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.
* براي باطل كردن كوپن نفت منزلم و انجام امور
دریافت كنتور گاز به كميته سوخت نهبندان مراجعه
کردم و شاهد برخورد نامناسب بعضی کارکنان با
ارباب رجوع بودم.
* مسئوالن شهری نهبندان فکری برای پر کردن
چاله های آب و گاز بردارند که به دلیل بارندگی
های اخیر نشست کرده است .خیابان های شهدای
 11و یادگار امام (ره) به ویژه کوچه رو به روی مسجد
گلستان به دلیل بارندگی نشست کرده است و چاله
های آب سبب گرفتار شدن چند خودرو طی چند
شب گذشته شد و در نهایت با کمک آتش نشانی و
یدک کش موضوع ختم به خیر شد.
* چرا در تابستان برای الی روبی و خاکبرداری بند
امیرشاه اقدامی نمی شود تا با توجه به بارندگی
های زمستان ،میزان زیادی از آب این بند هدر نرود؟
* ارتباط اهالی زنوک خوسف پس از گذشت چند
روز از بارندگی های اخیر همچنان به خارج روستا
به سختی انجام می شود.
* جوان ساکن طبس هستم که در یکی از رشته های
ورزشی فعالیت دارم .برای دریافت مجوز باشگاه
موانع زیادی پیش رو قرار دارد.
*  10قرص نان از یکی از نانوایی های طبس
خریداری کردم که کیفیت خوبی نداشت .چرا
نظارتی بر کیفیت پخت نان در برخی از نانوایی های
شهر نیست؟ برخی نانوایان به سادگی ،آردی را که
با زحمت فراوان تهیه می شود هدر می دهند و نان
تولیدی به عنوان نان خشک مصرف دامی دارد.
* مدتی است آنتن دهی شبکه های تلویزیونی در
کالته سری قاین دچار مشکل شده است ،چهار
شبکه در این روستا فعال بود اما اکنون دو شبکه قطع
شده است و با وجود تماس هایی که برای رفع مشکل
داشتیم کسی پاسخگو نیست.
* اهالی اشک واقع در ۱۵کیلومتری اسدیه با ۸۰۰
نفر جمعیت ،از نبود آب شرب در سختی به سر می
برند و آب مصرفی خود را از یک قنات قدیمی که غیر
بهداشتی است ،تهیه می کنند .با توجه به عشایری
بودن روستا برای شرب بیش از هزار دام نیز از آب
همینقناتاستفادهمیشود.مسئوالنآبروستایی
برای این جمعیت شهرستان هم چاره ای بیندیشند.
* روستای اکبرآباد جلگه ماژان خوسف از آنتن دهی
اینترنت و تلفن همراه اول و ایرانسل بی بهره است.
با توجه به این که دق اکبرآباد از مناطق گردشگری
محسوب می شود و گردشگران زیادی در این منطقه
کویری رفت و آمد دارند ،فراهم کردن آنتن دهی
اینترنت و تلفن همراه در این منطقه ضروری است.
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اخبار
دوشنبه  29بهمن 12 .۱۳۹۷جمادیالثانی  .۱۴۴۰شماره 2934

گزارشیازروندیکپروژهشهریپرحاشیه

غلتک معبر فرزان ،در نیمه اسفند
پل به اتمام رسیده و فقط بخشی از سه راه اسدی باقی مانده است که آن
هم به زمان زیادی نیاز ندارد و در صورت مساعد بودن هوا تا چند روز آینده
به پایان می رسد« .اسداللهی» با اشاره به آغاز عملیات آسفالت و قیرپاشی
معبر پس از خشک شدن زمین و مساعد شدن هوا افزود :مجموع این
کارها به یک هفته زمان نیاز دارد .وی از جا به جایی ستون های برق باقی
مانده خبر و ادامه داد :تا دو هفته دیگر عملیات زیرسازی به اتمام می رسد.
معاون عمرانی شهرداری بیرجند هم بارندگی های اخیر را سبب تاخیر

زهراخسروی-کارگرانسختمشغولکارندتاآخرینقطعاتپازلمعبر
فرزان سریع تر جانمایی و بهره برداری از آن آغاز شود .به گزارش خبرنگار
ما ،اتصال بولوار موسی بن جعفر(ع) به سه راه اسدی از جمله پروژه های
طوالنی مدت بیرجند است که پس از کش و قوس های بسیار از احداث پل
تا تملک امالک و تامین زیرساخت ها ،روزهای پایانی خود را طی می کند
و به زودی تردد از این مسیر به مرکز شهر هم میسر می شود چرا که به گفته
سرپرست کارگاه شرکت گیتی گستر خاوران ،زیرسازی پروژه در قسمت

