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●●انتقـال صنـوف مزاحـم بیرجنـد به خارج شـهر
مصـداق ضـرب المثـل «سـنگ بـزرگ عالمـت
نـزدن هسـت» اسـت .مسـئوالن بـرای صنـف در
و پنجـره سـاز هماننـد دیگر نقاط کشـور ،سـاعت
کاری تعییـن کننـد .برخـی کارگاه هـای در و
پنجـره سـازی در کوچـه توحیـد ۳۱از ابتـدای
صبـح تـا پاسـی از شـب مشـغول بـه کار هسـتند و
باعـث نارضایتـی و سـلب آسـایش سـاکنان محل
شـده انـد .در حالـی کـه بارهـا ایـن موضـوع بـه
مسـئوالن اعلام شـده اسـت امـا دریـغ از توجـه.
●●مسئوالن در حالی گفته اند که سقف زمان
ذخیره بنزین در کارت سوخت همان  9ماه
است که سهمیه ماهانه به آخر ماه هم نمی رسد.
شاید برخی به علت تردد کم بتوانند کمی از این
سهمیه را ذخیره کنند اما اکثر صاحبان خودرو
ناچار به سوخت گیری آزاد هم می شوند .به
عنوان مثال در همین بیرجند وقتی شهروندان
مجبورند برای رسیدن به یک نقطه خاص ،مسیر
زیادی را بپیمایند تا دور بزنند و  ...آیا سوختی
هم برای ذخیره می ماند.
●●برخـی مسـئوالن اسـتان وقتـی مـی خواهنـد
گـزارش عملکـرد در حـوزه تولیـد ارائـه کننـد،
مـدام از تولیـد انبـوه مـرغ در منطقـه و حتـی
صـادرات آن بـه خـارج از اسـتان حـرف بـه میـان
مـی آورنـد امـا حـاال کـه بحـث قیمـت گـذاری و
ثبـات آن بـه میـان آمـده  ،چنـد روز اسـت کـه از
انجـام آن عاجـز مانـده انـد و در ایـن بیـن بـاز هـم
مصـرف کننـدگان بایـد تـاوان گرانـی آن را پـس
بد هنـد .
●●اهالـی روسـتای اکبرآبـاد بخـش جلگـه مـاژان
خوسـف از اینترنـت و آنتـن دهـی مناسـب تلفـن
همـراه محـروم اسـت .شـرکت مخابـرات بـرای
تقویـت امـواج در ایـن منطقـه هـم اقـدام کنـد.
●●امسـال شهرسـتان قاینـات بـر اسـاس تصمیـم
مسـئوالن اسـتان نزدیـک بـه  34میلیـارد
تومـان اعتبـار دارد امـا نکتـه قابـل توجـه در
ایـن خصـوص ایـن اسـت کـه ظاهـرا قـرار اسـت
بودجه  10میلیـاردی از اعتبار شهرسـتان برای
مصوبـات سـفر اسـتاندار بـه منطقـه هزینه شـود.
هـر چنـد خدمـات اسـتاندار قابـل تقدیـر اسـت
امـا چـرا هزینـه مصوبـات سـفر بایـد از اعتبـارات
شهرسـتان تامین شـود؟ در این شـرایط بـا توجه
بـه افزایش قیمت هـا ،آیا امیـدی به تکمیـل دیگر
پـروژه هـا وجـود دارد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

 4قربانی در یک روز

کرونا در استان رکورد زد
گروه خبر -آمارها نشان میدهد کرونا همچنان در
استان روی خط صعود است و عالوه بر آن مدتی است
که تعداد قربانیان کرونا هم رو به افزایش است و به 80
نفر نزدیک شده است .طبق اعالم سخنگوی وزارت
بهداشت ،خراسان جنوبی 21تیر در وضعیت هشدار
قرار داشت و روز گذشته هم دوباره نام استان در ردیف
استان های در وضعیت هشدار قرار گرفت.به گزارش
خبرنگارما،درحالیکهخبرهاحاکیازافزایشبیماران
حادتنفسیوتکمیلظرفیتتختهایآی.سی.یوبوده
وراهاندازیسومینبخشآی.سی.یوهمدربیمارستان

ولی عصر(ع) بیرجند در دستور است اما برخی هنوز
بی خیال کرونا هستند و جشن تولد می گیرند یا مراسم
عروسی و عزا برپا می کنند و بر دورهمی های فامیلی
اصرار دارند در حالی که شدت گرفتن کرونا روز به روز
کادر درمانی را خسته تر می کند .روز گذشته برخی از
آمارهای کرونا در حالی اعالم شد که برای نخستین بار
آمارفوتیهادریکروزبهچهارنفررسید.

