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خراسان جنوبی 6۱ سال پیش           

در روزنامه

تقاضای حفر چاه

روزنامه خراسان در شماره 2827 به تاریخ 23 فروردین 1338در مطلبی 
در صفحه 6 آورده است: بطوریکه خبرنگار ما مینویسد قریب دو سال است 
که از طرف سازمان برنامه چاه عمیقی در فردوس حفر شده ولی تابحال 
نسبت بموتور اقدامی بعمل نیامده است اهالی انتظار بذل توجه اولیاء 

امور را دارند که تا باین شهرستان دور افتاده هم سر و سامانی داده شود.

کم سویی ابتال به کرونا در استان
تعداد مبتالیان قطعی به کرونا در خراسان جنوبی با شناسایی دو مورد جدید به 
656 نفر رسید. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: از مجموع 
مبتالیان 607 بیمار از بیمارستان ها ترخیص شدند و چهار نفر بستری هستند 
که حال یک نفر وخیم است. دکتر »مهدی زاده« نمونه های مثبت جدید را مربوط 
به شهرستان های بیرجند و درمیان دانست و افزود: تعداد فوت شدگان ناشی از 

ویروس کرونا در خراسان جنوبی ۴5نفر است.

رانندگان بازنشسته شکر کنند
امکان فعالیت مجدد رانندگان بازنشسته در بخش حمل و نقل جاده ای فراهم 
شد. »گرجی« معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: حداکثر 
سن رانندگی با ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای 69 سال است و رانندگانی 
که قبال به سازمان ها و شعب تأمین اجتماعی مراجعه کرده و با اعالم خاتمه کار 
رانندگی قبل از رسیدن به سن 69 سالگی بازنشسته شده اند و متقاضی بازگشت 
مجدد و فعالیت در بخش حمل و نقل جاده ای هستند می توانند با ارائه تقاضای 

کتبی به سازمان ها و شعب تأمین اجتماعی مراجعه کنند.

تا پایان سال متصل می شود

 1000 مدرسه به شبکه ملی اطالعات
هزار مدرسه استان تاپایان سال به شبکه ملی اطالعات متصل می شود. 
استاندار در دیدار با مدیرکل و معاونان آموزش و پرورش، گفت: بر اساس برنامه 
ریزی های انجام شده و طی تفاهم نامه منعقدشده با وزیر ارتباطات، تا پایان 
خرداد 500 مدرسه و تا پایان سال هزار مدرسه از ظرفیت شبکه ملی اطالعات 
برخوردار می شود. »معتمدیان« دلیل کند بودن روند اجرای این کار را ناکافی 
بودن زیرساخت های مخابراتی استان اعالم کرد. وی از نیاز آموزش و پرورش به 
مجتمع های آموزشی شبانه روزی گفت و خاطرنشان کرد: برای احداث مجتمع 
آموزشی شبانه روزی در زیرکوه و درمیان رایزنی هایی انجام شده است و این 
پروژه ها با مشارکت نوسازی مدارس کشور به زودی عملیاتی می شود. به گفته 
او بر اساس پیگیری های انجام شده، بنیاد برکت تعهد خود برای احداث 70 

کالس درس در استان را تا شهریور به نتیجه می رساند.

ستون حرف مردم 
روزنامه خراسان جنوبی 

انعکاس دهنده صادق نظرها، 
انتقادها و مشکالت شماست.

حرف مردم 

ــر: نماب
056 32448054  

پیامک:
2 0 0 0 9 9 9   

ــن: تلف
056 32448050

در ایام کنترل ورود و خروج خودروها به بیرجند  ●
چندین سرعت گیر در میدان شهید سلیمانی در 
ورودی شهر ایجاد شد اما حاال پس از آزاد شدن 
ترددها این سرعت گیرها در حالی همچنان به قوت 
خود باقی است که از کوچک ترین عالیم هشدار 
دهنده هم برخوردار نیست و رانندگان را هنگام 

تردد به درد سر می اندازد.
در حالی که نزدیک به سه ماه از شروع سال می  ●

گذرد اما از افزایش حقوق بازنشستگان تامین 
شرایط  در  قشر  این  و  نیست  خبری  اجتماعی 
اقتصادی فعلی به سختی روزگار می گذرانند. 
چرا دولت همزمان با تصمیم گیری برای افزایش 
حقوق کارمندان، برای این دسته از بازنشستگان 
تصمیم گیری نمی کند؟ تفاوت این قشر با حقوق 
ناچیز بازنشستگی، با دیگر اقشار جامعه چیست که 
مسئوالن برای افزایش ناچیز حقوق آن ها این قدر 

تعلل می کنند!
مسئوالن متولی توزیع بسته های کمک معیشتی  ●

در ایام ماه رمضان گزارشی ارائه دهند که بسته ها 
چگونه و بین چه کسانی توزیع شده است. در این بین 
خانواده های بسیاری از دریافت آن محروم مانده اند.

پیگیری حرف مردم

توپ در زمین آبفا

»نزدیک دو ماه از سال جدید هم گذشت اما 
مشخص نیست چرا شهرداری بیرجند فکری 
برای روکش آسفالت کهنه و دارای ناهمواری 
های زیاد مسیر ابتدای خیابان غفاری تا نیروگاه 
سابق نمی کند؟« این پیام 17 اردیبهشت در 
عمومی  روابط  شد.  درج  مردم  حرف  ستون 
شهرداری بیرجند در پاسخ اعالم کرد که روکش 
آسفالت مسیر ابتدای خیابان غفاری تا نیروگاه 
سابق به دلیل برنامه حفاری و نصب انشعابات 
امور آب و فاضالب انجام نشده است و شهرداری 
اسفند سال گذشته با پیگیری های متعدد قصد 
انجام روکش آسفالت این محدوده را داشت 
اما هنوز امور آب و فاضالب حفاری را انجام 

نداده است.

