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▪چند سال است که از اجــرای فاز دوم کویرتایر
بیرجند صحبت می شود اما خبری از اجرای آن
نیست .در حالی که این کارخانه سهم بسزایی
در ایجاد اشتغال برای جوانان منطقه دارد ،نیاز
است مسئوالن استان برای انجام این کار جدیت
بیشتری از خود نشان دهند.
▪ساکن بیرجند هستم .آبان سال  96در نمایندگی
کــرمــان مــوتــور یــک قطعه معیوب (کاتالیز) از
خودرویم باز کردند که چون گارانتی داشت قرار
شد از مرکز ارســال شود اما حاال یک سال می
گذرد ولی قطعه به دستم نرسیده است .از شرکت
شکایتی ندارم ولی از مسئوالنی که خود مسبب
هستند یا بی توجهی شرکت به حقوق مصرف
کننده را زیر سوال نمی برند ،گالیه دارم .کاش
مردم بدانند و از شرکت های بی مسئولیت خرید
نکنند.
▪بــازرســی و نــظــارت چندانی بــر حقوق و بیمه
فروشندگان برخی مغازه ها ،شیرینی فروشی ها
و بازار بیرجند از طرف اداره کار و تأمین اجتماعی
بیرجند نیست.
▪از شهرداری بیرجند برای احداث میدان یاس در
تقاطع بولوار پیامبر اعظم (ص) و خیابان سپیده
تشکر می کنم.
▪ابتدای بولوار امام رضا (ع) بیرجند ،حدود یک
ماه است که برق ندارد و با این که محل رفت و
آمد تعداد زیادی از مردم است از روشنایی کافی
در شب برخوردار نیست .مسئوالن دست اندرکار
پیش از آن که حادثه ای رخ دهد ،برای برقراری
تامین روشنایی آن هر چه سریع تر اقدام کنند.
▪بر اســاس بخشنامه کشوری؛ مصرف بــرق ،آب
و گاز مــدارس رایگان اســت .مسئوالن مدارس
هیئت امنایی اعالم کنند پس پول هایی را که از
والدین دریافت می شود در چه زمینه ای هزینه
می کنند؟ امسال برای فرزندم  300هزار تومان
شهریه پرداختم و حتی برای پول پیک های آخر
هفته هم هزینه دریافت کردند اما کار خارج از
درس و کالس در مدرسه نمی بینیم!
▪دولت در طرح جدید خود برای بسته حمایتی،
جــدا از مددجویان کمیته امــداد و بهزیستی،
کارمندان را در اولــویــت ســوم قــرار داده است
اما در این میان ،نامی از کارگران به میان نمی
آید و معلوم نیست این قشر چه زمانی مشمول
آن خواهند شــد .از ســوی دیگر دربــاره ایــن که
روستاییان هم مشمول خواهند شد یا نه ،صحبتی
مطرح نمی شود.
▪آیا چون مغازه دار اجاره می دهد باید میوه را هم
گران بفروشد؟ در بیرجند جدا از بــازار روزها،
برخی مغازه داران یک میوه را با چند نرخ می
فروشند و کسی هم نظارت نمی کند! مگر در
مرکز استان چند میدان میوه و تره بار داریم که آن
ها میوه های خود را از آن تهیه می کنند؟
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سخنگویوزارتکشور:

خراسان جنوبی  68سال پیش
در روزنامه

«عابدی»سرپرستاستانداریشد
شرکت اول« -مشیرالحق عابدی» سرپرست
استانداری شد.
سخنگوی وزارت کشور در گفت و گو با «خراسان
جنوبی» با بیان این که پاسخ مشخصی از مراجع
ذی صالح دریافت نکرده اند ،افزود :با این وجود
وزارت کشور به موضوع تعیین سرپرست برای

استانداران بازنشسته ورود کرد .سید «سلمان
سامانی» با تصریح این که  11استاندار مشمول
قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند ،ادامه
داد :برای این استان ها سرپرست تعیین شد که بر
این اساس« ،مشیرالحق عابدی» معاون هماهنگی
امور اقتصادی استاندار خراسانجنوبی با حفظ

سمت به عنوان سرپرست استانداری انتخاب شد.
سخنگوى وزارت كشور با بيان اين كه در روزهاى
آینده استانداران پيشنهادى به هيئت دولت معرفى
خواهند شد ،افزود :تا انتخاب استانداران جدید،
همه امور استان ها توسط سرپرستان انجام خواهد
شد تا خللى در پيشبرد برنامه ها به وجود نيايد.

