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 2اخبار
حرف مردم
تلفــن:
056 32448050

ستون حرف مردم
روزنامه خراسان جنوبی
انعکاس دهنده صادق نظرها،
انتقادها و مشکالت شماست.
پیامک:
2000999

نمابــر:
056 32448054

●●تاریکی و نبود آسفالت در کوی دکترای طبس
(میدانمعلم) ،سببنارضایتیبسیاری از ساکنانو
تجمع برخی افراد در این کوچه شده است .شهردار
و رئیس امور برق از وضعیت این کوچه بازدید کنند
و تصمیم مناسب درباره آسفالت و ایجاد روشنایی
مناسببگیرند.
●● بانک سپه خیابان معلم بیرجند به ادغام شعبه
آخر این بانک با شعبه اول آن اقدام کرده است و با
توجه به فاصله زیاد این مسیر و با تاکید بر رعایت حق
ارباب رجوع ،افرادی که اطراف این شعبه اقدام به
بازگشاییحسابواموربانکیکردهاند،بایدمسافت
زیادیراطیکنند.
●● جادهکریتبهطرفآبشارتفتواززمستانکهسیل
آمدهتخریبشدهاستونیازبهبازسازیدارد.
●● درمیانکهسالیانسالبهعنوانیکیازروستاهای
پرجاذبهوسرسبزبهشمارمیرودچندسالیاستبا
بیآبیمواجهشدهاست؛طوریکهاهالییکروزدر
میانیکتا2ساعتآبدارندوبیشتربهشهرمهاجرت
می کنند و تدبیری برای آن اندیشیده نمی شود .به
عنوانیکیازاهالی،بیشترازیکشبانه روزدرروستا
طاقتنمیآورم.مسئوالنمربوطرسیدگیکنند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

گزارش «خراسان جنوبی» از نصب یا نیاز به سرعت کاه

سرعتگیرهای
نفسگیر

اکبری
اوضاع آشفته سرعت گیرهای شهر که گاه مانند
تپه ای در مسیرهای ناهموار خودنمایی می کند،
هر چند در سال های اخیر تا حدودی سامان یافته
است اما همچنان این معضل ادامه دارد .برخی
سرعت گیر یا سرعت کاه های غیر استاندارد ساخته
شده در گذشته همچنان مانند سکوی پرش است و
حادثه آفرین می شود .گالیه ها از سرعت گیرهای
نامناسب و غیر استاندارد در مرکز استان به اجرا
نشدن صحیح ،ارتفاع نامناسب ،اجرایی نشدن شیب
ابتدایی و انتهایی و نصب نشدن تابلو به منظور اعالم و
راهنمایی مسیر و همچنین تعدد زیاد در برخی معابر
و پیش بینی نشدن سرعت گیر در بعضی مسیرهای
پر رفت و آمد برمی گردد .گزارش خبرنگار ما از
نقاط مختلف شهر حکایت از این دارد که در برخی
معابر سرعت گیری پیش بینی نشده است و همین

معاونشهردار
بیرجند:ازچند
سالگذشته
ساختسرعت گیر
باآسفالتباشیب
تندبرداشتهودر
بسیاریازمعابراین
نوعسرعت گیرها
حذفشدهاست

موضوع؛ نارضایتی بعضی از رانندگان و عابران را
در پی دارد.

جانمایی نادرست
«ابتدای خیابان مدرس و ورودی میدان ابوذر نیاز
به یک سرعت گیر استاندارد دارد چرا که ترددهای
بسیار از سمت خیابان مدرس که گاه با سرعت
باالی رانندگان همراه است حوادث زیادی رقم زده
است ».این صحبت یک راننده تاکسی به دلیل نبود
سرعت گیر در این مسیر است .اما راننده دیگری به
تعدد سرعت گیرهای غیر استاندارد در مسیر خیابان
پاسداران اشاره کرد و به گفته این راننده ،جانمایی
درستی برای نصب سرعت گیر در برخی معابر انجام
نشده ،همچنین سرعت گیرهای نصب شده در
بعضی معابر فرسوده شده است .این سرعت گیرها
هر چند از سرعت راننده می کاهد اما به خودرو آسیب
می زند و در برخی موارد ،حادثه آفرین می شود .او

ادامه داد :در برخی معابر هم سرعت گیرهایی از
جنس آسفالت ایجاد شده است که به نوعی سکوی
پرتاب به شمار می رود ،قسمت هایی از آن صاف است
که بیشتر رانندگان برای آن که از سرعت گیر عبور
نکنند و به خودروی شان آسیب نرسد تغییر مسیر می
دهند که این اقدام می تواند خطرساز شود.
افزون بر این ،در برخی معابر سرعت گیرهایی از
جنس مواد پالستیکی با پیچ به زمین نصب که به مرور
زمان فرسوده شده است و آثار به جامانده از آن مشکل
ایجاد می کند و به خودرو آسیب می رساند.

