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●● در قاین اداره پست  11تومان برای ایجاد
کدپستی و شهرداری برای نصب پالک آن در آینده
 26هزار و  500تومان از مالکان خانه ها دریافت
می کنند .فرمانداری قاینات درباره اقدام این دو
مجموعه ورود کند.
●● قطع اینترنت طی روزهای اخیر روند ثبت نام
برای دریافت سهمیه سوخت را با مشکل مواجه
کرده است در حالی که سرمای هوا شروع شده
است .برای گرم کردن خانه چه کنیم؟
●●تامین اجتماعی استان در هنگام واگذاری ارائه
خدمات بیمه ای و دفترچه ای به بخش خصوصی
آنان را ملزم کند که در جایی با آدرس مناسب و
همچنین در فضایی که مزاحمت برای همسایگان
ایجاد نکند به ارائه خدمات بپردازند .استقرار یک
کارگزاری در یکی از کوچه ها با توجه به آمار باالی
مراجعه کننده ،سبب مشکالتی در رفت و آمد
ساکنان شده است.
●● میدان میوه و تره بار سابق بیرجند با هزینه
میلیاردی تبدیل به فضایی شد تا دومین چهارشنبه
بازار شهر باشد و از شلوغی محدوده بولوارهای
شهید بهشتی و شهید فایده کم شود اما مشخص
نیست به چه دلیل از این فضا استقبال نشده است و
باز هم فضای قبلی شاهد حضور انبوه فروشندگان
است.

پیگیری حرف مردم

اختصاص سهمیه سوخت به کالته
یعقوب و بابریک
«بــا وجــود رفــع مشکل اجـــرای طــرح هــادی در
برخی روستاها توسط بنیاد مسکن ،عملیات
گازکشی به کالته یعقوب و بابریک از توابع بخش
قهستان هنوز بالتکلیف مانده است »...این پیام
 20اردیبهشت در ستون حــرف مــردم به چاپ
رسید .روابط عمومی شرکت گاز درمیان در پاسخ
اعالم کرد که با توجه به اجرا نشدن طرح هادی
روستایی در کالته یعقوب و بابریک ،اجرای شبکه
گاز توسط پیمانکار در این روستاها ،امکان پذیر
نیست و با توجه به گازدار نبودن این دو روستا ،در
اختصاص سهمیه سوخت به اهالی مشکلی وجود
ندارد و ساکنان این نقاط می توانند برای دریافت
سهمیه سوخت اقدام کنند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

نماینده ولی فقیه مطرح کرد:

کشـور خـواب مـی بیننـد ،از خـواب بیـدار شـوند.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان روز گذشـته در دیـدار
جمعـی از بسـیجیان بیرجنـد بـا اشـاره بـه ایـن کـه
فکر بسـیجی ،همـراه بـا التزام عملی به اسلام اسـت
گفـت :فرصتهایـی کـه دشـمن پیـدا میکنـد بـه
دلیـل ولنـگاری ،سـهلانگاری ،تسـاهل ،تسـامح و
وادادگی برخی افراد اسـت .به گفته حجت االسلام

نتیجه نهایی فتنه 98
انصـاری  -نتیجـه نهایـی در فتنـه  ،98یـک بصیـرت
و حرکـت جدیـد مردمـی خواهـد بـود تـا آن هایـی کـه
در کشـور چـرت مـی زننـد و خـواب هسـتند یـا بـرای

والمسـلمین «عبـادی» فتنـه اخیـر در کشـور نتیجـه
وادادگی عـدهای اسـت و همواره هزینه سـازشهای
غیرمعقـول و کـمآوردن در برابـر دشـمن ،بیشـتر
از مقاومـت اسـت .وی ادامـه داد :هـر روز از ناحیـه
دشـمن بـه صـورت کارشناسـی توطئـه فتنـه در ابعاد
مختلـف وجـود دارد کـه یکـی از صدهـا نمونـه آن در
چنـد روز اخیـر بـود.

 

اقدامات دبستان نجفی

بیرحمیقیمتهابربازارگازسوزکردنخودروها
اکبری– اقبال به استفاده از خودروی دوگانه سوز هر چند
پیش از این هم وجود داشت اما از ابتدای هفته و با تغییر
قیمت بنزین و سهمیه بندی سوخت ،گرایش به این نوع
خودروها بیشتر شده است تا جایی که مراکز دوگانه سوز
کردن خودروها شاهد رفت آمد متقاضیان زیادی برای
تبدیل خودروی بنزینی به دوگانه سوز است .گزارش
خبرنگار ما از حضور در چند مرکز نصب مخزن  CNGو
تست مخزن گاز ،حاکی است که طی چند روز گذشته
افراد زیادی برای دوگانه سوز کردن خودروهای خود
اقدام کرده اند البته آمار باالی تقاضاها سبب شده است
تا این مراکز با کمبود تجهیزات رو به رو شود  .در این میان
بهگفتهبرخیازفعاالناینصنف،تعدادیازشرکتهای
تامینقطعاتگازسوزخودروباافزایشقیمتاقالممورد
نیاز یا اعالم نکردن قیمت ،بر افزایش هزینه های دوگانه
سوز کردن خودروها تاثیر گذاشته اند .راننده خودرویی
که برای نصب سیلندر  CNGاقدام کرده است درباره
هزینهزیادبرایاینکارگفت:طیچندروزگذشتهقیمت
هایمتفاوتیازسویمراکزاعالمشدودرکنارآنکمبود

