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از میان خبرها

آغازی دوباره برای ساختن ایران

غالمرضا بنی اسدی
رقابت ،نقطه  ،سرخط .اما این خط را دیگر رفاقت می
نویسد ،بی ذره ای رقابت  .صندوق های رای ،خط
پایان مسابقه بود و در برگشت از خط پایان همه در
آغازی دوباره قرار می گیریم برای ساختن ایران عزیز.
آن که بر سریر ریاست جمهوری می نشیند هم رئیس
همه جمهور است و خدمتگزار همه جمهور نیز هم.
مردم با رای خود ،حماسه را در ترازی باالتر معنا کردند
و به احترام نگاه بلند امام خمینی (ره) و رهبر عزیز و
شهیدان ،مردم ساالری را نمایش پر شکوه داشتند.
هرچند پیش از این  ،رقابت را هم به معنای حرفه ای
معنا کردیم و روزها و شب های گذشته در خیابان های
شهر ها ،شاهد یک پدیده جدید در عرصه تبلیغات
انتخاباتی بودیم به این گونه که اعضای ستادهای
انتخاباتی مخصوصا دو تن از کاندیداها با توزیع
بروشور ،رقص پرچم ،شعاردهی و ...حالت پرشوری
به خیابان ها و خیابان گذرها بخشیدند و به جرأت
می توان این شور را یک پدیده قابل تامل نامید که
شعف و شوق را ،به اوج رساند و در این اوج نیز اخالق
و آرامش و روحیه برادری ،موج می زد  ،اما تا آن روز که
باید به دیده علمی به این رویدادها نگاه کرد می توان
وجه تهییج افکار عمومی را از دستاوردهای این قبیل
«میتینگ های خیابانی» و «همایش های متفاوت»
دانست .من دلیل این که تهییج  ،آخرین گام در
مباحثی همچون انتخابات است را نمی دانم اما می
دانم در مباحث معرفت شناختی ،تهییج ،گام نخست
است و متقاعد ساختن گام دوم و اقناع گام سوم است
اما فرایند تبلیغات انتخاباتی برعکس این روند است،
این هم از مسائلی است که باید به جد مورد مطالعه
قرار گیرد.
با همه این ها ،نکته ای که می توان بدان اشاره کرد این
است که در خیابان های شهر ها ،ستادهای تبلیغاتی
رقبا نزدیک هم و گاه حتی کنار هم قرار دارد اما با وجود
کری خوانی ها و گاه حتی ناپرهیزی های گفتاری،
«برخورد» آن گونه که در کشورهای دیگر اتفاق می
افتد پیش نمی آید .شاید این از آثار شور و شوق باشد
که هرگاه پدید آید ،آمار برخوردهای خشن کاهش
می یابد .چه برخوردها و دعواها ،معموال ،معلول
علتی است به نام عصبانیت حال آن که شور و شادی
فصل نشاط است و شادمانی و اوج گرفتن حس دیگر
خواهی ،حتی اگر آن دیگری رقیب هم باشد .لذا آن
چه از همسایگی ستادها و تیم های تبلیغاتی با وجود
متلک پرانی ها و بداخالقی های گروهی اندک در
چشم من می نشست حس دوست داشتن بود این که
اینان همدیگر را سوای رنگ ها و شاید هم با تفاوت
رنگ ها دوست دارند .این دوست داشتن هم نعمتی
است که اگر «بزرگ ترها» آن را از یاد نمی بردند و با
هم مهربان تر بودند ،شاید جامعه از این که هست هم
مهربان تر می بود اما ...همیشه ما از بزرگ ترها یاد
گرفته ایم چه می شد ،یک بار هم بزرگ ترها از ما یاد
می گرفتند دوست داشتن را و این که ما در خیابان
های شهر ،در عین رقابت ،اهل رفاقت هم بودیم و
هستیم و از همین امروز دیگر از رقابت در رفتار مان اثر
نخواهند دید که دو باره به خانه و محله برمی گردیم و
برادر و خویشاوند و دوست می شویم و در همان نقش
زیبایی که پیش از این داشتیم فرو می رویم و زیبا ترین
خاطره ها را می سازیم چه باور داریم تا شقایق هست،
زندگی باید کرد.
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جمع آوری 10تن زباله تبلیغاتی
دربیرجند
حیدری – بیش از  10تن زباله تبلیغات انتخاباتی در
شهر بیرجند جمع آوری شد.
معاون شهردار بیرجند با بیان این که بیش از 80
کارگر شهرداری کار پاکسازی معابر شهر از زباله
های تبلیغاتی را بر عهده دارند ،گفت :این کارگران
از ساعات پایانی تبلیغات انتخاباتی کار خود را آغاز
کردند و در مجموع بیش از  10تن زباله تبلیغاتی در
مرکز استان جمع آوری شد.
«خانزاد» افزود  :بیشترین زباله ها کاغذ و بنر بود که
از خیابان های پر تردد بیرجند مثل مدرس  ،مطهری
 ،طالقانی  ،معلم  ،جمهوری اسالمی  ،مهرشهر و ...
جمع آوری شد.
وی با بیان این که تا چند روز بعد از رای گیری  ،جمع
آوری زباله های تبلیغاتی ادامه خواهد داشت افزود:
برخی از شهروندان نیز برای جمع آوری زباله ها
اقدام کردند.

