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 زهان قبل از بروز حادثه ،برای ساخت و
به سازی میدان؛ در ورودی شهر (پمپ بنزین) اقدام
کند چون در مسیر اصلی بیرجند به زیرکوه واقع
شده و تردد در این جاده زیاد است.
* حدود  100خانوار از  500خانوار روستای غنی
آباد بشرویه تلفن ثابت ندارند که سبب محروم
شدن آن ها در استفاده از اینترنت شده است.
مسئوالن شرکت مخابرات برای ایجاد خط تلفن
ثابت اقدام کنند.
* روستاهای منظریه و رقویی در چند صد متری
بیرجند واقع است و آن دسته از اهالی که خودروی
شخصی ندارند برای تردد به شهر همیشه با مشکل
مواجه هستند .از سویی با توجه به گرانی هزینه
آژانس نمی توانند همیشه از آن استفاده کنند یا
پیاده خود را به حاشیه بولوار پیامبر اعظم (ص)
برسانند .سازمان اتوبوسرانی بیرجند این نقاط
را هم مانند دیگر روستاهای اقماری شهر برای
خدمات رسانی در برنامه قرار دهد.
* درباره گمرک ماهیرود و دالیل ممنوعیت
صادرات سیمان و سوخت و مشکالت ناشی از آن
که برای کارگرانی که مستقیم و غیر مستقیم با
آن درگیرند گزارش تهیه کنید و از مسئوالن پاسخ
بگیرید چون دو هفته است مرز در این زمینه خدمات
نمی دهد و هیچ کس پاسخگو نیست.
* چند روز پیش برای بیماری همسرم به مطب
دکتر مراجعه کردم و موقع پرداخت ویزیت می
خواستم کارت بکشم که منشی گفت باید پول نقد
بپردازم .وقتی علت را پرسیدم گفت کارتخوان
خراب است .با توجه به این که کارمند شرکت
پشتیبان کارتخوان بودم دستگاه را چک کردم و
دیدم سیم تلفن را به عمد قطع کرده اند تا کسی
نتواند کارت بکشد .بعد منشی اعتراف کرد که
دکتر دستور داده است کارتخوان را قطع کنم .آیا
این کار دلیلی جز فرار مالیاتی دارد؟ مسئوالن بر
مطب های پزشکان هم مانند دیگر اماکن نظارت
بیشتری داشته باشند.
* تا کی باید شاهد قربانی شدن عزیزان خود در
جاده سربیشه  -نهبندان باشیم؟ برای چندمین بار
افراد زنده زنده در آتش تصادف های محور نهبندان
به سربیشه سوختند ولی از دو بانده شدن آن خبری
نیست و اگر هم اقدامی انجام می شود آن چنان
کند است که نمود چندانی ندارد .احداث باند دوم
از نهبندان تا پنج کیلومتری شوسف بعد از 10سال
به حال خود رها شده است و مسئوالن هم جز نبود
بودجه ،حرف دیگری نمی گویند.
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شرطیبرایجشنمسکنمهر

خراسان جنوبی  66سال پیش
در روزنامه

 72میلیارد تومانی برای تامین خدمات زیرساختی مسکن مهر نیاز است
جشن اختتامیه مسکن مهر در استان در صورت
تکمیل زیرساخت های باقی مانده ،تا پایان امسال
برگزار میشود .قائم مقام وزیر راه و شهرسازی روز
گذشته در شورای مسکن استان با بیان این که
خراسان جنوبی چهارمین استانی است که پایان
طرح مسکن مهر را جشن خواهد گرفت ،افزود:
برخی اقدامات شتاب زده هزینههای زیادی بر
دولت تحمیل کرده است به عنوان مثال مسکن
مهر  10سال پیش افتتاح و با چاه جذبی فاضالب
تحویل داده شد اما دچار مشکل شده است که باید
دوباره دولت برای آن هزینه کند« .مهرآبادی» با
اشاره به اینکه برای تکمیل خدمات زیرساختی
مسکن مهر استان  72میلیارد تومان اعتبار نیاز
است ،گفت :مقرر شد وزارت نیرو ،وزارت راه و

شهرسازی و استانداری هر کدام یک سوم هزینه ها
را تامین کنند.
«معتمدیان» استاندار هم با بیان این که استان
در ابتدای راه توسعه قرار دارد و محرومیت ها و
زیرساختها در استان ،تاریخی و رفع آن نیازمند
مساعدت بیشتر است ،افزود :خراسان جنوبی در
رده آخر جذب اعتبارات عمرانی است و باید برای
استان تصمیم های انقالبی گرفته شود«.جعفری»
مدیر کل راه و شهرسازی نیز کمبود فضای آموزشی،
فضای سبز و اجرایی نشدن فاضالب در بیشتر
مناطق مسکن مهر را از مهم ترین مشکالت مسکن
مهر استان دانست و گفت 31:هزار و  247واحد
مسکن مهر در استان احداث شده که  797واحد
باقی مانده که مربوط به  04بیرجند است.

