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ستون حرف مردم
روزنامه خراسان جنوبی
انعکاس دهنده صادق نظرها،
انتقادها و مشکالت شماست.
پیامک:
2000999

نمابــر:
056 32448054

●●کوچـه آزادی ( 6کـوی بسـیج) نهبنـدان از
یـک سـال قبـل بـرای گازرسـانی حفـاری شـده
است اما هنوز از لکه گیری و آسـفالت این چاله
هـا خبـری نیسـت در حالـی کـه شـاهد آسـیب
دیدگـی خودروهـا هسـتیم .شـهرداری بـه ایـن
کوچـه هـم توجـه کنـد.
●● شهرسـتان درمیـان بـا توجـه بـه نزدیکـی بـه
مرز ،کوهستانی بودن و پوشـش خوب؛ قابلیت
ایجاد منطقـه ویـژه اقتصـادی را دارد.
●● چنـدی پیـش آسـفالت قسـمتی از محـور
بیرجند – اسـدیه تا سـه راهی منصورآباد انجام
شـد که جای تشـکر دارد اما در ایـن بین روکش
آسـفالت در سـه راهـی انجـام نشـد بـه گونـه ای
کـه ناهمـواری هـای ورودی و خروجـی محـور
قهسـتان همچنـان باقـی اسـت.
●● وجـود پیچ هـای متعـدد در محـور منصورآباد
– مـرک ،رانندگـی بـه ویـژه در شـب را در ایـن
مسـیر سـخت مـی کنـد و خـط کشـی وسـط
جـاده ،چنـدان کمـک کننـده نیسـت .بـا توجـه
به تردد باالی خودروها در این مسـیر ،متولیان
ایـن جـاده بـرای خـط کشـی دو طـرف آن هـم
اقـدام کننـد.

پیگیری حرف مردم

رعایت استاندارد در ایجاد
سرعت گیرهای ورودی دستگرد
«سرعت گیرهایی در ورودی دستگرد بیرجند
از سمت ج ــاده اســدیــه احـــداث شــده اســت که
شباهتی به سرعت گیر ندارد .این موانع نه تنها از
استانداردی تبعیت نمی کند و به خودرو آسیب می
زند بلکه رنگ آمیزی هم نشده است تا به راحتی
دیده شود» .این پیام  20شهریور در ستون حرف
مردم درج شد .روابط عمومی اداره کل راهداری
و حمل و نقل جــاده ای در پاسخ اعــام کرد که
سرعت گیرهای یاد شده برابر استانداردهای مورد
نیاز برای مدیریت سرعت خودروهای ورودی به
میدان اجرا شده است .در ضمن عالیم عمومی
(تابلوهای هشداری) و چشم گربه ای قبل از این
سرعت گیرها نصب شده است.
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اقتداردر میدان
گروهخبر
مقتدر و با صالبت در کنار هم ایستادند تا نشان دهند
برای دفاع از آرمان ها و سرزمین ،مانند دوران دفاع
مقدس یکی هستند ،اگر چه در رنگ لباس شان تفاوت
باشد اما در هدف یکی هستند .دوباره صف به صف و با
صدایی واحد ،ا ...اکبر ،جانم فدای رهبر ،سر دادند تا

بگویند همواره گوش به فرمان رهبر و فرمانده اند .آن
ها در این روز تنها قسمتی از توان رزمی خود را مقابل
جهان به نمایش گذاشتند تا مبادا اندیشه ای شوم به
ذهندشمنبرایدستاندازیبهخاکایراناسالمی،
خطور کند .همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس ،رژه گروه
هاینمونهنظامیاستاندربیرجندروزگذشتهباحضور
نمایندهولیفقیهدراستان،استاندار،فرماندهانارشد
نظامی و انتظامی ،جمعی از مدیران و مردم برگزار
شد.جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفان در
مراسم به این نکته اشاره کرد که دشمن بیشتر از این،
امکان تهدید ایران را ندارد و شاهد فروپاشی هیمنه

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

آمریکا هستیم .سردار «سپهر» با تاکید بر این که ایران،
قدرت دفاعی و نظامی برای حفظ نظام را دارد ،گفت:
امروز ثابت کرده ایم هر گونه پیشرفت اقتصادی ،علمی
و فرهنگی در ایران بر اساس رهنمودهای الهی و بر پایه
قدرت دفاعی و امنیتی است .وی تصریح کرد که هیچ
وقت ،تسلیم اراده دشمن نخواهیم شد زیرا در فکر،
عملووجودماعقب نشینیوتسلیممعناندارد.فرمانده
سپاهانصارالرضا(ع)همگفت:درجبهه هایفرهنگیو
اقتصادی ،منسجم تر از گذشته عمل می کنیم .سردار
«قاسمی» افزود :امروز بعد از گذشت سال ها از انقالب
باز هم می گوییم که تا آخر ایستاده ایم.

