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.
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▪مدتی قبل  45کارشناس و مــروج در استان
استخدام شدند که  21نفر را بانوان تشکیل
می دهند .هر چند اشتغال به کار بانوان ایرادی
نــدارد اما آیا در شرایط بیکاری و سرخوردگی
جوانان درســت است که در استخدام ضربتی
مثل کشاورزی هم بانوان جذب شوند؟ آیا در غیر
این صورت تعدادی جوان بیکار از سرگردانی
نجات پیدا نمی کردند و  21خانواده تشکیل
نمی شد؟
▪حــال که قــرار اســت میدانی مناسب در مرکز
استان ایجاد شود دیگر مسئوالن بیرجند هم
همکاری کنند تا این کار به سرانجام برسد و
طرح آن بایگانی نشود.
▪در برنامه ای از سیمای اســتــان از رفتگری
پرسیده شد که سخت نیست با حقوق دو میلیون
تومانی زندگی کردن؟ می خواستم بگویم یکی
هم بپرسد که زندگی برخی نیروهای راهداری
با حقوق یک میلیون و  200هزار تومانی در این
شرایط اقتصادی چگونه می گــذرد؟ نیروهای
راهــداری که با دستگاه های سنگین در برف
و بحران و سیل کار می کنند ،عید آماده باش
هستند و  ...چه می کنند؟ صدای راهداران را
به گوش مسئوالن برسانید.
▪چند ســال پیش بـــرای خــریــد شــمــاره رنــد از
مخابرات اقــدام و نسبت به شماره های دیگر
هزینه بیشتری هم پرداخت کــردم اما حاال با
تغییرات انجام شده در خطوط ارتباطی مرکز
استان این شماره از حالت رنــدی خــارج شده
اســت .مخابرات در بــرابــر ایــن مشترکان چه
تعهدی دارد؟
▪اول خیابان ولی عصر(عج) مهرشهر به سمت
پمپ بنزین (پشت پلیس راه) آسفالت بود اما
آن را جمع کردند و االن خاکی اســت .آیا این
انصاف است که گرد و خاک ناشی از رفت و آمد
خودروها را مردم تحمل کنند؟ شهرداری فکری
برای ساکنان این محل بردارد.
▪شــورای شهر و شــهــرداری بیرجند با توجه به
وجود اداره های دارایی و ثبت اسناد و امالک و
سازمان سرمایه گذاری استان ،دانشگاه ،بانک
ملی مرکزی و کشاورزی ،مرکز شاهد مخابرات
و دیگر اداره ها و سازمان های پر مخاطب در
محدوده میدان و خیابان شهدا ،فکری برای
احداث پارکینگ عمومی در این منطقه بردارند.
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ورودشورابهساخت وسازهایغیرمجازاستانداری
حسین قربانی – به سازی بافت روستای اکبریه
بیرجند در کنار باغ و عمارت جهانی اکبریه و
چگونگی احداث ساختمان استانداری از بحث
های روز گذشته شورای شهر بیرجند بود.
مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری گفت :در بحث بافت های تاریخی دارای
ارزش فرهنگی ،سازمان میراث فرهنگی کشور
وظیفه نظارتی برای حفظ ارزش های آن دارد و
برای به سازی بافت های روستایی وظیفه ای ندارد.
«حسن رمضانی» با اعالم این که بافت روستای
اکبریه بخشی از بافت تاریخی بیرجند است ،گفت:
معتقدم این بافت باید با شرایط و مصالح خاص به
سازی شود« .داعی» معاون شهرسازی اداره کل
راه و شهرسازی نیز با اعالم این که این روستا دارای
طرح تفصیلی ویژه است،گفت :این طرح براساس
ضوابط موجود تهیه شده است و امکان تعدیل آن
وجود دارد و برای اجرای آن باید مجوز قانونی صادر
شود ،البته بافت این روستا به عنوان بافت نیازمند
بازآفرینی در شهرستان مصوب نشده است بنابراین
نمی توان اقدامی در این زمینه انجام داد.
«دیانی» نماینده آستان قدس رضوی با اشاره به
این که طرح های مختلفی برای اجرا در این روستا
پیشنهاد شده است که هیچ کدام از آن ها اجرایی
نشده است ،گفت :آستان قدس رضوی به سهم خود
در به سازی اراضی که در این روستا دارد مشارکت
خواهد کرد.
معاون عمرانی و حمل و نقل شهرداری بیرجند هم
با اعالم این که در گذشته میراث فرهنگی استان
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اختصاص داده بود ،گفت :آمادگی خود را برای
آسفالت معابر این روستا اعالم کرده ایم اما به دلیل
قرار داشتن در محدوده باغ جهانی اکبریه با آسفالت
معابرموافقتنشد.سپسجلسهایدراستانداریبا
حضور مسئوالن مربوط برگزار شد.
به گفته مهندس«عدل» بر این اساس شهرداری
نقشه برداری و تعیین بروکف معابر را انجام داد
و این نهاد به همه موارد مربوط به خود بر اساس
صورت جلسه تنظیمی در استانداری عمل کرده
است ،البته با توجه به این که هنگام اضافه شدن این
روستا به محدوده شهری عوارض الزم به شهرداری
پرداخت نشده است این نهاد بودجه ای برای این
منظور در سال  97در نظر نگرفته است.
به گفته «حسنی صفت» دیگر عضو شورا ،بعد از 15