کاظم حیدری – چند صباحی بود که به هر جای
شهر نگاه می انداختی پوسترها و بنرهای تبلیغاتی
کاندیداهای ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی
شهر خود نمایی می کرد و هیاهوی حامیان این
افراد به گوش می رسید تا این که روز حضور فرا
رسید و بار دیگر مردم خراسان جنوبی حماسه
حضور و حماسه رای ها را در آخرین جمعه
اردیبهشت  96در حالی رقم زدند که نیمی از روز
آفتابی و داغ بود و نیمی دیگر همراه با بارش باران
های رگباری و وزش باد شدید .
نه گرمای هوا و نه وزش باد و گرد و خاک ،هیچ کدام
سبب نشد تا از خیل رای دهندگان کاسته شود .پیر
و جوان و زن ومرد لحظه به لحظه از راه می رسیدند
تا در رقم زدن سرنوشت خود دوباره سهیم شوند .
در میان جمعیت حضور مردان و زنان عصا به دست
با همه کهولت سن به چشم می آمد و این یعنی باید
تا آخر ،پای حفظ انقالب ایستاد  .از کنار رای اولی
ها هم نمی شد به سادگی گذشت اگرچه سن آن ها
به درازای عمر انقالب نبود اما از نگاهشان می شد
فهمید که برای چه آمده اند  .ادامه راه با آن هاست و
از حاال باید بیاموزند در تعیین سرنوشت خود سهیم
باشند همان گونه که بزرگ ترهایشان اقدام کردند.
ورزشکاران  ،هنرمندان  ،روحانیان  ،پزشکان ،
کارگران  ،عشایر با لباس های محلی و  ...آمدند
تا انتخاب کنند کسی را که قرار است چهار سال
دیگر در ادامه راه سازندگی میهن  ،سکاندار عرصه
مدیریت کشور باشد  .آن ها با سلیقه های متفاوت
آمده بودند تا به یک هدف که همان توسعه و آبادانی
کشور است رای دهند نه به شخص .
به گزارش خبرنگار ما صبح روز گذشته با آغاز فرآیند
رای گیری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای
اسالمی نماینده ولی فقیه در استان در شعبه اخذ
رای در دفتر نمایندگی ولی فقیه رای خود را به

