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.
* نزول باران رحمت الهی برای بسیاری از مردم
استان به ویژه شهرستان ها که مدت ها انتظار این
لحظه های شیرین را میکشیدند با خوشحالی
زیادی همراه بود اما باید مدیران و مسئوالن مربوط
پیش بینی های الزم را در این زمینه داشته باشند و
تدابیری بیندیشند تا از این فرصت های طالیی به
خوبی استفاده شود و روان آب ها به شکل بهتری
برای استفاده به مکان های مناسب هدایت شود.
* روستای سیدال با بیش از هزار و  ۸۰۰نوجوان و
جوان فعال در رشته های ورزشی فوتسال ،والیبال
و  ...هیچ مکان ورزشی به ویژه برای بانوان ندارد ،هر
چندیکحمامقدیمیباسابقهتاسیس ۵۰سالبایک
میز پینگ پنگ ،تخته دارت و فوتبال دستی تبدیل به
فضای ورزشی شده است اما جوانان این روستا نیاز به
سالن مناسب و استاندارد برای ورزش دارند.
* کوچه امام حسین(ع) شش زیباشهر طبس چاله
ها و کنده کاری های زیادی دارد و مشکالت زیادی
به ویژه در فصل بارندگی برای مردم ایجاد می کند.
مدتی قبل راننده ای به دلیل گرفتار شدن در این
کنده کاری ها چند ساعت در هوای سرد و بارانی
مشغول راه اندازی خودرو بود .شهرداری طبس
برای به سازی معبر اقدام کند.
* به یکی از غرفه های نمایشگاه بهاره طبس برای
خرید شلوار مراجعه کردم .بعد از انتخاب کاالی
مورد نظر در زمان پرداخت مبلغ ،فروشنده با نگاهی
به شلوار به زدگی جزئی آن اشاره کرد و گفت که در
صورت تمایل می توانم آن را با پرداخت مبلغ کمتری
بردارم یا با دیگری تعویض کنم .صداقت در کار آن
فروشنده مایه تحسین است.
* آذرماه امسال خبری مبنی بر احداث زیرگذر راه
آهنشرقبهمیدانآستانمبارکحضرتحسینبن
موسی الکاظم (ع) طبس در یکی از کانال های
خبری استان منتشر شد اما خبرها حاکی از آن
است که با تغییر مدیر کل راه آهن شرق ،موضوع
احداثزیرگذر،منتفیاستوحتیورودباکسهای
پیشساخته برای احداث این معبر متوقف شده
است! مسئوالن استان به ویژه فرماندار طبس این
موضوع حساس را پیگیری کنند.
* پس از بارندگی های اخیر و ورود سیالب به
بندها ی خاکیخونیک علیای نهبندان،قسمتی
از کانال و خاکریزانحرافی زیر بند خاکی مشرف
به قنات روستا تخریب شد و سیالب تهدیدی برای
قنات روستا بود .این موضوع را به اطالع مسئوالن
مربوط در نهبندان رساندم اما توجهی نشد و آب
هدر رفت .
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اخبار
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سنگینیقیمتهادرترازویمیوه

