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یادداشت

هفته دفاع مقدس و ضرورت
طراحی برای فردا
غالمرضا بنی اسدی
عطر شهادت ،فضا را بهشتی تر از همیشه می کند
در حوالی عاشورا و این یعنی هفته دفاع مقدس
امسال ،متفاوت تر از همیشه است.
ما دفاع مقدس خود را ذیل فرهنگ غنی عاشورا
تعریف کردیم و در آن فضا ،جان یافتیم و امروز نیز
سالگردان این هفته را هم باز به عاشورا پیوند می
دهیم که ماندگار ترین روز تاریخ است .گفتن از
این حماسه را هم ذیل فرازی از زیارت عاشورا باز
می خوانیم که تکلیف ما را برای همیشه مشخص
کرده است و باید که بر این مدار حرکت کنیم که؛
«انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی
یوم القیامه» .ما در دفاع مقدس سلم و حرب را در
میدان عمل تعریف کردیم ،در عین جنایات صدام
و لشکر کافرکیش و حامیان باطل کردارش که
جنگ را به شهر ها کشاندند و با مرگ افزار های غیر
متعارف با همه مظاهر زیستن درافتادند ،ما فقط
مردانه و در میدان نبرد جنگیدیم .این در حالی بود
که شهر های عراق و مردم آن کشور در برد نه بمب
و موشک که در برد توپخانه های ما هم قرار داشت
اما ما از سید الشهدا (ع) آموختیم که با دشمن هم
باید برمدار انصاف و مروت بود چه رسد با مردمی که
خود اسیر برنامه های صدام بودند .ما با این مردم بر
مدار سلم و سالمت بودیم ولی مجاهده و حرب را در
میدان نبرد با همه وجود پی گرفتیم .اگر دشمن زد،

مردانه تر زدیم .اگر با تانک به میدان آمدند با آرپی
جی از میان شان برداشتیم و حتی در جنگ تن و
تانک هم کاری کردیم که دشمن بداند ما زره پوش
تر از تانک می شویم وقتی زمان عمل برسد.
امروز هم اگر چه جنگی نیست و خاکریزی سنگر ها
را در دل خویش کنار هم نمی نشاند تا رزمندگان
از سنگر ها بیرون آیند برای محاربه اما تکلیف الی
یوم القیامه ما همچنان پا بر جاست و ماموریت
عاشورایی ما نیز هم .امروز بر همان مدار و همان
قرار پای حق ایستاده ایم و برای اعتالی عظمت
ایران اسالمی از همه توان مان بهره می گیریم.
این بهره مندی را هم به روز رسانی می کنیم تا «مرد
امروز» باشیم .مرد امروز هم با دریافت شرایط،
تعیین ماموریت می کند.
وقتی میدان جنگ از جغرافیا به فرهنگ و اقتصاد
و جامعه ،تغییر جبهه می دهد ،رزمنده باورمند
عاشورا هم خود را به این سنگر های جدید می
رساند و با کار و تالش ،با معرفت آموزی و دانش
اندوزی ،با سلم و سالم و سالمت ،پرچم حق را به
اهتزاز در می آورد و تا این پرچم برپاست ،امید به
فردای بهتر هم به رغم همه مشکالت پر رنگ باقی
می ماند .به باور من باید هفته دفاع مقدس امسال را
به تکریم گذشته و طراحی هدفمند امروز و رسیدن
به چشم انداز برای آینده اختصاص دهیم و با
تعظیم شهیدان و مجاهدان ،به احیای امر شهادت
و مجاهدت متناسب با نیاز های روز بپردازیم .این
می تواند ذیل مفهوم بلند جریان عاشورا معنا شود
که تکلیف اهل ایمان است ،ان شاء ا...

