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●●مسـئوالن شـرکت نفت طرحـی را بـرای تامین
سـیلندرگاز مصرفی روسـتاییان به اجرا گذاشته
انـد کـه در ایـن روزهـا بـرای تهیـه آن بـا مشـکل
مواجـه شـده انـد زیـرا نـه تنهـا اطلاع رسـانی
مناسـبی در این مناطـق انجام نشـده اسـت بلکه
ایـن قشـر بـرای ثبـت نـام بایـد بـه شـهر مراجعـه
کننـد .
●●مـردم روسـتای روبیـات پنـج مـاه اسـت کـه بـا
وجـود شـبکه لولـه کشـی ،آب ندارنـد و آب حمل
شـده بـا تانکـر نیـز کفـاف مصـرف را نمـی دهـد.
در این شـرایط شـیوع کرونـا کـه توصیه جـدی به
رعایـت بهداشـت اسـت اهالـی بـه علـت نبـود آب
بـرای امـور بهداشـتی و نظافـت خـود مجبـور بـه
مراجعـه بـه شـهر و اسـتفاده از حمـام اقـوام شـان
شـده اند .چرا مسـئوالن آب و فاضلاب چاره ای
نمـی اندیشـند؟
●●آنتـن دهـی تلفـن همـراه در بولـوار شـهید
ناصـری و شـهرک امـام علـی(ع) بسـیار خـراب
اسـت .چرا شـرکت مخابـرات در این بـاره فکری
نمـی کنـد؟
●●در بیشـتر شـهرهای ایـران در روزهـای
تعطیـل رسـمی اتوبـوس هـای شـهری خدمـات
رسـانی مـی کننـد بـه جـز اتوبوس هـای سـازمان
اتوبوسـرانی شـهرداری بیرجنـد .دلیـل ایـن
موضـوع هـم اعلام نمـی شـود.
●●شـبکه هـای تلویزیونـی در روسـتای روشـک
قایـن قابـل دریافـت نیسـت .بـا توجـه بـه ایـن
کـه دکل هـای زیـادی در اسـتان بـرای کیفیـت
بخشـی بـه دریافـت تصاویـر تلویزیونـی نصـب
شـده اسـت ،چرا برای ایـن روسـتا چـاره ای نمی
ا ند یشـند .
●●از اسـتاندار خراسـان جنوبـی مـی خواهیـم بـا
پیگیـری و بررسـی ،شـرایط واگـذاری زمیـن در
بشـرویه فراهـم شـود .بسـیاری از افـراد هسـتند
کـه هنـوز نتوانسـته انـد از امکانـات دولتـی
اسـتفاده کننـد.
●● خانـه ام در یکـی از روسـتاهای بشـرویه واقـع
اسـت و احتیـاج بـه بـاز سـازی دارد در شـرایطی
کـه هزینـه تعمیـر خانـه در روسـتا بیشـتر از شـهر
اسـت .بـا وجـود ایـن وام تعمیـر پرداخـت نمـی
شـود و مـن و امثـال مـن کـه تـوان مالـی بـرای
نوسـازی نداریـم نمـی دانیـم بایـد چـه کنیـم.

نماینده ولی فقیه:

امامت و والیت طرح اسالم عملی است
بدانیــد کــه دشــمن در هــر جایــی کــه باشــد عقــب
مــی نشــیند و جرئــت حرکــت بــه جلــو نخواهــد
داشــت.
حجـت االسلام و المسـلمین آقـای عبـادی بـا
اشـاره به این که اسم مسـلمانی دردی را دوا نمی
کنـد و بـه درد همیـن عناویـن دنیایـی می خـورد،
افـزود :ولنـگاری هـای مـا باعـث جرئـت دادن بـه
دشمن و زمین گیر شـدن دوست می شـود  ،حال
می خواهد اسم آن مسائل اقتصادی ،اجتماعی،
نظامـی ،فرهنگـی و خانوادگـی باشـد.