عرضه  900تن میوه تنظیم بازار از  25اسفند

ی است .گرانیهایی
صحبت از گرانی این روزها نقل هر محفل و مجلس 
کهلجامگسیختهمیتازد.یکروزگوشتقرمزوروزدیگر،گوشتسفید
و  ...و حاال میوه و تره باری که قیمتهایشان نسبت به هفته های اخیر
افزایشچشمگیریداشتهاست.یکیصادرات،دیگریبارانهایاخیر
و برخی هم گرانی دالر را دلیل افزایش قیمت میوه میدانند.
وقتی از مغازه دار هم دلیل گرانی را میپرسی ،می گوید :گرانی دالر،
علت گران شدن موز خارجی است ،دوست ندارید خرید نکنید! اینها
را «مرادی» بانوی خانه دار بیرجندی مطرح کرد و افزود :از هفته گذشته
قیمت سیب درختی بیش از دو هزار تومان افزایش دارد و عالوه بر این،
اگر پا در روزبازارها بگذاری تفاوت قیمت از اول تا آخر بازار به چشم
میخورد.گوجهفرنگیوخیارسبزهمازششتاهفتهزارتومانعرضه
نکهاینروزهاصحبتازارزانیبهنوعیطنزاست
میشود.ویبابیانای 
و گرانی ها سر به فلک کشیده است ،افزود :در یکی دو هفته اخیر قیمت
گوجه فرنگی ،خیارسبز و سیب درختی هم افزایش زیادی داشته است.
«محمدی» دیگر شهروند بیرجندی درگفت وگو با خبرنگار ما با بیان
اینکه یک ماه تا نوروز باقی مانده است و مردم در تب و تاب هستند و
قیمت ها هم بیشتر رشد دارد ،افزود :مردم نگران هستند که با این

اوضاع نتوانند برای عید ،میوه خریداری کنند .به گفته وی ،قیمت میوه
درروزبازارهامناسبترازمغازههایشهراستزیرابهعنوانمثالسیب
درختی در روزبازار غفاری کیلویی هشت هزار تومان اما در مغازههای
شهر حتی باالی 10هزار تومان به فروش می رسد .البته پرتقال از هفته
قبل تا امروز سه تا چهار هزار تومان گران تر شده است.

به گفته وی ،صادرات میوه از جمله پرتقال ،پیاز ،سیب زمینی ،خیارسبز
و گوجه فرنگی به دیگر کشورها نیز تاثیر زیادی در گران شدن آن داشته
و صادرات سیب درختی ممنوع است اما باز هم به صورت قاچاق صادر
میشود .وی ادامه داد :دلیل تفاوت قیمت یک میوه در برخی مغازه
ها این است که این دست از فروشندگان فقط به دنبال خرید جنس با
کیفیت هستند و مشتری خاص خود را دارند.

ن که در بیرجند به نسبت
معاون اتحادیه میوه و تره بار بیرجند با بیان ای 
دیگر استان ها قیمت میوه مناسب تر است ،افزود :در چند وقت اخیر
به دلیل بارندگی ها قیمت خیارسبز ،سیب درختی ،گوجه فرنگی و
بادمجان افزایش داشته است اما پیش بینی میشود هفته آینده کاهش
ن که امسال به نسبت سال قبل کاهش ذخیره
یابد« .پامرغی» با بیان ای 
سیب درختی را داریم ،افزود :میزان سیب درختی امسال نسبت به
سال قبل یک دهم هم نیست زیرا دولت سیب ها را از تولید کننده برای
میوه تنظیم بازار خریداری میکند .وی گفت :موزهای داخلی فقط به
چند استان از جمله خراسان جنوبی وارد می شود و دیگر موزها خارجی
است که با توجه به گران شدن دالر این قلم هم افزایش پیدا کرده است.

• • 900تن میوه عید

• •کاهش قیمت ،هفته آینده

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی هشدار داد:

خطرریزش 51قناتزیرشهرهایاستان
51رشته قنات در حریم شهرهای استان قرار دارد
که هر لحظه خطر ریزش آن ها وجود دارد .مدیر آب
و خاک سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه شش
هزار و  252رشته قنات در استان وجود دارد که در

 30درصد آن ها آبی جاری نیست ،افزود :از 14
رشتهقناتدرحریمشهربیرجند،هفترشتهقنات
جاری و هفت رشته خشک شده است« .غالمی» با
تاکید بر اینکه  51رشته قنات در حریم شهرهای

رئیسسازمانتعاونروستاییهمبهخبرنگارماگفت:سهمیهمیوهشب
عیدامسالاستانحدود 900تناستکهنسبتبهسالقبلحدود50
درصدافزایشدارد«.قربانی»بابیاناینکهنرخگذاریبرایعرضهمیوه
ها در ایام نزدیک نوروز انجام می شود افزود :قیمت این میوه ها کمتر
از قیمت بازار است و تعداد مراکز عرضه آن هم بستگی به تعداد تقاضا
براساس هر شهرستان دارد و مشکلی برای تعداد مراکز عرضه نیست.
به گفته وی ،عرضه میوه تنظیم بازار از  25اسفند ماه آغاز می شود و تا
 15فروردین ماه ادامه خواهد داشت و سیب زرد و قرمز و پرتقال جنوب
به فروش خواهد رسید.