اسفند ،سفر وزیران صمت و راه و شهرسازی

پازلتوسعهاستانمنتظرتصمیمهای 2وزیر

فالحتی :آقایان مردم را برای انتقال آب سرکار می گذارند
گروهخبر-پسازرایزنیهایاستاندار،نمایندگان
مجلس و جمعی از مدیران کل در تهران و طرح
چالش های پیش روی استان در نشست با وزیران
راه و شهرسازی و صمت ،تا نیمه اول اسفند ماه این
دو مقام کشوری به استان سفر می کنند تا از نزدیک
و بیشتر با خراسان جنوبی آشنا شوند و با تصمیم
گیری های اساسی گره از مشکالتی باز کنند
که سال هاست استان با آن دست و پنجه نرم می

کند .رئیس مجمع نمایندگان استان در این باره به
«خراسان جنوبی» گفت :مهم ترین درخواستهای
مادرسفروزیرراهوشهرسازیدربارهمحوربیرجند-
قاین و راه آهن است که باید هر چه سریع تر تعیین
تکلیف شود« .فالحتی» افزود :هنوز به طور دقیق
زمان سفر وزیران مشخص نیست اما به احتمال
زیاد در نیمه اول اسفند به استان سفر میکنند .وی
اظهار کرد :به عنوان رئیس مجمع نمایندگان ،پیرو

 5/3میلیارد تومان اعتبار برای محرومان درح
پنـج میلیـارد و  300میلیـون تومـان اعتبـار بـرای نیازمنـدان بخـش
درح سربیشـه اختصـاص یافـت .مدیـر کل کمیتـه امـداد گفـت :در
کشـور شـش اسـتان توانسـتند اعتبارات مناطـق محـروم را بگیرند که
خراسـان جنوبی سـه میلیارد و  700میلیون تومان اعتبـار ویژه بخش
درح سربیشـه را بـرای خریـد لـوازم ضـروری زندگـی ،خریـد مسـکن ،
احداث سـرویس بهداشـتی ،حمام و کمک به تامین نهـاده های دامی
دریافـت کرد .بـه گـزارش صـدا و سـیما« ،سـلم آبـادی» افـزود :از هفته
آینده توزیـع این اقالم شـروع می شـود و اقدامـات عمرانی مسـکن نیز
شـروع یا تکمیل خواهد شـد .به گفته وی ،همچنین برای روسـتاهایی
کـه دارای ضریـب ( 9محروم) هسـتند توانسـتیم یـک میلیـارد و 600
میلیـون تومـان اعتبـار بگیریـم کـه در بخـش درح سربیشـه و  ...هزینـه
می شـود.

گاممحکمهندبالیستهایزغالسنگ
زهرایـی -تیم هندبـال زغال سـنگ طبـس گام اول مرحله یک هشـتم
نهایی لیگ دسـته یـک کشـور را محکم برداشـت .بـه گـزارش خبرنگار
مـا ،سرپرسـت تیم زغـال سـنگ طبـس گفـت :این تیـم کـه بعـد از نتایج
خـوب مرحلـه گروهـی ،موفـق بـه حضـور در جمـع هشـت تیـم نهایـی
مسـابقات شـده اسـت ،در اولیـن دیـدار ایـن مرحلـه در یـزد بـه مصـاف

چند روزه در اجرای پروژه دانست و با تاکید بر این که عملیات عمرانی
پروژه معبر فرزان تقریبا تا پایان بهمن و اوایل اسفند ماه به پایان می رسد،
ابرازامیدواریکرد:نیمهاولاسفندماهبهرهبرداریازاینپروژهچندساله
انجام شود« .عدل» درباره اختالف مالک کاروانسرا با پیمانکار اداره راه و
شهرسازیهمگفت:دراینزمینهنتایجخوبیحاصلشدهوکارهاینهایی
در حال انجام است هر چند این موضوع سبب تاخیر دو تا سه هفته ای در
اجرایپروژهشداماهماکنونوسایلجابهجاوزیرسازیانجامشدهاست.