مســئله امامــت و والیــت یــک مســئله عقلــی،
تصریــح وحــی ،محصــول تجربــه و طــرح اســام
عملــی اســت.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان روز گذشــته در
دیــدار بــا جمعــی از دســت انــدرکاران بنیــاد
بیــن المللــی غدیــر بــا تاکیــد بــر ایــن کــه عملکــرد
برخــی افــراد نــه تنهــا هیــچ ربطــی بــه اســام و
انقــاب نــدارد بلکــه دشــمنان پشــت مــرز توســط
همیــن انســان هــای واداده جرئــت جســارت پیــدا
مــی کنند،گفــت :اگــر همــه مطیــع باشــیم یقیــن

نذر قربانی  3میلیاردی برای
نیازمندان
خسروی  -حدود سه میلیارد تومان نذورات
قربانی توسط پایگاه های امداد و بهزیستی جمع
آوری شد.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی اداره کل
کمیته امداد امام خمینی(ره) از جمع آوری دو
میلیارد و  225میلیون تومان نذر قربانی مردم
استان برای کمک به نیازمندان در پایگاههای این
نهاد حمایتی خبر داد و گفت :مردم روز عید قربان
هزار و  ۵۱۴رأس گوسفند ۱۵ ،رأس گاو و  ۹نفر
شتر به ارزش یک میلیارد و  ۱۷۵میلیون تومان به
عنوان نذورات قربانی به نیازمندان هدیه کردند.
«رفیعی» کمک نقدی مردم به پایگاههای کمیته
امداد و مراکز نیکوکاری زیرپوشش این نهاد
را یک میلیارد و  ۵۰میلیون تومان اعالم کرد و
گفت :نذورات قربانی به دلیل این که باید ۲۴
ساعت در پیش سرد بماند از روز گذشته با اولویت
بین بیماران صعب العالج ،سالمندان ،ایتام ،زنان
سرپرست خانوار و فرزندان طرح محسنین توزیع
میشود.مدیر کل بهزیستی هم از جمع آوری
بیش از  6.5تن گوشت قربانی توسط موسسه
ها و مراکز زیر پوشش این نهاد حمایتی خبر داد
و گفت 150 :میلیون ریال کمک نقدی هم به
این مراکز تحویل شد« .عرب نژاد» ارزش ریالی
کمک های مردم در روز عید قربان را شش میلیارد
و  300میلیون ریال اعالم کرد و با اشاره به
افزایش 10درصدی کمک ها در مقایسه با مدت
مشابه سال گذشته افزود :نذورات بین قشرهای
نیازمند ،ایتام ،معلوالن و مراکز و موسسه های زیر
پوشش بهزیستی توزیع خواهد شد .به گفته وی،
 12هزار نفر جامعه هدف برخوردار از این نذورات
را تشکیل می دهند.

خروج استان
از وضعیت هشدار و قرمز

 

خراسـان جنوبی بر اسـاس اعالم روز گذشـته سـخنگوی وزارت بهداشت
در فهرسـت اسـتان های در وضعیت قرمز و هشـدار قرار ندارد امـا در کنار
حدود 160بیمار حاد تنفسـی بستری در بیمارسـتان ها ،تعداد قربانیان
کرونـا در این اسـتان هم رو به افزایش اسـت.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی بیرجنـد بـا اشـاره بـه ثبت سـه مـورد فوتی
جدیـد ناشـی از کرونـا ،آمـار قربانیـان ایـن ویـروس کشـنده را  105نفـر
اعلام کـرد و گفـت :هـم اکنـون 156بیمـار حـاد تنفسـی در بیمارسـتان
هـای اسـتان بسـتری هسـتند کـه آزمایـش کرونـای  66نفـر مثبت اسـت.
بـه گفتـه دکتر«دهقانـی» ،از ایـن تعـداد  23نفـر در بخـش مراقبتهـای
ویـژه بسـتری هسـتند و حـال چهـار نفـر آن هـا وخیـم اسـت.

تایر،دربولوارگرانی
براساس عرضه و تقاضاست اما در این اوضاع گاهی دچار
کمبود الستیک می شویم.
او با گالیه از ثبت نام اینترنتی برخی تولیدکنندگان
برای فروش الستیک گفت :فردی را در نظر بگیرید
که برای خودرو ثبت نام کرده اما هنوز خودرو را تحویل
نگرفته است و حال برای الستیک ثبت نام می کند و پس
از دریافت آن را در بازار آزاد با قیمت بیشتری به فروش
می رساند که این اقدام بازار سیاه به راه می اندازد.
به عقیده او باید الستیک به اتحادیه مربوط تحویل شود
و اتحادیه براساس سهمیه ای که در نظر می گیرد آن را
در اختیار فروشندگان قرار دهد تا از آن طریق صاحبان
خودروهایی که نیاز واقعی دارند برای دریافت الستیک
اقدام کنند.
او که ثبت نام و توزیع الستیک توسط تولیدکنند گان
را قبول ندارد بر شایعات گرانی بیش از 30درصدی
الستیک خط باطل کشید و تاکید کرد که افزایش قیمت
همان 30درصد اعالمی اول مرداد است.

