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تراز انقالب؛ الگوگیری از شهیدان رجایی و باهنر
056

●●آیا نمی شود هیچ برنامه ای برای به سازی
بافت فرسوده بیرجند مطرح و اجرا کرد؟ وضعیت
برخی خانه ها و کوچه ها به لحاظ فرسودگی به
قدری اسفناک و خطر آفرین است که هر لحظه
ممکن است بر سر رهگذری آوار شود و فاجعه ای
به وجود آید .حاال که دولت جدید کار خود را آغاز
کرده و شورای شهر نیز در دور تازه ای از فعالیت
قرار گرفته است ،مسئوالن اداره راه و شهرسازی
و شهرداری ،قدمی برای این مناطق هم بردارند.
اگر قرار باشد بنشینند تا ساکنان این محل ها
تن به دریافت وام های سنگین بانک ها بدهند،
خیالی بیهوده است و باید فکری دیگر کرد.
●●اجرای فاضالب شهری قاینات در برخی نقاط
سال هاست که به حال خود رها شده است و
مسئوالن نیز هیچ کاری انجام نمی دهند.
●●روستای  60خانواری همند خوسف از اینترنت
پر سرعت و شبکه گاز محروم است .مسئوالن
برای مردم این منطقه هم اقدام کنند.
●●در دولت قبل بود که قول داده شد همه
روستاهای باالی 20خانوار به شبکه ملی
اطالعات متصل شود اما هنوز برای برخی
روستاهای محروم زیرکوه که در این اوضاع بد
کرونایی نیاز دوچندانی به اینترنت دارند ،اقدام
خاصی انجام نشده است.
●●روستای دارج سفلی از معدود روستاهای
شهرستان است که نه اینترنت دارد و نه امکان
دریافت شبکه های دیجیتال در آن فراهم شده
است .از همان پنج شبکه ای هم که دریافت می
شود دو شبکه دایم خراب است.
●●حدود سه ماه است که اداره برق نهبندان به
دلیل شکستگی تیر برق واقع در فاز ۲مسکن
مهر ،خیابان سعدی  ۴تصمیم به تعویض آن دارد
ولی هنوز این کار را به اتمام نرسانده تا حادثه ای
پیش نیامده است مسئوالن امر اقدام کنند.
●●مسئوالن در حالی خبر از صدور کارت ملی
می دهند که واقعیت چیز دیگری است .شهریور
دو سال پیش درخواست کارت ملی دادم ولی
هنوز آن را دریافت نکرده ام .به ظاهر مشکل از
نبود مواد اولیه تولید کارت است و باید از خارج
وارد شود!
●●با این که داعیه پیشرفت فناوری و وجود شرکت
های دانش بنیان بسیار قوی و متخصص داریم
آیا هنوز باید برای مواد اولیه کارت ملی نیازمند
خارج باشیم و نمی توانیم آن را تولید کنیم؟

نجات ۲۸۹نفر توسط
آتش نشانان
از ابتدای امسال ۲۸۹نفر در ماموریتهای آتش
نشانی بیرجند نجات یافته اند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری بیرجند گفت :در پنج ماه امسال ۶۴۶
ماموریت توسط آتش نشانی بیرجند انجام شد
که از این میزان ۲۴۵مورد حریق و ۴۰۱مورد
حادثه بود.به گفته «حسینی» در ماموریت های
این سازمان در این بازه زمانی ۵۹نفر مصدوم و
 ۹نفر نیز فوتی ثبت شده است.