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2

پارچه؛  گران اما کساد
انصاری- سراغ هر کدامشان که بروی از نبود مشتری گالیه دارند. می گویند افراد 
زیادی هر روز از راسته بازار عبور می کنند اما خرید نمی کنند. گرانی پارچه هم به افت 
فروش و کسادی بازار دامن زده است. این، حکایت این روزهای پارچه فروشان بازار 
بیرجند است. یک فروشنده پارچه از رکود شدید حاکم بر بازار پارچه گفت و ادامه داد: 
میزان زیادی پارچه در فروشگاه انبار شده است چون مشتری نیست و افرادی هم که 
برای خرید مراجعه می کنند به تعداد انگشتان دست نمی رسند و همین تعداد کم نیز 
وقتی قیمت ها را می بینند از خرید پشیمان می شوند. خریداری هم که به گفته خودش 
یک پای ثابت پارچه فروشی بوده است، اظهارکرد: بازار پارچه نسبت به دیگر کاالها، 
شرایط متفاوتی را تجربه می کند و همچنان بر قیمت ها افزوده می شود. رئیس اتحادیه 
پارچه فروشان بیرجند هم گفت: با آغاز کرونا و سال جدید، بیشتر اقالم و اجناس 
افزایش قیمت دارد و پارچه هم یکی از این اجناس است. »خانی نژاد« افزود: افزایش 
قیمت پارچه هم در بخش پارچه ایرانی و هم پارچه خارجی مشهود است و امسال در 
مجموع پارچه ایرانی بین 8 تا 15 درصد و پارچه های خارجی به دلیل نوسان قیمت 
دالر بین 30 تا ۴0 درصد افزایش قیمت دارد. وی  درباره علت گرانی بی رویه چادر 
مشکی گفت: قیمت چادر در بیرجند و در مقایسه با دیگر نقاط کشور زیاد گران نیست. 
به عنوان مثال قیمت چادر مشکی ایرانی 150هزار تومان و چادر مشکی ژاپنی که از 

بهترین هاست با توجه به نوع جنس بین 300 تا 600 هزار تومان است.

 مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید خبر داد:

97 میلیارد تسهیالت برای اشتغال  
سال 99

اکبری- 60 میلیارد تومان تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایر تا نیمه 
خرداد ابالغ و 37 میلیارد تومان نیز در قالب چهار تفاهم نامه ایجاد اشتغال 
در حوزه صنایع دستی و گردشگری، صندوق خرد زنان، احداث نیروگاه های 
خورشیدی و ... پرداخت می شود. مدیر صندوق کارآفرینی امید استان گفت: 
در طرح  »هر روستا یک محصول« به هر روستایی که ظرفیت خاصی در حوزه 
معادن، خانه های بوم گردی، صنایع دستی و... داشته باشد، برای حداکثر 
30 نفر تا سقف یک میلیارد تومان و بر اساس طرح »روستای بدون بیکار« برای 
هر نفر تا سقف 30 میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه پرداخت می شود. 
»زنگنه« افزود: در طرح »جهاد روشنایی«، با امضای تفاهم نامه چهار جانبه 
برای احداث 200 تا 300 نیروگاه کوچک مقیاس اقدام می شود و بر اساس 
تفاهم نامه امضا شده با بسیج سازندگی 50 صندوق محلی در استان تا سقف 
هر صندوق 250 میلیون تومان، تسهیالت حمایتی دریافت می کنند. به گفته 
وی، تفاهم نامه ای با استانداری برای پرداخت 15 میلیارد تومان تسهیالت 

برای توسعه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی منعقد شد.

رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران 

بیرجند: اگر ثبت نام و 
پیش فروش خودروها 
با این شرایط ادامه دار 

باشد، شاهد افت 
چشمگیر قیمت خودرو 

به ویژه خودروهای مدل 
پایین خواهیم بود

اکبری

افزایش سرسام آور قیمت خودرو طی هفته های 
گذشته سبب شد تا با مداخله دولت و به منظور 
شرکت  دو  پرمشتری  کاالی  این  بازار  تنظیم 
خودروساز تعداد محدودی از تولیدات خود را از 
طریق ثبت نام و با شرایط خاص و سخت گیرانه به 
بازار عرضه کنند. هر چند اجرای این طرح سبب 
شد تا تب تند بازار کم شود اما به گفته برخی بنگاه 
داران کاهش قیمت به گونه ای نیست که خریدار 
پای معامله باشد. همچنین ثبت نام و فروش ویژه 
خودروها با تفاوت قیمت چشمگیر نسبت به بازار 

با استقبال فراوان مردم مواجه شد تا آن جا که 
این روزها شلوغی سایت و سامانه ثبت نام سبب 
شد تا متقاضیان مدت زیادی برای ثبت نام منتظر 
بمانند تا آن جا که به اظهار مدیر یک کافی نت بیش 
از 50 نفر طی صبح تا ظهر روز گذشته برای ثبت 
نام مراجعه کردند اما فقط دو نفر موفق به ثبت 
نام شدند. مدیر کافی نت دیگری هم اظهارکرد 
که به دلیل تفاوت قیمت خودروهای ثبت نامی 
با قیمت بازار، استقبال زیاد و با شلوغی سایت، 
ثبت نام بسیار مشکل است. گزارش خبرنگار ما از 
چند نمایشگاه خودرو نیز حاکی است که قیمت 
خودروهای ثبت نامی با قیمت بازار اختالف 15 

