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استاندار خبر داد

موافقت رئیسجمهور با تشکیل کارگروه زیارت
2

گالیهشهروندان
از هزینههای باالی تعمیر خودرو
وپاسخگونبودنمسئوالن

دستمزدهای
نجومیتعمیرکاران
تعویضکار!

ویژهخراسانشمالی،رضویوجنوبی
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اگر گذرتان به تعمیرگاههای خودرو افتاده باشد و یا
پای درددل همکاران ،اعضای خانواده و دوستان از
تجربه خرابی خودرو و رفتن به تعمیرگاهها نشسته
باشید ،دیده و شنیدهاید که بیشتر افراد پس از پایان
تعمیر خودرو فاکتوری بلندباال دریافت کردهاند که
در بیشتر موارد حتی قادر به خواندن کلمات نوشته
شده نبودهاند ،اما در نهایت مجبور شدهاند مبلغ
فاکتور را پرداخت کنند .این روزهــا صابون خرابی
خودرو به تن بیشتر صاحبان خودرو خورد ه است؛
از گرفتاری پیدا کردن قطعه اصلی
بـ ـرای جایگزین ک ــردن بــا قطعه
خــراب تــا دسـتـمــزدهــای نجومی
دراستان
که گــاه باید بابت تعمیر که نه،
تعویض بپردازند...

شهردار مشهد خواستار شد

الیحه حمایت از کارگران

جانباخته در حین خدمت

توزیع 10هزار بسته معیشتی
به یاد شهید سلیمانی

اکسیژنرسانی به بیماران

بهجای زندان
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مدیر حوزه علمیه اهل سنت خراسان شمالی:

خون شهید سلیمانی به جریان

مقاومت عمق بخشید
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خبر
افزایش شعبههای دادگستری صالحآباد

ابوالحسن صاحبی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی
به همراه معاونت منابع انسانی و امــور فرهنگی و معاونت
قضایی مدیرکل از حــوزه قضایی شهرستان محروم و مرزی
صالحآباد به طور سرزده بازدید کرد.
رئیس دادگستری شهرستان صالحآباد با بیان این مطلب
گفت :در این دیدار قضایی ضمن عرض خداقوت و دلجویی از
همکاران ما ،آمار وضعیت عملکرد حوزه قضایی این شهرستان
ارائه و همه مشکالت و معضالت قضایی صالحآباد بررسی و
تبادل نظر شد .امید توکلیکیا افزود :گرچه در یک ماه اخیر یک
نیروی قضایی به مجموعه ما اضافه شده اما برای بهبود روند
رسیدگی به پروندهها و جلوگیری از اطاله دادرسی ،درخواست
نیروی اداری و افزایش یک شعبه دیگر به دادگستری صالحآباد
مطرح شد .وی خاطرنشان کــرد :خوشبختانه با این تقاضا
موافقت و مقرر شد موضوع از لحاظ فنی و نیروی انسانی
بررسی و سپس اقدام شود که با این مساعدت فرایند رسیدگی
به پروندهها در این شهرستان سرعت خواهد گرفت.

استقبال مردم فیضآباد از شهید آخوندی در روز شهادت حضرت زهرا
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بازگشت فرمانده پس از  40سال
مــردم شهرستان م ـهوالت چند روز گذشته
را میزبان شهیدی گمنام بــودنــد .شهیدی
که گرچه گمنام بــود امــا از فیضآباد (مرکز
شهرستان) به هر روستا و آبادی این دیار که
سفر کرد مردم برایش سنگتمام گذاشتند.

میهمان 19سالهای که نه نام ونشانی داشت،
نه پالکی و نه کسی میدانست اهل کجاست.
فرزند روحهللا بودن کافی بود تا به جای تمام
نــامونـشــا نهــا م ــردم مـ ـهوالت بـ ـرای میهمان
شهیدشان هــم م ــادری کنند و هــم پــدری.

