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.
* حدود  10سال قبل در شوسف به  19نفر زمین
کارگاهی واگذار شد اما بعد شهرداری دور زمین را
بلوک گذاری و این طور مطرح کرد که چون در این
جا زیرساخت وجود ندارد و مشکل آب و برق دارد در
جایی دیگر زمین واگذار خواهد شد ولی بعد از یک
دهه ،هیچ خبری از واگذاری زمین جدید نیست.
مسئوالن شوسف مشکل ما را رفع کنند.
* شهرداری بیرجند به کوچه های مطهری  10هم
توجه کند چون ساکنان با مشکالت عدیده ای مواجه
اند.آسفالتکوچهبسیارخراباست.اینجاقسمتی
از محله قدیمی و تاریخی شهر است .چند وقت پیش
مخابرات در کوچه حفاری داشت که شهرداری آن را
آسفالت کرد اما به دلیل زیرسازی نامناسب با عبور
خودروها مسیر دچار فرونشست شد و حاال همچنان
به حال خود رها شده است.
* آیا ایجاد سرعت گیر کوچک مقابل نمایشگاه بین
المللی بیرجند در خیابان غفاری سبب کاهش
سرعتخودروهانمیشدکهشهرداریاقدامبهایجاد
دوگذرگاهعابرپیادهباسنگدردوطرفخیابانکرده
است؟ این در حالی است که وجود چنین سرعت
گیرهایی آسیب زیادی به خودروها وارد می کند.
*دولتدرتامیناعتبارپروژههایاصلیاستانچون
دو بانده سازی و احداث خط آهن مانده است آن وقت
چطور توقع داریم پروژه بزرگی چون انتقال آب به
همین راحتی اجرا شود؟ از سوی دیگر مسئوالن در
حالی از پایان مطالعات آن سخن به میان می آورند که
کسی نمی پرسد آیا این پروژه مصوبه دولت را دارد؟
* در حالی پرستاران استان با مشکالت عدیده و از
جمله دریافت حق و حقوق خود مواجه هستند که
مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از جذب
نیروی کمک پرستار سخن می گویند.
* مسئوالن سازمان صنعت ،معدن و تجارت در
طرح توزیع گوشت ،سهمیه ای هم برای روستاییان
مشخصکنندچوناینافرادنهبهموقعاززمانتوزیع
آن با خبر می شوند و نه آن قدر زمان دارند که خود را
به شهر برسانند ،از سویی تضمینی برای این که خود
را به شهر برسانند و در صف بایستند و دست خالی
برنگردند ،وجود ندارد .در موضوع سهمیه مرغ هم
شرایط به همین شکل است.
*بولوارحافظروستایدستگردبیرجندجلوهزیبایی
ندارد در حالی که مسیر تردد خودروهای زیادی
است .نه از جدول کشی خبری است و نه فضای سبز
مناسبی دارد .حال که دهیاری برای ورودی روستا و
همچنین آسفالت کوچه ها اقدامات مناسبی انجام
داده است برای این معبر اصلی هم فکری بردارد.
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گره باز نشده از پرونده  40ساله اراضی موسوی بیرجند

دست 94مدعیروی 38زمین
هفتم آذر ماه امسال خبر «صدور پروانه ساخت برای
اراضی موسوی بیرجند از هفته آینده» در روزنامه
خراسان جنوبی در حالی درج شد که خبرها حکایت
از باز شدن همیشگی گره از واگذاری این اراضی
داشت .در این خبر مطرح شده بود که پس از سال ها
انتظار برای پالک  246موصوف به اراضی موسوی
بیرجند ،پروانه ساخت صادر می شود .این خبر
را معاون شهردار بیرجند اعالم و اظهار کرد که
طرح تفکیکی این پالک در سال  89تهیه شد اما به
دلیل مشکالت متعدد ،قابلیت اجرایی نداشت که
اصالح شد و به تصویب کمیسیون ماده پنج رسید.
«فخیم زاده» گفته بود که در طرح تفکیکی پالک
 246به مساحت  30هکتار که  14.5هکتار آن
مسکونی است 888،قطعه وجود دارد .به گفته وی،
برای اصالح این طرح ،قسمتی از پالک  245طرح
تفصیلی به مساحت هشت هکتار نیز بر اساس وضع
موجود اصالح شد تا با کمترین تخریب در امالک
و مستحدثات ساخته شده بتوان طرح تفصیلی را

