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●●وقتی مسئوالن کشوری در پرداخت وام های
نوسازی بافت های فرسوده تامین منافع بانک
ها را بیشتر از مردم در نظر می گیرند ،مردم هم
از دریافت چنین تسهیالتی امتناع می کنند .یک
وام  18درصدی با حساب و کتاب بانک ها سودی
بیشتر از این دارد و بدون شک به نفع ساکنان
بافت های فرسوده نیست که آن را دریافت کنند
در نتیجه بافت ها به همان شکل سابق خود باقی
می ماند اما اگر اتفاقی چون زلزله رخ دهد ،آن
موقع دولت باید چند برابر هزینه کند تا خسارت
ها جبران شود .پس بهتر نیست با کاهش سود
بانکی وام های به سازی ،عالج واقعه قبل از
وقوع شود؟
●●هر چند وقت در خیابان  17شهریور بیرجند
و در محدوده مسجد رضوی یک تصادف رخ می
دهد اما شهرداری اعالم می کند که بودجه برای
نصب سرعت گیر نداریم .این مشکل را از کجا باید
پیگیری کنیم؟

چهلم عالم ربانی

مراسم چهلمین روز رحلت آیت ا ...ربانی با
حضور مسئوالن در بیرجند و در روستای مهموئی
برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما ،مراسم چهلمین روز
ارتحال آیت ا« ...محمد ابراهیم ربانی» در حالی
با حضور نماینده ولی فقیه در استان ،روحانیان و
دیگر مسئوالن استانی در مسجد امام حسین (ع)
بیرجند برگزار شد که اقشار مختلف مردم نیز در
این مراسم شرکت کردند.
این مراسم با رعایت پروتکل های بهداشتی
برگزار شد و حجت االسالم «اسدی» استاد حوزه
ودانشگاه و از وعاظ برجسته مشهد مقدس در
سخنانی به بیان زهد و تقوا و جایگاه این عالم
ربانی در دوران عمر پربرکتش پرداخت.
در این مراسم همچنین از تصویر آیت ا ...ربانی با
عنوان مرد خدا هم رونمایی شد.
بنا بر این گزارش ،به همین مناسبت مراسمی
هم در روستای مهموئی ،زادگاه این عالم فرزانه
با حضور اقشار مختلف مردم بر پا شد.
آیتا ...ربانی اولین امام جمعه بیرجند پس از
سال ها تالش و خدمت 24 ،مردادماه  99در 93
سالگی بر اثر بیماری کرونا دار فانی را وداع گفت.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

زنگ گرانی تبلت ،تلفن همراه و لپ تاپ
به وقت تحصیل

گرانی
تحصیل

اکبری

با شروع سال تحصیلی برای دانش آموزان،
دانشجویان ،معلمان و استادان و مجازی شدن آموزش
در شرایط کرونایی ،دغدغه های این قشر به ویژه
والدین برای تامین لوازم الکترونیکی مورد نیاز از
جمله تلفن همراه پیشرفته ،تبلت و لپ تاپ بیشتر از
گذشته شده است و آن چه این روزها مانع و سد بزرگی

تکلیف
سهام
عدالت
مشموالن
متوفی

برای تامین این وسایل و برخورداری از آموزش مجازی
است ،گرانی افسار گسیخته و تغییر قیمت لحظه ای
این ابزار ارتباطی است .گزارش میدانی خبرنگار ما
از بازار تلفن همراه و لپ تاپ حکایت از گرانی روزانه
تبلت ،تلفن همراه و لپ تاپ دارد .به گفته یک فروشنده
قیمت تبلت به صورت روزانه در حال تغییر است و از
دو هفته گذشته هر روز به طور میانگین  100هزار
تومان افزایش داشته است .به گفته وی قیمت هر تبلت
از هفته گذشته از دو میلیون تومان به بیش از چهار
میلیون تومان رسیده است .این فروشنده همچنین از
افزایش قیمت در بازار تلفن همراه خبرداد و افزود :از
هفته گذشته قیمت تلفن همراه افزایش  30درصدی
را تجربه می کند و به عنوان مثال قیمت تلفن همراه
پیشرفته از شش میلیون تومان به هشت میلیون و 500
هزار تومان افزایش یافته است .به گفته یک فروشنده
لپ تاپ هم هزینه یک دستگاه از این کاال از چند ماه
پیش از پنج تا هشت میلیون تومان به بیش از 15تا 20
میلیون تومان رسیده است.

