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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

انتقال صنوف آالینده بیرجند تا  ۶ماه دیگر

 367پایگاه ،کمک های جشن
نیکوکاری را جمع آوری می کنند

عیدی برای همه

جشن نیکوکاری به مناسبت هفته احسان و
نیکوکاری با استقرار  367پایگاه ثابت و سیار
در معابر شهری و میادین با شعار «عیدی برای
همه» امروز همزمان با سالروز تاسیس کمیته
امداد برگزار می شود تا مردم شادی خود را با
نیازمندان تقسیم کنند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)
استان در جمع خبرنگاران با اعالم این خبر
و این که اعتبارات حمایتی کمیته امداد امام
خمینی(ره) استان با پیگیری های انجام
شده  300درصد افزایش یافته است،گفت:
با رعایت دستورالعمل های بهداشتی این
جشن برگزار می شود که در این راستا 13
اسفند زنگ نیکوکاری در هزار و 788
مدرسه استان به شکل مجازی زده شد
و در  100پایگاه کمیته امداد 85 ،مرکز
نیکوکاری110،مسجد 26 ،مصالی نماز
جمعه و  46پایگاه مقاومت بسیج هم کمک
های مردم جمع آوری می شود.
«سلم آبادی» با بیان این که سال گذشته
پنج میلیارد و 627میلیون تومان در جشن
نیکوکاری جمع آوری شد که یک میلیارد
و 204میلیون تومان نقد و  79درصد دیگر
یعنی چهار میلیارد و 423میلیون تومان غیر
نقد بوده است ،افزود :سهمیه امسال کمیته
امداد استان در جشن نیکوکاری  6میلیارد
و 200میلیون تومان است که مردم استان
با شماره گیری کد  *8877*1 #یا شماره
حسابهاوشمارهکارتهایمربوطمیتوانند
کمک های خود را پرداخت کنند.به گفته وی
مجموع درآمدهای ناشی از کمک های مردم
به کمیته امداد استان در  11ماه امسال 103
میلیارد تومان بود که از این رقم چهار میلیارد
تومان مربوط به صدقات است که با این میزان
 109هزار نفر در قالب  45هزار خانوار تحت
حمایت قرار گرفتند.وی افزود :در این مدت
کمکهایمعیشتیکمیتهامدادمبتنیبرنیاز
 24میلیارد تومان بوده است و سه میلیارد و68
میلیون تومان به کمک های در قالب احسان و
ایتام تعلق دارد و پنج میلیارد و  768میلیون
تومان هم زکات جمع آوری شده است.او میزان
تسهیالتپرداختیبهافرادتحتپوششکمیته
امداد را  71میلیارد تومان اعالم کرد که 112
میلیارد تومان آن از تسهیالت صندوق امداد
والیت بوده است .مدیرکل کمیته امداد امام
خمینی(ره)استانگفت:امسال 132میلیارد
تومان در حوزه اشتغال و برای اجرای سه هزار
و 400طرح پرداخت شد که به ایجاد چهار هزار
و 360فرصت شغلی منجر شده است و بانک
های استان نیز برای پرداخت تسهیالت 10
تا  50میلیون تومانی به نیازمندان همکاری
خوبی با این سازمان داشته اند« .سلم آبادی» از
توزیع 16هزار بسته تحصیلی ،خرید 80تبلت
با مشارکت خیران و  413تبلت با مشارکت
 50درصدی کمیته امداد و خیران خبرداد و
افزود 45 :هزار خانوار در حوزه سالمت تحت
پوشش کمیته امداد هستند .وی با اشاره به
این که هزار و 454مورد اجاره مسکن با 900
میلیون تومان کمک بالعوض انجام شده است
،افزود:چهارهزارو 415نفرمددجوازپرداخت
مبلغ انشعابات و صدور پروانه ساختمان معاف
شده اند و سه هزار و137کمک ویژه درمان
پرداخت شده است .وی با بیان این که بیش
از سه هزار نفر از بیماران صعب العالج تحت
پوشش هستند ،افزود :کمیته امداد مانند همه
دستگاه های اجرایی هزینه های جاری خود را
ازخزانهتامینمیکندوامروزهزاربستهغذایی
در قالب جشن نیکوکاری در بیرجند بین افراد
تحت پوشش توزیع می شود.

