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●●یارانه از فروش نفت و منابع این سرزمین به دست
می آید و متعلق به همه ایرانی هاست بنابراین جا
دارد مساوی توزیع شود حاال اگر شخصی نخواست
می تواند انصراف دهد.
●● درگیر پرداخت مهریه هستم اما توان پرداخت
حتی یک سکه را بعد از تعدیل اعسار با توجه به
حقوقم ندارم در حالی که می دانم این حق بر
گردن من است .حال با توجه به اوضاع اقتصادی
و نوسانات شدید نرخ سکه از ابتدای سال ،96
مسئوالن درباره پرونده های مهریه و حبس زدایی
بازنگری کنند زیرا قبال سکه یک میلیون تومان
بود و االن چند برابر شده است در کنار آن خرج و
مخارج هم نسبت به گذشته دو تا سه برابر افزایش
یافته است.
●● سه سال است که چاه روستای گلون آباد خشک
شده است و آب رسانی با تانکر انجام می شود .با
وجود درخواست های متعدد از اتصال روستا به
شبکه آب رسانی خبری نیست .وجود کنتورهای
آبخانگیدرحالیکهاهالیازآبشبکهبهرهمند
نیستند چه مشکلی را رفع می کند؟
●● چند روز پیش وجود مانع در پیاده روی کنار
مسجد حضرت جواداالئمه (ع) خیابان شهید
منتظری طبس سبب سقوط یک مادر و فرزند و
آسیب دیدگی آن ها شد .مانع مربوط به محل
آبسردکن است که پس از جمعآوری دستگاه،
اقدامی برای حذف آن نشده است.
●● چراپرداختمهریهبهزوجهبراساستاریخوقوع
عقد انجام نمی شود و آن را به قیمت روز محاسبه
میکنند؟
●● دولت برای سال آینده در حالی سقف وام
ازدواجرا 30میلیونتومانتعیینکردکهباقیمت
فعلی لوازم خانگی نصف کاالهای مورد نیاز را هم
نمی شود تهیه کرد.
●● درختان در خیابان نواب صفوی طبس ،شرایط
مناسبی ندارند و شهروندان نمی توانند به راحتی
در پیاده رو تردد کنند.
●● تفاوتدرنورپردازی،آسفالتمعابر،فضایسبز
مناسب ،امکانات شهری و ورزشی ،بیمارستان
ها و  ...قسمتی از امتیازهایی است که در جنوب
بیرجند فراهم شده است اما در شمال شهر،
معموال کمترین آن دیده و وعده های مسئوالن هم
بعد از بازدیدها فراموش می شود به عنوان مثال
سرنوشت ایجاد درمانگاه تامین اجتماعی در این
منطقهچهشد؟

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

استاندار :دنبال فضای امنیتی در دانشگاه نیستیم

 ۱۲۷نفر ،آمار نهایی نامزدها

حسین قربانی  -فضای دانشگاه باید امن باشد اما هرگز به دنبال فضای امنیتی در دانشگاه ها
نیستیم .استاندار شنبه شب در نشست با رئیسان دانشگاهها و تشکلهای دانشجویی استان در
دانشگاه بیرجند که به مناسبت  ۱۶آذر ،برگزار شد گفت :دانشگاهها قوانین و مقررات خاص خود
را دارند بنابراین تصمیمگیریها باید در این مراکز انجام شود و فعالیتهای سیاسی را تنظیم
کنند .به گفته «معتمدیان» دانشگاهها دارای نهادهای نظارتی و تصمیم ساز و مانند یک کشور
هستند بنابراین باید مدیریت شوند و زیر بار توصیههای غیر قانونی و از بیرون نروند البته مبنای
اقدامات باید قانونی باشد .به گزارش خبرنگار ما در این جلسه حاضران به طرح دیدگاه های خود
در زمینه های مختلف پرداختند.

 ۱۲۷داوطلب برای نمایندگی مجلس در اسـتان ثبت نام کردند.
رئیس سـتاد انتخابات اسـتان ،گفت :از این تعداد  ۱۱۴نفر مرد و
 ۱۳نفر خانم هسـتند و حـوزه انتخابیه بیرجند ،درمیان و خوسـف
بـا  ۴۰نفـر بیشـترین ثبـت نـام کننـده و حـوزه انتخابیـه نهبنـدان و
سربیشـه بـا  ۲۵نفـر کمتریـن آمـار را دارد .بـه گفته «خـوش خبر»،
تعـداد ثبـت نـام کننـدگان در حـوزه انتخابیـه فـردوس ،طبـس،
بشـرویه و سـرایان  ۳۵و در حـوزه انتخابیـه قاینـات و زیرکـوه نیـز
 ۲۷نفـر اسـت.