انصاری
این روزها در هر محفلی که حاضر میشوی ،صحبت
از قیمت اجناس است ؛ یک روز بحث از قیمت سیب
زمینی ،گوجه فرنگی و میوه و یک روز گوشت ،حبوبات،
نان و روز دیگر لوازم خانگی و  . ...حاال بحث از گرانی
بی حد الستیک خودرو است ،همان که رشته افکار
خودرو سواران را در کنار افزایش قیمت لوازم یدکی،
از هم گسسته است .در این بین نه تنها تولیدات ایرانی
که وابستگی شدیدی به واردات مواد اولیه تایر دارند،
بلکه انواع وارداتی آن هم از رشد نرخ ارز تاثیر پذیرفته
و مشتریان باید برای تهیه چند حلقه از آن ،صفرهای
زیادی روی دستگاه کارت خوان مراکز فروش این کاال
ثبت کنند.

افزایش  30درصدی قیمت الستیک از
مرداد
به گفته رئیس اتحادیه الستیک فروشان بیرجند یکی
از دالیل کمبود برخی الستیک ها و بازار سیاهی که
این روزها به چشم می خورد ثبت نام فروش الستیک
توسط برخی از تولیدکنندگان است زیرا با خریدی که به
صورت اینترنتی انجام می شود گاهی الستیک به دست
مصرف کننده واقعی نمی رسد.
به گفته «علیزاده» از اول مرداد مصوبه افزایش قیمت
30درصدی الستیک اعمال شد ،هر چند بازار الستیک

مخالفت برخی با شفاف سازی قیمت
الستیک
مدیر فروش و بازاریابی شرکت کویرتایر هم که در
تهران مستقر است به خبرنگار ما گفت :کشور توان
تولید تایر خودروهای سواری را دارد و دولت تایر
رادیال سواری وارداتی را قیمت گذاری نمی کند
طوری که هرکسی می تواند با هر قیمتی آن را به

علیزاده :سال گذشته و امسال فقط  60متقاضی
برای دریافت تسهیالت از این شهرستان ها به بانک
معرفی شدند که  35متقاضی تسهیالت را دریافت
کرده اند

دیوار پرترک بازسازی  1007هکتار بافت فرسوده
زهرا قربانی – استان تجربه های تلخ متعددی از
زلزله های مهیب در ذهن دارد ،تکان هایی که در
چشم به هم زدنی سقف های زیادی را بر سر ساکنان
خانه ها آوار کرده است اما باز هم دلهره زندگی زیر
سقف های سست و فرسوده ادامه دارد و در بیش از
هزار هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد شهری در حالی
زندگیجریانداردکهتسهیالتنوسازیدراینبافت
ها به دالیل متعددی چون ناتوانی مالی ساکنان،
کارمزدهای باالی تسهیالت ،نبود برنامه جامع برای
حذف این بافت ها و  ...با استقبال مواجه نشده است.
 37درصد جمعیت شهری هفت شهرستان در حالی
در بافت فرسوده ساکن هستند که تعداد تسهیالت
پرداختی به  50نفر هم نمی رسد.معاون بازآفرینی
شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی با گالیه از
وضعیت موجود گفت :در هفت شهرستان بیرجند،
خوسف ،نهبندان ،قاینات ،بشرویه ،سرایان و فردوس
درمجموعهزاروهفتهکتاربافتفرسودهوناکارآمد
شهری وجود دارد که  37درصد جمعیت این شهرها
در نقاط یادشده ساکن هستند در حالی که با توجه
به سکونت افراد نوسازی منازل مسکونی ضروری

است.به گفته «علیزاده» ،سال گذشته و امسال
فقط  60متقاضی برای دریافت تسهیالت از این
شهرستان ها به بانک معرفی شدند که  35متقاضی
تسهیالت را دریافت کرده اند.او پرداخت تسهیالت
نوسازی و بافت فرسوده شهری را به ازای هر واحد
در شهر بیرجند  80میلیون تومان و در دیگر شهرها
 60میلیون تومان دانست و تاکید کرد که اگر ساخت
و ساز از طریق سازندگان حرفه ای دارای پروانه انبوه
سازی انجام شود این مبلغ در شهر بیرجند به 170
میلیونتومانودردیگرشهرهابه 140میلیونتومان
افزایش می یابد و در صورتی که سازندگان حرفه ای
از فناوری کاهش مصرف انرژی استفاده کنند مبلغ
وام در شهر بیرجند به  220میلیون تومان و در دیگر
شهرها به  180میلیون تومان افزایش می یابد.بنا به
گفتهوی،پرداختتسهیالتفقطدرهفتشهراعالم
شده که دارای بافت فرسوده مصوب شهری هستند
انجام می شود و در همه شهرها مبلغ های اعالم شده
 40میلیون تومان با کارمزد  9درصد و بازپرداخت
 10ساله و بقیه کارمزد  16درصد و  18درصد و با
بازپرداخت  10و  15ساله است.

