روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

حرف مردم
تلفن056- 32448050 :
نمابر- 056-32448054:پیامک2000999:

ستون حرف مردم روزنامه خراسان جنوبی
انعکاس دهنده صادق نظرها ،انتقادها و
مشکالت شماست.
*روستاهای آرک بین آباد ،حامی و دهن رود از بخش
مرکزی شهرستان خوسف اینترنت ندارد و با توجه به
فعال بودن همراه اول و ایرانسل در این روستاها جا دارد
مسئوالننیازمردمرارفعکنند.
* به گوش مسئوالن برسانید برخی رانندگان اتوبوس
هایواحددرونشهریبیرجنددربعضیمسیرهاسرعت
زیادیدارنددرحالیکهاگررانندهبهناچارمجبوربهترمز
گرفتنشوداینمیتواندبرایمسافرانخطرناکباشد.
* اهالی برخی از روستاهای نهبندان از دریافت شبکه
های دیجیتال محروم هستند .صدا و سیمای استان در
اینزمینهچارهاندیشیکند.
* چه کسی باید پاسخگوی خسارت وارده به جلوبندی
خودروهای مردم در خیابان رسالت بیرجند باشد؟
استاندارد ایجاد سرعت گیر در یک خیابان چند مورد
است.شورایترافیکرسیدگیوسرعتگیرهایاضافه
راجمعکند.
*کودکان معصومیه و خیابان مسلم جایی برای تفریح
و ورزش ندارند و در همان کوچه پس کوچههای خاکی
بازیمیکنند.شهرداریبهفکراینمنطقههمباشد.
*گفته میشود مهدهای کودک نباید از والدین وجه
اضافه دریافت کنند ،اما برخی هر هفته به بهانه یک
یکنند،مسئوالن
جشنویکبازدیدو...هزینهدریافتم 
بهزیستینظارتبیشتریبرکارمهدهایکودکداشته
باشند.
*برای خرید گوشت گوسفند به قصابی در بیرجند
مراجعه کردم ،قیمت از یک مغازه تا مغازه دیگر برای
فروش یک نوع گوشت چند هزار تومان فرق داشت.
سوالمایناستگوشتمگرکفشاستکهتنوعساخت
داشته باشد که قیمت یکسانی ندارد؟ چرا مسئوالن
سازمانصنعت،معدنوتجارتنظارتنمیکنند؟
*چرا در برخی مساجد بیرجند هنگام نماز صبح بسته
است؟
*اتوبوس درون شهری در مناطق حاشیه بیرجند کم
است و باید ساعت های زیادی را برای آمدن آن سپری
کنی .سازمان اتوبوسرانی فکری به حال شهروندان
بردارد.
* چند روز گذشته از سیستم نوبت دهی درمانگاه
تامین اجتماعی طبس برای روز بعد ساعت ۱۱:۳۰
نوبت دندان پزشکی گرفتم .پس از مراجعه با برخورد
سرد پزشک مواجه شدم که نمی توانم کاری برایتان
انجام دهم .در حالی که ساختمان جدید و امکانات این
درمانگاه دردی دوا نمی کند ،تکریم ارباب رجوع نیز
گاهینادیدهگرفتهمیشود.
* «خلف» از روستاهای دورافتاده در خراسان جنوبی
است و با توجه به گرانی و وضعیت نامناسب مردم این
منطقه ،مسئول نفت روستا برای تعویض کارت های
سوختازمردمهفتهزارتومانهزینهدریافتمیکند
در حالی که شرکت نفت بیرجند اعالم کرده است این
موضوعهزینهایبرایخانوادههاندارد.
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خراسان جنوبی  ۶۹سال پیش
در روزنامه

پاسخ های مدیران شهری به سواالت «خراسان جنوبی»