 56درصدواحدهایمسکونیاستانغیرمقاوماست
طبق سرشماری نفوس و مسکن سال  ،95از
 88هزار و  835واحد مسکونی استان40 ،
هزار واحد (معادل  44درصد) از استحکام الزم
در برابر حوادث برخوردار است .مدیر کل بنیاد
مسکن با اشاره به این که در  41درصد مسکن
های روستایی خراسان جنوبی از مصالح بی
دوام استفاده شده است که با استحکام پایین در
برابر هر گونه حادثه ای آسیب پذیر است ،گفت:
 14.5درصد خانه های روستایی استان با مصالح
کم دوام ساخته شده و اصول فنی به طور کامل

رعایت نشده است«.آسمانی مقدم » با بیان این
که در استان به دلیل ناتوانی در بازپرداخت ،از
دریافت تسهیالت مقاوم سازی مسکن روستایی
استقبال نمیشود ،افزود :ساالنه به دو هزار واحد
روستایی بیشتر نمیتوانیم تسهیالت بازسازی
و نوسازی پرداخت کنیم .وی ادامه داد :در 27
شهر زیر  25هزار نفر استان برای هشت هزار و
 418واحد مسکونی انعقاد قرارداد انجام شد که
عملیات اجرایی هشت هزار و  288مسکن مهر در
این شهرها به اتمام رسیده است.

تعیین سهمیه های قند و شکر

«جاوید» شهردار بیرجند هم با بیان این که  40هزار
نفر در مسکن مهرشهر زندگی میکنند ،گفت:
اداره کل راه و شهرسازی یک متر مربع برای ایجاد
فضای سبز و فضای ورزشی در این منطقه تعریف
نکرده است« .هاشمیمقدم» مدیر عامل شرکت
آب و فاضالب شهری نیز گفت :اعتباری بالغ بر ۶۶
میلیارد تومان برای تکمیل پروژههای آب و فاضالب
ن مهر خراسان جنوبی مورد نیاز است.در پایان
مسک 

تخصیصاعتبارتکمیلپروژهفرامرزیراه سازیاستان
فرخ نژاد  -سازمان برنامه و بودجه با تخصیص
سه میلیارد تومان اعتبار نقدی برای تکمیل جاده
فرامرزی ماهیرود  -فراه افغانستان موافقت کرد.
استاندار در گفت و گو با «خراسان جنوبی» اظهار
کرد :اعتبار امسال این پروژه  9میلیارد تومان بود
که تخصیص آن صفر درصد است« .محمد صادق
معتمدیان» ادامه داد :با پیگیری های به عمل آمده
و دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قرار
است در مرحله اول سه میلیارد تومان به صورت
نقدی تامین شود و تا پایان سال مالی هم بقیه

رفعمشکالتفنیپروژههایورزشی
حسین قربانی – مشکالت مربوط به مباحث فنی پروژه های
خراسان جنوبی با همکاری استانداری رفع شد.
سرپرستدفترنظارتفنیبراماکنورزشیوزارتورزشوجوانان
روز گذشته در نشست تخصصی دفاتر فنی و نظارت بر طرح ها و
اماکن ورزشی حوزه شرق کشور در بیرجند گفت :در هشت سال
اخیر مشکالت زیادی در ساخت و ساز پروژه های عمرانی ورزش
استان وجود داشت که با حمایت و هدایت دفتر فنی استانداری و
سازمان برنامه و بودجه مشکل رفع شد.
به گفته مهندس «زورقی» ،در الیحه بودجه سال  ،98سهم
اعتبارات عمرانی کم است و در قانون برنامه ششم تا پایان سال
 25 ،1400درصد از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل طرح
های عمرانی پیش بینی شده است .مدیر کل دفتر فنی استانداری
هم گفت :خراسان جنوبی استانی نوپاست و با تصمیم هایی

این جسله تقسیط هزینه انشعاب برق مسکن 04
بیرجند ،واگذاری کاربری های فضای سبز مسکن
مهر به شهرداری ها ،تامین قیر مورد نیاز برای
سایت مسکن مهر  04و احداث پل و فضای سبز در
مهرشهر به تصویب رسید .به گزارش خبرنگار ما ،در
این جلسه بین یکی از مدیران دستگاههای خدمت
رسان و تعاونیمسکن بگو مگو رخ داد.

