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 2اخبار
حرف مردم
تلفــن:
056 32448050

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

نمابــر:
056 32448054

●● تکلیف سپرده گذاران طرح صندوق یکم در
طرح ملی مسکن چیست؟ شرایط ثبت نام به
شکلی بود که سهمیه بیرجند در چشم به هم
زدنی تکمیل شد و نتوانستم اقدام کنم .مسئوالن
راه و شهرسازی و بانک مسکن در این باره اطالع
رسانی و شفاف سازی کنند.
●● آسفالت بولوار مقابل بیمارستان ولی عصر
(عج) و ابتدای بولوار غفاری در برخی قسمت
ها بسیار فرسوده و دچار ترک های متعدد است.
شهرداری برای روکش آسفالت این مسیرها
اقدام کند.
●● بسیاری از مشاغل از جمله کافی نت ها ،خدمات
خودرویی و ثبت نام دریافت سهمیه سوخت و  ...با
قطع اینترنت دچار مشکل می شود.
●● مسئوالن می گویند با افزایش قیمت ها پس از
سهمیه بندی بنزین به صورت جدی برخورد می
کنند اما نمی گویند چگونه؟ وقتی بهای برخی
کاال و خدمات ،صد تومان ،صد تومان و برخی
بیشتر افزایش پیدا کند چگونه همه شهر را رصد
میکنند؟
●● تا چند وقت پیش برای عزیمت به بیرجند از یکی
از روستاهای نهبندان به آژانس  90هزار تومان
می پرداختم اما بعد از سهمیه بندی بنزین ،راننده
به دلیل گرانی سوخت  190هزار تومان کرایه
مطالبهکرد!
●● درکارتولیدعرقیاتگیاهیدریکیازروستاهای
خوسففعالیتوبرایاینکارازسیلندرگازاستفاده
میکنم.درگذشتههرسیلندرگازبرایدوروزونیم
قابل استفاده بود اما به نظر می رسد از وزن آن کم
شده است چون در کمتر از این مدت مصرف می
شود .مسئوالن متولی و ناظران وزن سیلندرهای
گازرابررسیکنند.
●● جزو آن دسته از قشرهایی هستم که یارانه ام
قطع شده و برای برقراری دوباره آن راه به جایی
نبرده ام .حاال هم که قرار است دولت کمک هزینه
معیشتی بپردازد نمی دانم آیا شامل حال خانواده
منهممیشود؟مسئوالناستاندراینبارهاطالع
رسانیکنند.
●● مهر امسال نیروهای حق التدریسی در برخی
مدارس به کار گرفته شدند که سابقه تدریس در
هیچجاییندارند.
●●دریافتعوارضازکسبهتوسطشهرداریبیرجند
بر اساس چه فرمولی انجام می شود؟ رقم مطالبه
شدهطیچندسالاخیرافزایشزیادیداشتهاست.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

 4روز از سهمیه بندی بنزین گذشت

صف CNG
گروه خبر

چهار روز از سهمیه بندی بنزین می گذرد و با وجود روند
عادی سوخت گیری در جایگاه های عرضه بنزین اما
گزارش خبرنگاران ما حاکی از آن است که جایگاه های
CNGشاهد تعداد بیشتر متقاضیان نسبت به روزهای
قبل است تا جایی که صف های طوالنی تری مقابل
این جایگاه ها تشکیل شده است .به گفته مسئول پمپ
گاز یکی از جایگاه ها عده ای از رانندگان به استفاده از
گاز رو آورده اند و برخی که خودروی گازسوز نداشتند
برای گازسوز کردن آن اقدام کرده اند .او معتقد است
که مراجعه برای استفاده از گاز  10برابر شده است.
مسئول پمپ بنزین جایگاه هم اظهار می کند که هنوز
خیلی ها کارت سوخت ندارند و برخی در چند روز
گذشته سهمیه  60لیتری خود را استفاده کرده اند و

از بنزین آزاد استفاده می کنند .به گفته وی ،هر چند
مراجعه زیاد است اما بعضی که قبل از اجرای این طرح
 10لیتر سوخت گیری می کردند حاال به سه لیتر
راضی شده اند .در جایگاه دیگری هم صف های CNG
در مقایسه با بنزین طوالنی تر است .یک راننده تاکسی
می گوید :هر روز برای استفاده از این سوخت مراجعه
می کند چون قیمت آن مناسب تر است و استفاده از
بنزین با این شرایط توجیه ندارد اما در این میان ،راننده
یک خودروی دولتی کارت آزاد جایگاه را می گیرد و
سوخت گیری می کند.