تسویه با زعفران کاران
مطالبـات زعفـران کاران در خریـد حمایتـی
زعفـران  ۱۰۰درصـد پرداخـت شـد.مدیر تعـاون
روستایی استان گفت:مجموع مطالبات زعفران
کاران استان  ۴۵۵میلیارد ریال بود که پرداخت
شـد.
«ضیائیـان احمـدی» از افزایـش  ۷۰درصـدی
خریـد حمایتـی زعفـران در امسـال در مقایسـه
بـا سـال قبـل خبـرداد و گفـت :امسـال  3تـن و
 ۹۳۸کیلوگـرم زعفـران از کشـاورزان اسـتان
خریـداری شـده کـه ایـن رقـم در سـال گذشـته
 2هـزار و  ۵۱۲کیلوگـرم بـوده اسـت .به
گفتـه وی هـر کیلـو زعفـران براسـاس ابالغیـه
وزارت جهـاد کشـاورزی در نـوع زعفـران
نگیـن  ۱۳۰میلیـون ریـال و زعفـران پوشـال
مرغـوب  ۱۱۰میلیـون ریـال خریـداری شـد.

صنوف آالینده شهر بیرجند بر اساس یک جدول زمان
بندی طی ۶ماه نخست سال آینده ،به خارج شهر منتقل
می شود.رئیس کل دادگستری در شورای پیشگیری از
وقوع جرم استان با اشاره به گالیه مردم از وجود صنوف
آالینده در شهرگفت :با کمک سازمانهای خدماتی و
تسریع در فراهم کردن زیر ساختهای سایت جدید،
صنوف آالینده هرچه سریعتر به محل جدید منتقل
شود.حجت االسالم «حمیدی» در خصوص طرح رصد
مشکالت اجتماعی دانش آموزان هم اظهارکرد که
امسال با توجه به افزایش نگرانیها به دلیل آموزشهای
مجازی ،ایجاد یک میز خدمت در دستور کار است تا از

بروز مشکالت احتمالی پیشگیری شود.معاون سازمان
صمت هم با بیان این که در تشکیل فروشگاههای
زنجیرهای مواردی چون جمعیت شهرستانها ،استقرار
در محل مناسب و پارکینگ مناسب در نظر گرفته
نمیشود،بهبرخیتخفیفهایغیرواقعیفروشگاههای
زنجیرهای اشاره کرد و افزود :گاهی در فروشگاهها
برچسب قیمت یک محصول بیش از قیمت درج شده
روی کاال نوشته میشود و در هنگام محاسبه قیمت،
همان قیمت روی کاال لحاظ می شود و شهروند تصور
میکندبرایاوتخفیفاعمالمیشود«.جویبان»افزود:
سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده دستورالعملی

را برای فروشگاههای زنجیرهای فرستاده است و آنان به
هیچوجهنبایدقیمتیمغایرباقیمتکاالرارویبرچسب
داشته باشند.فرمانده انتظامی استان هم گفت :در
چهارشنبه سوری احتمال آتش سوزیهای عمدی و
سوءاستفادهازاینموضوع،پرتابموادمحترقهبهداخل
خودروها و مغازهها و ...وجود دارد بنابراین شهروندان
باید در این زمینه مراقبت کنند.سردار «فرشید»با تأکید
بر برخورد قانونی با توزیع کنندگان و فروشندگان
مواد محترقه اظهارکرد :با هدف کاهش آسیبهای
چهارشنبه آخر سال از ظرفیت فرهنگسازی رسانهها
و بسیج نیز باید استفاده کرد.

سقوط آزاد قیمت موبایل
انصاری

سیر صعودی داشته باشد اما در نیمه دوم سال به دلیل
کاهش قیمت دالر قیمت ها هم سیر نزولی پیدا کرده
است آن طورکه خبرها حکایت از کاهش
 20درصدی قیمت تلفن همراه دارد.
اصغری یکی از فروشندگان تلفن همراه
رئیس اتحادیه
گفت :هم اکنون با توجه به کاهش قیمت
موبایلفروشان
دالر ،بازار تلفن همراه روزهای ارزان تری را
بیرجند :قیمت
نسبت به یک ماه اخیر سپری میکند البته
گوشی همراه
خریدار نسبت به مهر زیاد نیست و احتمال
نسبت به یک ماه
گذشته  20درصد
این وجود دارد که بعد از نوروز باز شاهد
کاهش داشته
افزایش قیمت ها باشیم.
است
یکی دیگر از فروشندگان تلفن همراه در