زنگ خطر مصرف در استان به صدا در آمد

افزایش  13درصدی مصرف آب

زهراقربانی-کمآبیتراژدیتکراریدراستانکویری
خراسان جنوبی است و در شرایطی که بسیاری از
روستاهایش در شرایط شیوع کرونا و گرمای طاقت
فرسای تابستان با قطعی و کمبود آب مواجه هستند
اما باز هم آخرین آمارها از مصرف آب در استان نشان
می دهد که امسال مصرف آب  13درصد افزایش
دارد .مسئوالن می گویند هم اکنون  450تا ۵۰۰
روستای استان با تانکر آب رسانی میشوند و بیش
از  ۱۹درصد روستاهای استان با تنش آبی مواجه
هستندوآنطورکهمدیرعاملشرکتآبفابهخبرنگار
ما می گوید  80درصد آب استحصالی از منابع در
بخش خانگی و 20درصد در سایر کاربری ها مصرف
میشود.بهگفته«امامی»جمعمشترکانآبکاربری
های شهری و روستایی استان  323هزار و 249
فقره است که با آغاز شیوع کرونا مصرف آب در استان
افزایش 13درصدیدارد.ویمیافزاید:درروستاها

به دلیل مصارف باال به ویژه در فصل گرما و محدودیت
منابع آبی بعضی مشترکان آب ،با مشکل مواجه
هستیمهرچندکهباپیگیریهایانجامشدهبخشیاز
مشکالتموجودرفعشدهووضعیتبهبودیافتهاست
اما پیگیری ها برای رفع مشکالت روستاهای باقی
مانده با جدیت و تمام توان ادامه دارد.او سرانه تولید
آب در استان به ازای هر نفر در بخش شهری را 277
لیتر در شبانه روز و در بخش روستا  313لیتر اعالم و
اظهارمی کند که متوسط سرانه تولید آب در کشور در
بخش شهری  258لیتر به ازای هر نفر در روز است.
به گفته وی بر اساس مصوبه هیئت وزیران ،امسال
الگوی مصرف آب در بخش خانگی توسط وزارت نیرو
 15مترمکعب اعالم شده است این در حالی است که
متوسط مصرف مشترکان خانگی استان طی سال
گذشته در بخش شهری  12مترمکعب و در بخش
روستایی 10مترمکعباست.

فروش برساند اما تایر رادیال داخل با قیمت تعزیرات
به فروش می رسد و تولید داخل با وارداتی تفاوت
قیمت زیادی دارد که در این صورت می تواند بازار
سیاه ایجاد کند.
«قربانی» بر این باور است که برخی افراد از شفاف
سازی قیمت ها که در سایت درج می شود ناراضی و از
سوی دیگر با شیوع کرونا همه به دنبال کسب وکارهای
اینترنتی هستند و سازمان صمت هم برنامه ریزی اش
به سمت وسوی خرید و فروش اینترنتی است تا مردم
بیشتر درخانه بمانند .عالوه بر این خرید اینترنتی
سبب شفاف سازی قیمت می شود.
وی گفت :وقتی بازار سیاه است فقط منحصر به نقطه
ای خاص نیست و کل کشور را شامل می شود اما
استداللی که بگوییم خرید و فروش اینترنتی الستیک
سبب به راه افتادن بازار سیاه می شود را قبول ندارم
هرچند دراین بین ممکن است افراد محدودی که
وضعیت قیمت ها را مشاهده می کنند با وجود بی
نیازی به الستیک برای خرید اقدام کنند اما با این
حال ،استدالل به راه افتادن بازار سیاه با ثبت نام
اینترنتی درست نیست.
او تاکیدکرد که با فروش اینترنتی و به قیمت دولتی،
عده زیادی مراجعه می کنند یا تماس می گیرند و از این
اقدام خوب تشکر می کنند زیرا بسیاری از روستاییان
هم از این طریق توانسته اند الستیک مورد نیاز خود
را تامین کنند.

