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اخبار 2
 
خراسان جنوبی 61سال پیش           

در روزنامه

اقدام برای تاسیس تلفن
روزنامه خراسـان در شـماره 2964 به تاریخ نهم مهر 1338در مطلبی 
در صفحـه 6 آورده اسـت: بنـا بـه پیشـنهاد آقـای مبشـر وزیـری رئیـس 
پسـت و تلگراف موضوع تاسـیس تلفـن در شـورای بخش طبـس مطرح و 
مورد تاییـد قرار گرفـت و بـرای جلـب موافقت وزارت پسـت پیشـنهادات 
الزم فرسـتاده شـده و اخیـرا بعـد از جلـب موافقـت مقامـات مسـئول بـر 
طبـق آگهـی منتشـره از 25 شـهریور لغایـت اول مهرمـاه 38 نام نویسـی 
متقاضیـان تلفـن شـروع و ختـم شـد و متجـاوز از یکصـد و پنـج نفـر ثبـت 

نـام کـرده اند.

رویداد

پیگیری حرف مردم

حفر چاه برای حل مشکل آب 
روبیات

»مردم روستای روبیات پنج ماه است که با وجود 
شبکه لوله کشی ،آب ندارند و آب حمل شده با 
تانکر نیز کفاف مصرف را نمی دهد. در این شرایط 
شیوع کرونا که توصیه جدی به رعایت بهداشت 
است اهالی به علت نبود آب برای امور بهداشتی 
و نظافت خود مجبور به مراجعه به شهر و استفاده 
از حمام اقوام شان شده اند. چرا مسئوالن آب 
و فاضالب چاره  ای نمی اندیشند؟« این پیام 
12 مرداد در ستون حرف مردم درج شد.روابط 
عمومی آبفای استان در پاسخ اعالم کرد که تامین 
آب روستای روبیات از مجتمع آب رسانی براکوه 
انجام می شود و در شرایط فعلی آب در مجتمع به 
صورت جیره بندی بوده و مخزن روستا هر روز یک 
بار پر می شود و در صورت رعایت الگوی مصرف 
و استفاده نکردن آب در مصارف غیرشرب اعم از 
بنایی یا آبیاری باغچه و ... مشکل بی آبی برطرف 
خواهد شد. همچنین با حفر چاه جدید مجتمع 
و تجهیز آن از محل اعتبارات تخصیصی سال 
جاری، مشکل به صورت اساسی حل خواهد شد.

ستون حرف مردم 
روزنامه خراسان جنوبی 

انعکاس دهنده صادق نظرها، 
انتقادها و مشکالت شماست. حرف مردم 

                                                
ــر: نماب

056 32448054  
پیامک:

2 0 0 0 9 9 9  
ــن: تلف

056 32448050

واقعی:
 خبرنگاران در این 

روزهای سخت 
کرونا هم با وجود 

شرایط خاص و 
در همه حال قلم 

می زنند و لحظه ای 
از پیگیری مطالبات 

مردمی خسته 
نمی شوند

 نایب رئیس اتحادیه آهن فروشان بیرجند: با افت قیمت دالر که از دو هفته 

پیش آغاز شده است شاهد کاهش 10تا20درصدی قیمت آهن هستیم

سالم خبرنگار

چهار شــنبه | 15  مرداد  1399 | 15 ذی الحجه  1۴۴1 | شماره 3337

 درباره تصرف مال غیر بدون رضایت مالک از  ●
پیامبر اسالم )ص( نقل شده است که » هرکسي 
زمین شخصی را به ناحق غصب کند خداوند متعال 
را دیدارکند در حالي که بر او خشمگین است«. از 
سوی دیگر این تصرف در نظر مراجع معظم تقلید 
حرام است. من در بیرجند با این مشکل مواجه 

شده ام اما راه به جایی نمی برم.
کارگران زیادی هر روز در دو مکان مشخص  ●

شده در بیرجند در انتظار کار ساختمانی به سر می 
برند در حالی که در این شرایط کرونایی جمعی از 
آن ها نه تنها ماسک ندارند بلکه حتی بی پروا کنار 
هم می نشینند و تا فراهم شدن کار با هم صحبت 
می کنند بدون این که توجه کنند ممکن است هر 
کدامشان ناقل باشند یا خودشان مبتال شوند. 
یکی از دالیلی که شاید باعث شده اقدام به تهیه 
ماسک نکنند درآمد آن ها باشد کاش مسئوالن 
فکری برای این قشر کنند تا ماسک ارزان در اختیار 

آن ها قرار گیرد.
مسئوالن وزارت کشور با بی توجهی به خواسته  ●

مردم، هیچ اظهار نظری  را درباره مطالبه مردم 
استان برای باقی ماندن استاندار اعالم نمی کنند 
و مشخص نیست که چه برنامه ای دارند و آیا می 
خواهند مردم را در مقابل عمل انجام شده قرار 
دهند. نمایندگان  استان در مجلس با وجود  این 
همه تالش خود را به کار گیرند و از هر اقدامی که 
می توانند برای ابقای استاندار دریغ نکنند زیرااز 

دست مردم کاری ساخته نیست.
از گزارش های مستمر شما برای پرداختن به  ●

موضوع زرشک و زرشک کاران ممنونم. کاش 
مسئوالن هم به اندازه شما کمی از خود تالش 
نشان می دادند تا کشاورزان سختی کشیده استان 
حاال برای فروش دسترنج خود ناچار به تن دادن به 

قیمت های دالالن نمی شدند.
در چند سال گذشته چند نقطه حادثه خیز شامل  ●

پیچ های تند مسیر بیرجند تا سه راهی منصور آباد 
ایمن سازی شد اما همچنان این پیچ ها عرض 
کمی دارد و باز هم رانندگان پیچ های تند را در 

پیش دارند.

نیاز 5 میلیاردی پایگاه امداد 
کوهستان بند دره

پایگاه امداد کوهستان بند دره بیرجند با 8۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی نیازمند پنج میلیارد ریال 
اعتبار برای تکمیل است.مدیر عامل جمعیت هالل 
احمر استان از بند دره به عنوان یکی از جاذبه های 
گردشگری بیرجند یاد کرد که ساالنه حوادثی در 
این منطقه رخ می دهد.به گفته »رضایی« ،عملیات 
اجرایی پایگاه امداد کوهستان بند دره از سال 96 
آغاز شد که برای تکمیل آن نیازمند پنج میلیارد 
ریال اعتبار هستیم.وی زیربنای پروژه را 218 متر 
مربع دانست که  هم اکنون از  8۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی برخوردار است و برای احداث آن بیش از 
هفت میلیارد ریال هزینه شده است و باید محوطه 
سازی و دیوارکشی شود و در صورت تامین اعتبار 

تا شهریور به بهره برداری می رسد.

نماینده ولی فقیه:

اخالص  عشایر درح بر کسی پوشیده نیست
عشایر جزو ذخایر فرهنگی انقالب اسالمی هستند و 
اخالص عشایر منطقه درح بر کسی پوشیده نیست. 
نماینده ولی فقیه در استان روز گذشته در دیدار با جمعی 
از عشایر منطقه درح النو این منطقه را جزو مناطقی 
دانست که از قدیم اخالص و فرهنگ مردم آن ها زبانزد 
است. حجت االسالم والمسلمین »عبادی« با بیان این 

که عشایر توانسته اند فرهنگ اصیل خود را حفظ کنند، 
افزود: ارتباطات امروز و فضای مجازی همه مناطق را فرا 
گرفته است که دارای محسنات خوبی است اما لغزشگاه 
های خطرناکی نیز دارد. به گفته وی در گام اول انقالب 
اسالمی، شاهد آزمون و خطا و کارشکنی هایی بوده ایم و 
دشمنان درون و برون، آمریکایی ها، وهابی ها و ... هرچه 

توانستند به ایران آسیب زدند، تحریم کردند و مشکالت 
بسیاری را به وجود آوردند، اما نسبت به کار اصلی ناکام 
ماندند، زیرا هدفشان این بود که نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران را ضعیف کنند اما نه تنها نتوانستند 
ضعیف کنند بلکه امروز جمهوری اسالمی ایران در 

سطح بین الملل جای دارد.

واژگونی اتوبوس ۶ مصدوم 
برجای گذاشت

براثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور طبس- 
اصفهان شش نفر مصدوم شدند.رئیس پلیس راه 
استان گفت: ساعت ۰4:45 بامداد روز گذشته 
بر اثر واژگونی اتوبوس تهران - طبس در کیلومتر 
26 جاده طبس- اصفهان شش نفر زخمی  شدند 
و به بیمارستان انتقال یافتند. سرهنگ »رضایی 
« رئیس پلیس راه استان علت این حادثه را بی 
توجهی به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی 
راننده اتوبوس اعالم کرد.همچنین روز گذشته 
بر اثر برخورد یک دستگاه پراید با یک پژو 4۰5 در 

محور بشرویه - رقه چهار نفر زخمی شدند.