 

آب آلوده است
روزنامه خراسان در شماره  2335به تاریخ چهارم مرداد  1336در مطلبی
در صفحه پنج آورده است :آب آشامیدنی که از فاصله  24کیلومتر بفردوس
می آید بی اندازه کثیف و آلوده و قابل آشامیدن نیست ولی بحکم اجبار که
دسترسی بآب آشامیدنی دیگری نیست بایستی آشامید و تسلیم قضا و قدر و
سرنوشتخطیریگردید.

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

حذف یارانه1196خانواراستان

زهرا قربانی –سخنگوی دولت چند روز پیش در
حاشیه جلسه هیئت دولت از حذف یارانه حدود 700
تا  800هزار نفر در قالب کمتر از  200هزار خانواده
با درآمد باال خبر داد که از اول مهر اجرایی می شود.
بر این اساس جمعی در زمان پرداخت یارانه شهریور،
حذف شدند و باقی مانده نیز تا امروز حذف خواهند شد
و از مهر یارانه به حسابشان واریز نمی شود .مدیر کل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با «خراسان
جنوبی» ،این آمار را در استان هزار و  196خانوار اعالم
کرد که در مجموع حدود چهار هزار نفر را شامل می
شود و خراسان جنوبی ،کمترین آمار حذف شدگان

تسهیالت صندوق توسعه ملی
برای راه آهن مشروط شد

استان ها را در این زمینه دارد« .رکنی» درباره مبنای
شناسایی و حذف گروه های پر درآمد گفت :خانوارها
بر اساس اطالعات ثبتی مانند مسافرت های خارجی،
خودروهایی که فرد دارد ،نوع شغل ،کارفرما بودن
و تعداد نیروها ،معامالت انجام شده ،دارایی های
مختلف و اطالعاتی که روی کد ملی فرد ثبت شده
است دهک بندی و در این زمینه هم گرو ه های پر
درآمد شناسایی شده اند .به گفته وی ،به سرپرستان
خانواری که در شهریور یارانه دریافت نکرده اند از
طریق پیامک اطالع رسانی شده است و این افراد در
صورت اعتراض میتوانند درخواست رسیدگی دوباره

هیئت وزیران تصویب نامه موضوع مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای
پروژه اتصال بیرجند به راه آهن بافق -مشهد را اصالح کرد .بنا به اعالم پایگاه
اطالع رسانی دفتر هیئت دولت ،هیئت وزیران در جلسه  ۲۷شهریور معاونت
حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل  138قانون اساسی تصویب نامه
 ۵۶۶۰۶ /۶۷۲۸۹را اصالح کرد .بر اساس این مصوبه ،تامین مالی پروژه
اتصال بیرجند به راه آهن بافق -مشهد از محل تسهیالت صندوق توسعه ملی
منوط به رعایت ماده ( )۱۶قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و
تصویب هیئت امنای صندوق یاد شده است .گفته های یک مقام آگاه هم در
این باره حاکی از آن است که کنسرسیوم تشکیل شده برای تامین منابع مالی
پروژه راه آهن قرار است  20درصد اعتبار را تامین کند و بقیه بودجه مورد نیاز
از محل تسهیالت صندوق توسعه ملی و بقیه بانک ها تامین شود که بر اساس
مصوبه جدید منابعی که از صندوق توسعه ملی برای این منظور اختصاص می
یابد باید مجوز هیئت امنای آن را داشته باشد .به گفته وی ،افزون بر این ،به هر
میزان که بیشتر بتوان از محل صندوق توسعه ملی برای پروژه احداث راه آهن
اعتبار دریافت کرد بهتر از بقیه منابع است.

به منظور برقراری یاران ه را انجام دهند.وی با هشدار به
شهروندان به منظور جلوگیری از یک سری سودجویی
ها در این باره افزود :افراد به پیامک های مشکوک
توجه و به صورت انفرادی اقدام نکنند .به گفته وی،
در دریافت پیامک به این نکته توجه داشته باشند که
پیامک با سربرگ یارانه ارسال خواهد شد و اطالع
رسانی از طریق «شماره» ،نادرست است و باالی صفحه
باید به انگلیسی کلمه یارانه Yaraneنوشته شده باشد.
او آماری از یارانه بگیران در استان و تعداد افرادی که
تاکنون یارانه شان قطع شده است ،ندارد و این آمار را
به صورت متمرکز بیان می کند.