رویداد

 369نفر تاسوعا و عاشورا خون اهدا کردند

زهرا خسروی -در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی 369نفر خون اهدا کردند.مدیر کل انتقال خون با اعالم
این خبر از مراجعه 96نفر در روز تاسوعا و 336نفر در عاشورا به مراکز انتقال خون استان برای اهدای خون
خبر داد که از  79نفر در روز تاسوعا و  290نفر در عاشورا خون گیری انجام شد.وی با اشاره به کاهش 12
درصدی خونگیری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،دلیل این موضوع را موکول نکردن اهدای خون به
روزهای تاسوعا و عاشورا و مراجعه قبل از این روزها به مراکز انتقال خون بیان کرد و افزود :امسال برنامه
ای برای افزایش خونگیری مدنظر نبود و در حد مصرف اعالم نیاز شد.
وی با بیان این که هر نفر می تواند یک واحد خونی اهدا کند ،یادآور شد :حدود  80درصد مراجعه کنندگان
برای اهدای خون را افراد مستمر تشکیل می دهند.

افزایش  50درصدی کمک حامیان در بیرجند

زهرا خسروی-کمک حامیان به خانواده های ایتام و محسنین بیرجند در شش ماه ابتدای امسال نسبت
به مدت مشابه سال گذشته  50درصد رشد داشته است .رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه دوی
بیرجند با اشاره به جمع آوری شش میلیارد و  336میلیون ریال توسط خیران برای ایتام و محسنین از
ابتدای امسال تاکنون به «خراسان جنوبی» گفت :این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 50
درصدی برخوردار بوده است« .خزاعی عرب» به وجود بیش از سه هزار و  441مستمری بگیر زیر پوشش
این نهاد حمایتی اشاره و اضافه کرد :از این تعداد  211خانواده دارای یتیم هستند .به گفته وی ،هم اکنون
سه هزار و  820حامی حمایت از  796فرزند یتیم و محسنین را در این نهاد حمایتی عهده دار هستند.
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در واکاوی خود تحریمی افغانستان در واردات  4کاال از مرز استان مطرح شد:

تعیینتکلیفمراوداتتجاریبا افغانستانتاپایانهفته

خراسان جنوبی  ۲۴سال پیش
در روزنامه

موضوعی برای منع یا ایجاد محدودیت در صادرات کاال به افغانستان ابالغ نشده و روند صادرات به خوبی در حال انجام است.

حیدری  -پس از اعالم غیر رسمی دولت افغانستان
به تجار این کشور برای وارد نکردن چهار قلم کاالی
پر فروش آهن آالت ،کاشی و سرامیک ،فرآورده های
نفتی و سیمان از مرز ماهیرود خراسان جنوبی حرف
و حدیث های زیادی در این رابطه بین تجار و مردم
رد و بدل شد ،موضوعی که صحت و سقم آن را فقط
مسئوالن مربوطه می توانند تایید و یا رد کنند.
موضوعی که رسمیت نداشته و تنها از طریق تجار
افغان به تجار ایرانی و سپس به گوش مسئوالن
استان رسیده است .مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی
استاندار در این رابطه به «خراسان جنوبی» می گوید:
هنوز دولت افغانستان به صورت رسمی این موضوع
را به دولت ایران اعالم نکرده و هر چه بوده بین تجار
افغانستانی بوده است .
«حسنیمقدم»بابیاناینکهموضوعمنعوارداتاین
چهار قلم کاال از ایران به افغانستان مشکالتی برای
تجار این کشور ایجاد کرده است ،می افزاید :تجار
افغانستان در راستای رفع این محدودیت اعتراضاتی
به دولت خود کرده اند و امیدوارند دولت افغانستان
از این تصمیم صرف نظر کند.
مسئول بازارچه های مرزی استان هم روال کار در
بازارچه مرزی ماهیرود را عادی می داند و می گوید:
ما هیچ مشکلی برای مراودات تجاری با افغانستان

