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●●ساکنان روستای اره فورگ در شبانه روز
فقط دو ساعت آب دارند .با توجه به سردی
هوا زندگی در این شرایط بسیار سخت است.
مسئوالن خود را به جای ما بگذارند .چند سال
است که قول می دهند اما هنوز اقدامی انجام
نشده است.
●● بیش از یک سال از آغاز به کار عملیات
اجرایی پل نوغاب می گذرد اما این پروژه
همچنان بالتکلیف باقی مانده و راه اصلی
روستا مسدود است .شورا و دهیار در کنار
رسیدگی به این موضوع پیگیر آسفالت جاده
اصلی روستا هم باشند.
●● بعد از گذشت چهار ماه از وعده استاندار،
هنوز مجتمع فرهنگی هنری بشرویه افتتاح
نشده است.دلیل این موضوع چیست؟
●● اهالی روستای خوگ نیمبلوک با مشکل
جدی کمبود آب مواجه بودند در حالی که
این نقطه در ابتدای خط لوله انتقال پروژه
آب به کرغند قرار دارد و با وجود پیگیری های
مستمر دهیاری ،شورای اسالمی و مردم
اقدامی انجام نشده بود .بخشدار با دریافت
گزار ش کم فشاری آب روستای خوگ ضمن
هماهنگی های الزم با مدیر آب و فاضالب
روستایی قاینات ،برای خرید پمپ اقدام و در
روستا حضور پیدا کرد که پمپ خریداری شده
به ایستگاه شماره سه منتقل و نصب شد .از این
اقدام بخشدار ممنون هستم.
●● کمیسیون امور بانوان فرمانداری ویژه طبس،
برای ترویج اشتغال بانوان ،کمشدن مشکالت
درمانی ،توسعه ورزش آن ها و کمک به معیشت
زنان سرپرست خانوار چه اقدام قابل توجهی در
شهرستان انجام داده است؟
●● قرار بود طرح تفکیک پسماند در همه جای
بیرجند اجرایی شود اما گویا خبری نیست و
زباله گردها و به ویژه کودکان همچنان فعال
هستند ضمن این که برخی از آنان جمع آوری
زباله های بازیافتی را با خودرو انجام می دهند.
●● بعد از بیرجند ،لغو پروازها به فرودگاه طبس
هم رسیده است .چند روز قبل هم با اعالم
ناگهانی ،پرواز سه شنبه  ۱۹آذر لغو و یک
عذرخواهی ساده هم از مسافران نشد .از سویی
چرا بعد از گذشت سال ها ،انحصار پرواز به یک
خط هوایی محدود شده است و تالش مؤثری
برای ورود دیگر خطوط انجام نمی شود؟

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
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نماینده ولی فقیه:

فضایمجازیبزرگترینسالحدشمنعلیهمااست

فضایمجازیبزرگترینسالحدشمنعلیهمااستو
در این زمینه خود ما مقصر هستیم و آن را در اختیارش
قرار داده ایم.
نماینده ولی فقیه در دیدار عضو کارگروه فضای
مجازی مجلس خبرگان رهبری با بیان این که امروز
واژه ها ،بزرگ ترین و خطرناک ترین سالح است،
افزود :باید برای فضای حقیقی جدول بندی شود تا
مخاطب بداند مراد از متکلم چیست ،زیرا برخی ها

با همین حرف ها مردم را گول می زنند ،از آن ها رأی
جمع می کنند و سرنوشت آن ها را تغییر می دهند.به
گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه ،
حجت االسالم والمسلمین «عبادی» گفت :دشمنان
با استفاده از واژه ها برای مردم انقالب های رنگین
می سازند و در کشورهای مختلف دخالت می کنند.
وی ادامه داد :آقایانی که خودشان را از همه فهمیده تر
می دانند چطور می گویند که نمی دانیم و ما چگونه

 
باور کنیم که نمی دانند ،اگر بگوییم این افراد نمی
دانند نظر خوشبینانه است که امیدواریم این گونه
باشدوندانستهاینکارهارابکنند.ویافزود:متأسفانه
فضای مجازی را به روی دشمن باز می کنند و افکار،
اندیشه ،عقیده ،اقتصاد ،فرهنگ ،مسائل اجتماعی
و اقتصادی را به آن گره می زنند و سر نخ ها را به دست
دشمن درجه یک ما می دهند ،در چنین شرایطی باید
برویم پاسخ شبهات و تحلیل های سیاسی را بدهیم.

کارخانه برق شماره  1بکار افتاد
روزنامه خراسان در شماره  2521به تاریخ  27اسفند  1336در مطلبی در
صفحه چهار آورده است :کارخانه برق شماره یک شهرداری طبس که  3ماه بود
خاموش و مشغول تعمیر آن بودند مجددا بکار افتاد و فعال دو کارخانه برق کار
میکند شهرداری و انجمن شهر نسبت بفراهم نمودن وسایل کارخانه ها زحماتی
متحمل شده اند.

