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شـیوع  ● کرونـا  کـه  روزهایـی  در  مسـئوالن 
زیـادی در اسـتان دارد، دلیـل ایـن موضـوع را 
هـم برگـزاری مجالـس عروسـی و عـزا و حضـور 
مـردم در آن بـدون رعایت مـوارد بهداشـتی بیان 
مـی کننـد. آیـا نمـی شـود در ایـن شـرایط و برای 
حفـظ سـالمتی مـردم کمـی سـخت گیرانـه تـر 

برخـورد کننـد.
آسـفالت جاده خوسـف تا سـه راهی راهداران  ●

وضعیـت بسـیار نامطلوبـی دارد و فقـط اسـم راه 
آسـفالته را یـدک می کشـد. بارها درخواسـت به 

سـازی داده ایم امـا دریـغ از کمـی توجه.
مـوارد  ● اسـتان  مدیـران  از  برخـی  وقتـی 

بهداشتی از جمله ماسک زدن را چندان رعایت 
نمـی کنند یـا بـه فاصلـه ها بـی توجـه هسـتند، از 

مـردم چـه توقعـی دارنـد؟
روز گذشـته آب در چنـد کوچه خیابان پرسـتار  ●

در حالـی قطـع شـد کـه اطـالع رسـانی شـرکت 
آب و فاضـالب در ایـن زمینـه بسـیار نامطلـوب 
بود. مگـر همه مـردم از کانـال شـرکت در فضای 
مجازی استفاده یا اخبار اسـتانی را پیگیری می 
کننـد؟ چرا اطالع رسـانی به شـکلی انجـام نمی 

شـود کـه مـردم بـه دردسـر نیفتند؟
رئیـس جمهـوری در جلسـه سـتاد ملـی کرونـا  ●

اعـالم کـرد کـه اسـتان های دارای شـهرهای بـا 
وضعیـت قرمـز، بـا پیشـنهاد سـتاد اسـتانی بـه 
وزیـر کشـور و وزیـر بهداشـت و موافقـت رئیـس 
جمهـوری مـی تواننـد محدودیت هـای الزم را به 
مدت یـک هفتـه اعمـال و در صـورت لـزوم، آن را 
تمدید کنند. چرا سـتاد مقابله با کرونا در استان 
برای شـهرهای بیرجند و طبس این کار را انجام 

نمـی دهـد؟
آبیـاری  ● موضـوع  بـه  دادسـتان  قبـل  سـال 

درختـان پـادگان سـابق 04 ورود کـرد و قـرار 
بـود اجـازه آبیـاری درختـان بـه شـهرداری داده 
شـود امـا بعـد از آن اتفـاق خاصـی رخ نـداد. حاال 
بـه موضـوع بسـته شـدن راه دسترسـی بـه آبشـار 
چهـارده ورود شـده اسـت. آیـا ایـن موضـوع هـم 
قرار اسـت فقط در حـد بازدیـد از منطقـه بماند یا 

مـردم شـاهد اقـدام عملـی خواهنـد بـود؟
روسـتای آتشـکده علیـای نهبنـدان از داشـتن  ●

زیرسـاخت هـای مخابراتـی، دریافـت تصاویـر 
دیجیتـال تلویزیـون و اینترنت پر سـرعت محروم 
اسـت. مسـئوالن بـرای بهـره منـدی مـردم ایـن 

منطقـه از امکانـات برنامـه ریـزی کننـد.
چنـد بـار بـرای تعمیـر شـیر علمـک گاز در فـاز  ●

2 مسـکن مهـر نهبنـدان بـه اداره گاز مراجعـه 
کردیـم اما اعـالم کردند کـه بایـد از بیرجنـد نیرو 
اعزام شـود. آیا در این شـهر برای رفـع این چنین 
مشـکالتی نبایـد یـک فـرد حضـور داشـته باشـد 
تـا مـردم منتظـر رسـیدن نیـرو از مرکـز اسـتان 

نباشـند.

از میان خبر ها 

اجاره مسکن در بیرجند به روایت دولت

استعالم قبل از خرید ملک

انصاری - مردم هوشیار باشند و قبل از هرگونه 
خرید ملک در اطراف رودخانه های استان برای 
آب  شرکت  از  رودخانه  بستر  و  استعالم حریم 
و بهره  اقدام کنند. معاون حفاظت  منطقه ای 
برداری شرکت آب منطقه ای به خبرنگار ما گفت: 
اعتبارات بخش رودخانه ها افزایش یافته و در سال 
های گذشته 205 کیلومتر مطالعه حریم در بستر 
رودخانه های استان انجام شده و امسال نیز  هزار 
و700 کیلومتر مطالعه در بستر رودخانه انجام 
می شود. به گفته »پورجعفر« در 85 درصد چاه های 
کشاورزی استان کنتور هوشمند نصب شده است 
و تالش می شود همه چاه ها به کنتور هوشمند آب 
و برق مجهز شود البته از دیگر برنامه های شرکت، 
انسداد چاه های غیر مجاز است که در این راستا 
سال گذشته 70 چاه غیر مجاز پر شد و امسال نیز 

50 حلقه چاه غیر مجاز باید پلمب شود.

توزیع 2500 بسته 
حمایتی 

دو هزار و 500 بسته کمک معیشتی به مناسبت 
دهه کرامت بین آسیب دیدگان از خشکسالی در 

خراسان جنوبی توزیع شد.
گفت:  استان  احمر  هالل  جمعیت  سرپرست 
حبوبات، کنسرو، قند، شکر، برنج، روغن و نمک از 
اقالم توزیع شده است. »رضایی« ارزش کاال های 
اهدا شده به این قشر را 700 میلیون تومان اعالم 
کرد و افزود: این تعداد سبد کمک معیشتی در 

اختیار هشت هزار نفر قرار گرفت.

تشکیل 180 میلیون 
ریال پرونده قاچاق 

از ابتدای سال، 12 پرونده قاچاق کاال به ارزش 
176 میلیون و667 هزار ریال در استان تشکیل 
شد. معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان 
سازمان صمت گفت: در این راستا هزار و 250 
حوزه  در  هدف  صنفی  واحدهای  از  بازرسی 
قاچاق کاال به صورت مستقل انجام شد. »تهوری« 
بیشترین کشفیات حوزه قاچاق کاال را مربوط به 
لوازم آرایشی و بهداشتی و خوار  بار اعالم کرد و 
افزود: اقدامات خوبی در سطح عرضه در زمینه 

مقابله با کاالی قاچاق در استان انجام شد.

شمیم عطر رضوی در بیرجند
روز گذشته کاروان زیرسایه خورشید که حامل پرچم 
گنبد بارگاه امام هشتم)ع( است به بیرجند رسید و 
راهی دفتر نماینده ولی فقیه شد. نماینده ولی فقیه 
در استان در دیدار با خدام حرم مطهر رضوی که 
شعرای مذهبی سرای بیرجند نیز حضور داشتند، 
گفت: امروز مکتب های پوشالی با آن همه ادعای 
علمی گری خود رسوا شده  و بلوک شرق نیز در تار و 

پودهای عنکبوتی خود گیر افتاده اند، بنابراین، این 
شاعر است که با شعر خود می تواند جامعه بشری را به 

سوی حق راهنمایی کند.
حجت االسالم »عبادی« با بیان این که امروز صدای 
عدالت خواهی از خیابان های واشنگتن، برلین، 
لندن و پاریس بلند است و آن ها مانند تشنه ای که 
برای آب فریاد می زند، عدالت را فریاد می زنند، 

افزود: انقالب ما پیر و مشمول زمان نمی شود، همه 
صاحبان تریبون، قلم و نظر از جمله اهل هنر و شعرا 

نباید فرصت امروز را از دست بدهند.
به گفته وی زباِن هنر، زبان ماندگار است و می تواند 
باطل را رسوا کند بنابراین شاعران باید مظلوم را یاری 
کنند و ظالم را در هم بکوبند. در این مراسم تنی چند 

از شاعران به قرائت اشعار خود پرداختند.