تا 50 میلیونی دارد و بر اساس گفته نمایشگاه داران 
اکنون متقاضیان خرید انتظار دارند قیمت خودرو 
کاهش بیشتری داشته باشد بنابراین خریدار کمتر 
است. همچنین طبق قانون معین شده برای فروش 
خودروی صفر، نمایشگاه داران باید خودروی صفر را 
با 10 درصد سود باالتر از قیمت کارخانه عرضه کنند 
که این قانون رعایت نمی شود و قیمت خودروهای 
و  ندارد  با گذشته  تفاوت چندانی  پایین هم  مدل 
اگر  دار  نمایشگاه  یک  گفته  به  باالست.  همچنان 
بخواهیم شاهد کاهش بیشتر قیمت ها باشیم باید 
پیش فروش خودروها و روند این طرح ادامه دار باشد. 
اما اگر فقط منحصر به همین مرحله باشد با برداشتن 
ارز نیمایی از قطعات خودرو، شاهد افزایش قیمت 
بیشتر خودرو در بازار خواهیم بود.  به گزارش خبرنگار 
ما با آن که قیمت خودروهای عرضه شده طرح مانند 
پژو 206 و تیبا حدود 75 و 52 میلیون تومان است اما 
قیمت این خودروها در بازار آزاد به حدود 120 و 75 

تا 80 میلیون تومان می رسد. 
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران بیرجند با بیان این که 
بازار خودرو با افت شدید قیمت ها مواجه است و نبود 
خریدار بازار را به رکود کشانده است، افزود: اگر ثبت 
نام و پیش فروش خودروها با این شرایط ادامه دار باشد، 
شاهد افت چشمگیر قیمت خودرو به ویژه خودروهای 
مدل پایین خواهیم بود. »راعی فرد« با بیان این که 
خودروهای صفر موجود در بازار باید با احتساب سود 
فقط 10 درصد بیشتر از قیمت کارخانه عرضه شود، 
اظهارکرد: تعزیرات به منظور تنظیم بازار و جلوگیری 
از تخلف پس از مشخص شدن وضعیت طرح ثبت نام 

برای خودرو، ورود می کند.  

 گزارشی از 
 آخرین روز 

ثبت نام

کمر بازار خودرو 
شکست 
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فرماندار زیرکوه: 
اعتبار گازرسانی به 
28 روستای مرزی 

زیرکوه 37 میلیارد 
تومان است

 یک تیر و چند نشان 
در گازرسانی 28 روستای زیرکوه

دروگر- خشکسالی، ضعف امکانات و زیرساخت ها، 
نبود توازن بین امکانات شهری و روستایی و ... از جمله 
مواردی است که سبب شد طی سال های گذشته روند 
مهاجرت از روستاها به شهر رو به فزونی بگذارد و نقاط 
شهری را با مشکالتی مواجه کند اما در دو سال اخیر 
بخشی از برنامه های اصلی استان به توسعه نقاط 

روستایی و مرزی معطوف شد که گسترش آبخیزداری 
به منظور تقویت کشاورزی، اجرای طرح های آب 
... در  و  رسانی، توسعه زیرساخت های مخابراتی 
دستور کار قرار گرفت تا روند مهاجرت معکوس شود. 
در کنار این موارد یکی از چالش ها نبود سوخت بود که 
با توجه به برخورداری نقاط شهری از این مزیت، اجرای 

شبکه روستایی نیز شدت گرفت و حال در نقاط مختلف 
استان حدود 400 میلیارد تومان طرح گازرسانی 
روستایی در دست اقدام است و از جمله این نقاط می 
توان به روستاهای مرزی شهرستان زیرکوه اشاره کرد.
آن طور که فرماندار شهرستان می گوید گازرسانی به 
روستاهای مرزی زیرکوه آثار مثبت متعددی به همراه 
دارد که از جمله آن می توان به ماندگاری و مهاجرت 
معکوس مرزنشینان، حذف سوخت های فسیلی و 
کاهش بوته کنی و در نتیجه کاهش آثار مخرب فرسایش 
بادی و ... اشاره کرد. مهندس»عربشاهی« ادامه می 
دهد: بیشتر نقاط روستایی در معرض فرسایش بادی 
و بادهای موسمی است و با حذف بوته کنی افزون بر 
تامین آذوقه دام، ذخیره گیاهی این نقاط نیز حفظ 

می شود.
او با اشاره به شروع طرح گازرسانی به روستاهای 
مهمان شهر، دارج سفلی و علیا، کرت آباد، چشمه بید، 
همت آباد، تجنود، گزخت و نقاط صفر مرزی چاه اله 
داد، ملکی  و... اعتبار گازرسانی به 28 روستای مرزی 
زیرکوه را 37 میلیارد تومان اعالم و اظهارکرد که با 
آغاز گازرسانی به شهرستان از سال93، 595 کیلومتر 
شبکه توزیع و تغذیه با هزینه کرد 170 میلیارد تومان 

عملیاتی شده است.
فرماندار تعداد انشعاب های گاز این شهرستان را 
هفت هزار و 720 و اشتراک ها را هفت هزار و 376 
مورد بیان می کند و می گوید: سه شهر حاجی آباد، 
آبیز و زهان شهرستان به صورت صد درصد از نعمت 

گاز بهره مند است.
به گفته عربشاهی برای راه اندازی جایگاه سی. ان. 
جی در مسیر حاجی آباد - آبیز چند سرمایه گذار اعالم 
آمادگی کرده اند که در حال رایزنی برای جذب یکی 

از آن ها هستیم.

