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●● آسفالت محور سریجان -منند از توابع
قهستان ،وضعیت مطلوبی ندارد و به دلیل بارش
های اخیر و وقوع سیل ،دست اندازهای متعددی
در جاده ایجاد و سبب مشکل برای رانندگان این
مسیر شده است .مسئوالن راهداری درمیان،
برای رفع مشکل این مسیر اقدام کنند.
●● دو سال قبل قرار شد زمین فوتبالی در
روستای فورگ ساخته شود اما هنوز از تحقق
وعده مسئوالن خبری نیست .دهیاری موضوع
را پیگیری کند.
●● سال هاست که تابلوهای نشانگر آمار جمعیتی
مرکز استان در ورودی های شهر تغییری نکرده
است .مسئوالن برای درج آخرین آمار بیرجند
اقدام کنند.
●● گردنه سرچاه از مقابل ساختمان راهداری تا
ورودی روستای سیدان ،پیچ های متعددی دارد
که رانندگی در شب را خطرناک می کند .چرا
تامین روشنایی این مسیر در دستور کار مسئوالن
قرار نمی گیرد؟
●● حدود یک ماه تا نوروز باقی است اما روند
به سازی معابر محله اکبریه در کنار باغ جهانی
اکبریه متوقف است .شهرداری و میراث فرهنگی
برای تسریع در اتمام کار اقدام کنند.
●● چرا نظارتی بر تخلیه نخاله های ساختمانی
قدیمی کنار منازل مسکونی خوسف ،وجود
ندارد و شهرداری با متخلفان برخورد جدی
نمی کند؟
●● بازار روزهای شهرداری در حالی ایجاد شده
است که هم زمینه دسترسی مردم به انواع
خدمات فراهم باشد و هم اجناس ارزان تر به
فروش برسد اما این موضوع در برخی از این
مکان ها نه تنها رعایت نمی شود بلکه قیمت ها با
واحدهای صنفی بیرون تفاوتی ندارد .مگر نباید
قانون  15درصد ارزان تر اجرا شود؟
●● مردم در همه برنامه های ملی و بدون توجه
به مشکالت اقتصادی و برای حفظ نظام در
میدان حضور دارند و در  22بهمن هم آن را بار
دیگر اثبات کردند .جا دارد مسئوالن هم بعضا
از اختالفات سیاسی که انرژی آن ها را به هدر
می دهد پرهیز کنند و بیشتر به فکر بهبود
معیشت مردم باشند.
●● شهرداری برای پر کردن دست اندازهای
ناشی از حفاری در بولوار مهر ،واقع در سایت
اداری اقدام کند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

نماینده ولی فقیه در همایش فعاالن فضای مجازی و رسانه ای استان:

فضای مجازی باید در دست نیروهای داخلی باشد
انصاری  -مسئوالن هنوز فضای مجازی را به دست
نیروهای توانمند داخلی نداده اند و دشمن درجه
یک نظام اسالمی هم بمباران فکر و اندیشه می کند.
نماینده ولی فقیه در همایش فعاالن فضای مجازی و
رسانه ای استان ،گفت :کوتاهی های بسیار نامطلوبی
در فضای مجازی کشور وجود دارد در حالی که باید با
مدیریت صحیح ،خوراک فکری سالم به جامعه برسد.
حجت االسالم والمسلمین «عبادی» با اشاره به این که
ایجاد فتنه ،قسمتی از آسیب های فضای مجازی است،
تصریح کرد :باید این فضا از دشمن گرفته و به نیروهای
داخلی سپرده شود ،در این میان برخی مسئوالن فقط
به عنوان مسئولیت خود اکتفا کرده اند و اقدامی برای
حفظ محیط فکری جامعه انجام نمی دهند و به نوعی
فضای مجازی رها شده است .وی از مسئوالن خواست

 

مشکالت اقتصادی و معیشتی را رفع کنند تا مردم در
مسیر فرهنگی دچار خلل نشوند.

اقدام بخشداری

راستی آزمایی در فضای مجازی
فرماندهسپاهانصارالرضا(ع)همفعاالنفضایمجازیو
رسانهها را سربازان خط مقدم مقابله با استکبار دانست
و گفت :در جبهه جنگ اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی
قرار داریم اما در نهایت ،جنگ فرهنگی سرنوشت
ملت ها را تعیین می کند .سردار «علی قاسمی» با اشاره
بهاینکهفضایمجازینبایدتحتتاثیرموجهاقرارگیرد
و باید راستی آزمایی شود ،تصریح کرد :در ایام نوروز که
شاهد ورود مسافران به استان هستیم انتظار است در
فضایمجازیوحقیقی،امربهمعروفونهیازمنکرانجام
شود .رئیس بسیج رسانه استان هم از ارسال 153اثر به

ماراتن 70نامزد

روزنامه خراسان در شماره  2640به تاریخ  30مرداد  1337در مطلبی در
صفحه چهار آورده است :آقای بخشدار و فرمانده گروهان ژاندارمری طبس
به قریه فهالنخ عزیمت و از ساختمان جدید غسالخانه قریه مزبور که از محل
بودجه شورای عمرانی آنجا شروع گردیده دیدن نمودند .چون ساختمان آن
ناتمام و مدتی تعطیل بوده برای اتمام آن دستوراتی دادند.