تجهیزات ،سبب شده است تا افراد زیادی در صف دوگانه
سوز کردن خودرو بمانند .او به استفاده از سیلندر گاز
مایع در برخی خودروها اشاره کرد و افزود :هر چند این
کار با هزینه کمتری انجام می شود اما استاندارد نیست و
معاینه فنی به این خودروها داده نمی شود.

افزایش قیمت تجهیزات
آن طور که مسئول یک مرکز دوگانه سوز خودرو گفت:
همزمان با سهمیه بندی سوخت و تغییر قیمت آن
درخواست ها برای دوگانه سوز کردن و نصب منبع گاز
بیش از گذشته شد و طی چند روز برای  150تا  200نفر
در این مرکز به منظور تامین قطعات  CNGخودرو نوبت
گرفته شده است و افراد زیادی هم برای اطالع از هزینه
گاز سوز شدن تماس تلفنی داشته اند .وی هزینه نصب
سیلندر CNGرابستهبهمدلخودروودرخواستمشتری
برای تک کپسول یا دو کپسول متغیر می داند و میانگین
قیمت را بین یک میلیون و  800تا دو میلیون تومان و دو
میلیون و  500تا سه میلیون تومان اعالم کرد .به گفته

رئیس فدراسیون :

بازخوردکارهای
انجمن حمایت از زندانیان
اطالع رسانی شود

حداکثر رای برای چهار سال در این سمت ابقا شد.
رئیس فدراسیون گفت :در سفر قبلی اختالفات
زیادی در این هیئت دیده شد که حال به انسجام
بهتری رسیده است و این موضوع را به فال نیک می
گیریم« .آرش میراسماعیلی» با اشاره به این که نگاه
فدراسیون به خراسان جنوبی ویژه و حمایتی خواهد
بود قول داد برای دانش افزایی دوره های مربیگری
و داوری با تقاضای هیئت در استان برگزار شود.
رضایـی – فعالیت های اقتصـادی و بازخورد
عملکـرد انجمن هـای حمایـت از زندانیان از
طریق رسـانه به مردم و جامعـه خیران اطالع
رسـانی شـود .حجـت االسلام والمسـلمین

تامین قطعات به سختی

رئیس کل دادگستری خبر داد:
مسئولیکمرکز
دوگانهسوزخودرو:
طیچندروزبرای
 150تا 200نفردر
اینمرکزبهمنظور
تامینقطعاتCNG
خودرونوبتگرفته
شدهاست

برگزاری انتخابات شورای توسعه و حمایت

جودوی استان حمایت ویژه می شود
زهرایی  -مجمع انتخاب رئیس هیئت جودوی
استان ،پس از ماه ها کش و قوس و حاشیه های
فراوان روز گذشته با حضور رئیس فدراسیون با
نامزدی تهوری و قربانی نژاد و حضور  16نفر از
اعضا برگزار شد که یکی از نامزدها بعد از بیان
برنامه هایش به مهندسی این انتخابات و فرمایشی
بودن آن اعتراض و جلسه را ترک کرد اما با تذکر «میر
اسماعیلی» انتخابات برگزار و «تهوری» با کسب

روزنامه خراسان در شماره  2486به تاریخ  11بهمن 1336در مطلبی
در صفحه پنج آورده است :پس از افتتاح دبستان نجفی فــردوس و ثبت
نوآموزان چند صباحی بر حسب سیره گذشته مدیر دبستان از اعضاء انجمن
همکاری خانه و مدرسه دعوتی معمول داشت .در این دعوت ابتدا مدیر
دبستان بیاناتی در مورد تجدید اعضاء بمنظور ورود بسال چهارم ایراد و
سپس اعضاء انجمن همکاری خانه و مدرسه تعیین شدند مدیر مدرسه برای
پیشرفت محصلین از لحاظ مختلفه و کنترل اخالقی آنان در داخل و خارج
از آموزشگاه از اولیاء اطفال که در حدود  60نفر حضور داشتند تقاضای
تشریکمساعینمود

وی طی چند روز گذشته نرخ تجهیزات افزایشی است و با
وجود استقبال زیاد به دلیل کمبود تجهیزات دوگانه سوز
کردن کردن خودرو دچار مشکل شده ایم.
مسئول یک مرکز دیگر هم با اشاره به گران شدن
منبع گاز خودرو (سیلندر) از کمبود تجهیزات گفت:
قطعات به سختی تامین می شود و با این که برای
خرید تجهیزات به شرکت های مربوط درخواست
دادیم برخی شرکت ها با افزایش قیمت اقدام به تامین
تجهیزات کردند و برخی هم قیمت اعالم نکرده و
برای تامین تجهیزات مهلت تعیین کردند .به گفته او با
اعمال محدودیت های سازمان صمت ،احتمال پایین
آمدن قیمت ها وجود دارد .خبرنگار ما برای اطالع از
چرایی گرانی و کمبود تجهیزات گاز سوز کردن خودرو
با اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین تماس برقرار
کرد که مسئول آن سوی خط به سواالت پاسخ داد اما به
دلیل شرایط موجود خواست که درج نشود.