یکی از بزرگترین بازارها پس از خودرو و
مسکن ،بازار تلفن همراه است .بازار فروش
این کاال بر خالف دیگر بخش های اقتصادی
از همان ابتدای شیوع کرونا نه تنها از رونق
نیفتاد بلکه با مجازی شدن آموزش ها
در بازه ای از زمان هم شاهد خریدهای
متعددی بود .هر چند این بازار تاثیرحدود
 100درصدی از نوسان های نرخ ارز گرفته
و قیمت های باالیی را هم به خود دیده
اما چند وقت است نرخ تلفن همراه رو به
سراشیبی گذاشته است و بازار آن روزهای
آرام و ارزانتری را تجربه میکند.
از طرفی افزایش قیمت دالر و ممنوعیت واردات به
دلیل گسترش کرونا سبب شد تا قیمت آن در بازار

بیرجند نیز اظهارکرد :فروشندگانی که
گوشیها را با قیمتهای باال خرید هاند
چندان راضی به فروش کاالها با این قیمتها نیستند
البته با وجود کاهش قیمتها ،بازار گوشی همراه

گشتی در حاشیه یک خیابان

بازار داغی کرونا  ،الی پوشاک دست دوم
گروه خبر  -این روزها که کرونا همچنان می تازد و
حال و روز شهر چندان خوب نیست ،در گوشه ای
از شهر بیرجند که محلی پر رفت و آمد و شلوغ است
افرادی پوشاک دست دوم می فروشند ،اجناسی که
بر خالف مغازه ها که به صورت مرتب در ویترین قرار
دارد ،روی هم تلنبار شده است و مشتری ها نیز با زیر و
رو کردن آن به دنبال جنس مورد عالقه خود هستند و
 ...هرچند بارها مسئوالن بر سامان دهی و جمع آوری

طرحنظارتینوروزاز 16اسفند
طـرح نظارتی نـوروز از  ۱۶اسـفند از سـوی تعزیرات
حکومتـی اسـتان اجرا میشـود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گفـت :به منظور خدمت
رسـانی منسـجمتر بـه مـردم و همراهـی بـا اصنـاف
بـرای بهبـود فضـای کسـب و کار ،ایجـاد امنیـت
اقتصادی برای مصرف کننـدگان و تولیدکنندگان،
اتخـاذ تدابیـر الزم بـرای پیشـگیری از اخلال در

اماکن فروش پوشاک تاناکورا تاکید کرده اند اما عده
ای در این روزهای کرونایی که سالمت و بهداشت
مردم همچنان در خطر است دست به فروش اجناسی
می زنند که هیچ اطمینانی از سالمت آن وجود ندارد.
در پیاده روی مقابل پایانه مسافربری جمعیتی از میان
تلی پوشاک که بدون هیچ حساب و کتابی روی هم
تلنبار شده است ،لباس انتخاب می کنند .پوشاکی
که به صورت فله ای عرضه شده است و مشتری ها

عرضـه و تقاضـا و برخـورد قاطـع و قانونی بـا تخلفات
اقتصـادی و نظـارت بـر توزیـع عادالنـه و منصفانـه
کاالهـای اساسـی ،طـرح تسـهیل کسـب و کار نوروز
 ۱۴۰۰همزمان با سراسـر کشـور در این اسـتان نیز
برگـزار میشـود.
بـه گفتـه «محمـد حسـین اشـرفی» .مرحلـه نخسـت
ایـن طـرح از  ۱۶تـا  ۳۰اسـفند برگـزار میشـود و
مرحلـه دوم طـرح نیـز از یکـم تـا  ۱۵فروردیـن سـال
 ۱۴۰۰اسـت.

خراسان جنوبی  59سال پیش
در روزنامه

 

اجازه کشت تنباکو و وضع خراب گوشت
روزنامــه خراســان در شــماره  3432بــه تاریــخ  26اردیبهشــت
1340در مطلبــی در صفحــه  6آورده اســت :خبرنــگار مــا مینویســد
اداره انحصــارات طبــس طبــق اجــازه دخانیــات ضمــن انتشــار آگهــی
باطــاع مالکیــن و کشــاورزان رســانیده کــه کشــت تنباکــو در ســال
 1340بالمانــع اســت کشــاورزان از ایــن موضــوع خوشــوقت شــده و
مشــغول فعالیــت بــرای کشــت تنباکــو میباشــند .همچنین بعلــت خروج
گوســفند از حــوزه طبــس قصابهــا قــادر بخریــد گوســفند نیســتند و چنــد
روز اســت وضــع گوشــت رضایتبخــش نیســت.

