روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

یادداشت

گفت وگو ،در هندسه
نبوت و امامت
غالمرضا بنی اسدی
پیامبر (ص) و امام فقط برای یک زمان کوتاه
برنامه ریزی نمی کنند بلکه گستره زمان و پهنه
تاریخ را در نظر دارند و برای همه زمان طراحی
فصل آغاز ،به فهم برخی ها
می کنند حتی اگر در
ِ
در نیاید و آن را جور دیگری معنا کنند چنان که
در عصر رسالت رسول ا( ...ص) صلح حدیبیه را
ِ
خالفت
برخی بر نمی تافتند و در دوران امامت و
ِ
حضرت مجتبی(ع) نیز توان درک راهبرد صلح
را درنیافتند و حتی بر امام خروشیدند.
ِ
حضرت رضا(ع) و ماجرای
زمان امامت
باز در
ِ
والیتعهدی نیز با امام به چالش بر می خاستند.
آنان درنیافتند حقیقت را ولی زمان ثابت کرد
که هدف پیامبر (ص) و امام فراتر از یک عصر و
ِ
پیشرفت مدام انسان
یک نسل ،توسعه معرفت و
است.
تامل در مشرب این سه بزرگوار ،این واقعیت
را نشان می دهد که هر سه با ماموریت هدایت
انسان در همه ادوار ،معلم گفت وگو بودند.
این را باید بدانیم و به این دانسته ،همیشه توجه
داشته باشیم که امام و پیامبر (ص) فقط اسوه
حکومتی برای حاکمان و مسئوالن نیستند که
فقط بگوییم آنان باید نگاه به منش حکومتی
معصومان داشته باشند ،بلکه پیامبر اعظم (ص)
و امامان بزرگوار برای اکمال اخالق همه انسان
ها برانگیخته شده اند.
هدف بعثت حضرت رسول (ص) و امتداد نبوت
در ساحت امامت ،همه مردم هستند؛ در همه
عصرها و نسل ها .همه ما باید به این اسوه های
حسنه نگاه داشته باشیم و دیده ها را به درس بر
جان بخوانیم تا در تغییر جهان بر مدار عصمت،
نقش داشته باشیم.
اگر بخواهیم به اولین درس و نیاز اولویت دار
جامعه در تاسی به این سه بزرگوار بپردازیم،
به یقین فرهنگ گفت وگو در جایگاه اول قرار
خواهد گرفت ،چه واقعیت تلخ تر از تلخ این
است که ما به بدترین نوع فقر به نام «فقر گفت
وگو» دچاریم.
اگر اهل گفت وگو بودیم ،بسیاری از این چالش
های آسیب زا به وجود نمی آمد یا با هزینه کمتر
چاره می شد.
این که نمی شود ،این که مشکالت دراز دامن
تر می شود به همین دلیل است حال آن که اگر
بر مدار گفت و گو به سبک معصومان حرکت
کنیم ،زندگی در همه شئونش ،زیباتر و مومنانه
تر می شود.
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سرمایهگذاری 1.1میلیاردتومانیآستانقدس
برای محرومیت زدایی

فرخ نژاد -سرمایه گذاری آستان قدس رضوی برای
اجرای پروژه های محرومیت زدایی و عمرانی در
نقاط محروم استان به یک میلیارد و  140میلیون
تومان رسید که  520میلیون تومان آن به تازگی به
حساب خراسان جنوبی واریز شده است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی در گفت و گو با
«خراسانجنوبی»،بهنقشتسهیلگریوهمافزایی
این سازمان با دیگر دستگاه های اجرایی اشاره کرد
و گفت :برای استفاده از ظرفیت اعتباری نهاد کالن
اقتصادی مانند آستان قدس رضوی تفاهم نامه

هایی با معاونت امداد آستان مقدس منعقد شده
است .مهندس «هنری» افزود :براساس انعقاد دو
تفاهم نامه با آستان قدس رضوی  81پروژه عمرانی
و محرومیت زدایی در زمینه منابع آبی مانند احیا
و مرمت قنات ها ،احداث استخرهای ذخیره آب،
کانال های انتقال آب کشاورزی و لوله گذاری توسط
بسیج سازندگی اجرا می شود.
به گفته وی اعتبار این پروژه ها حدود  55میلیارد
ریال است که  50درصد آن توسط آستان قدس
رضوی 35 ،درصد توسط جهاد کشاورزی و 15

