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جنب و جوش های
 انتخاباتی

 فاضالب مسکن مهر قاین 
همچنان در پیچ و خم

این جا نقش ارادت می زنند

کارگاه نذر  



شلیک طالیی »خدمتی« در دانمارک 
پوش  ملی  تیرانداز  زهرایی- 
استان در مسابقات آزاد تیراندازی 
دست  به  طال  مدال  دانمارک، 
آورد. به گزارش خبرنگار ما، نجمه 
خدمتی، تیرانداز المپیکی استان 
که این روزها به دنبال کسب تجربه 
 2020 المپیک  در  حضور  برای 
است، در دور دوم مسابقات آزاد 
تیراندازی دانمارک در رشته تفنگ 
مدال طال را از آن خود کرد. خدمتی 
در میکس تیمی این رقابت ها هم 
مدال برنز را کسب کرده بود. این 
گزارش حاکی است رقابت های آزاد 
تیراندازی دانمارک با حضور 115 

ورزشکار از 10 کشور برگزار شد.

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

 تلفـن ثابـت برخـی روسـتاهای نهبنـدان بـه ویژه  ●
منطقـه عربخانـه در بسـیاری از روزهـای مـاه قطـع 
اسـت و بـا توجـه ایـن کـه تلفـن، تنهـا راه ارتباطـی 
در ایـن نقطـه اسـت، مسـئوالن فکـری بـرای رفـع 

مشـکل بکننـد.
 بـا توجـه بـه آب رسـانی برخـی روسـتاها بـا تانکر،  ●

این موضـوع در زمسـتان سـبب یـخ زدن آب بـه ویژه 
در صبـح زود و سـاعت هـای پایانی شـب می شـود و 
نمـی تـوان بـرای مصـرف آب آشـامیدنی و دام هـا تا 
ظهـر از آن اسـتفاده کـرد. چـرا تانکرها عایـق بندی 

نمـی شـود؟ 
 ورودی کوچـه شـماره 19 در خیابـان جمهـوری  ●

اسـالمی، مشـکل مهندسـی دارد و راننـدگان  بـه 
ویـژه خودروهـای بـاری دچـار مشـکل مـی شـوند. 
راهنمایـی و رانندگـی و شـهرداری بیرجنـد بـرای 

اصـالح آن فکـری بکننـد.
 بعـد از آخریـن بارندگـی هـا در بیرجند، بـه دلیل  ●

فرسـودگی و کهنگـی آسـفالت، دسـت اندازهـای 
متعـددی در کوچـه هـای فرعـی و خیابان هـا ایجاد 
شـده اسـت کـه ایـن موضـوع سـبب آسـیب دیـدن 
خودروها می شـود. حاال که شـهرداری بی توجه به 
روکش آسـفالت معابر اسـت الاقل برای لکه گیری 

آن اقـدام کنـد.
 تـا چند سـال پیش، مسـکن مهـر در مرکز اسـتان  ●

قیمتـی داشـت کـه یـک زوج، می توانسـت بـا کمی 
سـهم آورده و پرداخـت اقسـاط وام، صاحـب خانـه 
شـوند اما حاال این خانه هـا کمتر واحـدی زیر 200 
میلیـون تومـان عرضـه مـی شـود. در ایـن شـرایط 
مسـئوالن بـا چـه فرمولـی تـورم در حـوزه مسـکن را 
محاسـبه می کنند؟ آیـا راهی بـرای خانه دار شـدن 
یک کارگر خدماتی و با حقوق زیر دو میلیون تومان 

وجـود دارد؟
 چـرا کسـی کـه 6 مـاه پیـش در آمـوزش و پـرورش  ●

بازنشسـته شـد و حقوق بـاز نشسـتگی دریافت می 
کند شامل رتبه بندی می شود ولی معلمی که قبال 
بازنشسته شده است در رتبه بندی قرار نمی گیرد! 
مگر بازنشسـته امسـال با سـال قبـل تفاوتـی دارد و 

چرا قانـون برای همه یکسـان نیسـت؟  
 چنـد سـال از سـکونت شـهروندان در مسـکن  ●

مهـر قایـن مـی گـذرد. نماینـدگان شـورا دو دوره 
تغییر کـرده انـد و چنـد شـهردار آمـده و رفته اسـت، 
فرمانـداران تغییـر کـرده انـد امـا بـاز هـم گرهـی از 
مشـکل شـبکه فاضـالب ایـن محیـط مسـکونی بـاز 

نشـده اسـت. مـردم تـا کـی وعـده بشـنوند؟

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

برای ساختمان بیمارستان اقدامی نشد

روزنامه خراسان در شماره 2645 به تاریخ پنجم شهریور 1337 در مطلبی 
در صفحه چهار آورده است: چندی است که بهداری طبس لزوم ساختمان 
بیمارستان مجهزی را در طبس بمقامات مربوطه پیشنهاد کرده در اینمورد 
اقداماتی بعمل آمده و زمینی هم برای محل بیمارستان ببهداری واگذار 
شده است با اینوصف تاکنون اعتباری برای ساخت بهداری حواله نشده و 
مردم این شهر از مزایای بهداشت هیچگونه بهره ای نمیبرند و بسیار اتفاق 
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 رئیس ستاد 
انتخابات: بیشتر 
انصرافی ها مربوط 
به حوزه نهبندان و 
سربیشه است و ۳ 
نفر از ادامه رقابت 