مشاوران امالک ملزم به
نصب برچسب فضانما
تمام مشاوران امالک باید برچسبهای فضانما را
برای قراردادهایشان استفاده کنند و در صورت
استفاده نکردن ،این مورد تخلف به حساب می
آید و برابر مقررات با مشاوران امالک برخورد
میشود.رئیس اتحادیه مشاوران امالک استان
گفت :از  ۶۰۰مشاور امالک فعال در بیرجند،
بیش از  ۸۵درصد برای اضافه کردن برچسب
هولوگرامی یا همان فضانما به قراردادهایشان به
سامانه امالک کشور متصل هستند و  ۱۵درصد
باقی مانده نیز به دلیل این که تازه پروانه اشتغال
گرفته اند ،سه ماه دیگر می توانند این عمل را
انجام دهند«.اربابی»افزود :هولوگرام یا فضانما
یک برچسب است که ابتدا از طریق سامانه امالک
کشور برای آن اقدام و یک کد رهگیری دریافت و
تمام اطالعات مستأجر ،موجر و ملک در آن ثبت
میشود و جلوگیری از کالهبرداری ،جعل و فرار
از دیون از مهم ترین مزایای این برچسب است.
وی تصریح کرد :در شهرستان بیرجند ۶۰۰
مشاور امالک ثبت شده است که نزدیک به ۶۰
واحد به دلیل راکد بودن بازار تعطیل هستند.

معیار ما در دولت اسالمی و تراز انقالب الگوگیری
از شهیدان رجایی و باهنر است .نماینده ولی فقیه
در استان روز گذشته در مراسم بزرگداشت شهدای
هشتم شهريور گفت :این دو شهید مجاهد در فرصت
کوتاه خدمتشان با وجود یکه تازی های آمریکا و نفوذ
بر افکار مردم در شرایط آن روزگار توانستند خوب
عمل کنند و بیشترین تاثیر را در جامعه بگذارند.

حجت االسالم والمسلمین «عبادی» با اشاره به
بیمنطق بودن دشمنان و پایبند نبودن غربیها به
قانون به ویژه قوانین بینالمللی ،اظهارکرد :هنوز
برخی افراد غرب گرا ،آمریکا و اروپایی ها را بزک می
کنند .وی به ترور ناجوانمردانه سردار شهید حاج
قاسم سلیمانی اشاره کرد و افزود :ترور این شخصیت
تاثیرگذار و محبوب جهانی در خاک کشوری دیگر

 
مخالف قوانین بینالمللی و اوج پستی غربیها سکوت
در برابر جنایات داعش و ظلم به مردم سوریه ،لبنان و
یمن است .امام جمعه بیرجند با بیان این که قدرت
جمهوری اسالمی ایران ،دشمنان و ستمگران را
سرافکنده کرده است  ،افزود :وظیفه ما ،تبیین درست
حقایق و واقعیتها از طرفی و نمایان کردن ماهیت
ظالمانه دشمنان از سوی دیگر است.

در روزهای رکود بازار رقم می خورد

قیمت خودرو در سرباالیی
انصاری -روند صعودی قیمت خودرو در بازار همچنان
ادامه دارد تا جایی که این وضعیت رغبت و توانی برای
خرید نگذاشته است.گزارش خبرنگار ما حاکی است
که اگرچه همچون ما ههای گذشته خرید و فروشی
در بازار خودرو انجام نمی شود و مصرف کنندگان
منتظر کاهش قیمت هستند اما جریان بازار برخالف
انتظار مشتریان حرکت می کند و قیمتها روند
صعودی دارد.
آن گونه که یکی از نمایشگاه داران خودرو به خبرنگار
ما گفت :در بازار خبری از خرید و فروش نیست اما
قیمتها بی ضابطه باال میرود و هر کس قیمت
دلخواه خود را اعالم میکند .بازار خودرو به شکلی
شده است که حتی در دوره تعطیالت کرونایی ،نرخ
ها دستخوش تغییر شده بود.وی با بیان این که هم
اکنون بازار با رکود همراه است ،افزود :کمتر کسی
توان خرید خودروی صفر دارد.یکی دیگر از نمایشگاه
داران هم گفت :معامله خاصی انجام نمیشود و بازار
راکد اما گران است .قیمت ها ساعت می زنند و روند
افزایشی دارند در حالی که قدرت خرید مردم کاهش
یافته است .رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و
آژانس های تاکسی تلفنی بیرجند هم اظهارکرد :بازار
خودرو روزهای گران خود را سپری می کند چرا که

