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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

ستون حرف مردم روزنامه خراسان
جنوبی انعکاس دهنده صادق نظرها،
انتقادها و مشکالت شماست.
* بعد از ایجاد دیواره در کنار پل معبر فرزان ،تردد
از سمت آرامستان به بولوار موسی بن جعفر (ع)
سخت شده است طوری که روزهای پنج شنبه
حرکت خودروها در این مسیر به کندی و به سختی
انجام می شود .مسئوالن چه تصمیمی برای رفع
این مشکل دارند؟
* شعبه بیمارستان تامین اجتماعی حضرت
ابوالفضل (ع) بیرجند با هزینه بسیاری ساخته شد
اما متخصص ارتوپدی و سونوگرافی ندارد و برای
پر کردن دندان و  ...خدمات نمی دهد در حالی که
بیمه شدگان به طور ماهیانه حق بیمه می پردازند
و توقع دارند خدماتی که دریافت می کنند تکمیل
باشد .مسئوالن درمان تامین اجتماعی بیرجند،
توجه کنند.
* یکی از مشکالت عمده در خونیکسار ،بی توجهی
مسئوالن به ورزش این روستاست .با وجود تالش
دهیاری تاکنون پیشرفتی در این زمینه حاصل
نشده است .این روستا با داشتن دو تیم فوتسال در
شهرستان درمیان و ظرفیت ایجاد دو تا سه تیم دیگر
هنوز مکان مناسبی برای ورزش جوانان خود ندارد
و ورزشکاران برای تمرین هفتگی دو تا سه جلسه
مسافت  ۴۰کیلومتری به قهستان یا اسدیه را طی
میکنندکهاینکارهممشکالتیبرایفوتسالیست
ها به همراه دارد.
* چرا خبری از نتیجه مناقصه تکمیل بیمارستان
خوسف نیست؟ قرار بود که  22دی ماه ،پاکت ها
بازگشایی و پیمانکار پروژه بیمارستان معرفی
شود.
* حدود شش سال از زلزله در روستای شاج
زیرکوه می گذرد .وقوع زلزله با زیرسازی و ساخت
جاده آسفالته روستا همزمان بود که به دلیل
اجرای عملیات جاده سازی ،لوله آب منبع روستا
قطع شد .با گذشت این مدت هنوز آب منبع وصل
نشده و آب روستا از طریق لوله اصلی تامین می
شود در حالی که در طول یک سال اخیر اهالی
یک ساعت در روز بیشتر آب ندارند و پیگیری های
مکرر از طرف اهالی هنوز به نتیجه نرسیده است.
مسئوالن شهرستانی نبود اعتبار را دلیل رفع
نشدن مشکل می دانند .شرکت آب و فاضالب
روستایی استان برای اهالی این روستا فکری
بردارد.
* مدتی است که از تکمیل منازل کوچه ظفر هفت
(خیابان غفاری) می گذرد اما این نقطه از زیرساخت
های مورد نیاز شهری از جمله آب ،برق ،گاز و تلفن
محروم است.
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همزمانی آمدن و رفتن فرمانداران زیرکوه و طبس

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

اخبار

جدول فرمانداران استانکامل نشد
فرخ نژاد  -روز گذشته با حکم وزیر کشور «عرب
شاهی» به عنوان فرماندار زیرکوه معرفی شد که
باید این انتصاب را اولین انتصاب فرمانداران در
استان پس از حضور هفتمین استاندار دانست.
به گزارش «خراسان جنوبی» ،هر چند اولین
تغییر در استان پس از حضور معتمدیان به عنوان
استاندار ،انتصاب «میرزایی» به جای ابراهیمی
فرماندار فردوس بود که البته حکمش قبل از ورود
استاندار جدید توسط وزیر کشور امضا شده بود اما

از معرفی «محمد حسین عرب شاهی» به عنوان
فرماندار زیرکوه باید به عنوان اولین انتصاب
پس از حضور «معتمدیان» یاد کرد .بنابراین
گزارش «عرب شاهی» پیش از این معاون دفتر
امور سیاسی ،انتخابات و تقسیمات کشوری
استانداری خراسان جنوبی بود.این گزارش حاکی
است ،همچنین با حکم استاندار یزد سید «مهدی
طالیی مقدم» ،فرماندار ویژه طبس به عنوان
مدیر کل دفتر امور سیاسی ،انتخابات و تقسیمات

سبدخالیروستاییان
وعشایرازگوشتتنظیمبازار

کشوری استانداری یزد منصوب شد .شنیده ها
حکایت از آن دارد که پس از انتصاب فرماندار ویژه
طبس به سمت جدید ،یکی از دو معاون فرمانداری
این شهرستان به عنوان سرپرست انتخاب می
شوند .هر چند برخی شنیده ها حکایت از معرفی
«محمد حسینی» ،معاون سیاسی و امنیتی قبلی
استانداری به عنوان یکی از گزینه های مطرح برای
فرمانداری ویژه طبس دارد اما خود او موضوع را
تکذیب کرد .شنیده ها حاکی است «حسینی»

مانده ،سهم روستاییان و عشایر و سبدهای خالی آنان از این گوشت
های ارزان تر است« .ملکی» از روستاییان بیرجند به «خراسان جنوبی»
گفت :مردم روستاها چندین سال است با خشکسالی و کمبود آب و از
دست دادن ممر درآمد خود دست و پنجه نرم می کنند اما از سهمیه
اقالم تنظیم بازار از جمله گوشت قرمز بی بهره هستند.