که دولت وقت برای اجرای کوچک سازی دولت گرفت ،چارت
سازمانی استان کوچک تر از دیگر استان ها بسته شد اما با این
وجود باز هم  47درصد پست های سازمانی ما خالی است.
به گفته «محمد فرهادی» 12 ،درصد اعتبارات کشور به شکل
استانی توزیع می شود و بقیه ملی است که مسئوالن اداره کل
ورزش و جوانان پیگیری کنند سهم ورزش و جوانان از دیگر
اعتبارات که در کشور توزیع می شود ،افزایش یابد .
مدیرکلورزشوجوانانهمگفت:درحوزهورزشمعموالساختمان
هایساختهشدهموجودرابازسازیمیکنیمولیچونبدنهاصلی
مشکل دارد باز هم به تعادل نمی رسیم «.سرپرست» افزود :میزان
اعتبارات پروژه های در دست اقدام حوزه ورزش و جوانان استان در
سالهای ٩۶و ٩٧بهحدود ۴٠میلیاردتومانرسیدوپروژهراکدی
ازمحلاعتباراتملیواستانیدرخراسانجنوبینداریم.

اعتبار آن تخصیص یابد .به گفته وی ،با تکمیل
این جاده ،مسیر ترانزیتی بندرعباس و چابهار به
بزرگراههای ارتباطی آسیای میانه حدود 400
کیلومتر نزدیک تر و ارتباط زمینی خراسان جنوبی
با شهرهای قندهار ،کابل و مزار شریف افغانستان
و پس از آن با کشورهای آسیای میانه برقرار می
شود .تکمیل این جاده که کمتر از  60کیلومتر
آن خاکی است ،می تواند جایگاه ترانزیتی جنوب
خراسان جنوبی را در تبادالت تجاری بینالمللی
باال ببرد.

روزنامه خراسان در شماره  905به تاریخ
 26مرداد ماه 1331در مطلبی در صفحه 4
آورده است :بموجب دعوت قبلی فرمانداری
کمیسیونی با حضور آقایان فرماندار _ رئیس
دارائی _ معتمدین محلی _ ناظر توزیع قند و
شکر در عمارت فرمانداری بیرجند تشکیل
و مذاکراتی بعمل آمد و برای تعیین مصرف
قند و شکر ماهیانه حوزه شهرستان بیرجند
به شرح زیر تصمیماتی اتخاذ گردید
-1سهمیه ماهیانه ژاندارمری – شیرینی
سازها – کافه چی ها – لیومنادسازها – گارد
مسلح گمرک  3000کیلو گرم
-2سهمیه مصرف شهر و حومه تا شش
کیلومتر  21000کیلو گرم
-3آب نبات سازها تا وصول جواب از مرکز
 6000کیلو گرم
 -4سهمیه بخش خوسف و ماژان 2000
کیلو گرم
-5سهمیه بخش درمیان  12000کیلو گرم
-6سهمیه بخش نهبندان  5000کیلو گرم
-7سهمیه بخش مرکزی بیرجند 6000
کیلو گرم

خبر

ادامهفعالیتسامانهبارشی

استاندار:نهبندانکمترینتوسعهیافتگی رادارد
مرندی  -استاندار روز گذشته اولین سفر شهرستانی اش را از نهبندان آغاز
کرد و تا جمعه هم در این شهرستان حضور دارد تا در جریان کاستی ها و
نیازهای جنوبی ترین نقطه استان قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار ما« ،معتمدیان» روز گذشته ابتدا در گلزار شهدای
شوسف و نهبندان حضور یافت و سپس به دیدار خانواده شهدا و ایثارگران
این شهرستان رفت.
وی سپس در جمع خبرنگاران اعالم کرد که بر اساس برنامه ریزی های انجام
شده قرار است تا پایان امسال از شهرستان های استان سرکشی و بازدید کند
تا از نزدیک در جریان مشکالت و چالش ها قرار گیرد.
«معتمدیان» در بیان دلیل این که اولین سفر را از نهبندان آغاز کرده است،
گفت :مطالعه های اولیه ای که انجام داده است ،این شهرستان از لحاظ
شاخص های توسعه ،کمترین توسعه یافتگی را دارد.

بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر ادامه فعالیت
سامانه بارشی به ویژه در مناطق شمالی استان تا
بعدازظهر امروز است .به گزارش خبرنگار ما،
کارشناس هواشناسی استان گفت :سامانه بارشی که
از روز گذشته وارد استان شده است تا بعدازظهر امروز
فعال خواهد بود و با ریزش هوای سرد و کاهش دما در
ارتفاعات و مناطق کوهستانی ،بارش برف و مه دور از
انتظار نیست« .زارعی» افزود :به لحاظ دمایی از امروز
تا اوایل هفته آینده روند تغییرات دما کاهش محسوس
دارد به طوری که سرما و یخبندان شبانه صبح شنبه در
استان فراگیر خواهد شد .وی همچنین با اشاره به این
که برای نواحی کوهستانی و محورهای مواصالتی
تشدیدمهپیشبینیمیشود،گفت:درروزهایجمعه،
شنبه و یک شنبه دمای هوا به زیر صفر خواهد رسید.