کلنگ راه بشرویه به طبس به زمین خورد
روزنامه خراسان در شماره  3887به تاریخ  13آذر سال 1341در مطلبی
در صفحه  4آورده است :چند روز پیش بنا بدعوت آقای سنگچولی بخشدار
بشرویه ،آقای اقبالی مقدم فرماندار شهرستان فردوس باتفاق آقای
سعادت قدسی نیا و روساء دوایر فردوس و بشرویه و اعضاء انجمن شهر
و معاریف محل در قسمت شمال بشرویه (جاده فرعی از بشرویه بطبس
از طریق ده محمد) حاضر شده و آقای سنگچولی گفتاری در مورد ارزش
جاده مزبور از لحاظ کمی مسافت و بودن قراء متعددی که در مسیر جاده
واقع است ایراد و از آقای اقبالی فرماندار تقاضا نمود که اولین کلنگ آنرا به
زمین زند ،آنگاه آقای فرماندار اولین کلنگ راه مزبور را بزمین زد .مخارج
تعمیر راه از محل انجمن عمرانی بخش و کمک نیکوکاران بوده و اهالی
انتظار دارند اداره عمران استان از محل کمک های  50در  50در تاسیس
اینراه کمک نموده تا وسائل آسایش مردم فراهم گردد.

رویداد

گالیه از نبود سرم در داروخانه های شهر

در تهیه سرم
بیماران در به ِ

دالر هم روند صعودی دارد و این بازار متاثر از قیمت
ارز است«.راعی فرد» با اشاره به این که با افزایش
قیمت خودروهای صفر ،خرید و فروش و معامالت هم
به شدت کاهش یافته و به عبارتی ساده تر بازار خراب
است ،گفت :از دو هفته پیش برخی از خودروها بین

 2ماه تا فصل برداشت یاقوت سرخ باقی است

زرشک های در انبار مانده منتظر تدبیر
برداشت زرشک در سال زراعی  98-99در حالی
انجام شد که هیچ کس تصوری از وضعیت پایان
سال نداشت و به نوعی محصول برداشت شده
پس از خشک شدن آماده عرضه به بازار شهرهای
گردشگری و همچنین صادرات می شد اما به یک
باره کرونا ورق را برگرداند و زرشک کاران خراسان
جنوبی را در شوک فرو برد به گونه ای که حجم
زیادی از محصول به دلیل نبود مشتری در تاالرها و
انبارها باقی ماند .اگر چه ورود روزنامه های خراسان
و خراسان جنوبی به این مشکل زرشک کاران و
کشاندن پای مسئوالن مختلف از سازمان جهاد
کشاورزی تا حتی وزارت خارجه ،باعث شد تا کمی
از بار مشکالت فروش رفع شود اما حاال دوباره این
قشر به دردسر افتاده اند و در حالی که نزدیک به دو
ماه تا فصل برداشت محصول تازه باقی است ،هنوز
حجم زیادی از زرشک های خشک شده سال قبل
در تاالرها و انبارها باقی مانده است و قیمت های
خریدی هم که اعالم می شود ،کفاف همان هزینه
های برداشت را نمی کند.
حال در این شرایط کرونایی ،زرشک کاران استان
که در سال حدود  22هزار تن یاقوت سرخ تولید می
کنند چشم به تدبیر مسئوالن دوخته اند تا گشایشی
در بازار آن به وجود آورند.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
استان با اشاره به این که فصل برداشت زرشک
نزدیک اما حجم زیادی از زرشک سال گذشته
روی دست کشاورزان خراسان جنوبی باقی مانده
است ،تاکید می کند که الزم است سازمان جهاد
کشاورزی قیمت پایه زرشک تازه را مشخص کند و
سپس صندوق حمایت از محصوالت کشاورزی به
معنای واقعی وارد میدان شود و به کشاورزان کمک
کند تا در آستانه برداشت محصول تازه ،از این بحران
خارج شوند.
«احتشام» با اشاره به تاثیرگذاری شیوع کرونا
و تعطیلی بسیاری از تاالرها و رستورا نها و
کاهش قیمت و مصرف زرشک می گوید :یکی از
درخواستهای زرشک کاران این است که قیمت
منصفانهای با توجه به هزینه تما م شده تولید ،تعیین
و این قیمت حفظ و از سوی دیگر موانع پیشروی
صادرات این محصول هم به صورت جدی برداشته
شود.
وی با اشاره به این که اتاق بازرگانی خواهان سامان
دهی بازار محصوالت استراتژیک خراسان جنوبی
از جمله زرشک ،زعفران و عناب است ،اظهارمی

خراسان جنوبی  59سال پیش
در روزنامه

10تا  15میلیون تومان و برخی خودروها مانند پژو
پارس و پژو  405بین 30تا 40میلیون تومان افزایش
قیمت داشتند .به گفته وی هم اکنون قیمت پراید به
 160میلیون تومان رسیده است و پژو پارس و  405هم
روند صعودی یعنی افزایش  50میلیون تومانی دارند.

