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●● مستاجر و ساکن یکی از شهرهای استان هستم،
قبلازگرانیبنزینباصاحبخانهتوافقکردیممبلغی
برایاجارهبپردازماماحاالپیامدادهاستکهبهمبلغ
توافقیقبل ۱۳۰،هزارتومانبایداضافهکنم!
●● اسنادپزشکیخانوادهشهداوایثارگرانطبسبه
موقع پرداخت شود .پرداخت نشدن به موقع هزینه
های درمانی ،نبود شعبه اصلی بیمه دی در طبس،
نداشتن قرارداد با برخی مراکز درمانی به ویژه
بیمارستانطبسوتعهداتبسیارناچیزسببشده
استمهمتریننیازجامعهایثارگرییعنیبهداشتو
درمانبامشکالتعدیدهایمواجهشود.
●● بعد از گذشت 9ماه از تخریب پل لوله ای احداثی
بر رودخانه کال شور بشرویه در مسیر راه چاه حاجی
و وارد آمدن خسارات زیاد به اراضی و باغ های
کشاورزان،هنوزمسیرسیلبازگشایینشدهاست.
چرااداراتراهوشهرسازی،جهادکشاورزیومنابع
طبیعی ،کاری نمی کنند؟ مسئولیت خسارت
احتمالیآیندهباکیست؟
●● مسئوالن برای احداث جاده کمربندی بیرجند
به شهرک چهکند تا پایان امسال قول داده اند
امیدوارم احداث این مسیر همانند محور دلهره به
طولنینجامد.
●● میدان تمنای باران در بولوار سجاد شهر ،المان
زیباییداردامامدتهاستکهآبندارددرحالیکه
یکی از زیبایی های آن آب است .از سویی این میدان
هم نیازمند به سازی و نورپردازی است تا جلوه ای به
اینمسیربدهد.
●● کالهبرداریهایاینترنتیازحسابهایبانکی
روبهافزایشاستمسئوالنبانکهایاستانبانصب
بنر و تابلوهای هشدار دهنده به شهروندان ،مراحل
دریافترمزیکبارمصرفرابیشترمعرفیکنند.
●● چندماهازوعدههایمسئوالنبرایساماندهی
وضعیت میدان آیت ا ...عبادی در ورودی مرکز
استانازسمتمعصومیهمیگذردامادریغازاقدام.
متولیان،کاررابهروزهایپایانیسالموکولنکنند.
●● خیابان ارتش بیرجند در حالی بهترین شرایط را
برای تعریض ،نسبت به خیابان های طالقانی و اول
مدرس دارد که به ظاهر آینده نگری در این مسیر پر
ترددلحاظنشدهاستزیراساختوسازهادرفاصله
اینهچنداندورازمعبرفعلیانجاممیشود.تعریض
چندانتاثیریدرعرضمعبرنخواهدداشت.
●● از مسئوالن برای احیای جاده قدیم شوکت آباد
ممنونم .متولیان ،برای تامین روشنایی مسیر تا
ورودیروستاهماقدامکنند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

امام جمعه موقت بیرجند:

اتحاد حوزه و دانشگاه باید تقویت شود

انصاری  -پیشرفت کشور با اتحاد نخبگان حوزه و دانشگاه میسر
است که این موضوع باید تقویت شود .امام جمعه موقت بیرجند
روز گذشته در خطبههای نماز جمعه این شهر گفت :علم و دین با
هم مشکلی ندارد اما اگر گرفتار هوای نفسانی و تحت تاثیر تهاجم
فرهنگی دشمن قرار گیریم دچار مشکل می شویم .حجت االسالم
والمسلمین «مختاری» در ادامه سخنانش افزود :امروز از مجلس و
دولت ناکارآمدی سخن می گوییم که خود ما انتخاب کردیم و معلوم
نیست چرا در انتخابات تفننی و تحت تاثیر رسانه های دشمن رای
می دهیم و درست انتخاب نمی کنیم؟ وی با اشاره به الیه پنهان
فتنه اخیر در آبان ،گفت :مستکبران و مرتجعان از اشرار و فتنه گران
حمایت می کنند و اگر غفلت کنیم در اولین فرصت ،کشور را چپاول

و غارت خواهند کرد بنابراین باید مردم هوشیار باشند ،فتنه گران و
اشرار وابسته به استکبار جهانی را بشناسند و هرگز اجازه تسلط به
آنان ندهند .وی با یادآوری این که برخی مسائل اجتماعی از دیگر
الیه های پنهان فتنه اخیر بود ،اظهار کرد :ضعف فرهنگی و تربیتی،
بیکاری ،فقر اقتصادی و بی توجهی به مشکالت مردم و غفلت دولت،
سبب می شود که برخی مورد سوء استفاده دشمن قرار گیرند .وی
با انتقاد از عملکرد دولت و مجلس گفت :ما از دولت خواب و مجلس
خواب ،گالیههایی داریم ولی هرگز کشور خود را به دست گرگهای
پلیدنمیدهیم.ویخطاببهرئیسجمهوراظهارکردکهمردمبرای
اصالح امور به شما رای دادند نه این که بگویید من هم مثل شما صبح
جمعه از افزایش قیمت بنزین اطالع یافتم.