استان قرار دارد که بسیاری از آن ها در مسیر ادارات
و منازل مسکونی واقع شده است و هر لحظه خطر
ریزش آن ها وجود دارد ،گفت :از شش هزار و 252
رشته قنات استان  20درصد بر اثر خشکسالی
خشک شده است .به گفته وی  10درصد قنات ها
نیز به دلیل این که در حریم شهرها و روستاها قرار
داشته تخریب شده است و احتمال جاری شدن آب
در آن ها کم است .وی با بیان اینکه پس از حادثهای
که چند سال پیش در قنات عباس آباد رخ داد و یک

منزلریزشکرد،ومطالعاترویاینقناتآغازشد
افزود :نیاز است مسئوالن با اختصاص اعتبار برای
مرمت و بازسازی این قناتها از خطرهای احتمالی
جلوگیری کنند .به گفته وی بر اساس بررسیهای
انجام شده تعدادی از قناتها مانند امیرآباد شور و
حاجی آباد جاری است که از داخل شهر عبور می
کندومصارفکشاورزیداردوچاههایاینقناتها
از زیر منازل مسکونی عبور میکند ،در حالی که هر
لحظه خطر ریزش این قناتها وجود دارد.

رویداد

باران پراکنده در استان
آسماناستانامروزنیمهابریخواهدبودامابهتدریجباتقویتناپایداریها،
ضمن افزایش سرعت وزش باد ،افزایش ابر و به تدریج بارش پراکنده برف و
باران در بخش هایی از شمال ،شرق و بخش های مرکزی استان پیش بینی
میشود.کارشناسهواشناسیاستانگفت:تغییراتدماییطیامروزروند
کاهش نسبی خواهد داشت و برای فردا با ریزش هوای سرد از عرض های
شمالیکاهشمحسوسدمارخمیدهد«.زارعی»افزود:بارشهاطیامروز
وامشبتاعصرفردابهصورتپراکندهادامهخواهدداشت.

بهارهبیرجنددرمحلجدیدواقعدرجادهشهرکبعثتبرپاخواهدشدوتا
19اسفندماهآمادهبازدیدوخریدشهروندانخواهدبود.بهگفته«دررودی»
در این نمایشگاه تولیدکنندگان و فروشندگان کاالهای مورد نیاز مردم را
شامل کیف ،کفش ،آجیل و خشکبار ،پوشاک و انواع شرینی و ...عرضه
خواهند کرد .وی تعداد غرفه های این نمایشگاه را  300مورد بیان کرد و
ازبرپاییغرفههاییبرایعرضهاجناستنظیمبازارخبرداد.ایننمایشگاه
صبحهاوعصرهابهبازدیدکنندگانخدماتارائهخواهددادوفضایالزم
همبرایپارکخودروهافراهمشدهاست.بهگزارشخبرنگارما،ایندومین
نمایشگاهاستکهدرسایتجدیدنمایشگاهیاستانبرپاخواهدشد.

 13اسفند؛ نمایشگاه فروش بهاره بیرجند

مرگ در جاده دلهره

نمایشگاهعرضهمستقیمکاالاز13اسفندماهدربیرجندبرگزارخواهدشد.
مدیر عامل شرکت نمایشگاه های استان گفت :امسال نمایشگاه فروش

واژگونی سمند در محور بیرجند به قاین یک قربانی داشت .جانشین
پلیس راه استان گفت :این حادثه ساعت  55دقیقه بامداد روز گذشته

در سراشیبی گردنه ثمن شاهی و کیلومتر 19مسیر بیرجند به قاین رخ
داد .سرهنگ «نیکمرد» افزود :راننده خانمی  38ساله بود که از مسیر
تردد به سمت چپ و مسیر مخالف منحرف شد که پس از سقوط به داخل
پل جان خود را از دست داد.