نوسانات قیمت و گران شدن گوشت قرمز تمایل و توان مردم را برای
خرید کم کرده است .هر چند مدتی است که با توزیع گوشت های
منجمد و گرم وارداتی در شهرها ،مسئوالن بر این شده اند تا از تب
ن چه در این میان مغفول
تند گرانی این کاالی پر مصرف کم کنند اما آ 

• •دالیل بی بهره بودن روستاییان و عشایر

نمایندگیوزارتخارجه
درآستانهبازگشایی

پیشبینیکمبود 500کالسدرمرکزاستان

دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در بیرجند
 10ماه است که فقط یک راننده و یک تابلو دارد
اماقراراستبهزودیبازگشاییشود.بهگزارش
«خراسانجنوبی»،سالهای93تا95اوجکاری
دفترنمایندگیوزارتامورخارجهدربیرجندبود
به گونه ای که  16سفیر از کشورهای آسیایی،
آفریقاییواروپاییبهخراسانجنوبیسفرکردند
که در نتیجه زمینه حضور سرمایه گذارانی از آن
کشورهادراستانفراهمشد.بنابراینگزارش،
با رفتن ابراهیمی ،مسئول این دفتر در شهریور
ماه 95وحضوردومدیردیگردرمدتزمانکوتاه،
از سفر هیئتهای تجاری به استان کاسته شد و
استانداردرگفتوگوباخبرنگارما،گفت:طبق
مکاتباتیبادکترظریفدرجلسهشورایوزارت
امور خارجه نیز مقرر شد به زودی این دفتر در
بیرجندبازگشاییومسئولآنمعرفیشود.

آن طور که مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی هم می
گوید :توزیع گوشت منجمد وارداتی و مرغ منجمد بر اساس جمعیت
شهرستانی در نظر گرفته میشود« .بیجاری» با بیان اینکه در هیچ

اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس جزو
دستگاههای اجرایی است که در ساخت پروژهها با
مشکل مواجه است خواهش ما این بود که حداقل
یک درصد در اختصاص اعتبارات دیده میشدیم
اما هیچ ،سهم ما است .این مطلب را معاون فنی و
اجرایینوسازیمدارساستانروزگذشتهدرجلسه
شورای برنامه ریزی بیرجند اعالم کرد و گفت:
پروژه های ناتمام زیادی است که باید بیشتر مورد
توجه قرار گیرد« .ابراهیم آبادی» با بیان این که بی
توجهی به اداره نوسازی مدارس ،جواب زحمات
نیست از احداث مدرسه سبز در بیرجند خبر داد.
«ضیایی» مدیر آموزش و پرورش بیرجند هم با اشاره
به کمبود شدید فضای آموزشی در این شهرستان،
گفت :امسال با کمبود 350کالس در مرکز استان
مواجهبودیمامابرایسالآیندهکمبود 500کالس
پیش بینی می شود .فرماندار بیرجند در پاسخ به
گالیه معاون نوسازی مدارس با تاکید بر این که با
اعتبارات محدود ،مشکالت کمبود فضای آموزشی

از گزینه های معاونت سیاسی استانداری است.
به گزارش«خراسان جنوبی» 23 ،خرداد ماه
کریمی فرماندار قاینات با حفظ سمت ،سرپرست
فرمانداری زیرکوه شد و از همان زمان فرمانداری
های سرایان و زیرکوه با سرپرست اداره می شود.
اگر چه با معرفی فرماندار زیرکوه یکی از فرمانداری
هایی که با سرپرست اداره می شد کاسته شد اما
با رفتن فرماندار ویژه طبس باز هم دو فرمانداری
سرایان و طبس دارد.

جا برای روستاییان سهمیه ای از گوشت منجمد وارداتی در نظر
گرفته نشده است ،افزود :نبود فریزرهای بزرگ و یخچالی ،دور بودن
و پراکندگی روستاها و تعداد زیاد آن از جمله دالیلی است که در توزیع
اقالم منجمد تنظیم بازار برای روستاییان و عشایر سهمیه در نظر گرفته
نشد .به گفته وی تاکنون یک بار گوشت قرمز وارداتی در شهرستان
های استان توزیع اما در بیرجند سه مرحله انجام شده است و تالش
می شود در دیگر مراحل توزیع گوشت قرمز وارداتی برای شهرستان
ها هم سهمیه در نظر گرفته شود تا توازن برقرار باشد .وی گفت :در
چند مرحله بیش از  32تن و  796کیلو گرم گوشت قرمز تنظیم بازار
در استان توزیع شده است.