درصد آن از محل خودیاری اهالی تامین می شود.
ویبابیاناینکهتفاهمنامهدیگرمربوطبهدهستان
های مورد حمایت آستان قدس رضوی شامل
النوی سربیشه ،گزیک درمیان و بندان نهبندان
است افزود :این تفاهم نامه  41پروژه به مبلغ چهار
میلیارد تومان را شامل می شود.
عالوه بر این تفاهم نامه دیگری با آستان قدس
رضوی منعقد شده است که شامل  40پروژه به مبلغ
 15میلیارد ریال است.
به گفته وی با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه ها،

معاونت امداد آستان قدس رضوی حدود 520
میلیون تومان از سهم آستان قدس و مربوط به این
تفاهم نامه را به حساب سازمان بسیج سازندگی
استان واریز کرد .وی با اشاره به این که در مرحله
اول سرجمع  620میلیون تومان در این سرفصل
تخصیص یافت ادامه داد :جمع واریزی آستان قدس
رضوی در این زمینه به حدود یک میلیارد و 140
میلیون تومان در استان رسید و پروژه های مدنظر
مطابق اعتبار تخصیص یافته در حال اجراست و 35
پروژه هم به اتمام رسیده است.

مقاومت برخی مسئوالن در برابر مقاوم سازی ادارهها
حسین قربانی – برخی مدیران دستگاه های
اجرایی استان در برابر مقاوم سازی ساختمان
های اداری به دلیل هزینه ای که دارد مقاومت می
کنند که این امر با پدافند غیر عامل مغایرت دارد.
«نظافت» مدیر کل پدافند غیر عامل در نشست هم

اندیشی آسیب پذیری های استان گفت :مرزی
بودن استان و حساسیت های موجود در آن به لحاظ
سطح بندی سبب شده است استانی نیمه عملیاتی
در این زمینه باشیم ،به همین دلیل از اعمال سلیقه
توسط مسئوالن دستگاه های اجرایی استان باید

جلوگیری شود  .دکتر «نجفی» استاد دانشگاه
بیرجند هم اظهار کرد :با این که مدیریت تصفیه
خانه آب بیرجند با شرکت آب منطقه ای است،
مدیریت چاه های آب قبل از تصفیه خانه مربوط
به شرکت آب و فاضالب شهری است که این امر

مشکالتی را در پدافند غیر عامل به وجود می آورد.
دکتر «خطی» نیز با تاکید بر مقاوم سازی سازه
های موجود در استان ،خواستار تغییر نگاه مدیران
دستگاه های اجرایی استان برای مقاوم سازی
سازه های ساختمان های اداری شد .

خراسان جنوبی  ۶۹سال پیش
در روزنامه

خسارات سیل بشرویه
روزنامه خراسان در شماره 20 ،255
اردیبهشت سال 1329در مطلبی در صفحه
 3آورده است« :آقایان فرماندار و رئیس
دارائی و عده دیگر از مامورین فردوس جهت
مشاهده اوضاع سیل زدگان و خرابی ظهر
دیروز وارد ،امروز صبح هم حرکت نمودند
تعداد منازل مسکونی با حمام و آب انبار که
بکلی از بین رفته یکصد و نود و دو باب است
ضمنا آقایان فرماندار و رئیس دارائی دستور
دادند که مقدار  150کیلو گندم و  100کیلو
جو از موجودی انبار غله با نظر معتمدین محل
بین آسیب دیدگان تقسیم شود انبارهای
اقتصادی دارائی هم که آب افتاده است تحت
رسیدگی است».

