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●●مسـئوالن در روزهایـی کـه کرونـا شـیوع
زیـادی در اسـتان دارد ،دلیـل ایـن موضـوع را
هـم برگـزاری مجالـس عروسـی و عـزا و حضـور
مـردم در آن بـدون رعایت مـوارد بهداشـتی بیان
مـی کننـد .آیـا نمـی شـود در ایـن شـرایط و برای
حفـظ سلامتی مـردم کمـی سـخت گیرانـه تـر
برخـورد کننـد.
●●آسـفالت جاده خوسـف تا سـه راهی راهداران
وضعیـت بسـیار نامطلوبـی دارد و فقـط اسـم راه
آسـفالته را یـدک می کشـد .بارها درخواسـت به
سـازی داده ایم امـا دریـغ از کمـی توجه.
●●وقتـی برخـی از مدیـران اسـتان مـوارد
بهداشتی از جمله ماسک زدن را چندان رعایت
نمـی کنند یـا بـه فاصلـه ها بـی توجـه هسـتند ،از
مـردم چـه توقعـی دارنـد؟
●●روز گذشـته آب در چنـد کوچه خیابان پرسـتار
در حالـی قطـع شـد کـه اطلاع رسـانی شـرکت
آب و فاضلاب در ایـن زمینـه بسـیار نامطلـوب
بود .مگـر همه مـردم از کانـال شـرکت در فضای
مجازی استفاده یا اخبار اسـتانی را پیگیری می
کننـد؟ چرا اطالع رسـانی به شـکلی انجـام نمی
شـود کـه مـردم بـه دردسـر نیفتند؟
●●رئیـس جمهـوری در جلسـه سـتاد ملـی کرونـا
اعلام کـرد کـه اسـتانهای دارای شـهرهای بـا
وضعیـت قرمـز ،بـا پیشـنهاد سـتاد اسـتانی بـه
وزیـر کشـور و وزیـر بهداشـت و موافقـت رئیـس
جمهـوری مـی تواننـد محدودیتهـای الزم را به
مدت یـک هفتـه اعمـال و در صـورت لـزوم ،آن را
تمدید کنند .چرا سـتاد مقابله با کرونا در استان
برای شـهرهای بیرجند و طبس این کار را انجام
نمـی دهـد؟
●●سـال قبـل دادسـتان بـه موضـوع آبیـاری
درختـان پـادگان سـابق  04ورود کـرد و قـرار
بـود اجـازه آبیـاری درختـان بـه شـهرداری داده
شـود امـا بعـد از آن اتفـاق خاصـی رخ نـداد .حاال
بـه موضـوع بسـته شـدن راه دسترسـی بـه آبشـار
چهـارده ورود شـده اسـت .آیـا ایـن موضـوع هـم
قرار اسـت فقط در حـد بازدیـد از منطقـه بماند یا
مـردم شـاهد اقـدام عملـی خواهنـد بـود؟
●●روسـتای آتشـکده علیـای نهبنـدان از داشـتن
زیرسـاخت هـای مخابراتـی ،دریافـت تصاویـر
دیجیتـال تلویزیـون و اینترنت پر سـرعت محروم
اسـت .مسـئوالن بـرای بهـره منـدی مـردم ایـن
منطقـه از امکانـات برنامـه ریـزی کننـد.
●●چنـد بـار بـرای تعمیـر شـیر علمـک گاز در فـاز
 2مسـکن مهـر نهبنـدان بـه اداره گاز مراجعـه
کردیـم اما اعلام کردند کـه بایـد از بیرجنـد نیرو
اعزام شـود .آیا در این شـهر برای رفـع این چنین
مشـکالتی نبایـد یـک فـرد حضـور داشـته باشـد
تـا مـردم منتظـر رسـیدن نیـرو از مرکـز اسـتان
نباشـند.