میهمان چند روزه مهوالت عطر و بوی شهادت
را با خود برای این شهرستان به ارمغان آورد.
عطری که با آمدن میهمانی آشنا نسیم جهاد
را برای هموالیتیهایش سوغات آورد .سردار
شهید علیاکبر آخــونــدی ،فــرمــانــد ه گــردان

سیفهللا لشکر 5نصر گرچه روحش سال81
به طور نمادین تشییع و مزاری برای این شهید
در بهشت حسین(ع) فیضآباد جایگذاری
شد اما با پیدا شدن پیکر فرمانده در تفحص
منطقه فکه ،خانواده و هموالیتیهایش...

خراسانجنوبی

خراسانشمالی

نانواییها زیاد ،سهمیه آرد کم!

افزایش  34درصدی مصرف سی ان جی

بر اساس جمعیت شهرستان بیرجند،
تعداد نانواییهای این شهرستان زیاد،
امــا سهمیه آرد نانواییها بسیار کم
اس ــت .بــه گ ــزارش باشگاه خبرنگاران
ج ــوان ،مــرادی رئیس اتحادیه نــانــوایــان شهرستان
بیرجند گفت :سهمیه آرد نانواییهای شهرستان را بر
اساس آمار سال  ۹۵اختصاص دادهاند.به طور مثال
جمعیت حاجی آبــاد ،چهکند و امیر آبــاد در حال
حاضر  ۱۸هزار نفر ولی سهمیه آرد آنها برای ۱۱هزار
نفر است .وی افــزود :مقداری از سهمیههای آرد به
عشایر و روستائیان اختصاص یافته و سهمیه آرد
شهر به مشکل خورده است.
در حــال حاضر بیشتر نانواییها تقاضای افزایش
سهمیه آرد را دارنــد و ما هم این موضوع را با اداره

غله و خدمات بازرگانی در میان گذاشتیم ،اما چون
سهمیهها محدود اســت در حــال حاضر حل این
مشکل میسر نیست.
قبال ًهر نانوایی روزی  ۱۲کیسه  ۴۰کیلویی سهمیه آرد
داشت ،اما بعد از افزایش تعداد نانواییها ،سهمیهها
به  ۸کیسه کاهش پیدا کرده است.

م ــدی ــر ع ــام ــل ش ــرک ــت مــلــی پخش
ف ــرآوردهه ــای نفتی منطقه خراسان
شمالی از افزایش 34درصــدی میزان
مصرف سی ان جی در استان طی ماه
گذشته خبر داد.
ب ــه گـ ـ ــزارش قـ ــدس آنـ ــایـ ــن ،مــجــتــبــی شــکــوری
گفت:براساس آخرین آمار ثبت شده ،در یکماهآذر
سال جاری میزان مصرف سی ان جی در استان
خراسان شمالی  9میلیون و  200مترمکعب بوده
است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
 34درصد افزایش پیدا کرده است.
وی تصریح کرد :افزایش میزان مصرف سیانجی
در ایــن مــدت باعث شــده که  10میلیون لیتر در
مصرف بنزین صرفه جویی شود.
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ش ـکــوری گ ـفــت :از ابــت ــدای س ــال جـ ــاری تاکنون
79میلیون مترمکعب سی ان جی در خراسان شمالی
توزیع شده که این میزان مصرف باعث صرفهجویی
85میلیون لیتر بنزین در استان شده است.
وی افــزود :میزان مصرف سی ان جی در 9ماهه
ســال ج ــاری در مقایسه بــا مــدت مشابه سال
گذشته  10درصد افزایش پیدا کرده است.
در حال حاضر 30جایگاه سی ان جی فعال در
استان خراسان شمالی وجود دارد.
نکته قابل ذکر این است که افزایش مصرف گاز
طبیعی نقش مــوثــری در کاهش آالیندگیهای
هــوا دارد ،بر همین اســاس افــزایــش جایگاههای
س ــی.ان.ج ــی و دوگــان ـهســوز ک ــردن خ ــودروه ــا از
اولویتهای اساسی این حوزه میباشد.