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

حماسه اردیبهشت

صندوق انداخت .
آیت ا« ...عبادی» بعد از انداختن رای خود درجمع
خبرنگاران رای دادن را وظیفه و تکلیف مردم
همیشه در صحنه دانست و گفت :مردم با شرکت
پر شور در این امر معنوی در تعیین سرنوشت
کشورشان نقش اساسی دارند.
وی با بیان این که رای دادن حق همه مردم است
گفت :مردم شهروند این کشورند و در سرنوشت
نسل های آینده دخیل هستند و باید با دقت امانت
بزرگ را به دست اهلش سپرد.
وی از  29اردیبهشت ماه به عنوان عید ملی ایرانیان
یاد کرد و برای همه حماسه آفرینان در این عرصه
خیر دنیا و آخرت را از پروردگار مسئلت کرد.
استاندار  ،امام جمعه بیرجند و جمعی دیگر از
مسئوالن نیز در همان دقایق اولیه با حضور در یکی
از شعب  ،رای خود را به صندوق انداختند.
فضا و مکان رای گیری در برخی از شعب اخذ
رای مرکز استان به گونه ای بود که مردم برای
انداختن رای خود به صندوق باید مدت زیادی را
در آفتاب گرم صبح می ایستادند ،هر چند با ابری

شدن آسمان تا حدودی از گرمای هوا کاسته شد
اما برگزاری انتخابات الکترونیکی شوراها سبب
گالیه هایی از سوی بسیاری از شهروندان شده بود.
در نزدیکی برخی از شعب هم خودروهایی پارک
شده بود که هنوز پوسترهای تبلیغاتی کاندیداها از
آن ها جدا نشده بود .
مسئول یکی از شعبه های اخذ رای به «خراسان
جنوبی» می گوید  :در همان دقایق ابتدایی شروع
رای گیری تعداد زیادی از مردم به شعبه آمدند و
برخی نیز از دو ساعت قبل از آغاز رای گیری جلوی
در شعبه منتظر بودند.
وی ادامه می دهد  :هر یک از نیروها و کادری که در
شعبه حضور دارند وظیفه خاصی را دارند  ،در این
دوره امنیت شعب بیشتر از دوره های گذشته تامین
شد طوری که در هر شعبه از نیروی انتظامی  ،راهور
 ،بسیج و بانوان افرادی حضور دارند.
گزارش خبرنگار ما حاکی است در  2شعبه شهر
بیرجند دستگاه های رای گیری الکترونیک خراب
بود و برخی از شهروندان نتوانستند در انتخابات
شورای شهر رای بدهند و فقط رای خود را برای
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انتخابات ریاست جمهوری به صندوق انداختند.
یکی از شهروندان بیرجندی در این باره می گوید:
در هر شعبه فقط یک دستگاه ثبت الکترونیک
شماره ملی وجود دارد و این موضوع سبب می
شود تا کار رای گیری به کندی پیش برود ولی اگر
به تناسب شلوغی هر شعبه به تعداد دستگاه ها
افزوده می شد مردم کمتر معطل می شدند که باید
مسئوالن برای دوره های بعدی فکری برای این
موضوع بکنند.
در پیگیری خبرنگار ما درباره این موضوع  ،مسئول
روابط عمومی فرمانداری و کمیته اطالع رسانی
ستاد انتخابات بیرجند با تایید خبر خرابی چند
مورد از دستگاه های رای گیری در این شهر ،
می گوید  :چندین مورد گزارش خرابی دستگاه
ترمینال مجری «احراز هویت» در برخی از شعب
به فرمانداری ارسال شد که پس از پیگیری ،
کمیته پشتیبانی نواقص را رفع کرد و دستگاه های
جدیدی برای شعب ارسال شد.
«نوری» می افزاید  :به دلیل این که برای اولین بار
رای گیری به صورت الکترونیک در مرکز استان
برگزار می شد به طور قطع مشکالتی داشت اما این
مشکالت توسط کمیته پشتیبانی رفع شد.
به گزارش خراسان جنوبی تعداد واجدان شرایط
رأ یگیری در استان  552هزار و  298نفر بود
و بیش ازیک میلیون تعرفه رأی گیری در استان
توزیع شد.
همچنین روز گذشته در استان  902شعبه أخذ
رأی فعال بود که بیش از 21هزار نفر عوامل اجرایی
در برگزاری انتخابات فعالیت داشتند .به عالوه در
استان  16هزار نفر برای اولین بار می توانستند در
انتخابات شرکت کنند.