خراسان جنوبی 61سال پیش
در روزنامه

مبارزه با اماکن فساد
روزنامـه خراسـان در شـماره  2959بـه تاریـخ چهـارم مهـر 1338در
مطلبـی در صفحـه  6آورده اسـت :براثـر اقدامـات آقـای سـروان منصـور
زاده رئیـس شـهربانی و آقـای کمـال کاظمـی رئیـس آگاهـی شـهربانی
بیرجنـد اماکـن فسـاد مـورد بازرسـی واقـع و از کار آن هـا جلوگیـری
بعمـل آمـده اسـت و مجرمیـن تحویـل دادسـرا شـده انـد در مـورد مبـارزه
بـا قاچـاق و تریـاک و شـیره نیـز چـون آقـای کاظمـی سـمت نمایندگـی
دادسـتانی را دارنـد شـب و روز در قلـع و قمع شـیره گـی ها و شـیره کش
خانـه مـی نماینـد.

رویداد

کاالی بدون قیمت نخرید

مدیر فروش کویر تایر :ایران توان تولید تایر خودرو های سواری را دارد

فعالیت  365مبلغ در دهه
والیت
 ۳۶۵مبلغ طی دهه والیت در مناطق مختلف
شهری و روستایی فعالیت می کنند.
مسئول امور مبلغان اداره کل تبلیغات اسالمی
استان گفت :در ایام دهه والیت با استفاده از
ظرفیت مبلغان بومی و روحانیون مستقر در
شهرها ،بخشها و روستاها و با رعایت کامل
ضوابط بهداشتی ستاد ملی کرونا ،فعالیت
تبلیغی از قربان تا غدیر آغاز شد.
به گفته حجت االسالم «کوثری نیا» مبلغان
به برگزاری نماز جماعت ،بیان احکام ،تبیین
فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی در
راستای جهش تولید ،سخنرانی درباره
مناسبتهای دهه والیت ،تبیین جایگاه والیت
و نقش ولی فقیه در جامعه ،حجاب و عفاف،
فرهنگ ایثار و شهادت ،بصیرت بخشی و آگاهی
به جامعه ،تاکید بر لزوم افزایش جمعیت ،احیای
امر به معروف و نهی از منکر و اقتصاد مقاومتی
می پردازند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

رئیس اتحادیه
الستیک بیرجند:
از اول مرداد
مصوبه افزایش
قیمت 30درصدی
الستیک اعمال شد

مدیر فروش و
بازاریابی شرکت
کویرتایر :برخی
افراد از شفاف
سازی قیمت ها
که در سایت درج
می شود ناراضی
هستند

انصـاری -درج نشـدن قیمـت و نداشـتن نرخ نامـه در اصنـاف تخلف اسـت و هم
اسـتانی هـا کاالهای بـدون قیمـت خریـداری نکنند.
سرپرسـت سـازمان صمـت با اشـاره بـه ایـن کـه در ذخیـره کاالهـای اساسـی در
اسـتان هیچ مشـکلی وجود ندارد و عمده فروشـان و تجـار اجازه دارنـد به میزان
تقاضـای بـازار کاالهـای مـورد نیـاز را وارد اسـتان کننـد گفـت :تذکـرات الزم به
منظـور درج قیمـت و نصـب نـرخ نامـه از سـوی بازرسـان اتحادیـه ارائـه می شـود
و مصـرف کننـدگان میتواننـد در صـورت مشـاهده هرگونـه تخلـف اقتصـادی و
سـوء اسـتفاده احتمالی توسـط برخی افـراد سـودجو مراتـب را به سـامانه 124
اعلام کنند.
بـه گفتـه «جرجانـی» ،شـهروندان از خریـد کاالی بـدون درج قیمـت و دریافـت
خدمات بدون مشـاهده نـرخ نامه نصب شـده در واحـد صنفی خـودداری کنند.

پویش سراسری آماده باش
زهرایی -پویش سراسری آماده باش همزمان با سراسر کشور از فردا در استان
برگزار می شود.
رئیس هیئت ورزش های همگانی استان روز گذشته در جمع مسئوالن کمیته
های هیئت همگانی از پویش سراسری آماده باش خبر داد و گفت :این طرح
در راستای مقابله با ویروس کرونا برای افزایش نشاط و شادابی مردم به ویژه
خانواده ها ،تحرک و پویایی در جامعه به صورت مجازی از  13مرداد تا 30
شهریور به صورت سراسری با ابالغ فدراسیون ورزش های همگانی در همه
استان ها برگزار می شود.
به گفته «چراغ بیرجندی» ،ماموریت ویژه برای برگزاری این طرح ،ارتقای نقش
مسئوالنه ورزش همگانی در کاهش کم تحرکی و پیشگیری از کرونا با هدف
آگاهی بخشی ،تحریک و ترغیب و رفع موانع پیش پای افرادی است که ورزش
می کنند و کانون اصلی این پویش خانواده ها هستند.

