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●●درحالتعادیورودیخیابانپونهبیرجندازطرف
خیابان مالصدرا کم عرض است اما در نبش کوچه
پونه14زمینیخطکشیشدهاستواگرکاریانجام
شودخودروهابهسختیازآنجاعبورخواهندکرد.
●●در بیشتر نقاط ،نوبت دهی مراکز درمانی دولتی
بهصورتاینترنتی،حضوریوتلفنیهمزمانانجام
می شود اما چرا خراسان جنوبی با دیگر نقاط تفاوت
دارد؟ دانشگاه علوم پزشکی به عنوان متولی درمان
جوابگوباشد.
●●در خیابان سلمان مهرشهر برخی موتورها
و خودروها با سرعت زیاد تردد می کنند و گویا
رانندگان ،آن را با اتوبان اشتباه می گیرند بنابراین
اهالینگرانهستندبچههایخودراحتیبراییک
خرید جزئی از خانه به بیرون بفرستند .راهنمایی
و رانندگی برای کنترل سرعت در این مسیر
چاره اندیشیکند.
●●روبه رویکوچههمت 13مهرشهر،دوربرگردانی
بدون هیچ تابلو ،سرعت گیر و ...است که مشکالتی
ایجاد کرده است .همچنین از ابتدا که این خیابان
خاکی بود و چه حاال که آسفالت شد این مکان از
سوی برخی رانندگان به محلی برای اتومبیلرانی و
موتورسواریتبدیلشدهاستوازنقاطمختلفشهر
برای ویراژ دادن در آن جمع می شوند و حتی مسیر
خالفراباسرعتزیادطیمیکنند!اهالیچندبار
تذکرداده اماراهبهجایینبرده اند.باتوجهبهاینکه
اهالی هر یک فرزند کوچکی دارند و سرعت وسایل
نقلیه بسیار زیاد است در ماه شاهد تصادف های
متعددی هستیم و چند روز پیش هم یکی از بچه ها
روانه بیمارستان شد .خیابان های داخل شهر در هر
دوقدم،سرعت گیروتابلوداردامااین جادریغازحتی
یکپیگیریکوچک.
●●وضعیت پوشش اینترنت در بغداده سرایان و
روستاهایاطرافبسیارضعیفاست.مخابراتبرای
رفعمشکلاقدامکند.
●●*دانشآموزانروستاهاینزدیکبشرویهتاشعاع
20کیلومتریمشتاقهستنددرایامتحصیلشبدر
خانهباشندولیازحاالدغدغهنبودوسیلهرفتوآمد
را دارند .فرماندار و مدیر آموزش و پرورش به فکر این
دانش آموزانباشند.
●●بسیاریازجوانانبشرویهتوانخریدخانهندارندو
خانهاجارهایهمکمترپیدامیشود.دراینحالتاگر
مسئوالنچاره ایبیندیشندتازمیندولتیدراختیار
آنان قرار گیرد شاید به مرور زمان بتوانند سرپناهی
برایخودبسازند.

یادداشت

خواندنخطبه «غدیر»
را بهسنت«عید»تبدیلکنیم
غالمرضا بنی اسدی

غدی ِرخم،همافزاییدوکلمهنیستکهنامیشدهباشدبر
مکانیوتمام،آنمکان،سنگنشانیشدهاستتاهمهراه
ها بدان ختم و از آن آغاز شود .عظمتی است که خدا بدان
انسانراتکریمفرمودهاستتاکرامتهایبهودیعتنهاده
شده در وجود او شکوفا شود .غدیر ،یک کالس تازه است،
یک موقعیت باالتر تا آدمیان در امتداد راه نبوت ،به والیت،

