روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

حرف مردم
تلفن056- 32448050 :
نمابر- 056-32448054:پیامک2000999:
ستون حرف مردم روزنامه خراسان
جنوبی انعکاس دهنده صادق نظرها،
انتقادها و مشکالت شماست.
* برای کاهش قیمت زمین و خانه در بشرویه و
شهرهای مشابه اگر زمین واگذار و وام مسکن با
کارمزد کم پرداخت شود این موضوع تاثیر بسزایی
در کاهش قیمت ها خواهد داشت.
* در حالی که می گوییم خشکسالی امان دامداران
استانرابریدهاستوآنهاتوانتامینعلوفهموردنیاز
دامهایخودراندارندوازرویناچاریسرمایهخودرا
به دالالن می فروشند چرا باز هم واحدهای دامداری
بااعطایتسهیالتبهاینقشرایجادمیشود؟مگرنه
اینکهبایدآیندهکارراهمدرنظرگرفت؟
* روز جمعه میز خدمت مسئوالن سازمان صنعت،
معدنوتجارتدرمصالیالمهدی(عج)بیرجندبرپا
بود اما مسئوالن حاضر برنامه مناسبی برای توزیع
گوشت های تنظیم بازار نداشتند.
* شورای ترافیک بیرجند برای میدان سوم خیابان
مدرس طرح ترافیکی ارائه دهد و این مکان پر تردد
را به چهار راه تبدیل کند .ترافیک این میدان به ویژه
هنگام ظهر و غروب آزار دهنده می شود.
* بیرجند فقط یک میدان میوه و تره بار دارد و بیشتر
میوه فروشان از این مکان میوه و تره بار مورد نیاز
خود را تامین می کنند اما چه در مغازه ها و چه در
بازارروزها قیمت های عرضه اجناس با هم تفاوت
بسیار دارد حتی گاهی در بازار روزها دو غرفه
کنار هم یک جنس را به دو قیمت عرضه می کنند.
مسئوالن نظارتی چگونه بر بازار نظارت می کنند؟
* حاشیهجادهروستایهدفگردشگریخروطبس
درعینزیباییاینروزهابامناظرناخوشایندیمانند
انبوه زباله و نخاله های ساختمانی مواجه است و این
مسائل چهره عروس کویر را درهم کشیده است.
مسئوالن هم چندان توجهی به این موضوع ندارند.

اوج بارندگی برای فردا
اوج بارش ها با توجه به ورود سامانه بارشی از روز
گذشته به جو استان برای بعدازظهر فردا تا صبح
چهارشنبه پیش بینی می شود .به گزارش خبرنگار
ما ،کارشناس هواشناسی استان با بیان این مطلب
گفت:برایامروزنیزآسمانکمیتانیمهابریگاهی
باوزشتندبادوگردوخاک،رگبارورعدوبرقپراکنده
پیشبینیمیشود«.زارعی»افزود:باتقویتناپایداری
ها اوج بارش ها در استان را از بعدازظهر فردا تا صبح
چهارشنبهشاهدخواهیمبودکهباهوایسردوکاهش
دما بارش در ارتفاعات و مناطق سردسیر استان ابتدا
بهصورتبارانوبهتدریجبهشکلبرفخواهدبود.
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یادداشت سردبیر

تردید نکنیم
علی ولی زاده

تردید نکنیم فردا حضور هر ایرانی در راهپیمایی 22
بهمن فقط جنبه انقالبی ندارد بلکه انگیزه دینی،
عقالنی و ملی نیز دارد بدیهی است به مصداق «حب
الوطن من االیمان» یکی از مصادیق آن شرکت در
راهپیمایی  22بهمن است زیرا تمامی دوربین های
جهانیبهایراننگاهمیکنندتاحضورمردمراتحلیلو

اخبار
یکشنبه  21بهمن ۴ . ۱۳۹۷جمادیالثانی  .۱۴۴۰شماره 2928

بر مبنای آن گزینه انتخاب کنند .برای بدخواهانی که
استقالل ملت را برای خود سم می دانند و حیاتشان
را در وابستگی ملت ها می بینند تحمل ایرانی که در
ردیفباالکشورهایبرخوردارقرارگیردخیلیسخت
است .به طور قطع برای آن ها غیرقابل تحمل است که
کشوری در حال تحریم در جنگ تحمیلی ،پیروز یا به
باشگاه هسته ای دنیا وارد شود و در حالت تحریم او
یک طرفه میز مذاکره و شش کشور صنعتی و پرمدعا
یک سو قرار گیرند .قطعا برای بدخواهان این شرایط
قابل تحمل نیست و از همه مهم تر آن ها برای این که
بتوانندحرکتهایآزادیخواهانراکنترلکنندنباید
بگذارند ایران موفق شود تا الگوی دیگران قرار نگیرد