حقانی - بازگشت حیات به 30 رشته قنات قاینات با 
تزریق 31 میلیارد و 500 میلیون ریال از محل منابع 
ملی ماده 10 بحران و اعتبارات  استانی حتمی شد. 
مدیر جهاد کشاورزی قاینات اعالم کرد که عملیات 
مرمت و احیای این قنات ها در حال انجام است و پیش 
بینی می شود تا هفته دولت به اتمام برسد.مهندس سید 
»عبدالحسین سجادی« با بیان این که برای بازگشت 
حیات به این قنات ها اقداماتی مانند کول گذاری، بغل 
بری، مظهر سازی، طوقه چینی و باربرداری انجام می 
شود، افزود: در این باره  7 هزار و 690 متر قنات احیا 
و مرمت می شود که تاثیر بسیاری در افزایش تولید 
محصوالت کشاورزی قاینات خواهد داشت.به گزارش 
»خراسان جنوبی« قاینات بیش از هزار رشته قنات دارد 
که بارندگی های بهاری امسال سبب شد تا برخی از آن 

ها بعد از 18 سال قهر طبیعت دوباره بجوشد.

از گوشه و کنار استان 

تحقق وعده استاندار برای خوابگاه های 
بشرویه

وعده استاندار برای تامین نیاز  خوابگاه  های بشرویه محقق شد. به گزارش»خراسان 
جنوبی« تعدادی از اقالم مورد نیاز دانش آموزان خوابگاهی بشرویه شامل156 تخته 
پتو، 10 تخته فرش، دو دستگاه رایانه و تجهیزات دوربین  مداربسته به ارزش 110 
میلیون تومان و 40 میلیون تومان وجه نقد که سه ماه پیش استاندار به مسئوالن بشرویه 

قول آن را داده بود، به این منطقه ارسال شد.

استارت افزایش گیت های ماهیرود
عملیات اجرایی افزایش گیت های ورودی و خروجی مرز ماهیرود آغاز شد. فرماندار 
سربیشه گفت: به منظور اجرای مصوبه شورای سامان دهی مبادالت مرزی و با دستور 
استاندار، عملیات اجرایی افزایش گیت های ورودی وخروجی معبرماهیرود شروع 
شد. مهندس »محمدی« افزود: با بهره برداری از این پروژه تا پایان خرداد امسال، گیت 
های ورودی وخروجی مرز ماهیرود به 6   مورد افزایش می یابد. به گفته او از ابتدای 
سال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل صادرات مرز ماهیرود 80  درصد وترانزیت 

14 درصد افزایش یافته است.

13 میلیارد ریال برای نونواری بافت 
فرسوده فردوس

13 میلیارد و 200 میلیون ریال از محل منابع امسال برای طرح های بازآفرینی 
شهری فردوس تخصیص یافت. »عربی« رئیس اداره راه و شهرسازی فردوس میزان 
منابع باز آفرینی شهری امسال را از  محل اعتبارات وزارت راه و شهرسازی و شرکت 
باز آفرینی شهری برای تکمیل سالن فرهنگی ، ورزشی محله جواد االئمه)ع( 12 
میلیارد ریال و کف سازی و به سازی محله تاریخی سردشت را یک میلیارد و 200 

میلیون ریال اعالم کرد.

معاون استاندار دستور داد

پایان سال؛ اتمام بیمارستان بشرویه
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در بازدید از پروژه بیمارستان 22 تختخوابی 
بشرویه، از مسئوالن خواست با تهیه برنامه زمان بندی، عملیات عمرانی این طرح را تا 
پایان امسال به اتمام برسانند. دیگر خواسته »میرجعفریان« این بود که دستگاه های 
مربوط روند اجرای پروژه را پیگیری کنند و به صورت هفتگی و ماهانه گزارش دهند. 
وی  از پارک 15 هکتاری بشرویه نیز بازدید و بر تکمیل و افتتاح پارک تا هفته دولت 

تاکید کرد.

چند خط خبر

80 بسته غذایی به مناسبت ماه مبارک رمضان  ●
توسط اداره بهزیستی، موسسه خیریه همراهان نسیم 
مهر خاوران و خیران در بین معلوالن روستاهای کالته 
محمدالله، علی آباد، نازدشت، همت آباد، گندکان 

بخش مرکزی سربیشه توزیع شد.
روستاهای  ● از  سربیشه  فرماندار  »محمدی« 

زیدر، جیک ،گلنام، نصرآباد، چشمه گاو، نوزاد و 
رامنگان واقع در بخش مود شهرستان بازدید کرد و 
از خواسته ها و کم و کاستی های مردم این روستاها 

مطلع شد.
سرهنگ»قاسمی« فرمانده ناحیه  مقاومت بسیج  ●

سپاه نهبندان، گفت: 50 سری جهیزیه به زوج های 
جــوان نیازمند و در شــرف ازدواج نقاط محروم 

شهرستان به ارزش 25 میلیون تومان اهدا شد.

نفس تازه  برای حیات 30 قنات قاینات 

سرمایه گذاران صنایع دستی در نهبندان

سرمایه گذاران صنایع دستی استان برای حمایت از 
صنعت دست نهبندان به میدان بازاریابی آمدند. به 
گزارش »خراسان جنوبی« به منظور توسعه صنایع دستی، 
سرمایه گذاران شرکت بازاریاب صنایع دستی استان با 
فرماندار نهبندان دیدار کردند. در این دیدار قابلیت های 

صنایع دستی شهرستان برای بازاریابی و حمایت از 
کارگاه های تولیدی صنایع دستی نهبندان با تکیه 
بر حمایت ویژه از گلیم سوزنی بررسی و مقرر شد 
که کارگاه های تولیدی معرفی و زیر پوشش همین 

شرکت برای تولید صنایع دستی اقدام شود.

