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گرانیدربازارمسکنخانهکرد

تریبون

 80دانش آموز زیارت اولی
در راه مشهد
زهرا خسروی 80-دانش آموز که تاکنون به زیارت
امام رضا(ع) مشرف نشده اند ،تا پایان هفته جاری به
مشهد مقدس اعزام می شوند.
رئیس اداره فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش به
اعزام  80دانش آموز دختر متوسطه دوم از زیرکوه،
قاینات ،سرایان و فردوس برای اولین بار به مشهد
مقدس در هفته جاری خبر داد و به «خراسان جنوبی»
گفت :این افراد همزمان با دهه کرامت و از روز جمعه
در قالب دو دستگاه اتوبوس به زیارت امام رضا(ع)
مشرف می شوند« .نورمحمدی» افزود :این اردوی
سه روزه با همکاری آستان قدس رضوی ،معاونت
پرورشی وزارت و آموزش و پرورش خراسان رضوی و
به طور رایگان برگزار خواهد شد.

 450کودک دچار سوء تغذیه
در نهبندان
 450کودک زیر پنج سال دچار سوء تغذیه زیر پوشش
کمیته امداد امام خمینی(ره) نهبندان قرار دارند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) نهبندان از
توزیع سبد غذایی به ارزش  70تا  75هزار تومان بین
کودکان دچار سوء تغذیه در این شهرستان خبر داد
و با اشاره به فعالیت دو هزار و  357طرح اشتغال در
نهبندان به خبرنگار ما گفت :از ابتدای امسال 31
مورد وام اشتغال به متقاضیان پرداخت شده است.
«هاشمی» به فعالیت  130کارگاه قالی بافی در این
شهرستان اشاره کرد و افزود :از ابتدای امسال تاکنون
 14تخته فرش به متراژ 63متر مربع تولید شده است.
به گفته وی ،تمام افراد فعال در کارگاه های قالی بافی
بیمه نبوده و فقط سرپرست خانواده ها بیمه هستند.

کاهش  50درصدی اعتبارات
شهرداری فردوس

اعتبارات عمرانی شهرداری فردوس نسبت به سال
گذشته  50درصد کاهش یافت.
شهردار فردوس با بیان این مطلب به خبرنگار ما
اعتبارات عمرانی امسال از محل استانی ،ملی و تملک
دارایی های سرمایه ای را 11میلیارد ریال اعالم کرد و
گفت :این رقم نسبت به سال گذشته حدود 50درصد
کاهش داشته است.
به گفته «داستانی» ،اعتبارات امسال شهرداری
فردوس از محل سه درصد درآمد نفت و طرح های
ملی و استانی  27میلیارد و  230میلیون ریال است
که هشت میلیارد و  820میلیون ریال تخصیص
یافته است .وی میزان طلب پیمانکاران از شهرداری
فردوس برای اجرای پروژه های عمرانی را حدود 10
میلیارد ریال اعالم کرد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

رئیس اتحادیه مشاوران امالک بیرجند :افزایش قیمت منازل ارتباطی با
نوسان قیمت دالر ندارد
در کنار دیگر مسائل مهم اقتصادی تهیه مسکن از
چالش هایی است که به دغدغه بسیاری از خانواده
ها تبدیل شده است .موضوعی که این روزها نقش
پررنگ تری به خود گرفته و با قد کشیدن قیمت
فروش مسکن و افزایش پلکانی اجاره بها غافلگیری
شهروندان خانه به دوش و نارضایتی آن ها را از این
شرایط در پی داشته است.

• •افزایش اجاره بها

یکشهروندبیرجندیبااشارهبهقیمتباالیاجاره
بهای منزل به ویژه در جنوب شهر می گوید :برای
یک منزل قدیمی در خیابان معلم که از نظر ظاهری
هم وضعیت مناسبی نداشت مبلغ باالیی توسط
صاحبخانه درخواست شد که رقم معقولی آن هم با
وضعیت نامناسب منزل نبود.
«قلی پور» از افزایش قیمت اجاره بها در دیگر محله
ها هم گالیه دارد و می افزاید :در مراجعه به خیابان
آیت ا ...مدرس و غفاری هم با افزایش  20درصدی
قیمت ها نسبت به دیگر نقاط آن هم برای اجاره
فضاهای کوچک مواجه شدم که پرداخت آن در
شرایط فعلی در توان من نبود و برای خانواده ام
شرایط مناسبی نداشت.
بانویی هم که به دنبال منزلی با قیمت مناسب
است ،می گوید :برای یک واحد بسیار کوچک آن
هم در منطقه سراب ماهانه مبلغی پرداخت می کنم
که نسبت به محدوده منزل و مساحت آن رقم باالیی
است ،البته مبلغی هم به عنوان رهن پرداخت کرده
ام و از آن جا که درآمد ثابتی ندارم از پس پرداخت
آن بر نمی آیم.
«حسنی» دیگر شهروندی است که با اشاره به
افزایش قیمت ها در چند ماه اخیر می گوید :در
گذشته قیمت اجاره بها با توجه به نوع منزل در
مهرشهر بسیار مناسب بود اما اکنون  30درصد
افزایش یافته و روند صعودی دارد و می توان گفت
قیمت ها متناسب با نوع منزل درخواستی نیست و
نظارتی هم بر آن وجود ندارد.
موضوع دیگری که عالوه بر اجاره بها این روزها
شهروندان را دچار شوک و به نوعی غافلگیر کرده
است ،افزایش بی رویه قیمت منزل است ،تا جایی
که برخی در یک بازه زمانی اقدام به فروش منزل
کرده اما برای خرید آن با مشکل مواجه شده اند.

