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.
* وضعیت یک ستون برق در روستای گلشن طبس
به دلیل آسیب دیدگی ،مناسب نیست و هر لحظه
امکان سقوط آن و وقوع حادثه ناگوار در این نقطه
وجود دارد .مسئوالن برای تعویض آن اقدام کنند.
*جادهمسیرروستاهایدونخی،کالتهنظرجاجنگ،
حاجی عطا و  ...از توابع درمیان چند سال است که
ناتمام آسفالت اما به دلیل بارندگی ها و  ...گودال و
حفره هایی در این مسیر ایجاد شده است که تردد
وسایل نقلیه را با مشکل مواجه می کند .مسئوالن
راهداریشهرستانبرایترمیماینمسیراقدامکنند.
* میدان عروج در بیرجند به شکلی زیبا طراحی و
احداث شده است که جای تشکر دارد .کاش برای
میدان هایی چون آیت ا ...عبادی ،میدان واقع در
بولوار پیامبر اعظم (ص) ،میدان سفیر امید و  ...هم
طرح و المانی زیبا پیش از آغاز سال نو اجرا یا حداقل
برای گلکاری آن اقدام شود.
* چهار روستای بزرگ آرک ،دهن رود ،بیناباد و
حامی و مجتمع فرهنگی  -مذهبی بلنجیر در بخش
مرکزیشهرستان خوسفبدونایستگاههواشناسی
یا ایستگاه باران سنجی است و آمار بارندگی این
مناطق اعالم نمی شود .از سوی دیگر وضعیت آب
و هوایی و شرایط جوی خوسف مرکز شهرستان هم
دیرتر از دیگر شهرستان ها اعالم می شود.
* شهردار یا استاندار و بقیه مسئوالن به محله
جلیلیان بیرجند هم سری بزنند و این نقطه در مرکز
استانراازنزدیکببینندوفکریبرایآسفالتمعابر
آن بردارند .وقتی باران می آید کوچه ها را گل و الی
بر می دارد و در این شرایط برای آن هایی که وسیله
نقلیه ندارند تردد سخت می شود.
* روستای تاجمیر سربیشه خانه های قدیمی با
سابقه ۳۰سالداردو درمقابل حوادثی مانندزمین
لرزهاستقامتینداردکهبایدمسئوالنبرایمقاومسازی
منازل اهالی اقدام کنند .از سوی دیگر جادهای که از
روستا می گذرد محل عبور خودروهای زیادی است و
نیازبهایجادسرعتگیرداردچونسرعتوسایلنقلیه
سببتلفشدنداماهالیدراینجادهمیشود.
*مسئوالنبربازارمسکنواجارهخانههانظارتکنند
یک نفر سرپرست خانه که کارگر است با حقوق یک
میلیونو 500هزارتومانچطورهمخرجخانوادهاش
راتامینکندوهماجارهباالییبپردازد؟
* تلفن های روستای شیرگ آقا چند ماه است که آنتن
دهیندارد.مسئوالنشرکتمخابراتپیگیریکنند.
* شرکت برق بیرجند برای روشنایی ابتدای خیابان
غفاری فکری بردارد .حدود یک ماه است که چراغ
های حد فاصل چهار راه تا نیروگاه خاموش شده است.
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یادداشت سردبیر
علی ولی زاده

شاهکارمردم
«شنیدن کی بود مانند دیدن» راهپیمایی  22بهمن
یکی از مصداق های این ضرب المثل ایرانی بود.
جمعیت ،حضور و صالبت راهپیمایی دیروز فقط
دیدنی بود و طبیعی است کسی که حضور نداشته
است تصویر آن شکوه برایش چندان آسان نباشد!
از شما چه پنهان ،قبل از حضور در راهپیمایی وقتی
برودت هوا که اضافه شده بود بر برودت اقتصادی این

اخبار
سهشنبه  23بهمن 6 . ۱۳۹۷جمادیالثانی  .۱۴۴۰شماره 2929

را در ذهنم نقاشی میکردم که نتیجه این برودت ها
هم شاید چیزی از جنس خود آن ها باشد و این نتیجه،
درست همانی است که بدخواهان می خواهند و
تحریم ها آن را دنبال می کند! اما به خیابان های
حاشیه راهپیمایی که رسیدم دریافتم این راهپیمایی
حال و هوای دیگری دارد و باید فکر نقاشی های قبلی
را از ذهنم که به خود مشغول کرده بود خارج کنم
هر چه به دریای خروشان جمعیت نزدیک می شدم
تفسیر جدیدی از مردم در ذهنم تجلی می کرد اما
پالکاردها و شعارها که از غیر تریبون مرکزی پخش و
دیده می شد خود معنای جدیدی را تدوین می کرد.
حضور نسل اولی ها با محاسن برفی تا کودکانی که در
آغوش مادر مشق آزاداندیشی می کردند و همچنین
نوجوانان و جوانانی که شعارهای انقالبی چنان سرمی