در این حوزه انصراف 
دادند

وزنه سنگین تولیدات دامی
 فراوری فقط 5 درصد

اکبری- گرانی علوفه، کمبود آب و ضعف مراتع و زیرساخت صنایع تبدیلی و 
تکمیلی از جمله مشکالتی است که در زنجیره صنعت دام استان به چشم می 
خورد. به گزارش »خراسان جنوبی« ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی به ویژه در 
حوزه  دام، می تواند عالوه بر جلوگیری از خام فروشی محصوالت و ایجاد ارزش 
افزوده بیشتر به اشتغال پایدار هم کمک کند اما در استان به دلیل رغبت بیشتر 
به خام فروشی محصوالت دامی، در برابر تولیدات باالی خراسان جنوبی، صنعت 
این حوزه چندان پیشرفتی ندارد و فقط 5 درصد گوشت تولیدی استان فراوری 
می شود. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی، پرورش 70 
هزار راس گاو و گوساله، یک میلیون و 600 هزار راس دام سبک و 30 هزار نفر 
شتر، تولید ساالنه هزار و 78 تن پشم گوسفند، 82 تن مو و کرک بز، تولید 13 
هزار و 500 تن گوشت قرمز و 114 هزار تن شیر در سال را قسمتی از توانمندی 
تولیدی استان در حوزه دام اعالم می کند. »اشرفی« می گوید: 10 واحد لبنی 
در هشت شهرستان با ظرفیت بیش از 62 هزار تن فراوری و بسته بندی شیر و 
11 واحد بسته بندی گوشت و کشتارگاه چهار شهر بیرجند، قاین، درمیان و 
طبس با ظرفیت های متفاوت در حوزه دام و طیور فعال است که از این تعداد، یک 
کشتارگاه دام با ظرفیت 9 هزار و 900 تن، دو واحد فراوری و بسته بندی گوشت 
با ظرفیت دو هزار و 450 تن در بیرجند، یک واحد بسته بندی و انجماد گوشت 
در قاین با ظرفیت دو هزار و 500 تن و یک واحد عمل آوری و بسته بندی گوشت 
انواع دام در طبس با ظرفیت هزار تن فعالیت می کند. به گفته وی، بسته بندی 
گوشت هزینه را افزایش می دهد که از سوی مردم استقبال نمی شود بنابراین 

پس از رفع نیاز منطقه بیشتر دام ها به شکل زنده از استان خارج می شود.

تولید ۱۳ هزار تن گوشت
رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز با اشاره به جمع آوری 44 هزار تن شیر از تولید 
114 هزار تنی آن در سال از فراوری 60 درصدی شیر در شش کارخانه فعال 
خبر می دهد و اظهار می کند که بقیه شیر تولیدی به خارج استان صادر می شود. 
به گفته »قوسی« از تولیدات 13 هزار تنی گوشت در استان 9 هزار تن در منطقه 
به مصرف می رسد و بقیه به استان های همجوار صادر می شود. وی، می گوید: 
گوشت، فراوری خاصی ندارد و بیشتر به صورت سوسیس، کالباس و ... است و در 

مجموع هم پنج درصد تولیدات گوشتی در استان فراوری می شود.  

نماینده ولی فقیه:

هدایت، اشرف نعمت های پرودگار است

اشرف نعمت های پرودگار، نعمت هدایت است و همه 
همت ها باید در این راه صرف شود در غیر این صورت نعمت 
ها به نقمت تبدیل می شود. نماینده ولی فقیه در دیدار با 
جمعی از طالب و روحانیان حوزه علمیه سفیران هدایت 

بیرجند، گفت: موجودات، هدفمند خلق شده اند و انسان 
نیز هدفمند آفریده شده است، بنابراین نیازمند طرح و 
برنامه ای است که استعدادهایش شکوفا شود و بخش 
عظیمی از نقش حکومت در شکوفایی استعداد انسان، 

حرف اول را می زند. حجت االسالم والمسلمین »عبادی« 
با بیان این که انسان با این همه استعداد فوق العاده، اگر 
تنها زندگی کند نمی تواند به هدف غایی برسد، افزود: 
انسان وقتی می تواند استعدادهایش را شکوفا کند که به 
صورت جمع زندگی کند و جمع هم نیازمند قانون است. 
به گفته وی از نظر حقوقی هیچ انسانی حق حکومت و امر 
و نهی به انسانی دیگر را ندارد و این حق، فقط برای مالک 

انسان و از آن خداست.

انصاری - سه روز تا پایان ماراتن تبلیغات نامزدهای 
در  نامزدها  و  است  باقی  اسالمی  شورای  مجلس 
روزهای باقی مانده تحرک بیشتری در معرفی خود 
جلب نظر مردم نشان می دهند. تنور تبلیغات نامزدها 
در این روزهای مرکز استان داغ تر و البته بازار قول ها 
و وعده ها هم به نوعی گرم تر است. در این میان، شور 
حامیان نامزدها در ساعاتی که خورشید، چادر شب 
بر سر می کشد دو چندان می شود که نوید از خلق 
حماسه ای دیگر در دوم اسفند 98 است. در حالی که 
از 23 نامزد حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف، 
22 نفر در گود رقابت حضور دارند در خیابان های 
اصلی شهر به ویژه نقاط پر تردد مانند خیابان های 
شهید مدرس، معلم و ... بازار تبلیغات گرم تر است. 
به گزارش خبرنگار ما، پخش بروشورها و کاغذهای 
تبلیغاتی در منازل، سخنرانی نامزدها در محافل و 
مجالس، تبلیغات چهره به چهره، راه اندازی ستاد، 