جمع آوری سرعت گیرها
معاون عمرانی شهردار بیرجند ،اولویت برنامه های
کار شهرداری را جمع آوری سرعت گیرهای
فرسوده و غیر استاندارد اعالم کرد و از اختصاص
 1.5میلیارد تومان از محل منابع امسال برای خرید
تجهیزات ترافیکی و به سازی و خط کشی معابر

عابر پیاده و  ...خبر داد .آن طور که «عدل» بیان
کرد :سرعت گیرهای غیر استاندارد که تخریب و
فرسوده شده است با گزارش شهروندان و شناسایی
توسط شهرداری جمع آوری می شود و بنا به نیاز
به گذرگاه های استاندارد عابر پیاده ،سرعت گیر
یا سرعت کاه تبدیل خواهد شد .او با بیان این که
تعاریف مختلفی از سرعت گیر داریم ،افزود :از
چند سال گذشته ساخت سرعت گیر با آسفالت
با شیب تند برداشته و در بسیاری از معابر ،این
نوع سرعت گیرها حذف شده است اما چنان چه
در مسیری چنین سرعت گیرهایی قرار دارد به
شهرداری گزارش تا برای حذف آن اقدام شود و
اگر در مسیری احساس می شود که سرعت گیر یا
سرعت کاه مشکل دارد گزارش آن به شهرداری
ارائه تا برای بازنگری و اصالح اقدام شود .دیگر این
که اگر شهروندان احساس کردند در مسیری نیاز به
نصب سرعت گیر است می توانند گزارش آن را به
شهرداری ارائه بدهند تا برای نصب سرعت گیر یا
 ...اقدام شود.

اصالح سرعت گیرها
اما معاون عمرانی فرماندار بیرجند با اشاره به این
که نصب سرعت گیر باید مصوبه شورای ترافیک
داشته باشد ،بیان کرد :سرعت گیرها باید به گونه
ای باشد که سرعت را تعدیل کند .بسیاری از
سرعت گیرهای اجرا شده در گذشته شاید ایده آل
نباشد اما اصالح شده است« .رونقی» استاندارد
برای برخی سرعت گیرهای نصب شده را این طور
اعالم کرد که نباید سرعت را به کمتر از  40کیلومتر
کاهش دهد .افزون بر این ،شهرداری هم اصالح و
بهبود سرعت گیرها را در دستور کار قرار داده است.

پیگیری حرف مردم
13مرکزدرمانی فعال درشیفت صبح
«چرا وقتی پزشـکی در طبـس به مرخصـی می رود
فـرد جایگزیـن معرفـی نمی شـود؟ بـا وجـود کار در
معـدن و ایـن کـه صبـح قـادر بـه گرفتـن مرخصـی
نیسـتم بـا سـه دنـدان کـه نیـاز بـه کشـیدن دارد
بایـد منتظـر بمانـم .مسـئوالن مربـوط بـرای تامین
دندان پزشـک در شـیفت عصـر اقـدام کننـد تـا هم
بتوانیـم بـه کارهایمـان برسـیم و هـم مشـکالتمان
رفـع شـود ».ایـن مطلـب  12مـرداد در روزنامـه
خراسـان جنوبـی منتشـر شـد .روابـط عمومـی و
بین الملـل دانشـگاه علوم پزشـکی بیرجند بـه این
گالیـه مردمـی ایـن طـور پاسـخ داد کـه در طبـس
 13مطـب دندان پزشـکی ،درمانـگاه هـای تامیـن
اجتماعـی و خیریـه در شـیفت هـای صبـح و عصـر و
دو پایـگاه سلامت در شـیفت صبح فعـال و بـه ارائه
خدمـات دندان پزشـکی مشـغول اسـت.

رشد  ۳۸درصدی قربانیان تصادفات
رضایی  -آمار متوفیان تصادف های استان طی چهار ماه ابتدای امسال ۳۸
درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافت .فرمانده انتظامی
استان در نشست خبری و تجلیل از خبرنگاران استان ،گفت :دلیل اصلی این
موضوع ،رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی و بی توجهی به هشدارهای
پلیس است بنابراین باید رسانه ها ،مردم را به رعایت بیشتر قوانین رانندگی
هدایت کنند .سردار «شجاع» ،با اشاره به وقوع پنج هزار و  400فقره تصادف
در استان از ابتدای امسال گفت :از این تعداد هزار و  672فقره تصادف
جرحی 92 ،فقره تصادف فوتی و سه هزار و  700فقره تصادف خسارتی بود.
وی بیان کرد :طی این مدت ،دو هزار و  544نفر در تصادف مجروح شدند که
در مقایسه با مدت مشابه قبل  2درصد افزایش یافته است .او ،با اشاره به این
که  17تن انواع مواد مخدر در استان کشف شده است ،اظهار کرد :کشفیات
مواد مخدر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  29درصد افزایش داشته است.
فرمانده انتظامی استان با تاکید بر این که امسال پرونده های جرایم فضای
مجازی در خراسان جنوبی ،صد در صد افزایش یافته است ،گفت :در این مدت
 78درصد پرونده های تشکیل شده در حوزه پلیس فتا مربوط به جرایم مالی
فضای مجازی بود.