دادند که انگار سال  57است با این تفاوت که آن روز
فریاد علیه ستم شاهی مزدور و آمریکا بود و امروز علیه
ستم آمریکایی و اسالم آمریکایی ،اما شکوه ،حضور و
صالبت فقط دیدنی بود و بس و شاید تصویر آن جنبه
برای کسانی که حضور نداشتند شائبه غلو پیدا کند!
فقط می توان گفت مردم ،دستمریزاد ،اجرکم ا...
البته این حضور به معنای این نبود که همه آن ها که
آمده بودند به شرایط اقتصادی و  ...انتقاد ندارند بلکه
این حضور در واقع یک نوع رو کم کنی برای ترامپ و
ایادی او بود! درست معیاری بود از عیار بصیرت ،دیانت
و هوشیاری ملت .این حضور پرصالبت نمایشی بود از
قدرت و اقتدار ملی و به رخ کشیدن توان ملی ،آن ها
آمدند تا طبل رسوایی ترامپ و ایادی او را بنوازند و به
نوعی پاسخ دهند به تحریم های ظالمانه بدخواهان.

وزیر اطالعات در اجتماع راهپیمایان  22بهمن بیرجند مطرح کرد:

دشمن،مبهوتاقتدارایران

دشمنان در مقابل اقتدار جمهوری اسالمی ایران مات و مبهوت شده
اند .وزیر اطالعات روز گذشته در سخنرانی راهپیمایی  22بهمن در
بیرجند با تاکید بر این که یکی از علت های پیروزی انقالب اسالمی
حضور مردم در صحنه است ،گفت :همواره حضور مردم در صحنه،
توطئه های دشمن را در هم شکسته است .به گزارش «خراسان
جنوبی» ،حجت االسالم والمسلمین «علوی» با بیان اینکه وحدت
و همدلی مردم شیعه و سنی این استان نمادی ارزشمند از عمل به
رهنمودهای امام راحل (ره) و رهبر معظم انقالب است ،از خراسان

جنوبیوبیرجندبهعنوانسرزمینعلم،دانش،فضیلت،زهد،پارسایی
ومعرفتومهدعالمانوارستهوعارفاننامآوربرجستهیادکرد.بهگفته
وی ،امروز ایران اسالمی در دنیا از عظمت ،قدرت و اقتدار برخوردار
است و دشمنان در مقابل این اقتدار مات و مبهوت هستند .وی افزود:
امام خمینی(ره) در شرایطی دست خالی با ستم طاغوت به مبارزه
برخاستند که تنها بودند و کسی باور نمی کرد در آن شرایط قیام یا
مبارزهایبهنتیجهبرسد.وزیراطالعاتگفت:درحالیکهدانشگاهها،
حوزههاوبازارهمشرایطالزمرابرایمبارزهنداشتنداماامامراحل(ره)

حجت االسالم علوی در دیدار با نماینده ولی فقیه:

خراسان جنوبی در برابر توفان فتنه ها همیشه مقاوم است
خراسان جنوبی مردمانی سختکوش ،صبور ،مقاوم
و انقالبی دارد که در فضل ،فضیلت ،علم ،دانش و
معرفت و بصیرت مانند درختان کویر در مقابل توفان
فتنه ها مقاوم هستند .به گزارش «خراسان جنوبی»،
وزیراطالعاتروزگذشتهدردیداربانمایندهولیفقیه
در استان با بیان این که مردمان و بزرگان خراسان
جنوبیمصداقفرمایشامیرالمومنینامامعلی(ع)
ماننددرختانیهستندکهدرکویرروییدهاندافزود:در
جنبههایمختلففضل،فضیلت،علم،معرفت،زهدو
بصیرتانسانهاییهستندماننددرختانکویروستبر
کهدرمقابلتوفانفتنههامقاومهستندوبهرهدهیآن
هاپربرکتومداوماست.حجتاالسالموالمسلمین
«علوی»افزود:اگرچهحضوردرهراستانوظیفهاست
اما بیشتر میل به حضور در خراسان جنوبی داشتم.
در این استان بزرگانی همچون آیت ا ...سید علیرضا
عبادی و مرحوم آیت ا ...حاج سید مهدی عبادی و
دیگران رشد و نمو یافته اند .استاندار نیز با بیان این
که خراسان جنوبی ،جزو معدود استان هایی است