معمایپلوعدهها

تا  15روز دیگر مردم شاهد آزادسازی مسیر پل و
معبر فرزان خواهند بود .به گفته شهردار اعتبارات
این پروژه تامین شده است.
این گفته مدیران شهری حکایت از این دارد که
طلسم پروژه پر معمای شهر گویا شکسته شده و یخ
پروژه در حال باز شدن است .ان شاءا ...این وعده
مصداق «هزار وعده خوبان یکی وفا نکند» قرار
نگیرد .البته خبرهای شهردار و معاون عمرانی وی
جدی است و ما را مصمم می کند که  22بهمن خبر
خوشی را برای مردم بنویسیم.
شهردار بیرجند از تملک امالک واقع در معبر فرزان
و تامین اعتبار مورد نیاز پروژه خبر می دهد و می
گوید :دیگر مشکل اعتبار ،برای پروژه نداریم و فقط
یک ملک تجاری از امالک باقی مانده است که بعد
از تملک این ملک طی  15روز آینده شاهد تخریب
امالک و آزادسازی مسیر خواهیم بود و ارتباط
خاکی برقرار خواهد شد.
«جاوید» با اشاره به اتمام پل ،آسفالت معبر و اتصال
پل را بر عهده راه و شهرسازی می داند و می افزاید:
با تحویل هر ملک  70درصد هزینه به طور نقدی
و  30درصد بعد از تخریب و انتقال سند به مالکان
پرداخت می شود و هم اکنون هزینه همه امالک به
جزسهملکپرداختوبهمحضمراجعهمالکان70
درصد به آن واگذار خواهد شد .وی از پیشرفت 95
درصدی پروژه خبر و ادامه می دهد :بر اساس برنامه
ریزی انجام شده و پس از آسفالت مسیر توسط راه و
شهرسازی ،پیش بینی می شود این پروژه تا دهه
فجر به بهره برداری برسد چرا که مهم ترین موضوع
در این زمینه تملک امالک بود.

معاونامورعمرانی،حملونقلوترافیکشهرداری
بیرجند نیز با اشاره به آغاز پروژه فرزان در سال 84
به عنوان یک طرح گسترده در محله خیرآباد از ورود
شرکت عمران مسکن سازان به نمایندگی از اداره
کل راه و شهرسازی در این زمینه خبر می دهد.
آن طور که مهندس «علی عدل» می گوید :طرح
با هدف نگاه ویژه به بافت های فرسوده شهری با
همکاری مردم و ساخت مجموعه ای از مسکن های
جدید با معیارهای جدید شهرسازی آغاز و از آن
زمان تاکنون بیش از  100خانه در این محدوده
توسط شرکت مجری تملک شد.
وی اظهار می کند :به دلیل مشکالت مالی درون
سازمانی،شرکتعمرانمسکنسازانباشهرداری
وارد مذاکره و قرار شد حد فاصل سه راه اسدی
تا کانال بولوار موسی بن جعفر(ع) توسط راه و
شهرسازی تملک و آماده تحویل به شهرداری شود
و شهرداری نیز برای احداث پل روی مسیر رودخانه
مورد نظر یا کانال کبوترخان اقدام کند البته مقرر
شد به این منظور دو میلیارد تومان به شهرداری
کمک شود و شهرداری نیز در صدور پروانه ساخت
برای اراضی راه و شهرسازی مساعدت کند.
وی با اشاره به تغییر چند مدیر عامل در شرکت
عمران مسکن سازان تاکنون ،از تصمیم احداث پل
موسی بن جعفر(ع) توسط شهرداری در سال 93
خبر و ادامه می دهد :پس از انتخاب مشاور توسط
شهرداری ،کار در قالب مناقصه آغاز و مقرر شد طی
سه سال به اتمام برسد.
وی به پیشرفت 79درصدی پروژه در دو سال پس از
آغاز کار اشاره و اضافه می کند :این پروژه بعد از آن

