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●●محله معصومیه پایین بیرجند اگر جزو یکی از
مناطق شهر است چرا به مشکالت آن رسیدگی
نمی شود؟
●●عید غدیر با همه شادی هایش به پایان رسید اما
نکته ای که باز هم در حاشیه این جشن آزار دهنده
بود ،پراکنده شدن لیوان های یک بار مصرف
شربت های توزیعی بود که تا فاصله ای از ایستگاه
پخش نذری دیده می شد .متولیان ایستگاه های
توزیع نذری برای این کار هم پیش بینی و حتی
فرهنگ سازی کنند.
●●مسئوالن دولتی و قضایی وضعیت سهامداران
بدون تکلیف شرکت پدیده شاندیز را که
سال هاست منتظرند و حتی عده ای سرمایه
و زندگی خود را در این زمینه سرمایه گذاری
کرده اند مشخص و اعالم کنند این افراد به کجا
مراجعه داشته باشند.
●●مدیران بیمارستان خاتم االنبیاء (ص) درمیان
نظارت بیشتری بر سیستم نوبت دهی و کار
نیروها داشته باشند .برای دریافت نوبت اطفال
به این مرکز درمانی رفتم اما با این که دو نفر بعد
از من مراجعه کردند ،هنگام ورود به مطب ،نوبت
من بعد از آن ها بود.
●● شهرداری به کوچه شهدای دوم نهبندان توجه
بیشتری داشته باشد ،از چاله های گاز خسته
شدیم ،چند ماه است که جلوی منازل حفاری
شده است و برای پر کردن آن اقدامی انجام نمی
شود .این موضوع مشکالتی برای رفت و آمد افراد
به ویژه کودکان در کوچه و  ...به وجود آورده است.
●● حرف دل جوشکاران در و پنجره ساز نهبندان
را به گوش مسئوالن برسانید .نرخنامه ساخت
در و پنجره در این شهرستان از سال  ۹۲بر اساس
کیلویی هزار تومان ثابت است و با پیگیری های
مکرر ،اقدامی نمی شود در صورتی که لوازم
مصرفی شامل سیم جوش و دیگر اقالم سه تا
چهار برابر افزایش قیمت داشته است و نرخ
ساخت این اقالم در زاهدان و بیرجند بیش از
این است.
●● پنج ماه از سال جدید گذشت اما ابتدای بولوار
غفاری تا نیروگاه سابق با وجود به سازی آیلند
وسط آن ،هنوز رنگ روکش آسفالت به خود ندیده
است و ناهمواری های بسیاری دارد .مسئوالن
شهرداری یا وعده ندهند یا به آن عمل کنند.
آسفالت این مسیر از بسیاری نقاط که روکش
آسفالت شده به مراتب بدتر است.

روزشمارپروژه ریلی
«بیرجند تا  4سال آینده به راه آهن متصل می شود»
خبری که استاندار نوید آن را داد و در ابتدای این هفته
نیز هیئت دولت ،مصوبه اتصال مرکز استان به راه آهن
سراسری را داشت .در تورق تقویم استان طی سال های
گذشته ،می توان دریافت که موضوع راه آهن نه تنها
مربوط به دوره  15ساله تاسیس استان است بلکه قبل

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

از این نیز به عنوان یکی از راه های دسترسی به توسعه
شرق از آن یاد می شد ،زیرساختی که اگر در این سال ها
به حقیقت می پیوست می توانست ضرباهنگ توسعه را
تندترکندوسرمایه گذاری هایبسیاریرابهباربنشاند.
پر واضح است که ایجاد خط ریلی ،مستلزم هزینه های
سنگینی است و پیوستن به کریدور چابهار – زاهدان –
بیرجند – مشهد و در نهایت سرخس ،به اعتبارات بسیار
و زمانی طوالنی نیاز دارد که اگر این پروژه بخواهد بر
اساس ساختار تعریف شده پیش رود همان راهی را
خواهد پیمود که در این  15سال عمر استان داشته
است اما در ساختار اخیر ،استفاده از راه میان بر ،دست
کم برای برنامه کوتاه و میان مدت ،نتیجه بخش خواهد
بود.اتصال بیرجند به ایستگاه یونسی گناباد ،این
فرصت را ایجاد می کند که با کوتاه ترین مسیر ،مرکز
استان به شبکه ریلی متصل و بیرجند تا اجرای کامل

شاخه گل خداقوتی فرماندار و مسئوالن به بازاریان

چالش های پیش روی
تولیدات زندانیان

کرکرهگالیههادربازاربیرجند باالرفت
انصاری

گرانی اجناس ،تخفیف های غیر واقعی برخی
فروشگاه ها ،قبضه بازار توسط بعضی افراد غیر ایرانی،
عوارض شهرداری و ایمن نبودن بازار در برابر آتش
سوزی ،دست فروشان و مالیات ،بخشی از درددل
های برخی کاسب های بازار بیرجند بود که روز گذشته
چاشنیخداقوتیفرماندار،فرماندهناحیهسپاهبیرجند
و رئیس بسیج اصناف سپاه استان به بازاریان بود.در این
دیدار چند ساعته که شاخه گلی به رسم خسته نباشید
تقدیم جمعی از فروشندگان در بازار بیرجند شد،
«ناصری» پس از اقامه نماز ظهر در مسجد الرسول (ص)
بازار ،پای صحبت های تعدادی از بازاریان نشست .یکی
ازکاسبهامدعیشد 80درصدمدیران،کاالهایخود
را از داخل استان خریداری نمی کنند و حتی نام آن ها
را می دانم که هر یک از کجا خرید میکنند .گالیه دیگر
او این بود که چرا بازار بیرجند با قدمتی طوالنی ،هنوز
سیستم ایمنی مناسبی ندارد؟