مجتمع « فخرود » درمیان با کاهش دبی آب مواجه شد
 15روز آبرسانی سیار در دستور کار
رحیم زاده -با کاهش دبی آب مجتمع فخرود
شهرستان درمیان آبرسانی سیاربه مدت  15روز
به روستاهای زیر پوشش در دستور کار قرار گرفت.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان
به «خراسان جنوبی» گفت :چاه آبرسانی این
مجتمع با مشکل آبدهی مواجه شده است و برای
حل مشکل تا حفر چاه رزرو  ،به طور موقت به مدت
 15روز آبرسانی سیار در این منطقه در دستور کار
قرار گرفت.
مهندس«بسکابادی» با اشاره به شروع حفر چاه
رزرو گفت :حداقل نیاز آبی این مجتمع  30لیتر
بر ثانیه است در حالی که  22لیتر استحصال می
شود و مشکل تامین  8لیتر باقیمانده با آبرسانی
سیار به طور موقت برطرف می شود.
وی با بیان این که بیش از  3هزار مشترک تحت
پوشش این مجتمع قرار دارند ،ابراز امیدواری
کرد :چاه رزرو در ابتدای ماه رمضان وارد مدار
شود و مشکل این مجتمع حل شود.
به گفته وی عالوه بر این  ،مجتمع حومه قاین هم

در سال گذشته با اختالل آب مواجه شد و میزان
استفاده از آب از  22لیتر بر ثانیه به  9لیتر بر ثانیه
رسید که برای حل مشکل حفر چاه با دبی 30
لیتر بر ثانیه در دستور کار قرار گرفت.
وی از دیگر پروژه های مشکل دار به تامین آب
شهر دیهوک با تحت پوشش داشتن حدود  4هزار

مشترک اشاره کرد و گفت :آب مورد نیاز اهالی
این منطقه توسط چاه آهکی تامین می شد که با
ایجاد مشکل در پمپ و ایجاد تنش آبی شدید در
این مجتمع تجهیز یک حلقه چاه از چاه های فوالد
طبس در دستور کار قرار گرفت که امید است با
ورود به مدار  ،مشکل تامین آبی اهالی دیهوک

خدمتی :سطح بازی های
کشورهای اسالمی
باالتر از تصور بود

زهرایی – «نجمه خدمتی» تیرانداز ملی پوش
استان عصر روز گذشته بعد از حضوری موفق در
رقابت های کشورهای اسالمی در فرودگاه بیرجند
مورد استقبال جمعی از مسئوالن ورزش و جوانان
استان  ،خانواده و شهروندان بیرجندی قرار گرفت
.وی در ارزیابی خود از این رقابت ها گفت  :سطح

بازی های کشورهای اسالمی باالتر از آن بود که
تصورمیکردیم.بهگزارش«خراسانجنوبی»«نجمه
خدمتی» ورزشکار المپیکی استان در چهارمین
دوره بازی های کشورهای اسالمی در باکو مدال
طالی رشته سه وضعیت  50متر و نقره میکس10
متر تفنگ و عنوان چهارم انفرادی را از آن خود کرد.

کارخانه خوراک دام استان
کد IRمی گیرد
رحیم زاده -دومین کارخانه خوراک دام و طیور
استان به زودی کد  IRمی گیرد.
مدیرکل دامپزشکی استان گفت :پس از بازدید
کارشناسان دامپزشکی کشور از این کارخانه 100
آیتم مورد نظر بررسی شد که به زودی کد  IRبرای این
واحد تولیدی استان صادر می شود.
وی با بیان این که سال گذشته با پیگیری های انجام
شده یک کشتارگاه و یک کارخانه خوراک دام و
طیوراین کد را در استان دریافت کردند تاکید کرد:
عالوه بر دریافت کد  IRتوسط این واحد ها  ،یکی
دیگر از کشتارگاه های استان هم موفق به دریافت
نشان حالل شد.
به گفته وی با دریافت کد IRعالوه بر تامین خوراک
دام ،طیور و آبزیان مورد نیاز واحدهای پرورش استان
واحدهای تولیدی می توانند محصوالت خود را به
خارج از کشور هم صادر کنند و باعث ارزآوری و رونق
اقتصادی استان شوند.
وی ادامه داد:کشتارگاه ها برای هر آیتم مانند
صادرات پای مرغ ،گوشت ،دل و جگر و ...باید کد
جداگانه دریافت کنند.