زهرا قربانی 

ناگهانـی و چندیـن درصـدی  افزایـش قیمت هـای   
مسـکن در هرسـال، قـدرت برنامه ریـزی بـرای خریـد 
مسکن را از مسـتاجران سـلب می کند و به همین دلیل 
آن هـا از روی اجبـار بـه رهـن و اجـاره تـن می دهنـد، 
تـوان  هـا  خیلـی  و  باالسـت  بسـیار  کـه  اجاره هایـی 

پرداخـت آن را ندارنـد.
 امسـال در کنـار دیگـر گرانی ها، شـاهد افزایـش اجاره 
مسـکن نیـز هسـتیم و ایـن موضـوع  صـدای مـردم را در 

فضـای مجـازی و حقیقـی بلنـد کـرده اسـت. چنـد روز 
پیـش   دولـت بـرای کنتـرل بـازار مسـکن نسـخه ای 

جدیـد پیچیـد و سـقف اجـاره بهـا  را تعییـن کـرد .
 ایـن نـرخ در خراسـان جنوبـی بـه ازای هـر متـر مربـع 
چهـار هـزار و180 تومـان تعییـن شـد کـه بـر اسـاس 
مصوبـه دولـت مـی تـوان حداکثـر 15 درصـد بـه ایـن 
ارقـام اضافـه کـرد امـا بـا وجـود ایـن، رئیـس اتحادیـه 
مشـاوران امـالک بیرجنـد مـی گویـد: ایـن مصوبـه را 
برای همه محلـه های مرکز اسـتان نمی تـوان اجرایی 
کرد.بـه گفتـه »اربابـی«، هـم اکنـون مـی تـوان بـا نـرخ 

پاییـن تـر از ایـن فرمـول در برخـی نقـاط شـهر خانـه 
اجـاره کرد امـا در برخـی مناطـق با توجـه بـه موقعیت، 
شـرایط و امکانات ملـک دو برابر یا بیشـتر از این اجاره 
بهـا تعییـن شـده اسـت و مالـکان مبلـغ تعییـن شـده را 

نمـی پذیرنـد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه اجـاره بهـا از بهمـن سـال 
گذشـته 30 درصد افزایش داشـته اسـت، ادامـه داد: 
دولـت بـه دنبـال راهـکاری بـرای کنتـرل اجـاره بهـا 
و جلوگیـری از نقـل و انتقـال مسـتاجرها در شـرایط 

فعلـی اسـت کـه امیـدوارم نتیجـه بخـش باشـد.

 معاون استاندار: 

تابع سیاست کشور در اعزام زائران 
اربعین هستیم

در اعزام زائران برای حضور در مراسم اربعین تابع سیاست های کشور هستیم. 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گفت:

استان مثل سال های گذشته، آمادگی الزم برای اعزام زائران به عتبات 
عالیات در ایام اربعین را دارد اما در هر زمینه تابع سیاست های کشور خواهد 
بود. »خوش خبر« با تأکید بر این که استان در مسیر گذر زائران پاکستانی و 
افغانستانی است، افزود: با توجه به حضور و تردد زائران خارجی پاکستانی و 
افغانستانی، انتظار  این است که خراسان جنوبی در زمره استان های هدف 
قرار گیرد.به گفته وی، ستاد اربعین خراسان جنوبی، امسال هم برای استقبال 
و مشایعت زائران پاکستانی و افغانستانی که از محورهای استان گذر می کنند، 
برنامه ریزی کرده است و در همین  زمینه  کمیته حمل و نقل مکلف است برای 
ورود زائران پاکستانی و افغانستانی، هماهنگی های الزم را با استان سیستان 

و بلوچستان انجام دهد.

مشکالت آب روستا باید مدیریت شود
رفع مشکالت آب روستاها، باید مدیریتی انجام شود تا نه پیمانکار از سرمایه 
گذاری پشیمان شود و نه حقوق مردم و کشاورزان پایمال شود. نماینده مردم 
بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس در دیدار با مدیر عامل آبفای استان گفت: 
برخی از روستاها آب کمی دارد و بعضی اصال آب ندارد و باید در این  خصوص  
مشکالت مردم رفع شود البته من هم عمده مشکالت را پس از احصا و در حد 
توان، در زمان خودش به مسئوالن مربوط منتقل و برای رفع آن پیگیری می کنم 
اما ضروری است که مدیران شهرستانی هم برای حل مشکالت مردم، پای کار 
باشند. به گفته »خسروی« مردم همه کمبودها را با نماینده مطرح می کنند، در 
حالی که وی نه عامل اجرایی است و نه اعتبارات و بودجه ای در دست دارد اما 
خوبی دهگردشی این است که مسئوالن شهرستانی هم در این بازدیدها همراه 

می شوند و مشکالت مردم را از نزدیک مشاهده و بررسی می کنند.

بیداد کرونا در استان 
بیماران بستری کرونا 50 درصد افزایش یافت

خسـروی- تعـداد بیمـاران کرونایـی بسـتری در 
بیمارستان ولی عصر)عج( بیرجند در مقایسه با 
فروردین و اردیبهشت 50 درصد افزایش یافت.
بـا  بیرجنـد  ولیعصر)عـج(  بیمارسـتان  رئیـس 
اشـاره بـه نمونـه گیـری براسـاس پروتـکل هـای 
جدید و محـدود شـدن آزمایش هـا و کمبود کیت 
در یـک بـازه زمانی بـه »خراسـان جنوبـی« گفت: 
بـا توجـه بـه پروتـکل هـای جدیـد و نمونـه گیـری 
کمتر، بـه احتمـال زیـاد کیت هـا پاسـخ گوی نیاز 

بیمـاران باشـد.
دکتـر »محمـودی راد« بـا تاکیـد بـر ایـن کـه در 
گذشـته روزانـه حـدود 150 آزمایـش انجـام می 
شـد، برآورد کرد که این میزان با توجه به شـرایط 
و دسـتورالعمل هـای جدیـد نمونـه گیـری، بـه 
حـدود 50 درصـد کاهـش یابـد.وی از افزایـش 
بسـیار زیاد آمار مبتالیان در دو هفته اخیر و رشد 
حدود 50 درصدی بیماران بسـتری در مقایسـه 
بـا فروردیـن و اردیبهشـت خبـر و ادامـه داد: در 
شـرایط کنونـی هـر چنـد تعـداد نیـروی پزشـکی 
و پرسـتاری و فعالیت شـان به صورت چرخشـی، 
پاسـخ گوی نیـاز بیمـاران اسـت امـا بـا توجـه بـه 
گرمـای هـوا، اسـتفاده از لبـاس هـا و تجهیـزات 

حفاظتـی، تعطیلـی برخـی اعمـال جراحـی و... 
این موضوع در دراز مدت سـبب آسـیب رسـاندن 
بـه سیسـتم بهداشـتی و کادر درمانـی می شـود.
وی میانگیـن سـنی بیمـاران بسـتری را از 40 
تـا 90 سـال اعـالم و اضافـه کـرد: بیشـتر افـراد 
دارای بیمـاری زمینـه ای دچار عوارض ناشـی از 
ابتال به کرونـا می شـوند.وی به پذیـرش بیماران 
مشـکوک به کرونـا در بقیـه مراکـز درمانـی به جز 
بیمارسـتان ولیعصـر)ع( اشـاره و تصریـح کـرد: 
هـم اکنـون کمتـر از 50 درصـد تخـت هایـی کـه 
به منظـور پذیـرش بیمـاران کرونـا در نظـر گرفته 

شـده، تکمیـل اسـت.
دبیرعلمـی سـتاد مدیریـت بیمـاری کرونـا هـم 
گفت: آمـار مبتالیان به بیمـاری کرونا در اسـتان 
طـی 25 روز گذشـته نسـبت بـه اردیبهشـت بـه 
10 برابـر افزایـش یافتـه اسـت. دکتـر »ضیایـی« 
بـا اشـاره بـه ایـن کـه مـوارد تشـخیص مبتالیـان، 
بسـتری شـدگان و مـوارد حـاد بسـتری شـده در 
بخـش مراقبـت هـای ویـژه افزایـش چشـمگیری  
داشـته اسـت، افـزود: متأسـفانه رعایـت مـردم 
در زمینـه پیشـگیری از بیمـاری بسـیار کـم شـده 

اسـت.

