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●●مگر قرار است در نوروز سفر انجام شود که حاال
مسئوالن شروط سفر را اعالم می کنند .وقتی
امکان سرایت وانتقال ویروس کرونا از جایی
به جای دیگر وجود دارد چرا باید اجازه تردد به
مناطق و حتی شهرهایی که در وضعیت آبی به
سر می برند ،داده شود .چرا مسئوالن مردم را به
تحمل شرایط سخت توصیه نمی کنند تا زودتر از
شر این ویروس خالص شویم؟ آیا درست است که
عده ای از سفر و تفریح و حتی دیدن پدر و مادر
خود کم کنند؟ ولی برخی ها بی توجه به شرایط،
هر کاری را انجام دهند.
●●شورای اسالمی شهر قاین اعالم کند که برای
حل مشکالت اصلی شهر بهداشت و درمان،
ورزش ،معضل فاضالب شهری ،مسکن ،
بازگشایی ،منطقه گردشگری ،هتل  ،پایانه حمل
و نقل و زیباسازی چه کار اساسی انجام داده اند؟
●●چند روز پیش هم دوباره مسئوالن برای
وضعیت جاده های بشرویه و خارج شدن
شهرستان از بن بست جلسه تشکیل دادند اما باز
هم این دورهمی عایدی برای شهرستان نداشت
و فقط به انتقاد گذشت همان طور که قبال هم
گذشته بود .برگزاری جلسه وقتی مفید است که
یا به نتیجه ای منتهی شود و یا دست کم اعتباری
برای جاده ها اختصاص یابد .مسئوالن لطف
کنند با برگزاری چنین نشست هایی امیدواری
بیهوده به مردم ندهند.
●●همه جا صحبت از ایجاد محدودیت به دلیل
شرایط کروناست اما کسی نمی گوید که اگر این
مورد تشدید شود کسبه باید چه کنند در حالی که
آنان سال سختی را به دلیل شیوع کرونا گذرانده
و نه تنها در تامین هزینه های فروش اجناس
خریداری شده بلکه پر کردن جای چک ها نیز
سختی های زیادی متحمل شده اند .در شرایطی
که بیشتر کسبه بیرجند اجاره نشین امالک خود
هستند مسئوالن به گونه ای برنامه ریزی کنند
تا در روزهای آخر سال آن ها هم بتوانند فروش
بهتری داشته باشند در غیر این صورت به زودی
شاهد ورشکستگی خیلی از آن ها خواهیم بود.
●●بـا وجـود وارد آمـدن خسـارت هـای متعـدد بـه
دلیـل شـیوع کرونـا بـه واحدهـای تولیـدی ،چـه
توجیهـی بـرای گسـترش فروشـگاه هـای زنجیره
ای در بیرجنـد وجـود دارد و چـه کسـی بـه آن هـا
مجـوز مـی دهـد؟ ایـن فروشـگاه هـا در حالـی
فعالیـت مـی کننـد کـه سـود چندانـی هـم نصیـب
اسـتان نمـی شـود و بهـره اصلـی نصیـب پایتخـت
نشـینان مـی شـود.
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گزارشی از بازار پس از بازرسی مسئوالن

آنچهاعالمشد،ماکهندیدیم!
گـروه خبـر -همیشـه در وقـت گرانـی و ارزانـی ،در
مواقـع خـاص و اعیـاد بـرای تهیـه گـزارش راهـی
بـازار مـی شـدم تـا گزارشـی از وضعیـت قیمـت هـا و
 ...تهیـه کنـم .ایـن بـار هـم قصـد همـان بـود امـا بـا
یـک تفاوت ،اتـو کشـیده و مرتب تـر از همیشـه راهی
بـازار مـی شـوم.
مغـازه هـا و فروشـگاه هـای متعـددی را در چنـد
خیابـان اصلـی از نظـر مـی گذرانـم .صحنـه هـای
جالبـی برایـم رقـم مـی خـورد .برخـی برخوردهـا
آن قـدر مشـتری مدارانـه اسـت کـه گاهـی ذهنـم بـه
سـمت ضرب المثـل معروف «آسـتین نـو ،بخـور پلو»
پرواز مـی کنـد .وارد کفـش فروشـی می شـوم ،نمی
دانم قیمـت ها چگونه اسـت .اما مدیر فروشـگاه یک
لحظـه هـم سـکوت را جایـز نمـی دانـد و بـا آب و تـاب
از اجناسـش مـی گویـد .پـس از ختـم کالمـش مـی
گویم:چـرا اجناسـتان هیـچ کـدام برچسـب قیمـت
ندارد؟ خسـته نمی شـوید بخواهید بـرای هر جنس
یک بـه یـک بـه مشـتری قیمـت بدهیـد .بـرای لحظه
ای مکـث مـی کنـد و مـی گویـد :نه مشـکلی نیسـت.
درابتـدای صحبـت هایـش وقتـی قیمـت را جویا می
شـوم ،قفسـه ای از کفـش هـا را نشـان مـی دهـد و
مـی گویـد :از ایـن قفسـه بیشترشـان فـروش رفتـه و
همیـن یـک جفـت مانـده اسـت .فـروش قبلـش همه
بـاالی  120هـزار تومـان بـود امـا االن چـون تـک
افتـاده انـد بـه نـرخ  70هـزار تومان مـی فروشـم!...
راهـی یـک لبـاس فروشـی مـی شـوم .فروشـنده از
همـان اول قـدم بـه قـدم تمـام فروشـگاه را دور مـی
زنـد و مـی گویـد :اگـر جنـس خاصـی مدنظرتـان
اسـت ،بفرماییـد .ایـن فروشـنده روی اجناسـش
برچسـب قیمـت دارد امـا چـه قیمـت هایـی .لبـاس
هـای بچگانـه ،شـیک و مجلسـی ،هیـچ کدامشـان
کمتـر از  200هـزار تومـان نیسـت .مغـزم بـا قیمـت
هـای  400و  500هـزار تومانـی بـرای یـک بلـوز
بچگانـه سـوت مـی کشـد ،بـا تعجـب مـی پرسـم کـه