گرانی در بازار لوازم جانبی وتعمیرات
درکنار این گرانی های بی اندازه ،بازار لوازم جانبی و

وراث سهام عدالت متوفیان هم اکنون سهامدار شرکت
سرمایه گذاری استان هستند که برای تعیین تکلیف آن
باید از طریق قانون اقدام کنند .مدیر کل امور اقتصادی
و دارایـی اسـتان گفـت :وراث قانونـی میتواننـد بـرای
اطلاع از وضعیت سـهام عدالـت متوفیان بـه سـامانه
سـهام عدالـت مراجعـه کننـد و وضعیـت دارایـی سـهام
عدالت مربوط را ببینند .او درباره تقسـیم سهام عدالت
مشموالن متوفی بین وراث قانونی افزود :وراث قانونی
میتوانند با مراجعه به دفاتر پیشـخوان و با ارائه مدارک
الزم و امضـای تقسـیمنامه سـهام عدالـت بـرای تقسـیم

تعمیر این محصوالت نیز با افزایش قیمت چند برابری
مواجه است تا آن جا که تعویض یک قطعه ساده بیش
از  500هزار تومان هزینه می برد .به گفته یک مشتری
گرانیاینروزهادربازارتلفنهمراهوحجمانبوهمشتری
های نیازمند به این وسیله سبب شده است بازار دست
دوم این محصوالت و تعمیرات و تجهیزات آن نیز با
افزایش قیمت مواجه باشد .به عنوان مثال تعویض یک
باتری و فلش زدن بیش از یک میلیون تومان هزینه در
پی دارد و هزینه خرید یک شارژر گوشی از  40به  80تا
 90هزار تومان رسیده است.

افزایش قیمت  50درصدی تلفن
همراه
رئیساتحادیهتلفنهمراهولوازمالکترونیکهمبااشاره
بهافزایشقیمت 50درصدیتلفنهمراهاز 15شهریور
و زمان بازگشایی مدارس افزود :قیمت لپ تاپ همپای
قیمت دالر تغییر می کند و نرخ برخی لپ تاپ ها به بیش
از 20میلیون تومان رسیده است« .موسوی» پایین ترین
قیمت تلفن همراه را سه میلیون تومان بیان کرد و گفت:
قیمت تلفن همراه ناگهانی و قیمت تبلت ها از حدود دو
هفته گذشته در حال افزایش است.

سـهام عدالـت و منافـع آن اقـدام کننـد.وی تاکیـد کرد:
تا زمانی که همـه وراث قانونی برای تامین مـدارک الزم
و امضـای تقسـیمنامه سـهام عدالـت اقـدام نکننـد ،بـه
درخواسـت تقسـیم ترتیب اثـر داده نخواهد شـد و چنان
چه یـک یـا چنـد نفـر از وراث نتواننـد در دفاتر پیشـخوان
حضـور یابنـد یـا مدرکـی ارائـه ندهنـد ،انجـام خدمـات
سـایر وراث نیز امکان پذیر نیسـت .بـه گفته او در اسـتان
462هـزار نفـر از مشـموالن سـهام عدالـت معـادل 70
درصـد واجـدان شـرایط ،روش مدیریت غیر مسـتقیم را
برای سـهامداری انتخـاب کـرده اند.

جانشین فرمانده مرزبانی کشور در بیرجند مطرح کرد :

نقش مرکز آموزش محمد رسول ا(...ص) در تامین امنیت مرز
حسین قربانی  -مرکز آموزش مرزبانی محمد رسول ا...
(ص) بیرجند نقش مهمی در تامین امنیت مرزها ایفا می
کند.جانشینفرماندهمرزبانیکشورپنجشنبهدرمراسم
صبحگاه مرکز آموزش محمد رسول ا( ...ص) بیرجند
با اشاره به موقعیت ایران و حضور نیروهای انتظامی در
مرزهای کشور گفت :مرزهای جمهوری اسالمی ایران
به برکت وجود سربازان غیور ،از امنترین و مقتدرترین
مرزهای بین المللی در جهان است و مرکز آموزش
محمد رسول ا(...ص) بیرجند نقش بسیار مهمی در
تامین امنیت مرزها دارد چرا که سربازان دانش آموخته
این مرکز دالوری های بسیاری برای پاسداری از مرزها

رئیساتحادیه
تلفنهمراهولوازم
الکترونیک:اززمان
بازگشاییمدارس
موجگرانیدرتبلت،
تلفنهمراهولوازم
جانبیراشاهد
هستیمآنطورکه
قیمتبرخیلپ
تاپهابهبیشاز
 20میلیونتومان
رسیدهاست