مشکالت استان به رئیس جمهور نامه ارسال کردم
اما جوابی مبنی بر این که چه میخواهید و محور
مشکالت استان چیست مطرح نشده است .وی با
بیان این که در زمانی که حجت االسالم عبادی و
امیرحسنخانی هم رئیس مجمع نمایندگان بودند
نامه نگاری هایی انجام شد و نتیجه نداشت ،افزود:
تالش داریم با معاون اول رئیس جمهور دیداری
برای بیان مشکالت استان داشته باشیم .وی با
اشاره به مهم ترین درخواست ها و مشکالت استان
افزود :تامین آب عمده ترین درخواست استان
است زیرا آقایان همیشه کلیشه ای اعالم میکنند
انتقال آب در حال مطالعه است در حالی که هیچ
چیز در حال مطالعه نیست زیرا زمانی که میگوییم
مطالعات خود را بیان کنید چیزی بیان نمی شود و

در واقع مردم را سرکار میگذارند! مگر مطالعات
چقدر زمان میبرد؟ به گفته وی ،بیشتر راههای
استان مشکل دارد و فقط محور بیرجند  -قاین
نیست بلکه محورهای مختلفی از جمله سربیشه -
نهبندان ،زیرکوه -مشهد ،فردوس و دیگر محورها
نیزدچارمشکلاست.ویگفت:درحوزهکشاورزی
وصنایعتبدیلیهممشکالتجدیاست.کشاورزی
استان آب ندارد و شاهد مهاجرت از روستاها به شهر
هستیم .وی با اشاره به سفر قبلی رئیس جمهور به
استان و مصوبه های بر زمین مانده افزود :سفر قبلی
دکتر روحانی به استان آورده زیادی برای خراسان
جنوبینداشتاماامیداستدرسفریکهبهاحتمال
زیادسالآیندهرقممیخوردشاهدرهاوردبیشتری
برای منطقه باشیم.

تیـم ماهشـهر رفـت و در نهایـت بـا ارائـه یـک بـازی منطقـی و بـا حسـاب
 ۳۳بر  ۳۰موفق به شکسـت نماینده قدرتمند اسـتان خوزسـتان شـد.
بـه گفتـه «ابوترابـی» ،ایـن تیـم سـاعت  16روز گذشـته هـم در حالـی به
مصـاف پیشـگامان یـزد رفـت کـه «بکمـاز» مربـی بازیکنـش را بـه دلیـل
کارت دار بودن در اختیار نداشـت و در مقابل این تیم به نتیجه مسـاوی
 31دسـت یافـت.

و طاهر آباد هشـت میلـی متر بـود .وی میـزان بارندگی در مرکز اسـتان
را  ،13.7فـردوس هشـت ،پیکـوه ،معـدن قلعـه زری ،خـرو ،چیـروک و
چـاه طالب شـش ،قایـن و نهبنـدان پنـج ،خور چهـار و بشـرویه ،اسـدیه،
طبس و کلشـانه دو میلی متر بیان کرد .وی ادامه داد :کمینه و بیشـینه
دمـای هـوا در مرکـز اسـتان نیـز بیـن سـه و  14درجـه بـاالی صفـر ثبـت
شـده اسـت.

چهارشنبهبارانی

فرماندار:جمعشدننخالههادراطرافبیرجند
نگرانکنندهاست

بر اسـاس الگوی نقشـه هـا و خروجـی مدلهـای پیشـیابی بـرای امروز
آسـمانی صـاف تا کمـی نیمـه ابـری در اسـتان پیـش بینـی می شـود اما
اواخر وقت امروز تا اوایل وقت فردا و روز چهارشنبه با تقویت ناپایداری
های جـوی در منطقـه شـاهد افزایـش ابـر ،وزش تند بـاد و بـارش برف و
باران به ویژه در صبح چهارشـنبه خواهیم بود .کارشـناس هواشناسی
اسـتان گفـت :بـرای امـروز و فـردا تغییـرات دمـا چنـدان قابـل مالحظه
نیسـت امـا چهارشـنبه کاهـش دمـای هـوا محسـوس خواهـد بـود.
«نخعـی» با بیـان ایـنکـه در فعالیـت سـامانه اخیر تـا سـاعت  9:30روز
گذشـته بیشـترین میـزان بارندگـی در مهوید فـردوس بـا  19میلیمتر
ثبت شـد گفـت :میـزان بارندگی طـی این مـدت در شـهرهای سـه قلعه
و دیهـوک  ،15حاجی آبـاد  ،14.8آرین شـهر  ،14.5جنـوب بیرجند،
خلـف درمیـان ،سـرند طبـس و فتـح آبـاد فـردوس  ،14کریمـو ،13
محمدشـهر ،زهـان و باغسـتان  ،12قهسـتان  ،10روسـتای درمیان 9

