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●●راهنمایی و رانندگی بیرجند چرا اقدامی برای
هوشمند کردن چراغ های راهنمایی انجام نمی
دهد تا رانندگان در روزها و ساعات خلوت در
چهار راه پشت چراغ قرمز منتظر نمانند؟
●● شهرداری بیرجند برای نظافت و جارو کردن
میدان های مهرشهر به ویژه مهر  ،4اقدام کند
چون شرایط مناسبی ندارد.
●● دلیل کم توجهی مسئوالن شهری به شهرک
امام علی (ع) چیست؟ ساکنان یک روز برای
آبیاری فضای سبز دچار مشکل می شوند و یک
روز برای جمع آوری زباله ها .در شرایط فعلی
خودروی جمع آوری زباله خیلی کم به این منطقه
می آید و در کنار آن زباله گردها بیشتر شده اند.
●● مسئوالن آموزش وپرورش استان پاسخ دهند
که در چارت سازمانی مدارس ابتدایی ظرفیت
هر کالس  30نفر است؟ دبستان خیابان رجایی
در پایه اول  30نفر دانش آموز دارد که سبب
شلوغی کالس و در نتیجه امکان وقت کمتر معلم
برای رسیدگی به وضعیت درسی همه دانش
آموزان می شود.
●● مسئوالن شرکت نفت به فکر برخی ساکنان
روستای دره چرم درمیان باشند زیرا به دلیل
اجرا نشدن علمک ،امکان استفاده از شبکه گاز
را ندارند در حالی که هوا سرد شده است و به
سوخت نیاز دارند.

امام جمعه موقت بیرجند مطرح کرد:

خطرفتنهتفرقه

امت اسالمی در شرایط فعلی باید مواظب فتنه
بزرگ یعنی ایجاد تفرقه توسط دشمن باشد.امام
جمعه موقت بیرجند روز گذشته در خطبه های

نماز جمعه این شهر گفت :وقتی براساس اسالم
هر مسلمانی با هر مذهبی واجب میداند خداوند،
پیامبر(ص) ،قرآن و اهل بیت(ع) را دوست بدارد،
ت االسالم والمسلمین
این مبنای وحدت است.حج 
«مختاری» افزود :وحدت امت اسالمی زیربنای
قوی و محکم دارد و ضرورت مورد نیاز امروز جامعه
است و جا دارد شیعه و سنی بر این مبنا دور هم جمع

ثبت نام از امروز آغاز می شود

وی با تاکید بر این که افرادی می توانند در این طرح ثبت
نام کنند که فرم جیم آن ها سفید باشد یعنی تسهیالت،
زمین یا واحد مسکونی دولتی نگرفته باشند ادامه داد:
افراد صاحب زمین یا مسکن هم نمی توانند در این طرح
ثبتنامکنند.بهگفتهویافزونبراینبایدافرادپنجسال
سابقهسکونتدرشهرموردتقاضاراداشتهباشندوباتوجه
بهاینکهیکیازمهمتریناهدافاجرایطرح،جلوگیری
ازتخلیهروستاهاستروستائیانمیتوانندازتسهیالت
بنیاد مسکن برای ساخت و ساز در روستاها استفاده
کنند و آن ها مشمول این طرح نیستند.معاون اداره کل
راه و شهرسازی تاهل را هم در فهرست شرایط برای ثبت
نام در طرح ملی مسکن بیان کرد و افزود :افرادی که در
روستاهای اقماری تسهیالت یا زمین دریافت کرده اند
به دلیل این که سامانه ذکر شده به سیستم بنیاد مسکن
و اداره ثبت اسناد متصل است و سابقه این افراد در این
سامانههاثبتشدهنمیتواننددراینطرحشرکتکنند.

رقابت های اهداف پروازی در جنگل نخاب

پیگیری حرف مردم

آسفالت میدان و بولوار غدیر
پس از جدول گذاری
«آسفالت میدان و بولوار غدیر در سجادشهر
بیرجند پس از سال ها عبور خودروها و حفاری
های متعدد و لکه گیری خراب و ناهموار است
که نیاز به روکش دارد» .این پیام هفتم مهر در
ستون حرف مردم درج شد .سازمان عمران و
بازآفرینی شهری شهرداری در پاسخ اعالم کرد
جدول گذاری آیلند بولوار غدیر در حال انجام
است که عرض آسفالت از هر طرف حدود یک متر
اضافه می شود و پس از جدول گذاری در برنامه
آسفالت است.