اسپند غدیر

غنی شوند و به استغنا برسند .استغنایی که آنان را از همه
بهجزخدابینیازکند.استغناییکههمهدنیارادربرابرت
چنان کوچک کند که به عظمت انسانی برسی و بدانی که
جهانیبزرگترازدنیادروجودتوست.استغناییکهدلترا
سیر،چشمتراسیرودستانتراپاککندکهبرایطهارت
دنیا،بهایمانمیکوشد.غدیررانبایدیکعیدتنهادیدکه
بهشادمانییکروزهبهپایانبرسدبلکهدامنهاینعیدبزرگ
تابزرگیانسانبایدادامهیابدکهغدیر،حقیقتایماناست
واینرامیتوانازخطبهغدیریحضرترسولاکرم(ص)
دریافتکهبلندورسا،آنچهبایستهزیستمومنانهاسترا
با مردمان آن تاریخ اما رو به همه تاریخ بیان فرموده است.
این که جان روشن می کنیم به «من کنت مواله فهذا علی
مواله» فقط یک آیه از آن سوره روشن است که در پی وحی
از لبان مطهر رسول خدا جاری شد و اال آن خطبه بلند و
بلندی آفرین است و چقدر خوب است به سنت غدیری ما
تبدیل شود .این خطبه با ستایش خداوند و مراتب توحید

انصاری -خورشید بر بلندای آسمان بر سر رهگذران می تابد .سواره می ایستد و
ماندگاندرراهمی رسند،ندابرتوقفکاروانیاندرغدیراست،آنهاکهجلوتررفته
اند برمی گردند و آن ها که عقب مانده اند خود را می رسانند .با جهازی از مرکب
ها منبری بر پا میشود .رسول خاتم (ص) بر بلندای آن همه را به گوش دادن فرا
می خواند .جمعیت چشم بر رسول خدا (ص) دوخته اند تا بشنوند چه از لب های
مبارکشجاریمیشود،دستعلی(ع)رادردستمیگیردوباالمی بردومیگوید
هرکسکهمنولیاوهستمعلی(ع)بعدازمنولیوموالیاوستو...
قرن ها از آن روز می گذرد اما روزها که به عید غدیر نزدیک می شود دوستداران
و والیت مداران حضرتش ،خودجوش دست به کار می شوند ،معابر را آذین می
بندند و تدارک بهترین برنامه ها را می چینند .به گزارش خبرنگاران ما ،این روزها
درمیدانهایاصلیبیرجندازجملهابوذر،امامخمینی(ره)،آزادیو...وخیابان
های مدرس ،مطهری ،جمهوری اسالمی ،معلم ،غفاری و  ...و نیز دیگر شهرها و
روستاهایاستانحالوهوایغدیریبهخودگرفتهاستوباپرچمهایسبزومنقش
به نام فاتح خیبر به استقبال عید والیت رفته اند« .من کنت مواله فهذا علی مواله»
جمله ای است که بر پالکارد و بنرها در جای جای معابر و سر در مساجد ،ادارات و
...خودنماییمیکندوهمهجامهیایبرگزاریعیدغدیراست.دراینمیان،توزیع
شربتوشیرینییکپایثابتپذیراییدرجشنهایدههوالیتاست.رویاتوبوس
های شهری احادیث مرتبط با غدیر نوشته و صدها متر ریسه و المپ های رنگارنگ
وپارچه،نصبونمایشگاهغدیردرپارکتوحیدبیرجندافتتاحشدهاست.دوگروه
 12نفرهازروحانیانهمدرایامبزرگداشتغدیردربیرجند،قاین،زیرکوهونهبندان
سخنرانی می کنند و جشن ویژه خواهران در مهدیه ،مکتب نرجس و مسجد امام
هادی (ع) ،مرکز ابن حسام خوسفی ها و میزبانی از مادران سادات شهدا از دیگر
برنامه هایی است که امروز و فردا برگزار می شود .در کنار این ،هر شب گروه ضرب
و مرشدی هیئت باستانی استان در فضای سبز شهرداری به یمن این ایام در جمع
دوستدارانوالیت،ذکرعلی(ع)برلبجاریمیکندکهدراینساعت هااینقسمت
ازشهرحالوهوایدیگریدارد.اینهاقسمتیازتوصیفهمکارانماازحالوهوای
استاناستکهبیشکبرنامههایبسیاریدرمنازل،مساجد،هیئتهایمذهبی
ودیگرمحافلدرحالشکلگیرییااجراستکهگویایارادتوعالقهمردمخراسان
جنوبیبهامامعلی (ع)است.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