حرف مردم

اعزام  3هزار زائر پیاده به مشهد مقدس
سه هزار و  487نفر از شهرهای خراسان جنوبی ،پای پیاده به پابوس
امام رئوف رفتند.
مدیر کل تبلیغات اسالمی گفت :این افراد در قالب  38کاروان مسیر
حدود  500کیلومتری استان تا مشهد مقدس را پیاده طی می کنند
تا در سالروز رحلت رسول مکرم اسالم (ص) ،شهادت امام حسن
مجتبی(ع) و امام رضا(ع) وارد مشهد شوند.
حجت االسالم رضایی با بیان این که بیشترین کاروان های پیاده از

آبگیری  50درصد تاالب کجی
نهبندان
حدود  ۵۰درصد از تاالب کجی نمکزار نهبندان در
اولین بارش پاییزی آبگیری شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نهبندان گفت:
آبگیری تاالب سبب جذب پرندگان مهاجر و از
جمله حدود  ۲۰۰قطعه مرغابی سرسبز شده
است و در صورت ادامه بارش و آبگیری آن پرندگان

قاینات هستند افزود 135 :کاروان با اتوبوس به مشهد مقدس اعزام
شدند که بیشتر از شهرستان های درمیان و طبس بودند.
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رضایی  -واژگونی دو خودرو  405در محور بیرجند – قاین دو کشته و
چهار زخمی بر جا گذاشت .رئیس پلیس راه استان گفت :ساعت 12
دقیقه بامداد روز گذشته در کیلومتر  32این محور یک پژو واژگون شد
که بر اثر آن یک نفر جان باخت و یک نفر زخمی شد .سرهنگ «رضایی»

دیگری مانند فالمینگو ،پلیکان و  ...نیز به این محل
مهاجرت می کنند.
«شکرگزار» افزود :تاالب کجی در گذشته حدود
10هزار هکتار وسعت داشت اما حاال حدود پنج
هزار هکتار وسعت دارد که نیمی از آن آبگیری
شده است.
وی ادامه داد :تاالب کجی نمکزار نهبندان یک
تاالب نمکی و فصلی است که معموال آخر زمستان
و بهار آب دارد.

افزود :در حادثه دیگری در کیلومتر پنج محور بیرجند به قاین حوالی
سه راهی اسدیه یک دستگاه پژو 405دیگر واژگون شد که یک نفر جان
خود را از دست داد و سه نفر زخمی شدند.
وی دلیل این دو حادثه را بی احتیاطی رانندگان و تخطی از سرعت
مطمئنه اعالم کرد .وی همچنین از محدودیت تردد در محور بیرجند
به قاین و بالعکس از امروز 15آبان تا جمعه 18آبان ماه خبر داد و گفت:
تردد خودروهای سنگین باربری مانند تریلی ،کامیون و کامیونت به جز
حامالن مواد سوختی و فاسد شدنی ،در این محور  15آبان از ساعت
 12تا  21و جمعه  18آبان از ساعت  14تا  22ممنوع است.

* کمتر از یک ماه پیش در حاشیه خیابان جمهوری
اسالمی بیرجند خودرویم را پارک و به تقاضای
پارکبان  10هزار تومان کارت را شارژ کردم اما دو
شب پیش که در همان محل کار داشتم و توقف کردم
پارکبان تقاضای پول کرد و وقتی گفتم که مدتی
پیش کارت را شارژ کرده ام اعالم کرد شرکت متولی
تغییر کرده است .مسئوالن شهرداری و شورای شهر
تکلیف وجوهی را که شهروندان پرداخت کرده اند
مشخص کنند.
* از اقدام قضایی و انتظامی برای پلمب پاتوق مواد
مخدر در محله کارگران تشکر می کنم.
* هفته گذشته در خیابان شهید فکوری (رو به روی
پارک توحید) شاهد اقدام نیروهای شهرداری برای
تمیز کردن فضای سبز محل بودم اما این کار فقط در
قسمتی از آن انجام شد و بقیه کار باقی ماند.
* از اقدام آستان قدس برای شروع پروژه مجتمع
آموزشی در مهرشهر ،تشکر می کنم .با این کار پس از
چند سال دانش آموزان این محل هم خواهند توانست
با دغدغه کمتر راهی مدرسه شوند .امیدواریم وعده
مسئوالن برای بهره برداری بخشی از این مجتمع تا
سال آینده محقق شود.

