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قیمت هایی که قد می کشد

ستون حرف مردم
روزنامه خراسان جنوبی
انعکاس دهنده صادق نظرها،
انتقادها و مشکالت شماست.
پیامک:
2000999

پیگیری حرف مردم

آب سردکن نصب می شود
«شهرداری و دیگر متولیان بیرجند در اطراف
بازار شهر آب سردکن نصب کنند .سال هاست
در وسط بازار دو آب سردکن جانمایی شده است
که کافی نیست» .این پیام  14تیر در ستون حرف
مردم درج شد .روابط عمومی شهرداری بیرجند
در پاسخ اعالم کرد که واحد خدمات شهری،
در اماکن عمومی متعلق به شهرداری مانند
پارک های عمومی ،آب سردکن نصب می کند.

افزایش  50درصدی قیمت زمین

مثلث گرانی زمین

نمابــر:
056 32448054

●●روستای چاه زرد بخش مرکزی بیرجند بدون
آب آشامیدنی است و آب با تانکر تامین می شود که
همانهمطعممناسبیندارد.گاهیاوقاتچندروز
می گذرد و تانکر ،آب ندارد بنابراین اهالی در رنج
به سر می برند .مسئوالن مربوط با سفر به روستا از
شرایط زندگی مردم در بی آبی مطلع شوند.
●● از استاندار به دلیل پشتکار و پیگیری مشکالت
مردم متشکرم .کاش رفع مشکل چند خانواده
جوان در حال ازدواج در سمت توسعه روستای
قومنجان را هم که سه سال است آب ،برق و گاز
ندارند پیگیری می کردند .خانه ها را با مشقت و
پول کارگری ساخته ایم ولی قابل استفاده نیست.
●● یک هفته است که آب واحدهای مسکونی
سایت اداری بیرجند در خیابان محبت  11هر روز
چند ساعت قطع می شود و با وجود تماس های
مکرر با اتفاقات آب ،هنوز مشکل رفع نشده است.
●● آسفالت بولوار شهدای عبادی از میدان ابن
حسام تا تقاطع بولوار پیامبر اعظم(ص) دارای
ناهمواری های زیادی است و تردد در آن با
تکان های متعدد خودرو همراه است .شهرداری
برای به سازی آن اقدام کند.
●●شهرداری بیرجند در حالی به تازگی اقدام
به تراش آسفالت و روکش قسمتی از مسیر حد
فاصل تقاطع بولوار شهید صیاد شیرازی تا تقاطع
پایانه مسافربری کرده است که همچنان آسفالت
ترک خورده در مسیر سبقت این مسیر باقی
است .اگر قرار بر به سازی مسیرهای تردد شهری
است چرا ناقص انجام می شود؟

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

رئیس سازمان
صمت :قیمت
مصالح ساختمانی
در استان 30
درصد گران شده
است

انصاری  -بازار زمین در مرکز استان از بهمن سال
گذشته افزایش بیسابقه قیمت را تجربه کرده است .در
این شرایط ،به دلیل ناتوانی متقاضیان واقعی مسکن،
سهم قابلتوجهی از معامالت مسکن به سمت تقاضای
سرمایه گذاری هدایت و سبب شده است قیمت هایی
نجومی برای زمین ها اعالم شود .رئیس اتحادیه
مصالح ساختمانی بیرجند به خبرنگار ما میگوید :اگر
چه قیمت مصالح ساختمانی در قیمت مسکن تاثیر
به سزایی دارد اما به نظر کمبود زمین برای ساخت و
ساز ،دلیل اصلی افزایش قیمت زمین های موجود
است .به گفته «حسین چوپانی» ،طی چند روز اخیر
هر کیلو گرم سیمان سفید هزار و  ۷۰۰تومان و هر
کیلو گرم سیمان سیاه دو هزار تومان گران شد که در
افزایش قیمت مسکن بی تاثیر نیست ،البته مصالح
ساختمانی مدام با گرانی مواجه می شود و حساب و
کتابی هم ندارد ،زیرا کارخانه ها فاکتور نمی دهند تا
بتوانیم نرخنامه ارائه دهیم .به نظر وی ،بازار ساخت و
ساز تقریبا راکد است و فقط ساخت و ساز شخصی آن
هم توسط قشری خاص که سرمایه دارند انجام می شود

و خبری از ساخت و ساز تعاونی ها نیست .او گرانی 25
درصدی مصالح ساختمانی در استان را مطرح می کند
و می گوید :نیاز به تامین مسکن ،همچنان وجود دارد
اما افزایش قیمت ها رغبت و توان مردم را برای ساخت
و ساز کم کرده بنابراین راهکار این است که اراضی
موجود در اطراف شهر واگذار شود تا ساخت و سازها
سامان و سرعت گیرد.