بنابراینشرایطموجودرانبایدبهطورطبیعیمحاسبه
کرد و تنها به حساب مدیریت دانست.
البتهبسیاریازکاستیهانمیتواندجدایازکاستی
های مدیریتی محاسبه شود به طور قطع بخشی از
کاستی ها ناشی از ضعف مدیران است ولی نباید
فراموش کرد که جنگ اقتصادی و به ویژه روانی تمام
عیار ،علیه ایران شکل گرفته و برخی فشارها ناشی از
اینشرایطاستبنابرایندفاعازحرمتوکیانارضی
و حراست از خون شهیدان ،اقتضا دارد در حماسه
بزرگ  22بهمن هر یک به فراخور خود نقشی ایفا
کنیم .البته حضور در  22بهمن قطعا به معنای این
نیست که مردم از برخی کاستی ها گالیه ندارند یا

این که همه چیز گل و گالب است ولی حضور نیافتن
در یک حماسه ملی چه دلیلی می تواند داشته باشد؟
باالخره حضورمان به هر میزان که بازدارندگی داشته
باشد به همان میزان در استقالل ایران و حراست از
خون شهیدان سهیم خواهیم بود .جان سخن این که
با حضورمان باید تفاوت چهلمین سال را با قبل اعالم
کنیم .برای حضور در راهپیمایی  22بهمن نباید
تردید کنیم و نه تنها خودمان شرکت کنیم بلکه دسته
جمعی و با حضور اهالی خانواده در خلق حماسه ای
که هم وزن و همخوان با قد و قواره ایران باشد دخیل
شویم و با حضورمان به بدخواهان بفهمانیم که این جا
ایران ،مهد خدامحوری است.

دعوتنمایندهولیفقیهواستاندار بهحضوردرراهپیمایی 22بهمن
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در پیامی از مردم شریف ،مومن
و انقالبی استان برای شرکت در راهپیمایی  22بهمن دعوت کرد.
در پیام حجت االسالم والمسلمین سید «علیرضا عبادی» آمده است
که حرکتی که از سال  ،42امام راحل (ره) با پشتیبانی ملت ایران آغاز
کرد و به رهبری امام خامنه ای (مدظله العالی) ادامه یافت ،سبب شد
تا گفتمان انقالب اسالمی ایران نه تنها در بین مسلمانان بلکه در میان
همه مردم آزادی خواه جهان رشد کند و امروز در یکایک نقاط بیدار
جهان شعار «مرگ بر آمریکا ،انگلیس و اسرائیل» سر داده می شود.
امام جمعه بیرجند در این پیام از مردم شریف ،مومن و انقالبی خراسان
جنوبیدعوتکرد،همهباهم،برایتجدیدبیعتباآرمانهایبنیانگذار

جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقالب
اسالمی (مدظلهالعالی) همگام و همراه با ملت بزرگ ایران با حضور
ارزشمند خود در راهپیمایی باشکوه  22بهمن که تجلی وحدت و
همدلی ملت با آرمان های انقالب است ،شرکت کنند.
«معتمدیان» استاندار هم با صدور بیانیه ای اظهار کرد بدون تردید آن
چه تاکنون توانسته است ماندگاری انقالب اسالمی و توسعه کرانه های
نفوذ گفتمان آن در پهنه گیتی را پدید آورد ،در حقیقت همان مولفه ها
و ارکان سه گانه آن یعنی «اسالم»« ،رهبری» و «مردم» بوده است؛ به
گونه ای که مکتب ،مدیریت و پشتوانه مردمی انقالب اسالمی ،الگوی
ارزشمند و سرنوشت سازی به آحاد ملل و جوامع دیگر ارائه کرده است

کهنگاهیبهتحوالتوپدیدههایتاثیرگذارجهانیدردهههایگذشته،
بیانگر نقش آفرینی ابعاد و پیامدهای انقالب اسالمی ایران در روندها
و فرایندهای آن هاست .در ادامه این پیام آمده است :اکنون در طلیعه
چهل و یکمین بهار پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی از هم استانی
هایهمدل،همراهوهمیشهدرصحنهخراسانجنوبیدعوتمیکنمبا
عزمی پوالدین ،گامهای استوار و نستوه و در صفوفی یک دل و یک صدا،
درراهپیمایییوما 22...بهمنباآرمانهایمتعالیانقالب،شهداوامام
عزیز و رهبر فرزانه انقالب تجدید میثاق کنیم و در کشاکش بحرانها و
کینهها و دشمنیهای آشکار و پنهان استکبار جهانی ،بار دیگر وحدت
ملی را فریاد بزنیم.