جمع آوری غله در قاین

چالش های گردشگری در شورای شهر
حسین قربانی -شورای اسالمی شهر بیرجند روز
گذشته در حالی تشکیل جلسه داد که حاضران،
پرونده چالش های گردشگری استان و بیرجند
را باز کردند.
مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری با اشاره به این که پرونده آسبادهای
خراسان جنوبی در قالب پرونده کشوری
کاندیدای کشور برای ثبت جهانی قرار دارد،
گفت ۸۸۰ :اثر استان ثبت ملی شده است و 60
هکتار بافت تاریخی داریم اما با وجود ظرفیت
های بسیار ،گردشگری استان سهم خود را از بازار
گردشگری به دست نیاورده و دلیل اصلی این است
که گردشگریبهعنوانمحورتوسعهاستانپذیرفته
نشده است.
به گفته «رمضانی» یکی از مهم ترین مشکالت حوزه
گردشگری استان فراهم نبودن زیرساخت ها مانند
زیرساخت های حمل و نقل هوایی و زمینی است،
به عنوان مثال بر اساس آن چه فعاالن حوزه هتل
داری استان اعالم کرده اند ،از اسفند  ۹۶تا آخر

اردیبهشت امسال  ۴۸تور که برای اقامت در هتل
های استان در نظر گرفته شده بود ،به دلیل کنسل
شدن پروازها لغو شد.
وی گفت :تجربه ثابت کرده است با مذاکره ،مشکل
پروازهای خراسان جنوبی رفع نمی شود بلکه
اقدامات عملی مانند دیگر استان ها باید انجام و
بافت تاریخی به عنوان سرمایه ارزشمند در نظر
گرفتهشود.بسیاریازبناهایتاریخیموقوفهاست
و با همکاری اوقاف و امور خیریه نیز می توان از این
بناها برای رونق گردشگری و درآمدزایی موقوفات
استفاده کرد.
«میرزایی» رئیس جامعه هتل داران استان هم
گفت :با وجود ظرفیت  100هزار نفری ساالنه
گردشگری استان ،بر اثر کنسلی  16پرواز در
شش ماه اول امسال ،تورهای گردشگری به مقصد
استان لغو شد« .حسین زاده» مسئول امور مالی
بنیاد مستضعفان استان هم گفت :مجوز واگذاری
ارگ بهارستان به شهرداری در شورای قبل گرفته
شد اما شهرداری استقبال نکرد و برای ایجاد موزه

آب استان شرکت آب منطقه ای اقدام کرده است.
مجوز واگذاری منزل مادر علم به میراث فرهنگی
نیز گرفته شد اما میراث فرهنگی ورود نکرد و آماده
واگذاری آن با قیمت کارشناسی در ازای دریافت
خدمات هستیم.
مهندس «میری» عضو شورا نیز تاکید کرد :در
مدیران استان نمی بینم که به گردشگری به عنوان
محور توسعه استان توجه کنند به همین دلیل در
نگهداری آثار تاریخی کم کاری کردند و با اقدامات
خود از ارزش ملکی که قرار بود ثبت جهانی شود،
کاستند.
مهندس«اژدری» از مرکز تحقیقات شهرسازی و
معماری ایران هم با اعالم این که مطالعات بسیاری
در زمینه ظرفیت های گردشگری استان انجام
شده است ،گفت :انتظار داریم مدیران دولتی به
نقش بخش خصوصی در این زمینه توجه بیشتری
کنند .به گفته وی ،به منظور ایجاد زیرساخت های
گردشگری ،اولین هلدینگ هواپیمایی استان 10
روز قبل ثبت شد و در مدت سه تا شش ماه آینده