رئیس مجمع نمایندگان ،جزئیات الیحه بودجه  99استان را تشریح کرد:

اعتباراتعمرانیاستان606میلیارد تومان

 10جرم اصلی پرونده های کیفری و قضایی

اعتبار راه آهن  2میلیارد تومان کمتر شد
فرخ نژاد  -رئیس مجمع نمایندگان استان در تشریح
جزئیات الیحه بودجه  99استان مجموع منابع
اعتباری تملک دارایی های سرمایه را حدود 606
میلیارد تومان اعالم کرد که با حفظ جایگاه نوزدهم
در جدول بودجه ای کشور در مقایسه با امسال 4.6
درصد رشد دارد .دکتر «نظر افضلی» در گفت و گو
با «خراسان جنوبی» با بیان این که میانگین رشد
مجموع منابع اعتباری تملک دارایی های سرمایه ای
استان ها در سال آینده  4.3درصد است افزود :سهم
خراسان جنوبی ،سه دهم درصد بیشتر از سال قبل
یعنی  4.6درصد است.
وی سهم استان از درآمدهای حاصل از صادرات نفت
خام و گاز طبیعی را حدود  59میلیارد تومان دانست
که در مقایسه با امسال حدود  49درصد کاهش نشان
می دهد همچنین سهم خراسان جنوبی از منابع
موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور حدود
 345میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که حدود
 43درصد مجموع بودجه تملک دارایی های سرمایه
ای استان در سال  99خواهد بود.

 9.4میلیاردبرایراههایروستایی

بهگفتهنمایندهمردمنهبندانوسربیشهدرمجلسشورای
اسالمی ،افزون بر این در الیحه بودجه  99برای طرح
توسعهوتکمیلراههایروستاییاستان 9میلیاردو450
میلیون تومان مصوب شد .او ،به تصویب  843میلیون
تومانبهعنوانمنابعبازارچههایمرزیاشارهواظهارکرد:
در الیحه بودجه  99در سرفصل صنعت و معدن برای
برنامههایاکتشافیمنابعمعدنیواحداثوتوسعهصنایع
معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی استان از محل
منابعتملکداراییهایسرمایهایاستانی 940میلیون
تومان مصوب شده است که برای استانی با قابلیت های
معدنیفراوانرقمقابلتوجهینیست.

سهمکشاورزی
بهگفتهوی،سهمبخشکشاورزیومنابعطبیعیاستان
از الیحه بودجه سال آینده  33میلیارد و  268میلیون
تومان از محل منابع تملک دارایی های سرمایه ای است
که از این منابع برای سرفصل تحقیق و توسعه در امور
اقتصادی و توسعه خدمات توان بخشی هیچ مبلغی در

نظر گرفته نشده است .وی گفت :در الیحه بودجه سال
 99از محل منابع تملک دارایی های سرمایه ای استان
برای فصل آموزش و پرورش عمومی 12میلیارد و400
میلیون تومان و برای حوزه توسعه گردشگری داخلی
 705میلیون تومان مصوب شده است که در هر فصل
مبلغ لحاظ شده خیلی کم است .او تصریح کرد :در
اصالحیه بودجه  98نمایندگان استان ،اعتبار راه آهن
زاهدان-زابل–بیرجندواتصالبهراهآهنبافق–مشهد
را از 16میلیارد تومان به 31میلیارد تومان رساندند که
درالیحهبودجه 99باکاهشدومیلیاردتومانیاینمبلغ
به  29میلیارد تومان رسیده است .او قرار گرفتن توسعه
بیمارستان  32تختخوابی نهبندان به  95تخت برای
سال دوم در جدول شماره 20الیحه بودجه را یادآور شد
و ابزار امیدواری کرد :مسئوالن مرتبط در جذب منابع
آن نهایت تالش خود را به کار گیرند .وی از دستگاهای
اجرایی استان خواست هر چه زودتر پیشنهادهای خود
را در مورد الیحه بودجه ۹۹برای ارایه به کمیسیون های
تخصصیمجلسوکمیسیونتلفیقدراختیارنمایندگان
استانقراردهند.

تقویت ناپایداری های جوی تا شنبه

آغاز «قرار مهربانی»

از اواخر وقت جمعه تا شنبه هفته آینده با تقویت ناپایداری های جوی سامانه
بارشی منطقه شرق کشور را در بر می گیرد.کارشناس هواشناسی گفت:
با تاثیر امواج کم دامنه ضعیف تا عصر امروز ابتدا در جنوب شرق و سپس در
دیگر مناطق استان رگبار خفیف تا مالیم و در برخی نقاط رگبار و رعد و برق
پیش بینی می شود و در این مدت در مناطق سردسیر احتمال بارش برف و
در ارتفاعات تشکیل مه قابل پیش بینی است .به گفته «نخعی» کاهش دما
نیز طی پنج شنبه تا صبح جمعه محسوس خواهد بود به طوری که وقوع
یخبندان شبانه در غالب نقاط استان رخ می دهد.