نصب تصاویر در نقاط مختلف شهر، حضور حامیان در 
خیابان های شهر و توزیع پوستر نامزدهای مورد حمایت 
خود، گوشه های از شور و نشاط انتخاباتی نامزدها و 

طرفداران آن هاست.
حضور نامزدها در محافل عمومی، مساجد، سالن های 
ورزشی و زورخانه ها، مشارکت در جلسات مناظره 
و ... از دیگر فعالیت های این روزهای آن هاست. در 
این میان، نامزدها و طرفدارانشان از فضای مجازی 
هم غافل نشده اند و در گروه ها، کانال ها و ... تالش 
می کنند گوی سبقت را از یکدیگر بربایند به طوری که 
تنور تبلیغات در فضای مجازی داغ تر است. حامیانی 
از  نامزدها در قالب ایجاد کانال و گروه هایی متفاوت 
به تبلیغ برای فرد مورد نظر خود می پردازند و عالوه بر 
این در پیام رسان های مختلف، سعی دارند با معرفی 
او را  امتیازها و ویژگی های نامزدشان، سبد رای 
سنگین تر کنند. برابر این گزارش از سوی دیگر برخی 

نامزدها با اجاره کردن واحدهای تجاری بزرگ در معابر 
اصلی شهر و تجهیز آن به صندلی و میز و با پخش آهنگ 
های مختلف سعی می دارند رهگذران را به سمت خود 

جذب کنند.

انصراف 6 نامزد
البته رئیس ستاد انتخابات استان از انصراف 6 نفر 
از نامزدها خبر می دهد و می گوید که تا روز شنبه 
6 نامزدهای مجلس شورای اسالمی در چهار حوزه 
از گردونه رقابت، انصراف دادند. »ناصر  انتخابیه 
خوش خبر« می افزاید: بیشتر انصرافی ها مربوط به 
حوزه نهبندان و سربیشه است و سه نفر از ادامه رقابت 
در این حوزه انصراف دادند. به گفته وی در چهار حوزه 
انتخابیه خراسان جنوبی حدود 70 نفر برای نمایندگی 
مجلس شورای اسالمی تأیید شدند که با انصراف 6 

نفر، تعداد آن ها به 64 نفر کاهش یافت.

جنب  و جوش های انتخاباتی

احتمال بارش پراکنده در استان با توجه به الگوی نقشه های پیش یابی هواشناسی طی 
امروز و امشب دور از انتظار نیست ضمن این که افزایش دما نیز محسوس خواهد بود. 
کارشناس هواشناسی استان، گفت: فردا و پنج شنبه هم افزایش سرعت وزش باد، سبب 
گرد و خاک در برخی ساعات خواهد شد. »نخعی« افزود: با تقویت ناپایداری ها از عصر 

پنج شنبه تا ظهر جمعه، رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود.

نواقص ورزشگاه غدیر بیرجند رفع می شود
نقص های ورزشگاه 15 هزار نفری بیرجند برطرف 
می شود و این مجموعه باید به یک مجتمع ورزشی برای 
همه رشته ها تبدیل شود. مدیر عامل شرکت توسعه و 
نگهداری اماکن ورزشی، روز گذشته در حاشیه بازدید از 
این ورزشگاه، آن را ظرفیتی برای منطقه دانست که باید 
از این ظرفیت به درستی استفاده شود. »حسن کریمی« 
اظهار کرد که این ورزشگاه برای 15 هزار تماشاچی 
پیش بینی شده و هر چند ممکن است این تعداد امروز 

نباشد اما در آینده نزدیک شاهد استقبال بهتری از آن 
خواهیم بود. وی، برای رفع نواقص این مجموعه قول 
تامین اعتبار داد و افزود: الزم است استخر و امکانات 
دیگر هم در کنار ورزشگاه احداث شود. »عزیزی« مدیر 
کل ورزش و جوانان هم گفت: تعمیر پیست تارتان، 
اتاقک آسانسور، اجرای گرید فلزی دور زمین فوتبال، 
اتاق تاسیسات چاه موتور و آب شیرین کن و فضای جانبی 

ورزشگاه، نیازمند 800 میلیون تومان اعتبار است.

 افزایش
و دما  ابر
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رئیس شورای 
اسالمی شهر 

قاین: در جلسه 
های پیشین 

گالیه از این بود 
که اداره کل راه 
و شهرسازی به 

تعهد خود عمل نمی 
کند اما در جلسه 
اخیر نمایندگان 

این اداره کل 
قول  دادند 250 
میلیون تومان از 
هزینه های الزم 

برای این کار تا 
چند روز آینده و به 
همین میزان هم تا 
پایان امسال واریز 

شود

تا انتخابات

فرخ نژاد- آخرین پیگیری های »خراسان جنوبی« 
برای رفع معضل فاضالب مسکن مهر قاین به هشتم 
بهمن بر می گردد که در آن اعالم شد ساکنان شهرک 
جدا از جاری شدن فاضالب برخی واحدها در محیط از 
بوی آن در امان نیستند و از این معضل زیست محیطی 
گالیه دارند. این موضوع فقط به ساکنان شهرک برنمی 
گشت بلکه ساکنان دیگر نقاط قاین مانند زعفرانیه، 
قهستانیه، شهرک سیمان و ... نیز از این بوی بد در امان 
نیستند. آن طور که رئیس شورای اسالمی قاین هم در 
آن گزارش مطرح کرد بوی فاضالب مسکن مهر، نیمی 
از مردم قاین را آزار می دهد و مسئوالن باید در آستانه 
سال نو چاره اساسی بیندیشند و راهکار موقت، یعنی 
تعبیه پکیج فاضالب را که برای رفع این معضل ارائه 
کرده اند عملی کنند. به گفته »قرایی« 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 کرده است که اعتباری به این منظور 

ندارد و باید از محل فروش زمین، هزینه را تامین کند.