از میان خبر ها

استعالم قبل از خرید ملک
انصاری  -مردم هوشیار باشند و قبل از هرگونه
خرید ملک در اطراف رودخانه های استان برای
استعالم حریم و بستر رودخانه از شرکت آب
منطقه ای اقدام کنند .معاون حفاظت و بهره
برداری شرکت آب منطقه ای به خبرنگار ما گفت:
اعتبارات بخش رودخانهها افزایش یافته و در سال
های گذشته  205کیلومتر مطالعه حریم در بستر
رودخانه های استان انجام شده و امسال نیز هزار
و 700کیلومتر مطالعه در بستر رودخانه انجام
میشود.بهگفته«پورجعفر»در 85درصدچاههای
کشاورزی استان کنتور هوشمند نصب شده است
و تالش می شود همه چاه ها به کنتور هوشمند آب
و برق مجهز شود البته از دیگر برنامه های شرکت،
انسداد چاههای غیر مجاز است که در این راستا
سال گذشته  70چاه غیر مجاز پر شد و امسال نیز
 50حلقه چاه غیر مجاز باید پلمب شود.

توزیع  2500بسته
حمایتی
دو هزار و  500بسته کمک معیشتی به مناسبت
دهه کرامت بین آسیب دیدگان از خشکسالی در
خراسان جنوبی توزیع شد.
سرپرست جمعیت هالل احمر استان گفت:
حبوبات ،کنسرو ،قند ،شکر ،برنج ،روغن و نمک از
اقالم توزیع شده است« .رضایی» ارزش کاالهای
اهدا شده به این قشر را  ۷۰۰میلیون تومان اعالم
کرد و افزود :این تعداد سبد کمک معیشتی در
اختیار هشت هزار نفر قرار گرفت.

تشکیل  180میلیون
ریال پرونده قاچاق
از ابتدای سال 12 ،پرونده قاچاق کاال به ارزش
 176میلیون و 667هزار ریال در استان تشکیل
شد .معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان
سازمان صمت گفت :در این راستا هزار و 250
بازرسی از واحدهای صنفی هدف در حوزه
قاچاق کاال به صورت مستقل انجام شد« .تهوری»
بیشترین کشفیات حوزه قاچاق کاال را مربوط به
لوازم آرایشی و بهداشتی و خوار بار اعالم کرد و
افزود :اقدامات خوبی در سطح عرضه در زمینه
مقابله با کاالی قاچاق در استان انجام شد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شمیم عطر رضوی در بیرجند
روز گذشته کاروان زیرسایه خورشید که حامل پرچم
گنبد بارگاه امام هشتم(ع) است به بیرجند رسید و
راهی دفتر نماینده ولی فقیه شد .نماینده ولی فقیه
در استان در دیدار با خدام حرم مطهر رضوی که
شعرای مذهبی سرای بیرجند نیز حضور داشتند،
گفت :امروز مکتب های پوشالی با آن همه ادعای
علمی گری خود رسوا شده و بلوک شرق نیز در تار و

پودهای عنکبوتی خود گیر افتاده اند ،بنابراین ،این
شاعر است که با شعر خود می تواند جامعه بشری را به
سوی حق راهنمایی کند.
حجت االسالم «عبادی» با بیان این که امروز صدای
عدالت خواهی از خیابان های واشنگتن ،برلین،
لندن و پاریس بلند است و آن ها مانند تشنه ای که
برای آب فریاد می زند ،عدالت را فریاد می زنند،

 

افزود :انقالب ما پیر و مشمول زمان نمی شود ،همه
صاحبان تریبون ،قلم و نظر از جمله اهل هنر و شعرا
نباید فرصت امروز را از دست بدهند.
زبان هنر ،زبان ماندگار است و می تواند
به گفته وی ِ
باطل را رسوا کند بنابراین شاعران باید مظلوم را یاری
کنند و ظالم را در هم بکوبند .در این مراسم تنی چند
از شاعران به قرائت اشعار خود پرداختند.

بوته کنی آزاد شد
روزنامه خراسان در شماره  2884به تاریخ  31خرداد 1338در مطلبی در
صفحه 6آوردهاست:برطبقموافقتتلگرافیادارهسرجنگلداریاستاننهم
کندنبوتهبرایمصرفشهرنشینانآزادشدهادارهجنگلداریطبسمراتب
رابرایاطالععمومآگهیکردهاست.