ماسک های 1300تومانی در بازار

انصاری- مرحله دوم عرضه ماسک ارزان با قیمت 
هزار و3۰۰تومان در استان آغاز شد. به گزارش 
15تیر بود  که طرح اجباری شدن  خبرنگارما،  
استفاده از ماسک در مراکز عمومی و محل های 
تجمع در حالی به اجرا درآمد که مردم از قیمت های 
متفاوت ماسک گالیه داشتند. در این بین مسئوالن 
سازمان صمت با همکاری اتاق اصناف برآن شدند تا 
توزیع ماسک ارزان در استان با قیمت هزار و1۰۰ 
تومان انجام شود. حال بعد از گذشت دو هفته از 
توزیع این ماسک ها، از روز گذشته توزیع دوباره آن 

با قیمت هزار و3۰۰ تومان در بیرجند از سوی اتاق 
اصناف آغاز شد. سرپرست معاونت امور صنایع 
سازمان صمت با اشاره به این که ماسک های یاد 
شده سه الیه است، گفت:  هم اکنون کمبود ماسک 
در استان وجود ندارد و تولیدکنندگان کمبود پارچه 
را مطرح کردند که درحال پیگیری هستیم تا مشکل 
1۰۰هزار  برطرف شود. »حسن نژاد« از توزیع 
ماسک در مرحله اول خبر داد و افزود: قرار شد 
روزانه 2۰هزار ماسک دراختیار اتاق اصناف قرار 

گیرد تا  بین عامالن فروش توزیع شود.

کاهش ۴.8 درصدی موالید استان

خسروی- آمار موالید استان در چهار ماه امسال 4.8 درصد کاهش داشت.
مدیر کل ثبت احوال با اشاره به ثبت پنج هزار و 159 واقعه والدت در چهار ماه 
امسال از کاهش 4.8 دهم درصدی واقعه والدت در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته خبر داد و به »خراسان جنوبی« گفت: از نوزادان متولد شده دو هزار و 
7۰1 نوزاد پسر و دو هزار و 458 نوزاد دختر هستند. »مهرآور« با اشاره به ثبت 
سه هزار و 461 واقعه  والدت در مناطق شهری و هزار و 698 واقعه  والدت در 
مناطق روستایی افزود: در این مدت بیرجند و نهبندان بیشترین و کمترین 

میزان والدت را به خود اختصاص دادند.
وی به رتبه سوم سال گذشته خراسان جنوبی در موالید کشور اشاره کرد و افزود: 
بیشترین میزان والدت در سال گذشته مربوط به بیرجند است و قاینات و طبس 
هم به ترتیب با هزار و 855 و هزار و 416 نفر کمترین میزان والدت در سال 
گذشته را داشتند. به گفته وی ،میانگین سن مادران در کشور 29.2 و این رقم 

در استان 29.4 است.

آغاز گام دوم نهضت کمک مومنانه 

مرحله اول گام دوم نهضت کمک مومنانه امروز در استان آغاز می شود. رئیس 
بسیج سازندگی استان با اشاره به این که رزمایش تا عید غدیر ادامه دارد، 
گفت: در گام دوم نهضت کمک مومنانه اولویت با افرادی است که در گام قبلی 
شناسایی و ثبت نام شده اما سبد کاال دریافت نکرده اند. مهندس»مهدی هنری« 
افزود: در این مرحله 97 کارت هدیه به ارزش 334 میلیون ریال، بیش از دو 
هزار و 4۰۰ بسته معیشتی، هشت هزار و 5۰۰ بسته نان، 1۰1 هزار و 54 
بسته گوشت و 24 هزار و 267 پرس غذای گرم بین نیازمندان توزیع خواهد 
شد. به گفته  وی ،مرحله دوم و سوم رزمایش به ترتیب دهه اول محرم و دهه آخر 

صفر انجام می شود.

کرونا 110 قربانی گرفت

آمار  کرونا  از  ناشی  جدید  فورد  مورد  دو  ثبت  با 
قربانیان کرونا در استان به 11۰نفر رسید. معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت:  هم 
اکنون146 بیمار حاد تنفسی در بیمارستان های 

استان بستری هستند که آزمایش کرونای  56 نفر 
آن ها مثبت است. به گفته دکتر »مهدی زاده« ،19 
نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری شده اند که 

حال شش نفرآن ها وخیم است.

انصاری- تب افزایش قیمت دالر و انتظارات تورمی ناشی از آن، سبب اوج 
گرفتن گرانی در بسیاری کاالها از جمله آهن شد و محصوالت فوالدی از ابتدای 
سال قیمت های نجومی  داشته است، افزایش قیمتی که تاثیر فاحشی بر خانه 
سازی گذاشته است. در پی کاهش قیمت دالر بررسی قیمت ها در این هفته به 
نسبت دو هفته اخیر نشان می دهد قیمت آهن بین 1۰تا 2۰ درصد کاهش 
داشته است و بنا به گفته یکی از شهروندان اگر یک شاخه آهن 14، 15 روز 
پیش با قیمت دو میلیون و45۰ هزار تومان عرضه می شد، روز گذشته با نرخ 
دو میلیون و29۰ هزارتومان به فروش  رسید.نایب رئیس اتحادیه آهن فروشان 
بیرجند هم گفت: با افت قیمت دالر که از دو هفته پیش آغاز شده است شاهد 
کاهش  1۰تا2۰درصدی قیمت آهن هستیم.به گفته »چهکندی« ،روز گذشته 
آهن شاخه 14 به قیمت دو میلیون و 29۰هزار تومان، آهن 16 به دو میلیون و 
46۰ هزارتومان و آهن 18 به نرخ سه میلیون و12۰ هزارتومان عرضه شد که 
نسبت به قبل  قیمت آن کاهش یافته است. وی با اشاره به این که پروفیل هم 
نسبت به 2۰روز گذشته کاهش قیمت دارد، یکی از دالیل کاهش قیمت آهن 
را عرضه محصوالت فوالدی در بورس دانست البته تاکید کرد که اگر بخواهیم 
روند کاهشی قیمت آهن ادامه یابد، باید عرضه محصوالت فوالدی در بورس 
بیشتر باشد.چهکندی کاهش تقاضای خرید مردم وکم شدن ساخت و ساز را از 
دیگر دالیل کاهش قیمت آهن دانست و افزود: به دلیل کرونا تقاضای مردم برای 

خرید آهن کم شده و این موضوع  سیر نزولی قیمت آهن را در پی داشته است.

آموزش و پرورش پشت میز خداقوتی به )) خراسان جنوبی ((

انصاری

امسال  اما  است  باقی  خبرنگار  روز  تا  روزی  چند   
شروعی متفاوت را تجربه می کند، کرونا خداقوتی 
های مسئوالن را محدود کرده است و حتی برخی 
تصمیم به تبریک از طریق فضای مجازی گرفته اند. 
خدا قوتی به خبرنگاران روزنامه خراسان جنوبی 
از روز گذشته آغاز شد که رئیس مجمع  در حالی 
نمایندگان استان هشتم مرداد برای گفتن خسته 
نباشید به دفتر روزنامه آمد. روز گذشته »واقعی« 
مدیر کل آموزش و پرروش به همراه »حسینی« مدیر 
روابط عمومی، »جعفری« معاون پرورشی و فرهنگی، 
»گلدانی« معاون تربیت بدنی و سالمت و همچنین 
کارشناس روابط عمومی این اداره کل چراغ خدا قوت 

به خبرنگاران را با پویشی که بر آن نام »سالم خبرنگار« 
گذاشته اند، در روزنامه روشن کردند. 