دیروزتحریریه«خراسانجنوبی»حالوهوایدیگری
داشت ،بر و بچه های تحریریه جمع شدند تا برای
همکاران پر توان و پر تالش خود ،این بار کیک تقدیر
ببرند .اگر چه همکاران تحریریه بهترین مشق ها و
دیکته های مردمی را به هم استانی های خود تقدیم
می کنند اما این بار بنا شد همکارانی کیک را ببرند
که در نیمه اول امسال ،یک سال بر عمرشان افزوده
شد .مهر ماه ،بهانه ای شد تا بار دیگر تولد مهربانی
در تحریریه روزنامه تکرار شود .خراسان جنوبی را به
همت،توانوعلممیشناختوباورداشت.دلشمی
خواستاستانوهمکارانشرابههمانصفاتارزنده
بشناساند.اینخوددلیلیشداوومعاونشرنجسفر
رابرخودهموارکندتاآموزههایچندینسالهاشرا
بهشاگردانشبیاموزد؛فوتوفنهایکوزهگری،که
هراستادیبهشاگردشنمیآموزداماباجانودلاز
آن ها مایه گذاشت .تجربه  12ساعت کار روزانه در
کنار استاد با تجربه ،خستگی ناپذیری اش را ثابت
کرد .بیشتر از سنش انرژی دارد تا بیاموزد کار در

تحریریهسنوسالنمیشناسد.تولدومهرماه،بهانه
ایشدتایادمانبیاوردکیبهدنیاآمدهایموگاهیاز

تصویب بودجه شهرداری
فردوس
بهدلیلمشکالتمالیپیمانکاردچارمشکلورکود
شد اما با کمک شهرداری و تامین مصالح از محل
اعتبارات جاری از تعطیلی آن جلوگیری و حتی یک
روز متوقف نشد و دو میلیارد تومانی هم که قرار بود
توسط راه و شهرسازی کمک شود ،عملی نشد.
به گفته وی همچنین مقرر شد  50درصد هزینه
های مورد نظر در پروژه پل نیز توسط شهرداری و راه
و شهرسازی اختصاص یابد که عملی نشد.
وی از پیشرفت  99درصدی پروژه احداث پل معبر
فرزان و اتمام آن با بتن ریزی خبر و ادامه می دهد:
اتمام پل ،شروع فاجعه در این زمینه بود چون مسیر
مربوطبهمحلهموسیبنجعفر(ع)بازنبودبنابراین
در شورای پنجم با همکاری شهردار تصمیم بر
بازگشایی مسیر همزمان با اتمام پل شد و در حالی
که این موضوع از تعهدات شهرداری نبود برای
تملک هفت ملک مسکونی اقدام شد.
به گفته وی ،مقرر شد به صاحبان امالک واقع در
مسیر معبر ،زمین واگذار شود و چون شرکت عمران
مسکن سازان در گذشته امالک واقع در این معبر
را با قیمت باالتر خریداری کرده بود برای صاحبان
امالک باقی مانده توقع ایجاد شده بود که در نهایت
با توافق کارشناسان طرفین و کارشناس مرضی
قیمت گذاری انجام شد .آن طور که معاون شهردار

تقدیر بهترین ها

خود و دوستانمان یاد کنیم ،گرفتن تولد برای تقدیر
ازهمکاربهانهایشدبرایتکرارمهرومهربانی.چند

میگوید:بانوسانقیمتها،تصمیمبرمزایدهزمین
ها گرفته شد تا به این وسیله پول امالک مورد نظر
پرداخت شود و در مجموع برای تملک هفت ملک
مسیر دو میلیارد تومان پرداخت و مسیر بازگشایی
شد و یک پیمانکار در این زمینه به شهرداری کمک
کرد و یکی از امالک تجاری نیز تملک شد.
به گفته وی ،معبر فرزان  30متر و دارای سه الین
است و برای گسترش آن هم اقداماتی در حال
انجام است اما مشکل این است که معبر موسی بن
جعفر(ع) نسبت به معبر فرزان کم عرض تر است،
هر چند تا مدتی جوابگو خواهد بود اما برای آینده
باید منازل این مسیر تملک ،درختان قطع و کانال
مسقف شود .وی یادآور می شود :در فاز بعدی باید
پیش بینی رفع مشکل اتصال معبر فرزان به بولوار
موسی بن جعفر(ع) انجام شود و با توجه به این که در
این زمینه از آغاز آن نقشی نداشته ایم این مشکل به
وجود آمده است.
وی از طراحی پیاده رو و ایستگاه اتوبوس در دو طرف
معبر فرزان خبر و ادامه می دهد :در صورت وجود
متقاضی ،شهرداری برای ایجاد واحدهای تجاری
در کنار معبر اقدام خواهد کرد .عالوه بر این ،سه راه
اسدی نیز طرحی دارد که بر این اساس حالت فعلی
با داشتن راست گرد حفظ می شود.