پیگیری ها بعد از انتشار گزارش
آخرین  پیگیر  هم  گذشته  روز  جنوبی«  »خراسان 
وضعیت این موضوع از زبان رئیس شورای اسالمی 
قاین شد که »قرایی« گفت: هفته قبل مسئوالن مرتبط 
با موضوع دو جلسه برگزار کردند و آخرین جلسه 
هم با حضور مدیران راه و شهرسازی و آب و فاضالب 
شهری استان، دادستان و فرماندار و رئیس شورای 
اسالمی این شهر برگزار شد که خواسته مسئوالن 
قاینات تسریع در روند احداث و تعبیه پکیج فاضالب 
مسکن مهر بود. او به برگزاری اولین جلسه در 24 آذر، 
بعد از انتشار گزارش روزنامه خراسان جنوبی در 18 
آذر با عنوان »امام جمعه قاین از ساکنان مسکن مهر 
عذرخواهی کرد/ عفونت فاضالب« اشاره و اظهار 
کرد که قرار بود پیمانکار پروژه یا همان مشاور شبکه 

فاضالب قاین طی دو هفته، طرح مد نظر یا همان تعبیه 
پکیج فاضالب را تهیه کند تا هر چه سریع تر عملیاتی 
شود. به گفته او در جلسه های پیشین گالیه از این 
بود که اداره کل راه و شهرسازی به تعهد خود برای 
پرداخت یک سوم هزینه ای که قرار بوده هر کدام از 
دستگاه های اجرایی مرتبط بپردازند عمل نمی کند 
اما در جلسه اخیر نمایندگان این اداره کل قول دادند 
250 میلیون تومان از هزینه های الزم برای این کار تا 
چند روز آینده و به همین میزان هم تا پایان امسال واریز 
شود.۷رئیس شورای اسالمی استان ادامه داد: با این 
حال مدیر عامل شرکت آبفای شهری، پرداخت این 
مبلغ توسط راه و شهرسازی را نپذیرفت و گفت که تعهد 
این اداره کل تامین دو میلیارد تومان است. افزون بر 
این به عنوان نماینده مردم از دادستان خواستم به 
عنوان مدعی العموم در این موضوع ورود کند. وی 
تصریح کرد که حاضران در این جلسه به جمع بندی 
نهایی نرسیدند و تعیین روند اجرای کار به جلسه های 

بعدی موکول شد.

250 میلیون تومان علی الحساب
معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی 
نیز این طور توضیح داد که در آخرین جلسه ای که ذی 
حساب سازمان ملی زمین و مسکن و کارشناسان اداره 
کل و جمعی از مسئوالن مرتبط حضور داشتند قرار شد 
قسمتی از نقدینگی را که یک سوم سهم اداره کل راه 
و شهرسازی است علی الحساب بپردازیم. مهندس 
»وحید داعی« افزود: این اداره کل تا چند روز دیگر 
250 میلیون تومان را می پردازد و تا پایان امسال هم 
به همین میزان پرداخت می کند. به گفته وی، باید 
مشاور طرح مد نظر را برای تصویب به کمیته فنی این 
اداره کل ارسال کند تا پس از بررسی های الزم مشخص 
شود سهم هر یک از دستگاه های متولی چه میزان است 
چرا که راه و شهرسازی نمی تواند هزینه اجرای پروژه 
فاضالب قاین را متقبل شود و بلکه فقط سهم مربوط به 

فاضالب مسکن مهر این شهر را  می پردازد.

بحران زیست محیطی فاضالب مجتمع
»کریمی« فرماندار قاینات هم در جلسه بررسی و تشریح 
پروژه خط انتقال فاضالب مجتمع هزار واحدی قاین، 
گفت: مهم ترین دغدغه فرا روی شهرستان، بحران زیست 
محیطی فاضالب مجتمع هزار واحدی این شهر است بنا 
بر این همه ملزم هستیم با بسیج امکانات و ظرفیت ها برای 
تسریع در اجرای این پروژه اقدام کنیم. مدیر عامل شرکت 
آبفای شهری نیز با تذکر این نکته که سازندگان شهرک 
هزار واحدی مسکن مهر قاین باید به درستی به تعهد خود 
عمل می کردند، گفت: این شرکت حدود هزار و 800 متر 
از خط انتقال پروژه فاضالب شهرک را اجرا کرده است و 
انجام هزار متر دیگر در دستور کار بوده و لوله های مورد 
نیاز آن خریداری شده است. مهندس »هاشمی« دلیل 
کندی روند اجرای خط انتقال فاضالب را تملک زمین 
ها برای تعریض معبر اعالم و اظهار کرد که در آخرین 
جلسه قرار شد مسئوالن قاین برای تسریع این کار اقدام 
کنند. به گفته او بر اساس صورت جلسه ای که برای رفع 
معضل فاضالب مسکن مهر قاین برگزار شد متولیان 
متعهد شدند هر کدام یک سوم هزینه را متقبل شوند که تا 
این لحظه اداره کل راه و شهرسازی و استانداری به تعهد 
خود عمل نکردند. این شرکت هشت میلیارد تومان تعهد 
ایجاد کرده و وزارت هم حدود دو میلیارد تومان پرداختی 
داشته است. وی، افزود: اداره کل راه و شهرسازی در 
آخرین جلسه پیگیری این موضوع متعهد شد به صورت 

علی الحساب مبلغی را بپردازد.