از خودشان نشان می دهند .سردار «جالل ستاره» با
بیان این که مراکز آموزشی نیروی انتظامی نقش مهمی
در پاسداری از مرزهای ایران اسالمی دارند  ،افزود :در
دوران دفاع مقدس با ایثارگری های نیروهای مسلح،
دشمن بعثی به خارج از مرزهای ایران اسالمی عقب
رانده شد و آمریکا با تحریم اقتصادی ،قصد شکست
ایران اسالمی را داشت اما تحریم ها سبب رونق اقتصاد
ما شد.در پایان این مراسم سرهنگ «محمد حسین
سورگی» به عنوان فرمانده جدید مرکز آموزش مرزبانی
محمد رسول ا( ...ص) بیرجند معرفی و از خدمات
سرهنگ «تفکری» تقدیر شد.

هدف گذاری
مجمع خیران توسعه
روستایی
مجمـع خیـران توسـعه روسـتایی اسـتان بـرای
اولین بار در کشـور به صورت آزمایشـی در استان
راه انـدازی مـی شـود.
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی گفـت :بـا راه
انـدازی ایـن مجمـع ،ضمـن شناسـایی نواقـص و
مشـکالت موجـود در روسـتاها و مناطـق محـروم
هـدف ،بـا بهـره گیـری از تـوان و ظرفیـت خیـران
و عالقهمنـدان بـه فعالیتهـای عـام المنفعـه،
زمینـه توزیـع امکانـات بـه منظـور رفـع مشـکالت
آنـان فراهـم مـی شـود.
بـه گفتـه مهندس«میرجعفریان»توجـه ویـژه بـه
مناطـق روسـتایی و ارتقـای شـاخصهای توسـعه
در روسـتاها از جمله اولویتهای اساسـی کشـور
اسـت کـه ایـن توسـعه بـا هـدف بـاال بـردن سـطح
کیفیـت زندگـی و افزایـش درآمـد روسـتاییان ،به
دنبـال ایجـاد انگیـزه بـرای مانـدگاری در محیـط
هـای روسـتایی اسـت بنابرایـن مـی طلبـد بـرای
تحقـق آن بـه صـورت هدفمنـد برنامهریزی شـود.
او یـادآور شـد :گاه شـاهد هسـتیم در برخـی از
روسـتاها که زیرسـاخت هـای آموزشـی بـه خوبی
برطـرف شـده ،نیازهـای مـردم بـه مسـکن یـا
امکانـات بهداشـتی هنـوز وجـود دارد.

خراسان جنوبی  66سال پیش    
در روزنامه

 

ترقی نرخ گوشت
روزنامـه خراسـان در شـماره  3058بـه تاریـخ سـوم بهمـن 1338در
مطلبـی در صفحـه  6آورده اسـت :شـهرداری طبـس طبـق تصمیـم
کمیسـیون نـرخ گوشـت را بـه این شـرح آگهی کـرده اسـت  ،گوشـت بره 3
کیلو از  120ریـال به  150ریال – گوشـت بز از  3کیلـو  84ریال به 100
ریـال – گوشـت گاو  3کیلو  42ریـال .جمـع زیادی از مـردم بـه گرانی این
نـرخ اعتـراض دارند و اشـکالی کـه بـرای قصابهای این شـهر در بین اسـت
اینسـت که :اوال گوسـفند را که روزانه باید کشـتار نمایند روز قبل بایستی
بـا هـزاران زحمـت پیـدا کننـد و بـه علاوه فعلا در شـهر یـا دهـات اطـراف
گوسـفندی کـه گوشـتش قابـل اسـتفاده باشـد پیـدا نمـی شـود.