 68کرونایی بستری
معاونبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیبیرجندآمارفوتی
های کرونا را در استان  78نفر دانست و با اشاره به ثبت
مرگ چهار نفر در یک روز ،گفت :اکنون تعداد بیماران
حادتنفسیبستریدربیمارستانهایاستان 164نفر
است که از این تعداد 68نفر مبتال به کرونا هستند و ۱۲

نفر در بخشهای مراقبتهای ویژه بستری شده اند .به
گفته دکتر«مهدیزده» حال عمومی سه نفر از بیماران
بستری در بخش مراقبت های ویژه مساعد نیست.
رئیسبیمارستانولیعصر(عج)بیرجندهمبابیاناین
که هم اکنون آمار بستری ها به نسبت فروردین دو برابر و
آمار بستری در بخش های ویژه چهار برابر افزایش دارد
،افزود:باتوجهبهافزایشآمارمبتالیان،وضعیتبیرجند
قرمز شده است.به گفته دکتر«محمودی راد» 12تخت
جدیدبهبخشمراقبتهایویژهبیمارانکروناییاستان
افزوده می شود و 80درصد تجهیزات این بخش آماده
است و تا اوایل هفته آینده برای پذیرش بیماران آغاز به
کار می کند .وی روند ابتال به کرونا را در استان افزایشی
دانست و افزود :افزایش آمار مبتالیان از نیمه خرداد به
بعدبیشترشدهاست.

 

خراسان جنوبی 61سال پیش
در روزنامه

عزاداری دسته بیل داران
روزنامه خراسان در شماره  2915به تاریخ هفتم مرداد 1338در مطلبی در
صفحه 6آوردهاست:گزارشرسیدهازخوسفواقعدر 30کیلومتریبیرجند
حاکیست که مراسم عزاداری با کمال آرامش انجام یافته و یکدسته که بدسته
بیل داران معروف هستند در دهستان مزبور حرکت کرده اند و جریان حرکت
و عزاداری دسته بیل داران از این قرار است که دسته مزبور در حالیکه زارعین
بیلهای خود را بدست میگیرند و از پشت بهم میکوبند با صدای مخصوصی که
از برخورد دو قطعه فوالد ایجاد میشود نوحه سرائی میکنند.

گزارشی از بازار فلز

قیمتهایگداختهآهن

ضحی

شمارشگر هزینه های ساخت یک خانه روز به روز ارقام
متفاوتی را نشان می دهد و هر کدام که افزایش می یابد
در کوتاه ترین زمان ممکن اثر خود را بر نرخ خانه می
گذارد .از سیمان ،آجر ،گچ ،لوله و  ...که بگذریم ،یکی
از پرکاربرد ترین مصالح ساختمانی ،آهن است که از
فونداسیون ریزی تا ساختمان نقش دارد .آهن در سال
های اخیر افزایش قیمت بی سابقه ای را تجربه کرده
است و این موضوع در احداث خانه و قیمت آن تاثیر
بسیاری داشته است .در یک هفته اخیر باز هم آهن از
طناب گرانی باال رفته و بیش از 400هزارتومان افزایش

قیمت را در انواع آن به خود دیده است ،افزایش قیمتی
که روز به روز تعیین میشود چرا که در بورس باال و پایین
داردالبتهدراینبینکمترمسئولیازمتولیاناینحوزه
اظهارنظر می کند یا تالشی برای کاهش قیمت انجام
می دهد .نایب رئیس اتحادیه آهن فروشان بیرجند در
گفت وگو با خبرنگار ما ضمن تایید افزایش قیمت آهن
بیان کرد :مدتی است که شاهد افزایش نجومی قیمت
آهنهستیمروندیکهروزبهروزپلههایصعودراباالمی
رود« .چهکندی» افزایش قیمت ارز و کمبود مواد اولیه
تولید را از دالیل گرانی آهن دانست و تاکید کرد :عالوه
بر آهن ،میلگرد و ...هم روند افزایشی دارد در حالی که
این موضوع به ضرر بازار است.