جوالن غیر ایرانی ها
دیگر کاسب از قبضه شدن بازار توسط افراد غیر ایرانی
گفت که بارها این موضوع را به مسئوالن گزارش کرده
اما کسی دلسوز نبوده است .او برای اثبات ادعایش
اظهار کرد که فقط کافی است یک جمعه ،وارد بازار
بیرجند شوید و ببینید که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد
توسط برخی افراد غیر ایرانی به راحتی به فروش می
رسد .افزون بر این ،قصه دست فروشان و سد معبرشان
هم قوز باال قوز است .وی همچنین مدعی شد عده ای از
افراد غیر ایرانی در بازار سکه و طال هم ورود کرده اند و با

خرید حجم زیادی طال و سکه ،بازار سیاه راه می اندارند
اما کاش فعالیت شان فقط به همین صنف ختم شود ،این
افراد در دیگر صنف ها ورود کرده اند ،حتی یکی از دالیل
گرانی اجاره خانه ها همین افراد هستند زیرا چند نفر
همراه با هم خانه ای را با اجاره زیاد کرایه می کنند.دیگر
بازاری بیرجند با صدای بلند از برخی فروشگا ه های
بزرگ شهر سخن به میان آورد چرا که به نظر او تخفیف
های غیر واقعی را تبلیغ می کنند ،آیا این فروشگاه ها
از انبارهای اقوام شان اجناس را خریداری می کنند
که می توانند  50درصد تخفیف دهند؟ و اگر این طور
است آدرس انبارها را به ما هم بدهند.کاسب دیگری هم
از افزایش سرسام آور عوارض شهرداری گفت و ادامه
داد :چرا دوربین های بهداشت ،روی دست فروشان
بازار زوم نمی کند؟ آن هایی که پشت سرویس های
بهداشتی شیرینی خشک ،میوه ،خرما و ترشی به فروش
میرسانند! او گفت :آقای مسئول ،دوربین نظارت شما
کجاست وقتی که بیشترین مالیات در بیرجند دریافت
میشود در حالی که هم صنف های ما در تهران یک صدم
مالیات ما را پرداخت نمی کنند.

جلسه برای ایمنی بازار
اما در برابر درددل های کسبه ،فرماندار گفت که هفته
آینده جلسه ای با شهرداری برای ایمنی بازار برگزار می
شود و برای حضور افراد غیر ایرانی و مشکالتی که ایجاد
شده اقداماتی در حال انجام است« .ناصری» اظهار
کرد :به فروشگاه های بزرگ اعالم شد باید تولیدات
استان در سبد فروشگاه ها قرار گیرد و بررسی شود چرا
قیمت یک نوع محصول مشخص در نقاط مختلف؛ چه
فروشگاه های بزرگ و چه مغازهها متفاوت است؟

عملیات محور چابهار تا مشهد ،از این حداقل بهره مند
شود چرا که شروعی برای تداوم پروژه اصلی خواهد بود
و تا دستیابی به نتیجه ،جای خالی قسمتی از نبود این
زیرساخت الزم پر می شود بنابراین ،دولت در عید غدیر
بااینمصوبه،کاممردماستانراشیرینکرد وامیداست
اینحالوتبااتمامپروژهشیرین ترشود.دراینمیاناگر
چه مردم قدردان خدمات دولتمردان هستند اما از این
پس انتظار دارند همان طور که نماینده عالی دولت در
استان هم اعالم کرد ،از هفته های آینده شاهد برپایی
کارگاه ها و شروع پروژه باشند .آقای استاندار ،روزشمار
طرح با اعالم خبر آغاز به کار کرد ،مردم منتظر خواهند
ماند بر اساس برنامه اعالمی ،صدای سوت قطار را چهار
سال آینده بشنوند و البته در هنگام و بعد از آن هم آهنگ
توسعه خطوط ریلی از سمت زاهدان به مرکز استان به
گوش برسد.