جمع شـدن نخالههای سـاختمانی در اطراف بیرجند به لحاظ زیسـت
محیطی نگـران کننده و از معضالت اساسـی اسـت کـه باید رفع شـود.
فرمانـدار بیرجنـد جمـع شـدن نخالههـا در مسـیر آب و کانالهـا را از
مشکالتی دانسـت که باید مورد توجه شـهرداری قرار گیرد .به گزارش
مهـر« ،ناصـری» بـا اشـاره بـه سـدهای قدیمـی اطـراف بیرجنـد بیـان
کرد :بـه سـازی و مرمت سـدها باید مـورد نـگاه ویـژه آب منطقـهای قرار
گیرد .وی خواسـتار تعیین تکلیف سد شـهید رجایی شـد و اظهار کرد:
میزان آب سـدها در فواصل مختلف سال اعم از تابسـتان باید بررسی و
مدیریت شود .وی با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بحران
در ماه آینـده ،بیان کرد :حضـور اعضـای کارگروههـای مدیریت بحران
در ایـن کارگاه الزامی اسـت.

   خراسان جنوبی  66سال پیش
      در روزنامه

اعتصاب فرهنگیان

روزنامهخراساندرشماره 1118بهتاریخ28
اردیبهشت ماه 1332در مطلبی در صفحه4
آوردهاست:فرهنگیانفردوسچندسالاست
برای تامین حق تاهل خود با اولیاء فرهنگ
مکاتبهمینمایندو تابهحالنتیجهمثبتیگرفته
نشدهدرصورتیکهکارمندانسایرشهرستانها
وفرهنگیانشهرستانهایمجاورازحقتاهل
کامالاستفادهمینمایندلذااتحادیهفرهنگیان
فردوس تصمیم گرفته اگر تا پایان اردیبهشت
ماهجاریاینتبعیضبرطرفنشودوحقتاهل
آنان تامین و اعتبار حواله نشود بطور دسته
جمعیدستازکاربکشند

نجات 6نفرازسیالب
ششنفرازافرادگرفتاردرسیالبهای 24ساعتگذشته
با تالش نیروهای امدادی ،از مرگ نجات یافتند .مدیر کل
مدیریت بحران با بیان این مطلب مجموع افراد گرفتار در
سیل را  39نفر اعالم کرد و افزود :این افراد در محورهای
مواصالتیخوسف،بیرجند،قاین،زیرکوه،سرایانوفردوس
دچارمشکلشدهبودند.بهگفتهوی 64تیممدیریتبحران
تاعصرروزگذشتهدراستاندرآمادهباشبودند.

افزایش 40/6درصدیمصدومانتصادف
آمار مصدومان تصادفات  40.6درصد افزایش یافت.
مدیر کل پزشکی قانونی از مراجعه سه هزار و 618
مجروح تصادفی در 10ماه امسال خبر داد و با اشاره به
اینکهازاینتعدادهزارو 109نفرخانمودوهزارو509
نفر آقا بودند گفت :این آمار در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشته افزایش 40.6درصدی را نشان می دهد.
دکتر«جعفرزاده»بااشارهبهاینکهازکلآمارمصدومان
تصادفها،بیرجندباهزارو 963نفررتبهاولوطبسبا
 718نفررتبهدومرادراختیارداردوشهرستاندرمیان
با  64نفر در انتهای جدول قرار گرفته است ادامه داد:
طی این مدت دو هزار و 826نفر در استان به دلیل نزاع
بهپزشکیقانونیمراجعهکردندکهاینتعداددرمقایسه
با مدت مشابه سال گذشته رشد  8.4درصدی داشته
است و از کل آمار مراجعه کنندگان نزاع هزار و  66نفر
خانم و هزار و 760نفر مرد بوده اند .به گفته وی در آمار
مراجعان نزاع استان ،بیرجند با هزار و 783نفر در رتبه
اولوقایناتبا 334نفردررتبهبعدقراردارد.