افزایش ۲برابریصندوقاعتبارات
خردزناندراستان
رحیم زاده -تعداد صندوق های اعتبارات خرد زنان
استان به دو برابر افزایش یافت .
رییس سازمان جهاد کشاورزی با بیان این که طی
سال های اخیر تعداد صندوق های اعتباری از
 81به  166صندوق افزایش یافته است سرمایه
فعلی این صندوق ها را  3.1میلیارد تومان اعالم
کرد و به خبرنگار ما گفت  :ماهیت صندوق های
خرد زنان افزایش درآمد  ،تولید از طریق ایجاد
مشاغل خرد و کوچک در روستا و توانمندی زنان
روستایی است.
مهندس«ولی پور» میزان آموزش ارائه شده در بخش
زنان روستایی طی چند سال گذشته را  23هزار و
 276نفر روز اعالم کرد.

در آستانه ماه رمضان برپا می شود

برطرف شود.
وی به مجتمع کوثر بیرجند هم اشاره کرد و افزود
 :این مجتمع مجوز برداشت  52لیتر بر ثانیه را
دارد در حالی که مصرف آب آن بیش از  60لیتر بر
ثانیه است و با پیگیری های انجام شده با شرکت
آب منطقه ای استان مجوز برداشت آب از  4حلقه
چاه موجود این مجتمع گرفته شد و امید است با
افزایش دبی آب چاه ها تنش آبی موجود در این
منطقه رفع شود.
وی به وضعیت مجتمع خور خوسف اشاره کرد
و گفت :برای این مجتمع هم ردیف اعتباری
مشخص شده است و با توجه به نبود مشکل در
بحث دبی آب همه توان شرکت آب روستایی برای
بهبود شبکه گذاشته شد.
وی تامین مخازن ذخیره و رفع مشکل فرسودگی
شبکه آبرسانی را در اولویت این پروژه عنوان کرد
و افزود :برای رفع فرسودگی شبکه آبرسانی
این مجتمع به حدود  4میلیارد تومان اعتبار
نیاز است.

نمایشگاه ضیافت از ابتدای
خرداد

در آستانه ماه رمضان نمایشگاه ضیافت از ابتدای
خرداد ماه در استان برپا می شود .
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت  :با مصوبه
کمیسیون تنظیم بازار و به منظور تامین اقالم اساسی
مردم در ایام ماه مبارک رمضان نمایشگاه ضیافت
در استان برپا خواهد شد و به مدت پنج روز ادامه
خواهد داشت.
« ولی پور مطلق » با بیان این که در این نمایشگاه مواد
غذایی و کاالهای مورد نیاز مردم به قیمت پایین تر
از بازار ارائه خواهد شد ،افزود  :عالوه بر این در این
نمایشگاهغرفههاییبرایتوزیعکاالهایطرحتنظیم
بازار در نظر گرفته شده است.
وی به توزیع چهار قلم کاالی طرح تنظیم بازار در این
نمایشگاه اشاره کرد و گفت :این اقالم شامل برنج،
شکر ،گوشت قرمز و گوشت مرغ خواهد بود.
وی قیمت هر کیلو گرم گوشت قرمز طرح تنظیم
بازار برای مصرف کننده را بین  ۲۳هزار تا  ۲۳هزار
و  ۵۰۰تومان عنوان کرد و افزود :هر کیلو گرم شکر
طرح تنظیم بازار نیز به قیمت دو هزار و  ۸۵۵تومان
عرضه خواهد شد .
همچنین قیمت هر کیلو گرم مرغ منجمد برای
مصرف کننده تا پنج هزار و  ۷۰۰تومان تعیین شده
است.
به گفته وی عالوه بر این از اواسط هفته جاری
کاالهای طرح تنظیم بازار در فروشگاه های
زنجیره ای نیز توزیع خواهد شد.