گزارشی از شورای اسالمی استان

مسکن روستایی به دنبال شاقول

حسین قربانی – ضرورت افزایش تسهیالت ساخت مسکن روستایی، 
سامان دهی مشاغل روستایی، مخالفت منابع طبیعی با ساخت و ساز 
در محدوده روستاها و در اراضی مردم، الحاق محله های دامداری به 
روستاها، برگشت سهم فروش زمین های روستاها، اقدام برای حل 
مشکل تامین زیرساخت مسکن محرومان و... از مهم ترین مسائلی 
بود که روزگذشته در جلسه شورای اسالمی استان مطرح شد.مدیر 
کل بنیاد مسکن با اشاره به این که بیش از 88  هزار واحد مسکونی 
روستایی شناسایی شده است، گفت: با پیگیری استاندار برای اجرای 
مسکن محرومان، 125 میلیارد تومان پول نقد وارد استان شد که 
افزایش اشتغال را به دنبال داشت و از پنج هزار واحد سهم بنیاد، 
احداث حدود چهار هزار و 600 واحد تمام شد و 400 واحد باقی 
مانده مشکالتی دارد که ظرف 20 روز آینده رفع می شود.»آسمانی 
مقدم« با اعالم این که خبرهای خوشی برای اجرای مرحله دوم مسکن 
محرومان در راه است، افزود: برای این که مشکالت واگذاری زمین 
مانند مرحله قبل به وجود نیاید، بررسی های الزم در هر شهرستان 
توسط یک کمیته انجام می شود تا فقط نیازمندان واقعی، افراد 
کم توان و کم درآمد، افرادی که زمین دارند ولی قدرت ساخت آن 

را ندارند و... از آن برخوردار شوند .وی با اعالم این که واحدهای 
مسکونی با بیش از 15 سال ساخت که در طرح هادی روستاها 
یا نزدیک به آن احداث شده است و با منابع طبیعی مشکل دارد، 
بنیاد مسکن تملک آن را از منابع طبیعی می گیرد و باتخفیف 70 
درصدی واگذار می کند ، افزود :  برای خانواده مددجویان امداد، 
بهزیستی، بیماران صعب العالج، ایثارگران و خانواده شهدا 20 
درصد تخفیف دیگر در نظر گرفته می شود. او از برگشت 70 درصد 
عواید فروش اراضی روستایی به روستاها خبر داد و خاطر نشان کرد: 
با توجه به این که رقم آن در هر روستا کم است، مبالغ تجمیع و با نظر 
فرمانداران در روستاهایی که مشارکت بیشتری دارند، هزینه می 
شود. به گفته وی برای الحاق زمین های دامداری ها به روستاها با 
جهاد کشاورزی توافق کرده ایم. رئیس شورای اسالمی استان هم 
گفت: هزینه احداث بنا افزایش یافته است و ضرورت دارد تا میزان 
تسهیالت مسکن روستایی افزایش یابد. به گفته »قرائی« باید برای 
احداث بارگاه زرشک در روستاها زمین واگذار شود و بنیاد مسکن 
در خصوص کمک به رونق گردشگری در روستاهای دارای بافت با 

ارزش اقدام کند.
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ــش  ــخ  زکــــــــات پــــرداخــــتــــی مــــــــردم در ب
عمرانی شامل ساخت و مرمت حسینیه ها، خانه 
ــدول گــذاری معابر و کمک  عالم، مساجد، ج
 به  محرومان هزینه می شود. رئیس اداره امور 
ــداد امــام  ــی زکـــات اداره کــل کمیته امـ ــرای اج
خمینی)ره(، از اجرای شش ساله شجره طیبه 
در استان خبر داد و گفت: در این طرح افراد به 
تعداد مدنظر خود، نهال و درخت به عنوان شجره 
طیبه به ستاد زکات واگذار می کنند که باغداران 
می توانند در این طرح، مدت زمان معین نیز برای 

این اموال تعیین می کنند. 
ســال  »فلســفی«  االســالم  حجــت  گفتــه  بــه 
 گذشــته چهــار میلیــارد و 300 میلیــون تومــان
 زکات واجــب و مســتحب بــه دبیرخانــه زکات 
خراســان جنوبــی پرداخــت شــد کــه در دو بخــش 

عمرانــی و محرومــان هزینــه شــد.

 زکاتی که خرج 
محرومان می شود



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

3 شهرستان

مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری:

با حضور ملخ ها، 
در همان ابتدا 

استاندار دستور 
پرداخت 200 

میلیون تومان را 
به ستاد مدیریت 
بحران استان داد 

تا سم مورد نیاز 
خریداری و قبل 

از این که پوره ها 
به ملخ بالغ تبدیل 

شود بتوان این 
آفت را از بین برد

*یک هنرمند:
 با توجه به نیاز 

روز بازار، تولید 
این هنر بسیار 
کم رنگ بوده و 
فقط به زنگوله 

سازی محدود شده 
است که باید این 

موضوع آسیب 
شناسی شود

یک هنرمند: 
محصوالت تولیدی 

شهرستان به 
مشهد ارسال و از 

آن جا به دیگر نقاط 
کشور و جهان صادر 

می شود

مسئول میراث 
فرهنگی، 

گردشگری و صنایع 
دستی سرایان: 

تامین سوخت مورد 
نیاز کارگاه ها، 

کمبود اعتبار برای 
مرمت غرفه های 

بازارچه تاریخی 
آهنگران و تجمیع 
آن ها از مشکالت 

فراروی این هنر و 
صنعت است
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»خراسان جنوبی« همچنان پیگیر

ملخ ها مدیران  تهرانی  را به نهبندان کشاندند
40 هزار هکتار همچنان در یوغ ملخ های مهاجم

گروه شهرستان ها 

 با این که صفر تا صد کار مقابله با ملخ های صحرایی 
که حدود 70 روز است ناخوانده مهمان نهبندان، 
سربیشه، درمیان و زیرکوه شده اند برعهده وزارت 
جهاد کشاورزی است اما استاندار به محض تهاجم 
این آفت به شهرستان های مرزی خراسان جنوبی و 
مطلع شدن از موضوع به مدیریت بحران استانداری 
دستور پرداخت 200 میلیون تومان را برای خرید 
سم، تجهیزات و امکانات  داد تا قبل از تبدیل پوره ها به 
ملخ بالغ، با این آفت مقابله شود. همچنین اگر منابع 
اعتباری که ستاد مدیریت بحران کشور برای خراسان 
جنوبی درنظر گرفته است تخصیص نیابد به طور حتم 
از کانال های دیگر پیگیری می شود تا منابعی به استان 

تخصیص یابد.
اما موضوع قابل اهتمام این که گزارش های مسلسل 
وار »خراسان جنوبی« برای ریشه کنی آفت در چهار 
تا روز گذشته معاون  نقطه مرزی استان سبب شد 
سازمان حفظ نباتات کشور به استان سفر کند و از 
نزدیک در جریان ماجرا و خسارت های هنگفت این 
آفت که اکنون 80 درصد مزارع و باغ های مناطق آلوده 
را به سیطره خود در آورده است ، قرار گیرد و تصمیم 
های الزم هم اتخاذ شود.در این شماره با مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری که پیگیر موضوع ملخ های 
صحرایی مهاجم به دستور استاندار است، گفت و گو 
کردیم تا آخرین اقدامات مقابله ای بیان شود.  آن طور 
که مهندس»میرجلیلی« تشریح کرد موضوع ملخ های 
مهاجم صحرایی به سال گذشته برمی گردد که در این 
سال چندان شاهد طغیان آفت در کانون های درگیر آن 

نبودیم اما امسال شدت حضور آن ها بیش از سال قبل 
است به همین دلیل مقابله ها نیز ضربتی و بیش از سال 

گذشته انجام می شود. 

پرداخت 200 میلیون به دستور 
استاندار

به گفته وی با حضور مهاجمان ناخوانده در همان ابتدا 
استاندار دستور پرداخت 200 میلیون تومان را به ستاد 
مدیریت بحران استان داد تا سم مورد نیاز خریداری و 
قبل از این که پوره ها به ملخ بالغ تبدیل شود بتوان این 

آفت را از بین برد.
او به کنترل شیوع آفت ملخ های صحرایی در نقاط آلوده 
نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه اشاره و اظهارکرد 
که این آفت در استان های مجاور خراسان جنوبی 
یعنی کرمان و سیستان و بلوچستان چندان به کنترل 
در نیامده است.در این بین برای تامین تجهیزات و 
امکانات زیرساختی مورد نیاز نیز 20 دستگاه سم 
پاش ویژه مقابله با ملخ از استان های خراسان رضوی 
و تهران به نقاط درگیر از جمله نهبندان که وخامت 
اوضاع در آن بیشتر از دیگر نقاط آلوده به ملخ های 
صحرایی است اعزام و از دیگر دستگاه ها و نهادها نیز 

برای مقابله با آفت کمک گرفته شد.
این مقام مسئول به بازدیدهای مکرر از نقاط آلوده 
اشاره کرد و ادامه داد: سهم خراسان جنوبی از 20 
میلیارد تومان اعتباری که مرکز برای مقابله با این آفت 
اختصاص داده 800 میلیون تومان است که نیمی از 
این منابع به حساب استان واریز شده است و پیگیری 
می شود تا بقیه آن نیز تخصیص یابد و اگر ستاد مدیریت 
بحران کشور به قول خود برای تامین منابع اعتباری 
مقابله با ملخ های صحرایی عمل نکرد به طور حتم 
از کانال های دیگر برای تامین امکانات و تجهیزات و 

منابع پیگیری می شود.