• •افزایش  40درصدی مسکن

رئیس اتحادیه مشاوران امالک بیرجند افزایش
قیمت منزل و اجاره بها در چند ماه اخیر را تایید می
کند و می گوید :از ابتدای امسال شاهد افزایش بی
رویه بین  30تا  40درصد قیمت منزل و  20تا 30
درصد اجاره بها در این شهر بوده ایم اما یک هفته ای
است این موضوع راکد شده و خرید و فروش انجام
نمی شود یا کمتر است.
به گفته وی ،زمانی که یک متر مربع زیربنا در یک
خیابان بیرجند سه میلیون تومان قیمت گذاری
شود و فرد برای یک طبقه با  100تا  150متر مربع
زیربنا باید 500میلیون تومان بپردازد دیگر رغبتی
برای خرید نمی ماند.
«اربابی» با اشاره به تمایل مردم برای فروش منزل
در شرایط فعلی ادامه می دهد :چون قیمت ها
باالست خریداری هم وجود ندارد ،البته بخشی از
این گرانی ها مربوط به افزایش قیمت مصالح و به
تبع آن کاهش ساخت و سازهاست که باعث تورم
در بازار مسکن شده است.
البته این را هم اضافه می کند که افزایش قیمت
منازل ارتباطی با نوسان قیمت دالر ندارد و این
روند صعودی را به حباب خطرناکی تشبیه می کند
که به زودی خواهد ترکید چرا که بر اساس تجربه
چند ساله اش ،در سال های  92 ،86 ،82 ،76نیز
شاهد نوسان و جهش قیمت ملک بوده ایم اما بعد از
مدتی به روال عادی برگشته است.

▪

▪

زهرا خسروی
«کریمی» که یک ماه پیش اقدام به فروش منزلش در
محدوده خیابان آیت ا ...غفاری کرده است ،ادامه
می دهد :بعد از این موضوع با روند صعودی قیمت
خانه ها مواجه شدم و هم اکنون منزلی با همان
شرایط و قیمت قبلی که فروختم ،یافت نمی شود
و بعد از سال ها یا باید دوباره مستاجر شوم یا تن
به خرید خانه ای کوچک تر و با قیمت کمتر بدهم.
«عباسی» هم دیگر شهروندی است که اقدام به
فروش منزلش در محدوده خیابان جمهوری
اسالمی بیرجند کرده است و با گالیه از افزایش
چند درصدی قیمت ها می گوید :بعد از فروش
منزل با مشکل خرید مواجه شدم و حتی نمی توان
ملکی با شرایط پایین تر خرید و هم اکنون با وجود
چند فرزند باید به دنبال منزل اجاره ای بروم.

حرف مردم

▪

▪

،،

رئیس اتحادیه مشاوران امالک
بیرجند :تا پایان امسال به
طور حتم حباب قیمت مسکن
شکسته می شود و شاهد کاهش
قیمت ها خواهیم بود
وی قسمتی از افزایش قیمت ها را هم مربوط به
نبود کارخانه برای سرمایه گذاری ،نبود کشاورزی
با توجه به خشکسالی های چند ساله و ...می داند
و می افزاید :این موضوع سبب شده با توجه به
نوسان های اخیر بازار ،افراد دارایی شان را از بانک
ها خارج کرده و در حوزه زمین و مسکن سرمایه
گذاری کنند.
آن طور که پیش بینی می کند :تا پایان امسال
به طور حتم این حباب شکسته می شود و شاهد
کاهش قیمت ها خواهیم بود چرا که خرید مسکن
و اجاره آن از ضروریات مردم است که باید برای
برطرف کردن مشکالت آن چاره اندیشی شود.

• •خریداران دست نگه دارند

وی توصیه می کند :خریداران در شرایط فعلی
دست نگه دارند تا مسائل به حالت اولیه و روند
عادی برگردد چرا که این روند پابر جا نخواهد ماند
و تا پایان امسال شاهد کاهش چند درصدی قیمت
ها خواهیم بود.