اجرایی کرد .صدور پروانه ساخت برای این اراضی
در حالی مطرح شد که «حیدری» یکی از مطلعان به
باقی ماندن مشکل در  38قطعه زمینی اشاره می
کند که حدود  100مدعی دارد در حالی که شش
دانگآنبهنامبنیادمستضعفاناستوپلیسآگاهی
و دادستانی تصمیم گرفته اند هر قطعه از این تعداد را
بهچندنفرواگذارکنند«.محمودزاده»یکیازمدعیان
 38قطعه زمین هم با تاکید بر این که هنوز تصمیمی
برای این زمین ها گرفته نشده است ،می گوید :آمار
افرادمدعیاینزمینهاکمنیست.

• •گره کار

یکی از نمایندگان مردمی در پرونده این زمین ها
با اشاره به مشکالت گریبانگیر خریداران طی 40
سال و قابل اجرا نبودن نقشه مصوب کمیسیون
ماده پنج اضافه می کند :با هزینه شخصی مالکان و
مهندسی دوباره روی زمین ها و همکاری شهرداری
در واگذاری فضای سبز ،دوباره قطعات مشخص و با

تصویب نقشه اصالحی  862قطعه جانمایی شد.
«قاسمی» ادامه می دهد :بر این اساس ،سند حدود
 80درصد اراضی به مالکان منتقل و شهرداری نیز
به منظور آماده سازی و اصالحات هر قطعه پنج تا
شش میلیون تومان دریافت کرد .او گره اصلی کار را
مربوط به صدور بیش از  440قولنامه مازاد بر تعداد
زمین ها می داند و می افزاید :با توجه به مستضعف
بودن بیشتر مردم و به منظور متحمل نشدن ضرر
بیشتر به آن ها ،با حضور نمایندگانی از بازپرسی،
بنیاد مستضعفان و  ...توافق شد هر قطعه زمین به
دو تا چهار نفر واگذار شود .وی از بررسی وضعیت
واگذاری  38قطعه باقی مانده در هیئت امنای بنیاد
مستضعفان کشور خبر و ادامه می دهد :سال 95
بنیاد مستضعفان توافق کرد که  38قطعه به طور
رایگان فقط به افرادی که «موسوی» معرفی می کند،
واگذار شود اما از آن زمان چرخه اداری طوالنی شده
است و مردم خواستار اقدام سریع تر مسئوالن برای
واگذاری این چند قطعه هستند .به گفته وی این

عبادی:راه آهن با 16میلیارد تومان به جایی نمی رسد
امسال اعتبار راه آهن استان  16میلیارد تومان است که با این اعتبارات
راه آهن ساخته نمیشود زیرا با اعتبارات دولتی نمی توان راه آهن با این
حجم از گستردگی را ساخت .نماینده مردم بیرجند ،درمیان و خوسف
در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با «خراسان جنوبی» با بیان این

که نه تنها این راه آهن بلکه هر راه آهن گسترده و بزرگ دیگر هم با این
مبالغ ساخته نمیشود ،افزود :با اعتبارات دولتی نمی توان راه آهن
ساختبلکهبایدفاینانسوبخشخصوصیواردکارشود.بهگفتهحجت
االسالم «عبادی» ،وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد که کنسرسیوم

قطعات  94مدعی دارد.طی تماس خبرنگار ما با
«طالقانی» مدیر کل بنیاد مستضعفان ،وی خواستار
پیگیری موضوع از بنیاد مستضعفان کشور می شود
و ادامه می دهد :بر اساس ضوابط اداری نمی تواند
اطالعاتی در این زمینه بدهد.