تاکسی برون شهری با سهمیه 60لیتری
دو راننده مسیر بیرجند  -نهبندان در ایستگاه تاکسی
های برون شهری چهار راه غفاری ،از گران شدن بنزین
گالیه دارند و می گویند :از  9راننده این مسیر ،سه نفر

 

مسافرکشی می کنند و بقیه به دلیل کم بودن سهمیه
بنزین در شهر مانده اند این در حالی است که تعداد
مسافران هم به گمان افزایش کرایه کمتر شده است
و حتی مشتری های ثابت تماس می گیرند و از هزینه
سفر می پرسند اگر چه هیچ افزایش قیمتی نداریم .به
گفته «کاظمی» از سهمیه  750لیتری تاکسی های
برونشهری،فقط 60لیتربهکارتسوختمنتقلشده
است در حالی که برای هر بار رفت و آمد به نهبندان باید
 40لیتر استفاده کنیم و به ناچار برای گذران زندگی
و مسافرکشی ،با بنزین آزاد کار می کنم در حالی که
در شرایط گذشته و با قیمت کمتر هم درآمد زیادی
نداشتم و استهالک و هزینه ها بیشتر بود .برخی راننده
های مسیر بیرجند  -سربیشه هم تاکید دارند که 60
لیتر برای سه روز کافی کارشان است و بر اساس گفته
مسئوالن قرار است از اول آذر سهمیه واقعی واریز شود.

کشف جسد
گزارشخبرنگاران
«خراسانجنوبی»
حاکیازآناستکه
جایگاههای CNG
شاهدتعدادبیشتر
متقاضیاننسبتبه
روزهایقبلاست
تاجاییکهصف
هایطوالنیتری
مقابلاینجایگاهها
تشکیلشدهاست

اکبری–واریزدرآمدحاصلازافزایشقیمتفروشبنزین
ازشبگذشتهبهحسابخانوارهایکشورآغازشدکهدر
استان 230هزار خانوار یارانه بگیر مشمول واریز کمک
معیشتیمیشوند.رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزی
به «خراسان جنوبی» گفت 230 :هزار خانوار در استان

یارانه بگیر هستند که بر اساس شرایط ،مشمول طرح
حمایتی دولت می شوند .به گفته «پورعیسی» بر اساس
اینطرحبهخانواریکنفره 55هزارتومان،دونفره103
هزار تومان ،سه نفره  138هزار تومان ،چهار نفره 172
هزار تومان و پنج نفره و بیشتر 205هزار تومان تعلق می

گیرد و این میزان به صورت نقدی به حساب سرپرستان
خانوار جدا از یارانه ها واریز می شود .بنا بر آخرین خبرها
غیرازیارانهبگیران،افراددیگریهممشمولاینطرحمی
شوندکهبهگفتهوی،برنامهریزیهابراینحوهواریزبایدبا
همکاریدیگرنهادهایمرتبطانجامشود.

تشکیل21پرونده افزایشقیمت

2650برنامه برای هفته بسیج

تقاضاهای کاذب در ثبت نام طرح ملی مسکن

انصاری 21 -پرونده افزایش قیمت از  25آبان در
استان تشکیل شد .رئیس سازمان صمت ،گفت:
پسازاصالحقیمتبنزینوآغازطرحنظارتبربازار،
گزارش های مردمی به سامانه  124با  400فقره
تماس،چهاربرابرافزایشداشت«.شهرکی»بااشاره
بهافزایشقیمتگوجهفرنگیدرروزهایاخیر،آنرا
ناشیازسرمازدگیوکمبوداعالمکردوگرانیرابی
ارتباط با قیمت بنزین دانست .به گفته وی ،اولویت
نظارت در این چند روز با کاالهای پر مصرف بود و
 15تیم در دو شیفت صبح و عصر کار نظارت را بر
عهدهدارد«.تهوری»معاونبازرسیاینسازمانهم
بیشترینتماسهاباسامانه 124رامرتبطباافزایش
قیمت در حمل و نقل و صیفی ،دانست و گفت :روز
گذشته افزایش  20تا  300تومانی قیمت تخم مرغ
رادرمراکزتوزیعشاهدبودیمکهبامتخلفانبرخورد
شدوقیمتبهروالقبلبرگشت.

روزنامه خراسان در شماره  2481به تاریخ ششم بهمن  1336در مطلبی
در صفحه پنج آورده است :بطوریکه در ژاندارمری خراسان اطالع میدهند
روز  29دیماه در گردنه شتری حومه نهبندان بیرجند جوانی بقتل رسیده و
جسد وی بدست آمده است از قاتل یا قاتلین مزبور اطالعی در دست نیست
که شخص مقتول با رفقای خود برای تفریح بدانصوب رفته و روی جریانی
بقتل رسیده یا توسط شخص بخصوصی این کار صورت گرفته است .موضوع
از طرف ژاندارمری تحت تعقیب است و جسد مقتول برای تحویل بستگانش
بقریه مزبور آورده شد.