شهرستان را نمیتوان رفع کرد ،گفت :مشکالت
فضای آموزشی را معاون سابق علمی ،فرهنگی و
اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور در سفر به
استان از نزدیک بررسی کرد که برای تامین اعتبار
قول مساعد داده شد« .علی ناصری» با بیان اینکه
وارد حوزه نوسازی مدارس نشدیم چون با کمربند
غواصی هم نمیتوان در مشکالت این حوزه فرو
رفت ،افزود :امسال اعتبارات روستاهای بدون
دهیاری به حساب فرمانداری واریز می شود که باید
درپروژههایعمرانیهزینهشود.ویبااشارهبهاین
کهسهمبیرجندازاعتباراتتوسعهتوازنسهمیلیارد
و 650میلیونتوماناست،گفت:براساسالزامات
آییننامهوموافقتنامهایکهبایدرعایتمیشد14
پروژه ناتمام و اولویت دار از هشت دستگاه اجرایی
انتخاب شد« .عبدی» ،مدیر شرکت برق بیرجند نیز
بااشارهبهاینکهدرموضوعپرداختیهایادارههابا
مشکل مواجه هستیم ،گفت :دستگاه های اجرایی
 10میلیاردتومانبهشرکتبرقبدهکارهستند.

هالکت شرور معروف شرق
کشور در کویر طبس
رضایی-فرماندهانتظامیاستانازهالکتشرور
معروفشرقکشوردردرگیریمسلحانهمأموران
باقاچاقچیاندرمناطقکویریطبسخبرداد.به
گفتهسردار«مجیدشجاع»بااقداماتاطالعاتی،
یکیازبزرگترینباندهایقاچاقمسلحانهمواد
مخدر در شرق کشور شناسایی شد .وی با اشاره
به ردزنی قاچاقچیان در حوزه کویری طبس
افزود :تیم های عملیاتی به محل اعزام و مستقر
شد و با مشاهده کاروان اشرار مسلح ،اخطار به
توقفدادنداماقاچاقچیانباسالحهایسنگین
ونیمهسنگینباماموراندرگیرودرنهایتزمین
گیر شدند .وی اضافه کرد :در این عملیات یکی
از اشرار معروف منطقه شرق کشور به هالکت
رسید و دو شرور دیگر زخمی شدند .وی تصریح
کرد :در پاک سازی محل درگیری دو دستگاه
موتورسیکلت متعلق به اشرار و تعدادی سالح
سنگینونیمهسنگینکشفشد.

خراسان جنوبی  66سال پیش
در روزنامه

ساختمان آب انبار
روزنامه خراسان در شماره  1003به تاریخ
دهم دی ماه  1331در مطالبی در صفحه
 4آورده است :آقایان حاجی معین و حاجی
مهدی که از تجار معروف فردوس هستند
بر حسب تشویق مرحوم آیت ا ...خوئی و
راهنمائی آقایان نجفی و قدس نیا آب انبار
بزرگی که از سال های قبل بایر و مخروبه
بود متعهد شده اند هر یک معادل بیست
هزار ریال برای تعمیرات آن بپردازند و فعال
مصالح الزمه خریداری و تحویل شده و از اول
فروردین شروع بساختمان خواهند کرد.

کمک بدانش آموزان بیبضاعت
در جلسه ای که روز  24آذر بر حسب دعوت
ادارهفرهنگفردوسبنامانجمنفرهنگیدر
فرهنگفردوستشکیلیافتقرارشدازمحل
صدی بیست تعاون و کمک های شهرداری و
صندوق شیر و خورشید سرخ محلی فردوس
حسابی در بانک ملی بنام آقایان ادبی و قرائی
با نظارت آقای ملک زاده باز و وجوه حاصله
بمنظور کمک بدانش آموزان بی بضاعت و
توسعهفرهنگدرآنحسابریختهوتحتنظر
انجمن فرهنگی بمصرف برسد.

محورنهبندان-سربیشه
رکورددارقربانیانجادهای
محور نهبندان به سربیشه طی دی ماه با هشت قربانی
در یک روز ،بیشترین جانباختگان جاده ای را در استان
داشت .جانشین رئیس پلیس راه استان ،با اشاره به
افزایشبیشازدوبرابریتعدادقربانیاندرتصادفهای
ماهگذشتهدرمقایسهباسالقبلگفت:طیدیماه18
نفر در تصادف های جاده ای استان جان خود را از دست
دادند .سرهنگ «نیکمرد» با بیان این که در مدت یاد
شده  13فقره تصادف فوتی و  98فقره تصادف جرحی
در جاده ها رخ داد افزود 41 :درصد تصادف های ماه
گذشتهبهدلیلبیتوجهیرانندگانبهجلو21،درصدبه
دلیلسرعتغیرمجاز14،درصدبهدلیلانحرافبهچپ
و 14درصدنیزبهعلترعایتنکردنحقتقدمرخداد.

