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اجتماعی
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تریبون

تعطیلی  200واحد مشاور امالک
در بیرجند
 200واحد مشاور امالک به دلیل رکود بازار مسکن
در بیرجند تعطیل شده است .رئیس اتحادیه مشاوران
امالک بیرجند از فعالیت  300واحد مشاور امالک در
بیرجند خبر داد و به «خراسان جنوبی» گفت500 :
مشاور امالک در سال های اخیر در مرکز استان فعال
بود که به دلیل رکود بازار  200مورد از آن ها تعطیل
شد و فقط  300واحد فعال است.
«اربابی» صدور بی رویه پروانه فعالیت ،رکود بازار در
سال های اخیر ،انجام نشدن معامله و ...را از دالیل
تعطیلی این واحدها برشمرد.

ارائه خدمات توان بخشی حرفه ای
به  723معلول
زهرا خسروی -امسال به  723معلول استان خدمات
توان بخشی حرفه ای ارائه می شود.
معاون توان بخشی اداره کل بهزیستی از ارائه خدمات
توان بخشی حرفه ای به  552مددجوی زیر پوشش
این نهاد حمایتی در سال گذشته خبر داد و به خبرنگار
ما گفت :این آمار با افزایش  31درصدی در سال 97
به  723نفر می رسد.
به گفته دکتر «رضازاده» ،تشخیص نوع و شدت
معلولیت و سنجش سطح توانمندی افراد معلول برای
چهار هزار و  300مددجو ،کمک به هزینه درمان و
توان بخشی افراد مبتال به بیماری های متابولیک
برای  44نفر ،کمک به نگهداری و توان بخشی،
معلوالن ،سالمندان و بیماران روانی مزمن در مراکز
برای  679نفر و ...از دیگر برنامه های این نهاد
حمایتی برای امسال است.

پیشرفت  60درصدی آبیاری نوین
در پارک های فردوس
طرح جداسازی آب شرب در پارک ها و فضاهای سبز
عمومی فردوس  60درصد پیشرفت دارد.
شهردار فردوس با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت:
در زمینه اجرای طرح جداسازی آب غیر شرب و صرفه
جویی در مصرف آب در فضاهای سبز عمومی ،این
طرح با پیشرفت  60درصدی در حال اجراست و هم
اکنون بیشتر پارک ها و فضاهای سبز عمومی از محل
چاه های آب غیر شرب شهرداری به طور مکانیزه
آبیاری می شود.
به گفته «داستانی» ،پیش بینی می شود در صورت
تأمین اعتبار مورد نیاز تا یک سال آینده بقیه فضاهای
سبز عمومی نیز به وسیله این سیستم مدیریت شود.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

حرف مردم

سرخط مشکالت مردم از تریبون یک دیدار

وعدههاییبرایاهالی«معصومیه»پایین
مسئول پایگاه بسیج مسجد خاتم االنبیا(ص) :به دلیل مشکالت بسیار مردم آرزو
می کنند ای کاش «معصومیه» پایین در محدوده خدمات شهری شهرداری قرار
نمی گرفت تا حداقل به عنوان روستا مشکالت خود را پیگیری می کردند

▪

▪

▪

حسین قربانی
ایجاد زیرگذر ،فضاهای ورزشی و فرهنگی ،رفع
مشکل شرکت تعاونی شاهد ،ایجاد فضای سبز و
بازارروز و ...از مهم ترین مشکالت و درخواست
های طوماری بود که اهالی «معصومیه» پایین
بیرجند در دیدار شهردار و اعضای شورای اسالمی
بیرجند با مردم محله ،آن را باز کردند.
به گزارش «خراسان جنوبی» ،امام جماعت مسجد
خاتم االنبیا(ص) «معصومیه» پایین با تاکید بر
این که شهرداری و شورای اسالمی شهر بیرجند
خدمات بسیار زیادی به مردم شهر ارائه کرده اند
اما عدالت در توزیع امکانات شهری در این منطقه
رعایت نشده است ،گفت :به دلیل وقوع تصادف
های منجر به فوت زیاد در این محدوده ،بولوار
موجود در این منطقه به جاده مرگ برای اهالی
تبدیل شده و ایجاد هر چه سریع تر زیرگذر برای
رفع این مشکل ضرورت دارد.
حجت االسالم «رضایی» مردم این منطقه را محروم
و بسیار زحمتکش دانست و با اشاره به نبود فضای
سبز مناسب در محدوده «معصومیه» پایین افزود:
بیشتر مراکز فرهنگی در «معصومیه» باال قرار دارد
و مردم «معصومیه» پایین از داشتن کتابخانه و دیگر
مراکز فرهنگی محروم هستند.
«موحدیان» مسئول پایگاه بسیج مسجد خاتم
االنبیا(ص) هم با اشاره به سکونت  45ساله در این
منطقه گفت :به دلیل مشکالت بسیار مردم آرزو
می کنند ای کاش «معصومیه» پایین در محدوده
خدمات شهری شهرداری قرار نمی گرفت تا
حداقل به عنوان روستا مشکالت خود را پیگیری
می کردند.