بازگشت ملخ ها بعد از تابستان 
گذرانی

میرجلیلی به بازگشت دوباره این آفت بعد از تابستان 
و  اشاره  هند  و  افغانستان  پاکستان،  در  گذرانی 
اظهارکرد که روز گذشته جلسه هماهنگی استانی 
مبارزه با آفت با حضور معاون سازمان حفظ نباتات 
کشور که برای بررسی اوضاع به استان سفر کرد برگزار 
شد و پس از بازدید وی از نقاط آلوده به آفت تصمیم 

گیری های الزم اعالم می شود.

با خبرنگاران

 حضور خدام رضوی
 در قاینات

خدام رضوی در چهارمین روز حضوردر خراسان 
قاین، دل های مردم  به شهر  با ورود  جنوبی، 
این منطقه را هم راهی بارگاه شمس الشموس 
کردند. به گزارش»خراسان جنوبی« عطر افشانی 
گلزار شهدا، غبار روبی امامزاده زید )ع(، بازدید از 
کارخانه تولید مواد ضدعفونی و کارگاه های تولید 

ماسک از برنامه های این کاروان درقاین بود.

 مرگ راننده 
در واژگونی تاکسی 

واژگونی تاکسی پژو در سرایان یک کشته برجا 
گذاشت. به گزارش »خراسان جنوبی« این حادثه 
در کیلومتر 11 محور روستایی باغستان به آیسک 
سرایان اتفاق افتاد و راننده تاکسی جان خود را 

از دست داد.

آغاز برداشت گلرنگ
برداشت گیاه گلرنگ از مزارع الگویی طبس آغاز 
شد. بنا به گفته »بخشایی« مدیرجهاد کشاورزی 
طبس گلرنگ گیاهی کم آب بر، سازگار با اقلیم 
منطقه و با عملکرد مناسب  و در 3 هکتار از مزارع 

طبس کشت شده است .

 تابلوهای جدید 
محورهای دیهوک

تابلوهای جدید راهنمای کاربران جاده ای در 
محورهای دیهوک نصب شد. »مهدی کیانپور« 
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
دیهوک اعالم کرد: در سه ماه ابتدای امسال 
عملیات تعمیر و نگهداری 50 عدد از تابلوهای 
اطالعات دهنده و 900 عدد از دیگر تابلوهای 

طول محورهای حوزه استحفاظی انجام شد.

نماینده، مهمان ۴ 
روستای آیسک

عرب نجات – حجت االسالم »نصیرایی« نماینده 
مردم فردوس، طبس ،سرایان و بشرویه با حضور 
در مهدیه روستای بغداده بزرگ ترین روستای 
بخش آیسک با مردم دیدار وگفت وگو کرد. در 
این دیدار که اهالی روستاهای بغداده، عمرویی، 
حجت آباد و دوحصاران حضور داشتند،  »جالل 
مالدار « از اعضای شورای اسالمی روستای بغداده 
به طرح مشکالت مردم پرداخت و خواستار توجه 
بیشتر به روستاها برای ماندگاری جمعیت شد و 
تامین برق دامداری ها، احداث جاده عشایری، 
جابه جایی شبکه فشار قوی برق داخل روستا، 
احداث اورژانس جاده ای، استقرار آتش نشانی، 
تجهیز مرکز جامع سالمت روستایی، ارتقای آنتن 
دهی تلفن همراه وتقویت اینترنت روستا، افزایش 
اعتبارات دهیاری وتعیین تکلیف مرز سیاسی 

وطبیعی شهرستان را مورد تاکید قرار داد. 

نوبرانه جالیزی طبس 
توسلی - خربزه طبس زودتر از بقیه نقاط استان 
به عمل می آید که از این نظر به دلیل درآمدزا بودن 
از جایگاه خاصی در شهرستان برخوردار است. 
»بخشایی« مدیر جهاد کشاورزی  طبس اعالم کرد: 
برداشت محصول از 360 هکتار اراضی جالیزی این 
شهرستان شامل خربزه، طالبی، هندوانه، خیار و 
کدو آغاز شده است و پیش بینی می شود از این سطح 

8 هزار تن انواع محصوالت برداشت شود.

از گوشه و کنار استان 

خربزه نشایی 

خربزه نشایی در درح کشت شد. به گزارش»خراسان جنوبی« جالیز )خربزه( نشایی 
برای اولین بار در سطح یک هکتار از مزارع درح کشت شد که از جمله مزایای این 
کشت می توان به صرفه جویی در مصرف آب و بذر، کنترل موثر آفات و بیماری ها در 
اوایل فصل رشد، کاهش هزینه های داشت محصول و عملیات مکانیزاسیون و کوتاه 

کردن دوره رشد گیاه اشاره کرد.

سالمندان سربیشه ماسک گرفتند
هزار و 500 عدد ماسک بین مددجویان سالمند کمیته امداد امام خمینی )ره( 
سربیشه توزیع شد. »خادمی« رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( سربیشه گفت: 

هزینه این تعداد ماسک سه الیه دو میلیون تومان است.

تقویت فرهنگ درمیان با کمک بنیاد علوی 
تقویت حوزه های فرهنگی شهرستان درمیان با کمک بنیاد علوی در دستور کار 
است. »بخشی« فرماندار درمیان در دیدار با مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان اعالم کرد که پیگیری برای تکمیل کتابخانه عمومی شهر قهستان به منظور 
تقویت فرهنگ کتاب خوانی و افزایش دسترسی عالقه مندان به کتاب، فعالیت ها 
و موضوع های فرهنگی قشرهای مختلف به ویژه کودکان و نوجوانان با استفاده 
از ظرفیت بنیاد علوی در دستور کار فرمانداری شهرستان قرار دارد. »حمیدی« 
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم از آمادگی مجموعه کانون 
پرورش فکری برای گسترش خدمات به ویژه اعزام کتابخانه های سیار برای ترویج 

فرهنگ کتاب خوانی و فعالیت های فرهنگی در این شهرستان خبر داد.

واکسن علیه نیوکاسل
مرحله دوم واکسیناسیون رایگان طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در سربیشه آغاز 
شد. »کاووسی« سرپرست شبکه دامپزشکی سربیشه گفت: این عملیات با اولویت 
روستاهای پرجمعیت و به منظور جلوگیری از سرایت بیماری به مرغداری های 

صنعتی و کمک به معیشت جامعه روستایی به صورت رایگان انجام می شود.

مرز اولین مقصد دهگردشی نماینده
 آخرین روستاهای نوار مرزی سربیشه، اولین ایستگاه قطار دهگردشی نماینده مردم 
سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسالمی بود. به گزارش»خراسان جنوبی« قطار 
دهگردشی دکتر »نخعی« که مسافران آن رئیسان دستگاه های اجرایی، نماینده 
عالی دولت و امام جمعه سربیشه بودند در اولین ایستگاه و در آخرین روستاهای 
دورافتاده منطقه مرزی توقف کرد و نماینده مردم و مسئوالن، پای درِددِل مردم این 
روستاها نشستند. این دهگردشی که از نقطه صفر مرزی) پایانه مرزی ماهیرود( ، 
شروع شد باسرکشی و دیدار با مردم روستاهای ماهیرود، استخر دراز والنو ،استمرار 
و با نشست صمیمی با اعضای شورای اسالمی درح درساعات پایانی شب پایان یافت. 
عضو کمیسیون انرژی مجلس برای استقرار دستگاه ایکس ری و انسجام وتقویت 

تشکیالت اداری پایانه مرزی درآینده ای نزدیک به مرزنشینان و تجار قول داد.

خوشه چینی گندم 
برداشت گندم از 7 هزار و 190 هکتار مزارع قاینات آغاز شد. مدیر جهاد کشاورزی 
قاینات پیش بینی کرد که تا پایان فصل برداشت 13 هزار تن گندم از زمین های 
زیرکشت دیم و آبی شهرستان برداشت شود. »سجادی« به پشتیبانی های انجام 
شده از کشاورزان اشاره و اظهارکرد که برداشت گندم توسط 18دستگاه کمباین 
و 23 دروگر چهار چرخ انجام می شود. به گفته او از آغاز فصل برداشت هزار و 400 
تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان خریداری شد که پیش بینی می شود به بیش از 

3 هزار و 500 تن برسد. 