اجاره مسکن در بیرجند به روایت دولت
زهرا قربانی
افزایـش قیمتهـای ناگهانـی و چندیـن درصـدی
مسـکن در هرسـال ،قـدرت برنامهریـزی بـرای خریـد
مسکن را از مسـتاجران سـلب میکند و به همین دلیل
آن هـا از روی اجبـار بـه رهـن و اجـاره تـن میدهنـد،
اجار ههایـی کـه بسـیار باالسـت و خیلـی هـا تـوان
پرداخـت آن را ندارنـد.
امسـال در کنـار دیگـر گرانی ها ،شـاهد افزایـش اجاره
مسـکن نیـز هسـتیم و ایـن موضـوع صـدای مـردم را در

فضـای مجـازی و حقیقـی بلنـد کـرده اسـت .چنـد روز
پیـش دولـت بـرای کنتـرل بـازار مسـکن نسـخه ای
جدیـد پیچیـد و سـقف اجـاره بهـا را تعییـن کـرد .
ایـن نـرخ در خراسـان جنوبـی بـه ازای هـر متـر مربـع
چهـار هـزار و 180تومـان تعییـن شـد کـه بـر اسـاس
مصوبـه دولـت مـی تـوان حداکثـر  15درصـد بـه ایـن
ارقـام اضافـه کـرد امـا بـا وجـود ایـن ،رئیـس اتحادیـه
مشـاوران املاک بیرجنـد مـی گویـد :ایـن مصوبـه را
برای همه محلـه های مرکز اسـتان نمی تـوان اجرایی
کرد.بـه گفتـه «اربابـی» ،هـم اکنـون مـی تـوان بـا نـرخ

پاییـن تـر از ایـن فرمـول در برخـی نقـاط شـهر خانـه
اجـاره کرد امـا در برخـی مناطـق با توجـه بـه موقعیت،
شـرایط و امکانات ملـک دو برابر یا بیشـتر از این اجاره
بهـا تعییـن شـده اسـت و مالـکان مبلـغ تعییـن شـده را
نمـی پذیرنـد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه اجـاره بهـا از بهمـن سـال
گذشـته  30درصد افزایش داشـته اسـت ،ادامـه داد:
دولـت بـه دنبـال راهـکاری بـرای کنتـرل اجـاره بهـا
و جلوگیـری از نقـل و انتقـال مسـتاجرها در شـرایط
فعلـی اسـت کـه امیـدوارم نتیجـه بخـش باشـد.

گزارشی از شورای اسالمی استان

حسینقربانی–ضرورتافزایشتسهیالتساختمسکنروستایی،
ساماندهیمشاغلروستایی،مخالفتمنابعطبیعیباساختوساز
در محدوده روستاها و در اراضی مردم ،الحاق محله های دامداری به
روستاها ،برگشت سهم فروش زمین های روستاها ،اقدام برای حل
مشکل تامین زیرساخت مسکن محرومان و ...از مهم ترین مسائلی
بود که روزگذشته در جلسه شورای اسالمی استان مطرح شد.مدیر
کل بنیاد مسکن با اشاره به این که بیش از  88هزار واحد مسکونی
روستاییشناساییشدهاست،گفت:باپیگیریاستانداربرایاجرای
مسکن محرومان 125 ،میلیارد تومان پول نقد وارد استان شد که
افزایش اشتغال را به دنبال داشت و از پنج هزار واحد سهم بنیاد،
احداث حدود چهار هزار و  600واحد تمام شد و  400واحد باقی
مانده مشکالتی دارد که ظرف  20روز آینده رفع می شود«.آسمانی
مقدم»بااعالماینکهخبرهایخوشیبرایاجرایمرحلهدوممسکن
محرومان در راه است ،افزود :برای این که مشکالت واگذاری زمین
مانند مرحله قبل به وجود نیاید ،بررسی های الزم در هر شهرستان
توسط یک کمیته انجام می شود تا فقط نیازمندان واقعی ،افراد
کم توان و کم درآمد ،افرادی که زمین دارند ولی قدرت ساخت آن