شهید گمنامدر«افین» آرام گرفت

پیکر پاک یکی از شهدای گمنام ،صبح روز گذشته و همزمان با سالروز
شهادت دخت نبی اکرم (ص) در روستای افین زیرکوه تشییع و به خاک
سپرده شد .به گزارش خبرنگار ما ،در این مراسم تشییع که با حضور
جمعی از مسئوالن ،فرماندهان نظامی و انتظامی ،روحانیان ،خانواده
شهداوایثارگرانودیگراقشارمردمبرگزارشد،حجتاالسالم«رضایی»
مدیر کل تبلیغات اسالمی سخنانی درباره زندگی حضرت زهرا (س) و
شهیدوشهدابیانکردوسپسبههمینمناسبتمرثیهسراییشد.این
شهیدگمنام 23سالهدرعملیاتایذاییوالفجرهشتدرمنطقهبوارین
بهفیضشهادتنایلآمدکهباخاکسپاریاینشهیدگمنام 147شهید
گمنامدر 54شهروروستایخراسانجنوبیبهخاکسپردهشدهاست.

نمایندهمردممطرحکرد:

فهرستنیازهایعشایرنهبندانوسربیشه

خشکسالی  ۲۰ساله استان به همه بخشهای استان ضربه های
سنگینی وارد کرده است که بیشترین ضربه را کشاورزان ،روستاییان و
به ویژه عشایر متحمل شدهاند .نماینده مردم شهرستانهای سربیشه
و نهبندان در دیدار با استاندار و رئیس سازمان امور عشایری ایران به

کشف  690کیلو تریاک قاچاق

روزنامهخراساندرشماره 1073بهتاریخ24
اسفندماه 1331درمطلبیدرصفحه 4آورده
است :در تاریخ 16اسفند ماه فرمانده گروهان
ژاندارمری فردوس که برای پرداخت حقوق
ژاندارمها بطبس رفته بودند یک کامیون وانت
که بطرف یزد حرکت میکرده در میدان طبس
با اطالع از وجود فرمانده گروهان و مامورین
ژاندارمری در طبس خط سیر خود را تغییر و
بطرف فردوس بر میگردد فرمانده گروهان با
مامورین مربوطه بالفاصله بتعقیب آن حرکت
در نتیجه در  2فرسخی دهوک بطرف راه
کرمان وانت مزبور با سه نفر حاملین قاچاق
باسامی هوشنگ.م – حسین.ن و محمد.ر
دستگیر و بفردوس وارد و طبق صورت مجلس
بدارائی تحویل مقدار تریاک لوله بالغ بر 690
کیلو میباشد که پرونده آن تحت پیگرد قانونی
قرار گرفته است.

امامجمعهموقتبیرجند:

 22بهمنباشکوهترازگذشتهخواهدبود

رویداد
بیان مسائل ،چالشها و مشکالت عشایر استان به ویژه حوزه انتخابیه
خودپرداختوخواستارتوجهویژهوزارتجهادکشاورزیوسازمانامور
عشایریبهعشایرمحروماینمناطقشد.بهگزارشتسنیم«،افضلی»با
بیان این که انتظار میرود سازمان امور عشایری در امر آب رسانی به این
قشر محروم در استان نیز وارد شود و با آب و فاضالب روستایی همکاری
کندافزود:مطالعاتپروژههایآب رسانیخواجهمنجیکوهوگلهچشمه
انجام شده است و باید زودتر اجرای آن آغاز شود زیرا حدود هزار خانوار با
انجاماینپروژههاازآب رسانیدایمبرخوردارخواهندشد.ویگفت:در
شهرستانسربیشههمنقاطعشایریبسیارزیادیمانندشهرکولیعصر
(عج)،نازدشت،روستاهایهمتآباد،کسرابوچاخوقنبروکال،سرخو
بهامرز،مغولی،معروفان،اسکیونگوابراهیمآبادوجودداردکهخواستار
انجام مطالعه توسط سازمان امور عشایری برای احداث مجتمعهای
آب رسانیدراینمناطقهستیم.ویبابیاناینکهحوزهراههایعشایری
و روستاهای عشایرنشین نیاز به توجه دارد افزود :یکی از مشکالت
سالهای اخیر عشایر منطقه ،تهیه علوفه برای دام است .وی با اشاره به
مشکالتبرقرسانیبهعشایرافزود:بایددراینزمینهبهدوصورتعمل
شود؛درروستاهاینزدیکبهشبکهمیتوانبرقرسانیازشبکهراانجام
داد و در مناطق با فاصله زیاد از شبکه هم می توان با استفاده از پنل های
خورشیدی عشایر محروم را از نعمت برق برخوردار کرد« .معتمدیان»،
استاندار هم خواستار تخصیص علوفه یارانهای به عشایر ،اختصاص