نوای چلنگری سرایان در بازار آهنگران
موسوی- نزول رحمت الهی و شروع دوران ترسالی 
نوید سال خوبی را در صنعت چلنگری )زنگوله سازی( 

سرایان می دهد.
به گزارش»خراسان جنوبی« یکی از صنایع مرتبط 
با دام پروری، زنگوله سازی است که صنعت گران 
ماهری از گذشته دور در سرایان به عنوان مهد زنگوله 
سازی، دست به تولید این کاال می زنند و این صنعت 
به نام سرایان در فهرست آثار معنوی کشور به ثبت 

رسیده است.

رونق چلنگری با ترسالی
هرچند که این هنر در سال های خشکسالی به دلیل 
کیفیت و کمیت باالی آن خریداران خاص خود را 
داشت اما در سال های ترسالی، از رشد و رونق بیشتری 
برخوردار می شود و خریداران با ذوق و اشتیاق بیشتر 
روانه بازار معروف آهنگران سرایان در بافت قدیمی 

این شهر می شوند.

گالیه از تغییر نام بازار
یکی از هنرمندان فعال و نامی صنعت چلنگری به 
تاریخچه این صنعت ویژه و خاص سرایان اشاره می کند 
و می گوید: هر چند به دلیل رشد صنایع از رونق صنعت 
آهنگری یا همان چلنگری در سرایان کاسته شده 
اما هنوز برخی تولیدات این بازار که محصول دست 
هنرمند آهنگران سرایانی است، جایگاه برتری در 
تولیدات کارخانه ها دارد و به تعبیر دیگر کمتر کارخانه 
ای توان رقابت با انگشتان هنرمند آهنگران سرایانی 
رادارد. »غالمرضا باغبان« با اشاره به شهره بودن هنر 
دست هنرمندان بازار آهنگران سرایان در آن سوی 
مرزها، از تغییر نام بازار آهنگران به میثم گالیه می 
کند چرا که رونق آهنگری در این بازار به سبب تجمع 
فعاالن این حرفه، انتقال تجربه به نسل جوان و ایجاد 
تشکل هایی چون تعاونی عرضه و فروش محصوالت 
تولیدی بود. این هنرمند که خانواده او نسل اندر نسل 
مشغول آهنگری بوده اند و اکنون دو فرزند و نوه هایش 
نیز به این حرفه مشغول هستند، ادامه می دهد: این 
هنر اکنون به 25 کارگاه فعال محدود شده است که با 
اندک حمایتی می توانند سهم قابل توجهی در اشتغال 

جوانان داشته باشند.
به گفته او، اکنون هم حضور نوجوانانی در کنار پدر 
در دکان های چلنگری مشاهده می شود اما با توجه 
به نیاز روز بازار تولید، این هنر بسیار کم رنگ و فقط 

به زنگوله سازی محدود شده است و باید این موضوع 
آسیب شناسی شود.

استقبال کم جوانان
برادر این هنرمند نیز می گوید: سرایان که باالترین 
میزان بیکاری استان را دارد باید این هنر را با آموزش 
آن و متناسب با سلیقه بازار ترویج دهد. »باغبان« 
ساخت قیچی های آهن بر، پشم چین گوسفندان و 
ابزارخاص قالی بافی و... را از دیگر تولیدات صنعت 
گران چلنگری سرایان اعالم می کند که مشتریان 
خاص خود را از سراسر ایران به سرایان جذب می 
کند.او با انتقاد از این که جوانان با وجود بیکاری رو 
به این شغل نمی آورند، سرمایه اولیه برای ورود به این 
صنعت را پنج میلیون تومان اما درآمد خالص را ماهانه 
کمتر از یک میلیون تومان می داند. دیگر هنرمند این 
صنعت از مسئوالن می خواهد با درنظر گرفتن مشوق، 
زمینه های جذب جوانان را به هنر چلنگری فراهم 
آورند و راه اندازی کارگاه های کوچک صنعتی یکی 
از این راهکارهاست. همچنین با افزایش تولیدات این 
صنعت زمینه تشکیل تعاونی خرید و فروش محصوالت 
تولیدی و اشتغال بیشتر فراهم می شود. به گفته او 
اکنون محصوالت تولیدی شهرستان به مشهد ارسال 

و از آن جا به دیگر نقاط کشور و جهان صادر می شود.

25 کارگاه فعال
مسـئول میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
سـرایان نیـز از ایـن صنعت بـه عنـوان تنها رشـته صنایع 
دسـتی بومـی فعـال در شهرسـتان یـاد و بـه وجـود 25 
کارگاه چلنگـری، زنگولـه سـازی و آهنگـری صنعتـی 
اشـاره می کند کـه 9 کارگاه در بـازار سـنتی میثم واقع 

در کاروان سـرای عباسـی قـرار دارد.
 »محمدعـرب« ایـن هنـر را بـرای کارهـای تزیینـی بـه 
شـرط تنـوع تولیـدات و کاربـردی شـدن آن دارای 
توجیه  اقتصـادی می دانـد زیرا از بازار بسـیار مناسـبی 

برخـوردار اسـت و مشـکلی بـرای فـروش نـدارد.
 او تامیـن سـوخت مـورد نیـاز ایـن کارگاه هـا و کمبـود 
تاریخـی  بازارچـه  هـای  غرفـه  مرمـت  بـرای  اعتبـار 
آهنگـران و تجمیـع آن هـا را از مشـکالت فـراروی ایـن 

هنـر و صنعـت اعـالم مـی کنـد. 
او بـه پرداخـت تسـهیالت بـرای سـاخت کارگاه هـای 
چلنگـری اشـاره و اظهار مـی کند، بـا توجه به اسـتقبال 
جوانـان از ایـن صنعـت، مجـوز احـداث کارگاه در حـال 
افزایـش اسـت و افـراد متقاضی در بـازار میثم مشـمول 
تسـهیالت بیشـتر مـی شـوند. بـه گفتـه او، بـا احـداث 
کارگاه در ایـن بـازار و با توجه بـه اسـتقبال جوانان، این 
بـازار بـه هویـت واقعـی خـود کـه آهنگـران بـوده اسـت، 

باز مـی گـردد.

موسوی - کارگاه تراش سنگ های قیمتی و نیمه 
قیمتی ستاره کویر با هشت نفر اشتغال مستقیم و 
دایمی در سرایان راه اندازی شد. مسئول میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سرایان گفت: 
تومان  میلیون   100 کارگاه  این  اندازی  راه  برای 
جانبه  سه  نامه  تفاهم  محل  از  بهره  کم  تسهیالت 
استانداری، میراث فرهنگی و صندوق کارآفرینی 
امید پرداخت شد. »محمدعرب« ادامه داد: با توجه به 
ظرفیت باالی معادن سنگ های قیمتی شهرستان و 
سنگ شجر منطقه سه قلعه و استقبال خوب جوانان 
جویای کار،این نوع کارگاه های تولیدی شهرستان در 
حال توسعه است. به گفته او بیشتر تولیدات این کارگاه 
به صورت اینترنتی به فروش می رسد و در نمایشگاه 
های مختلف میراث فرهنگی سال گذشته نیز فروش 

و بازاریابی خوبی داشته است.  

خروجی جلسه

نماینده مردم در شورای اداری سرایان مطرح کرد:

امکان تحقق مطالبه ها با دست خالی 
موسوی - بسیاری از انتظارات و مطالبات جامعه از مسئوالن را با دست خالی و با 
وجود محدودیت منابع با نگاه بر رفع عملی مشکالت می توان تحقق بخشید. به 
گزارش »خراسان جنوبی« نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در دومین 
جلسه شورای اداری سرایان به مسئوالن این شهرستان توصیه کرد برای توسعه 
منطقه از ظرفیت قرارگاه سازندگی سپاه استفاده شود. حجت االسالم »نصیرایی« 
با ابراز تاسف از این که هنوز قرارگاه سازندگی در خراسان جنوبی ورود نکرده است 
و تفاهم نامه ای که چندی پیش با قرارگاه به امضا رسیده است در مقام اجرا و عمل 
مشکل دارد، گفت: حضور قرارگاه سازندگی، بنیاد های برکت و مستضعفان در 
حوزه های صنعت و کشاورزی سبب ایجاد تحول بزرگ در توسعه و عمران شهرستان 
می شود. »رسولی مقدم« فرماندار سرایان هم به تامین نیازهای زیرساختی 
شهرستان در حوزه راه ها و آب رسانی اشاره و ابراز امیدواری کرد: با تامین نیازهای 

امواج رادیویی و مخابراتی، شهرستان به استانداردهای کشوری برسد.