خستگی ناپذیر
شخصیت  یک  خود  که  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
رسانه ای و پاسخ گو به اصحاب رسانه دارد در صحبت 
هایش اجر و قرب قلم را بسیار باال دانست و ضمن 
قدردانی از زحمات خبرنگاران گفت که این قشر در 
این روزهای سخت کرونا هم با وجود شرایط خاص 
و در همه حال قلم می زنند و لحظه ای از پیگیری 
مطالبات مردمی خسته نمی شوند.»واقعی« رسالت 
کار خبرنگاران را رسالتی بزرگ و خطیر دانست اما بر 
اطالع رسانی درست و به موقع این قشر هم تاکید کرد 
و رسالت خطیر جامعه خبری و فرهنگیان را مبارزه با 

امپریالیسم رسانه ای استکبار در میادین فرهنگی، 
ایمانی و اعتقادی دانست. او البته به این موضوع 
هم اشاره کرد که امروز اتحاد و خط مشی متوازن و 
متعادل معلمان استان به عنوان پرچمداران فرایند 
جوان  نسل  تواند  می  خبرنگاران  و  تربیت  و  تعلیم 
بهارستان علم و ادب را در مقابل انواع هجمه ها و 
تهدیدات نرم و ضد فرهنگی بیمه کند.»حسینی« 
مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش استان هم 
در این دیدار و خدا قوت از تالش ها، اطالع رسانی 
و اخبار دقیق روزنامه "خراسان جنوبی" قدردانی 
گذاشت. صحه  رسانه  این  اخبار  صحت  بر  و  کرد 

از  یکی  هم  کل  اداره  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
خطیرترین مسئولیت ها را حرفه خبرنگاری دانست 
چرا که به گفته او خبر و رسانه یکی از مشاغلی است 
که مسئولیت باالیی دارد و باید انگیزه ای باشد تا فرد 
بتواند رسالت خود را در این حرفه تمام و کمال به 
سرانجام برساند که البته این انگیزه و هنر در جمع 
اصحاب رسانه و خبر استان وجود دارد.»جعفری« 
خبرنگاران و اصحاب رسانه را از قشری دانست که 
دایم در معرض انواع بازخوردها قرار می گیرند، اما 
با پشتکار و روحیه ای که در این قشر پر تالش وجود 

دارد هیچ چیز نمی تواند آن ها را از تالش باز دارد.

آهن در 
سراشیبی 

قیمت

بسته »کتاب عروسک« در سبد خانوار

خرید  سبد  وارد  زودی  به  عروسک«  »کتاب  بسته 
خانوارهای ایرانی می شود تا سرگرمی خوبی برای 
کودکان و نوجوانان باشد.مدیر کل کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان گفت: در این بسته که 
از سوی  کانون پرورش استان طراحی شده است، 
خراسان  زنان  سنتی  دست ساِز  دوتوک،  عروسک 

جنوبی به همراه کتاب، به عالقه مندان ارائه می شود.
»حمیدی« افزود: عروسک  بومی و دست ساز "دوتوک" 
که برای ساخت آن از مواد حافظ طبیعت استفاده می 
شود، ریشه در فرهنگ مناطقی از خراسان جنوبی 
و  دارد  بلوچستان  و  سیستان  بلوچ نشین  مناطق  و 

یادآور الالیی ها، شعرهای قدیمی و خاطرات زندگی 
روستایی و عشایری است.به گفته وی ،طرح جدید 
بسته کتاب عروسک، شامل عروسک دوتوک و کتابی 
با عنوان "دوتوک، عروسک کوچک بلوچی" است که 
از این پس با همکاری مشترک دو اداره کل نظارت بر 
انتشارات و سرگرمی های سازنده و بازی های رایانه ای 
کانون پرورش فکری، در سبد خرید کاالهای فرهنگی 
خانواده های ایرانی قرار می گیرد.حمیدی هدف از 
اجرای این طرح را حمایت از سازندگان عروسک های 
سنتی ایران به عنوان حافظان این هنر ارزشمند بومی 
دانست و گفت: با توجه به پیگیری های انجام شده، کار 

چاپ کتاب این بسته در کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان خراسان جنوبی، در مراحل پایانی قرار گرفته 
است اما ساخت عروسک آن به  دلیل  شیوع بیماری 
کرونا و اهمیت رعایت مسائل بهداشتی با وقفه روبه رو 
شده است که امیدواریم به  زودی این عروسک ها هم 
آماده شود و داخل بسته قرار گیرد.وی افزود: بسته 
کتاب عروسک، پس ازآماده شدن، ابتدا در کانون 
های پرورش فکری به صورت امانت در اختیار کودکان 
و نوجوانان عضو قرار می گیرد و سپس وارد بازار می 
شود.حمیدی از انتشار یک کتاب دیگر با عنوان "یک 
تجربه  زیبای عروسکی" خبر داد و گفت: ممکن است 
این کتاب نیز در همان بسته و در کنار عروسک دوتوک 

ارائه شود.



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

3 گزارش  

رئیس ستاد 
مردمی غدیر: 

هزینه ها افزایش 
سرسام آوری 

دارد و ستاد هم 
با مشارکت مردم 

تامین مالی می شود 
و هر چند مردم 

کم نمی گذارند و 
سطح اعتماد آن ها 
به تدریج افزایش 
یافته است اما نیاز 
به تقویت و حمایت 

دارد و نمی توان 
فقط به آن اکتفا 

کرد.

 رئیس سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری: 

شهرداری نمی 
تواند به هر 

مناسبتی ریسه و 
آذین بندی کند اما 

شهرداری به عنوان 
عضو ستاد مردمی 
غدیر هر کاری که 

بتواند انجام می 
دهد
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گزارشی از حال و هوای شهر و استقبال از عید والیت 

گالیه مردم از شهردار و برخی اداره ها
گروه گزارش

اگرچه هنوز چند روزی به عید غدیر باقی مانده است 
ولی فضای عمومی شهر نشان از تدارک شهروندان 
برای استقبال از عید غدیر دارد انصافا ستاد مردمی 
غدیر در این رویه نقش  به سزایی ایفا کرده است و باید 
به آن ها دست مریزاد گفت اما دراین میان شهروندان 
از شهرداری گالیه دارند و نقش کم رنگ شهرداری در 
آذین بندی میادین و معابر به خوبی محسوس است 
اگرچه برخی اداره ها هنوز چرت می زنند و حرکت 
محسوسی از آن ها دیده نمی شود. در این بین برخی 
دستگاه ها خیلی پر رنگ، همگام با مردم نقش آفرینی 
می کنند اما چه دلیلی دارد که شهرداری بیرجند 
این چنین بی حال، بی رمق و کم رنگ حضور پیدا 
بدهد  پاسخ  شهرداری  باید  که  است  کند؟سوالی 

باالخره مردم می گویند آقای شهردار شب بخیر!
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری  
در پاسخ به خبرنگار ما که علت این مسئله را جویا شد 
می  گوید: مجوزها برای نصب بنر، بیلبورد و ... از ستاد 

مردمی دریافت نمی شود. 
»قالسی« از اقدامات مستقلی که تا امروز انجام شده 
که  گوید  می  هم  را  این  اما  دهد  نمی  خبری  است 
مشارکت در برگزاری نمایشگاه نقاشی خط با موضوع 

مذهبی، مسابقه در فضای مجازی با همکاری ستاد 
مردمی غدیر، پخش سخنرانی روحانیت فرهیخته با 
موضوع غدیر و عدالت حضرت علی »ع« در ویژه برنامه 
افضل االعیاد  و  مشارکت در فضاسازی محیط بخشی 

از کارهای شهرداری است.
جشن در میدان ابوذر با همکاری ستاد مردمی غدیر 
برگزار و همزمان در میکروفن های مراسم ملی و 
مذهبی با همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
در سه روز قبل از عید غدیر پخش می شود، نصب بنر 
مقابل شهرداری و مشارکت در تمام آذین بندی های 
ستاد مردمی غدیر اعم از تامین نیروی خدماتی و 
ماشین آالت و رژه خودرویی از دیگر برنامه های مورد 
اشاره وی است که شیوع کرونا را قفلی بر انجام جشن 

و برنامه های عمومی می داند.

چراغانی ها، بدون تغییر
چراغانی برخی میدان های بزرگ شهر همان است 
که در طول سال بوده و فرقی نکرده است. شهروندی 
از این گالیه دارد که میدان ابوذر از پرترددترین نقاط 
شهر است و با توجه به استقرار شهرداری، توقع مردم 
برای آذین آن بیشتر است اما فقط همان چراغانی 
تکراری است و یک بنر، در حالی که غدیر از بزرگ ترین 
عیدهای شیعیان است.به نظر »کاظمی«در دیگرمیدان 
ها هم شهرداری کار زیادی انجام نداده و بیشتر ستاد 

مردمی پای کار است که به نظر می رسد در این ستاد هم 
آذین بندی ها هر سال تکرار می شود و همه خیابان ها 

را شامل نمی شود.