 54هزار خانوار مرزنشین کارت مرزنشینی
گرفتند

عملیات اجرایی احداث بولوار شهید قرنی
آغاز شد

 ۴۵هزار و  ۷۸۰نفر در تعاونیهای مرزنشین عضو شد هاند و ۵۴
هزار و  ۹۰۲خانوار کارتهای الکترونیک مرزنشینی دریافت کرده
اند .رئیس اتحادیه مرزنشینان با اشاره به آخرین وضعیت کارتهای
الکترونیک مرزنشینان استان اظهار کرد 57 :هزار و  990خانوار در
سازمان مرزنشینان برای کارت الکترونیک ثبت نام کردهاند.
به گزارش تسنیم« ،اسعدزاده» با اشاره به مشکالت مرزنشینان
افزود :اقالم سهمیه مرزنشینان در مرکز کشور بدون در نظر گرفتن
موقعیتها ،شرایط خاص و نیاز مرزنشینان استانها به طور یکنواخت
تعیین میشود که به هیچ وجه صرفه اقتصادی ندارد .وی اظهار
کرد :هر مرزنشین برای ورود کاالهای مجاز باید قبل از آن معادل
آن صادرات داشته باشد و به دلیل این که بیشتر آن ها سرمایه کافی
ندارند باید مبلغی را برای انتقال پروانه صادراتی به عنوان یارانه به تجار
بپردازند که این کار خسارتی به مرزنشینان وارد میکند و عالوه بر این
سبب گرانی کاالهای وارداتی و کاهش رقم صادرات کشور به دیگر
کشورها میشود .وی گفت :این مشکالت سبب شده تا سهمیه ارزی
ساالنه مرزنشینان به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی و نیاز جذب نشود
و مبادالت مرزی که برای کمک به مرزنشینان و بهبود امور معیشتی
آن ها تصویب شده است ،در عمل ناموفق باشد.

عملیات احداث بولوار شهید قرنی حد فاصل تقاطع قرنی و صیاد
شیرازی تا بولوار شهید ناصری بیرجند آغاز شد .شهردار بیرجند
گفت :این خیابان کمتر از  10متر عرض دارد که طبق طرح تفصیلی،
یک بولوار به طول هزار و  100متر و با دو مسیر رفت و برگشت به متراژ
 50متر اجرا خواهد شد« .جاوید» افزود :این پروژه به منظور تسهیل
در عبور و مرور خودروها و رفت و آمد شهروندان اجرا می شود و کمک
شایانی به رفع ترافیک این مسیر خواهد کرد .به گفته وی ،میزان باالی
خودروهای در حال تردد در شهر ،با خیابان ها همخوانی ندارد و همین
عامل به ترافیک شدید در برخی از خیابان ها منجر شده است.

خرید  170تن وش پنبه از کشاورزان
 170تن وش از کشاورزان بشرویه و سرایان خریداری شده است.
مدیر سازمان تعاون روستایی با بیان این که قیمت خرید توافقی هر
کیلوگرم وش حداقل پنج هزار تومان است ،گفت :محصول پنبه
تولیدی کشاورزان را چهار مرکز که سه مرکز در بشرویه و یک مرکز
در سرایان فعال است به صورت توافقی خریداری می کنند و این کار

هواپیماهای خریداری شده در فرودگاه بیرجند
فعال می شود تا اقدامی در زمینه تکمیل زنجیره
گردشگری استان برداشته شود.
مهندس «فرهادی» مدیر کل دفتر فنی عمرانی
استانداری با اشاره به این که تنگ نظری های
موجود در این زمینه را باید کنار گذاشت ،گفت:
چرا مواردی که در مرکز کشور جرم نیست باید در
استان جرم محسوب شود تا این ذهنیت به وجود آید
که با برپایی تورهای گردشگری باورهای مردم زیر
سوال می رود؟ «جاوید» شهردار بیرجند نیز با اشاره
به این که دستگاه های استان بخشی نگر هستند،
گفت :اگر قرار نیست در بنددره اقدامی انجام
شود با واگذاری آن به شهرداری در مدت هشت
ماه شاهد کار در این زمینه باشید .وی افزود :برای
ارگ بهارستان تا زمانی که در اختیار شهرداری
قرار نگیرد ،یک ریال از عوارض مردم هزینه نمی
کنیم .در پایان این جلسه کارگروهی متشکل از
نمایندگان دستگاه های مربوط برای تصمیم گیری
در این زمینه تشکیل شد.

