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.
* شهرداری برای رنگ کردن بولوارها و جداول
میادین وسط خیابان های مهرشهر بیرجند اقدام
کند زیرا در شب اصال دیده نمی شود و اگر فرد تازه
واردی از این محل عبور کند احتمال این وجود
دارد که با جدول ها که ارتفاع زیادی هم ندارد،
برخورد کند.
* تا کی قرار است بیمارستان اسدیه بدون متخصص
اطفال باشد در حالی که فعالیت این نوع تخصص در
شهرستان از نیاز های اصلی مردم است؟ شهرستان
بیمارستان دارد چرا باید شهروندان مجبور باشند
راه بیرجند را در پیش بگیرند و مشکالت راه را هم
تحمل کنند؟
* اهالی روستای محمدآباد دغال و روستاهای
حومه حدود دو سال است که به علت خرابی جاده
با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم میکنند .با
توجه به در پیش بودن زمستان ،به دلیل احتمال
بارندگی و بسته شدن جاده ،مسئوالن راه و
شهرسازی به فکر مرمت این راه ارتباطی باشند.
* هفته گذشته اعالم شد که پنج شنبه بازار نهبندان
به محل جدید یعنی میدان میوه و تره بار منتقل
می شود تا از نابه سامانی موجود و خطرآفرینی
محل حاشیه خیابان شهید رجایی کاسته شود اما
دوباره شاهد برپایی این بازارچه در همان مکان
پرخطر بودیم!
*درنهبندانیکشرکتنفتاستوجمعیتزیادی
مراجعه کننده که از روستاهای اطراف شهر برای
پیگیری امور سوخت خود به آن مراجعه می کنند.
این در حالی است که فقط یک کارمند جوابگوی
مردم است و البته او هم چند کار را بر عهده دارد.
*برای دو برگ پرینت مجوز سوخت ،با هزینه
اینترنت از کافی نت چهار هزار تومان پرداخت
کردم .آیا حساب و کتاب و نظارتی هست؟
*این روزها در بیشتر نقاط مرکز استان از محله
امیرکبیر تا خیابان مدرس و مهرشهر و  ...شاهد
پرسه سگ های ولگرد هستیم اما دریغ از اقدام
مسئوالن برای جمع آوری این حیوانات.
*زلزله سال  47نيمبلوك در خراسان جنوبى
خسارت سنگينى داشت كه پس از آن ساختمان
هاى محكمى ساخته و تحويل مردم زلزله زده شد
كه گاه در زلزله هاى بعدى حتى ترك نكرد اما حاال
خانه هایی با عنوان مسکن مهر ساخته شده که با
زلزله ای چون زمین لرزه كرمانشاه بر سر مردم آوار
می شود .در آن سال ها هر کسی حرف خودش را
نمی زد ،آن چه بیشتر از همه وجود داشت وجدانی
بود که احداث کنندگان داشتند اما حاال برخی
از آن بویی هم نبرده اند و فقط به فکر منافع خود
هستند.
*حال که استاندار جدید معرفی شد امیدواریم
بتواند اعتماد مردم خراسان جنوبی را با اشتغال
زایی و توسعه صنعت ،معدن و کشاورزی این استان
کسب کند.

رویداد

باران در راه است
ناپایداری های جوی از اواخر وقت امروز استان را در
بر می گیرد.کارشناس هواشناسی استان گفت :با
نفوذ جریانات ناپایدار جوی به منطقه شرق کشور از
اواخر وقت پنج شنبه تا شنبه هفته آینده در استان
عالوه بر افزایش سرعت وزش باد و وقوع گرد و
خاک ،افزایش متناوب ابر ،بارش باران همراه با رعد
و برق و در ارتفاعات با احتمال بارش تگرگ و تشکیل
مه پیش بینی می شود« .لطفی» با بیان این که اوج
فعالیت این سامانه بارشی برای روز جمعه و در نیمه
شمالی استان قابل پیش بینی است ،افزود :از
جمعه تا اواسط هفته آینده با تقویت تدریجی سامانه
پرفشار جوی روند تغییرات دما کاهشی خواهد بود.
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خراسان جنوبی  ۶۷سال پیش
در روزنامه

شهردار بیرجند مطرح کرد:

آخرین خبرها ازمعبرفرزان
جاوید :عمده دستگاه های اجرایی ساخت و ساز خالف دارند

زهرا خسروی-شهردار بیرجند در نشست خبری
روز گذشته ،عالوه بر ارائه گزارش فعالیت های یک
ساله ،اشاره ای هم به شرایط معبر فرزان داشت.
«جاوید» درباره این پروژه و آخرین خبرها ،از ورود
دستگاه های خدمات رسان برای جابه جایی برخی
تاسیسات در پاسخ به سوال خبرنگار ما گفت :به
این منظور جلسه ای در شورای شهر و فرمانداری
برگزار و توافقاتی هم انجام و مقرر شد تامین اعتبار
الزم انجام شود اما هنوز جابه جایی از طرف شرکت
برق انجام نشده است .وی از ورود شرکت گاز برای
انجام عملیات خبر داد و با اشاره به ضرورت جابه
جایی تاسیسات خود افزود :آن شرکت تالش می
کند اعتبار این کار را تامین کند تا جابه جایی را
انجام دهد ،البته بخشی از هزینه جابه جایی را
شهرداری متقبل شده است .وی به انجام زیرساخت
های الزم در این پروژه اشاره کرد و اطمینان داد به
جز موضوع زیرسازی آسفالت و نصب گاردریل پل،
کار دیگری باقی نمانده بنابراین امید است پروژه تا
دهه فجر به بهره برداری برسد اما در عین حال این
که تا پایان امسال زیر بار ترافیک برود ،قطعی است.
وی با تاکید بر این که شهرداری به تعهدات خود در
این پروژه عمل کرده است ،در پاسخ به خبرنگار ما
مبنی بر آخرین وضعیت توافق راه و شهرسازی با
ورثه مرحوم «حسین پور» گفت :هر چند توافقاتی
انجام شده اما مشکل هنوز برطرف نشده است و دو
طرف باید مشکل را بین خود رفع کنند.

• •پروژه هالل

وی هر چند آماری از میزان تخلفات ارجاع شده

برخورد با نهادهای متخلف و شهروندان هم پاسخ
داد :برخی نهادها که ساخت و سازی انجام داده
اند به جای پیگیری مطالبات توسط وزارتخانه های
متبوع ،راحت ترین کار را انتخاب و از شهرداری
درخواست صرف نظر کرده اند و شهرداری نیز در
این زمینه مطالبه گری نکرده است اما طی یک
سال گذشته موضوع را با جدیت پیگیری و در این
زمینه ورود کرده ایم .وی با تاکید بر این که عمده
دستگاه های شهر ساخت و ساز خالف دارند که
یا پایان کار یا پروانه ساختمانی دریافت نکرده اند،
افزود :برخی نهادها که از ساختمان ها استفاده
می کنند به کمیسیون ماده  100ارجاع می شوند
و این کمیسیون مخیر است ،رای بر تخریب یا جریمه
صادر کند.

• •ارجاع تخلفات استانداری به کمیسیون
ماده 100

به کمیسیون ماده  100و مبلغ پرداختی آن ارائه
نداد اما در پاسخ به سوال«خراسان جنوبی» مبنی
بر تخلف ساختمانی برخی اداره ها و پروژه هالل
گفت :بررسی های زیادی درباره این پروژه انجام
شده و موضوع در کمیسیون تجدید نظر در دست
بررسی است .البته شهردار به این موضوع هم اشاره
کرد با توجه به این که اعاده و تبدیل یکی از طبقات
این مجتمع به پارکینگ وجود ندارد ،باید در این
زمینه راهکار اجرایی تهیه شود و تنها راهکار این
است که یا باید جرایم را وصول کرد و در نزدیک ترین

فاصله به مجتمع و در خیابان طالقانی پارکینگ
طبقاتی احداث شود یا جمعیت هالل احمر نسبت
به احداث پارکینگ در اطراف آن اقدام کند ،در
نتیجه تا راهکاری برای تامین پارکینگ مجتمع
در دستور کار قرار نگیرد توافقی مبنی بر ادامه
کار وجود نخواهد داشت و تامین پارکینگ اولویت
اول شهرداری است و هنوز پروانه ساختمانی این
پروژه تمدید نشده است .وی در پاسخ به دیگر
سوال خبرنگار ما مبنی بر انجام تخلفات در برخی
ساختمان های اداری به ویژه استانداری و تفاوت