پایان کار 172  مسکن 
محرومان بشرویه

172 واحد مسکونی محرومان بشرویه پایان کار 
گرفت. به گزارش »خراسان جنوبی« فرماندار 
بشرویه به همراه جمعی از مسئوالن از روند ساخت 
مسکن محرومان در روستاهای کرند، عزیزآباد و 
شهرک امام خمینی )ره( این شهرستان بازدید و بر 
تسریع در ساخت این واحدها تاکید کرد. »شفیعی« 
گفت: از 250 واحد مسکن محرومان شهرستان 
172  واحد تکمیل شده یا در مرحله نازک کاری 
است و بقیه واحدها نیز بیش از 70 درصد پیشرفت 

فیزیکی دارند.

افزایش 30 درصدی تولید 
کرک  و پشم  سربیشه

فصل پشم چینی در سربیشه شروع شده است و 
وسعت کار حکایت از افزایش 30 درصدی تولید 
کرک و پشم در این شهرستان دارد. مدیر جهاد 
کشاورزی سربیشه در گفت و گو با »خراسان 
جنوبی« اعالم کرد: از هر راس گوسفند  1.5 تا 
2 کیلو پشم برداشت می شود. مهندس»جوادی« 
فواید پشم چینی را افزایش وزن دام و مبارزه راحت 
تر با انگل ها دانست و ادامه داد: بهارسالی سبب 
شد تا تولید دامداران از جمله کرک و پشم افزایش 
یابد اما حلقه گمشده ای که در این باره وجود دارد 
نبود کارگاه های فراوری پشم و کرک است. به 
گفته او از 155 هزار راس دام شهرستان هرسال 

100 تن کرک و پشم تولید می شود.

خدمت کاروان سالمت در طبس

خدمات بهداشتی و درمانی کاروان های سالمت به بیش 
از دو هزار و 200 نفر از روستاییان در مناطق محروم طبس 
ارائه شد. رئیس جمعیت هالل احمر طبس با بیان این 
که فعالیت کاروان های سالمت همواره ادامه دارد و در 
موقعیت های مختلف به مناطق محروم اعزام می شوند، 

افزود: اعزام تیم سالمت به روستای عرب آباد بخش 
دیهوک از جمله اقدامات انجام شده در سال پیش رو 
بود. »جعفر حسن پور« ادامه داد: در مجموع 55 نفر 
از اهالی روستا از خدمات رایگان بهداشتی و درمانی 

کاروان سالمت بهره مند شدند.



معاون اداره کل 
بنیاد حفظ آثار و 

نشر ارزش های 
دفاع مقدس: با 

همه اقدامات 
انجام شده، درباره 

پاسداشت و 
یادمان رزمندگان 

و شهدای استان 
در عملیات بیت 

المقدس کار 
زیادی انجام نشده 

است

روایت 2 رزمنده از یک عملیات سرنوشت ساز 

فتح بزرگ

قاسمی

 عملیات آزادسازی خرمشهر را تاریخ خوب به یاد دارد، 
همان که دیوار موانع سخت ایجاد شده در آن به همت 
رزمندگان فرو ریخت و دشمن تا دندان مسلح برای ادامه 
دار کردن حضورش در خاک ایران، راه به جایی نبرد و با 
شکستی سنگین به خاک خودش عقب نشست. حال 
در چهلمین سالگرد دفاع مقدس بازخوانی ورق هایی 
از کتاب عملیات بیت المقدس و آن فتح بزرگ و از زبان 

رزمندگان این عملیات خالی از لطف نیست.
»حسین زمردی« یکی از رزمندگان و مجروحان استان در 
عملیات بیت المقدس است. نبردی که به دلیل اهمیت و 
گستردگی آن چند عملیات زیرشاخه و ایذایی  از جمله 
کرخه  9 داشت تا رزمندگان بتوانند وارد خرمشهر شوند. 
می گوید: نبرد از منطقه بستان برای منحرف کردن 
دشمن آغاز شد تا نیروها بتوانند برای آزادسازی خرمشهر 
اقدام کنند. بچه ها با بند پوتین و هر چه می توانستند 
آکوستیک ها را به هم بستند تا پلی بر کرخه بسازند، پل 
هایی که به خیبری معروف بود. خط نبرد شلوغ و عجیب 
شده بود و با نیروهای عراقی در یک راستا بودیم و هیچ یک 
قابل تشخیص نبود.  او به یاد دارد که از بیرجند خیلی ها 
در عملیات حضور داشتند. شهید هاشم آبادی، زنگویی، 
حسین زاده و... در کنار هم بودند. دشمن منور می زد اما 
آن ها می نشستند تا در دید نباشند، شبی پر ماجرا بود. 
دشمن استحکامات قوی و زیادی برای حفظ خرمشهر 
به کار برده بود، از تله تا سیم خاردار، آهن آالت و... . به 
هر طریق راه های ورودی به خرمشهر را بسته بود البته 
خودشان معبرهای شخصی داشتند اما با همه شرایط 
خرمشهر از نظر مسائل استراتژی برای ما اهمیت زیادی 

داشت و باید آزاد می شد.