 30پرواز هفتگی در  2فرودگاه استان
انصـاری -در طـول هفتـه  26پـرواز رفت و برگشـت
از فرودگاههـای بیرجنـد و چهـار پـرواز از فـرودگاه
طبس انجـام می شـود کـه از این تعـداد 22پـرواز در
مسـیر تهـران و چهـار پـرواز در مسـیر مشـهد اسـت.
مدیـر کل فرودگاههای اسـتان به خبرنـگار ما گفت:
در سـه ماه اول سـال در مقایسـه با مدت مشـابه سال
قبل ،شـاهد کاهـش حـدود 3درصـد پروازهـا بودیم
البتـه در فروردیـن کاهش بیشـتر بـود چـون پروازها
عملا متوقـف شـده بـود امـا در اردیبهشـت و خـرداد

همـه پروازها از سـر گرفته شـد.
بـه گفتـه «طهماسـبی»دراین مـدت 103پـرواز
ورودی و  103پـرواز خروجـی انجـام شـد که هشـت
هـزار و 44مسـافر ورودی و هشـت هـزار و701
مسـافر خروجـی بودنـد.
وی با بیان این که پروژه سـاخت ترمینـال جدید 35
درصـد پیشـرفت دارد ،افـزود :یکـی از برنامههـای
آینـده افزایـش پـرواز در مسـیر بیرجنـد -مشـهد و
برقـراری خـط پـروازی بـه زاهـدان و چابهـار اسـت.

به گفته وی پروفیل در دو روز گذشته  17هزارتومان
قیمت داشت اما روز گذشته با 12درصد افزایش به 19
هزارتومان رسید .همچنین یک شاخه آهن  14طی
دو روز گذشته دو میلیون و 400هزار تومان بود اما سه
شنبه به دو میلیون و 670هزار تومان رسید و آهن 16
هم به قیمت دو میلیون و 770هزار تومان و آهن 18
با قیمت سه میلیون و 250هزارتومان عرضه شد .وی
گفت :میلگرد هم در چند روز گذشته کیلویی 12هزار
و500تومان بود که سه شنبه با افزایش نرخ همراه بود و
این جریان همچنان دنباله دار است .وی اظهارکرد که
اتحادیهدخالتیدرتعیینیاافزایشوکاهشقیمتآهن
ندارد چرا که قیمت در بورس تعیین می شود.

خون ،دوباره در محور نهبندان
برخورد دو سواری در جاده نهبندان سه قربانی به
جا گذاشت.
رئیس پلیس راه استان گفت :این حادثه دوشنبه شب
گذشته در کیلومتر 14محور نهبندان -بیرجند اتفاق
افتاد که سه نفر از سرنشینان پژو جان خود را از دست
دادند و یک نفر هم مجروح شد.
سرهنگ «رضایی» علت حادثه را رعایت نکردن
فاصله عرضی هنگام سبقت از جانب راننده سواری
پژو اعالم کرد.

نایبرئیساتحادیه
آهنفروشان
بیرجند:
یکشاخهآهن14
طی 2روزگذشته
2میلیونو400
هزارتومانبود
اماسهشنبهبه2
میلیونو 670هزار
تومانرسید

بافت  60هزارمتر مربع فرش
 50هزارنفر بافنده در اسـتان  60هـزار متر مربع فـرش تولید کردنـد .به گزارش
خبرنگار ما ،رئیس اتحادیه فرش دسـت باف اسـتان ارزش فرش های بافته شـده
را  50میلیارد تومان اعالم کرد و افزود :در این مدت تعداد فرش های بافته شـده
نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل افزایـش دارد .بـه گفتـه «کامیابی مسـک» هم
اکنون کمتـر از 8درصد بافندگان فرش اسـتان بیمه هسـتند.

سد  ،پدر بزرگ و نوه را بلعید
پدربزرگ و نوه در سد روستای حاجی آباد سربیشه غرق شدند .به گزارش خبرنگار
ما،اینپدربزرگ 75سالهکهبههمراهنوه 13سالهاشبرایکشاورزیبهاطرافسد
حاجیآبادسربیشهرفتهبودندبراثرحادثهایجانشانراازدستدادند.معاونامداد
ونجاتجمعیتهاللاحمراستانگفت:بااعالمگزارشمردمیدربارهغرقشدگی
دونفردرسدحاجیآبادسربیشهبالفاصلهدوتیمغواصوامدادونجاتبهمحلحادثه
اعزام شدند« .اسعدزاده» افزود :در عملیات جست و جو در بند خاکی که حدود یک
ساعت و نیم طول کشید ،جسم بی جان مرد  ۶۰ساله و نوهاش از آب بیرون کشیده
شد.بهگفتهویاینمردوسهنوهاشدرجالیزکنارسدخاکیمشغولکشاورزیبودند
کهکودکباافتادنکفشاشدربند،گرفتارآبمیشودوپدربزرگبراینجاتجان
ویاقداممیکند.پسازغرقشدگیمرددودختردیگرفاصلهدوکیلومتریتاروستا
راطیمیکنندکهتارسیدنمردمهردونفرغرقشدهبودند.