• •دریغ از یک مدرسه

وی به نبود فضای سبز مناسب در «معصومیه»
پایین با وجود باغ های زرشک بزرگ در گذشته در
این محدوده افزود :از  25سال گذشته در زمینه
آسفالت و به سازی جداول موجود در معابر اقدامی
نشده است و در گذشته مدرسه چهار کالسه ای در

«معصومیه» پایین وجود داشت که تعطیل شد و
هیچ مدرسه متوسطه اول و دومی هم در این نقطه
از شهر نیست.
وی با اشاره به سکونت دو هزار نفر در «معصومیه»
پایین و امکانات بسیار محدود آن ،خواستار
نامگذاری خیابان های «معصومیه» پایین به نام
شهدای این منطقه شد و ادامه داد :در مجوزهای
صادر شده برای انبوه سازی ایجاد فضاهای
فرهنگی و ورزشی پیش بینی نشده است بنابراین
با کمبود این فضاها در این نقطه مواجه هستیم.
وی ایجاد بازارروز را از دیگر خواسته های مردم
این منطقه از شهرداری بیرجند اعالم و اظهار کرد:
نبود تاکسی و اتوبوس برای تردد افراد از میدان
ابوذر به این محله ،ایجاد سرعتگیر در خیابان
البرز ،جمع آوری سگ های ولگرد و نظارت بیشتر
بر خودروهای فروش میوه در این محدوده از دیگر
خواسته های اهالی است.

• •مشکل کهنه زمین های شرکت شاهد

یکی از ساکنان «معصومیه» پایین و مستقر در
زمین های واگذار شده توسط شرکت تعاونی
شاهد هم گفت :با گذشت  18سال و با وجود این
که فروشنده زمین ها به شرکت تعاونی شاهد،
شهرداری بیرجند بوده است هنوز مشکالت آن
برطرف نشده تا بتوانیم برای صدور سند واحدهای
مسکونی اقدام کنیم.
به گفته «زنگویی» ،اردیبهشت سال گذشته در
جلسه ای با حضور اعضای شورای اسالمی سابق
بیرجند این موضوع بررسی شد اما هنوز اقدامی
برای رفع آن توسط شهرداری انجام نشده است.
رئیس شورای اسالمی شهر بیرجند هم با اشاره به
این که از مسئوالن دستگاه های اجرایی بیرجند
برای حضور در این جلسه دعوت شد اما هیچ یک
از آن ها در جلسه حضور نیافتند تا پاسخگوی
مشکالتباشند،گفت:رسیدگیبهمبلمانشهری
در دستور کار شهرداری و شورا قرار گرفته است و

▪

به زودی اقدام های شهرداری در پارک جنگلی
برای ایجاد فضاهای فرهنگی ،ورزشی و روزبازار
آغاز می شود.
دکتر «تقی زاده» در زمینه ایجاد فضای سبز در
«معصومیه» پایین گفت :چنان چه شهرداری
در این منطقه دارای زمین باشد یا بتواند زمین
مناسبی به این منظور تملک کند برای ایجاد فضای
سبز اقدام می شود و با توجه به این که ایجاد زیرگذر
به اعتبار زیادی نیاز دارد برسی های الزم انجام می
شود تا این مشکل با احداث پل هوایی رفع شود.
به گفته وی ،کمبود فضای آموزشی به آموزش
و پرورش بیرجند منعکس خواهد شد و برای
نامگذاری معابر «معصومیه» پایین به نام شهدای
این منطقه مشکلی وجود ندارد و باید درخواست
اهالی در کمیته نامگذاری معابر شهرداری بررسی
شود .وی در ادامه به مشکل موجود در زمینه
شرکت تعاونی شاهد اشاره کرد و افزود :این
موضوع در چند جلسه کمیسیون حقوقی شورا
بررسی شد و با توجه به این که از  33هزار مترمربع
زمین واگذار شده فقط سه هزار مترمربع با مشکل
مواجه است ،در جلسه هفته گذشته این کمیسیون
برای رفع آن تصمیم الزم گرفته شد و بعد از تایید
مصوبه شورا در هیئت تطبیق مصوبه شورای
اسالمی شهر بیرجند اجرایی می شود.
شهردار بیرجند هم گفت :با وجود محدودیت مالی
امسال چهار میلیارد تومان برای پارک جنگلی