• •درخواست ها در مرحله بررسی

یک مقام آگاه در بنیاد مستضعفان کشور هم در این
بارهمیگوید:درخواستهایمردمیدرهیئتامنای
بنیاددرحالبررسیاستودرآیندهاینهچنداندور
رای آن ها اعالم می شود و بنیاد بر اساس نظر هیئت
امنا اقدام خواهد کرد«.ناصری» فرماندار بیرجند
هم با اشاره به این که مورد خاصی در این زمینه به
فرمانداری منعکس نشده است و این موضوع نیاز به
مصوبه در مرکز دارد ،می گوید :چنان چه در تعیین
تکلیفاین 38قطعهمشکلیوجودداردبایدپیگیری
انجام و مشکل برطرف شود و مسئوالن مربوط
پاسخگویمردمباشند.

تشکیل داده است و ما هم از جهت قانونی دست آن ها را باز گذاشتیم
تا از طریق صندوق توسعه بتوانند وام به بخش خصوصی بدهند و جاذبه
برای آنان ایجاد کنند .وی گفت :از ایستگاه یونسی گناباد کلنگ احداث
راه آهن به زمین خورد و مقرر بود در تابستان از سمت بیرجند هم کار
شروعشودکهمسئوالنبدقولیکردند.بهگفتهوی،مردمبایدببینندکه
چه کاری در عمل انجام شده است زیرا با وعدهها خوشحال نمیشوند.

رویداد

شپشک سفید در  85هزار هکتار تاغزار

نوروز امسال بیرجند با گل آرایی و نورپردازی

سواره روی بیرجند– اسدیه درحال تعریض

سرمایه  ۴۰ساله منابع طبیعی استان در معرض نابودی است و
شپشک سفید  85هزار هکتار از مساحت تاغزارهای دست کاشت
و طبیعی را آلوده کرده است .مدیر کل منابع طبیعی گفت :این آفت
در اثر تداوم خشکسالی ها در استان ،حالت فورانی به خود گرفته
و عالوه بر درختان و مزارع ،به عرصه های منابع طبیعی نیز هجوم
آورده است .به گزارش صداوسیما« ،نصرآبادی» مهم ترین نقش
تاغزارها را جلوگیری از بیابان زایی ،فرسایش بادی و حرکت شن
های روان بیان کرد و افزود :سال  ۹۳سطح تاغزارهای آلوده به آفت
شپشک سفید استان  ۲۰هزار هکتار اعالم شد اما این آمار به بیش
از  ۸۵هزار هکتار رسیده است و هر سال میزان درگیری نسبت به
سال قبل ،دو برابر می شود .به گفته وی از این میزان آلودگی ،حدود
 ۳۶هزار هکتار جزو مناطقی است که آلودگی در آن بسیار باال و فوق
بحرانی است که نیاز به اقدامات مقابله ای دارد.

بیرجند برای ایام نوروز با گل و گیاه ،نورپردازی ،نقاشی های دیواری
و آذین بندی به استقبال از بهار می رود و مشابه سال های قبل المان
نوروزی اجرا نخواهد شد .شهردار بیرجند در گفت وگو با «خراسان
جنوبی» ،با اشاره به اینکه امسال فراخوان المان و برگزاری مسابقه
برای انتخاب المانهای نوروزی و هزینه شدن مقدار زیادی از بودجه
شهرداری در این زمینه نخواهیم داشت ،گفت :رویکرد امسال نصب
المان های موقت برای نوروز نیست« .جاوید» با بیان اینکه طی چند
سال گذشته المانهای موقت با هزینه کرد زیاد اجرا شد و به نوعی
این المانها نتوانست نظر همه مردم را جلب کند ،افزود :مقرر شد
از کارهای حجمی گل و گیاه ،نورپردازی زیبا ،نقاشی های دیواری
و آذین بندی برای جلوه بخشی به شهر استفاده شود .به گفته وی
امسال تالش میشود حدود  700میلیون تومان برای زیباسازی شهر
به منظور استقبال از بهار  98هزینه شود.