 فرماندار بشرویه:
بروی کشور است  انتخابات سالم آ

برگزاری انتخابات در صحت و سالمت سبب آبروی شهر، منطقه و کشور است. 
فرماندار بشرویه در جلسه با نمایندگان فرماندار در انتخابات، گفت: یکی از حساس 
ترین موضوع ها در کشور برگزاری انتخابات است. »شفیعی«، افزود: برگزاری 
انتخابات در صحت و سالمت آبروی کشور، نظام و انقالب است و کوچک ترین خطا و 
اشتباه در این باره می تواند تبعات جبران ناپذیری در کشور داشته باشد. او از حاضران 
در جلسه خواست با توجه به حساسیت موضوع، دقت نظر الزم را داشته باشند تا 

احتمال هرگونه خطا و اشتباه به صفر برسد.

 بازدید سرزده فرماندار سربیشه 
از ستادهای تبلیغاتی

فرماندار سربیشه از ستادهای تبلیغاتی نامزدهای حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه 
به صورت سرزده بازدید کرد. به گزارش »خراسان جنوبی« در این بازدید »محمدی« با 
یادآوری و تذکر موارد قانونی تبلیغات، از تالش های دست اندرکاران ستاد انتخابات 

شهرستان برای حضور حداکثری و مشارکت مردم در روز رای گیری قدردانی کرد.

تدویـن سـند توسـعه میـان مـدت نهبنـدان 
پیشـنهادی  هـای  پـروژه  تـا  شـد  سـبب 
دسـتگاه هـای اجرایـی بـرای دسـتیا بـی بـه 
ایـن مهـم بـه ۷00 میلیـارد تومـان برسـد. 
فرمانـدار نهبنـدان در جلسـه تدویـن سـند 

توسـعه میـان مـدت ایـن شهرسـتان، گفـت: 
رئیـس  اول  معـاون  حضـور  بـا  سـند  ایـن 
جمهـور 15 مهـر امسـال رقـم خـورد و قـرار 
شـد با حضور سـتاد اجرایی فرمان امام )ره( 
و بنیـاد برکـت بـه عنـوان معیـن اقتصـادی 

شهرسـتان تنظیم شـود. »بیکی« با بیان این 
که سـندتدوین شده اسـت، افزود: در جلسه 
بعدی کـه با حضور اسـتاندار برگـزار خواهد 
شـد، طـرح توسـعه میـان مـدت شهرسـتان 

تصویـب مـی شـود.

 فاضالب مسکن مهر قاین
 همچنان در پیچ و خم 

تخصیص کامل منابع عمران 
روستایی خوسف 

منابع ملی امسال بنیاد مسکن خوسف 9۷0 
آن  کامل  تخصیص  با  که  بود  تومان  میلیون 
این  روستایی  عمران  به  مربوط  های  طرح 
شهرستان در مرحله انعقاد قرارداد است. مدیر 
این  تخصیص  با  گفت:  خوسف،  مسکن  بنیاد 
منابع، تکمیل اجرای طرح هادی دو روستای 
اصغریه و چهکندک، بافت با ارزش خور و ورودی 
روستای ماژان انجام می شود. »نوفرستی« با 
بیان این که در 3۷ روستا اجرای طرح هادی 
شروع شده است، افزود: مجموع منابع استانی 
که  است  تومان  میلیون   830 امسال  مصوب 
666 میلیون تومان تخصیص یافت و در مرحله 
برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار است. به 
گفته وی، یک میلیارد و 38 میلیون تومان اعتبار 
قیر رایگان برای خوسف منظور شده است که 
30 درصد آن تخصیص یافت و در مرحله تعریف 
پروژه با هماهنگی فرمانداری است. او با اشاره 
به اطالعات اراضی و اسناد واگذاری زمین در 
خوسف، ادامه داد: دو هزار و 924 جلد سند 
شهری و روستایی صادر شد. این مسئول، زمین 
های تملک شده در شهرستان را 29۷.9 هکتار 
اعالم و اظهار کرد که هزار و 252 قطعه زمین 
متقاضیان  به  شهرستان  این  در  نیز  مسکونی 
واگذار شد. وی، سهمیه خوسف در ساخت پنج 
هزار واحد مسکونی محرومان از محل واحدهای 
احداثی بنیاد مسکن را 400 واحد دانست و 
گفت: از این تعداد 100 واحد آماده بهره برداری 
است. بنا به گفته او بر اساس سرشماری سال 
1395 روستاهای باالی 20 خانوار خوسف ۷6 
روستا ست که برای آن ها طرح هادی تهیه و برای 

16 روستا بازنگری طرح انجام شد.

 کشف 876 کیلو گرم 
تریاک از اتوبوس 

8۷6 کیلوگرم تریاک در بازرسی از اتوبوسی در 
نهبندان کشف شد. فرمانده انتظامی استان، 
گفت: ماموران ایست و بازرسی شهید حسینی 
سهل آباد هنگام کنترل محورهای عبوری به 
یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و خودرو را 
به قسمت بازرسی هدایت کردند. سردار »مجید 
شجاع« با بیان این که ماموران در بازرسی از این 
خودرو که عازم شهرهای شمالی کشور بود، 
8۷6 کیلوگرم تریاک کشف کردند، افزود: در 
این رابطه خودرو توقیف شد و پنج متهم دستگیر 

شدند.