دبیرخانه جشنواره ابوذر خبر داد و گفت :این جشنواره
در قالب خبر ،مصاحبه ،گزارش ،تیتر ،یادداشت،
مقاله و موشن گرافیک برگزار شد .به گفته «رضایی»
هدف گذاری اصلی ما تولید محتوای بومی ،ارزشی،
اسالمی و ایرانی در عرصه فضای مجازی است .در پایان
اینهمایشبرترینهایجشنوارهابوذر تجلیلشدند.

 3300کشاورز و دامدار
در صف تسهیالت جبران خسارت

معاون استاندار 564 :هزار نفر می توانند رای دهند
انصاری  -تبلیغات و رقابت  70نامزد نهایی برای
تصاحب چهار کرسی بهارستان در استان امروز آغاز
شد و  564هزار و  9نفر از جمعیت استان می توانند
دوم اسفند به آنان رای دهند .رئیس ستاد انتخابات
استان ،روز گذشته در نشست با خبرنگاران گفت:
عوامل اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس
شورای اسالمی  ۱۲هزار نفر هستند و  ۶۷۷شعبه
اخذ رای نیز در نظر گرفته شده است که  ۳۴۱شعبه
ثابت و  ۳۳۶شعبه سیار خواهد بود« .خوش خبر» آمار
مردان واجد شرایط شرکت در انتخابات را  ۲۸۳هزار
و  ۷۴۱نفر و بانوان را  ۲۸۰هزار و  ۲۶۸نفر اعالم کرد
و افزود ۳۳ :هزار و  ۴۲۷نفر رأی اولی هستند که از
این تعداد  17هزار و  ۱۱۳نفر را پسران و  ۱۶هزار و
 ۳۱۴نفر را دختران تشکیل می دهند .به گفته وی،
چهار نفر از نامزدها ،انتقالی از خراسان های رضوی
و شمالی به استان هستند که یک نفر از حوزه خراسان
رضوی به حوزه بیرجند ،خوسف و درمیان و سه نفر از
حوزه خراسان های رضوی و شمالی به حوزه قاینات و
زیرکوه منتقل شدند.

 65آقا و  5خانم
معاون سیاسی و امنیتی استاندار در ادامه سخنانش
به یک تغییر انتقالی در داخل استان از حوزه بیرجند،
خوسف و درمیان ،به حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه،

اشاره کرد و گفت :از مجموع افراد تایید صالحیت شده
 ۶۵نفرآقاو ۵نفرخانمهستندوبیشترینآمارافرادتایید
صالحیت شده نیز مربوط به حوزه انتخابیه بیرجند،
درمیان و خوسف شامل  21آقا و  2خانم است .به گفته
وی در حوزه انتخابیه فردوس ،سرایان ،بشرویه و طبس،
 18آقا و  2خانم ،در حوزه انتخابیه قاینات و زیرکوه ۱۳
آقا و در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه نیز 13آقا و یک
خانم نامزد هستند .او اسامی نامزد نهایی چهار حوزه
انتخابیه استان را به شرح ذیل اعالم کرد:

نامزدهایحوزهبیرجند،درمیانوخوسف
زهرا اصغری ،علیرضا امام دادی ،ابوالفضل ایروانی،
مهدی بهترین ،محمد علی تابعی ،غالمحسین توکلی،
حسن رضا چهکندی نژاد ،سید علی حسینی ،علیرضا
حسینی ،محمد رضا خراشادیزاده ،حسین خسروی
اسفزار ،محمد رضا رفیعی ،ابراهیم روهانی ،دانیال
سعیدی ،حسن صفری ،محمد رضا عرب پور ،سید
محسنعلوی،فاطمهکارگر،علیکریمیمزیدی،حمید
رضا گندم زاده ،محمد رضا مجیدی ،احسان مداح و
حمیدرضا وردی

نامزدهای حوزه نهبندان و سربیشه
حسن احراری ،نظر افضلی ،علی اصغر بخشی ،حسین
خسروی ،حمید دستجردی ،محمد رضا رئیسون،

