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 2اخبار
از میان خبر ها

سرانه هر دانش آموز
کمتر از  5هزار تومان
حسین قربانی – ساخت فضای آموزشی،کمبود
زمین برای احداث مدارس خیرساز ،دو شیفته
شدن مدارس ابتدایی و احتمال دوشیفته شدن
مدارس متوسطه اول بیرجند از چالش هایی بود
که مدیر کل آموزش و پرورش در جلسه روز گذشته
شورایشهرمطرحکرد«.واقعی»درحالیوضعیت
فضاهای آموزشی مرکز استان را با توجه به رشد
جمعیت به علت مهاجرت و رونق حاشیه نشینی
در شهرک های اقماری بیرجند ،بحرانی و جدی
دانستکهمعاونتوسعهمدیریتوپشتیبانیاداره
کل آموزش و پرورش از برنامه ایجاد فضای تجاری
در بخشی از فضاهای آموزشی خبر داد«.طیبی»
فعالیت  14هزار نیرو را در این حوزه یادآور شد و با
اشاره به کمبود اعتبار گفت :اعتبارات ما نسبت به
سال ، 95درصد قابل توجهی کاهش یافته است
و سال گذشته حداکثر سرانه پرداختی برای هر
دانش آموز استان کمتر از پنج هزار تومان بود.به
گفته وی با استفاده از ظرفیت قانونی ،بخشی از
فضاهای آموزشی حاشیه خیابان ها به فضاهای
تجاری تبدیل می شود تا هزینه های مدارس از این
محل تامین شود.

افتتاح  13پروژه ورزشی
با حضور وزیر
زهرا قربانی 13-پروژه ورزشی استان با
اعتبار ی بیش از  19میلیارد تومان و با زیربنای
 ۲۳هزار و ۸۳۴مترمربع روز گذشته با حضور وزیر
ورزشوجواناندرچندشهراستانافتتاحشد.
وزیر ورزش و جوانان در مراسم بهره برداری از
این پروژه های ورزشی گفت :وضعیت ورزش در
خراسان جنوبی بسیار امیدوار کننده و رو به رشد
است و در آینده ای نه چندان دور خبرهای خوبی
از موفقیت های ورزشکاران این استان در میدان
های کشوری و بین المللی خواهیم شنید.
به گفته دکتر «سلطانی فر» ،بر اساس برنامه
ریزی های انجام شده بهره برداری از  37پروژه
ورزشی استان تا پایان دولت هدف گذاری شده
است که امروز  13پروژه آن به بهره برداری رسید
و امیدواریم تا پایان دولت  24پروژه دیگر نیز آماده
بهره برداری شود.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

گالیه نماینده ولی فقیه از حفر چاههای غیر مجاز در درح
ما شاهد بودیم که با ایجاد چاه های مجاز و غیرمجازی
که در منطقه درح حفر کرده اند ،قنات های مردم
خشک شده و این در حالی است که مجوز حفر چاه به
کسی ندادهاند.
نماینده ولی فقیه در استان روز گذشته در دیدار با
مسئول گروه جهادی حاج احمد متوسلیان با بیان این
مطلب ،درح را یک منطقه ویژه دانست که مردمان آن

طی سالیان متوالی محروم بوده اند اما از نظر ایمانی
و اعتقادی و ...ظرفیتشان باالست .حجت االسالم
والمسلمین «عبادی» گفت :در منطقه درح سطح
آب بسیار مساعد است که هم از زیر زمین و هم از
روی زمین ،آب به سمت افغانستان سرازیر می شود،
اما متاسفانه در این چهل سال نتوانسته اند جلوی
سیلها را بگیرند .به گفته وی شغل مردم منطقه درح،

بازی دوباره روغن
گروه خبر
بودنش یک جور و نبودنش به نوعی دیگر مردم را آزار
می دهد .حکایت این روزهای بازار روغن جامد ،خبر
از بازی دیگری در زمین عرضه آن دارد .هفته پیش
محموله ای  10تنی از این کاالی پر مصرف وارد بازار
شد اما حاال از هر فروشنده ای که سراغ آن را بگیری،
پاسخش «نداریم» است .اگر هم بر حسب اتفاق
حلبی از آن پیدا شود برای خریدش باید تن به شرط
و شروط فروشنده بدهی .خبرنگار ما روز گذشته در
پی درخواست های مردمی سری به بازار روغن جامد
زد اما در پرسش از بیش از  10مغازه دار ،پاسخی جز
نداریم نشنید.
فروشنده ای گفت :روغن جامد به تازگی نرسیده و