هزارکیلومترراهباید هرسالروکششود
اکبری

تـردد زیـاد و ترانزیـت در محورهـای خراسـان جنوبـی و
حوادث طبیعی مانند سیل و  ...سبب می شود تا ساالنه
هزار کیلومتـر از راه های اسـتان نیـاز به روکش آسـفالت
یـا اجـرای روش هـای حفاظتـی داشـته باشـد .مدیـر کل
راهـداری و حمل و نقـل جـاده ای گفـت :اسـتان بیش از

 11هزار کیلومتر جاده بین شـهری و روسـتایی آسفالت
و  ۵هـزار و  687کیلومتـر راه خاکـی و شوسـه دارد کـه
بـا احتسـاب  10سـال عمـر مفیـد روسـازی آسـفالت راه
هـا ،هر سـال نیاز اسـت هـزار کیلومتـر از راه های اسـتان
روکـش حفاظتـی یـا آسـفالت شـود« .شـهامت» اعتبـار
مـورد نیـاز بـرای ایـن کار را  200میلیـارد تومـان اعلام
کرد و افـزود :برای ارتقـای ایمنی محورهـای مواصالتی

و جلوگیـری از تخریـب راه هـا ،در هشـت مـاه گذشـته
 303کیلومتـر از بزرگـراه هـا ،راههـای اصلـی ،فرعـی و
روسـتایی روکـش آسـفالت شـده اسـت کـه شـامل 135
کیلومتر آسـفالت گرم 57 ،کیلومتر ماسه آسفالت گرم،
 10کیلومتـر ماسـه آسـفالت سـرد نـازک و  25کیلومتـر
اجرای عملیـات روکـش حفاظتی میکروسرفیسـینگ و
 76کیلومتـر اجـرای عملیات فوگسـیل اسـت.

خراسان جنوبی  6۲سال پیش
در روزنامه

 

اردوی قهرمانی فردوس و ورود و استقبال

مدیرکلراهداریو
حملونقلجادهای:
باحتساب 10سال
عمرمفیدروسازی
آسفالتراهها،
هرسالنیازاست
هزارکیلومترازراه
هایاستانروکش
حفاظتییاآسفالت
شود

روزنامه خراسان در شماره  2515به تاریخ  20اسفند  1336در
مطلبی در صفحه چهار آورده است :عصر  11اسفند  415نفر قهرمانان
ده شهرستان بیرجند ،نیشابور ،فردوس ،سبزوار ،بجنورد ،گناباد ،تربت
حیدریه ،قوچان ،کاشمر و درگز برای شرکت در مسابقات قهرمانی
دبیرستان های خراسان در میان استقبال کم نظیر هزاران نفر از اهالی
که تا  19کیلومتری شهر باستقبال رفته بودند بفردوس وارد در مدخل
شهر از طرف آقایان فرماندار و رئیس فرهنگ خیر مقدم گفته شد و از
طرف شهرداری پذیرائی گرمی از ورزشکاران بعمل آمد.

رویداد

 3قربانی درحوادث جاد ه ای

مدیر ستادی بانک کشاورزی استان خبر داد:

 14هزار کشاورز مشمول استمهال تسهیالت حوادث
زهـرا خسـروی  13 -هزار و  929کشـاورز اسـتان
مشـمول اسـتمهال تسـهیالت کشـاورزی بـه دلیـل
خسـارت از حوادث طبیعی هسـتند .مدیر سـتادی
بانـک کشـاورزی اسـتان بـا اشـاره بـه ایـن کـه 28
هزار و  995کشـاورز به بانـک های اسـتان بدهکار
هسـتند بـه «خراسـان جنوبـی» گفـت :مبلـغ بدهی
ایـن افـراد ،دو هـزار و  200میلیـارد ریـال اسـت.
«حسـین مـودی» بخشـودگی سـود و متفرعـات
تسهیالت زیر بخش تولید کشـاورزی که از حوادث

طبیعـی خسـارت دیـده انـد و امهـال اصـل بدهـی
آن هـا بـه مـدت سـه سـال را از شـرایط اسـتمهال
برشـمرد و افزود 13 :هزار و  929نفر مشمول این
طـرح و مبلـغ مطالبـات مشـموالن هم هـزار و 451
میلیـارد ریـال اسـت.
مدیـر سـتادی بانـک کشـاورزی اسـتان از مراجعـه
هفت هـزار و  860نفر برای اسـتمهال خبـر و ادامه
داد :هـزار و  68میلیـارد ریـال مجمـوع مطالبـات
تعییـن تکلیـف شـده اسـت.