پرچم های غیر مرتبط
به نظر می رسد بخشی از گفته این شهروند صحت 
دارد چرا که پرچم های سبز و سرخی که برخی بدون 
شعار و نوشته است در خیابان ها تکرار شده اند، برخی 
مسیرها نشانه های عید بیشتر و در بعضی کمتر است و 
گاهی هیچ نشانی از عید دیده نمی شود. جلوی برخی 
مسجدها و حتی مساجد محوری با پرچم های کوچک 
تر آذین شده و این، همه تالش آن هاست. در میدان 
آزادی هم نشانی از زینت ویژه غدیر نیست هر چند 
مسافرت ها کم شده است اما جلوی پایانه مسافربری 
و در مسیر ورودی شهر هم خبری از آذین بندی و 
چراغانی نیست. در تقاطع بولوار شهید صیاد شیرازی 
و شهید قرنی و همچنین ابتدای بولوار شهدای عبادی 
دو بیلبورد بزرگ شامل 248 صفت ارزنده حضرت 
علی )ع( خودنمایی می کند که به ابتکار ستاد مردمی 
غدیر انجام شده است. ابتدای خیابان طالقانی و اتصال 
به میدان، روی پل هوایی خیابان پاسداران و برخی 
نقاط دیگر بنرها و شعارهای مرتبط با غدیر را می توان 

دید هر چند چندان جلوه ای به شهر نبخشیده است.

بضاعت شمال شهر
بولوار امام رضا )ع( و شعبانیه مسیرهای بعدی است 
که در امتداد آن ها پرچم های رنگی مزین به اسم 
ائمه )ع(و گاهی نامرتبط با غدیر به چشم می آید. 
است.  بوده  حد  همین  در  محل  این  بضاعت  شاید 
گوشه و کنار شهر جلوی ادارات دولتی نشانی از 
آذین بندی دیده نمی شود. شهروندی با این اشاره 
این قبیل مراسم  می پرسد نقش بخش دولتی در 
بزرگ مذهبی چیست؟ آیا هزینه چند رشته المپ و 
پرچم رنگی را ندارند تا حال و هوای شهر و قسمت 
خودشان را تغییر دهند در حالی که تا پیش از شیوع 
کرونا همایش ها و جلساتی برگزار می کردند که هیچ 
برون دادی نداشت و فقط به درد ارائه گزارش کار می 
خورد!»قلی پور« جلب مشارکت همگانی دولتی و غیر 
دولتی را توصیه می کند و می پرسد که برای این روز  
با عظمت چه کاری انجام می شود ، یادآوری عظمت 
غدیر و رسالت آن وظیفه همگانی است هر فرد می 
تواند با نصب یک پرچم در جشن شرکت و از تحمیل 
هزینه و تکلیف به یک بخش جلوگیری کند.به نظر 
این شهروند با توجه به شیوع کرونا در ماه های اخیر 
مردم به جشن و تقویت روحیه نیاز بیشتری دارند باید 
همه و از جمله دستگاه های فرهنگی، اجتماعی و از 
جمله شهرداری پای کار باشند و بقیه هم در این مهم 

شرکت کنند.  

شهرداری پای کار
رئیس ستاد مردمی غدیر هم محدودیت های کرونا و 
تاثیر آن بر برگزاری جشن ها را تکرار می کند اما آذین 
بندی خیابان ها، بولوارها با پرچم های دست نویس و 
چاپی، نصب بیلبوردها، کتیبه های سنتی با مضامین 
عالی را هم مطرح می کند و می گوید: در فاصله دو عید 
قربان تا غدیر، جشن های آنالین در فضای مجازی، 
مسابقه غدیر با همکاری صدا و سیما، تامین دو هزار سبد 
غذایی، هدایت پخت20 پرس غذا به سمت توزیع سبد 
با توجه به ضوابط ستاد کرونا و رژه خودرویی تاکسی ها 
انجام می شود.»آرزومندان« شهرداری بیرجند را عضو 
ستاد مردمی غدیر معرفی می کند که به صورت مشترک 
همکاری کرده و تنها دستگاهی است که در صورت 
درخواست کمک، پای کار بوده است. ستاد غدیر، 
پشتوانه مردمی دارد اما یک اتفاق خوب در سال های 
اخیر، استقبال جوانان برای مشارکت در کار و سپردن 
بخشی از کار به آن هاست.او درباره میزان مشارکت دیگر 
دستگاه ها به طرح یک سوال می پردازد که نماز اگرچه 
وظیفه هر فرد است و هر فرد باید به وظیفه خود عمل کند 
اما زمانی هم که نهادی به نیابت بقیه مقابل  می افتد می 
توان با هر کاری حتی یک پرچم، یک کاغذ و... کمک 
کرد به ویژه این که هزینه ها افزایش سرسام آوری دارد 
و ستاد هم با مشارکت مردم تامین مالی می شود و هر 
چند مردم کم نمی گذارند و سطح اعتماد آن ها به تدریج 
افزایش یافته است اما نیاز به تقویت و حمایت دارد و نمی 

توان فقط به آن اکتفا کرد. 

 خوشبختی در استقبال

 از غدیر است

"هرکـه شـما را دوسـت داشـت، خوشـبخت شـد و 
هرکـه شـما را دشـمن داشـت بـه هالکـت رسـید و 
هر کـه شـما را انکار کـرد زیانکار شـد و هرکه از شـما 
جدایـی نمـود گمـراه گشـت، هرکه به شـما تمّسـک 
جست به رسـتگاری رسـید و هرکه به شـما پناه آورد 
ایمنـی یافت، کسـی کـه شـما را تصدیـق کرد سـالم 
مانـد و هرکـه متمّسـک بـه شـما شـد هدایـت یافـت، 
کسـی که از شـما پیروی کرد، بهشـت جای اوست و 
هرکه بـا شـما مخالفت ورزیـد، آتش جایگاه اوسـت، 
هرکـه منکـر شـما شـد کافـر اسـت و هـر کـه بـا شـما 
جنگیـد مشـرک اسـت و هـر کـه شـما را رّد کـرد، در 

پسـت ترین جایـگاه از دوزخ اسـت".
 ایـن فـرازی اسـت از زیـارت جامعـه کبیـره امـام 
هـادی)ع( که ضـرورت تعیین نسـبت ما را بـا امامت 

تعریـف مـی کنـد. 
میـالد  شـادکام  امـروز  کـه  ایشـان  حضـرت 
مسعودشـان هسـتیم با ایـن زیارت، شـرحی بسـیط 
از حـوزه معرفتـی امامـت و نسـبت آحـاد جامعـه 
بـا امـام را تبییـن مـی فرماینـد و بـا خوانـش همیـن 
فـراز پیـش گفته نیـز مـی توانیـم بـه ضـرورت تجلیل 
همـه جانبـه از عیـد غدیـر توجـه دهیـم و توجـه کنیم 
چـه عیـد غدیر بـه عنـوان نمـاد تـام و تمـام امامـت در 
ادامـه رسـالت اسـت و بـا بزرگداشـت آن اسـت کـه 
مـی توانیـم در هندسـه خلقت، جـای و جایـگاه خود 

را مشـخص کنیـم. 
امـام هـادی)ع( راز خوشـبختی را در دوسـتی بـا 
اهـل بیـت)ع( بیـان مـی فرماینـد و اوج دوسـتی نیز 
همسان سـازی رفتاری است. نمی شـود آدم کسی 
را عزیـز بـدارد امـا رفتـاری در پیش گیـرد که بـا مرام 
و معرفت آن کـه عزیز می دارد فاصله ای دور داشـته 
باشـد. بـا ایـن نـگاه، خوشـبخت کسـی اسـت کـه در 

شـماِر امـِت امام باشـد.
 در شـادی هایشـان، بـه شـادی برخیـزد و در حـزن 
شـان بـه دل و جسـم و جـان، محـزون باشـد. همیـن 
اقتضـا مـی کنـد تـا غدیـر را بیـش از همیشـه عزیـز 

بداریـم کـه خوشـبختی ابنـای بشـر در آن اسـت. 
شـهر را چنان بیاراییم بـه نمادهای غدیر که شـادی 
مثـل جـان در جسـم جامعـه جاری شـود بـه ویـژه در 
ایـن ایام کـه کرونـا رمـق زندگـی را گرفتـه و مردمان 
را بـا فاصلـه هـای دور و دیـر از هـم قـرار داده اسـت. 
غدیـر را پرشـکوه برگـزار کنیـم تـا جامعـه بـه سـمت 

قـرار و آرامـش، گام هـای بلنـد بـردارد.
 جامـه، نـو کنیـم تـا حـالوت نویـی و تازگـی در جـان 

مـان بهشـت برپـا کنـد. 
با رعایـت دقیق شـیوه نامه هـای بهداشـتی، تبریک 
گـوی هـم باشـیم در ایـن شـادمانه تریـن روزهـای 

معرفتـی. 
فضای مجـازی را ُپـر کنیـم از مفاهیـم گره خـورده با 
غدیر تـا افـزون بـر در و دیـوار شـهر و فضـای کالبدی 
پیرامـون، فضای مجـازی هم بـا این حقیقت روشـن 
رابطـه برقـرار کنـد و در تعریـف خوشـبختی بـه تـراز 

امامـت، نقـش خویـش را ایفـا کند.
 باری، غدیر در پیش اسـت و امـام هادی)ع( مـا را به 
خوشـبختی در تبییـن نسـبت بـا امامت مـی خواند. 
بـرای روز افـزون شـدن خوشـبختی، غدیر را بیشـتر 

گرامـی بداریم.