را ندارند و ...از آن برخوردار شوند .وی با اعالم این که واحدهای
مسکونی با بیش از  15سال ساخت که در طرح هادی روستاها
یا نزدیک به آن احداث شده است و با منابع طبیعی مشکل دارد،
بنیاد مسکن تملک آن را از منابع طبیعی می گیرد و باتخفیف 70
درصدی واگذار می کند  ،افزود  :برای خانواده مددجویان امداد،
بهزیستی ،بیماران صعب العالج ،ایثارگران و خانواده شهدا 20
درصد تخفیف دیگر در نظر گرفته می شود .او از برگشت  70درصد
عواید فروش اراضی روستایی به روستاها خبر داد و خاطر نشان کرد:
با توجه به این که رقم آن در هر روستا کم است ،مبالغ تجمیع و با نظر
فرمانداران در روستاهایی که مشارکت بیشتری دارند ،هزینه می
شود .به گفته وی برای الحاق زمین های دامداری ها به روستاها با
جهاد کشاورزی توافق کرده ایم .رئیس شورای اسالمی استان هم
گفت :هزینه احداث بنا افزایش یافته است و ضرورت دارد تا میزان
تسهیالت مسکن روستایی افزایش یابد .به گفته «قرائی» باید برای
احداث بارگاه زرشک در روستاها زمین واگذار شود و بنیاد مسکن
در خصوص کمک به رونق گردشگری در روستاهای دارای بافت با
ارزش اقدام کند.

بیداد کرونا در استان
بیماران بستری کرونا  50درصد افزایش یافت

خسـروی -تعـداد بیمـاران کرونایـی بسـتری در
بیمارستان ولی عصر(عج) بیرجند در مقایسه با
فروردین و اردیبهشت  50درصد افزایش یافت.
رئیـس بیمارسـتان ولیعصر(عـج) بیرجنـد بـا
اشـاره بـه نمونـه گیـری براسـاس پروتـکل هـای
جدید و محـدود شـدن آزمایش هـا و کمبود کیت
در یـک بـازه زمانی بـه «خراسـان جنوبـی» گفت:
بـا توجـه بـه پروتـکل هـای جدیـد و نمونـه گیـری
کمتر ،بـه احتمـال زیـاد کیت هـا پاسـخگوی نیاز
بیمـاران باشـد.
دکتـر «محمـودی راد» بـا تاکیـد بـر ایـن کـه در
گذشـته روزانـه حـدود  150آزمایـش انجـام می
شـد ،برآورد کرد که این میزان با توجه به شـرایط
و دسـتورالعمل هـای جدیـد نمونـه گیـری ،بـه
حـدود  50درصـد کاهـش یابـد.وی از افزایـش
بسـیار زیاد آمار مبتالیان در دو هفته اخیر و رشد
حدود  50درصدی بیماران بسـتری در مقایسـه
بـا فروردیـن و اردیبهشـت خبـر و ادامـه داد :در
شـرایط کنونـی هـر چنـد تعـداد نیـروی پزشـکی
و پرسـتاری و فعالیت شـان به صورت چرخشـی،
پاسـخگوی نیـاز بیمـاران اسـت امـا بـا توجـه بـه
گرمـای هـوا ،اسـتفاده از لبـاس هـا و تجهیـزات

رویداد
رئیساتحادیه
مشاورانامالک
بیرجند:مصوبهملی
تعیینقیمتبرای
اجارهبهارادربرخی
ازنقاطمرکزاستان
میتواناجراکرد

زکاتی که خرج
محرومانمیشود

مسکن روستایی به دنبال شاقول

حفاظتـی ،تعطیلـی برخـی اعمـال جراحـی و...
این موضوع در دراز مدت سـبب آسـیب رسـاندن
بـه سیسـتم بهداشـتی و کادر درمانـی می شـود.
وی میانگیـن سـنی بیمـاران بسـتری را از 40
تـا  90سـال اعلام و اضافـه کـرد :بیشـتر افـراد
دارای بیمـاری زمینـه ای دچار عوارض ناشـی از
ابتال به کرونـا می شـوند.وی به پذیـرش بیماران
مشـکوک به کرونـا در بقیـه مراکـز درمانـی به جز
بیمارسـتان ولیعصـر(ع) اشـاره و تصریـح کـرد:
هـم اکنـون کمتـر از  50درصـد تخـت هایـی کـه
به منظـور پذیـرش بیمـاران کرونـا در نظـر گرفته
شـده ،تکمیـل اسـت.
دبیرعلمـی سـتاد مدیریـت بیمـاری کرونـا هـم
گفت :آمـار مبتالیان به بیمـاری کرونا در اسـتان
طـی  25روز گذشـته نسـبت بـه اردیبهشـت بـه
 10برابـر افزایـش یافتـه اسـت .دکتـر «ضیایـی»
بـا اشـاره بـه ایـن کـه مـوارد تشـخیص مبتالیـان،
بسـتری شـدگان و مـوارد حـاد بسـتری شـده در
بخـش مراقبـت هـای ویـژه افزایـش چشـمگیری
داشـته اسـت ،افـزود :متأسـفانه رعایـت مـردم
در زمینـه پیشـگیری از بیمـاری بسـیار کـم شـده
اسـت.