مشمولی -اولین دوره رقابت های تیراندازی به اهداف پروازی به مناسبت آغاز
امامتحضرتولیعصر(عج)دربهشتگمشدهکویرخوسف«جنگلنخاب»برگزار
شد.رئیسادارهورزشوجوانانخوسفگفت:اینرقابتهاباحضور۱۵شرکتکننده
ازشهرستانهایبیرجند،خوسف،نهبندانوطبسدرجنگلنخاببرگزارشدکهدر
پایاننوفرستیوشریفیازبیرجندوعلیحاجیزادهازخوسفمقامهایاولتاسوم
راکسبکردند«.چهکندینژاد»،افزود:مسابقاتبومیومحلینیزباحضور ۶۵نفر
دردوبخشخواهرانوبرادراندررشتههایچوبکشیوهفتسنگمهارتیبرگزار
شد که در پایان در رشته چوب کشی در گروه آقایان حسن رونده و در رده خواهران
فاطمهشببینودرهفتسنگمهارتینیزامیدبهمدیعناوینبرتررابهدستآوردند.

سریع ترین
اسب های استان
در کورس پاییزه

زهرایی – روز گذشته اولین کورس پاییزه اسب
دوانی استان در سال  98در پیست اسب دوانی
بیرجند با حضور مشتاقان این ورزش برگزار
شد.به گزارش «خراسان جنوبی» سرپرست
هیئت سوارکاری استان در حاشیه این رقابت

شوند.به گفته وی اگر اتحاد بر محور خدا ،قرآن و
پیامبر(ص) جای خود را به هرج و مرج در دوستی
و دشمنی بدهد نتیجه آن تفرقه و انحطاط است که
امروز دنیای اسالم گرفتار آن است.وی مهمترین
عامل در انتخاب درست را بصیرت دانست و گفت:
بصیرت افزایی نیاز ضروری جامعه و مردم است تا به
درستی تصمیم بگیرند.

وی با اشاره به اجرای این طرح به صورت واگذاری زمین
به متقاضیان ادامه داد :این طرح زمین های خالی که در
شهرها وجود دارد و تا به حال واگذار نشده را شامل می
شودوبهصورتمجتمعیوگروههایساختبهمتقاضیان
واگذار خواهد شد و افراد باید برای ساخت اقدام کنند.به
گفته علیزاده در این طرح  1382خانوار در مرکز استان
و1706خانواردرشهرهایکوچکازطریقبنیادمسکن
میتوانندثبتنامکنندوافزونبراینتعدادیدرقالبگروه
های ویژه برای تهیه زمین ،تعدادی هم مسکن محرومان ،
تعدادی در قالب تفاهم نامه نیروهای مسلح و تعدادی هم
درقالبمتقاضیانتسهیالتبافتفرسودهدراینطرحقرار
دارند.وی با اشاره به این که تاکنون برای ثبت نام اولیه در
سایتهیچهزینهایاعالمنشدهاستافزود:مرحلهبعدی
پاالیشوبررسیافرادواجدشرایطوبعدازآنهمواگذاری
زمینخواهدبودکهبرایاینموضوعبایدآییننامهاجرایی
ابالغ شود که بعد از ابالغ قیمت زمین ها مشخص خواهد
شد.ویبااشارهاینکهدرمرحلهفعلیفقطدر 10استان
قراربرثبتناماستافزود:افرادیکهواجدشرایطنیستند
بهسایتمراجعهنکنندواجازهدهندکهافرادواجدشرایط
دراینمرحلهثبتنامکنند.

تعیین نرخ برق

این طرح زمین های
خالی که در شهرها
وجود دارد و تا به
حال واگذار نشده
را شامل می شود و
به صورت مجتمعی
و گروه های ساخت
به متقاضیان
واگذار خواهد شد

خراسان جنوبی جام خوشه چین را درو کرد

خراسانجنوبیدراولیندورهازرقابتهایجامخوشهچینمرحله 5کشورکهباحضور
بااستانهایخراسانهایجنوبی،رضوی،شمالی،یزد،کرمانوسیستانوبلوچستان
درقاینوسرایانبرگزارشدمقامقهرمانیراازآنخودکرد.بهگزارش«خراسانجنوبی»،
استان های کرمان و خراسان رضوی به ترتیب دوم و سوم شدند.دکتر«حجتی» ،معاون
توسعهورزشروستاییوعشایریوزارتورزشوجواناندرمراسمبرگزاریاینرقابتها
گفت:بهروستاهایدارایسالنوفضایورزشی 100میلیونریالتجهیزاتوامکانات
ورزشیپرداختمیشود«.عزیزی»مدیرکلورزشوجوانانهماظهارکرد:استخرشنای
بانوانقاینکهازمصوبههایگذشتهاستوبهدالیلیدوبارافتتاحشداماموردبهرهبرداری
قرارنگرفتطی 45روزآیندهرفعنقصوموردبهرهبرداریقرارمیگیرد.
ها گفت  :در این کورس  13اسب شامل  6اسب
نژاد ترکمن و  7اسب نژاد دخون از شهرستان
های بیرجند و طبس حضور داشتند.به گفته
«یکه خان» در پایان در نژاد دخون ،اسب سیلور
کولت با چابک سواری هادی حاجی زاده و