مشخص نیست کی تامین شود البته گشتن هم فایده
ای ندارد چرا که وقتی عامالن فروش به آن دسترسی
ندارند جست و جو هم بی فایده است.
وی احتمال داد که نبود و کمبود ،مقدمه ای برای
افزایش بیشتر قیمت باشد هر چند که در یک ماه
گذشته هم قیمت این کاال رشد داشته است.
یک مشتری با تایید گفته های وی تاکید کرد :حدود
 45روز قبل یک حلب 5کیلویی روغن را  44هزار
تومان خریدم اما حاال با قیمت بیشتر هم نمی توانم
روغن جامد پیدا کنم ،فقط در مغازه ای خرید حلب
 17کیلویی روغن پیشنهاد شد که از نظر قیمت و زمان
مصرف برایم توجیه نداشت.
«علی نژاد» افزود :شنیده ام در یکی از خیابان های
شهر چند قوطی کوچک روغن جامد را می توان به

عفونت در قیمت ضد عفونی کننده ها
گروه جامعه  -شیوع ویروس کرونا سبب افزایش قیمت
و کمیاب شدن برخی اقالم بهداشتی در روزهای
ابتدایی شیوع این بیماری شد اما بعد از گذشت حدود
چهار ماه و اشباع بازار از بعضی محصوالت بهداشتی،
در حالی که شهروندان در انتظار کاهش قیمت این
اقالم بودند در روزهای اخیر برخی برندهای تولید
داخل استان با افزایش قابل توجه قیمت مواجه شدند.
آن طور که در مراجعه به یک داروخانه ،یک بطری
 500گرمی مواد ضد عفونی کننده که تا حدود 10
روز گذشته  19هزار و  500تومان به فروش می رسید؛
روز پیش با افزایش هفت هزار تومانی 26 ،هزار و 500
تومان عرضه می شد و متصدی داروخانه با ابراز بی
اطالعی از این موضوع؛ دلیل آن را ارائه فاکتورها و نرخ
گذاری جدید توسط شرکت مد نظر اعالم کرد.متصدی
داروخانه دیگری هم با تایید اشباع بازار از انواع مواد

ضد عفونی کننده ،به افزایش قیمت دو قلم کاالی ضد
عفونی کننده دو برند تولید داخل استان از  11به 13
هزار تومان و  19هزار و  500به  26هزار و  500تومان
اشاره و اضافه می کند :برخی برندهای ضد عفونی
کننده با همان قیمت قبلی عرضه می شود.عالوه بر
افزایش قیمت محصوالت ،تفاوت نرخ مواد ضد عفونی
کننده در وزن های یکسان ،هم موضوع دیگری است
که سبب گالیه برخی شهروندان شده است؛ آن طور که
در روزهای اخیر یک بطری  340گرمی در یک برند 26
هزارو 500تومانبهفروشمیرسید؛درحالیکهبرخی
مراکز یک بطری نیم لیتری از این محصول را  25هزار
تومان عرضه می کنند.دکتر «آهنی» معاون غذا و داروی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با تایید افزایش قیمت
برخی مواد ضد عفونی کننده ،قیمت گذاری محصوالت
را برعهده سازمان صنعت ،معدن و تجارت می داند.

 

کشاورزی و دامداری است ،لذا اگر بتوانند آب را نگه
دارند که به سمت افغانستان نرود ،دراین صورت
شغل ایجاد می شود البته در کنار انواع خدمات،
باید سدسازی و همچنین با دید کارشناسی درست،
استخراج آب به میزان مجاز در دستور کار قرار گیرد
و در اختیار مردم قرار داده شود ،زیرا اگر آن منطقه
خالی از سکنه شود ،با هیچ نیرویی جایگزین نمی شود.

شرط خرید چند روغن مایع تهیه کرد.شواهد خبرنگار
ما حاکی است که در بیشتر مغازه های راسته خیابان
جمهوری نشانی از روغن جامد نیست.
در ادامه پرس و جو در این خیابان،در یک کلی فروشی،
فروشنده گفت :روغن جامد دارد اما آن را به قیمت 48
هزار تومان و البته با چهار قوطی روغن مایع می فروشد
و خریدار باید  78هزار تومان بدهد تا روغن جامد و
مایع را بخرد.
رئیس اتحادیه خواربارفروشان بیرجند هم ضمن تایید
کمبود شدید روغن جامد در شهر به خبرنگار ما گفت:
هم اینک شاهد کمبود روغن جامد در بیرجند هستیم
و با وجود افزایش قیمت این کاال همچنان کمبود
مشاهده می شود.
«شریف» در پاسخ به این سوال که محموله 10تنی
روغن در هفته گذشته توزیع شد پس چرا کمبود وجود
دارد ،اظهارکرد :مصرف روغن جامد در بین مردم
زیاد است آن قدر که اگر 100تن هم وارد کنیم باز هم
تقاضا هست.

کنترل نرخ خوار بار و بازرسی از دکاکین

رئیساتحادیه
خواربارفروشان
بیرجند:مصرف
روغنجامددربین
مردمزیاداستآن
قدرکهاگر100تن
همواردکنیمباز
همتقاضاوجوددارد

روزنامه خراسـان در شـماره  2929به تاریخ  25مرداد 1338در مطلبی
در صفحـه  6آورده اسـت :مدتیسـت کـه آقـای دانشـمند رئیـس دادگاه و
آقای رخشانی شـهردار بیرجند مرتبا از بازار بازرسـی بعمل می آورند و در
روزهـای هفته و در سـاعات نامعیـن از بـازار و دکاکیـن سرکشـی مینمایند
و نواقـص موجـود را مرتفـع میسـازند .بر اثـر اقدامـات معموله اکنـون وضع
بازار بـه نحو مطلـوب و آبرومنـدی درآمده که هـر کس همان رشـته مطلوب
و حرفـه ای خـود را تعقیب مـی کند.