همایش تجلیل از  114نخبه علمی استان به همت
موقوفه بنیاد البرز برگزار شد

موقوفه شرافت

بیرجند روز گذشته شاهد همایشی متفاوت بود ،همایشی که برای
تجلیل از  114نخبه علمی برپا شده بود ،البته با عمل به نیت وقف
بزرگ مردی که همه داشته های خود را در این راه گذاشته بود.
مدیر عامل موقوفه بنیاد فرهنگی البرز گفت :وقف باید به سمت
نیازهای روز جامعه پیش برود و نخبگان نیز جایگاهی داشته باشند که
کشورهای خارجی نتوانند این سرمایه ها را جذب کنند.
«حسین حاجی بزرگی» روز گذشته در همایش اعطای جایزه موقوفه
بنیاد فرهنگی البرز به  114نخبه خراسان جنوبی اظهار کرد :مرحوم
حسینعلی البرز ،ابداع کننده وام شرافتی بدون ضامن در کشور بود و
سه هزار نفر از محل این موقوفه توانستند از این وام شرافتی استفاده

سال؛ پیگیری ها در این زمینه منجر به نتیجه نشده
است این در حالی است که در احداث ساختمان
استانداری قانون نادیده گرفته شده است ولی
مسئوالن دستگاه های اجرایی خواستار اجرای
قانون برای مردم هستند.
حجت االسالم «عبدالرزاق نژاد» دیگر عضو شورا هم
با طرح این سوال که چرا در زمان احداث ساختمان
استانداری  80درخت قطع می شود و معبر عبور
مردم بسته می شود؟ گفت :هیچ کس با این موارد
برخورد نمی کند ولی مشکالت اهالی این روستا
بعد از سال ها همچنان باقی است .آیا در این زمینه
نمی شد از ضوابط مورد نظر در ساخت ساختمان
استانداری برای تسریع در کار مردم استفاده شود؟
و چرا میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

کنند .وی افزود :شرایط این وام شرافتی طوری بود که دانش آموزان
مبالغ مورد نیاز تحصیل خود را به صورت وام دریافت می کردند و تعهد
می دادند پس از اتمام تحصیل و بعد از شاغل شدن برای تسویه آن اقدام
کنند .وی انتخاب مخترعان ،دانشجویان ،طالب و نخبگان قرآنی را
یک تمایز همایش استانی خراسان جنوبی بیان کرد و افزود :تالش
شده است مطابق اساسنامه بنیاد فرهنگی البرز با همکاری آموزش و
پرورش ،بنیاد ملی نخبگان ،حوزه علمیه و دیگر نهادهای مرتبط افراد
انتخاب شوند .وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی در خراسان
جنوبی اظهار کرد :انتظار می رود اگر با وجود این شرایط کسی قصد
وقف اموال دارد نیت آن را بر اساس ضرورت های استان تعریف کند.
در این مراسم مدیر کل دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش
هم گفت :باید همه در حد توان خود برای ترویج فرهنگ وقف تالش
کنند« .مسگرزاده» عبور از داشته ها را کار آسانی ندانست و افزود:
عمل به نیت واقفان مسئولیت بسیار سنگینی است به ویژه اگر شخص
واقف در دنیا نباشد .مشاور استاندار هم گفت :باید تالش کنیم در