روزپیشتولدشبودومانمیدانستیم.امااوچندقدم
از ما جلوتر بود ،این را کیک ساده ای که روی میز بود
میگفت.همانکیکوشیرینیکههرچندباتاخیر
بهجمعمارسید،اماهمهراغافلگیروشادیرامهمان
دلهایمانکرد.
روی کاغذی اسم و تاریخ تولد همکاران نوشته شده
بود .فهرست تولدهای شش ماه گذشته ،برای
دوستانیکهازابتدایامسالتولدشانگذشتهبود.
حسین قربانی ،علی فرهادیان ،مجتبی نوریان،
محمود علیزاده ،فاطمه زهرا قاسمی ،هاجر فرخ
نژاد،علیرضارضایی،زهراخسروی،ملیحهبیجاری،
معصومه رضایی و مهدیه مالیی.جشنی کوچک و
ساده،ماهمهرراباهمهمهربانیهایشدریادمانزنده
کرد .کیکی برای یادبود تولد دوستان برش خورد،
مهمانی ساده ای که بوی مهربانی می داد مهر در
تحریریه «خراسان جنوبی» تکرار و قرار شد خاطره
مهربانیبرایهمهتکرارشود.یکیادآوریکهروزی
وسالیدیگرگذشت.مهربانباشیمومهربانیرابرای
همهبنویسیموبخوانیم.

روزنامه خراسان در شماره  4سال 1328در
مطلبی در صفحه  4آورده است«:بودجه
شهرداری به مبلغ 398731ریال به تصویب
رسیده است».

گزارشی از درگیری مسلحانه
در ایست و بازرسی قاین

پرواز ملکوتی

علیرضارضایی  -فرمانده انتظامی استان از شهادت
ستوان دوم «علی غالمی» در درگیری با اشرار مسلح
در قاینات خبر داد .به گفته سردار «مجید شجاع»
ساعت 21:30سه شنبه شب گذشته مأموران ایست
و بازرسی شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری
به دو سرنشین یک دستگاه خودروی پراید مظنون
شدند و به بررسی آن پرداختند.
وی افزود :مأموران دو سرنشین خودروی پراید را
پیاده و بازرسی کردند که یکی از سرنشینان خودرو
هنگام بازرسی بدنی ،مأمور مراقب ایستگاه را با یک
قبضه سالح کلت کمری تهدید کرد که مأموران با
توجه به تردد شهروندان در ایست و بازرسی و احتمال
آسیب رسیدن به آن ها ،سعی در آرام کردن فرد مسلح
داشتند که نامبرده با تهدید سالح سرنشینان یک
دستگاه خودروی دیگر را پیاده و با تهدید مأمور پلیس
و شهروندان ،خودرو را به طور مسلحانه سرقت کرد.
وی ادامه داد :مأموران در محدوده ای که خطر جانی
برای سرنشینان دیگر خودروهای عبوری نداشت با
فرد مسلح درگیر شدند که یکی از افراد مهاجم زخمی
شد و دیگری خود را تسلیم کرد.
سردار«شجاع» گفت :در درگیری متقابل بین
مأموران و مهاجمان مسلح ستوان دوم «علی غالمی»
از کارکنان ایست و بازرسی قاینات مجروح و به
بیمارستان منتقل شد که در بیمارستان به علت شدت
جراحات جان خود را از دست داد و به درجه رفیع
شهادت نایل شد.

• •تشییعپیکرشهید«علیغالمی»امروز

سرهنگ «سرفرازی» معاون اجتماعی فرماندهی
انتظامی استان هم درباره تشییع پیکر شهید مدافع
حریم وطن«علی غالمی» گفت :پیکر پاک و مطهر
شهید «علی غالمی» ساعت  9صبح امروز از میدان
امام خمینی(ره) قاین با حضور اقشار مختلف مردم
تشییع خواهد شد .گفتنی است ،شهید غالمی متولد
سال  1358و اهل روستای ورزگ قاین و دارای سه
فرزند (دو پسر و یک دختر) است.