که کمترین چالشهای امنیتی را دارد و این حاکی
از همراهی مردم با انقالب است ،افزود :این استان
کمترینچالشها،آسیبهاوتهدیدهایامنیتیرادر
منطقهداردکهحاصلهمدلیوانسجامبیننیروهای
نظامی،انتظامیوامنیتیاستاناست«.معتمدیان»
با بیان این که با حضور نیروهای مرزبانی و اشراف
اطالعاتیدراستان،امنیتمثالزدنیدراینمنطقه
مشاهده می شود که حاصل همدلی و انسجام بین
نیروهاینظامی،انتظامیوامنیتیاستاناستافزود:
این مردم با وجود همه مشکالت به ویژه خشکسالی
های اخیر که به مشقت های زیادی منجر شده است
امادرمرزهاحضوردارندودرتامینامنیتنقشآفرینی
می کنند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی نماینده
ولی فقیه در استان ،در این دیدار حجت االسالم
والمسلمینسید«علیرضاعبادی»نمایندهولیفقیهدر
خراسانجنوبیبهدلیلتاکیدبرحضوربهموقعخودو
دیگرمسئوالندرآغازینساعتشروعراهپیماییدر
کنارمردم،ازایرادسخنرانیخودداریکرد.

جان سخن این که ملت ایران ،در  22بهمن اثبات کرد
که ایران ،ایران است همچون سال  57با این تفاوت
که  22بهمن  57با دست خالی مرگ بر آمریکا می
گفت و امروز آمریکا تقاضای مذاکره درباره سالح های
پیشرفته او را دارد .باالخره تحلیل و آرزوی آن ها که
می خواستند ایران جشن  40سالگی خود را نگیرد به
نادرستی و یأس و ناکامی تبدیل شد و پیش بینی رهبر
فرزانه انقالب که  22بهمن امسال ،تماشایی خواهد
شد تبلور پیدا کرد  .آخرین نکته این که تن صدای
شرکتکنندگانباسالهایقبلمتفاوتبودازجانبی
حکایت از عمق نفرت آن ها به آمریکا را داشت و گواهی
بود بر این که نسل دوم ،سوم و چهارم انقالب ،عزمی
قوی تر از نسل اول را دارد واز سویی شاهدی بود بر این
که بگوید شهیدان راهتان ادامه دارد و پررهرو است.

با فراخوانی علما ،دانشجویان و  ...اعالم کردند اسالم و ایران در خطر
است بنابراین حوزویان ،دانشگاهیان و بازاریان وارد میدان شدند و در
حالی که مبارزه امام (ره) مستقل بود هیچ کسی پیش بینی نمیکرد
اینحرکتبااینتقابلبهنتیجهبرسد.وی،بابیاناینکهامامخمینی
(ره) از همان ابتدا پشتوانه خارجی شاه را در هم شکستند ،افزود :امام
میدانستندکهمبارزهبارژیمطاغوتهزینهداردپسقبلازهمهسینه
خودشان را آماده سرنیزه ها کردند .حجت االسالم «علوی» در ادامه
سخنانش با تاکید بر این که حضور مردم جوانه های امید را در دل
دوستان انقالب شکوفا و آن ها را به تداوم انقالب دلگرم می کند و گرد
یاس بر چهره دشمنان و در راس آن ها ترامپ می پاشد ،اظهار کرد :با
داشتن نعمتی همچون والیت ،رهبری هوشمند ،شجاع و مردمی
مقاوم،صبوروهمیشهحاضردرصحنه،اینانقالبمسیرخودرادنبال
خواهدکردتاپرچمآنبهدستصاحباصلیسپردهشود.

قدردانی نماینده ولی فقیه در استان از حضور باشکوه مردم
نماینـده ولـی فقیـه در خراسـان جنوبـی و امـام
جمعـه بیرجنـد ،از حضـور حماسـی مـردم در
راهپیمایـی  ۲۲بهمـن قدردانـی کرد.در بخشـی
از پیـام حجـت االسلام والمسـلمین «عبـادی»
آمـده اسـت؛ امـروز و در آغـاز دهـه پنجـم انقلاب
اسلامی حضور شـما مـردم مومـن و افتخارآفرین
در دفـاع از آرمـان هـای امـام خمینـی (ره) و
رهبـر معظـم انقلاب اسلامی و همچنیـن اعلام
انزجـار از اسـتکبار و ایـادی آن ،نشـان دهنـد ه
آمادگـی و عـزم و اراده ملـت ایـران اسلامی برای
شـتاب بخشـیدن به شـکل گیـری تمدن اسلامی
اسـت .حضـور هوشـمندانه و آگاهانـه مـردم در
راهپیمایـی  ۲۲بهمـن در طلیعـه چهـل و یکمیـن
سـالگرد پیـروزی شـکوهمند انقلاب اسلامی
خـواب را از عـده ای کـه در ذلـت و مـرگ بـه سـر
مـی برنـد ،گرفتـه اسـت؛ چـرا کـه آنـان امـروز و در
تمـام صحنـه هـای گذشـته همـواره مقابـل خـود
صفهـای محکـم و منسـجمی از جوانـان مومـن،
متخصـص و انقالبـی دیـده انـد.