جلوی احداث ساختمان استانداری در محدوده
روستا و باغ رحیم آباد را نگرفته است.
مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری در پاسخ به سخنان این عضو شورا با
بیان این که در زمان احداث ساختمان استانداری
هیچ یک از مسئوالن فعلی استان نبوده اند ،گفت:
سازمان میراث فرهنگی کشور در آن زمان به دلیل
انجام این کار به دادگستری شکایت کرد اما به علت
این که دو دستگاه اجرایی نمی توانند از هم شکایت
کنند ،تصمیم گیری در این زمینه به استان واگذار
شد« .رمضانی» خاطرنشان کرد :چرا مسئوالن
شهرداری وقت پروانه ساخت برای این کار صادر
کرده اند و اگر پروانه ساخت ندارد چرا شهرداری
جلوی احداث آن را نگرفته است؟
مهندس «عدل» معاون عمرانی شهرداری بیرجند
هم خاطرنشان کرد :برای احداث ساختمان
استانداری درخواست صدور پروانه ساخت نشده
است.
دکتر «تقی زاده» رئیس شورا در جمع بندی مطالب
گفته شده اظهار کرد :بر اساس مصوبه استانداری
درباره روستای اکبریه باید راه و شهرسازی به
تعهدات خود مبنی بر انجام روند اداری اختصاص
اعتبار برای بازآفرینی بافت این روستا عمل کند و
شهرداری و میراث فرهنگی هم در انجام این کار با
تامین مصالح مورد نیاز اقدام کنند .خبرنگار ما در
زمینه موارد مطرح شده در جلسه شورا در رابطه با
موضوع ساخت و ساز استانداری با «ملکی» مدیر کل
روابط عمومی استانداری تماس گرفت اما تا لحظه
ارسال خبر موفق به دریافت پاسخ نشد.

کشور تولید علم و دانش بسیار ویژه و خاص دیده شود و همه دستگاه ها
نسبت به این قضیه حساسیت نشان دهند.
«رجبی» بر اطمینان بخشی به جامعه و جلب اعتماد مردم تاکید
کرد و افزود :واقفان باید اعتماد داشته باشند که افراد بعد از آن ها
امانت داران خوبی برای اجرای نیت وقف هستند.
معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه هم گفت :نیت با موضوع
وقف برای کمک به تحصیل دانش آموزان نیازمند در استان بسیار
کم است و باید واقفان به این سمت هدایت شوند .حجت االسالم
«مختاری» با بیان این که نیاز است واقفان به ترویج علم و دانش در
جامعه بیشتر توجه کنند ،گفت :مرحوم البرز در سال 42داراییهایش
را وقف حمایت از نخبگان کشور کرد و از آن زمان تاکنون با اجرای
این نیت نامش برای همیشه در تاریخ ماندگار شده است .به گزارش
خبرنگار ما ،در پایان این همایش ۸۰دانش آموزان برتر و نمونه۱۰ ،
دانشجویدانشگاهعلومپزشکیو ۱۰دانشجویدیگردانشگاهها۱۰،
نفر از طالب نمونه و چهار مخترع برتر و نمونه تجلیل شدند.

خراسان جنوبی  ۶۹سال پیش
در روزنامه

برای تاسیس دبستان
روزنامه خراسان در شماره  29 ،118آبان
سال 1328در مطلبی در صفحه  3آورده
است :در اثر تمایل وافری که از طرف مردم
بعمل می آید و در بیشتر دهات و قراء فردوس
منازلوساختمانهائیبرایتاسیسدبستان
واگذار نموده اند فرهنگ فردوس احتیاج به
آموزگار دارد ،اداره فرهنگ خراسان دستور
داده که از داوطلبان تحصیل کرده سیکل اول
بباال امتحان بعمل آید و در صورت موفقیت
برای آموزگاری استخدام شوند.

روی خط حادثه

 54زخمی در تصادف های شهری

رضایی -تصادف های درون شهری استان در هفته
گذشته  54زخمی برجای گذاشت .
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت:
هفته گذشته  45فقره تصادف در شهرهای استان
رخ داد که مهم ترین علت آن توجه نکردن به جلو بود.
سرهنگ «عباسی» با بیان این که چهار هزار و 932
مورد تخلف نیز اعمال قانون شد افزود :از این تعداد
تخلف 731 ،مورد حادثه ساز بود.

فرار ناکام سارقان خودرو
فرمانده انتظامی استان از دستگیری اعضای باند
چهار نفره سارقان خودرو خبر داد.
به گفته سردار «مجید شجاع» با اعالم مركز فوریت
های پلیسی  110مبنی بر سرقت یك دستگاه خودرو
در حوزه استحفاظی یكی از شهرستان های استان،
طرح مهار به اجرا گذاشته شد .وی افزود :مأموران
انتظامی شهرستان سربیشه در كمتر از سه ساعت
خودروی سرقتی را پس از چند كیلومتر تعقیب و گریز
متوقف و دو متهم را دستگیر کردند.
به گفته وی سارقان غیر بومی بودند که با همدستی
دو نفر دیگر اعتراف كردند كه آن ها نیز در یكی از
شهرستان های همجوار شناسایی و دستگیر شدند.