پویش«قرارمهربانی»بهمنظوراهدایخوندراستان
آغاز شد .معاون امور جوانان جمعیت هاللاحمر
استانکاهششدیدسطحذخایرخونوفراوردههای
آن در روزهای سرد زمستان و استقبال کم مردم را از
اهداف اجرای این طرح برشمرد و گفت :این طرح تا
پایان اسفند ادامه دارد«.موهبتی» افزود :در اولین
روز از این فراخوان ۶۰،نفر از اعضای جوان داوطلب
کانونهایهاللاحمربیرجندبهاینپویشپیوستند.

خراسان جنوبی  6۲سال پیش
در روزنامه

افضلی :از محل
منابع تملک
دارایی های
سرمایه ای
استان برای
فصل آموزش و
پرورش عمومی
 12میلیارد و
 400میلیون
تومان و برای
حوزه گردشگری
داخلی 705
میلیون تومان
مصوب شده است

رقابت  3فرنگی کار
در انتخابی جام تختی

زهرایی -تیم سه نفره کشتی فرنگی استان در
رقابت های انتخابی جام جهان پهلوان تختی تهران
حضوردارد.رئیسهیئتکشتیاستانگفت:کمالی،
قلی پور و کریمی در وزن های 63،55و 97کیلوگرم
اعضایتیمهستند.استاندراینرقابتهاراتشکیل
می دهند .به گفته «سروری» قبل از این قلی زاده به
رقابتهایبینالمللیجهانپهلوانتختیراهیافت.

خسروی 10-جرماصلیپروندههایکیفریوقضاییاعالمشد.معاونپیشگیری
ازوقوعجرمدادگستری،سرقتمستوجبتعزیر،تصادف،توهینبهاشخاصعادی،
ضرب و جرع عمدی ،نگهداری و حمل مواد مخدر ،تهدید و کالهبرداری به ویژه
در فضای مجازی ،تخریب و افترا را از پرونده های اولویت دار کیفری برشمرد و به
«خراسانجنوبی»گفت:تهدیدوکالهبرداریبهویژهدرفضایمجازی،نگهداری
مواد مخدر ،تصادفات رانندگی ،افترا و تخریب به ترتیب افزایش ،16 ،20 ،50
 20و  13درصدی در مقایسه با سال گذشته نشان می دهد .حجت االسالم
«وحدانینیا»مطالبهخسارتدادرسیوتاخیرتادیه،مطالبهوجه،اعصارازپرداخت
محکومبه،اعصارازپرداختهزینهدادرسی،طالقتوافقی،مطالبهمهریه،دعاوی
نفقهوطالقبهدرخواستزوجهرادرراسپروندههایحقوقیاستانبرشمرد.

خرید  439کیلوگرم زعفران
حمایتی از کشاورزان
انصاری 439 -کیلوگرم زعفران در طرح حمایتی از کشاورزان استان خریداری
شد .مدیر سازمان تعاون روستایی استان با اشاره به این که قیمت زعفران پس از
بررسی در آزمایشگاه توسط کارشناسان تعیین می شود گفت :بیشترین خرید با
 ۲۳۳کیلوگرممربوطبهقایناست«.ضیاییاناحمدی»مراکزخریدراشاملاتحادیه
تعاونروستاییاستاندربیرجند،اتحادیهتعاونروستاییقایناتوشرکتتعاونی
روستاییمطهریسرایاندانستوافزود:خریدحمایتیزعفراناز 12آبانشروع
شدوتاپایانآذرادامهدارد.

جذب  40درصدی تسهیالت اشتغال
مددجویان امداد
اکبری  -امسال  152میلیارد تومان تسهیالت اشتغال مددجویان کمیته امداد
امامخمینی(ره)ابالغشدکه 40درصداینتسهیالتبهمبلغ 59میلیاردو683
میلیون تومان جذب شده است .به گفته معاون اشتغال این اداره کل ،این میزان
تسهیالتبهمتقاضیانهزارو 766طرحپرداختشدکهازنظرتعدادطرحومبلغ
تسهیالتی پرداختی رشد 48و 182درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته
دارد«.حسینی»ازپرداخت 10میلیاردو 957میلیونتومانبه 522طرحازمحل
صندوق امداد والیت و پرداخت  48میلیارد و  265میلیون تومان به هزار و 244
طرحازمحلتسهیالتقرضالحسنهخبردادوافزود:طیاینمدت492مجریبانو
وهزارو 337مجریمردتسهیالتدریافتکردندو 200خانوارهمخودکفاشدند.