اهدای تجهیزات پزشکی
حسـین قربانـی – شـش مـورد تجهیـزات پزشـکی شـامل سـه عـدد کپسـول
اکسـیژن بـا مانومتـر ،یـک عـدد ویلچـر ،یـک عدد تشـک مـواج و یـک جفـت عصا
توسـط اهالی روسـتای خراشـاد برای اسـتفاده افراد نیازمنـد اهدا شـد .معاون
داوطلبـان جمعیـت هلال احمر اسـتان با اشـاره بـه این کـه بـا توجه بـه وضعیت
شـیوع بیمـاری کرونـا و افزایـش قیمـت کاالهـای مـورد اسـتفاده بـرای مقابلـه
بـا بیماریهـای تنفسـی  ،خیـران چندیـن دسـتگاه تجهیـزات پزشـکی بـه بانک
امانات استان اهدا کردند ،گفت :همچنین یک تشـک مواج به ارزش  ۸میلیون
و  ۵۰۰هـزار ریـال توسـط خیـر نیـک اندیـش بـرای اسـتفاده افـراد نیازمنـد بـه
جمعیـت هلال احمـر شهرسـتان سـرایان اهـدا شـد .بـه گفتـه «بخشـی» کمـک
نقـدی و تجهیـزات پزشـکی نـو یـا قابلاسـتفاده در بانـک تجهیـزات پزشـکی
پذیـرش مـی شـود.

 1060نفر قربانی کرونا
کند که باید برای بازاریابی محصوالت کشاورزی
برنامهریزی به موقع انجام و راهکارهای عملیاتی
ارائه و اجرا شود.
وی حمایت از صادرکنندگان و سرمایهگذارانی
را که در زمینه محصوالت استراتژیک استان
سرمایهگذاری میکنند ،مورد تاکید قرار می دهد
و می افزاید :در چهار ماه نخست امسال اگرچه
 190تن زرشک از خراسان جنوبی صادر شد ولی
این حجم از صادرات نسبت به  22هزار تن تولید
این محصول رقم بسیار ناچیزی محسوب می شود.
به گفته وی  36هزار خانوار در استان خراسان
جنوبی از محل تولید زرشک امرار معاش میکنند
و  98درصد تولید زرشک ایران در این استان است.
احتشام با اشاره به این که از وزارت جهاد کشاورزی
هیچ گونه حمایتی دیده نشده است چرا که همواره
بدیهیات و مشکالت بیان می شود ولی راهکاری
برای رفع این مشکالت ارائه نمیشود ،می گوید:
 ۲۲هزار تن برداشت زرشک در خراسان جنوبی
داریم که در سال  ۹۶فقط  ۴۸۰تن ،سال ۹۷
حدود  ۳۶۰تن ،سال  ۹8حدود  ۳۲۴تن و در سال
 ۹۹حدود  ۳۲۰تن و در چهار ماه امسال  ۱۹۰تن
صادرات انجام شده که رقم بسیار ناچیزی است.