وی با اشاره به این که پرونده استانداری نیز به
کمیسیون ماده  100ارجاع شده است ،به آمار
زیاد پرونده ها در این کمیسیون اشاره کرد اما رقم
دقیقی اعالم نکرد .وی همچنین به افزایش بودجه
شهرداری از  68به  88میلیارد تومان در بودجه
امسال اشاره و اضافه کرد :تا چند روز آینده شاهد
تغییراتی در اصالح بودجه و افزایش شش میلیارد
تومان دیگر به آن خواهیم بود .وی احداث پناهگاه
برای سگ های ولگرد ،ارتقای جایگاه پسماند
شهری و انتقال چهارشنبه بازار از محل کنونی
به بولوار مسافر تا پایان امسال را از برنامه های
شهرداری در حوزه های مختلف مطرح کرد.

تصمیم های جدید برای حفظ فضای سبز پادگان 04

روی خط حادثه

قاچاقچیان زمین گیرشدند
فرمانده انتظامی استان از کشف  216کیلو گرم
ترياك و  52کیلو گرم هروئین پودری در طبس طي
عمليات مشترک پليس خراسان های جنوبی و
رضوی خبر داد .به گفته سردار «شجاع» ،مأموران
فرماندهیانتظامیطبسبادریافتاطالعاتیمبنی

همکالم با امدادگران
صدرا-سیلی که رخ می دهد ،زلزله ای که اتفاق
می افتد ،فردی زیر آوار می ماند ،دردمندی نیاز
به جا و مکان دارد ،به داد در راه ماندگان ،سیل
زدگان ،زلزله زدگان و  ...می شتابند .در هر
پایگاه امداد و نجات پنج امدادگر حضور دارند تا
هر زمان در هر نقطه ای نیاز به حضورشان باشد
حاضر شوند .مسئول پایگاه امداد و نجات سه
راهی روم که راه اندازی آن به سال  87برمی
گردد ،به این موضوع اشاره می کند که این پایگاه
زمانی فقط یک کانکس بود و بعدها مجهزتر شد

از میان خبرها
مدیر کل ورزش و جوانان
در یادواره شهدای ورزشکار:

شهدا؛پهلوانانیکه رکوردشان
جابه جا نمی شود

معاون دادستان در گفت و گو با «خراسان جنوبی» خبر داد:

علیرضا رضایی  -با ورود دادستان مرکز استان به
موضوع خشک شدن فضای سبز مرکز آموزش 04
بیرجند ،برای حفظ و احیای این فضا تصمیم گیری
شد .معاون دادستان مرکز استان به روزنامه خراسان
جنوبی گفت :برابر اصل 50قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران ،حفاظت از محیط زیست وظیفه
همگانی است که در همین زمینه مدتی است فضای
سبز داخل شهر بیرجند در محدوده پادگان آموزشی
امام رضا (ع) موسوم به اراضی  04ارتش مورد
صحبت همگان قرار گرفت زیرا تعدادی از درختان
این محدوده خشک یا قطع شده است «.اعراب
شیبانی» با اشاره به این که دادستانی در زمینه حفظ

اجتماع در میدان شهر

روزنامه خراسان در شماره 21 ،572
خرداد1330در مطلبی در صفحه  3آورده
است :پریروز بنا بدعوت آقای سالمت
سرپرست فرهنگ عده کثیری از طبقات
اهالی در میدان عمومی شهر اجتماع کرده
بودند .ابتدا آقای حاج شیخ غالمرضا نمائی
واعظ دانشمند طبس و دبیر دبیرستان
دولتی طبس شرح مبسوطی در اطراف فواید
قانون تعلیمات اجباری ایراد و بعد موضوع
ملی شدن صنعت نفت را در سرتاسر کشور
بمیان کشیده و آمادگی مردم طبس را برای
هرگونهپشتیبانیوجانفشانیبرایپیشرفت
این موضوع اظهار و تلگرافی از طرف حضار
بعنوان مقامات عالیه تهیه و مخابره نمودند.
سپس آقای سالمت سرپرست فرهنگ نیز
سخنرانی مفصلی در موضوعات فوق الذکر
ایراد و این اجتماع عمومی که در شهر طبس
کم نظیر بود با احساسات شدید اهالی و
صدای زنده باد ایران خاتمه یافت.