خراسان جنوبی 61سال پیش
در روزنامه

زکــــــــات پــــرداخــــتــــی مــــــــردم در بــخــش
عمرانی شامل ساخت و مرمت حسینیهها ،خانه
عالم ،مساجد ،جــدول گــذاری معابر و کمک
به محرومان هزینه میشود .رئیس اداره امور
اجــرایــی زک ــات اداره کــل کمیته امـــداد امــام
خمینی(ره) ،از اجرای شش ساله شجره طیبه
در استان خبر داد و گفت :در این طرح افراد به
تعداد مدنظر خود ،نهال و درخت به عنوان شجره
طیبه به ستاد زکات واگذار میکنند که باغداران
میتوانند در این طرح ،مدت زمان معین نیز برای
این اموال تعیین می کنند.
بــه گفتــه حجــت االســام «فلســفی» ســال
گذشــته چهــار میلیــارد و  ۳۰۰میلیــون تومــان
زکات واجــب و مســتحب بــه دبیرخانــه زکات
خراســان جنوبــی پرداخــت شــد کــه در دو بخــش
عمرانــی و محرومــان هزینــه شــد.

معاوناستاندار:

تابع سیاست کشور در اعزام زائران
اربعین هستیم
در اعزام زائران برای حضور در مراسم اربعین تابع سیاست های کشور هستیم.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار گفت:
استان مثل سال های گذشته ،آمادگی الزم برای اعزام زائران به عتبات
عالیات در ایام اربعین را دارد اما در هر زمینه تابع سیاست های کشور خواهد
بود« .خوش خبر» با تأکید بر این که استان در مسیر گذر زائران پاکستانی و
افغانستانی است ،افزود :با توجه به حضور و تردد زائران خارجی پاکستانی و
افغانستانی ،انتظاراین است که خراسان جنوبی در زمره استان های هدف
قرار گیرد.به گفته وی ،ستاد اربعین خراسان جنوبی ،امسال هم برای استقبال
و مشایعت زائران پاکستانی و افغانستانی که از محورهای استان گذر می کنند،
برنامه ریزی کرده است و در همین زمینه کمیته حمل و نقل مکلف است برای
ورود زائران پاکستانی و افغانستانی ،هماهنگی های الزم را با استان سیستان
و بلوچستان انجام دهد.

مشکالت آب روستا باید مدیریت شود
رفع مشکالت آب روستاها ،باید مدیریتی انجام شود تا نه پیمانکار از سرمایه
گذاری پشیمان شود و نه حقوق مردم و کشاورزان پایمال شود .نماینده مردم
بیرجند ،درمیان و خوسف در مجلس در دیدار با مدیر عامل آبفای استان گفت:
برخی از روستاها آب کمی دارد و بعضی اصال آب ندارد و باید در این خصوص
مشکالت مردم رفع شود البته من هم عمده مشکالت را پس از احصا و در حد
توان ،در زمان خودش به مسئوالن مربوط منتقل و برای رفع آن پیگیری می کنم
اما ضروری است که مدیران شهرستانی هم برای حل مشکالت مردم ،پای کار
باشند .به گفته «خسروی» مردم همه کمبودها را با نماینده مطرح می کنند ،در
حالی که وی نه عامل اجرایی است و نه اعتبارات و بودجه ای در دست دارد اما
خوبی دهگردشی این است که مسئوالن شهرستانی هم در این بازدیدها همراه
می شوند و مشکالت مردم را از نزدیک مشاهده و بررسی می کنند.