فردا تشییع
شهیدرضویدربیرجند
پیکر شهید سید علی رضوی ،فردا از هیئت
ابوالفضلی (ع) بیرجند تشییع می شود .روابط
عمومی و تبلیغات سپاه انصارالرضا (ع) اعالم کرد
بسیجی سید «علی رضوی» هنگام انجام رزمایش
در ماموریت آموزشی یگان رزم تیپ مردم پایه
سپاه انصارالرضا (ع) که به منظور ارتقای توان رزم
در نیروهای مسلح اجرا شد به درجه رفیع شهادت
نایلآمد.برابراینگزارشمراسمتشییعاینشهید
بزرگوار ساعت  12:30فردا  24آذر از هیئت
ابوالفضلی(ع)بیرجند(مصلی)برگزارمیشود.

معاون استاندار خبر داد:

اجرایطرحانتقالآبدریایعمانازهفتهجاری

فرخنژاد-طرحانتقالآبازدریایعمانطیهفتهجاری
اجراییمیشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در این باره به
«خراسان جنوبی» ،گفت :این طرح برای سه استان
سیستانوبلوچستان،خراسانجنوبیوخراسانرضوی
از نقطه شروع آغاز و مرحله به مرحله اجرا می شود.
«میرجعفریان» بخش خصوصی را سرمایه گذار طرح
دانست و اعتبار برآورد شده برای اجرای این پروژه عظیم
زیرساختیرا 2.5میلیاردیورواعالمکرد.

استانداران شرق فردا جلسه دارند.
مهندس «امامی» ،مدیر عامل شرکت آب منطقه ای نیز با
اشارهبهاینکهفرداجلسهمرتبطباموضوعانتقالآبدر
سیستانوبلوچستانبرگزارمیشودگفت:دراینجلسه
استانداران سیستان و بلوچستان ،خراسان رضوی و

خراسان جنوبی و معاونان وزیران نیرو ،صنعت ،معدن
و تجارت و  ...حضور خواهند داشت که به بررسی ابعاد
مختلفاجرایاینطرحمیپردازند.

سفرمعتمدیانبهسیستانوبلوچستان
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری،
معتمدیان که برای حضور در مراسم اجرای انتقال آب
دریای عمان به سیستان و بلوچستان سفر کرده است
در آغاز سفر سه روزه اش ،در معیت استاندار سیستان و
بلوچستان از بازارچه مرزی و چاه نیمه های سیستان،
مرکز تحقیقات دانشگاه زابل ،سایت پژوهشی دانشگاه
سیستانومرکزتحقیقاتداماصیلسیستانبازدیدکرد

 60.میلیونمترمکعب،سهماستان

بهگزارشخبرنگارمابعدازتصویباینپروژهتوسطهیئت

ورود 3300پروندهبه تعزیراتحکومتی طی 8ماه
سههزارو 297پروندهاقتصادیدربخشهایمختلف
شامل کاال و خدمات ،قاچاق کاال و ارز و  ...طی هشت
ماهبهتعزیراتحکومتیاستانارسالشد.بهگفتهمدیر
کل تعزیرات حکومتی در این مدت ،بیشترین پرونده
های تخلف مربوط به قاچاق کاال و ارز با دو هزار و176
پرونده است و در حوزه کاال و خدمات و ویژه بهداشت به
ترتیب 838و 283پروندهتشکیلشد«.اشرفی»ارزش
ریالیپروندههایتشکیلشدهرابیشاز 306میلیارد
ریال دانست و با اشاره به این که بیشتر این پرونده ها در
حوزه قاچاق کاال و ارز است ،ارزش ریالی پرونده های

این حوزه را بیش از  300میلیارد ریال اعالم کرد .وی
با اشاره به  718بازرسی انجام شده تعداد واحدهای
دارایتخلفرا 199موردومیزانمحکومیتمتخلفان
در این بازرسی ها را نیز بیش از دو میلیارد ریال اعالم
کردوافزود:پرتکرارترینتخلفاتواردهدرحوزهقاچاق
کاال و ارز مربوط به خرید ،فروش ،حمل و نگهداری
کاالهایموضوعقاچاقباهزارو 150بارودرحوزهکاال
و خدمات ،درج نشدن قیمت با  617بار تکرار است.
ویپروندههایقاچاقسوختراهزارو 608والبسهرا
 194فقرهاعالمکرد.

ن های شرقی کشور از
وزیران ،وزارت نیرو سهمیه استا 
مرحله اول طرح انتقال آب دریای عمان را اعالم کرد ،بر
ایناساس 20شهریورامسالمعاونوزیرنیرودرنشست
با سه استاندار شرق ،سهم خراسان جنوبی از سهمیه
 400میلیونمترمکعبیتصویبشدهتوسطدولترا60
میلیونمترمکعباعالمکرد«.قاسمتقیزادهخامسی»،
گفت :در مجموع برای سه استان راهگذر شرق ،یک
میلیارد و  200میلیون متر مکعب برداشت آب از دریای
عمانتخصیصیافتهاستکهدرکمترینوضعیت400،
میلیونمترمکعبخواهدبودومسئولیتاینتخصیص،
مدیرانعاملآبمنطقهایهستندکهاختیارهایکامل
آنبااستانداراناست.بهگفتهاودرواقعاینخروجیآب
است و مشارکت دولت در این طرح ب ه صورت پشتیبانی
خواهد بود و برای اجرای آن به طور حتم باید بخش
خصوصیمشارکتکند.