پس از  13سال رقم خورد

دومین جشنواره موسیقیجوان استان ازامروز
قاسمی  -اولین جشنواره موسیقی جوان استان  13سال قبل برگزار اما
موانعی سد ادامه یافتن آن شد .اما دومین جشنواره آن پس از این مدت ،به
منظور شناسایی استعدادهای نو ،جذب قشرهای مختلف مردم به موسیقی
فاخر ،ایجاد ارتباط موثر با متخصصان و فرهیختگان حوزه موسیقی و  ...از
امروز آغاز می شود و تا جمعه ادامه دارد .آن طور که مدیر کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی گفت :این جشنواره در دو بخش رقابتی و غیر رقابتی با تولید نواهای
نو و سازهای جدید به اسم گل های تازه برگزار می شود .جشنواره در سه گروه
سنی هشت تا  15 ،15تا  22و  22تا  29پیش بینی شده است .به گفته «ناصر
نبی زاده» ،بخش گروه نوازی شرایط سنی ندارد .افزون بر این 120 ،نفر در
بخش تک نوازی و  16گروه هم با هم رقابت می کنند .داوری این جشنواره نیز
با افراد شاخصی در موسیقی مانند محمد حقگو ،حشمت ا ...عطایی ،حسن
مکانیکی و روزبه آذر و فریبرز مالکی است .راه اندازی هنرستان هنرهای زیبا
در استان ،هم خبر خوش دیگر او بود که در رشته های سینما ،نمایش و نقاشی
برای مهر امسال هنرجو می پذیرد.

کوزهخالی عشایر منتظر
تخصیص اعتبار

انصاری  480-نقطه جغرافیای عشایری استان آب
شرب ندارد .مدیر کل امور عشایری روز گذشته در
جمع خبرنگاران ،از تصویب اعتبار  19.5میلیارد
تومانی در حوزه آب و آب رسانی برای عشایر استان
خبردادوگفت:ایناعتبارهنوزتخصیصنیافتهاست.
بهگفته«حسینپور» 50،درصدجمعیتعشایراستان
آب شرب لوله کشی ندارند و روزانه بین 500تا550
مترمکعببهایننقاطآبحملمیشودافزونبراین،
 18.5میلیارد تومان برای دو پروژه آب رسانی بمرود
زیرکوهوخواجهمنجیکوینهبندانمصوبشدکهاگر
این منابع نیز تخصیص یابد می توان پروژه آب رسانی
به 40محلهبمرودراتاپایانامسالافتتاحکرد.اوافزود
کهامورعشایریازمحلمنابعاستانیهم 11میلیارد
توماناعتبارمصوبداردکهبرایکمکبهآب رسانی
سیاردرنظرگرفتهشدهاست.

 
خراسان جنوبی  62سال پیش    
در روزنامه

نهال های خیابان جدید شهر از
بی آبی میخشکد
روزنامه خراسان در شماره  2253به تاریخ
 27فروردین  1336در مطلبی در صفحه
پنج آورده است :خیابان جدیدی از طرف
شهرداری طبس از وسط شهر کشیده شده
گرچه معلوم نیست چه نظری در کار بوده که
ابدا خیابان مزبور شبیه خیابان هم نیست
ولی سال گذشته و امسال نهالکاری شده و
برای این که نهالکاری شهرداری همه ساله
برقرار باشد نهالها را از روزیکه غرس نموده
اند آبیاری ننموده اند و اگر آبی هم باسم
مشروب شدن نهال ها از خیابان گذشته
بمنازل و بــاغــات مخصوص رفــتــه اســت.
مردم میگویند شهرداری بودجه برای خرید
آب جهت آبیاری نهالهای خیابان نــدارد
خوبست از چاه عمیق که در اختیار آن اداره
است استفاده شود.

 4واحد تولیدی؛ مقصد
ششمین بازدید استاندار
استاندار بازدیدهای هفتگی اش را از واحدهای
تولیدی مستقر در شهرک صنعتی ادامه داد
و روز گذشته به چهار واحد دیگر سر زد .به
گزارش «خراسان جنوبی»« ،محمد صادق
معتمدیان» در این بازدیدها که مسئوالن مرتبط
نیز همراهی اش می کردند ،از یک واحد تولیدی
تعطیل ،یک واحد نیمه تعطیل و دو واحد فعال
بازدید کرد .اختصاص تسهیالت سرمایه
در گردش ،رفع مشکالتی مانند مطالبات
زیرساخت های برق ،آب و گاز و تمدید تسهیالت
سرمایه در گردش از مهم ترین مواردی بود
که تولیدکنندگان در این بازدید مطرح
کردند و استاندار دستور بررسی و رسیدگی
داد .همچنین با مسئوالنی که در این بازدید
حضور نداشتند به صورت تلفنی برای پیگیری
مشکالت ارتباط برقرار و موضوع به منظور
رسیدگی و تعیین تکلیف مطرح شد.