افزایش  30درصدی قیمت مصالح
رئیس سازمان صمت هم از افزایش  30درصدی
قیمت مصالح ساختمانی در استان خبر می دهد و
می گوید :از آن جا که امسال شاهد افزایش دستمزد
حقوق کارگری و  ...بودیم ،این افزایش ها به این دلیل
است تا بازار خود را متعادل کند .به گفته «شهرکی»،
تشکل ها و انجمن های تولیدی مجاز هستند قیمت
پیشنهادی کاالی خود را ارائه دهند و بعد از بررسی
توسط سازمان ،قیمت بررسی ،تصویب و ابالغ می شود
که در حوزه سیمان و آجر این روند دنبال شد و افزایش
قیمت داشتیم.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک بیرجند نیز در حالی
از افزایش  50درصدی قیمت زمین نسبت به مدت
مشابه سال قبل خبر می دهد که در  20روز گذشته
بازار آرامش بهتر و بیشتری را تجربه کرده است .به
گفته «اربابی» ،یکی از دالیل افزایش قیمت زمین
ورود دالالن است ،دالالنی که هر از گاهی سرکی به
بازار مسکن و زمین می زنند تا از آب گل آلود ماهی
بگیرند و با سرمایه ای که دارند سبب افزایش قیمت ها
میشوند .به عنوان مثال ملکی در ماه گذشته یک
میلیارد تومان قیمت داشت که دالل با جوسازی
نسبت به این که قیمت زمین کاهش یافته است آن
را با پایین ترین قیمت خریداری می کند و بعد از
گذشت مدتی با طرح گران شدن زمین ،همان ملک
را با قیمت زیادی می فروشد .وی سرمایه گذاری
مردم در بخش زمین و مسکن را از دیگر دالیل افزایش
قیمت زمین مطرح میکند زیرا در استان و بیرجند
کارخانه آن چنانی برای سرمایه گذاری وجود ندارد.
بخش عمده زمین ها به ویژه در مرکز استان از آن
بنیاد مستضعفان است و وقتی مزایده برگزار میکند
سبب گرانی زمین می شود .او می گوید :در مناطق
مختلف شهر زمین های زیادی وجود دارد که نیاز
است استانداری و مسئوالن دست به دست هم دهند
و با تعیین و تغییر کاربری این اراضی ،ساخت و سازها
در آن شروع تا از تب قیمت زمین و مسکن کاسته شود.

پیگیری ها بعد از اولتیماتوم استاندار

بی توجهی اداره ها به استفاده از مصالح بومی

ظرفیت آب رسانی سیار  2برابر شد

تولیدات منطقه برای خارج استان فاکتور می شود

فرخ نژاد  -بعد از دستور استاندار به مسئوالن
حوزه آب و فاضالب روستایی برای چاره اندیشی
به منظور رفع مشکل آب روستاهای تشنه و نشست
هایی با مدیران عضو کمیته بحران استان ،ظرفیت
آب رسانی سیار به روستاها به دو برابر افزایش
یافت .معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار
در این باره به «خراسان جنوبی» گفت :در اولین
نشستی که مسئوالن کمیته مدیریت بحران استان
و فرمانداران حضور داشتند ،مدیر عامل آب و
فاضالب روستایی نیازهای احصا شده برای دو برابر
شدن ظرفیت آب رسانی به روستاها را اعالم کرد که
 12دستگاه تانکر افزون بر دستگاه های در اختیار
این شرکت ،ضروری بود که بیش از این نیاز یعنی
 15دستگاه دیگر تامین شد .بنا به گفته مهندس
«میرجعفریان» ،همچنین مقرر شد هدررفت
آب هایی که نتیجه نشتی ناشی از فرسودگی
شبکه هاست رفع و رجوع شود .در کنار این موارد،
شرکت آبفای شهری اعالم کرد روستاهایی که در
مسیر خطوط انتقال آب این شرکت هستند می

توانند از این امور انشعاب بگیرند ،همان اتفاقی که
برای باغستان قاین رخ داد و دو هزار نفر از شبکه
پایدار آبی بهره مند شدند .به گفته او ،با هماهنگی
انجام شده با شرکت آب و فاضالب روستایی کشور،
منابع مالی باقی مانده سال  97و امسال آب و
فاضالب روستایی استان صد درصد تخصیص می
یابد تا با اتصال روستاهای بدون آب به شبکه آب
پایدار؛ از تعداد روستاهای در گردونه آب رسانی
سیار کاسته شود چرا که  37مجتمع آب رسانی
در استان بین  60تا  65درصد پیشرفت دارد و با
اتمام آن به طور حتم تعداد زیادی روستا از چرخه
آب رسانی سیار حذف می شود .وی با اشاره به
این که از محل منابع استانی  500میلیون تومان
تنخواه در اختیار آبفای روستایی قرار گرفت ،گفت:
افزون بر این ،از محل منابع ملی برای پرداخت دیون
آبداران ،آب رسانی سیار و  ...به این امور کمک شد.
به گفته وی ،به طور حتم طرح جامعی افزون بر طرح
های میان مدت و مقطعی تهیه می شود تا سال های
بعد با معضلی مانند امسال مواجه نشویم.