سر غدیر سالمت 

سبز باال ایستاده است، سر بلند و سرفراز بر بلندی. سیادت و آقایی تو را پرچم های سبز 
به یاد می آورند، پرچم هایی که در باد می رقصند و نمی لرزند از توفان های روزگار، 
سبز و سربلند در تاریخ، نام علوی و نام بلند علی ایستاده است. پرچم های سبز و سرخ 
با نشانی از علی و خاندان پاکش که والیت تو را یک بار دیگر در غدیر مهر کند بر پیشانی 
دل ما، که بگوید می آیی باز ، هر لحظه به دلجویی مرید و دلبسته ات می آیی، رنگ در 
رنگ پرچم ها تاب می خورد در باد با یاد علی ولی ا... ، با ذکر اللهم عجل لولیک الفرج، 
با نام گره گشای مهدی تو، با من کنت مواله فهذا علی مواله، رنگ در رنگ پرچم ها در 
نور رقصان چراغ ها می تابد تا بگوید تاب های زندگی و روزگارمان را اتصال به حلقه 
والیت تو می گشاید یا علی. رنگ در رنگ پرچم ها و چراغ ها می رقصد تا دل مان باری 
دیگر آرام گیرد به آمدن غدیر، یک بار دیگر به یاد آوریم سرمان بلند است به والیت تو یا 
علی، یک بار دیگر به یاد می آورند که شفاعت می کنی مریدت را هر چند بند ارادتمان 
را فراموشی و دلبستگی ها سست می کند. غدیر رنگ در رنگ می آید تا یک رنگی و 
خلوص بی نظیرت را در عبودیت به رخ بکشد. غدیر می آید تا تکرار کند علی یکی است 
همچنان که خدا یکی است و نظیر ندارد علی هم شبیه ندارد وزیر و وصی بعد از پیامبر، 
سرت سبز و سالمت، جان ما به فدایت که قدرشناس گوهر وجودت نیستیم اما دل به 
امید شفاعت تو داریم. دل به غدیر تو دادیم که همه راه ها و امید ها را غدیر روشن کرد، 
همه روزها و ستون های تاریخ را غدیر چراغان کرد به نور والیت تو یا علی و ماندگار کرد 
به مدد خاندان پاکت، یکی از دو ثقلین که پیامبر)ص( به ودیعت می نهد در پس غدیر 
شکل می گیرد و این همان سنگ نشان است که همه راه ها به آن ختم می شود، نشانی 
که از گمراهی در امتداد مسیر نبوت به والیت هدایت می کند، نشانی که تکمیل کننده 
است. غدیر تکمیل می کند حدیث والیت را که بر نبی)ص( حکم می شود و اگر نگوید و 
اگر نخواند تکمیل نمی شود رسالت، پس ادامه نبوت گره می خورد به والیت و این می 
شود که »من کنت مواله فهذا علی مواله« این می شود که غدیر را باید پاس داشت، غدیر 
را باید خواند و تکرار کرد نه به چراغانی خیابان بلکه روشنای دل که موال مسیر هدایت 
شود.هدایت به والیتی که بی نیازمان می کند از همه چیز غیر از خدای علی)ع(، که 
اگر دل، مالک غدیر را درست بشناسد بی نیاز می شود از هر چیز دنیوی، همان طور 
که علی)ع( دل برید و انسانی شد در ورای دنیای مدنی. علی)ع( نشانی شد بر برگه 
تاریخ و نه غدیر، بلکه غدیر را جاویدان کرد.این می شود که مریدان علی )ع( هر سال 
به یاد او و تاسی به غدیر، خیابان ها را آذین می بندند، گوشه و کنار شهر با پرچم ها و 
نوشته ها رنگ می گیرد، چراغانی و اسپند دود می شود کام جان را شیرینی والیت 
شیرین می کند. سبز و سرخ پرچم ها در باد می رقصد که سیادت و آقایی سرور غدیر 

را بازخواند که سرخی شرم بر گونه هایمان زند بلکه راه روشن را دوباره پیگیریم. 

پویش عید همدلی 
پویش عید همدلی با پخت و توزیع 120  هزار پرس غذا در روز عید غدیر انجام می 
شود. به  گزارش خبرنگار ما، محورهای زیادی برای غدیر در دستور کار نهادها به 
ویژه مجموعه های مردمی و مذهبی قرار گرفته که یکی از آن ها سنت حسنه اطعام 
است که به گفته مدیر کل تبلیغات اسالمی، امسال با کمک هیئت های مذهبی و 
خیران و البته با رعایت شرایط بهداشتی 120 هزار پرس غذا طبخ و توزیع می شود. 
در کنار این برنامه کاروان شادی در شب عید و از چند شب قبل در همه شهرستان 
ها و برخی مراکز بخش ها فعالیت می کند و ضرب زورخانه ای، آهنگ های شاد در 

فضای آزاد از برنامه های آن هاست.
اجرای مسابقات کتاب خوانی   مرتبط با غدیر در فضای مجازی توسط هیئت ها، 
تشکل ها و مساجد از دیگر برنامه های فرهنگی مورد اشاره حجت االسالم » رضایی« 
است و در کنار این موضوع برنامه عکس یادگاری غدیر ویژه کودکان زیر هفت سال 
در برخی هیئت ها و مساجد برگزار می شود که توسط یک عکاس مهمان از خارج 

استان و با هزینه وی خواهد بود. 
برگزاری جشن ها در فضای آزاد و همچنین در برخی مساجد و هیئت ها در شب 

عید از دیگر برنامه هاست. 

یادداشت�

غالمرضا بنی اسدی



اکبری 

 چهره زرشکی استان این روزها خاکستری است. افت 
قیمت چون آفتی، آتش به خرمن های زرشک انداخته 
است و بهره برداران زرشک در شیب افت قیمت ها 
کاری از دستشان ساخته نیست. آن ها در حالی چند 
ماه تا شروع فصل برداشت زمان دارند که هنوز زرشک 
های خشک شده در انبار در تهدید آفت است و اگر 
بخواهند بیش از این ضرر نکنند باید تن به معامله با 
دالالن بدهند چون هنوز پنجره ای از سوی دولتمردان 
به رویشان باز نشده است. تعلل و بی تدبیری در حالی 
ادامه دارد که حاال خبرهایی از  انحصاری شدن زرشک 
شنیده می شود.  روزنامه خراسان جنوبی در ادامه 
پیگیری های خود از موانع رفع بحران زرشک این بار 
به سراغ زرشک کاران رفت تا بی پرده از آن چه پیش 

رویشان قرار دارد، سخن بگویند. 

گالیه از مدیران
قلم ناتوان تر از آن است که لحظات تلخ زرشک کاران را 
به رشته تحریر درآورد. باید زرشک کار باشی تا معنای 
بحران و درد زخم های نابودی دسترنج یک ساله را 
متوجه شوی. یک زرشک کار گفت: برای امرار معاش 
و جبران خسارت، خانه اش را فروخته است و دیگر 
زرشک کار هم قبل از آن که زرشکش طعمه آفت شود 
آن را به دست واسطه سپرده است تا برایش به فروش 
برساند. گالیه شان از مدیرانی است که برای خرید 
توافقی زرشک یا حمایت از زرشک کاران اقدامی 

درست انجام نداده اند.

انتقال به سردخانه دوای درد نیست
است  نهبندان  اهل  که  هم   دیگر  کار  زرشک  یک 
اظهارکرد که از زبان من بنویس مردی برای ورود به 
میدان نیست. چند ماه از وضعیت بحران زده زرشک 
می گذرد و مدیران قدم از قدم برنداشته اند. مگر 

انتقال زرشک به سردخانه دوای درد است؟ این فقط 
پاک کردن صورت مسئله است. 