شناسایی  ۳۵۴بیمار دیگر و افزایش قربانیان ویروس کشنده به هزار و  60نفر،
آخرین آماری است که روز گذشته از کرونا در استان ثبت شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت :با انجام هزار و  325نمونه
گیری ،نام  354بیمار دیگر در فهرست کرونایی ها قرار گرفت.
به گفته «مهدی زاده» هم اکنون  ۴۴۱بیمار با عالیم تنفسی در بیمارستانها
بستری هستند که  ۲۸۰نفر را بیماران کرونایی تشکیل می دهند و از این تعداد
 ۴۲نفر در بخش مراقبتهای ویژه به سر می برند که حال چهار نفر وخیم است.
وی از مرگ چهار بیمار کرونایی دیگر خبر داد و با اشاره به این که هزار و 60
نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده اند ،گفت :در شبانه روز گذشته
 ۱۱۵بیمار با عالیم تنفسی در بیمارستانها پذیرش و  ۹۰نفر ترخیص شدند.
وی افزود :در ادامه عملیات واکسیناسیون کرونا ،تعداد افرادی که واکسن
نوبت اول کرونا را دریافت کردند به  ۲۰۲هزار و  ۶۲۴نفر و نوبت دومی ها به
 ۹۳هزار و  ۹۹۹نفر رسید.

انصاری -گشتم نبود نگرد نیست ،این جمله ورد زبانش است ،از صبح از این
داروخانه به آن داروخانه در به در به دنبال سرم است ،اما خبری نیست . ...این
روزها شهروندان زیادی به داروخانه ها مراجعه می کنند تا سرم نسخه شده
برای بیمار خود را تهیه کنند اما با جمله موجود نداریم مواجه می شوند و اگر هم
بتوانند در داروخانه ای آن را بیابند به صورت محدود عرضه می شود.
یک شهروند گفت :یک هفته است برای خرید سرم به چندین داروخانه مراجعه
می کنم اما موفق به تهیه آن نمی شوم.
یکی دیگر از شهروندان هم اظهارکرد :در نسخهای که پزشک پنج سرم نوشته
است  ،اما فقط دو سرم پس از جست وجوی زیاد در داروخانههای شهر ،تحویل
گرفتم.متصدی یک داروخانه نیز گفت :در انواع مختلف سرم چند هفته است
که کمبود وجود دارد و سهمیهای به داروخانهها داده نشده است.
به گفته او ،سرمهای موجود در داروخانه ها ،جوابگوی نیازهای مردم نیست.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم در این باره اظهارکرد :از
آن جایی که یکی از تولیدکنندگان برای بازیابی ،خط خود را تعطیل کرده بود،
کشور و استان با کمبود سرم مواجه شد.
دکتر«آهنی» افزود :در چند روز آینده  ۲۶هزار سرم وارد خراسان جنوبی
میشود و امیدواریم کمبود در استان رفع شود.

دلهره کمتر شد

 6کیلومتر باند دوم محور بیرجند  -قاین
زیر بار ترافیک
با بهره برداری از  6کیلومتر دیگر از دوبانده سازی محور بیرجند – قاین،
رانندگی در این مسیر ایمن تر شد .بنا به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان،
با توجه به وعده قبلی ،ظهر روز گذشته  ۶کیلومتر دیگر از پروژه احداث باند دوم
جاده بیرجند -قاین در محدوده مسجد فاطمه زهرا (س) تا ورودی آرین شهر
زیر بار ترافیک رفت« .داعی» ادامه داد :برای تکمیل این مسیر اعتباری حدود
 ۴۰میلیارد تومان هزینه و با همکاری پلیس راه و اداره کل راهداری و حمل و نقل
جادهای برای تردد رانندگان مهیا شد .این مقام مسئول اظهارکرد:از ابتدای
دوبانده سازی این مسیر در مجموع عملیات در  ۷۶کیلومتر انجام شده است و
تکمیل قطعات دیگر ادامه دارد.

 63تن نهاده دامی در کیسه احتکار
 ۶۳تن نهاده دامی احتکار شده در یک روستای بیرجند کشف شد .سرپرست
پلیس امنیت اقتصادی استان گفت :ماموران از احتکار مقدار چشمگیری نهاده
دامی در یک انبار مطلع شدند و بالفاصله موضوع را در دستور کار خود قرار
دادند .سرهنگ «بخشی» افزود :مأموران در بازرسی از انبار شناسایی شده،
 ۶۳تن نهاده دامی احتکار شده به دست آوردند که ارزش ریالی آن بنا بر نظر
کارشناسان چهار میلیارد و  ۲۴۸میلیون ریال برآورد شد .به گفته وی در این
باره یک متهم دستگیر شد.