خطر رمال های اینترنتی
پلیسفتایاستاندربارهکالهبرداریتوسطرمالهایاینترنتیهشدار
داد.رئیسپلیسفتایاستانگفت:رمالهاباگذاشتنمطالبیچونرفع
مشکالتخانوادگیوزناشویی،مسائلعشقی،مشکالتمالی،دعابرای
خوشبختیوخبرازآیندهدرسایتهایخودافرادراترغیببهگرفتنفال
و دعانویسی میکنند .به گفته سرهنگ «محمدپور» ،این افراد بیشتر در
سایتهای خود اقدام به کالهبرداری از کاربران میکنند به طوری که با
ارائهشمارهحساب،ازکاربرانمیخواهندکهپولبهحسابشانواریزکنند.

   خراسان جنوبی  66سال پیش
      در روزنامه

سیل مهیب در بیرجند

روزنامه خراسان در شماره  1125به تاریخ
پنجم خرداد ماه  1332در مطلبی در صفحه
 4آورده است :در نتیجه نزول باران شدید
سیل مهیب و بی سابقه ای در قراء نوکند
جاری و بمنازل دهاقین و کشاورزان آب وارد
و بر اثر فشار و طغیان آب فاطمه دختر ح و
محمد فرزند غ در داخل منازلشان خفه شده
و علی مراد فرزند م که در بیابان بوده در مسیر
سیل واقع و در میان گل و الی آب سیل جان
سپرده است .این سیل در سه فرسنگی شهر
بیرجند جاری شده و بیش از چند میلیون
ریال بمحصول و قنوات و باغات و زمین های
مزروعی خسارت وارد آورده و ضمنا تعداد
زیادی گوسفند نیز هنگام جریان سیل تلف
شدهاند،ازطرفاستانداریخراسانبمنظور
ترمیم خرابی های وارده اقداماتی بعمل آمده
و از طرف جمعیت شیر و خورشید نیز کمک
های اولیه شده ولی میزان خسارت بحدی
است که این جزئیات تاثیری ندارد و اغلب
مردم بحالت بالتکلیفی بسر میبرند.

تجلیل 60برترحوزهکشاورزی
 14نمونه ملی و  46نمونه استانی بخش کشاورزی
استان روز گذشته تجلیل شدند .رئیس سازمان جهاد
کشاورزی در این مراسم گفت :خراسان جنوبی همانند
بسیاری از استان ها چندین سال متوالی است که از
خشکسالی،کمبودآبوبارندگیرنجمیبرداماباهمت،
اراده ،خالقیت و نوآوری و ابداع برخی از کشاورزان و
بهره برداران به موفقیت های چشمگیری در سطوح ملی
و استانی دست یافته است« .قوسی» افزود :کشاورزان
استان ثابت کرده اند در شرایط سخت نیز می توان کار
کرد .معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی نیز با بیان
اینکهبایدتولیدعلوفهرابسیارجدیبگیریم،گفت:امید
ما به کشاورزی بیش از حد است بنابراین باید زنجیره
تولید در کشاورزی را تقویت کنیم .به گزارش مهر،
«کشاورز» اظهار کرد :امروز در شرایطی هستیم که باید
برای مدیریت آب چندین نسخه قابل اجرا داشته باشیم و
به آن وفادار بمانیم .وی با اشاره به این که قبل از این که
بحران آب ما را از رده خارج کند باید آن را مدیریت کنیم،
افزود :اگر محصولی بهره وری آب ندارد باید در کشت آن
تجدیدنظر شود.