• •تقدیرشورایهماهنگیتبلیغاتاسالمی

شورایهماهنگیتبلیغاتاسالمیاستاننیزباصدور
بیانیهایازحضورغرورآفرینمردماستاندرراهپیمایی
 22بهمن قدردانی کرد .در بخشی از این بیانیه آمده
است؛حماسهبزرگوبیبدیل 22بهمن،اثباتکننده
عهد و پیمان خللناپذیر آحاد مردم سلحشور ،با قامتی
استوار به آرمانهای اصیل نهضت الهی احیاگر اسالم
ناب محمدی حضرت امام خمینی (ره) و تجدید میثاق
دوبارهباوالیتونشانازمردمیبودنانقالبوانقالبی
بودن مردم بود که جهانیان را با بهت و حیرت به نظاره
بینظیرترینتجلیحضوروکارآمدترینپشتوانهامنیت
ملی نشاند .ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی استان ،از عموم مردم شهیدپرور ،همیشه در
صحنهوانقالبیخراسانجنوبیکهباردیگرهمدلوهم
صدا،باقامتیاستواروارادهایپوالدینهمگامباسراسر
کشورباحضورخوددربزرگ ترینوعظیمترینهمایش
اقتدار و سربلندی ایران اسالمی نقش آفرینی کردند و
انسجام اسالمی ،اقتدار ،اراده ملی و شکوه و شادابی
خودرابهنمایشگذاشتند،سپاسگزاریمیکند.

خراسان جنوبی  66سال پیش
در روزنامه

در نتیجه زد و خورد یکنفر
کشته شده است
روزنامه خراسان در شماره  1085به تاریخ
 18فروردین ماه 1332در مطلبی در صفحه
 4آورده است :در روز  11فروردین ماه عده
ای از اهالی نوفرست بیرجند به قریه بابا شش
فرسنگی بیرجند رفته و نزاعی بین اهالی
بوقوعپیوستهکهدرنتیجهیکنفرمقتولویکنفر
مشرف به موت و  13نفر از متهمین بوسیله
مامورین دستگیر و پرونده مربوط از طرف
دادسرایبیرجندتحترسیدگیاست.جسد
مقتولباشخصمجروحجهتانجامتشریفات
قانونیبهشهرحملوقضیهتحتپیگرداست.

برفوبارانتاچهارشنبه
بارش باران با تقویت امواج ناپایدار از عصر روز گذشته
در استان آغاز شد که تداوم آن با بارش برف در روزهای
آینده خواهد بود .کارشناس هواشناسی استان گفت:
وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و کاهش دید
افقی ،رگبار شدید و رعد و برق و با توجه به میزان بارش
ها ،وقوع روان آب و آبگرفتگی معابر عمومی تا اوایل روز
چهارشنبه پیش بینی می شود« .نخعی» اظهار کرد:
همچنین طی این روزها در ارتفاعات ،بارش تگرگ
را شاهد خواهیم بود و با توجه به کاهش محسوس دما
از روز سه شنبه برای مناطق کوهستانی و سردسیر و
گردنه ها بارش برف و تشکیل مه دور از انتظار نیست.

نیاز ۱۳میلیاردی برای زائرسرای استان
ساخت زائرسرای خراسا نجنوبی در مشهد ۱۳
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد .رئیس ستاد بازسازی
عتبات عالیات استان با اشاره به این که در صورت
تأمین اعتبار تا دو سال آینده این پروژه به پایان میرسد
گفت :در پروژه ساختزائرسرای خراسان جنوبی در
مشهد نقش اصلی را مردم خیر و مؤمن استان دارند و
هزینه ها به صورت مردمی تأمین شده است .به گزارش
مهر« ،موسی جوینده» با بیان این که این پروژه در
مرحله خاکبرداری و ایجاد سازه نگهبان است ،افزود:
برای این زائرسرا یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان
هزینه شده است .به گفته وی این پروژه بزرگ در ۹
طبقه ساخته می شود.