نداریم و هنوز هم از سوی دولت افغانستان هیچ
موضوعی برای منع یا ایجاد محدودیت در صادرات
کاال به این کشور به استان ابالغ نشده و روند صادرات
به خوبی در حال انجام است« .فخر» همچنین به تردد
و تخلیه بار بیش از  500کامیون طی روزهای  26و
 27این ماه در مرز ماهیرود اشاره و اظهار می کند:
بر اساس اخبار واصله از سوی تجار قرار بود از 25
شهریور ماه امسال چهار قلم کاال شامل سیمان ،آهن
آالت ،کاشی و سرامیک و فرآورده های نفتی دیگر از
مرز ماهیرود به افغانستان صادر نشود که با این وجود
از آن روز تا کنون وضع تردد و صادرات در بازارچه به
صورت عادی است و کارها به درستی انجام می شود.
به گفته وی طی ایام عزاداری امام حسین (ع) این
بازارچه تعطیل بود و تبادالت تجاری بین دو کشور از
امروز طبق روال گذشته از سر گرفته می شود.
مسئول بازارچه های مرزی استان همچنین به
این موضوع تاکید دارد که اگر دولت افغانستان
واردات این چهار قلم کاال از خراسان جنوبی را
محدود کند به طور قطع بیشتر از همه به ضرر دولت
و تجار افغانستان خواهد بود چرا که تجار افغانستان
کاالهای زیادی در ایران خریده اند و این سرمایه ها
بلوکه خواهد شد و از طرفی هم دولت افغانستان
برای وارد کردن این کاالها از مرزهای دیگر باید

هزینه بیشتری را متحمل شود« .فخر» اضافه
می کند :اگر این محدودیت صادراتی برای تجار
استان اعمال شود تجاری که از استان این کاالها
را خریداری و یا پیش خرید کرده اند به ناچار باید
بار خود را پس دهند و از استان دیگری کاالی خود
را تامین کنند و هر چند این موضوع کار را برای تجار
و دولت ایران هم سخت تر می کند اما به طور یقین
مشقت و ضرر آن برای دولت و تجار افغانستان بیشتر
خواهد بود .مسئول بازارچه مرزی ماهیرود هم با
اشاره به این که در ایام تاسوعا و عاشورا این بازارچه
تعطیل بود ،اظهار می کند :از روز اول هم کار صادرات
و واردات در این بازارچه مختل نشده و با وجود این
که هنوز به صورت رسمی از سوی دولت افغانستان
موردی به استان اعالم نشده است ،منتظر تصمیم
نهایی افغانستان و اعالم آن هستیم.
«الهی» با بیان این که رئیس جمهور افغانستان هم
اکنون در هندوستان به سر می برد ،می افزاید :پس
از بازگشت وی از سفر هندوستان در این باره تصمیم
گیری خواهد شد و به احتمال زیاد تا پایان هفته
جاری موضوع تعیین تکلیف خواهد شد.
«کیانی» مدیر گمرک مرزی ماهیرود هم سخنان
«الهی» را تایید و ابراز امیدواری می کند :تا پایان
هفته جاری این موضوع تعیین تکلیف شود.

 8مهر ماه؛ آزادسازی محدوده های معدنی
مشتاق –محدوده های معدنی استان هشتم مهر
ماه امسال آزادسازی می شود .رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت در گفت و گو با «خراسان
جنوبی» زمان آزادسازی 286محدوده معدنی
استان را هشتم مهر ماه امسال اعالم و اظهار کرد:
قرار بود محدوده های معدنی استان  25شهریور ماه
امسال آزادسازی شود که بنا به درخواست بسیاری

از متقاضیان ثبت محدوده این زمان به دلیل وجود
اختالل در بسترهای اینترنتی برای اتصال به سامانه
دربرخیاستانهاوهمچنینبررسیورفعمشکالت
فنی موجود به هشتم مهر ماه امسال موکول شد.
«شهرکی» با بیان این که در این مرحله 286محدوده
معدنی استان آزادسازی خواهد شد ،افزود :وسعت
این محدوده ها چهار هزار و  800کیلومتر مربع

بوده که در سامانه اینترنتی کاداستر معادن ثبت
شده است  .وی تاکید کرد :متقاضیان می توانند
پس از ثبت نام در سامانه کاداستر معادن و دریافت
گواهینامه صالحیت فنی و مالی از سازمان نظام
مهندسی معدن ،متناسب با امتیاز کسب شده برای
ثبت محدوده در گروه های معدنی تعریف شده در
قانون معادن اقدام کنند.