خراسان جنوبی  62سال پیش   
در روزنامه

بهارتحصیل17500کالس اولی

رکنی :
به سرپرستان
خانواری که در
شهریور یارانه
دریافت نکرده اند
از طریق پیامک
اطالع رسانی شده
است

رئیس کل دادگستری استان اعالم کرد:

35درصدپروندههایحقوقی مربوط به اختالفاتخانوادگی
اکبری  -نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در حالی روز گذشته با پنج دستور کار طرح ایمنی و
پیشگیری از سرقت اماکن در حال احداث ،سامان دهی سرویس مدارس ،بررسی نقاط حادثه خیز درون
شهری ،تبیین ظرفیت سامانه سجام قوه قضاییه و تبیین برنامه برای پیشگیری از خشونت برگزار شد که
خبرهای تلخی از اختالفات خانوادگی و طالق به همراه داشت .حجت االسالم والمسلمین «حمیدی»
رئیس کل دادگستری استان با اشاره این که خراسان جنوبی هر چند از نظر آسیب های اجتماعی در نقطه
مطلوب قرار ندارد اما به نسبت دیگر استان ها شرایط بهتری دارد ،گفت :وضعیت استان در زمینه وقوع
جرم نگران کننده نیست اما  35درصد پرونده های حقوقی دادگستری اختالفات خانوادگی است که زنگ
خطری برای منطقه به شمار می رود و باید بیش از این به پیشگیری از آسیب های اجتماعی به ویژه موضوع
طالق پرداخت« .جاوید» شهردار بیرجند هم گزارشی از اقدامات برای شناسایی نقاط حادثه خیز و هزینه
 600میلیون تومانی به منظور رفع موانع ترافیکی و ایجاد ایمنی برای مدارس و  ...خبر داد« .رضوی» رئیس
اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش نیز از مقاومت برخی مدیران مدارس مرکز استان
برای شیوه اجرایی سرویس مدارس گفت و معاون تربیت بدنی و سالمت این اداره کل هم از اجرای طرح
نماد (آسیب های اجتماعی) در شش مدرسه مرکز استان و همه مدارس درمیان خبر داد« .تهامی» با اشاره
به درمان  72دانش آموز معتاد در استان گفت 40 :نفر در دوره ابتدایی 20 ،نفر در دوره اول متوسطه و
بقیه در دوره دوم متوسطه بودند.

اکبری-باشوروشوقکودکانه،لباسبرتنکردندتادرفصلیدیگراززندگی،جشن
شکوفه ها و اولین روز مدرسه رفتن را در دفتر خاطراتشان ثبت کنند .به گزارش
«خراسانجنوبی»،روزگذشتهودرواپسینروزتابستان،زنگشکوفههابرایشروع
سال تحصیلی 17/5هزار کالس اولی در مدارس استان به صدا درآمد .مدیر کل
آموزش و پرورش در مراسم زنگ شکوفه ها در دبستان دخترانه محدثه بیرجند از
حضور 17هزار و 500کالس اولی دختر و پسر در 656کالس استان خبر داد که
این آمار در مقایسه با سال تحصیلی گذشته حدود هزار نفر افزایش داشته است.
«واقعی» با اشاره به رشد 4درصدی جمعیت دانش آموزی استان در سال تحصیلی
جدید،گفت 180:هزاردانشآموزدردورههایمختلفتحصیلیحضوردارند.

توزیعکاال برگ نفت ازامروز

انصاری  -کاالبرگ توزیع نفت سفید برای مناطق بدون پوشش شبکه گاز در
استان از امروز توزیع می شود .مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده
های نفتی منطقه خراسان جنوبی به خبرنگار ما گفت :با توجه به در پیش بودن
فصل سرد ،از اول مهر تا  30آذر ،کاال برگ نفت سفید برای مناطقی که از نعمت
گاز طبیعی برخوردار نیست ،توزیع می شود .به گفته «کفاشی» ،کاال برگ نفت
سفید برای نواحی مرکزی شامل بیرجند ،سربیشه ،درمیان و خوسف و در قاینات،
زیرکوه ،فردوس ،بشرویه و سرایان به میزان  ۵۰۰لیتر توزیع خواهد شد.وی
افزود :همچنین برای مشموالن نهبندان ۴۰۰لیتر سهمیه تعیین شده ،البته
تحویل سوخت به خانوارها مشروط به ثبت نام در سامانه است .به گفته وی ،مالک
اعطای کاال برگ ،افرادی است که در خانه هایشان علمک گاز نصب نشده باشد.

محوردلهره  3قربانیگرفت
رضایی  -تصادف روز گذشته در محور قاین – بیرجند بین دو سواری به قربانی
شدن سه نفر و زخمی شدن هفت نفر دیگر منجر شد .به گزارش خبرنگار ما،
رئیس پلیس راه استان در این باره گفت :این حادثه خونین ساعت  14:50روز
گذشته در کیلومتر  56این محور در نزدیکی آرین شهر رخ داد و دو خودروی
سواری پراید و پژو در جاده دو طرفه با هم برخورد کردند که یک مرد و زن از
سرنشینان پراید و راننده پژو جان باختند .سرهنگ «رضایی» علت این حادثه را
انحراف به چپ ناشی از سبقت از سوی راننده پژو اعالم کرد.