بهره برداری از مرکز شتاب دهی دانشگاه بیرجند تا  2سال دیگر
مرکز نوآوری و شتاب دهی دانشگاه بیرجند تا دو
سال دیگر به بهره برداری می رسد .رئیس دانشگاه
بیرجند در مراسم هفته پژوهش گفت :این مکان در
شش فاز طراحی شده که فاز اول با وجود مشکالت
اقتصادی به اتمام رسیده است .دکتر «خامسان»
افزود :با وجود شرایط نامناسب اقتصادی تالش شد
تا کمترین تاثیر بر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه

باشد.دکتر «نجفی» رئیس حوزه پژوهش و فناوری
دانشگاه بیرجند هم راه اندازی صندوق پژوهش،
تنظیم و تصویب آیین نامه جدید گرند بر اساس سند
چشم انداز پنج ساله و  ...را مطرح کرد و افزود :در
حوزه پژوهش و فناوری ،مرکز نوآوری دانشگاه با
همکاری بنیاد نخبگان با یک میلیارد و 500میلیون
تومان راه اندازی شد.

اطالعرسانیانتخاباتطبقبرنامه انجام میشود
اطالع رسانی مرتبط با انتخابات مجلس طبق برنامه زمان بندی انجام می شود.
معاونسیاسیاستاندارورئیسستادانتخاباتاستاندرجمعخبرنگارانتاکیدکرد
کههرموضوعمرتبطباانتخابات،براساستقویمزمانبندی،مرحلهبهمرحلهاطالع
رسانی می شود« .خوش خبر» گفت :چنان چه رسانه ای در چارچوب قانون و برای
اهداف نظام عمل کند مهم نیست که برخالف نظر فردی بنویسد .وی تاکید کرد:
افرادورسانههاباهرگرایشیدرانتخاباتمشارکتداشتهباشندزیرافقطدولتدر
اینموضوعنقشندارد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مطرح کرد

آسیب های شاخص اجتماعی

خسروی  -اختالفات خانوادگی ،اعتیاد و جرایم مرتبط با مواد مخدر از عمده آسیب
هایاجتماعیسهشهرستاناست.معاونپیشگیریازوقوعجرمدادگستریاستان
بااستنادبهآماررسیدهازسهشهرستان؛اعتیاد،بیکاری،پاتوقموادمخدر،تصرفغیر
قانونیاراضیدرروستاهایبیرجندوفساداخالقی،تکدیگری،زبالهگردیوپدیده
کودکانکارراازآسیبهایاجتماعیدرمرکزاستانبرشمردوبه«خراسانجنوبی»
گفت :اختالفات خانوادگی ،طالق ،اعتیاد ،توهین ،سرقت و جرایم فضای مجازی
همدرراسآسیبهایفردوسقراردارد.حجتاالسالم«وحدانینیا»جرایممرتبط
باموادمخدر،سرقت،ضربوجرحوموضوعهایخانوادگیرامهمترینآسیبهادر
حوزه نهبندان اعالم و اضافه کرد :اگر چه استان از نظر آسیب های حوزه خانواده در
مقایسهباکشوردرردههایآخرقراردارداماباتوجهبهجمعیتواعتقادهایمذهبی
حاکمبرمنطقه،جایگاهخوبینیست.

حوادث رانندگی در جادههای استان روز گذشته جان سه نفر را گرفت .رئیس
پلیس راه استان گفت :بامداد روز گذشته در کیلومتر  ۸۵محور طبس  -یزد
بر اثر برخورد ایسوزو با کامیون ،دو نفر شامل راننده و سرنشین ایسوزو جان
باختند .سرهنگ «رضایی» دلیل حادثه را بی توجهی راننده ایسوزو به جلو
ناشی از خستگی و خواب آلودگی ،دانست و گفت :در حادثه دیگری که ساعت
 ۶صبح یک شنبه به وقوع پیوست یک دستگاه خودروی سواری در کیلومتر
 ۴۷محور نهبندان  -بیرجند به دلیل خستگی و خواب آلودگی راننده واژگون
شد و راننده خودرو جان خود از دست داد.

 ۳۵۰زوج معلول نیازمند جهیزیه
 ۳۵۰زوج معلول استان نیازمند جهیزیه هستند .مدیر کل بهزیستی از آغاز
پویش تامین جهیزیه مددجویان بهزیستی با عنوان «حلقه وصل» در استان خبر
داد و گفت :بیش از ۳۵۰زوج معلول و فرزند خانواده های زیر پوشش بهزیستی
به تامین جهیزیه نیاز دارند .به گفته «عرب نژاد» شهروندان می توانند از طریق
نرم افزار سکه کمک های نقدی خود را برای این کار هدیه کنند.

کسب  2مدال بین المللی اسکواش
زهرایی  -ورزشکاران استان در رقابت های بین المللی اصفهان جونیور دو
مدال رنگارنگ را به دست آوردند  .به گزارش خبرنگار ما «خراشادی زاده»
مربی تیم اعزامی به این رقابت ها گفت :در این مسابقات که با حضور 145
بازیکن پسر و  115دختر برگزار شد سید امیر مهدی خراشادی زاده مدال نقره
و سبحان سابقی ،مدال برنز را به دست آوردند.