 15هزار تست غذا و دارو در استان

شناسیدرآزمایشگاه اینمعاونتقابلانجاماست.به
گفتهدکتر«ناصری»سالگذشتهدستگاه HPICبرای
انجام آزمون نگهدارنده ها در فرآورده های غذایی و
آزمونهایسمشناسینصبوراهاندازیشدوآزمون
هایمتنوعیازقبیلآفالتوکسیندرآرد،غالتوبرنج،
نگهدارندههاییمانندسوربات،بنزواتو...درفرآورده
هایلبنیباایندستگاهانجاممیشود.
وییادآورشد:انجامآزمونفلزاتسنگینبهدلیلاین
که دستگاه اتمیک ایزوریشن با وجود پیگیری های
بسیار هنوز خریداری نشده است در آزمایشگاه های

اینمعاونتامکانپذیرنیست.ویبااشارهبهوجوددو
قطب برای انجام آزمایش های مربوط به سبزیجات و
میوه ها گفت :استان های خراسان رضوی ،شمالی
و جنوبی در قطب دوی کشور در این زمینه قرار دارند
و هر ماه نمونه هایی از سبزیجات و میوه ها به دانشگاه
علوم پزشکی مشهد و سپس به آزمایشگاه های بخش
خصوصیموردتاییدوزارتبهداشت،درمانوآموزش
پزشکی ارسال می شود و در آن جا با استفاده از اعتبار
درنظرگرفتهشدهازسویوزارتبهداشتدراینزمینه
آزمایشهایموردنظرانجاممیشود.

حسین قربانی –سالگذشتهبیشاز 12هزارو550
و در سه ماهه ابتدای امسال بیش از سه هزار مورد
آزمون در آزمایشگاه معاونت غذا و داروی استان انجام
شده است .معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی
بیرجندبابیاناینمطلببهانجامپایشوکنترلکیفی
فرآوردههایغذاییوبهداشتیدرسطحتولید،عرضه
و توزیع در آزمایشگاه های این معاونت اشاره و اظهار
کرد:همهآزمونهایفیزیکوشیمیایی،میکروبیوسم

مسئول نهضت سوادآموزی بیرجند

سرانه  500ریالی
سوادآموزان روستایی
جوابگوی هزینه ها نیست

روزنامه خراسان در شماره  13650که 31
شهریور ماه  ۱۳۷۳به چاپ رسید در مطلبی
در صفحه  12آورده است« :سرانه 500
ریالی سوادآموزان روستایی (الزم التعلیم)
جوابگوی هزینه های مدارس نمیباشد.
مسئول نهضت سوادآموزی بیرجند در جلسه
شورای پشتیبانی نهضت سوادآموزی این
شهرستان گفت :میانگین دانش آموزان در
هر روستا  9نفر میباشد.
وی افزود 9 :هزار و  853نفر در سال جاری
جذب  720کالس نهضت سوادآموزی این
شهرستان می شوند و در  340روستای این
شهرستان کالسهای الزم التعلیم ،مقدماتی،
تکمیلی ،پایانی و پنجم بزرگساالن برگزار
می شود.
وی مشکالت این نهاد را عدم جذب
سوادآموزان یا نبود فضای آموزشی و
تجهیزات مربوطه و مشکل سوخت رسانی
اعالم کرد».

روی خط ورزش

درخشش «کدخدا» در مسابقات
والیبال آسیا
حسین قربانی «-مهسا کدخدا» ورزشکار ملی پوش
استان بار دیگر در رقابت های والیبال بانوان آسیا
درخشید.
به گزارش «خراسان جنوبی» بانوی والیبالیست
استان در دیدار تیم ملی کشورمان و فیلیپین که با
برتری سه بر دوی ایران به پایان رسید با کسب ٢٨
امتیاز ،امتیازآورترین بازیکن این بازی شد.
گفتنی است مسابقات جام کنفدراسیون زنان آسیا از
 25شهریور آغاز شده است و تا فردا ادامه دارد .