رویداد

 115کتاب در جشنواره کتاب سال

 230هزار خانوار مشمول طرح حمایتی دولت

دو هـزار و  650برنامـه از  30آبـان تا شـش آذر به
مناسـبت هفته بسـیج در اسـتان اجرا می شـود.
معاون هماهنگ کننده سـپاه انصارالرضا (ع)،
دیدار با نماینده ولـی فقیه ،اجـرای  40یادواره
شـهید در پایـگاه هـای مقاومت بسـیج محالت،
اعـزام  40گـروه جهـادی بـه مناطـق محـروم
بـرای سـاخت مسـکن ،اجـرای همایـش شـکوه
اقتـدار بـا حضـور  10هـزار بسـیجی در بیرجند
و در دیگـر نقـاط اسـتان را از جملـه برنامـه هـا
اعلام کـرد.
سـرهنگ «بـرات زاده» برپایـی نمایشـگاه
دسـتاورهای چهـل سـاله بسـیج در  40غرفـه از
 29آبان با موضوع های سـبک زندگی اسالمی،
ترویج فرهنگ ایثار و شـهادت ،استکبار ستیزی،
بصیـرت و والیـت مـداری را از جملـه برنامـه های
محـوری هفتـه بسـیج دانسـت.

خراسان جنوبی  62سال پیش
در روزنامه

اکبـری -نهبنـدان ،یکـی از  9شهرسـتانی اسـت کـه امـکان سـاخت مسـکن
محرومـان در آن وجـود دارد و در طـرح ملـی مسـکن ،بـرای سـاخت هـزار و
 700واحـد مسـکونی اقـدام شـد امـا تقاضـای کاذب بـرای ثبـت نـام یکـی از
مشـکالت ایـن طـرح اسـت.
فرمانـدار نهبنـدان بـا اشـاره بـه ثبـت نـام بیـش از هـزار و  500نفـر بـرای
برخورداری از مزایـای طرح ملی مسـکن در این شهرسـتان ،گفت :مشـکلی
در تامیـن زمیـن ایـن طـرح وجـود نـدارد امـا بیشـتر افـراد ثبـت نـام شـده یـا
تسهیالت مسـکن دریافت کرده اند یا زمین دولتی در روسـتا به آن ها واگذار
شـده و تقاضاهـا کاذب اسـت.
«بیکـی» ،ادامـه داد :افـرادی کـه از تسـهیالت روسـتایی اسـتفاده کـرده انـد
درخواسـت اسـتفاده از تسـهیالت شـهری دارند که این امکان وجـود ندارد.
وی با اشـاره به این کـه در نهبندان امکان واگـذاری زمین دولتـی وجود دارد
و زمین برای طرح ملی مسـکن تامین شـده اسـت افزود :در اجـرای این طرح
امکان سـاخت  50واحـد مسـکونی با مشـارکت بنیـاد برکـت وجـود دارد که
زمیـن آن تامین شـده اسـت و از طرفی آمادگـی وجـود دارد با حضور سـرمایه
گـذار و واگـذاری زمین دولتی ،سـاخت و سـاز انجام شـود.

حسین قربانی –  115کتاب به دبیرخانه سومین جشنواره انتخاب کتاب استان
ارسال شد .معاون فرهنگی و رسانه ای مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی به
خبرنگار ما گفت :این کتاب ها با موضوع های مربوط به خراسان جنوبی یا از
نویسندگان بومی است که تا پایان سال  97چاپ شده است .به گفته «رمضانی»
اختتامیه این جشنواره همزمان با افتتاح سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان با
حضور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار می شود.

کمبود  23بهورز در استان
زهرا خسروی -استان بر اساس نیازسنجی انجام شده به  23بهورز نیاز دارد.
معاون فنی مرکز بهداشت استان با اشاره به فعالیت  315خانه بهداشت با 425
بهورز ،گفت 35 :تا  40قلم دارو برای ارائه خدمات بهداشتی به مردم در خانه
های بهداشت موجود است .دکتر «امیرآبادی زاده» ایمن سازی با واکسیناسیون
مادران و کودکان ،بازتوانی ،پیشگیری و درمان ،آموزش تغذیه سالم برای گروه
های هدف ،ارتقای شاخص های بهداشت محیط و  ...را از فعالیت های بهورزان
اعالم و اضافه کرد 46 :درصد کودکان با دریافت سبد غذایی و همکاری برخی
دستگاه ها از رشد مطلوبی برخوردار هستند.

زوج جوان ،قربانی قاتل خاموش
زوج جوانی بر اثر گاز گرفتگی در چادر جان باختند .معاون اجتماعی فرمانده
انتظامیاستانگفت:بااعالممرکزفوریتهایپلیسی 110مبنیبرگازگرفتگی
مسافرانجادهایدرمحلمسجدحضرتابوالفضل(ع)نهبندان،نیروهایامدادی
وکارشناسانپلیسبهمحلحادثهاعزامشدند.سرهنگ«حیدری»افزود:زوججوان
بهقصداستراحتاقدامبهنصبچادردراینمکانکردندوباروشنکردنپیکنیک
درصددگرمکردنچادربرآمدندکهبراثرگازگرفتگیجانخودراازدستدادند.