 سرمایه گذاری
  700 میلیاردی

 در نهبندان
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چهارمین روز معرفی نامزدها گذشت

چای با طعم تبلیغات
نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی سه حوزه خارج از مرکز 
استان و هواداران آن ها چهارمین روز از بازه تبلیغاتی خود را در حالی پشت سر گذاشتند 
که مردم به نسبت روزهای قبل، شور و حرارت بیشتری را شاهد بودند. گرم شدن تنور 
تبلیغات، نوید روزهای پیش روی بهتری در آستانه دوم اسفند می دهد. البته در این روز 
گالیه هایی از برخی نامزدها مطرح می شد که قوانین و الزام ها را کمتر رعایت می کنند 
و گاهی معرفی خود را در به چالش کشیدن عملکرد نمایندگان قبل می دانند. از حوزه 
ای نیز گزارش رسید که دیگر تخلفی که حامیان برخی از نامزدها  در نصب و چسباندن 
پوسترهای تبلیغاتی در نظر نمی گیرند ، الزام های  اعالمی است    و به هر طریق اقدام به 
تبلیغ می کنند که سبب نازیبایی هایی در شهر می شوند. شهرداری ، یکی از مراکز حوزه 
انتخابیه نیز 2۷ جایگاه را برای نصب عکس نامزدها در نظر گرفته است که چسباندن 
پر تعداد پوسترهای تبلیغاتی نامزدها نشان از گرم شدن تنور تبلیغات در این شهر دارد. 
همچنین، آهنگ هایی که از ستادها پخش می شود رهگذاران را به توقفی هر چند کوتاه 
در این مکان ها ترغیب می کند تا در این هوای سرد، ضمن پذیرایی با چای، شکالت و 

شیرینی با نامزد مدنظر آشنا شوند. 
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روزنه فرهنگ

در زندگی مشکل 
خاصی ندارد راضی 

است که هر روز 
ساعت ها پشت 

دار قالی بنشیند و 
سوی چشمانش را 

به عشق و ارادت 
موال پر سوتر کند تا 

گره های ارادتش 
بر آستان حضرت 

محکم تر شود

پشت هر دار که 
می نشینند دعا 
می کنند سالم و 
سالمت باشند تا 

قالی دیگری ببافند 
که خرج صحن و 

سرای حضرت 
عشق شود

 

قاسمی -  بوی اسپند است که فضا را پر می کند، اول 
صبح را با نام حق شروع می کنند و بی توجه به سرمای 
ا... کارشان  اتاق، یکی یکی وارد می شوند. بسم 
خواندن زیارت عاشورا، »یس« یا سوره ای از قرآن 
است. یاد و نام ائمه )ع( بر زبانشان جاری است که 
پشت دارهای قالی  می نشینند و گره زنی بر تارهای 
عشق را شروع می کنند و رنگ در رنگ، نقش ارادت 
می زنند. هر روز به همت بلندشان، گل به گل زمینه 
قالی باال می آید تا به رج آخر برسد و سرانجام با سالم 
و صلوات، نقشی که بر تارها زده اند از دار، پایین می 
آید تا دوباره تارهایی استوار شود و آن ها نقشی دیگر 
بر آن گره زنند و برای بستن دار بعدی لحظه شماری 
می کنند. بین کار، ذکرهای آهسته بر لب اوج می 
گیرد و فضای کارگاه را عطر صلوات، پر می کند. یکی 
چای دم یا با میان وعده ای، پذیرایی می کند. جارویی 
به دست می گیرد و نظافت فضا را انجام می دهد. هر 
یک بی توجه به سن و سال و موقعیت اجتماعی، سعی 
در انجام کاری دارد. این جا یکی از کارگاه های قالی 
بافی برای عتبات عالیات در بیرجند است، یکی از 
ده ها خانه ای که صاحبش اتاقی را رایگان به این کار 

اختصاص داده است. 

* هوای همدلی و دوستی 
هوای این جا هوای همدلی و دوستی است، با هم 

نسبت فامیلی ندارند اما اگر چند روز از یکدیگر بی خبر 
بمانند نگران می شوند و تلفنی یا حضوری احوال هم را 
می پرسند. هر یک از محله ای آمده و خود را به کارگاه 
خیابان شهید مدرس رسانده اند. یکی از حاجی آباد، 
دیگری از خیابان غفاری، خیابان انقالب، توحید و 
کوچه های باال یا پایین محله. می گویند برایشان مهم 
نیست ساکن کجا هستند و چطور و چند روز هفته خود 
را به کارگاه برسانند و همین که بتوانند گرهی برای 
بافت بر فرش بزنند دلشان آرام می گیرد و اگر روزشان 
را آن جا سپری نکنند دلشان می گیرد و حتی دردهای 
میان سالی، سراغ شان می آید، چون که همه جوان 
نیستند. در کنار دختران جوان که تحصیالت عالی هم 
دارند بانوانی میان سال نیز هر روز پای ثابت حاضران 
کارگاه هستند. چند سال است که بعضی هر روز و 
برخی چند روز هفته، دلشان را در کارگاه قالی بافی 
عتبات، به عشق گره می زنند، گره در گره به یاد امام 
حسین )ع(  اشک شوق می ریزند برای دیدار دوباره، 
همه کربالیی هستند و بعضی که شوق حضور دوباره 
در نجف و کربال بی تاب تر شان کرده است گره عشق 
زده و می زنند و امید دارند دوباره کربالیی شوند و 
چه حاجتی باالتر از حضور در کربال، نجف، کاظمین 
و سامرا که در دل باشد و این جا به دست های خالی 

شان، گره نخورد. 
این طور می گوید که عادت کرده اند به این عاشقی و 
به هر روز آمدن. می گویند پشت این دارها، بند عشق 
و صمیمیت بین شان پیوند زده و آن ها را وابسته هم 
کرده است و برای روزی که نوبت آمدن شان است 
برنامه ریزی، ناهار را آماده و شوهر و فرزندان را راهی 
کارشان می کنند و در این میان، حضور در کارگاه عشق 
نه تنها خللی در زندگی شان ایجاد نکرده بلکه رونقی به 

زندگی آن ها داده است.