برهم زدن تمرکز عراقی ها
این رزمنده ادامه می دهد: صدام گفته بود که اگر ایران 
خرمشهر را آزاد کند کلید فتح بصره را به آن ها می 
دهم بنابراین فتح خرمشهر برای ما خیلی مهم بود. 
آن ها خودشان را از نظر نظامی قوی می دانستند و 
بیشتر نیروهایشان در خرمشهر مستقر بود بنابراین باید 
تمرکزشان را بر هم می زدیم و چاره ای جز نبردهای 
ایذایی نبود. نبردهایی که پیشرفت های خوبی داشت و 
سیستم دفاعی عراق را به هم ریخت و مجبور شد نیروهای 
خود را متوجه کرخه کند و این موضوع به پیروزی ما و 

سپس فتح خرمشهر منجر شد.
این فتح به آسانی میسر نشد زیرا خیلی ها مجروح و شهید 
شدند. بچه ها از خودگذشتگی را تمام و کمال نشان 
دادند. عبور از پل خیبری راحت نبود و اگر کسی در آب 
می افتاد از گل و الی بیرون نمی آمد و شاید کیلومترها بعد 
پیکرش پیدا می شد. 24 ساعت آب خوردن نداشتیم. از 
دور دو دبه نزدیک سنگرهای دشمن دیدم نمی دانستیم 
سم است یا آب، گفتم می روم و می آورم، بچه ها مراقب 
بودند تا این که دبه ها را با زحمت و ترس آوردم اما همه با 
وجود تشنگی به هم تعارف می کردند و بعد از ساعت ها 

تشنگی، سهم مان از آب در حد مزه کردن بود. 
به گفته این رزمنده، موفقیت عملیات اهمیت خاصی 
داشت چرا که امام )ره( هم تاکید بر فتح خرمشهر داشتند. 
موقعیت این منطقه هم برای دو کشور حساس بود، آن ها 
برای تصرف مناطق نفت خیز آمده بودند اما نمی دانستند 
چه می شود. وقتی امام )ره( گفت خرمشهر را خدا آزاد 
کرد ما به چشم آن را دیدیم. فتح خرمشهر درست مثل 

باال رفتن از دیوارهای 5 متری بدون پله و نردبان بود. 
استحکامات دشمن، تیرآهن های 16 و 12، سیم خاردار 
خورشیدی، موانع رو و زیر زمینی، باران خمپاره، راکت، 
استفاده از انواع هواپیماها، منطقه مین گذاری شده و... 
خودروهایی که به طور عمودی در گمرک چیده بودند تا 

بالگرد نتواند ورود کند. 
او از تجهیزات ابتدایی نیروهای خودی که کالش و ژ . 
سه بود می گوید و می افزاید: امکانات ما در حد ابتدایی و 
زاغه ای،  ویران و به جامانده از رژیم قبلی بود در حالی که 
عراق مدرن ترین تجهیزات را داشت. اطالعات منطقه را با 
هواپیمای جاسوسی آواکس به دست می آورد اما نیروی ما 
شبانه با هزار مشکل و خطر برای شناسایی منطقه می رفت 
و این سوال وجود داشت که بر می گردد یا نه؟ گاهی در 
برگشت به مشکل می خورد و بدون برنامه مجبور به تغییر 
مسیر می شد در حالی که در جنگ نباید زمان از دست برود. 

عملیات فراموش نشدنی
»غالمرضا کبودی« رزمنده دیگر از عملیات بیت المقدس 
و آر پی چی زن بوده است. می گوید: شب عملیات، تمام 
خاطره بود. همه با عشق از پل رود کرخه گذشتیم، از همان 
پل ها که با آکوستیک درست شده بود. حمله با ذکر یا علی 

ابن ابیطالب)ع( شروع شد. 
یادش هست 300 نفر از بچه های بیرجند در گروهانش 
بودند از جمله شهید زنگویی، خائف، فایده، خامسان و .... 
شب عملیات آرپی چی زن گروهان بلند شد و شلیک کرد. 
وی می گوید : گلوله بعدی را آماده کردم و برای تحویل 
ایستادم که گلوله ای به  کتفم خورد. هنوز سنگینی کوله 
پشتی را روی دوشم داشتم که یک گلوله به پایم اصابت 
کرد. شهید هاشمی جلویم بود که تیر به پیشانی اش 
خورد و روی زمین افتاد. تا صبح نیروها از روی ما رد می 
شدند. شهادتین را خوانده بودم، نزدیک صبح بود که خبر 
خوش شکسته شدن خط را شنیدم، صبح شهید فایده با 
چفیه خونی دور کمر و چند اسیر آمد و به آن ها گفت من 
را بیاورند. در حال عبور از رودخانه بودیم که موج خمپاره 
آکوستیک های پل را بلند کرد و در آب افتادم که به کمک 
پیرمردی از آب بیرون آمدم و پس از آن بیهوش شدم و ... او 
با اشاره به این که خاطرات و رشادت های رزمندگان در این 
عملیات فراموش شدنی نیست، مهم ترین عامل موفقیت 
رزمندگان اسالم را فرمانبری از امام)ره( و همدلی می 
داند و می گوید: هدف دیگر دفاع از ناموس و وطن و رضای 
خدا و باز پس گیری خاک کشور از دشمن غاصب بود و همه 
با حال خوش معنوی، با ذکر، دعا و صلوات پیش می رفتیم 

تا شهادت نصیب مان شود. 

ثبت اسناد و خاطرات
در کنار این رشادت ها برای ثبت و ضبط وقایع دفاع مقدس 
کارهایی انجام شده است. معاون فرهنگی اداره کل بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس می گوید: امسال 
به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس از این هفته 
نکوداشت شروع شده است و هر مناسبت گرامی داشته 
می شود. بزرگداشت فتح خرمشهر  با رونمایی از پنج موشن 

گرافی  و برای اولین بار شروع شد که نقش رزمندگان و 
شهدای شاخص استان در عملیات بیت المقدس را بیان 
می کند افزون بر این تمام مصاحبه های رزمندگان استان 

در این عملیات، ثبت و ضبط  شد.
»رحیم آبادی« یک اقدام دیگر را چاپ خاطرات فرماندهان 
و رزمندگان شاخص استان در این عملیات در همایش دو 
هزار شهید استان بیان و اضافه می کند: ثبت و ضبط اسناد 
رزمندگان استان و پیاده سازی خاطرات آن ها انجام می 
شود و دستگاه هایی مانند فرهنگ و ارشاد اسالمی، حوزه 