تا پایان فصل برداشت ادامه دارد« .قربانی» افزود :امسال با توجه به
این که قیمت خرید توافقی باالتر از خرید تضمینی است ،کشاورزان
از طرح استقبال کردند به همین دلیل مرکز خرید تضمینی راه
اندازی نشد.

«آرامش»؛ سرپناهی برای  25نفر
مرکز سرپناه شبانه «آرامش» بیرجند ،ظرفیت پذیرش  25نفر را دارد.
معاون امور توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی ،از وجود یک مرکز
سرپناه شبانه برای مددجویان و معتادان بی سامان در مرکز استان
خبر داد و به «خراسان جنوبی» گفت :با توجه به سرمای هوا امکان
پذیرش  25نفر در این مرکز وجود دارد« .احمدی شادمهری» با اشاره
به ارائه خدماتی مانند یک وعده شام و صبحانه ساده ،استحمام و
شرکت در کالس های آموزشی در زمینه کاهش آسیب ها ،ارجاع به
مراکز درمانی و حمایتی و در صورت امکان مذاکره با خانواده به منظور
بازگشت به شرایط بهتر افزود :این مرکز ویژه آقایان است و به دلیل نبود
آمار عملیاتی و فراوانی کم در استان ،مرکز بانوان وجود ندارد .به گفته
وی ،اولویت پذیرش با معتادان بی خانمان و تزریقی است اما افرادی
که در پاتوق ها یا دیگر مکان ها شب را سپری می کنند می توانند به این
مرکز مراجعه کنند و پذیرش شوند.

روزنامه خراسان در شماره  21 ،383مهر
1329در مطلبی در صفحه  3آورده است:
 -1برای جمع آوری بینوایان در زمستان
کمیسیونی از روساء ادارات و وجوه اهالی
در بخشداری تشکیل در نتیجه ده هزار ریال
متمکنین شهر تقبل که با موجودی سال قبل
و شهرداری و کمک کارمندان دولت چهل
هزار ریال تامین گردید -2 .محصول سال
جاری بحمدا ...رضایت بخش و مامورین
دارائی از غله استقراضی به کشاورزان ده تن
گندم جمع آوری نموده اند.

از میان خبرها

اجتماع منتظران ظهور در بیرجند
کوچک و بزرگ ،زن و مرد ،پیر و جوان فرقی ندارد،
همه آمده اند تا بیعتی دوباره ببندند با صاحب الزمان
(عج).
صف منتظران لحظه به لحظه شلوغ و شلوغ تر می
شود .اشک ها بر گونه ها جاری و دست ها رو به آسمان
دراز است .همه برای ظهور مهدی فاطمه (عج) دست
به دعا برداشته اند.
به گزارش خبرنگار ما ،عصر روز گذشته و در روز آغاز
امامت حضرت مهدی (عج) اجتماع منتظران ظهور
با حضور اقشار مختلف مردم در بیرجند برگزار شد و
حاضران مسیر میدان ابوذر تا مسجد امام حسین(ع)
را پیمودند .در این مراسم امام جمعه موقت بیرجند
به مقایسه مردم امروزی با مردم کوفه در زمان امام
حسین(ع) پرداخت و گفت :منتظران واقعی امام
حسین (ع) یاران با وفایشان در کربال بودند که آماده
جهاد در راه خدا و شهادت بودند.
حجت االسالم والمسلمین «مختاری» افزود :آن
دسته از مردم کوفه که امام حسین (ع) را یاری نکردند
دنیاپرست و نسبت به همه چیز بی تفاوت بودند که
امروزه این قبیل افراد زیاد هستند.
به گفته وی ،کسانی منتظر واقعی هستند که در عرصه
عمل خود را نشان دهند و آماده جهاد در راه خدا و
فداکاری باشند.