*7سال گره زنی ارادت 
هفت سال است که در این کارگاه بر تارهای عشق 
گره می زند تا دست گیر آخرتش   و مشمول شفاعت 
موالیش شود. »زیبا رمضانی« می گوید: در بافت 15 
جفت قالی، دست هایش یاری کرده است و همین که 
در زندگی مشکل خاصی ندارد راضی است که هر روز 
ساعت ها پشت دار بنشیند و سوی چشمانش را به عشق 
قبول موال پر سوتر کند.  حس خوب خدمت به بارگاه 
حضرت عشق، نه تنها او و دیگر دوستانش را از کار در 
کارگاه خسته نمی کند بلکه در این سن آن چه آن ها را 
به کارگاه می کشاند کشش دیگری است. عشق و توسل 
به آقا اباعبدا... )ع( است که آن ها را به کارگاه های 
کوچک خانگی هدایت می کند، پیوندی که حاال شیفته 
تر شان کرده است. کرامات و عنایاتی هم از این بارگاه 
دیده اند. آن ها تنها نیستند و بند دلشان را ریسمان 
ارادت به امامان )ع(، به این کارگاه گره زده است. 
حدود هشت تا 10 بانو هر روز روانه کارگاه می شوند تا 
گرهی گره گشا بزنند و هر داری که باز و فرشی بافته می 
شود اصرار دارند دار بعدی، فردایش بسته شود. می 
گویند که خدا نکند و نمی کند که کارگاه تعطیل شود، 
این جا دردهایشان را فراموش می کنند پس تا روزی که 

نفس دارند به این عشق از خانه بیرون می زنند. 

*کارگاه درخانه 
کارگاه های فرش بافی عتبات به عشق امام حسین 
)ع( در کوچه پس کوچه های شهر زیاد شده است. 
در کوچه دیگری، بانویی اتاقی جدا از منزلش را به 
این کار اختصاص داده است. شش سال است که از 
طریق مسجد محل با طرح قالی بافی عتبات آشنا   و 
خادم بارگاه حسینی شده اند. در صحبت هایشان از 
مرحوم محمدی رئیس سابق ستاد عتبات عالیات، یاد 
می کنند که بانی این کار خیر شد. برای بانویی 58 
ساله که اگر چه قالی باف نیست چه توفیقی بیشتر از 
این که هر روز از بافندگان پذیرایی و برنامه ریزی می 
کند که فردا و فرداهای دیگر کدام یک برای بافتن به 
کارگاه می آیند. به جز »نصرت قسمتی« بانوان دیگری 
هم  نذری می آورند، دختران جوان در کارگاه؛ قالی 
بافی یاد گرفته اند و پای دار می نشینند، این جا 
زندگی رونق دیگری دارد. »سلطان اصغری« هم 
می گوید: خیلی ها این جا احساس سالمتی و نشاط 
دارند در حالی که در خانه از سر درد و پا درد حوصله 
کار ندارند. این جا کارگاه یاد کربال را در دل شان 
زنده تر می کند پس هر روز می آیند به نیت سالمت 
گرفتن، به نیت ظهور و فرج آقا، به نیت دست گیری 
در آخرت، به دلخوشی شفاعت، به شوق زیارت و ... ، 
کار دیگری از دست خیلی ها بر نمی آید اما دلخوش 
به دست هایی هستند که گره بزند زندگی شان را 
به ریسمان گران بهای عترت. پشت هر دار که می 
نشینند دعا می کنند سالم و سالمت باشند تا قالی 
دیگری ببافند که درآمدش در صحن و سرای حضرت 

عشق، هزینه شود.

امثال و حکم

َچِش َنظر کار ُمُکنه   

مثل َچِش َنظر کار ُمُکنه در کتاب دستان ها و 
داستان ها به عنوان یک عبارت قدیمی آمده 
است. مولف کتاب، می گوید: در زبان معیار، این 
عبارت، چشم نظر کار می کند شناخته می شود 
یعنی چشم زخم آسیب می رساند مانند َچش نظر، 
سنگ َره ِمَترُکوَنه. دکتر »زنگویی« می  افزاید: این 
مثل زمانی به کار می رود که بخواهیم فردی را از 
خطرهای چشم زخم آگاه کنیم تا طوری عمل کند 

که کارها و اقداماتش نظر دیگران را جلب نکند. 

ثبت نام اعزام های نوروزی 
عتبات از 23 اسفند    

ثبت نام متقاضیان برای سفر نوروزی به عتبات از 
23 اسفند شروع می شود. مدیر حج و زیارت، گفت: 
برای اعزام های دوره ای از 26 بهمن تا 23 اسفند، 
هزار و 374 نفر به منظور اعزام به عتبات عالیات در 
سامانه عتبات ثبت نام کرده اند. »نوفرستی« مدت 
زمان اعزام این افراد را  12 روز برای رفت و برگشت 
با هزینه یک میلیون و 900 هزار تومان اعالم کرد و 
افزود: ثبت نام برای اعزام های نوروزی از 23 اسفند 
شروع می شود و در صورت به حد نصاب رسیدن 
تقاضاها برای سفر هوایی نیز امکان برقراری وجود 
دارد. بنا بر آمار وی از ابتدای امسال بیش از 37 
هزار نفر از استان عازم سفر عتبات عالیات شدند که 
حدود 30 هزار نفر در اربعین این سفر را انجام دادند.