آغاز می شود؛ ستایش خدای را سزاست که در یگانگی
اش بلند مرتبه و در تنهایی اش به آفریدگان نزدیک است؛
سلطنتشپرجاللودرارکانآفرینش اشبزرگاستبی
آنکهمکانگیردوجابهجاشود،برهمهچیزاحاطهداردو
برتمامآفریدگانبهقدرتوبرهانخودچیرهاست.سپس
بهشهادتخوانیفرازمییابدوگواهیمیدهمکهاو«ا»...
است.همانکهتنزهشسراسرروزگارانرافراگیرونورش
ابدیتراشاملاست.آنگاهبهماموریتنهاییخویشمی
پردازند که خداوند چنین وحی ام فرستاد« :به نام خداوند
همه مه ِر وی پروردگارت درباره علی (ع) و خالفت او بر تو
فرود آمده بر مردم ابالغ کن ،وگرنه رسالت خداوندی را
به انجام نرسانده ای و  »...باری ،این خطبه را باید خواند.
دریافت روز آمد هم باید داشت که ماموریت آن روز رسول
ا( ...ص) مثل آیات قرآن ناظر به همه زمان ها و زمین ها
نیز هست .همه ما نیز تکلیف داریم در همین هندسه گام
برداریمکهایمان،جزغدیریشدنمعناییندارد.

سیب زمینیدرتابهگرانی
اکبری  -قصه گرانی سیب زمینی و باال و پایین شدن
قیمت این محصول ،انگار تمامی ندارد و این روزها
فراز و فرود بسیاری را طی می کند طوری که در سه ماه
اخیر از سه تا  9هزار تومان نوسان قیمت داشته است.
این محصول با کاهش قیمت ،در هفته های اخیر به
کیلویی پنج تا شش هزار تومان رسید اما نوسان قیمت
ها ادامه دارد و در چند روز گذشته برخی فروشندگان
قیمت آن را هشت هزار تومان اعالم کردند در حالی
که وعده مسئوالن در اوایل مرداد برای کاهش قیمت
سیب زمینی عملی نشد«.رجایی» یکی از شهروندان
گفت:سیب زمینیازابتدایی تریننیازمندی هایسبد
غذاییخانوادههاستامادراینفصلقیمتآنیک باره
از سه به 9هزار تومان افزایش یافت اگر چه در سه هفته
اخیر تا شش هزار تومان کاهش داشت اما دوباره به
هشت هزار تومان رسید و دلیل گران شدن آن هم
عرضه محصول جدید است .وی گفت :قیمت اعالمی
این فروشنده در حالی بود که در فاصله یک متری او،
فروشندهایدیگرهرکیلوگرمسیب زمینیراششهزار
تومانمیفروخت!شهرونددیگری،اظهارکردکهاوایل
هفته گذشته سیب زمینی را کیلویی پنج هزار و 200

معارفه مدیران مخابرات
مراسم تکریم و معارفه مدیران و رئیسان برخی از
قسمت های مخابرات منطقه استان برگزار شد.
در این مراسم سرپرست مخابرات منطقه با اشاره
به کسب رتبه اول ارزیابی شاخص های مخابراتی
توسط مخابرات استان در کشور ،این موفقیت را
مرهون تالش همکاران خود دانست« .حسن آذری»
افزود:شرایطومحیطکار،متفاوتترازگذشتهاست