 سیمان رایگان
 برای قنات ها و مدارس خوسف 

بنیاد علوی برای تامین مصالح مورد نیاز قنات ها و کف سازی مدارس خوسف، 
سیمان رایگان اختصاص داد. »شفیعی« فرماندار خوسف در شورای اداری این 
شهرستان گفت: مکاتبه ای با بنیاد علوی انجام داده ایم که به دنبال آن 36 هزار 
کیسه سیمان رایگان برای قنات ها و کف سازی مدارس خوسف اختصاص یافت 

و طی 10 روز آینده به شهرستان حمل می شود.

 چند خط خبر

*در اقدامی خداپسندانه حاجیه »زری ماه غالمی«، مادر شهید »محمد عبدی« 
100 میلیون ریال برای ساخت درمانگاه شهر خضری دشت بیاض کمک کرد.
*»کریمی« فرماندار قاینات از وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه در حال ساخت 
میدان ورودی خضری دشت بیاض بازدید و اعالم کرد که این پروژه بیش از 
80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش بینی می شود تا دو ماه آینده به بهره 

برداری برسد.
*با حضور جمعی از مسئوالن قاینات کلنگ احداث 12 واحد تجاری با اعتبار 
یک میلیارد تومان در بازارچه دایمی صنایع دستی خضری دشت بیاض به زمین 

زده شد و پیش بینی می شود تا پایان سال به اتمام برسد.
*»بیکی« فرماندار نهبندان گفت: 2 هزار و 700 هکتار از زمین های کشاورزی 
نهبندان طی هفت سال گذشته با هزینه کرد 16 میلیارد تومان به سامانه های 

نوین  آبیاری مجهز شد که در مقایسه با گذشته رشد 10 برابری دارد.

2 ساعت آب در شبکه 
کبودان، از نیمه شب 

جای روز با شب تغییر کرده چرا که مدتی است 
به جای این که آب 24 ساعته در لوله ها جریان 
داشته باشد فقط شب ها و از نیمه شب به بعد و 
حدود یک تا دو ساعت آب دارند و می توانند به 
تامین نیازهای آبی خود در همین زمان محدود 
برسند.به گزارش »خراسان جنوبی« صحبت از 
اهالی روستای هزار و 400 نفری کبودان زیرکوه 
است که مدتی می شود با تنش های آبی رخ داده 
که به ترکیدگی لوله ها و فرسودگی شبکه های 
انتقال و توزیع برمی گردد، دست و پنجه نرم می 
کنند. آن ها در شبانه روز فقط یک تا دو ساعت بعد 
از نیمه شب آب دارند که در همین مدت محدود 
باید از آن استفاده کنند در غیر این صورت باید تا 

برقراری دوباره جریان آب منتظر بمانند.
با تنش آبی رخ داده در کبودان، اهالی روستا به 
ناچار جای استفاده از آب در روز را با شب تغییر 
داده اند چرا که فرسودگی شبکه های کبودان 
که قدمتی بیش از دو دهه دارد آنان را در تنگنا 
قرار داده  و سیستم زندگی آن ها را به طور کلی 

به هم ریخته است. 
برای  استاندار  که  حاال  گزارش  بنابراین 
فرمانداران و شرکت آب و فاضالب استان ضرب 
االجل 48 ساعته تعیین کرده است تا تنش های 
آبی روستاها را رفع و رجوع کنند انتظار اهالی 
کبودان نیز رفع عطش آن ها و برگشتن زندگی 

شان به روال عادی است.

بنیاد توسعه فرهنگی سپهر با تملک منزل صمدی 
برای ایجاد اولین موزه خصوصی قاینات به عنوان 
موزه عکس به یادبود مرحوم صمدی، اولین عکاس 
میراث  اداره  سرپرست  کند.  می  اقدام  استان 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قاینات اعالم 
کرد که منزل مرحوم صمدی در یکی از گذرهای 
بافت تاریخی شهر قاین، از نمونه های وفادار به 
معماری اصیل ایرانی با ویژگی هایی نظیر درون 
گرایی، حیاط مرکزی، استفاده از مصالح بوم آور 
محسوب و به عنوان اولین عکاسخانه منطقه شناخته 
می شود. »عباس زاده« با بیان این که در بخش هایی 
از ایوان جنوبی و اتاق مجاور ایوان، آثار تاریکخانه، 
حوضچه های ظهور و چاپ عکس به چشم می 
خورد، افزود: این بنای ارزشمند سال 90 به شماره 

30594 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

اولین 
موزه 

خصوصی 
قاینات

 نان آوری

 از سنگ 
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یک شهروند: 
برخی رانندگان 

تاکسی ها، 
براساس سلیقه 

شخصی کرایه 
دریافت می کنند

یک راننده: 
سهمیه سوخت، 

یک ماه واریز 
می شود و ممکن 

است ماه دیگر 
واریز نشود، 
بنابراین نمی 

توان برنامه ریزی 
خاصی برای آن 

انجام داد

رئیس سازمان 
مدیریت حمل و 

نقل بار و مسافر 
شهرداری بیرجند: 

هزینه 70 درصد 
سفرهای درون 
شهری نباید از 
5 هزار تومان 

بیشتر شود

 جابه جایی مسافر
در ایستگاه چند نرخی

خسروی

 به طور معمول ابتدای هر سال، سازمان حمل و نقل بار  
و مسافر نرخ های جدید جابه جایی مسافر را اعالم می 
کند و موضوع توسط رانندگان حمل و نقل درون شهری 
اعمال می شود اما گاهی برخی رانندگان با رعایت نکردن 
نرخ مصوب و اختالف قابل توجه هزینه های دریافتی در 
مسیرهای یکسان و سرویس دهی نامناسب و نامنظم 
به ویژه در برخی ساعت های روز، زبان شهروندان را به 

گالیه باز می کنند.

اختالف 2 هزار تومانی
بانوی جوانی با اشاره به اختالف 500 تا هزار و 500 
تومانی دریافتی برای یک مسیر مشخص، خواستار 
نظارت بیشتر بر این موضوع توسط مسئوالن می شود و 
می گوید: برخی از رانندگان تاکسی شهری و آژانس ها 
بدون توجه به نرخ های مصوب، از مسافران مبالغ باالتری 
دریافت می کنند.»اسداللهی« به استفاده نکردن برخی 
رانندگان از تاکسی متر در ناوگان حمل و نقل درون 
شهری اشاره و اضافه می کند: بارها برای یک مسیر یکسان 
در کمال تعجب دو نرخ متفاوت توسط یک یا دو آژانس 
متفاوت دریافت شده است. در حالی که نرخ آژانس های 
شهری برابر قانون تعیین شده است.دیگر شهروندی هم 
که از نبود تعرفه مشخص نرخ کرایه آژانس ها و تاکسی 
های درون شهری رضایت ندارد، می گوید: هر یک از 
رانندگان تاکسی تلفنی برای مسیری مشخص، نرخی  
مختلف  دریافت می کنند که این موضوع گاهی سبب 
تنش و مجادله و درگیری لفظی بین شهروند و راننده می 
شود.»کدخدا« خواستار چاره اندیشی مسئوالن برای رفع 
این مشکل می شود و می افزاید: برخی خودروهای آژانس 
ها فرسوده  است و از نظر بهداشتی هم وضعیت مناسب 
و امکانات چندانی ندارد. از طرفی تفاوت خودروهای 
تاکسی تلفنی با شخصی  های مسافربر در خیابان تابلوی 
آن  هاست که برخی رانندگان آژانس  ها از آن استفاده 
نمی  کنند که این موضوع ممکن است مشکالتی برای 