فروش به دالل
)) محمدی ((اهل روستاست، صبح به مزارع می رود و 

غروب به خانه بر می گردد. چهار سر عائله دارد و هر 
سال محصولش را به واسطه یا همان دالل می فروشد. 
او تنها زرشک کار روستایش نیست. از او می پرسم 
امسال زرشک را چند فروخته ای؟ آهی می کشد و 
می گوید: امسال برای زرشک کاران ورق به گونه ای 

دیگر برگشت .
 قیمت کاالهای مصرفی سر به فلک کشید و ارزش 
زرشک با خاک یکسان شد. افت قیمت به انبارهای 
زرشک و دسترنج یک ساله مان افتاد و حالمان ناخوش 
شد. او از مدیران ارشد استان و بی تفاوتی هایشان 

گالیه می کند. 

بازار سیاه زرشک
زرشک کار دیگری هم  از سربیشه گفت: سرمایه برای 
ساخت تاالر نداریم. معاش ما از دسترنج کشاورزی 
است، صورتمان این روزها با سیلی سرخ است. او از 
بحران پیش رو گفت، تا چند وقت دیگر محصول تازه 
روانه بازار می شود در حالی که زرشک سال گذشته 

روی دستش مانده است.
))حسین پور((  اظهارکردکه زرشک را در روستا  و با نرخ 

بسیار پایین می خرند. واسطه گری و بازار سیاه به راه 
است و از ترس آفت زدن مجبور به فروش هستیم. او 
گفت: زرشک محصول صادراتی است و  هر روز دالر 
افزایش دارد و زرشک روند کاهش قیمت در پیش 

گرفته است. 

درخواست تسهیالت ارزان قیمت
دیگر کشاورز استان هم که دستش خالی است از 
مدیران خواست تا مدیریت بحران برای زرشک  انجام 

شود و تسهیالت ارزان قیمت برای امرار معاش زرشک 
کاران اختصاص یابد. )) براتی (( گفت: چند روز پیش 
بخشی از زرشک مانده درانبار را به ازای هر کیلو 38 
هزار تومان فروختم و واسطه برای واریز پول مهلت دو 

ماهه خواست. 

ظرفیت تکمیل سردخانه ها
او اوضاع را قمر در عقرب دانست و افزود: به ما پیشنهاد 
شد تا زرشک را از شاخه بریزیم و به سوله یا انبار در 
شهرک صنعتی انتقال دهیم اما این اقدام بی فایده 
است چرا که انبارهای خودمان سردتر است و شرایط 
بهتری برای نگهداری دارد. وی ادامه داد: درخواست 
کردیم اگر سردخانه ای چه در استان و چه خارج منطقه 
ظرفیت خالی دارد زرشک را به آن جا منتقل کنیم تا 
برای محصول تازه انبار خالی شود اما در سردخانه ها 
به روی زرشک کاران بسته است چرا که ظرفیتشان 
تکمیل است. به گفته وی چند روز پیش به یکی از اهالی 
روستا که زرشکش را به سردخانه سپرده است اعالم 
شد که برای خارج کردن زرشک از سردخانه اقدام کند 
چرا که فردی با پرداخت هزینه بیشتر سردخانه را برای 

نگهداری محصولش اجاره کرده است. 

زرشک بدون متولی و مسئول
این زرشک کار که اهل  مهمویی است،  افزود: زرشک 
محصول اقتصادی مهم استان است اما هیچ مسئول 
و متولی ندارد. مدیران دیر به فکر زرشک های باقی 
مانده در انبار افتاده اند و این مانند نوشدارو پس از 
مرگ سهراب است. وی صادرات بی رویه در گذشته و 
بدون نظارت را دیگر عامل افت قیمت زرشک دانست 
و افزود: زرشک متولی ندارد و آن قدر زرشک بی 
کیفیت را در بسته بندی های نامناسب صادر کردند 

که صادرات به بن بست رسید. 

صادرات بدون نظارت
او از سختی معیشت هم گفت و اظهارکرد که با فروش 
میزان کمی از محصول مانده در انبار هزینه کارگر، 
کود، سم، اصالح باغ و بذر و ... را پرداخت کردیم و 
برای گذران معیشت درخواست تسهیالت ارزان قیمت 
دادیم. اما انگار همه با ما سر قهر دارند و تسهیالتی هم 
برای حمایت نیست. به گفته وی بر صادرات نیز نظارت 

نیست و باید برای زرشک متولی مشخص شود.

فروش خانه برای امرار معاش
دیگر زرشک کار نیز اظهارکرد که برای خرید توافقی 
زرشک اطالع رسانی چندانی انجام نشده است و 
واسطه ها بازار را در دست گرفته اند.  )) عرب نژاد (( 
افزود : من و برادرانم فکر کردیم بعد از چند سال کار و به 
ثمر نشستن درختان زرشک می توانیم درآمدی داشته 
باشیم اما برای پرداخت هزینه های انجام شده اقدام به 
فروش خانه کردیم چون برای حمایت از زرشک کاران 

هم حتی یک مدیر پای کار نیست. 

انحصار زرشک
رئیس اتحادیه باغداران نیز با گالیه از شرایط بحرانی 
زرشک و بی توجهی به این وضعیت، گفت: به مدیران 
بارها هشدار دادیم که در صورت بی تدبیری، اتفاقات 
زعفران برای زرشک نیز رقم خواهد خورد. اما تعلل 
تا آن جا ادامه یافت که زرشک مانند زعفران کاالیی 
انحصاری شد و افراد معدودی بازار را در اختیار گرفتند 
و از کنار زرشک کاران بیشترین منفعت را می برند. 
»آذری« با بیان این که هیچ حمایتی از زرشک و زرشک 
کار نمی شود، در حالی که این محصوالت ثبت جهانی 
شده است، افزود: در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی 
هم چندان پیشرفتی نداریم و نیاز است تا تعاونی ها 
پای کار بیایند و به تمام استان ها زرشک برای فروش 

ارسال شود. 
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مطالبات کلزاکاران 

پرداخت شد

یاقوت برای انحصار گران 
بحران برای زرشک کاران  

برای  دولت  سوی  از  شده  اعالم  تضمینی  قیمت 
خرید کلزا پایین است و با این قیمت کشت کلزا برای 
کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد. همچنین تاخیر در 
پرداخت مطالبات دیگر عاملی است که رغبت را برای 
کشت کلزا پایین می آورد.  به گزارش »خراسان جنوبی« 
این روزها به جز زرشک و زعفران کاران حال دیگر 
کشاورزان استان نیز چندان شاداب نیست. کلزاکاران 
از قیمت اعالم شده توسط دولت برای خرید تضمینی 
این محصول و پرداخت دیرهنگام مطالبات شان در 
روزهایی که قیمت ها با سرعت نور باال می رود، گالیه 
دارند. به هر حال گاهی کرونا، نبود صادرات و واسطه 
گری ها آفت افت قیمت را به جان دسترنج کشاورزان 
می اندازد و گاهی هم بی توجهی دولت به هزینه تمام 
شده تولید برخی محصوالت. آن طور که یک کلزاکار 
اظهارکرد سال گذشته نرخ خرید تضمینی کلزا حدود 
سه هزار و 800 تومان بود و امسال با اندکی افزایش به 
چهار هزار و 600 تومان رسید. این نرخ خرید تضمینی 
در حالی است که هزینه های تولید این محصول بر 
اساس نرخ تورم و افزایش قیمت ها و دیگر کاالهای 
اساسی به 10 برابر رسیده است و این نرخ اعالم شده 
چندان صرفه اقتصادی برای کشاورز ندارد. به گفته 
وی کلزا بازار فروش خاصی ندارد و باید به همین خرید 
تضمینی رضایت داد. وی با اشاره به برداشت محصولش 
در ماه های گذشته، گفت: مطالبات کلزاکاران دیر 
پرداخت می شود و در این شرایط بازار فقط کشاورز ضرر 
می کند. وی افزود: با ادامه این روند همان اندک تمایل 
به کشت چنین محصولی هم کم می شود.  همچنین 
مرکز خرید این محصول کم  و هزینه های جانبی حمل 

و ... بسیار باالست.