مگـر جنسـش چیسـت؟ مـی گویـد :کارهایمـان
بیشـترش ترک اسـت .مـی گویـم :فاکتـور خرید هم
بـه مشـتری ارائـه مـی کنیـد؟ بـا مکـث نـگاه و اظهـار
مـی کنـد کـه رسـید همـان کارتـی کـه مـی کشـید،
سـند اسـت .در بسـیاری از مغـازه هـا و فروشـگاه هـا
وقتـی قیمـت خریـد را مـی پرسـم ،گفتـه مـی شـود و
کسـبه دالیـل خـود را درخصـوص قیمتـی کـه بـرای
مشـتری درج کـرده یـا نکـرده انـد ،مـی آورنـد .در
مغـازه ای دیگر ،پس از پرسـیدن چند سـوال ،جوان
فروشـنده مـی گویـد :فاکتـور خریـد را هـم ارائـه می
کنیـم امـا فعلا فروشـنده اصلـی نیسـت و بایـد صبـر
کنید .دوباره در فروشـگاه ها و مغازه ها سـوال هایم
را از سـر مـی گیـرم وکار نظـارت را انجـام مـی دهـم.
چند سـوال مربـوط به قیمـت و فاکتـور و ایـن که چرا
برخـی اجنـاس قیمـت ندارنـد ،مـی کنـم و برخـی
پاسـخ می دهند و برخی هـم از کنارش مـی گذرند.
برخـی هم پـس از نـگاه بـه ظاهـرم می پرسـند :شـما
از سـازمانی یـا جایـی هسـتید؟! عـده ای هـم مـی
گوینـد :نیـازی نیسـت قیمـت خریـد را بـه خریـدار
بدهیـم البتـه برخـی شـرکت هـا بـا توجـه بـه نوسـان
قیمت هـا فاکتور نمی دهنـد .وقتی در پاسـخ به یک
فروشـنده هـم مـی گویـم« :خبرنـگارم» ،از نظـارت
هـا و اوضـاع بـازار گالیـه مـی کنـد .در ایـن بازدیـد و
نظـارت بـر بـازار گفتـه هـای برخـی خریـداران هـم
جـای شـنیدن دارد .ایـن کـه هـر لحظـه قیمـت هـا
افزایش مـی یابد در حالی که در آسـتانه سـال نو هم
نیـاز بیشـتری بـرای کنتـرل قیمت هـا احسـاس می
شـود .این که کسـبه باید خود انصاف داشـته باشند
و اگـر کمـی رحـم نباشـد تیـغ قیمـت هـا بـران مـی
شـود و نظـارت هـم فایـده ای نـدارد .تفـاوت قیمـت
هـا ،گران فروشـی ،کـم فروشـی و  ...از جملـه گالیه
هایی بـود کـه شـنیدم .تخلفاتی کـه زیرپوسـت بازار
توسـط برخی ها رخ مـی دهد و می طلبـد که نظارت
هـا بیشـتر از ایـن باشـد.

ارسال  ۱۱۹اثر به جشنواره مد و لباس
 ۱۱۹اثر بـه دبیرخانه چهارمین جشـنواره مـد و لباس
اسالمی و ایرانی استان ارسال شد .معاون امور هنری
و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :با
پایـان یافتن مهلت ارسـال آثـار در۳۰بهمـن ۱۱۹،اثر
از شهرسـتانهای اسـتان بـه دبیرخانـه ایـن جشـنواره
ارسـال شـد« .زمزم»با بیـان این کـه آثـار توسـط داوران
نسـرین پیشـکار ،محبوبـه نکوفـرد و فرنگیس شـادکام
در حـال بررسـی اسـت ،افـزود :طـی روزهـای آینـده،

همزمـان بـا برگـزاری مراسـم اختتامیـه ،برگزیـدگان
جشـنواره نیـز معرفـی خواهنـد شـد .بـه گفتـه وی
جشـنواره در دو بخـش طراحی مانتـوی فـرم اجتماع و
طراحیمانتویمجلسیبرگزارشدکههدفازبرپایی
ایـن جشـنواره زمینهسـازی برای کشـف اسـتعدادها و
خالقیتهـای نـو مرتبـط بـا پوشـاک اسلامی ایرانـی،
شناسـایی ،معرفی و تأکید بر ویژگیهای خـاص انواع
لباسهـای سـنتی و بومـی اسـت.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