تاکیداستانداربررعایتاصول
فنیمسکنمحرومان
اصول فنی را نمی توان برای سرعت بخشیدن بر روند
اجرای مسکن محرومان زیر پا گذاشت .استاندار ،فعال
شدنصنعتساختماناستانرامهمترینبرونداداجرای
پروژهکالنمسکنمحروماندانست«.معتمدیان»بااشاره
بهمشکالتگزارششدهدربارهکمبودمصالحساختمانی
مورد نیاز در برخی شهرستان ها ،گفت :تاکید بر این است
که از تولید بومی در این کار استفاده شود بنابراین باید با
تقویت واحدهای تولیدی استان برای رفع کاستی های
موجوداقدامشود.

خراسان جنوبی  6۲سال پیش   
در روزنامه

 

تقسیم اشیاء بین دانش آموزان
روزنامه خراسان در شماره  2524به تاریخ اول فروردین  1337در مطلبی
در صفحه چهار آورده است :روز بیستم اسفند ماه  36آقای کالنتری رئیس
انجمن شهر سرایان باتفاق اعضای انجمن و آقای شهردار بمحل فرهنگ و
ارشاد و اشیاء ذیل را جهت دانش آموزان ساعی بدفتر فرهنگ تحویل نمودند
که وسیله فرهنگ بین دانش آموزان ساعی و مستمند توزیع گردید .پارچه
معارفی نخی  90متر -قلم خودنویس  11عدد  -جعبه مداد رنگه  13عدد-
تقویم بغلی  10جلد  -دفتر لغت  6جلد -مدل نقاشی  12جلد -دفتر سفید
 21جل مداد  20عدد  -شیرینی  3کیلو.

عملکرد حمل و نقل برون شهری رصد می شود

میرجعفریان:
بخش خصوصی،
سرمایه گذار طرح
و اعتبار برآورد
شده برای اجرای
این پروژه عظیم
زیرساختی 2.5
میلیارد یورو است

عملکردرانندگانحملونقلعمومیبرونشهریمسافریباسیستمهایآنالین،
نظارتمیشود.معاونحملونقلمدیرکلراهداریوحملونقلجادهای،گفت:
اینشیوهنظارتسببمیشودزماندقیقتوقفناوگان،مشخصاتراننده،شرکت
حمل و نقل ،زمان رانندگی و توقف ها توسط هر یک از رانندگان و  ...در زمان های
متوالیدردسترسکارشناسانادارهکلقرارگیرد.بهگفته«گرجی»ارائهخدمات
مناسبدرحداقلزمانممکن،جلوگیریازسرگردانیمسافراندرجادهها،تسریع
درانتقالمسافرانبهمحلامنتاتامینناوگان،کاهشترافیکجادهایوجلوگیری
ازبروزتصادفاتاحتمالیازمزیتهایاجرایاینطرحاست.

 1.3میلیارد؛ فروش نمایشگاه صنایع دستی

قاسمی -فروش صنایع دستی در چهارمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی
استان به یک میلیارد و  300میلیون تومان رسید .معاون صنایع دستی مدیر کل
میراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریبااشارهبهاینکهدراینرقمفقطمیزان
فروش صنایع دستی لحاظ شده و فروش  20غرفه سوغات محاسبه نشده است
گفت :بیشترین استقبال و خرید مردم از بافته های داری خراسان شمالی ،چوب
استانمرکزی،شیشهآبگینهتهرانوازصنایعخراسانجنوبی،نساجیسنتیبود.
«عباس زاده» فروش سال قبل نمایشگاه را یک میلیارد و 100میلیون تومان اعالم
و اضافه کرد :بیشترین فروش در استان ،مربوط به شهرستان بیرجند است که45
غرفهدرنمایشگاهداشت.

باران از سه شنبه
جو منطقه از سه شنبه تحت تاثیر سامانه بارشی قرار می گیرد و رگبار باران و
گاهی رعد و برق ،استان را فرا می گیرد .کارشناس هواشناسی استان با اشاره
به تاثیر امواج کم دامنه خفیف از بارش های ضعیف و مالیم تا قبل از ظهر امروز
در نیمه های شمالی و ریزش برف در مناطق سردسیر خبر داد .به گفته « زارعی»
از امروز تا دوشنبه ،پدیده قابل ذکر در استان افزایش متناوب ابر است و سه شنبه
به تدریج جو منطقه تحت تاثیر سامانه بارشی جدید قرار می گیرد و همچنین دما
تا روز دوشنبه روند افزایشی دارد.