بیرجند اختصاص داده شد تا در آن فضاهای
مختلف ورزشی و فرهنگی ایجاد شود«.جاوید» با
اشاره به این که تا محدوده آتش نشانی «معصومیه»
در حوزه خدمات شهری شهرداری بیرجند قرار
دارد و اقدام های الزم برای رفع مشکالت این
منطقه انجام می شود ،افزود :برای خدمت رسانی
بهتر ،شهرداری شهر بیرجند به  32محله تقسیم
و دو میلیارد تومان برای زیباسازی ،نورپردازی
بولوارها و خیابان های شهر در نظر گرفته شده
است .وی ایجاد زیرگذر در این منطقه را ایده آل
دانست و از نیاز حدود هشت میلیارد تومانی برای
انجام آن خبر داد و اظهار کرد :این مطالبه مردم را
با راه و شهرسازی در میان می گذاریم تا اقدام الزم
انجام شود .همچنین بعد از بررسی ،در یک نقطه
پل هوایی با پله برقی نصب خواهد شد.
وی به درخواست اداره کل امور کتابخانه های
استان برای اختصاص زمین و احداث کتابخانه
با کمک خیران اشاره کرد و افزود :چنان چه
شهرداری در این محدوده زمینی داشته باشد به
این منظور در نظر گرفته خواهد شد.
همچنین اگر زمینی در این منطقه در اختیار
شهرداری باشد در صورت امکان در قالب متمم
بودجه شهرداری یا با اعتبار سال  97این کار
عملی خواهد شد .در این جلسه از سوی اهالی
«معصومیه» پایین از «درکی» مامور خدمات
شهرداری این منطقه تجلیل شد.

▪

▪

▪

▪

▪برخی کوچه و خیابان های بیرجند به ویژه در
مــحــدوده خیابان آیــت ا ...مــدرس و پــاســداران
بیرجند آسفالت مناسبی ندارد و دست اندازهای
زیــادی در برخی نقاط آن پس از حفاری های
متعدد ایجاد شده است ،این موضوع تردد را در
کوچه ها سخت و آزار دهنده می کند.
▪با وجود قطعی مکرر برق در استان به ویژه طبس،
چند روز پیش شاهد روشــن بــودن چــراغ برخی
کوچه و خیابان های دشتغران طبس آن هم وسط
روز بودیم ،مسئوالن مربوط در این زمینه دقت
بیشتری به خرج دهند.
▪بلوکه هــای جــدول وســط بــولــوار شهید مفتح
بیرجند در بــرخــی قسمت هــا از بین رفــتــه و
تخریب شده است ،این موضوع عالوه بر منظره
نــاخــوشــایــنــد ،هنگام آبــیــاری درخــتــان باعث
هدررفت آب می شود .شهرداری برای جایگزین
کردن بلوکه ها و استفاده از سنگ چین جدید
مانند دیگر معابر تصمیمی ندارد؟
▪با توجه به تابستان و گرمی هوا سطل های زباله
در برخی نقاط به ویژه خیابان «سرداران شهید»
سجادشهر بــوی نامطبوعی می دهــد و برخی
مواقع حجم انبوهی از زباله کنار آن قرار دارد
که عالوه بر ایجاد منظره ناخوشایند ،آزار دهنده
است.
▪انتقال صنوف آالینده و مشاغل مزاحم به خارج
شهر بیرجند به کجا رسید؟ روز گذشته پیاده از
خیابان عدل عبور می کردم که سر و صدا و فعالیت
صنوف در این قسمت شهر سبب شد برای دقایقی
احساس کنم وارد یک گاراژ شده ام ،حتی جایی
برای عبور از پیاده رو وجود نداشت و مجبور بودم
از حاشیه خیابان استفاده کنم هر چند آن جا هم
شرایط بهتری از پیاده رو ندارد.
▪این موضوع عالوه بر ایجاد مخاطرات برای پیاده ها
به ویژه کودکان ،باعث آزار و اذیت اهالی می شود و
نارضایتی بسیاری از آن ها را در پی دارد .مسئوالن
برای برطرف شدن این مشکل فکری بردارند.
▪با توجه به این که افراد زیادی تابستان به ویژه
شــب هــا از پــارک هــا و فضاهای سبز بیرجند
استفاده می کنند اما در بیشتر پارک ها روشنایی
مناسبی وجود ندارد و افراد مجبورند از همین
فــضــاهــای نیمه روشـــن بـــرای دورهــمــی هــای
خانوادگی استفاده کنند .این در حالی است که
با توجه به کویری بودن منطقه می توان از سیستم
هــای روشنایی با استفاده از انــرژی هــای پاک
خورشیدی در این نقاط استفاده کرد.
▪با توجه به این که انتهای صدف  ۸با وجود مجتمع
هــای مسکونی مــســدود اســت و راه دسترسی
ساکنان این اهالی و کوچه های ترنج به نانوایی
و فروشگاه ها قطع شده است از مسئوالن تقاضا
داریم برای بازگشایی این کوچه اقدام کنند.