خراسان جنوبی  66سال پیش
در روزنامه

ماشینهای آب رسانی به امور عشایری ،کمک در انجام پروژه های
آب رسانیوهمچنینسهمارزشافزودهعشایریدرفرمانداریهاشد.

محدودیتهایترافیکی ۲۲بهمندربیرجند
محدودیتهایترافیکیبهمناسبتبرگزاریراهپیمایی22بهمندربیرجند
اعالمشد.رئیسپلیسراهنماییورانندگیخراسانجنوبیگفت:رانندگان
وسایل نقلیه از ساعت شش صبح تا پایان مراسم در مسیرهای میدان شهدا،
خیابانشهدا،میدانابوذر،خیابانارتش(ازمیدانابوذرتاتقاطعپاسداران–
ارتش)وبولوارپاسداران(ازتقاطعارتش-پاسدارانتامیدانقدس)ازتوقفو
پارککردنخودروخودداریکنند.سرهنگ«عباسی»افزود:ازساعتهشت
صبحدرمسیرهایبولوارپاسدارانازتقاطعتامیناجتماعیتاتقاطعارتشو
پاسداران ،میدان طالقانی تا میدان ابوذر ،میدان اول مدرس تا میدان ابوذر،
خیابان دانشگاه از تقاطع 17شهریور تا میدان شهدا ،تقاطع قرنی به سمت
تقاطع پاسداران – ارتش ،سه راهی اسدی به سمت میدان شهدا و تقاطع
عدل – قدس به سمت میدان قدس ممنوعیت تردد وسایل نقلیه وجود دارد.
ویگفت:شهروندانیکهقصدعزیمتازخیابانهایمعلموغفاریبهسمت
شمال شهر را دارند ،از تقاطع خیابان غفاری و بولوار شهید ناصری استفاده
کنند.بهگفتهوی،آنهاییکهقصدعزیمتازشمالشهربهسمتجنوبشهر
رادارندازبولوارشهیدناصریوخیابانشهیدمطهریوانقالباستفادهکنند.

ملت ایران هرگز از اهداف واالی خود دست بر نمی دارد
و بار دیگر در  22بهمن باشکوه تر از سال های گذشته
فریاد«هیهاتمناالذله»سرخواهدداد.امامجمعهموقت
بیرجند در خطبه های نماز جمعه این شهر با بیان این
که ملت ایران با تکیه بر فرهنگ ذلت ناپذیری در برابر
استکبارجهانیوبهویژهآمریکاایستادهاستافزود:غربی
ها ذلت ملت ایران را می خواهند اما چون انقالب ما بر
مبنای اعتقادی و الهی شکل گرفته است هرگز خواسته
آنان محقق نخواهد شد .به گزارش ایرنا ،حجت االسالم
والمسلمینسید«محمدباقرعبادی»گفت:خطرمفاسد
اقتصادی در کشور از خطر آمریکا کمتر نیست ،روند
برخوردقوهقضاییهبامفاسداقتصادیتکاملیوخوببوده
استولیبایدقاطعترازگذشتهباشد .ویبااشارهبهاین
کهخشکسالیوکمآبیازمهمترینمشکالتایناستان
استاظهارکرد:دراینشرایطخشکسالینگهداشتآب
وخاکبسیارمهماست.ویبابیاناینکهدربودجهسال
آیندهگازرسانیبهروستاهایخراسانجنوبی،سیستان
وبلوچستانوجنوبکرمانجزواولویتهاستافزود:در
این بودجه رقم خوبی برای روستاهای این استان پیش
بینیشدهاستتاروندگازرسانیباسرعتادامهیابد.