هنری و بسیج هنرمندان از آن استفاده می کنند. 
به نظر وی پرداختن به عملیات بیت المقدس بعد از سال ها 
هنوز هم ضرورت دارد چرا که اشغال خرمشهر از مهم ترین 
برگ های برنده عراق بود که می خواست ایران را وادار 
به شرکت در مذاکرات صلح به نفع خود کند. خرمشهر 
در منطقه ای استراتژیک بود که به  ادعای صدام با فتح 
خرمشهر، بیشترین ظرفیت نیروهای مردمی ایران اسالمی 
پای کار آمدند چون عملیات بیت المقدس از اولین نبردها 
بود و مردم با همه توان معنوی و مادی خود در صحنه حاضر 
شدند.به گفته وی در این نبرد دو لشکر کامل عراق منهدم، 
5 هزار و 400 کیلومتر از خاک کشور و پادگان هویزه هم 
آزاد و مرز بین المللی ایران و عراق تعیین شد.او حضور سه 
نفر از فرماندهان خط شکن خراسان جنوبی در این عملیات 
از جمله شهیدان فایده، آهنی و آخوندی را از اهمیت باالیی 
برخوردار می داند و توضیح می دهد: آن ها بیشترین نقش 
را در آزادسازی خرمشهر داشتند و از نظر تعداد نیرو هم از 

خراسان جنوبی جمعیت زیادی در نبرد شرکت داشتند.

نقش استان 
او بازخوانی عملیات بیت المقدس و خاطرات این نبرد 
بزرگ توسط فرماندهان شاخص استان را از دیگر اقدامات 
بیان می کند و با اشاره به برپایی نمایشگاه های ساالنه 
اسناد و عکس رزمندگان و شهدای استان، بومی سازی 
پوسترها و بنرها و عکس رزمندگان استان در عملیات بیت 
المقدس، تصریح می کند: با وجود این باز هم در  خصوص  
پاسداشت و یادمان رزمندگان و شهدای استان در این نبرد 
کار زیادی انجام نشده است. وقتی صدام درباره شهادت 
شهید آهنی، می گوید آهن خمینی)ره( را کشتیم، او 
شخصیت کمی نیست و باید بیشتر از این ها به او و امثال 
وی پرداخت تا در کشور هم شناسانده شوند. به گفته وی 
در افتخارات استان 55 شهید در عملیات بیت المقدس و 
به ویژه 12 نفر از بیرجند، 33 جانباز و حضور 700 رزمنده 
ثبت شده است که برای منطقه ای در شرایط آن زمان، 
افتخار کمی نیست. او با تاکید بر این که اقدامات انجام شده 
در این باره کافی نیست، می گوید: مستند سازی شروع 
شد و در فضای مجازی بیشتر کار کردیم و هر چه اسناد 
بیشتر می شود فعالیت ها هم افزایش می یابد و جمع آوری 
مستندات و خاطرات اولویت کار است. به گفته وی مصاحبه 
ها و خاطرات و ... در تولید کتاب و مستند سازی دفاع 
مقدس کاربرد دارد و 20 کتاب از فرماندهان و رزمندگان 
عملیات و فتح بیت المقدس چاپ و پنج موشن گرافی 
ساخته شده است که کافی نیست و این راه هنوز ادامه دارد. 

 وام حصیربافی
 در نایبند     

20 نفر در نایبند وام حصیربافی دریافت می کنند. رئیس اداره میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی طبس گفت: پرداخت این تسهیالت با هدف طرح 
خوشه صنایع دستی و پیشنهاد استاندار است تا هر شهرستان براساس قابلیت 
صنایع دستی آن در یک رشته ممتاز و به تعدادی از هنرمندان تسهیالت پرداخت 
شود. به گفته »نجاتیان« نایبند به عنوان روستای بدون بیکار در شهرستان 
انتخاب شده است و پیگیری می شود تا 20  نفر از اهالی بین 15 تا 50سال از 

تسهیالت و یک سال بیمه برخوردار شوند. 
وی افزود: در این طرح یک روستا و یک رشته صنایع دستی از هر شهرستان 
انتخاب و در روستای نایبند هم دو میلیارد ریال به 20 نفر برای اشتغال در رشته 

حصیربافی پرداخت می شود. 

پرداخت 9.8 میلیارد تسهیالت صنایع دستی  
98 میلیارد ریال تسهیالت صنایع دستی سال 
قبل پرداخت شد. معاون صنایع دستی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: 
10 میلیارد ریال برای 200 فقره مجوز صنایع 
دستی مستقل و هشت میلیارد ریال برای 10 فقره 
مجوز صنایع پشتیبان پرداخت شده است. »عباس 

زاده« با اشاره به این که 80 میلیارد ریال از دیگر 
منابع پرداخت شده است، افزود: افزون بر پرداخت 
تسهیالت صنایع دستی، 850 نفر سال قبل در 
رشته های مختلف آموزش دیدند که نسبت به سال 
97 استقبال کمتر بود زیرا آموزش هر رشته براساس 

درخواست و تقاضای عالقه مندان ارائه می شود.