شهروندان ایجاد کند.بانویی هم با اشاره به تفاوت قابل 
توجه نرخ دریافتی در یک مسیر به ویژه در ساعت های 
خاصی از روز توسط برخی تاکسی های اینترنتی می 
گوید: هزینه مسیر سایت اداری تا میدان دوم مدرس 
به طور معمول پنج هزار تومان است اما از ساعت 7 تا 8 
صبح این نرخ به شش هزار تومان و بیشتر هم افزایش 
می یابد.به اعتقاد، »محمودی« برخی رانندگان تاکسی، 
براساس سالیق شخصی کرایه دریافت می کنند، هرچند 
رانندگانی هم هستند که جانب انصاف را رعایت  و نرخ 
مصوب را دریافت می کنند. شهروندی هم به اختالف 
هزار تا دو هزار و 500 تومانی برای مسیر مهرشهر تا 
میدان دوم مدرس و ارائه خدمات یکسان توسط برخی 
ها اشاره می کند و می گوید: با توجه به این که تاکسی 
متر یکی از معیارهای قیمت گذاری حمل و نقل است و 
نرخ جابه جایی مسافر را مشخص می کند، اما بسیاری از 
رانندگان به این موضوع توجهی ندارند. به گفته »اکبری«، 
با مطرح کردن تفاوت قیمت ها با رانندگان و گالیه از این 
موضوع، بسیاری از آن ها با لحن حق به جانبی، افزایش 
نرخ با توجه به افزایش هزینه ها به ویژه سوخت و به صرفه 
نبودن درآمد از این راه را حق خود می دانند.شهروندی 
هم با اشاره به تماس های مداوم در ساعت های خاصی از 
روز، از نبود سرویس گالیه می کند و می افزاید: بارها بین 
8:30 تا 9:30 صبح با چند تاکسی تلفنی محدوده محل 
سکونت تماس گرفته اما موفق به دریافت سرویس نشده 
ام در حالی که در گذشته با فاصله کمی از ثبت درخواست 
در هر ساعت از روز، سرویس مد نظر آماده بود.شهروند 
دیگری هم با گالیه از نبود سرویس کافی تاکسی تلفنی 
ها به ویژه در روزهای تعطیل؛ خواستار نظارت بیشتر 
مسئوالن، بر فعالیت این قشر برای سرویس دهی منظم 

به شهروندان می شود.

سهمیه ناکافی
این گالیه ها در حالی مطرح می شود که رانندگان برخی 
آژانس ها هم با تایید کمبود نیرو، سهمیه اختصاصی 
سوخت بعد از افزایش نرخ و سهمیه بندی بنزین را کافی 

نمی دانند و آن را از دالیل بی رغبتی برخی برای فعالیت 
در آژانس ها و به وجود آمدن مشکالتی در این باره می 
دانند. راننده یکی از آژانس های درون شهری با اشاره 
به کاهش رانندگان محل کار خود از 17 به هشت نفر، 
سهمیه اختصاصی سوخت را کافی و ثابت نمی داند و 
می گوید: سهمیه یک ماه واریز می شود و ممکن است 
ماه دیگر واریز نشود، بنابراین نمی توان برنامه ریزی 
خاصی برای آن انجام داد.»عباسی« از بی پاسخ ماندن 
تماس های 15 تا 20 درصد مشتریان با توجه به کاهش 
راننده ها خبر و ادامه می دهد: اوایل شیوع کرونا به 
دلیل نبود تردد، سهمیه سوخت واریز نشد، در حالی که 
سرویس دهی هرچند با تعداد کمتر انجام می شد.وی 
روند صعودی تورم، آزاد سازی نرخ بنزین و باال نرفتن 
کرایه ها متناسب با افزایش قیمت ها را از دالیل رغبت 
کمتر برخی راننده ها برای فعالیت در آژانس ها مطرح 
و اضافه می کند: 100 هزار تومان سهمیه سوخت 
واریزی هم به دلیل تردد زیاد، کفاف هزینه یک باک 

بنزین را نمی دهد.

کاهش راننده
راننده دیگری هم با تایید کمبود راننده و کاهش تعداد آن 
ها از حدود 17 نفر ثابت به هشت تا 10 نفر می گوید: 210 
هزار تومان سهمیه واریزی برای خودروهای تک گانه، 
کافی نیست چرا که هزینه 70 لیتر در ماه و حدود 2 لیتر در 
روز می شود؛ در حالی که به دلیل تعدد سرویس ها روزانه 
15 لیتر بنزین مصرف می شود و برای سرویس دهی 
بیشتر باید به ناچار از بنزین آزاد استفاده کرد که آن هم با 
توجه به استهالک خودرو مقرون به صرفه نیست.»بخشی« 
به پرداخت نامنظم سهمیه اختصاصی هم اشاره و اضافه 
می کند: از ابتدای سال فقط دو مرحله سهمیه سوخت 
واریز شده است که کفاف هزینه ها و مبالغ پرداختی از 
بنزین آزاد، استهالک خودرو و ... را نمی دهد. به گفته 
وی، هزینه های جابه جایی مسافر براساس نرخ نامه نصب 

شده جلوی شیشه خودرو دریافت می شود.

پاسخ مسئول
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
بیرجند نیز با اشاره به افزایش قیمت آژانس ها، شبکه بی 
سیم، دربستی ها و ... می گوید: ورودی این خودروها 
از دو هزار و 500 تومان در سال گذشته، امسال به سه 
هزار و 300 تومان و به ازای هر کیلومتر نیز 400 تومان 
افزایش یافته است.دکتر »غالمپور« سفرهای درون 
شهری را بیشتر در شعاع 4 کیلومتری مطرح و اضافه 
می کند: هزینه 70 درصد سفرهای درون شهری نباید 
از پنج هزار تومان بیشتر شود.وی با اشاره به صدور پروانه 
برای هزار آژانس در شهر و تحویل برچسب و نرخ نامه، از 
شهروندان خواست هنگام سوار شدن در خودرو از نصب 
این دو مورد اطمینان حاصل کنند و در صورت نبود آن یا 
هر تخلف دیگری، موضوع را به شماره 32338034 
حوزه تاکسیرانی اعالم کنند تا با موارد احتمالی برخورد 
شود.وی واریز سهمیه سوخت را کشوری و گاهی با تاخیر 
اعالم و اضافه می کند: این موضوع به دلیل دوگانگی 
آژانس ها از نظر فعالیت زیر نظر اصناف و شهرداری در 
برخی شهرهاست که روند پاالیش اطالعات را طوالنی 
تر می کند اما به طور معمول سهمیه اختصاصی از اول 
تا دهم و حداکثر تا 15 هر ماه واریز می شود. به گفته وی، 
سهمیه فروردین و اردیبهشت امسال واریز شده است و 

سهمیه خرداد هم حداکثر تا 15 تیر واریز خواهد شد.

 تغذیه  

اگر اشتها ندارید!

ــو مــحــرک  ــل مــیــوه ه
ــاآور  ــه ــت ــده و اش ــع م
است. مدیر مجتمع 
گیاهان  تحقیقات 

دارویـــی بــا اشـــاره به 
ــت، گــل،  ــوس ــه پ ایـــن ک

برگ، میوه و هسته هلو در طب گیاهی کاربرد 
دارد، به »خراسان جنوبی« گفت: گل و شکوفه 
های هلو، ملین و مدر و بــرای بیماری استسقا 
و رفع کمی ترشح ادرار مفید اســت. همچنین 
استفاده از پوست ریشه هلو بــرای یرقان و نیز 
پیشگیری از  بیماری ها هنگام شیوع تجویز می 
ــود. »پــویــان« هلو را آرام بخش دانست و به  ش
خاصیت حشره کشی آن اشــاره و اضافه کرد: 
سرشاخه های گل دار هلو و میوه نارس آن برای 
رفع خارش بدن بسیار مفید است و بی نظمی 
عادت ماهانه در زنان را درمان می کند. همچنین 
جوشانده برگ آن برای بیماری های پوست و 
مصرف آن برای بیماری های مجاری ادراری، 
سنگ کلیه، ورم مثانه و سیاه سرفه مفید است. 
به گفته وی، مغز هسته هلو تصفیه کننده خون 
است و خاصیت مسهلی دارد. اسپاسم عضالت را 
برطرف می کند، خون ریزی بدن را بند می آورد و 
سبب تسکین سرفه و کاهش فشار خون می شود. 
همچنین میوه هلو محرک معده و اشتهاآور است.

 زیباکده

ماسک سفیده تخم مرغ

روشن تر شدن، آب رسانی و صاف و نرم کردن 
پوست و بستن منافذ پوستی از خواص ماسک 
سفیده تخم مرغ و آب لیمو است. ماسک سفیده 
تخم مرغ و آب لیمو سلول های از بین رفته پوست 
را الیه برداری می کند و مانع ایجاد چین و چروک 
روی پوست می شود. برای تهیه این ماسک، ابتدا 
سفیده تخم مرغ را جدا و آب یک عدد لیموی 
متوسط را به  آن  اضافه کنید. مخلوط را کامل هم 
بزنید تا یکنواخت شود. ماسک را روی صورت 
قرار دهید و بعد از 30 دقیقه با آب ولرم بشویید. 