پایان خرید تضمینی
جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
کشاورزی هم از پایان خرید تضمینی این محصول 
خبرداد و گفت: امسال قیمت خرید تضمینی دانه 
های روغنی کلزا به ازای هر کیلوگرم چهار هزار و 
660 تومان بود که نسبت به سال گذشته حدود 3۵ 

درصد افزایش داشت.
به گفته »اکبری« کشاورزان برای افزایش تولید نیاز 

به آموزش دارند و با دانسته های گذشته کشت کلزا 
برایشان مقرون به صرفه نیست. اگر علم تغذیه برای 
افزایش ماده آلی خاک به روز باشد تولید افزایش می 

یابد و سود بیشتری عاید کشاورزان می شود.
وی بیشترین میزان تولید کلزا در استان را مربوط به 
خوسف، طبس و نهبندان دانست و افزود: فعالیت 
فقط یک مرکز خرید برای کلزا سبب شده است تا 
خرید تضمینی این محصول زمان بر شود و پرداخت 
مطالبات هم به تعویق بیفتد. وی اطمینان داد که اگر 
افزایش تولید این محصول اتفاق بیفتد از سال آینده 
حجم سیلوها برای نگهداری و خرید کلزا افزایش می 

یابد و شرایط بهتر می شود. 

بی رغبتی به کشت کلزا
معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی نیز با بیان 
این که خرید تضمینی برای دانه های روغنی کشت 
شده استان انجام می شود، از بی رغبتی کشاورزان 
به سبب باد خیز بودن منطقه که کاهش عملکرد را در 
پی دارد خبر داد و افزود: قیمت برای خرید تضمینی 
توسط دولت اعالم می شود و بر اساس قیمت بازار 
جهانی است. این قیمت چندان غیر عادالنه نیست 
و با توجه به میزان تولیدات استان 2.2 برابر خرید 

تضمینی گندم است. به گفته »حسینی« با افزایش 
قیمت دالر پیش بینی می شود قیمت تضمینی خرید 
کلزا افزایش داشته باشد. وی سطح زیر کشت کلزا را 

99 هکتار بیان کرد.

فعالیت یک واحد روغن کشی
وی افزود: در خرید تضمینی مشکلی نداشتیم و تا 
هفته گذشته برداشت این محصول ادامه داشت. 
همچنین به این سبب که دانه های روغنی مانند کلزا 
را نمی توان در بازار فروخت، تولیدات این محصول 
با توجه به فعالیت واحد روغن کشی فعال در استان، 
خریداری شد و با همان نرخ خرید تضمینی در اختیار 
وی قرار گرفت. وی ادامه داد: روغن تولیدی به دیگر 
استان ها صادر می شود و چون وارد کننده روغن 

هستیم صادرات به خارج از کشور نداریم. 

60 درصد کلزاکاران در صف پرداخت 
مطالبات

»ضیائیان احمدی« مدیر سازمان تعاون روستایی نیز 
با اشاره به فعالیت یک مرکز خرید کلزا در خوسف، 
گفت: 40 تن خرید  تضمینی کلزا انجام و حدود 40 

درصد مطالبات کلزاکاران پرداخت شد. 

اشتغال زایی 5 هزار نفری در نیروگاه طبس
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به عنوان متولی ساخت 
نیروگاه های حرارتی دولتی در چارچوب وظایف محوله، به منظور ایجاد پایداری 
شبکه برق در منطقه شرق و جنوب شرق کشور احداث »نیروگاه زغال سنگ سوز 

طبس« در منطقه مزینوی خراسان جنوبی را در دستورکار دارد. 
حجم سرمایه گذاری برای اجرای این پروژه بیش از 43۵ میلیون یورو در بخش 
ارزی و هزار میلیارد تومان در بخش ریالی است و برای اجرای فاز اولیه باید 
تامین اعتبار 23۵ میلیون یورویی و هزار میلیارد تومانی انجام شود. با ساخت 
این نیروگاه، زغال سنگ حرارتی به عنوان یک حامل جدید و مطمئن به سبد 
انرژی کشور افزوده خواهد شد و ظرفیت منصوب کشور به میزان 6۵0 مگاوات 

افزایش خواهد یافت.
این طرح ملی که با توجه به جغرافیا، منابع استان و مزیت های نسبی منطقه 
در دست اجراست، پیشروی خراسان جنوبی را در مسیر توسعه پایدار و رشد 
متوازن، تسهیل می کند. منطقه طبس طی سال های متمادی، شاخص ترین 
شهرستان از نظر دارا بودن ذخایر زغال سنگ محسوب می شود و بخش اعظم 
این ذخایر از نوع آنتراسیت است که به دلیل  نبود یک مصرف کننده عمده، 

استخراج این نوع زغال سنگ تاکنون با اقبال کمتری مواجه بوده است.
با احداث نیروگاه زغال  سنگ  سوز در منطقه مزینو که اولین نیروگاه زغال سنگ 
سوز کشور نیز محسوب می شود، ساالنه به بیش از 2 میلیون تن زغال سنگ 
برای بهره برداری نیاز خواهد بود که این موضوع به نوبه خود جهش تولید در 
استخراج زغال سنگ کشور را در سالی که مزین به نام جهش تولید است، به 

دنبال خواهد داشت. 
استخراج زغال مصرفی این نیروگاه از معدن روباز انجام خواهد شد که کار در 
آن، مخاطرات پایین تری به دنبال دارد. افزون بر منابع خدادادی، وجود تجربه 
باالی معدن کاری زغال سنگ در منطقه طبس و نیز یک نظام مهندسی فعال و 

پویا و متخصص در استان از امتیازات برجسته اجرای طرح در این خطه است. 
احداث این نیروگاه افزون بر ایجاد تحول شگرف در صنعت برق و صنایع معدنی 
کشور، تحوالت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و صنعتی مهمی را نیز در این 
استان محروم به دنبال خواهد داشت. تثبیت اشتغال، اشتغال زایی و نیز رونق 

تولید از نتایج بهره برداری این پروژه ملی است.
از دیگر اهداف احداث طرح نیروگاه طبس و کارخانه تولید آلیاژ همجوار آن، 
جلوگیری از خام فروشی زغال، فراوری این ماده معدنی و ایجاد ارزش افزوده 
باالتر است. اجرای این پروژه که جذب سرمایه گذاری خارجی را نیز به همراه 
دارد به توسعه صنایع و معادن كشور، در چارچوب سند چشم انداز 1404 نیز 

کمک شایانی می کند.
در جـذب نیـرو اولویـت بـا افـراد بومـی از همـان منطقـه اسـت. از شـاخصه های 
ایـن نیـروگاه در مقایسـه بـا بقیـه نیروگاه هـای بـرق کشـور ایجـاد اشـتغال زایی 
گسـترده و پایـدار در دو بخـش نیـروگاه و معـدن در جـوار آن اسـت. به طـوری که 
با اجـرای این طـرح، در بخش معـدن و نیـروگاه حدود پنج هزارشـغل مسـتقیم و 

غیـر مسـتقیم ایجـاد خواهد شـد.
ایـن حجـم سـرمایه گـذاری در حـوزه توسـعه انسـانی می توانـد ضمـن کشـف 
اسـتعدادهای انسـانی بومی، کاهش مهاجـرت به کالن شـهرها را نیز بـه دنبال 
داشـته باشـد و سیاسـت محرومیت زدایـی و اشـتغال زایی را بیـش از گذشـته در 
بخش هـا و شـئونات مختلـف ایـن اسـتان کمتـر برخـوردار متبلـور سـازد و بسـتر 
مناسـبی بـرای توسـعه زیرسـاخت ها فراهـم آورد. همچنیـن بـا توجـه بـه تراکـم 
جمعیتـی پاییـن، صنعتـی شـدن و گسـترش جغرافیایـی شهرسـتان، افزایـش 

امنیـت در منطقـه شـرق کشـور را بـه دنبـال خواهـد داشـت.   
به حول و قوه الهـی و با حمایـت و پشـتیبانی اسـتاندار و نماینده محترم اسـتان، 
رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت خراسـان جنوبـی، مقامـات اسـتانی و 
دیگـر نهادهـا و دسـتگاه های مربـوط، تاکنـون اقدامـات در خـور توجهـی انجـام 
شـده و پـروژه پیشـرفت خوبـی داشـته اسـت و پیش بینـی می شـود بـا تـداوم این 
همکاری و هم افزایی ارزش آفرین در سـال 1403 شـاهد بهره برداری نیروگاه 

و کارخانـه همجوار آن باشـیم.