سیاه و سفید موزه عکس قاین

بـرای  قایـن  صمـدی  خانـه  مشـارکتی  مرمـت 
تبدیـل بـه مـوزه عکـس در دسـتور کار میـراث 
فرهنگـی قـرار گرفـت. بـه گـزارش خبرنـگار مـا، 
بـه  ایـده تبدیـل خانـه صمـدی عـکاس قاینـی 
اولیـن مـوزه عکـس اسـتان حـدود دو سـال قبـل 
مطـرح شـد امـا بـا ایـن کـه تجهیـزات و وسـایل 
مـورد نیازبـرای راه انـدازی ایـن مـوزه از مرحـوم 
صمـدی اولیـن عـکاس اسـتان وجـود دارد امـا 
راه انـدازی موزه محقق نشـده اسـت. سرپرسـت 
میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 
قاینـات گفـت: مرمـت و بازسـازی خانـه صمـدی 
تمام نشـده و قرار اسـت بخشـی از آن با همکاری 
بخش خصوصی انجام شـود. »عباس زاده« علت 
تاخیـر در راه انـدازی اولیـن مـوزه عکـس اسـتان 
را برنامه ریزی میـراث فرهنگی بـرای تملک این 
بنـا بیـان و اضافـه کـرد: صحبـت بر سـر قیمـت به 
نتیجـه نرسـید و بخـش خصوصـی و ورثـه مرحـوم 

صمـدی خانـه را تملـک کـرده و بـرای راه اندازی 
مـوزه عکـس و فعالیـت در قالـب صنایع دسـتی و 

گردشـگری پیگیـر اسـت. 

خاک فراموشی بر احداث کتابخانه قهستان  

از  قهستان  عمومی  کتابخانه  احداث  عملیات 
دو سال قبل متوقف است و پیشرفت آن روی 
30درصد در جا می زند. به گفته رئیس اداره 
کتابخانه های عمومی درمیان از دو سال قبل 
کاری برای ادامه ساخت آن انجام نشده است 
و پروژه روز به روز مستهلک می شود. »طاهره 
رمضانی« افزود: از 270 میلیون تومان اعتبار 
ساخت این پروژه در سال گذشته 11 میلیون 

تومان تخصیص یافته است که با این رقم کاری 
نمی توان انجام داد و به ناچار از نهادهایی مانند 
بنیاد مستضعفان و علوی برای اتمام این پروژه 
درخواست کمک داریم. به گفته وی احداث این 
کتابخانه سال 95 شروع شد و قرارداد ساخت 
آن پنج ساله و تا سال 1400 است اما با وضعیت 
خوش  افق  این  به  توان  نمی  اعتبار  تخصیص 

بین بود. 

 2700 کتاب جدید 
در قفسه کتابخانه های فردوس      

به  751 کتاب جدید  سال گذشته دو هزار و 
کتابخانه های عمومی فردوس اهدا شد. رئیس 
اداره کتابخانه های عمومی فردوس این کتاب 
ها را اهدایی اعضا و دستگاه های دولتی بیان و 
اضافه کرد: بیشتر درخواست ها مربوط به کتاب 
های رمان و دانشگاهی است که تامین کتاب 
های تحصیلی و دانشگاهی در تعهد کتابخانه 
های عمومی نیست بنابراین تالش می شود از 
منابع اهدایی تامین شود با وجود این به همان 

نسبت درخواست و اعتراض به کمبودها وجود 
دارد. »ملیحه اسدی« تعداد کتابخانه های این 
شهرستان را دو باب شامل عالمه شیخ مفید در 
اسالمیه و کتابخانه قائم در مرکز  شهر بیان کرد و 
گفت: یک کتابخانه در فردوس با مشارکت بنیاد 
علمی در حال ساخت است و در باغستان هم یک 
پروژه امسال به بهره برداری می رسد. وی تعداد 
منابع موجود در کتابخانه های عمومی فردوس را 
53 هزار و 976 نسخه در همه زمینه ها بیان کرد.

 امثال و حکم  

 َادمی پولون ُخور تو َافتو ِمَنه، خو تو َسایه 
ُهو ِمنشینه 

مثل » َادمی پولون ُخور تو َافتو ِمَنه، خو تو َسایه ُهو ِمنشینه« در کتاب دستان ها 
و داستان ها به عنوان یک عبارت قدیمی قید شده است. مولف کتاب درباره 
آن می گوید: در زبان معیار عبارت این طور گفته می شود که آدمی پول هایش 
را در آفتاب می نهد و خودش در سایه می نشیند یعنی عاقل پولش را خرج می 

کند تا راحت باشد.
دکتر »زنگویی« می  افزاید: این مثل به قصد نصیحت خطاب به کسی به کار می 
رود که با وجود استطاعت مالی، رفاه و آسایش خود را در راه پول درآوردن صرف 

می کند و در کار کردن رنج بسیار می کشد. 

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

شنبه ر چها
7 خرداد 1399
 4 شوال  1441

 شماره 3281

اذان ظهر 12:30 
غروب آفتاب 19:34

اذان مغرب 19:53
اذان صبح فردا 3:50 

طلوع آفتاب فردا 5:27

امتیاز:  صاحب 
موسســه فرهنگی هنری خراسان

مسئول:  مدیر 
محمد ســعید احدیان 

دفترمر    کــزی: مشهد،بلوارشهیدصادقی)ســازمان آب(
  91735-511 پستی:  صندوق 

 051-37634000  تلفن: 
نمابــر     دبیرخانه:    051-37624395 

پیامك:    2000999  

سر پرستی    اســتان     خراســان     جنوبی:بیر    جند،خىابان     
مدرس،خىابا ن    باهنر    غربی،شــماره77 
تلفن سرپرست :32443939 -        056 

تحریریه:    32448050 -056     
نمابــر تحریریه     : 32448054 - 056

واحد آگهی و اشتراک :32448052 -        056 
         97175  -514   صندوق پستی: 

  نمابر آگهی و اشــتراک    :    32448053 -        056    
چاپ :شهرچاپ خراسان 


	S01
	S02
	S03
	S04+