تومان و این هفته شش هزار و 500تومان خرید ،وعده
کاهش قیمت زیاد دوام نداشت و این روزها همچنان
قیمتش روند افزایشی دارد ،البته نظارتی هم بر بازار
نیست چرا که برخی فروشندگان ،سلیقه ای عمل می
کنند و توجیهی هم برای کارشان می آورند .اما رئیس
اتحادیه میوه و تره بار بیرجند که چندی پیش ،وعده
کاهشقیمتاینمحصولپرمصرفدربازاررادادهبود
گفت:باافزایشتولید،قراربرکاهشقیمتبوداماتولید
با نوسان قیمت مواجه است و راه گریزی هم نیست .به
گفته «حیدری» 90،درصد مراکز عرضه میوه و تره بار،
سیبزمینیراکیلوییششتاششهزارو 300تومان
به فروش می رسانند و هشت هزار تومان برای هر کیلو
گرم سیب زمینی به طور قطع ،اجحاف است .او قیمت
حدود پنج هزار و  300تومان برای هر کیلو گرم سیب
زمینیرادرمیدانمیوهوتره بارمرکزاستاناعالمکردو
ادامهداد:عاملیکهبهافزایشبهایاینمحصولدامن
زده ،باال بودن کرایه حمل است طوری که به ازای هر
کیلوگرمسیب زمینی 400تومانهزینهحملدریافت
می شود از طرفی فروشنده حق دارد آن را تا 22درصد
سود بفروشد .به گفته وی با افزایش تولید در ماه های
آیندهوهمچنیننیازبیشتربازاربهاینمحصول،درماه
محرمکاهشقیمتهاانتظارمیرود.
و فرصت ها و تهدیدهای متفاوت تری وجود دارد و
موضوع بسیار مهمی که باید به آن توجه داشت این
که محوریت و اصل توسعه ما موضوع نیروی انسانی
باشد .وی با اشاره به این که مخابرات استان قرار
است ویترین محصوالت مخابراتی در کشور و بازی
گردان اصلی توسعه  ICTاستان باشد ،گفت :این
دو کار بدون داشتن نیروهای با مهارت فنی و دانش
فنی و روز همگام با فناوری هایی که وجود دارد،
امکان پذیر نخواهد بود.

خراسان جنوبی  62سال پیش   
در روزنامه

 

نزول باران و جاری شدن سیل
روزنامه خراسان در شماره  2272به تاریخ  20اردیبهشت 1336در مطلبی
در صفحه پنج آورده است :روز  11و  12و  13ماه جاری باران بسیار شدیدی
نازل که بر اثر آن سیل جاری و خساراتی بمحصول و باغات و گوسفندان و قنوات
اطراف شهر فردوس وارد و  48ساعت سیل جاری شد که باعث ترس و هراس
اهالی گردید شهر فردوس از دو نقطه خطر سیل دارد که بارها از طرف فرمانداری
بشهرداری ابالغ شده که از خطر سیل جلوگیری نمایند مع الوصف از طرف
شهرداری و انجمن شهر اقدام مثبتی نشده و دو محله را همواره خطر سیل تهدید
مینماید.

روی خط ورزش

درخشش «کدخدا» ،ناکامی تیم ملی
زهرایی –ملی پوشان والیبال بانوان روز گذشته در حالی در اولین گام رقابت
های قهرمانی آسیا به مصاف تیم قدرتمند کره جنوبی ،میزبان این رقابت ها
رفتند که مهسا کدخدا ستاره والیبال استان همراه تیم بود و با وجود درخشش
خوب این بازیکن ،تیم نتواست مقابل کره جنوبی پیروز شود و با نتیجه  3بر
صفر بازی را واگذار کرد.به گزارش خبرنگار ما ،تیم ایران در بازی بعد به مصاف
هنگ کنگ می رود.

نتایج خوب در رنکینگ اهداف پروازی
نتایج رنکینگ لیگ اهداف پروازی خراسان تا پایان هفته چهارم مشخص شد
که ورزشکاران استان ،نتایج خوبی را به دست آوردند .رئیس هیئت تیراندازی
گفت :بر اساس جدول تاکنون بهزاد رخش خورشید صدرنشین رنکینگ است
و محسن نوفرستی در جایگاه ششم قرار دارد .به گفته «نادر سلیمانی» بر اساس
این جدول اتابک احمدی ،شادمان شریفی و بهنام رخش خورشید در جایگاه
های هشتم ،یازدهم و شانزدهم قرار دارند.

منتخبان فرزندان مهر در رقابت های کشوری
حسین قربانی –  10منتخب چهاردهمین جشنواره فرهنگی ورزشی انتخابی
فرزندان مهر بهزیستی به رقابت های بابلسر اعزام شدند .مدیر اجرایی جشنواره
فرهنگی ورزشی فرزندان مهر بهزیستی استان با اعالم این که  29نفر در مرحله
استانی آقایان این جشنواره به میزبانی بیرجند شرکت کردند ،افزود :مرحله
کشوری این جشنواره در بابلسر و در دو رده سنی زیر و باالی  14سال برگزار
می شود .به گفته «احراری» منتخبان خراسان جنوبی در رشته های آمادگی
جسمانی ،تنیس روی میز ،دوی  800و  100متر ،شنا و شطرنج با حریفان
خود به رقابت می پردازند.