از تماس ماسک با چشمانتان جلوگیری کنید.

 نسخه                                   

پیشگیری 80 درصد بیماری  قلبی با 
تغذیه مناسب

حدود 80 درصد بیماری های قلبی و عروقی با تغذیه صحیح قابل پیشگیری است. 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با تاکید بر این که تغذیه مناسب 
نقش پیشگیرانه در بروز بیماری هایی مانند فشار یا چربی خون و ... دارد، به 
»خراسان جنوبی« گفت: 30 درصد سرطان ها و 90 درصد ابتال به دیابت، با تغذیه 
صحیح قابل پیشگیری است. دکتر »حسین زاده« از ارتباط چاقی و الغری با تغذیه 
نام برد و با اشاره به این که از چاقی به عنوان بیماری   غیرواگیر مزمن یاد می شود، 
افزود: فرد با دریافت اضافه کالری، چاق و این موضوع به بروز برخی بیماری ها 
مانند دیابت، نازایی، فشار خون، بیماری های قلبی و عروقی و ... منجر می شود. 
وی مصرف قندهای ساده به ویژه نوشابه، روغن های اشباع و غیر اشباع در مقادیر 
زیاد، مصرف کم فیبر شامل میوه و سبزیجات و ... را از علل عمده چاقی در کشور 
برشمرد و ادامه داد: برخی بیماری های روانی یا سایکولوژیک مانند »ام اس« با 

کمبود ویتامین »D« و افسردگی مرتبط است.

نوستالژی

سوزن های شکسته
زهرا خسـروی- از کاسـبان کهنه کار راسـته بازار قدیمی شـهر به حسـاب می 
آید که سـال ها مو در کار لحاف دوزی سـپید کرده است. نشـانی او را می توان 
بعـد از اولیـن پیـچ راسـته بـازار قدیمـی کـه بـه »چهکنـدی هـا« معـروف اسـت، 
پیدا کرد. در گوشـه دنجـی از کوچه نـه چندان باریـک، روی زیرانـداز کوچکی 

سـخت مشـغول کار است.
 هر از گاهی با دسـت عرق هـای ریز و درشـت را از روی پیشـانی پـاک می کند. 
نگاهش خسـته بـه نظر مـی آیـد امـا ظرافـت خاصـی در کارش دارد. خطوط پر 
چین و چـروک صورتـش زیر نـور آفتاب بیشـتر نمایـان اسـت و حکایت از پشـت 

سرگذاشـتن چندیـن بهار و زمسـتان دارد.
مهارتـش در کار مثـال زدنی اسـت. با آن کـه، این روزها مشـتری هـای کمتری 

دارد امـا کارش را خـوب و دقیق انجـام می دهد. 
همـه دارایـی اش از حرفـه و کار؛ ایـن روزهـا بـه یـک سـوزن و چنـد متـر پارچه و 
یک دنیا تجربه ختم می شـود. پارچـه هایی که با سـوزن مهارت و سرانگشـتان 
هنر دسـت پیرمـرد قدیمـی و کهنـه کار مـی رود تـا رختخـواب خانـه ای را نرم و 

تازه کنـد اما انـگار دیگر کسـی مثـل قدیـم ترهـا لحاف و تشـکی نمـی دوزد.

نسخه متفاوت قیمت دارو
گروه جامعه - داستان تفاوت قیمت داروهای مشابه در 
داروخانه ها حکایتی است که با هر بار مراجعه و خرید 
دارو، ذهن بسیاری از شهروندان را به خود مشغول می 
کند چرا که باید برای یك داروي مشابه در داروخانه 
هاي مختلف، هزینه های متفاوتی بپردازند. آن طور 
که بانوی جوانی از اختالف 600 تومانی یک بسته 
قرص استامینوفن ساده، تعجب می کند و می گوید: 
در مراجعه به یک داروخانه آن را هزار و 400 و در 
مرکز بعدی، دو هزار تومان خریداری کردم و مسئول 
پذیرش در پاسخ به گالیه ام از اختالف قیمت، تفاوت 
نرخ شرکت ها برای محصوالت را از دالیل آن اعالم 
کرد.»علی آبادی« به خرید چهار هزار و 500 تومانی 
شربت دیفن هیدرامین در یک داروخانه اشاره و اضافه 
می کند: این دارو در داروخانه دیگری شش هزار تومان 
به فروش می رسید؛ افزون بر این، در حالی که نرخ روی 
محصول، چهار هزار تومان درج شده بود؛ این کاال 
با افزایش 500 تومانی به چهار هزار و 500 تومان 
فروخته می شد.وی خواستار نظارت و رسیدگی بیشتر 

بر عرضه و خرید و فروش دارو می شود و می افزاید: 
شاید در نگاه اول پرداخت 500 یا هزار تومان برای 
یک قلم کاال، مبلغ زیادی نباشد اما در حجم خریدهای 
باال و با مراجعه های متعدد و زیاد به داروخانه ها این 
هزینه ها زیاد می شود.شهروندی هم با اشاره به 
اختالف هزار و 300 تومانی شربت آلومینیوم ام.جی 
در داروخانه های مختلف می گوید: در یک مرکز این 
محصول هشت هزار تومان، در داروخانه بعدی 9 
هزار تومان و در مراجعه به مرکز دیگری 9 هزار و 300 
تومان عرضه می شد.وی در حالی که تاثیر دارویی 
همه این اقالم و موارد کاربرد آن را یکسان می داند، 
این اختالف قیمت را توجیه پذیر و منطقی نمی داند 
و می افزاید: قیمت یک کرم ضد آفتاب از برند معروف 
در داروخانه های مختلف هم تفاوت هزار تا دو هزار 
تومانی دارد.وی خواستار نظارت بیشتر مسئوالن بر 
این موضوع می شود و ادامه می دهد: بیشتر مسئوالن 
پذیرش و فروش در داروخانه ها خرید قبلی و تحویل 
از شرکت های مختلف را از دالیل این اختالف قیمت 
مطرح می کنند، در حالی که مشتری نمی تواند در این 

باره اطالعاتی کسب کند.

افزایش تدریجی
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
اختالف قیمت درج شده روی دارو با فروش آن را 
مربوط به تغییر مداوم قیمت مصرف کننده براساس 
نرخ وزارت بهداشت می داند و می گوید: این موضوع 
هرچند از گذشته مطرح بود اما این روزها شدت 
بیشتری به خود گرفته چراکه قیمت مصرف کننده 
مدام در حال تغییر است.دکتر »آهنی« مالک قیمت 
دارو را براساس فاکتور خرید و قیمت درج شده در 
سایت وزارت بهداشت مطرح و اضافه می کند: تفاوت 
قیمت برای یک برند مشابه توجیه ندارد. هرچند 
برای داروهای خارج از نسخه می توان حدود 15 
درصد به نرخ دارو اضافه کرد که برخی این میزان 
را اضافه می کنند و بعضی هم نمی کنند؛ بنابراین 
اختالف بیش از هزار و 100 تا 500 تومانی در 
یک محصول تخلف محسوب می شود. وی با اشاره 
به افزایش تدریجی قیمت دارو؛ درصدی دراین 
باره اعالم نمی کند و می افزاید: نرخ ها براساس 
نظرکمیسیون قیمت گذاری وزارت بهداشت ارائه 

می شود.

معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:

 مجوز تولید
 ماسک نداریم

اختیار صدور مجوز تولید ماسک در استان نداریم. 
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
با تاکید بر این که این حوزه دیگر اختیار صدور مجوز 
برای تولید ماسک در استان را ندارد، از وجود نوع 
کارخانه ای آن به اندازه کافی در داروخانه ها خبر 
داد و به خبرنگار ما گفت: این قلم کاال به طور معمول 
از هزار و 500 تا دو هزار تومان به فروش می رسد، 
هرچند برخی شرکت ها آن را به سه هزار و 500 
تا 600 تومان هم عرضه می کنند. به گفته دکتر 
»آهنی« گروه هایی که در گذشته اقدام به تولید 
ماسک می کردند در صورت تولید این محصول، آن 

را خارج از داروخانه ها عرضه می کنند.
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