خسروی -اولین انتخابات شورای توسعه و حمایت استان روز گذشته با حضور
نمایندگان سمن ها برگزار شد .مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری در این
جلسه ،گفت :سمن ها می توانند در اصالح امور دولتی به عنوان بازوی نظارتی
عمل کنند« .موسوی کیا» از فعالیت  492سمن در استان خبر داد و افزود :از
 35نامزد استان چهار نفر مربوط به مرکز استان و بقیه مربوط به  9شهرستان
دیگر است«.خوش خبر» معاون سیاسی و امنیتی استاندار هم با اشاره به این که
فراز و فرودهای زیادی درباره تشکل های غیردولتی داریم اظهارکرد :تغییرات
نیازمند این است که اعضای فعال جامعه مدنی و تشکل های حوزه فرهنگی و
اجتماعی بستر را برای رسیدن مردم به امید و نشاط فراهم کنند.

«حمیـدی» رئیـس کل دادگسـتری در جمـع
اعضای انجمن حمایـت از زندانیـان بیرجند
گفـت :فعالیـت انجمـن حمایـت از زندانیـان
یک امر خدا پسـدانه است« .اسـماعیل زاده»

خراسان جنوبی  62سال پیش
در روزنامه

مدیـر عامـل انجمـن حمایـت از زندانیـان
بیرجنـد هـم افـزود :در  7مـاه گذشـته بـرای
 98نفـر از همسـران زندانیـان اشـتغال
خانگـی ایجـاد شـد.

پرونده 29لیدرتجمعهای اخیردرمرحله رسیدگی

علیرضارضایی 29-لیدرتجمعاتاخیردرمرکزاستانشناساییودستگیرشدندکه
پروندهآناندرحالرسیدگیاست.رئیسکلدادگستریبایادآوریاینکهافرادیاد
شدهباقرارهایقانونیآزادهستندوزندانیدراینبارهنداریم،به«خراسانجنوبی»
گفت:درتجمعهایمعدودمرکزاستانمردمبابصیرتنسبتبهاغتشاشاتصبوری
نشاندادندوازفضاهایمسموممجازیوحقیقیباوجودمشکالتمالیوافزایش
قیمتبنزین،دورشدندوبصیرتوهوشیاریخودرابهرخدشمنانکشیدند.حجت
االسالموالمسلمین«حمیدی»بااشارهبهاینکهدرتجمعهاهیچگونهتخریبیبهبیت
المالنداشتیمافزود:دردوشبابتداییاعالمسهمیهبندیوافزایشقیمتبنزیندر
مرکزاستانتجمعاتمعدودگزارششدکهبااقدامبهموقعنیروهایانتظامی،نظامی
وامنیتیرصدومهارشد.بهگفتهوی 29نفردستگیرشده،اگرتحرکاتیداشتهباشند
کهسببتحریکجوانانومردمشودبهشدتباآنهابرخوردخواهدشد.درشهرستان
هایاستانتجمعودستگیرینداشتیم.

افتتاح نمایشگاه  40سال جهاد در بیرجند

انصاری-نمایشگاهچهلسالجهاد،خدمتوشهادتروزگذشتهدربیرجندافتتاح
شد .فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند گفت :این نمایشگاه در قالب44
غرفهبرپاشدهوشاملبخشهایگامدومانقالب،نقشزندرعرصههایمختلف،
بسیجدرعرصههایعلمی،پژوهشی،رسانهای،فضایمجازی،توجهبهکارخانهها
وصنایعبرتر،اقتصادمقاومتیوغرفههایورزشیاست.بهگفتهسرهنگ«احمدی»
ایننمایشگاهتاششمآذردرحسینیهجمارانفعالاست.

برنامه ریزی راه اندازی بنیاد بیرجند شناسی
بنیاد فرهنگی بیرجند شناسی با همکاری شهرداری بیرجند راه اندازی می شود.
«ناصری» فرماندار بیرجند در آیین بزرگداشت هفته کتاب ،کتابخوانی و کتابدار از
برنامه ریزی و تالش برای راه اندازی بنیاد بیرجند شناسی و افزایش مراکز فرهنگی
شهرستانخبرداد«.رضایی»مدیرکلکتابخانههایعمومیهمگفت:درهمهشهرها
و 90درصدروستاهایباالیهزارو 500نفرجمعیتکتابخانهایجادشدهاست.