فک پلمب «هالل» با تعهد محضری

حسین قربانی -پلمب مجتمع تجاری هالل بیرجند توسط شهرداری با تعهد
محضری هیئت مدیره این مجتمع برای تامین پارکینگ رفع شد .شهردار
بیرجند با اشاره به کش و قوس های فراوان درباره مشکل تامین پارکینگ
مجتمع تجاری هالل گفت :تعداد زیادی از مردم در این مجتمع سرمایه گذاری
کرده اند که باید با رفع مشکل پارکینگ زمینه بهره برداری آن ها از این سرمایه
گذاری فراهم شود.
«جاوید» افزود :در این راستا اعضای هیئت مدیره مجتمع تجاری هالل بیرجند
با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی تعهد محضری برای تامین پارکینگ طی
 15ماه آینده را دادند و تا زمانی که پارکینگ مدنظر احداث نشود ،پایان کار
صادر نخواهد شد .وی در پاسخ به این که برای پروانه ساختمان این مجتمع
چه اقدامی انجام شده است ،اظهارکرد :پروانه ساخت بیش از  12ماه تمدید
نخواهد شد و مسئوالن این شرکت برای تمدید آن بر اساس صورتجلسه
استانداری ملزم به مراجعه به شهرداری شده اند .به گفته وی این مجتمع ۳۰
میلیارد تومان به شهرداری بدهکاری دارد که مطالبات شهرداری ،به کمیسیون
ماده  ۷۷برای تقسیط ،ارسال شد تا رای صادر شود.

خراسان جنوبی  66سال پیش
در روزنامه

 

قسمتی از زمین فرودگاه خراب شده
روزنامــه خراســان در شــماره  3416بــه تاریــخ ششــم اردیبهشــت
1340در مطلبــی در صفحــه  6آورده اســت :اداره راه شوســه طبــس
در  2ســال قبــل در بهتریــن زمینهــای خــارج شــهر محــل مناســبی بــرای
فــرودگاه تســطیح و آمــاده کــرد و تاکنــون چنــد مرتبــه هــم هواپیمــا در
ایــن فــرودگاه بزمیــن نشســته اســت و از وضــع آن اظهــار عــدم رضایــت
نشــده ولــی راننــدگان قســمتی از آنــرا جــاده قــرار داده و خــراب کــرده
انــد و عــاوه بــر اثــر نــزول بــاران و جــاری شــدن ســیل چنــد نقطــه را ســیل
خرابــی کــرده ،مســئول ایــن خــراب کاری کیســت آیــا پــول زیــادی کــه از
بودجــه دولــت خــرج تســطیح فــرودگاه شــده باشــد بایــد بایــن آســانی از
بیــن بــرود؟

افزایش  25درصدی کمک به عتبات
با وجود کرونا اما کمک ها و نذورات مردم استان برای کمک به بازسازی
عتبات عالیات  25درصد رشد دارد .رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات
استان گفت :با وجود شیوع کرونا و تاثیر آن بر کسب و کارها ،نذورات
مردمی برای بازسازی عتبات عالیات نه تنها کم نشده بلکه افزایش
چشمگیری داشته است .به گفته «جوینده» مردم استان از ابتدای
سال ۴۸ ،میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال به بازسازی عتبات عالیات
کمک کردند که در مقایسه با سال گذشته  ۲۵درصد افزایش دارد.
وی با اشاره به اجرای طرح برکت افزود :در این طرح مردم با کسر حقوق ،اهدای
محصوالت کشاورزی و  ...در بازسازی عتبات عالیات مشارکت کردند.
او از تامین  ۱۰خشت طال به ارزش سه میلیارد و  ۳۵۰میلیون ریال ،برای
طالکاری گنبد جدید حرم امام حسین (ع) خبر داد و افزود :نذورات جمعآوری
شده ،برای ساخت صحن حضرت زهرا (س) در نجف ،صحن حضرت زینب (س)
و طالکاری گنبد حرم امام حسین (ع) در کربال و ساخت صحن امام باقر (ع) در
شهر مقدس کاظمین هزینه شد.

رویداد

جریمه  600میلیونی قاچاقچیان دام
در بهمن امسال از ۳۸پرونده قاچاق دام ارسالی به شعب تعزیرات حکومتی
خراسان جنوبی ۳۵پرونده رسیدگی شد و افزون بر ضبط دام  ،قاچاقچیان به
پرداخت  6میلیارد و 560میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند .مدیرکل
تعزیرات حکومتی ،دامهای کشف شده در این تعداد پرونده را ۳۳راس گاو،
۲۱۰راس گوسفند و ۱۲۶راس بز اعالم کرد که در اختیار اداره کل اموال
تملیکی قرار گرفت .به گفته «اشرفی» افزایش قاچاق دام با اتوبوسهای بین
شهری موضوعی است که دستگاههای ذی ربط و متولی نظارت باید به آن
توجه کنند.