سطح سواره روی محور بیرجند – اسدیه با تعریض  29دستگاه پل در
این محور افزایش می یابد .رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده
ای بیرجند گفت :تعریض این پل ها در دست انجام است که با تعریض
آن ،ایمنی محور بیرجند – اسدیه و سطح سواره روی آن افزایش می
یابد .به گزارش صدا و سیما« ،رضائی» افزود :اندازه دهانه پل ها متغیر
و بین یک تا چهار متر است که عملیات تعریض این پل ها با هزینهای
حدود  220میلیون تومان از محل اعتبارات تعمیرات بناهای فنی
محورهای اصلی و فرعی انجام می شود .وی با اشاره به این که روکش
آسفالت محور اسدیه به طول شش کیلومتر و همچنین تعریض ۴.۵
کیلومتر از ابتدای این محور نیز سال گذشته انجام شد گفت :تعریض
قسمتی از محور و احداث باند کندرو و احداث تأسیسات روشنایی
برای روان سازی ترافیک در گردنه سرچاه از دیگر برنامه های در
حال انجام است .

خراسان جنوبی  66سال پیش
در روزنامه

وصول صدی ده صندوق تعاون
روزنامه خراسان در شماره  972به تاریخ
 21آبان ماه  1331در مطلبی در صفحه
 4آورده است :بخشداری خوسف اطالع
میدهد که شورای ده قریه تقاب و محمدآباد
تاکنون مبلغ 1773ریال بآبت صدی ده بهره
مالکانه تره بار برای صندوق تعاون وصول
نموده است و همچنین بوسیله شورای ده
قریه سرپرچ مبلغ  250.5ریال از درآمد
مالکانه بصندوق تعاون قریه مزبور اصل
شده است.

خبر

تداوم کاهش دما

باتقویتسیستمپرفشارجوی،ازامروزتادوشنبهکاهش
دمای هوا در استان ادامه خواهد داشت .به گزارش
خبرنگار ما ،کارشناس هواشناسی استان گفت :با
گسترشزبانههوایسردبرایصبحروزهاییکشنبهو
دوشنبهتشدیدیخبنداندرمنطقهقابلپیشبینیاست.
«لطفی»افزود:باتوجهبهگذرامواجناپایداردربعدازظهر
امروزتااوایلروزیک شنبهضمنافزایشابرگاهیوزش
باد شدید ،گرد و خاک و بارش پراکنده برف و باران پیش
بینیمیشود.ویهمچنینبهمیزانبارندگیدرشبانه
روز گذشته اشاره کرد و گفت :طی این مدت سه میلی
متر باران در کلشانه طبس 2.8 ،میلی متر در مغیالن
زهان 1.2 ،میلی متر در ده محمد ،یک میلی متر در
باغستان فردوس ،فتح آباد ،خرو و عشق آباد 0.7،میلی
متردرفردوس 0.6،میلیمتربشرویه 0.5،میلیمتردر
مهوید ،دهشور ،پیرحاجات و  0.2میلی متر در طبس و
 0.1میلیمتردرقاینگزارششد.ادامهگزارشحاکی
است،توفانپنجشنبهشبگذشتهدرخراسانجنوبیبه
راههایمواصالتی،شبکههایبرقودرختانآسیبزد.
مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری به صدا و سیما
گفت :در اثر توفانی که با سرعت  90کیلومتر بر ساعت،
همه شهرها و روستاهای خراسان جنوبی را در نوردید
چندیناصلهدرختدرشهرستانهایبیرجند،زیرکوه،
قاینات و طبس قطع و شبکه های برق نیز با قطعی و
اختالل مواجه شد که با تالش نیروهای امداد و اداره
هایزیرساختیاستان،قطعبرقبرطرفشد.میرجلیلی
افزود :تیم های ارزیاب به مناطق مختلف استان اعزام
شده اند تا خسارت های ناشی از توفان گذشته را برآورد
کنندکهاینبرآوردخسارتتاظهرامروزطولمیکشد.