فضای سبز و صیانت از حقوق عامه به طور جدی به
این موضوع ورود کرد ،افزود :در راستای قوانین
حفظ فضای سبز ،با هماهنگی دادستان مرکز
استان در جلسه ای با حضور دستگاه های متولی،
در نهایت مقرر شد فضای سبز محدوده پادگان امام
رضا (ع) هر آن چه هست ،حفظ شود  .به گفته وی،
همچنین در این جلسه مقرر شد جلوی خشک شدن
درختان باقی مانده در این محدوده گرفته شود و
قسمتی از درختان که به دلیل سرمازدگی ،آفت یا
دلیل دیگری خشک شده است با توافق بین دستگاه
های اجرایی راه و شهرسازی ،شهرداری و پادگان
 04احیا شود .وی تاکید کرد :برای حفظ حقوق

عامه هر سه دستگاه اجرایی باید نسبت به حفظ و
نگهداری فضای سبز فعلی این محدوده کوشا باشند
و احیای فضای سبز خشک شده به قید فوریت در
دستور کار دستگاه های اجرایی متولی قرار گرفته
که شهرداری اولین قدم را در این زمینه برداشته است
و بین این سه دستگاه هماهنگی الزم وجود دارد و
مشکلی در این زمینه نیست .وی به مردم بیرجند
اطمینان داد در زمینه صیانت از حقوق شهروندی،
فضای سبز محدوده پادگان  04مرکز استان احیا
و حفظ خواهد شد که مبنای این احیا ،همکاری
دستگاه های اجرایی و حمایت مردمی است .به
گفته وی ،دستگاه های متولی موظف شده اند پالن
يك دستگاه خودروی پژو نیز كه رابط قاچاقچيان و
اسکورت خودروی حمل مواد مخدر بود ،توقیف و
راننده آن دستگیر شد.

به پالن گزارش عملکردشان را به حوزه حقوق عامه
دادستانی انتقال دهند .

حسین قربانی – شهدا قهرمانان و پهلوانانی هستند
که رکورد آن ها جا به جا نمی شود .به «گزارش
خراسان جنوبی» ،مدیر کل ورزش و جوانان در
یازدهمین یادواره  62شهید ورزشکار گفت:
تالش می کنیم با بهره گیری از صفات شهدا ،سبب
غنای بیشتر ورزش استان شویم .به گفته «مهران
سرپرست» ،آسایش و امنیتی که امروز در کشور
داریم مرهون رشادت ها و از خودگذشتگی شهدای
بزرگوار است .جانشین دفتر نمایندگی ولی فقیه در
سپاه انصارالرضا (ع) نیز گفت :زرین ترین برگ تاریخ
انقالب ایران زمانی است که شهدا از همه هستی خود
برای صیانت از کشور گذشتند .حجت االسالم «علی
اکبر پور» افزود :اگر هشت سال دفاع مقدس نبود
امروز گرگ هایی که در لباس استکبار جهانی ظاهر
شده اند ما را بلعیده بودند بنابراین به دلیل جانفشانی
های شهدا ،امروز ایران امن ترین نقطه در منطقه
خاورمیانه ایران است.

پدر شهیدان خاتمی آسمانی شد

برجابهجاییموادمخدرتوسطيكدستگاهخودروی
سواري با پشتیبانی عملیاتی پلیس خراسان رضوی
درمحوریزدبهطبس،بهیکدستگاهسمندمشکوک
شدند و به راننده خودرو دستور ایست دادند .وی
ادامه داد :خودروی سمند در نهایت با استفاده از
قانون به کارگیری سالح متوقف شد.وی اظهار
کرد :با توقف خودرو دو نفر از سرنشینان آن دستگیر
شدند و در بازرسی از خودرو 216کیلوگرم تریاک و
 52کیلوگرمهروئینپودریکشفشد.بهگفتهوی،