خراسان جنوبی  62سال پیش
در روزنامه

 

واگذاریزمین

واجدانطرحملیمسکن

زهرا قربانی – ثبتنامطرحملیمسکندرحالیازامروز
در اسـتان شـروع می شـود که عده زیادی از متقاضیان از
امروز دسـت به کار می شـوند تـا از بلکـه از ایـن راه بتوانند
صاحب خانـه شـوند و بـا مسـتاجری خداحافظـی کنند.
بر اسـاس این طرح حدود سـه هزار خانه در نقاط شـهری
و روسـتایی اسـتان احـداث خواهـد شـد .در ایـن شـرایط
سـواالت متعددی دربـاره نحوه ثبت نـام و دیگـر جزئیات
آن مطـرح اسـت کـه در ایـن زمینـه پاسـخ آن را از معـاون
سـاخت و مسـکن اداره کل راه و شهرسـازی جویا شدیم.
«علیـزاده» در تشـریح جزئیـات ایـن طـرح بـه «خراسـان
جنوبی»گفت:متقاضیانثبتنامطرحاقدامملیتولید
و عرضه مسـکن در اسـتان مـی تواننـد از امروز بـا مراجعه
بـه سـایت  www.tem.mrud.irشـروط نـام نویسـی
را مطالعـه کننـد و بـرای ایـن کـه فرصـت برابـر در اختیـار
همه قـرار گیـرد ،سـه روز زمـان دارنـد که مـدارک خـود را
بارگـذاری کنند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

مربیگری امیر رعیت و مالکیت دکتر اکبری از
بیرجند و در نژاد ترکمن اسب مارتن هورک با
چابک سواری محمد رضا وفادار ،مالکیت علی
امامی و مربیگری محمد رضا وفادار از طبس
قهرمان شد.

روزنامه خراسان در شماره  2464به تاریخ  16دی 1336در مطلبی در
صفحه پنج آورده است :بر طبق دستور شفاهی آقای استاندار انجمن شهر
فردوس تصویب نمود که قیمت هر کیلووات برق از  6ریال به  5/5ریال تقلیل
یابد طبق تصمیم دیگر انجمن از اول دیماه  1336نرخ گوشت بره از  86ریال
به  96ریال و گوشت بز از  72/60ریال به  80ریال ترقی داده شد

رویداد

جشن عید بیعت در بیرجند
حسین قربانی – جشن عید بیعت همزمان با آغاز امامت امام زمان (عج) در
بیرجند برگزار شد .
به گزارش «خراسان جنوبی» حاضران درحالی که پرچم های «لبیک یا مهدی
(عج) » بر افراشته شده بود با پخش شربت و شیرینی آغاز والیت امام زمان (ع)
را جشن گرفتند.حجت االسالم «مافی نژاد» از وعاظ مشهد در این مراسم با
تاکید بر این که نباید تنها به یا مهدی(عج) گفتن اکتفا کرد ،گفت :باید با حضرت
مهدی(عج) همراه شویم که این امر نیاز به دو بال َو َرع وخوش اخالقی دارد.

امروز گردهمایی سند چشم انداز بیرجند
گردهمایی سند چشم انداز شهر بیرجند با هدف استفاده از نظرات شهروندان
برای توسعه آینده شهر امروز برگزار می شود .شهردار بیرجند گفت :مشارکت
شهروندان عامل مهمی در مدیریت شهری است و نقش مؤثری در کیفیت بخشی
به زندگی شهروندان دارد.به گفته «جاوید» استفاده از نظرات شهروندان و
برنامه ریزی راهبردی برای توسعه شهر می تواند زمینه مناسبی برای تحقق
بخش مهمی از حقوق شهروندی در شهر باشد.

خسارت30درصدی یخبندان به زرشک و زعفران
انصاری  -سرما و یخبندان از اول آبان به هزار و 819هکتار از اراضی زعفران و
باغ های زرشک بین  15تا  30درصد خسارت زد .مدیر صندوق بیمه کشاورزی
استان به خبرنگار ما گفت :بیشترین خسارت وارد شده مربوط به بخش سده
قاینات با  700هکتار ،قاین با  460هکتار و آفریز این شهرستان با  200هکتار
است.به گفته «غنچه» در مجموع خسارات وارده در مناطق آفریز ،سده ،پسکوه،
افین ،زهان ،قاین ،مهیار ،پیشکوه ،شاخن ،خضری دشت بیاض و نیمبلوک ثبت
شده است.وی افزود :افت دما در چند روز اخیر یخ زدن گل ها و کالله زعفران
را به همراه داشت و در نتیجه باعث له شدن گل ها و از طرفی رنگ گرفتن
ریشه کالله  ،کاهش کیفیت رنگ و بوی زعفران و افت کیفیت محصول شد.