رویداد

فوتی های کرونا به  84نفر رسید
تعدادفوتیهایناشیازابتالبهکرونادرخراسانجنوبیدرحالیباسهموردجدید
در  ۲۴ساعت گذشته ،به  ۸۴نفر رسید که همچنان گالیه ها از بی توجهی برخی
شهروندان به رعایت پروتکل های بهداشتی ادامه دارد .از سویی در این شرایط
برخی با تعطیلی تاالرها ،همچنان به برپایی مجالس عروسی اصرار می ورزند و آن
را در باغ های اطراف شهر برگزار می کنند .مراسم ترحیم نیز در حالی در مساجد
منعبرگزاریداردکهبرخیبادرجپیامهاییزمانحضورخودبرمزاردرگذشتگان
رااعالممیکنندو...متاسفانهچنینشرایطیباعثشدهتازنجیرهابتالبهکرونادر
استانروزبهروزطوالنیترشود.رئیسدانشگاهعلومپزشکیبیرجنددربارهآخرین
آمارمبتالیانگفت:هماکنون ۱۰۹بیمارمثبتمبتالبهکرونا دربیمارستانهای
استانبستریهستندکهازاینتعداد ۱۳نفردربخشمراقبتهایویژهنگهداری
میشوندوسهنفرازآنانحالمناسبیندارند.بهگفتهدکتر«دهقانی»،تعدادبیماران
بامشکلحادتنفسیکهدربیمارستانهایخراسانجنوبیبستریشدهاند۲۳۳
نفراستکهازاینتعداد ۲۹،نفردربخشهایمراقبتویژهحضوردارند.

افزایش قیمت پایه اتانول
معاونبازرسیوحمایتازمصرفکنندهسازمانصمت
نیزباتاییدافزایشقیمتموادضدعفونیکنندهمحصول
تولیدی استان ،آن را براساس اعالم سازمان حمایت و با
توجهبهافزایشقیمتپایهاتانول،رشدهزینههایتولید
شامل دستمزد ،مواد اولیه مصرفی ،ظروف و براساس
درخواست واحدهای تولیدی با بررسی اسناد و مدارک
مستنداعالمواضافهمیکند:قیمتاعمالشدهکمتراز
سطحقیمتیمجازتوسطسازمانحمایتاست«.تهوری»
با اشاره به تولید مواد ضد عفونی کننده توسط برندهای
متفاوت با حجم های مختلف؛ بر رعایت سقف ابالغی
سازمانحمایتتاکیدمیکندومیافزاید:وزنمحصول
تولیدیامسالاستانفقط 340گرمباقیمت 26هزارو
 500توماناستوعرضهاینمحصولباالترازاینقیمت
یا فروش با حجم های کمتر از این وزن و با قیمت اعالمی
جدیدتخلفمحسوبمیشودوشهروندانمواردتخلف
رابهسامانه 124گزارشدهند.

خراسان جنوبی 61سال پیش
در روزنامه

معاونبازرسی
سازمانصمت:
افزایشقیمتمواد
ضدعفونیکننده
محصولتولیدی
استان،براساس
اعالمسازمان
حمایتوباتوجهبه
افزایشقیمتپایه
اتانول،رشدهزینه
هایتولیدشامل
دستمزد،مواداولیه
مصرفیو...انجام
شد

نرخ نامه جدید گوشت قرمز
طبق نرخ نامه جدید ،قیمت گوشت قرمز در بازار بیرجند از شنبه  28تیر به 90
هزارتومان افزایش یافت .به گزارش خبرنگار ما 24 ،اردیبهشت امسال بود که
طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار استان قیمت گوشت قرمز 10هزارتومان افزایش
یافت حال با گذشت دو ماه از این تاریخ روزگذشته نرخ نامه افزایش قیمت گوشت
گوسفند در بیرجند ابالغ شد.رئیس اتحادیه مواد پروتئینی بیرجند از افزایش
قیمت گوشت قرمز در مرکز استان خبرداد و به خبرنگار ما گفت :طبق نرخ
نامه جدید قیمت هر کیلو گوشت قرمز در استان  90هزار تومان است.به گفته
«زجاجی» گوشت قرمز از روز گذشته با قیمت  90هزارتومان و ران و سردست
95هزارتومان عرضه می شود وگوشت گوساله با قیمت 65هزارتومان افزایش
قیمت ندارد.وی قیمت گوشت شتر را بین  90تا 95هزارتومان و قیمت گوشت
مرغ را در روز شنبه 18هزار و700تومان اعالم کرد.