دست  2متخلف در عرضه
گوشت های تنظیم بازار رو شد

متهمان فروش گوشت قرمز سهمیه ای تنظیم
بازار در فردوس به پرداخت جزای نقدی محکوم
شدند .مدیر کل تعزیرات حکومتی با بیان این

که دو نفر از کارکنان یک نهاد صنفی در فردوس
با دخالت در توزیع گوشت قرمز منجمد تنظیم
بازار اقدام به فروش غیر قانونی و با قیمت باالتر
گوشت سهمیه ای کردند ،گفت :پرونده این
متهمان توسط مراجع نظارتی به شعبه اول
بدوی تعزیرات حکومتی فردوس ارسال شد.
«اشرفی» افزود :پس از محرز شدن تخلف،
متهمان به پرداخت  18میلیون تومان جزای
نقدی محکوم شدند.

« »04قهرمان وزنه برداری نزاجای

طوری که مجهزترین پایگاه عملیاتی استان
است و با پنج امدادگر که وظایف تخصصی در
زمینه آوار برداری ،عملیات کوهستان و ...
دارند ،هر فردی را که نیاز به کمک داشته باشد
به او امدادرسانی می کنند« .مظاهری» که در
حادثه خیزترین نقطه مواصالتی استان مشغول
است ،بیشترین سوانح جاده ای را که در محور
بیرجند -قاین رخ می دهد ،پوشش می دهد.
به گفته او ،عملیات دو بانده سازی این محور هر
چه دیرتر انجام شود به همان نسبت جان افراد
بیشتری را می گیرد .وی می گوید :افتخارش

این است که درجه ایثار آن هم به واسطه حضور
در پایگاه امداد و نجات نصیبش شده است ،به
همین دلیل حاضر نیست هیچ کاری را با این
شغل عوض کند .تلخ ترین حادثه ای که در ذهن
دارد مربوط به گازگرفتگی چهار برادر در قاین
است .دیگر امدادگری که در پایگاه امداد و نجات
شهید سید «حمید محبوبی» کیلومتر پنج محور
سرایان – فردوس حضور دارد ،شغل اصلی اش
کابیت سازی است اما عشق خدمت به مردم
او در هالل احمر ماندگار کرده است .به گفته
او ،اگر زمینه به کارگیری امدادگران در هالل

احمر فراهم شود ،به طورحتم ماندگاری آن ها
بیش از این خواهد بود .به عالوه الزم است در هر
خانواده حداقل یک امدادگر وجود داشته باشد.
به گزارش«خراسان جنوبی» 22،پایگاه امداد
و نجات بین شهری ثابت و شش پایگاه موقت
در استان وجود دارد که به طور میانگین 140
نفر به صورت شبانه روزی در این پایگاه ها آماده
باش هستند .این گزارش حاکی است ،از ابتدای
امسال چهار هزار و  201نفر نیروی عملیاتی
هالل احمر در قالب هزار و  488تیم به 956
مورد حادثه اعزام شدند.

مسابقه های وزنه برداری نیروی زمینی ارتش ،منطقه
شمال شرق کشور در بیرجند به پایان رسید .در این
رقابت ها تیم وزنه برداری مرکز آموزش  ۰۴امام رضا
(ع) مقام اول مسابقه های وزنه برداری نزاجای شمال
شرق کشور را از آن خود کرد.همچنین تیم های تیپ
 ۳۷۷مشهد و تیپ  ۲۳۰گرگان هم مقام های دوم و
سوم را کسب کردند و کاپ اخالق هم به تیپ ۱۵۸
شاهرود تعلق گرفت .این مسابقه ها با شرکت پنج
تیم تیپ  ۳۷۷مشهد ،تیپ  ۱۵۸شاهرود ،تیپ ۲۳۰
گرگان ،قرارگاه لشکری  ۷۷و مرکز آموزش ۰۴
بیرجند در قالب  ۴۰ورزشکار امروز در سالن والیت
بیرجند برگزار شد.

حاج سید عبدالحسین خاتمی به فرزندان شهیدش
پیوست .پیکر مرحوم حاج سید عبدالحسین خاتمی،
پدر شهیدین سید سعید و سید محمد خاتمی امروز
ساعت  14از هیئت حسینی بیرجند به سمت گلزار
شهدا تشییع می شود.

شمال شرق