14 اسفند؛ اختتامیه جشنواره شعر فجر استان  
اختتامیه هشتمین جشنواره شعر فجر استان، 14 اسفند در خوسف برگزار می 
شود. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خوسف، گفت: عالقه مندان تا پایان 
بهمن برای شرکت در این جشنواره مهلت دارند و حدود 300 نفر از همه نقاط 
استان آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده اند. »قیاسی« تاکید کرد: ارسال 
اثر به معنای قبول مالکیت و اصالت آن نبوده است و هیچ گونه مسئولیتی بر عهده 
دبیرخانه نیست. به گفته وی به برگزیدگان تندیس جشنواره و نفر اول 15، دوم 
10 و برگزیده سوم، هشت میلیون ریال وجه نقد اهدا می شود و همچنین شش اثر 
شایسته تقدیر از نگاه داوران لوح تقدیر و پنج میلیون ریال جایزه دریافت می کنند. 

فروردین کنگره شعر و مقاله اهل بیت )ع(

کنگره شعر و مقاله اهل بیت )ع( فروردین سال آینده در مرکز استان برگزار خواهد 
شد. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، آخرین مهلت ارسال شعر و مقاله به این 
کنگره را  25 اسفند اعالم کرد و گفت: عالقه مندان می توانند آثار خود را در 
موضوع های شعر، توصیف شخصیت و جایگاه پیامبر گرامی اسالم )ص( و اهل 
بیت)ع( از منظر مذاهب اسالمی، حب اهل بیت )ع( در سیره بزرگان شیعه و 
اهل سنت، اهل بیت )ع( و سبک زندگی اسالمی و اهمیت انتظار در نگاه مذاهب 
اسالمی و... ارسال کنند. »ناصر نبی زاده« از جمله موضوع های مقاالت به محبت 
اهل بیت )ع( از منظر روایات و سیره عملی بزرگان شیعه و اهل سنت، تحکیم اخوت، 
یکدلی و همزبانی امت اسالمی در سیره اهل بیت )ع(، سیمای اهل بیت )ع( در 
شعر و ادب شعرای اهل سنت منطقه و بررسی تحلیلی - توصیفی سیمای امام 
علی )ع( در شعر و ادب اشاره کرد. به گفته وی، اختتامیه کنگره با حضور استادان 

کشوری شعر و ادب و چهره های تقریبی شیعه و اهل سنت برگزار می شود.

خانه های عالم خوسف نیازمند320 میلیون اعتبار

تکمیل خانه های عالم در خوسف 320 میلیون تومان بودجه نیاز دارد. رئیس 
تبلیغات اسالمی خوسف، گفت: در این شهرستان 22 خانه عالم در حال بهره 
برداری و دو پروژه در حال ساخت است که اتمام و رفع نیازهای آن تامین این مبلغ را 
می طلبد. حجت االسالم »سهرابی نژاد« افزود: دو خانه عالم در روستاهای مهدیه و 
سرپرچ در حال ساخت است که حدود 40 تا 50 درصد پیشرفت دارد و برای تکمیل 
آن ها 100 میلیون تومان باید تامین شود. به گفته وی، رفع نواقص هر یک از 22 

خانه عالم در حال بهره برداری نیز 10 و در مجموع 220  میلیون تومان الزم دارد.

60 هزار بازدید از موزه ها   

60 هزار نفر، امسال از موزه های استان بازدید کردند. مسئول موزه های 
خراسان جنوبی، گفت: استان 18 موزه دارد و امسال 60 هزار نفر از این 
مکان ها بازدید کردند که 27 هزار نفر به موزه های تحت پوشش میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی و 33 هزار نفر به موزه های بخش خصوصی مانند 
موزه های عروسک، فسیل، زمین شناسی و ... رفتند. »غالمحسین شعیبی« 
تعداد موزه های خصوصی را هفت مورد و بخش دولتی را 11 موزه اعالم و اضافه 
کرد: موزه مردم شناسی اکبریه و میراث زمین در طبس به ترتیب در موزه های 

دولتی و خصوصی بیشترین بازدید را داشته است.

این جا نقش ارادت می زنند

کارگاه نذر 

کمبود نیروی متخصص قرآنی
استان در حوزه نیروی متخصص در بخش های 
مختلف قرآنی با کمبود مواجه است. رئیس اداره 
امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسالمی، گفت: 
برای حفظ، قرائت، مفاهیم و ... کمبود نیروی 
متخصص در استان محسوس است در حالی 
که کادر تخصصی زیربنای فعالیت های قرآنی 
است و به همین دلیل تالش می شود تا اعتبار 
و برنامه ریزی به تربیت نیروی متخصص قرآنی 
هدایت شود. »حسن سلمانی« با اشاره به اقدامات 
انجام شده در دو سال گذشته برای تربیت کادر 
مربی  تربیت  های  دوره  برگزاری  و  متخصص 
روخوانی و روان خوانی و ... تاکید کرد: استان 
به مربی و نیروی متخصص از جمله مربی، معلم، 
ممتحن، داور، کادر متخصص در سطوح باالی 

حفظ، قرائت، مفاهیم و ... نیاز دارد.
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