                                                                                  علی زمانی - مدیر کارگاه نیروگاه زغال سنگ سوز طبس

کش و قوس ها برای ساخت 
بیمارستان در شمال شهر بیرجند

یک مجوز، سهم 2 ساله 
مهرشهری ها از درمان

نبود مرکز خدمات درمانی شبانه روزی در شمال 
شهر بیرجند سبب شد تا سال 97، مجوز ساخت 
بیمارستان محلی به مساحت 2 هزار مترمربع 
در مهرشهر گرفته تا با 10 میلیارد اعتبار برای 
ساخت این بیمارستان اقدام شود. به گزارش 
»خراسان جنوبی« در ابتدای کار برای رفع نیاز 
مردم منطقه تامین اجتماعی پای کار آمد و کلنگ 
تامین  درمان  معاون  توسط  درمانگاه  ساخت 
اجتماعی استان به زمین زده شد اما به گفته 
»فیروزی« بر اساس تصمیم مسئوالن استان و 
فرماندار قرار شد احداث این بیمارستان محلی 
احداث  و  نشود  اجرا  اجتماعی  تامین  توسط 
توسط  نیاز  به  توجه  با  تر  پیشرفته  بیمارستان 
دانشگاه علوم پزشکی انجام شود. حال با گذشت 
دو سال از دریافت مجوز برای ساخت بیمارستان 
محلی در شمال شهر، فقط سهم آنان همین مجوز 
و زمین است و آن طور که شواهد نشان می دهد 
پیشرفت چندانی در کار حاصل نشده است. 
آن طور که معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند اظهار کرد ؛ این پروژه ۵ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد و 340 میلیون تومان اعتبار برای 
زمین و پروانه ساخت هزینه شده است. به گفته 
دکتر »دهقانی« مجوز الزم از وزارت بهداشت، 
نیز  زمین  و  دریافت  پزشکی  آموزش  و  درمان 
سال گذشته برای ساخت به خیر واگذار شده 
است.  وی با بیان این که از دیگر تعهدات دانشگاه 
بر  نظارت  و  گاز  برق،  انشعاب  خرید  پیگیری 
ساخت پروژه است، افزود: پس از تکمیل و بهره 
برداری برای تامین نیرو و تجهیزات، اقدام الزم 

انجام می شود. 

حمایت از سرمایه گذاران 
گلخانه

سرمایه گذاران گلخانه به منظور اجرای نهضت 
گلخانه ای حمایت می شوند. مهندس» قوسی« 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی در بشرویه گفت: 
باتوجه به این که شغل بیش از 80 درصد مردم 
این شهرستان کشاورزی است بنابراین لزوم 
توسعه کشت های گلخانه ای با حمایت از سرمایه 
گذاران این حوزه در بشرویه محسوس است. 
مهندس» شفیعی« فرماندار بشرویه نیز بر لزوم 
تسریع در راه اندازی فاز دوم مجتمع گلخانه 
بررسی  با  افزود:  و  کرد  تاکید  شهرستان  ای 
کارشناسی، باید موانع را رفع و از متقاضیان 
احداث گلخانه در شهرستان و سرمایه گذاران 

این حوزه حمایت کرد.

پل زنی به طبس مسینا
عملیات احداث پل باکسی  فیض آباد و تعریض 
پل خروجی طبس مسینا با هزینه ۵00 میلیون 
تومان آغاز شد. رئیس اداره راهداری و حمل 
ونقل جاده ای درمیان گفت: تعریض پل خروجی 
طبس مسینا به منظور تردد ایمن در دست اقدام  
و مدت اجرای این پروژه که از ابتدای تیر آغاز 
ساالری  رسول  »حاجی  است.  ماه  پنج  شده، 
طبس« ادامه داد: با اجرای پل باکسی در محدوده 
روستای فیض آباد با سه دهانه یک متری  مشکل 
و  ها  رودخانه  طغیان  زمان  در  مسیر  انسداد 
سیالب های فصلی رفع می شود. به گفته او پل 
خروجی طبس به طول 8 متر و عرض 4 متردر 
دست تعریض است که32 متر به آن اضافه و با 
ساخت دیوارهای برگشتی به صورت دالی اجرا 

می شود.

انتصاب فرماندار جدید 
فردوس

وزیر کشور در حکمی حمید حالج مقدم را به 
منصوب  فردوس  شهرستان  فرماندار  سمت 
کرد. »حالج مقدم« بیست و چهارمین فرماندار 
شهرستان فردوس، مدیرکلی دفتر امور شهری 
و  جنوبی  خراسان  استانداری  شورا های  و 
شهرداری فردوس را در کارنامه دارد. حسن 
میرزایی فرماندار قبلی فردوس کمتر از دو سال 

این سمت را بر عهده داشت.

سیاهه مشکالت گلخانه داران

هزار وعده خوبان یکی وفا نکند 
سال گذشته استاندار برای بررسی مشکل گلخانه داران استان و رفع موانع 
تولید بازدیدی از مجتمع گلخانه های محمدیه خوسف داشت و در این دیدار رو 
در رو از مدیران خواست تا پیگیر کاهش موانع تولید و سرمایه گذاری درگلخانه 

ها به منظور توسعه نهضت گلخانه ای در خراسان جنوبی شوند.
 در این بازدید وعده های بسیاری از سوی مدیران برای کاهش مشکالت 
داده شد. خبرنگار ما پیگیر تحقق این وعده ها شد و آن طور که گلخانه داران 
اظهارکردند از هزار وعده خوبان یکی وفا نکرد و مشکالت گلخانه داران به قوت 

خود باقی است. 
به گزارش »خراسان جنوبی« مشکالتی چون کمبود آب و زمین برای توسعه 
گلخانه های موجود، نبود دانش فنی و فراهم نبودن زمینه ها برای مهارت 
ورزی، نبود بازار فروش، کمبود زیرساخت جاده، برق، مخابرات در مجتمع های 
گلخانه ای، متضرر شدن گلخانه داران به دلیل نوسان قیمت ها، آموزش های 
غیراصولی، فروش نشا و بذر نامرغوب، قیمت باالی زمین های قابل واگذاری 
برای احداث گلخانه، کمبود آب شرب در محل مجتمع ها، هزینه های سنگین 
تجهیزات گلخانه ای، سود باالی تسهیالت، کمبود نیروی کار به دلیل نبود 
امکانات رفاهی، بهره نبردن از تجارب گلخانه داران، نبود آموزش برای مدیریت 
مصرف آب، مشکالت حمل و نقل و صادرات محصول تولیدی و ... از جمله موانع 

و مشکالت گلخانه داری مطرح شد.
  اما با وجود هزاران وعده برای کاهش مشکالت همچنان این مسائل گریبان گیر 
گلخانه داران است و برخی از مشکالت در مقایسه با سال گذشته شدت بیشتری 
دارد. یک گلخانه دار با بیان این که برق رسانی مسیر ورودی گلخانه خوسف 
کمی بهتر شد اما از تحقق دیگر وعده ها خبری نیست، افزود: سرمایه گذار در 

نیمه کار رها می شود و حمایت فقط روی کاغذ است.
 به گفته وی شرایط توسعه گلخانه مانند اختصاص زمین برای افزایش سطح زیر 
کشت هموار شد اما نرخ تسهیالت توسعه گلخانه ها از 7 درصد به 12 درصد و 

حتی بیشتر رسید که جای تاسف دارد. 
اما دیگر گلخانه دار هم اظهارکرد که زیرساخت آب و جاده ضعیف است و نوسان 

قیمت در بازار فروش، گلخانه داران را متضرر می کند. 
وی از افزایش قیمت چند برابری محصوالت گلخانه ای گفت و افزود: موانع 
صادرات هم بسیار است و هنوز هیچ محصولی از گلخانه های استان صادر 
نمی شود. وی به باال بودن هزینه های حمل و نقل اشاره کرد و گفت: بیشتر 
مشکالت مطرح شده به قوت خود باقی است و با این اوضاع اقتصادی گمان می 

رود همچنان باقی بماند. 
معـاون بهبـود تولیـدات باغـی سـازمان جهـاد کشـاورزی نیـز برخی گالیـه های 
گلخانـه داران را بـه حق دانسـت و افزود: بـرای رفع مشـکالت و موانـع آن چه در 
حیطـه اختیـارات و وظایـف سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـت تـا حـدودی مرتفع 
شـد و هر چند در برخـی مـوارد مانند زمین مسـائلی وجود داشـت اما بـاز هم کم 
کاری نشـد و هـر گلخانـه دار کـه درخواسـت زمیـن بـرای توسـعه گلخانه داشـت 

رسـیدگی شد.
 به گفتـه »درکی« بـرای نرخ سـود تسـهیالت در کشـور تصمیم گیری می شـود و 
ما پیگیـری زیادی بـرای ایـن موضوع داشـتیم اما بـا وجود اطالع رسـانی بسـیار 

برای تسـهیالت با نـرخ 12 درصـد دو یا سـه متقاضـی داریم. 
همچنین برای تامین دیگر خواسته ها باید نهادهای مرتبط پاسخ گو باشند. 

یادداشت�

اشک خرید تضمینی روی گونه کلزا

از گوشه و کنار استان
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