رویداد

زنجیر قرمز کرونا بر دست و پای استان
پس از گذشـت پنج ماه از شـیوع کرونا ،وضعیـت بیرجند فقط یـک هفته نارنجی
بود و دوباره به شـرایط قرمز برگشـت.
سـخنگوی وزارت بهداشـت ،درمان و آموزش کشـور در حالی بـار دیگر وضعیت
خراسـان جنوبی را در حالت هشـدار اعلام کرد کـه  21شـهریور بیرجند پس از
گذشـت پنج ماه ،از وضعیـت قرمز کرونا خارج شـد و یـک هفته وضعیـت نارنجی
را تجربـه کـرد ،امـا بـه گفتـه رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی بیرجنـد بـا افزایـش
مسـافرت ها وارتبـاط هـای خانوادگـی بـار دیگـر بیرجنـد در وضعیت قرمـز قرار
گرفـت.
دکتر«دهقانـی» گفـت :هنگامـی کـه وضعیـت بیرجنـد بـه سـمت نارنجـی رفـت
اعلام کردیم که این شـرایط ممکن اسـت موقت باشـد و اگـر مردم رعایت شـیوه
نامههـای بهداشـتی را جـدی نگیرنـد کرونـا دوبـاره خیـز برمـی دارد و اکنـون
شهرسـتان هـای بیرجنـد و سربیشـه در وضعیـت قرمـز هسـتند.
وی بـا اعلام ایـن کـه خوسـف ،درمیـان ،فـردوس ،طبـس و قاینـات در وضعیـت
پـر خطر(نارنجـی) قـرار دارنـد ،افـزود :شهرسـتانهـای سـرایان و نهبنـدان در
وضعیت زرد (خطر متوسـط) و شهرستان های بشـرویه و زیرکوه به دلیل رعایت
بیشـتر ضوابـط بهداشـتی در وضعیـت سـفید (کـم خطـر) بـه سـر مـی برنـد.او از
بسـتری بـودن  166بیمـار بـا عالیـم حـاد تنفسـی در بیمارسـتان هـا خبـر داد و
گفت :از این تعداد 55نفر مبتالی قطعی به بیماری کرونا هسـتند و چهار بیمار
در بخـش مراقبت های ویژه بسـتری شـده اند کـه حال یک نفر مناسـب نیسـت.
بـه گفتـه وی ،آمـار کل فـوت شـدگان ناشـی از ایـن بیمـاری در اسـتان  ۱۵۰نفر
اسـت.با توجه به تغییـر وضعیت کرونـا در بیرجنـد« ،واقعـی» مدیـر کل آموزش و
پـرورش دربـاره وضعیت مـدارس بـه خبرنگار مـا گفت :رونـد تحصیل بـه صورت
حضوری و مجـازی طبـق روال قبـل در تمـام نقاط اسـتان ادامـه دارد.

تا پایان سال آب دشت مختاران به مرکز استان می رسد

آبشرببیرجند
درشرفتغییر

انصاری  -تالش می شود آب رسانی به بیرجند از
دشت مختاران تا پایان سال تحقق یابد .مدیر عامل
شرکت آب منطقه ای استان از آب رسانی به بیرجند
از دشت مختاران تا پایان سال خبر داد و به «خراسان
جنوبی» گفت :تالش بر این است که آب رسانی از
سد دره بید به طبس هم تا پایان سال عملیاتی شود.
به گفته «قندهاری» در حوزه تامین آب ،دو طرح
بزرگ شامل طرح استفاده از آ بهای نامتعارف
که بیشتر شور هستند و در استان زیاد موجود
است و همچنین طرح انتقال آب از دریای عمان
به خراسان جنوبی در دست مطالعه است که با
اجرای این طرح ها ،شهرهای غربی استان مثل
طبس و فردوس از آبهای نامتعارف و سایر شهرها
که در مسیر خط انتقال هستند ،از آب دریای عمان
بهرهمند خواهند شد.وی با اعالم این که امید است
تا پایان سال آغاز طرح انتقال آب از دریای عمان
اتفاق بیفتد ،ادامه داد :تمرکز آب منطقهای بر
بحثهای سازهای و ساز و کاری است و از آن جایی
که عمده دشتهای خراسان جنوبی با افت منابع

آب زیرزمینی مواجه است و هزینه جابه جایی چاه
نیز برای کشاورزان زیاد است  ،کنتورگذاری یکی
از اهداف اصلی تعریف شده در سند سازگاری
با کم آبی استان به حساب می آید و در این سند،
کنتورگذاری یکی از زیرساختهای اساسی است
چرا که منافع آن در درجه اول نصیب کشاورزان
میشود.او با تاکید براین که برای نصب کنتور
هوشمند روی چا ههای کشاورزی  ۲۰میلیون
تومان وام  ۱۴درصدی به کشاورزان اعطا میشود
افزود :عالوه بر این تسهیالت ،اگر برای آبیاری ،از
سیستمهای آبیاری نوین استفاده کنند ،این ۲۰
میلیون تومان نیز از سهم  ۸۰درصد دولت حساب
میشود و از بازپرداخت این وام ،معاف میشوند.
به گفته وی منابع سطحی آب استان کم است و با
بارندگیهای خوبی که در یک سال گذشته صورت
گرفته ،عمده مخزنها و سدهای استان آب گیری
شدند .همچنین جشن اتمام کنتورگذاری روی
چاههای کشاورزی تا بهمن برگزار میشود که پس
از آن وارد فاز تثبیت منابع آبی خواهیم شد.