خراسان جنوبی  61سال پیش   
در روزنامه

اسحاق عنایتی ،مهدی فرجامی ،محمد محمودی،
علیرضا ملکی پور ،مرضیه مینایی ،مصطفی نخعی،
صادق هاشم پور و فرج ا ...یاری

نامزدهای حوزه قاینات و زیرکوه
سید جواد احمدی ،فواد احمدی ،سلمان اسحاقی،
مهدی بصیری ،محمد بلوطی ،سید مصطفی جاللی،
علی حسینی مقدم ،آصف رضائی اسفدن ،حسین
عباس زاده ،منوچهر محمدی مقدم ،سید سجاد
مصطفوی ،احسان نژاد حسین و محمد حسن وجدی

نامزدهای حوزه انتخابیه فردوس،
سرایان ،بشرویه و طبس
محمد حسن اکبری ،محمد بخشی محبی ،محمد
حسن چمنزاری ،محمد رحمتی ،محمد شرفی ،علی
ضیایی ،رسول طاهری زاده ،محمد کریم عابدی،
مهدی عبداللهی ،زهرا علیزاده ثانی ،محمد فردوسی
پور ،محمد رضا قنبریان ،حسین قهارزاده ،فاطمه
محمد زاده ،محمد حسین مرادی ،حمید رضا نامور
محبوب ،مجید نصیری ،محمد نصیری ،محمد حمید
یزدانیان و عباس یدا ...زاده
به گفته خوش خبر ،میزان مشارکت مردم در هشتمین
دوره انتخابات مجلس در استان  ۸۵درصد ،نهمین
دوره84/5و در دهمین دوره72/2 ،درصد بود.

خوشخبر۶۷۷:
شعبهاخذرایدر
خراسانجنوبیدر
نظرگرفتهشدهاست
که۳۴۱شعبهثابت
و۳۳۶شعبهسیار
خواهدبود

اکبری – سه هزار و  300کشاورز و دامدار خسارت دیده از سیل و سرما در انتظار
دریافت تسهیالت جبران خسارت هستند .رئیس اداره بحران سازمان جهاد
کشاورزی با اشاره به این که سرمای امسال سه میلیارد و  300میلیون تومان به
کشاورزان و دامداران استان خسارت زد ،گفت :سرما به  35هکتار محصوالت
باغی ،دام ها ،تاسیسات ،مرغداری ها و آبزیان خسارت وارد کرد و برای جبران
خسارات سیل و سرما تامین اعتبار انجام شده است .به گفته «یزدان مهر» سال
 96خسارت ویژه سرمازدگی تامین اعتبار شد و سال گذشته و امسال اعتباری
ویژه سرمازدگی محصوالت کشاورزی ابالغ نشده است اما از محل منابع دیگر
برای جبران خسارت سرمازدگی اقدام شد .وی با اشاره به اعتبار مصوب 95
میلیارد تومانی ابتدای امسال برای جبران خسارت سیل که  48.5میلیارد
تومان آن بالعوض بود ،از ابالغ  87.5میلیارد تومان تسهیالت به هشت بانک
عامل خبر داد و گفت :هشت هزار و  600کشاورز و دامدار خسارت دیده برای
جبران خسارت سیل و سرما به محصوالتشان شناسایی شده و حدود پنج هزار
و  300نفر از این تسهیالت و وام های بالعوض بهره مند شدند و  19میلیارد
تومان تسهیالت پرداخت شده است..

هوای بیرجند؛ ناسالم
کیفیت هوای بیرجند بر اساس داده های دریافتی از ایستگاه ثابت سنجش
کیفی هوای این شهر و با توجه به افزایش ذرات معلق در هوا ،در وضعیت ناسالم
قرار گرفت .مدیر کل حفاظت محیط زیست،گفت :بر اساس داده های دریافتی
از ایستگاه ثابت سنجش کیفی هوا ،کیفیت هوای بیرجند از نظر ذرات معلق
(گرد و غبار) با قطر  10میکرون در وضعیت ناسالم قرار داد« .اکبری» افزود :با
توجه به پایداری شرایط کیفی هوا بر اساس اعالم اداره کل هواشناسی ،افراد
مبتال به بیماری های قلبی یا ریوی ،سالمندان و کودکان از فعالیت طوالنی و
سنگین در خارج منزل و همچنین تردد غیرضروری در شهر خودداری کنند.

ادامه وزش باد و گرد و خاک
کارشناس هواشناسی استان ،نیز گفت :بر اساس خروجی مدل های پیش یابی
هواشناسی وزش باد و گرد خاک ،ادامه دارد و از عصر جمعه و روز شنبه ،وزش
باد در منطقه تشدید می شود .به گفته «نخعی» به لحاظ دمایی هم با تقویت
زبانه های سامانه پر فشار سرمای هوا ادامه دارد اما آسمان صاف خواهد بود.