فرماندار:
برای حضور افراد
غیر ایرانی و
مشکالتی که ایجاد
شده اقداماتی در
حال انجام است

اکبری -اولین جلسه ستاد خیران آموزش و
توسعه اشتغال مددجویان زندان های استان،
به چاره اندیشی برای اشتغال ،بازاریابی و
فروش تولیدات گذشت .مدیر کل زندان ها
روز گذشته در این نشست با اشاره به این که به
دلیل همجواری با سیستان و بلوچستان ،درصد
زندانیان زن استان نسبت به دیگر استان ها
 3درصد بیشتر است ،افزود :با ایجاد کارگاه
های قالی بافی ،زمینه اشتغال خوبی برای
زنان زندانی فراهم شد« .هاشمی» با بیان این
که  15انجمن زیر نظر سازمان زندان ها هزار و
 522خانواده با داشتن سه هزار فرزند را تحت
حمایت دارد ،اظهار کرد که برای بازاریابی و
فروش محصوالت مددجویان زندان ها نیازمند
کمک فعاالن اقتصادی هستیم زیرا یکی از
چالش های تولید زندانیان همین موارد است.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
بیرجند هم از فعاالن اقتصادی استان خواست
در کنار فعالیت های اقتصادی خود فعالیت
های اجتماعی را افزایش دهند و با به کارگیری
مددجویان و کمک گرفتن از خالقیت های آنان
برای رونق تولید استفاده کنند« .احتشام» ادامه
داد :اگر تولید در استان تقویت می شد خیلی از
جوانان که امروز در زندان به سر می برند مشغول
به کار بودند و سر از زندان ها در نمی آوردند.
«زنگنه» مدیر بنیاد تعاون زندانیان استان نیز با
بیان این که زندان خراسان جنوبی دارای هزار
و  500زندانی شاغل است ،از شرکت سه هزار و
 620زندانی در کالس های مهارت آموزی فنی
و حرفه ای خبر داد.

خراسان جنوبی  62سال پیش   
در روزنامه

 

جریان سیل
روزنامه خراسان در شماره  2277به تاریخ  23اردیبهشت  1336در مطلبی
در صفحه پنج آورده است :در اثر نزول باران سیل شدیدی در قریه هندواالن
بیرجند جاری شده که قنوات را مسدود و باغستانها و مقداری از محصول را از
بین برده است و جمعی از اهالی فاقد خانه و مسکن شده اند.

رویداد
اولین حجاج استان  4شهریور برمی گردند

ثبت نام پیاده روی اربعین از نیمه شهریور
قاسمی -دو هزار و  500نفر از استان ،امسال در سفر معنوی حج شرکت کردند و
حاجیشدندکهبرگشتاولینکاروانآنهابراساساعالمجانشینمدیرحجوزیارت
استانازچهارمشهریورخواهدبودوتاهشتمشهریورادامهمی یابد.بهگفته«عباسی»،
اگر پرواز برگشت تاخیر نداشته باشد اولین کاروان حجاج ساعت  2بامداد چهارم
شهریور در فرودگاه بیرجند به زمین می نشیند البته در میان کاروان حجاج استان،
یک گروه هم زائرانی از خراسان رضوی هستند که از بیرجند عازم این سفر معنوی
شدند.ویهمچنینازپیشثبتنامالکترونیکیوحضوریبرایاعزامبهسفراربعین
خبردادوافزود:زائرانیکهازنیمهشهریورتاهفتممهر،برایسفراربعیناقدامکنند
نیازیبهدریافتروادیدندارندامابایددرسامانهسماثبتنامکنند.

توفان وگرما مانع افزایش تولید عناب شد
استان با تولید  98درصد عناب کشور یکه تاز است البته توفان ،تگرگ و گرمای
تابستان خسارت های زیادی به این محصول راهبردی باغی وارد کرد تا جایی که
میزان تولید را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثابت نگه داشت .آن طور که معاون
امورباغبانیسازمانجهادکشاورزیگفت:سطحزیرکشتعنابدراستان 3هزار
و 600هکتار است و از این سطح 200هکتار دیم است .پیش بینی «رضایی» بر این
استکههمانندسالگذشته6هزارتنعنابازباغهایاستانبرداشتشود.اوتعداد
بهره برداراناینحوزهرا 9هزارنفراعالمکردوادامهداد:عملکردتولیددرهرهکتار
کاشتآبی 2تنو 400کیلوگرموکاشتدیم 600کیلوگرماستوبیشترینسطح
زیرکاشتعناباستانبهترتیببهخوسف،بیرجندوسربیشهاختصاصدارد.بهگفته
وی،برداشتعنابازاواخرمردادآغازمیشودوبهدلیلوزشبادهایشدیدوریزش
گلها،گرمایهواوزودرسشدنعناب،تولیداینمحصولافزایشنداشتهاست.

نظارت برمجتمعهای بین راهی تا شهریور
به منظور ارتقای خدمات رسانی به مسافران ،در قالب طرح فشرده از  22خرداد از
مجتمع هایخدماتیرفاهیجاده هایاستانبهصورتپیوستهبازدیدشدواینکار
تاپایانشهریورادامهدارد«.قاسمی»معاونمدیرکلراهداریوحملونقلجادهای
گفت :به این منظور لزوم نظافت کامل نمازخانهها ،سرویس های بهداشتی ،تامین
سرمایشاماکنداخلمجتمع ها،تامینآبداخلسرویس ها،آماده سازیمکانی
برای مادران و نوزادان ،امکان دسترسی آسان جانبازان و معلوالن به اماکن داخل
مجتمعوحضوردایمیمدیرداخلیمجتمعدرمحل؛بهمالکانابالغوبرآنتاکیدشد.