وی قیمت کنونی بازار را با توجه به جمعیت و
موقعیت بیرجند در مقایسه با دیگر نقاط کشور
مانند مشهد باالتر می داند و علت آن را نبود سرمایه
گذاری با سوددهی باال در این شهرستان اعالم می
کند و یادآور می شود :هم اکنون یزد پایین ترین
قیمت مسکن نسبت به دیگر نقاط کشور را دارد
و دلیل آن ورود رقابتی مردم برای راه اندازی و
تاسیس کارخانه در این استان است اما در خراسان
جنوبی بیشترین سرمایه گذاری در حوزه مسکن
است.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک بیرجند در مورد
گالیه مستاجران از اجاره بهای منزل و با اشاره به
افزایش  20تا  30درصدی آن می گوید :تا چند
ماه آینده قیمت اجاره بها نیز کاهش خواهد یافت.
«اربابی» تورم در شمال را نسبت به جنوب شهر
کمتر اعالم و اظهار می کند :در یک بازه زمانی
میزان اجاره بها در مهرشهر پایین بود اما با توجه به
افزایش قیمت در دیگر نقاط شهر ،تقاضا برای این
نقطه بیشتر شد و در نتیجه قیمت ها نیز افزایش
یافت.

• •اجاره بهای سلیقه ای

البته این را هم اضافه می کند که در مورد اجاره بها،
قانونی برای تعیین قیمت وجود ندارد و گاهی هر
چند کارشناس قیمت اجاره منزل در یک ملک را
تعیین می کند اما ممکن است هنگام عرضه ،مالک
قیمت دیگری پیشنهاد و اعالم کند و به نوعی قیمت
ها سلیقه ای اعمال می شود و اهرمی که بتوان
جلوی آن ها ایستاد ،وجود ندارد.

▪

▪

▪
▪

▪با توجه به قیمت بــاالی بلیت هواپیمای در
مسیر تهران -بیرجند و کنسلی های بسیار
زیاد آن دیگر فردی رغبت به سرمایه گذاری
در این استان نمی کند و انگیزه ای برای ورود
توریست به استان دورافتاده ای مانند خراسان
جنوبی وجود ندارد؟ چه کسی پاسخگوست؟
▪چمن هــای بوستان ســرو خیابان فردوسی
بیرجند در حــال خشک شــدن اســـت ،چرا
شهرداری به آن رسیدگی نمی کند؟
▪از شهردار و شوراهای اسالمی طبس مسینا
تقاضا داریم فکری به حال تیرهای برق وسط
جــدول های خیابان شهید احــمــدزاده غربی
 10بردارند .برخی جدول ها به دلیل وجود
تیرهای برق کج طراحی شده یا برخی نقاط
وسط جدول قرار دارد و با توجه به عرض کم
جدول در این قسمت ،در صورت بارش شدید
بــاران تمام جــدول پر آب می شود و عــاوه بر
منظره ناخوشایند ،آب به خیابان سرازیر می
شود.
▪چرا باالی سیستم روشنایی سالن شهید غازی
نهبندان حفاظ ن ــدارد؟ مدتی قبل در حال
تمرین بودیم که توپ از باال درون قفسه ای که
المپ در آن تعبیه شده بود افتاد و به زحمت
توانستیم آن را بیرون بیاوریم .در صورتی که
اتفاقی بیفتد چه کسی پاسخگوست؟ عالج
واقعه را قبل از وقوع باید کرد.
▪نگهداری کبوتر پشت بــام منازل در برخی
خیابان ها مانند کارگران امان همسایه های
این منازل را بریده است ،این موضوع عالوه
بر مشکالت بهداشتی و ...باعث آزار و اذیت
همسایه ها و حتی شکسته شدن شیشه بعضی
منازل هنگام کبوترپرانی جوانان می شود.
مسئول رسیدگی به این ناهنجاری اجتماعی
چه کسی است؟
▪در مـــورد قطعی بـــرق در طــبــس یــا اطــاع
رسانی نمی شود یا اگر می شود رأس ساعت
اعــام شــده برنامه اجــرا نمی شــود! و گاهی
با  ۴۰دقیقه تاخیر برق وصل می شــود ،این
موضوع عــاوه بر به وجــود آوردن مشکالت
بــرای کودکان ،سالمندان و ...برخی کسبه
شهرستان را نیز دچار مشکل و خسارت زیادی
به آن ها وارد کرده است.
▪آب روستای غیوک هر چند روز قطع می شود و
کسی هم چاره ای نمی اندیشد.
▪یک ماه از تابستان گذشت اما باز هم چندان
تغییری در وضعیت پارک آزادی بیرجند انجام
نشد و امکان استفاده شبانه در آن چندان
فراهم نیست .از سویی نه فضای بازی مناسبی
برای بچه ها دارد و نه قسمت های بازسازی
شده فضای سبز مناسبی دارد.