مخالفت با الحاق دانشگاه صنعتی جلوی
استانداری

روزهای خلوت تری را سپری میکند.رئیس اتحادیه
موبایلفروشان بیرجند هم گفت :هم اکنون بازار تلفن
همراه با وجود نوسان قیمت دالر ،روزهای آرام تری را
نسبت به یک ماه گذشته تجربه می کند هرچند این
قیمت ها نسبت به گذشته باز هم گران است«.موسوی»
از کاهش  20درصدی قیمت تلفن همراه نسبت به یک
ماه گذشته خبر داد و اظهارکرد اگر کسی قصد خرید
گوشی همراه دارد ،هم اکنون موقعیت مناسبی است
چرا که پیش بینی می شود بعد از سال جدید قیمت ها
افزایش یابد.

هرکدامشان را پرو می کنند تا بتوانند خریداری کنند.
هر فروشنده ای در کنار بساط خود به نوعی به دنبال
فروش بیشتر لباس است  ،لباسی که بیشتر ایرانی
است و ظاهرشان از دور داد می زند که دست دوم
یا حتی دست سوم است ،از هرچه بخواهی در این
راسته وجود دارد و مردمانی که برخی ها ماسک بر
چهره دارند و برخی بی توجه به استفاده از آن هستند
در بین لباس ها ،دنبال جنس مد نظر خود می گردند
و آن را دست به دست می کنند.در بساطشان و در کنار
پوشاک مستعمل ،کفش های دست دوم خارجی و
 ...هم دیده می شود .یکی از فروشندگان می گوید:

واکنش ها به الحاق دانشگاه صنعتی بیرجند به دانشگاه بیرجند در حالی ادامه
دارد که روز گذشته تعدادی از کارمندان ،استادان ،دانشجویان و  ...دانشگاه
صنعتی بیرجند با تجمع مقابل استانداری به این مصوبه اعتراض کردند.
دانشجویان پالکاردهایی در دست داشتند که روی آن مطالبه گری عدالت
آموزشی ،نه به ادغام ،صیانت از صنعت آموزش عالی استان ،استقالل دانشگاه
صنعتی نوشته شده بود .حاضران اعالم کردند که این مصوبه زمانی اعالم شد که
بیشتردانشجویاندرخارجازاستانهستند.الحاقدانشگاهصنعتیدرشرایطی
که این مرکز آموزش عالی ،با شرایط دانشگاه صنعتی ملی ،دانشجو پذیرش کرده
است از امتیاز مدرک آن ها کم می کند و به هیچ وجه حاضر نیستد زیربار این
بی عدالتی بروند .در کنار دانشجویان چند نفر از نیروهای شرکتی و کارمندان
دانشگاهازوضعیتپیشآمدهواحتمالاینکهتعدیلشوند،اظهارنگرانیکردند.
مدیرکل امنیتی و انتظامی و مسئوالن استانداری گفت و گو و مذاکره را پیشنهاد
دادند که با ورود تعدادی از مسئوالن دانشگاه به استانداری،گفت وگوها به چند
روز آینده موکول شد .البته استاندار خراسان جنوبی در شورای اداری درمیان
مخالفت خود را با این طرح اعالم کرد و پیگیری معاون سیاسی اش را وعده داد.

لباس ها را از تهران آورده و مدل ها همه ایرانی اما
دست دوم است.
وقتی می گویم در این ایام کرونا خطر زیاد است می
گوید که از پارسال این لباس ها را می آوریم و هیچ
خطری هم برای مشتری ها نداشته است ،شما خریدار
نیستید وگرنه کرونا از طریق لباس منتقل نمی شود.
یک شهروند هم که مشغول پیدا کردن لباس مد نظر
خود است ،می گوید :در بین این لباس ها می توان
جنس خوب هم پیدا کرد و در اوضاع گرانی این روزها
که قدرت خرید مردم پایین آمده ،خرید این لباس ها
برای برخی به صرفه است.

شناسایی 43بیمارکروناییدریکروز
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان
اینکهدرشبانهروزگذشته 177آزمایشکرونادراستان
انجام شد که 43آزمایش ،مثبت بود ،افزود :از مبتالیان
جدید هفت نفر در بیمارستانها بستری هستند و 36
نفرنیزنمونهگیریسرپاییشدند.بهگفتهدکتر«مهدی
زاده» 151بیمارحادتنفسیدربیمارستانهایاستان
به سر می برند که از این تعداد  37نفر بیمار کرونایی و
هشتنفرازمبتالیاندربخشمراقبتهایویژه بستری
هستند .در شبانه روز گذشته با فوت یک نفر دیگر،
قربانیانکرونادرخراسانجنوبیبه 759نفررسید.
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