان لب رهگذران در این هوای 

سرد زمستانی می کند.

تعریض خیابان طالقانی بیرجند در بن بست
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عطاری

تسکین سرفه با چوبک

دم کرده چوبک برای رفع ورم لوزه، آنژین و تسکین 
ــت. مولف کتاب جامع گیاهان  سرفه موثر اس
دارویی استان با اشاره به این که چوبک برای تهیه 
کف در شب یلدا استفاده می شود، به »خراسان 
ــان درد  ــرای درم جنوبی« گفت:ریشه چوبک ب
مفاصل کاربرد دارد به این روش که خاکستر ریشه 
چوبک را با سرکه مخلوط و در موضع درد به عنوان 
مرهم استفاده می کنند. »پویان« با بیان این که 
چوبک، عطسه آور و مدر و برای خرد کردن سنگ 
مثانه و جوشانده آن برای درمــان نقرس و اسید 
اوریک خون مفید است، افزود: دم کرده یک گرم 
ریشه چوبک در یک لیوان آب جوش و مصرف آن 
قبل غذا باعث الغری می شود و دم کرده آن برای 
رفع ورم لوزه، آنژین و تسکین سرفه موثر است اما 

زنان باردار نباید از آن استفاده کنند.

قاضی القضات پای درد دل تولید کنندگان نشست

پرداخت مالیات، خارج  از توان برخی واحدهای تولیدی
موانع فروش صادرات، نبود نقدینگی، بیمه و مالیات 
از مهم ترین مشکالت برخی از تولید کنندگان شهرک 
صنعتی بیرجند بود که در حضور جمعی از مسئوالن 
قضایی استان مطرح شد. به گزارش خبرنگار ما رئیس 
کل دادگستری، دادستان مرکز استان و جمعی از 

مسئوالن از برخی واحدهای تولیدی شهرک صنعتی 
بیرجند بازدید کردند. حجت االسالم والمسلمین 
که  است  این  بازدیدها  از  هدف  گفت:  »حمیدی« 
مشکالت واحدها شناسایی شود و ظرفیت قوه قضائیه 
را پای کار بیاوریم تا واحدهای تولیدی که با ظرفیت 

کم کار می کنند یا تعطیل شده اند به چرخه تولید باز 
گردند. به گفته وی، برخی واحدهای تولیدی از میزان 
باالی مالیات گالیه دارند زیرا در شرایط فعلی با وجود 
مشکالت و افزایش هزینه های جاری توانایی پرداخت 

مالیات های سنگین را ندارند.

20 بهمن ؛اعالم نتایج پایش 
مشموالن بسته حمایتی 

انصاری- حدود 25 هزار خانوار استان در مهلت 
قانونی اعالم شده، برای دریافت بسته معیشتی 
اعتراض کرده اند که نتایج این پایش 20 بهمن 
اعالم می شود. سرپرست اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در نشست خبری برنامه های 
دهه فجر با بیان این مطلب از برگزاری 136 
ویژه برنامه شهرستانی و27 برنامه استانی در 
دهه فجر خبر داد. »اشرفی« با بیان این که در این 
ایام 340 طرح به بهره برداری می رسد افزود: از 
جمعیت 226 هزار خانواری یارانه بگیر استان 
177 هزار خانوار مشمول بسته معیشتی هستند 
یارانه بگیر مشمول  4۸ هزار خانوار  و حدود 
نشده اند. حجت االسالم »سلم آبادی« معاون 
فرهنگی سازمان تبلیغات اسالمی هم از برگزاری 
130 گفتمان دینی در این ایام خبر داد و گفت: 
600 مبلغ از قم، مشهد و بیرجند به مناطق مرزی 
استان اعزام می شوند. سرهنگ »اسماعیلی« 
تدارک  به  نیز  استان  سپاه  فرمانده  جانشین 
دو هزار و 779برنامه در دهه فجر اشاره کرد. 
»کسرایی نیا« مسئول سازمان فضای مجازی 
سراج هم افزود: انتشار بیش از 100 پوستر، 15 
فتوکلیپ، بیش از 50 عکس نوشته،30 موشن 
گرافیک و اینفوگرافیک و ... از جمله فعالیت های 

دهه فجر، خواهد بود.
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