استفاده اداره ها از مصالح بومی و استاندارد استان موضوعی است که از سال ها
قبل مطرح و بر آن تاکید می شود اما برخی تولیدکنندگان مدعی هستند
پیمانکاران و دستگاه ها کمتر از تولیدات بومی استان خریداری و از سویی
دستگاهها هم اعالم می کنند برخی تولیدات بومی با داشتن استاندارد الزم
کیفیت زیادی ندارد .روز گذشته جلسه شورای فنی استان در حالی برگزار شد
که مدیر نظام فنی اجرایی برنامه ریزی و بودجه استان گفت که سال گذشته
اداره های استان مطرح کردند که  80درصد از مصالح بومی استان استفاده
کرده اند اما تولیدکنندگان مدعی هستند خرید داخل استان کم است و
عمده فروش در بازارهای خارج از استان است .به گفته «عباسی» ،باید امسال
راستی آزمایی کنیم زیرا بیشتر فاکتورهای تولید کنندگان مربوط به خارج از
استان است و جای سوال است چرا از ظرفیت داخل استان استفاده نمیشود؟
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم اظهار کرد :بارها در سال های
گذشته هم اعالم شد در ساخت و سازها از تولیدات بومی استاندارد استفاده
کنید« .میرجعفریان» افزود :وقتی موضوعی در شورای فنی مصوب ،راه برای
همه فرارها بسته می شود بنابراین مدیران ظرفیت های استان را شناسایی و
برای آن برنامه ریزی کنند .او با اشاره به پروژه ساخت  ۱۰هزار مسکن محرومان
در استان افزود :بیش از  ۸۸هزار مسکن روستایی داریم که فقط  ۴۵درصد
بازسازی شده است ۲۰۳ ،هزار واحد مسکونی هم در شهرها داریم که هر سال
 2.5درصد به دلیل کیفیت نامناسب تخریب میشود.

خراسان جنوبی  66سال پیش    
در روزنامه

 

وضع گوشت
روزنامه خراسان در شماره  2190به تاریخ دوم بهمن  1335در مطلبی
در صفحه شش آورده است :وضع گوشت شهر طبس چند روز است رضایت
بخش نیست شهرداری هم از کشتار قصابهائیکه تعهد نداده اند جلوگیری
نموده کمی گوشت فقط بر اثر کمی کشتار و دسیسه قصابهائی است که
تعهد داده اند ولی میخواهند با ایجاد بازار سیاه نرخ گوشت را باال ببرند.

رویداد

بی سامانی ستاد سامان دهی امور جوانان
مهری اکبری  -کمیته تخصصی ازدواج و خانواده ذیل ستاد سامان دهی امور
جوانان روز گذشته در حالی برگزار شد که حاضران در همان آغاز از بی سامانی
ستاد سامان دهی امور جوانان گفتند و خواستار برنامه ریزی منظم برای این
ستاد شدند .به گزارش خبرنگار ما ،این جلسه به منظور برنامه ریزی برای
هفته ازدواج برگزار شد و نمایندگان دستگاه های مختلف که در امر ازدواج
دستی در کار دارند گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه های پیشنهادی
خود را ارائه دادند و با انتقاد از موازی کاری ها و برنامه های بدون خروجی ،بر
برنامه ریزی های بهتر برای ازدواج جوانان تاکید کردند« .مهرور» معاون امور
جوانان اداره کل ورزش و جوانان از تدارک و پیشنهاد  23ویژه برنامه و برگزاری
جشنواره و نمایشگاه در این هفته خبر داد .دکتر «اسدی یونسی» نیز که تنظیم
سند حوزه جوانان استان بر عهده او گذاشته شده است ،گفت :ابتدا باید ستاد
سامان دهی امور جوانان ،سامان دهی و تقسیم کار استانی به صورت دقیق
انجام شود و موازی کاری ها کاهش یابد .به گفته وی ،مهم ترین مداخله برای
ازدواج جوانان ،آموزش و توانمندسازی است و آن طور که شواهد نشان می دهد
همه دستگاه ها درگیر این موضوع هستند اما برون دادی ندارند .او ادامه داد:
برای این کار آموزش و برنامه ریزی دقیقی انجام نمی شود.

 5هزار مسکن محرومان در مرحله اجراست
احداث  10هزار واحد مسکونی برای محرومان استان از جمله مصوبه های سفر
نوبخت به استان در پایان سال گذشته است که از این تعداد احداث پنج هزار
واحد سهم کمیته امداد است .هر چند شروع احداث این واحدها به دلیل واریز
نشدن اعتبار با تاخیر نسبت به سهم بنیاد مسکن شروع شد اما ساخت واحدها
آغاز شده و  55واحد در دست احداث است .مدیر کل کمیته امداد امام خمینی
(ره) می گوید :تاکنون  800پرونده با اولویت خانواده های ایتام و سرپرست
خانوار تشکیل شده است و متقاضیان برای دریافت پروانه به بنیاد مسکن معرفی
شده اند که برای  247پرونده ،پروانه صادر شده است« .سلم آبادی» با بیان این
که ساخت  55واحد مسکونی شروع شده است ،اولین واگذاری زمین در بخش
مسکن محرومان شهری را مربوط به طبس با واگذاری  16قطعه زمین 250
متری می داند که قرار است در دو طبقه برای  32خانوار ساخته شود.

