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.
* چند روز پیش در طبس به مطب پزشک و آزمایشگاه
رفتم که از قبول دفترچه خودداری کردند و به ناچار
هزینه ها را آزاد پرداختم .وقتی دلیلش را جویا شدم،
گفتندتامیناجتماعیدرماهفقط 500دفترچهقبول
میکندوبقیهبایدهزینههاراآزادپرداختکنند.حال
آن که تامین اجتماعی طبس در جریان نیست و اعالم
میکندبیخبریم!
* یک شربت دیفن هیدرامین ،دو بسته قرص
سرماخوردگی و یک بسته آنتی هیستامین با دفترچه
بیمه ،هفت هزار و  900تومان در حالی که همین
داروها بدون دفترچه و آزاد پنج هزار و  200تومان
می شد! مگر یک نسخه خوانی چقدر هزینه دارد و آیا
دفترچهبرایایننیستکهسهمبیمارکمترشود؟
* سه سال است که لیگ فوتسال شهرستان درمیان
فعال شده است و از همان اول هم مشکالت مربوطه
ازجملهنبودسکویتماشاگر،گرمایشونورنامناسب
سالن را به گوش مسئوالن مربوط رسانده ایم ولی
دریغ از یک حرکت مناسب و کوچک .مسئوالن آخر
هفته در سالن حاضر شوند و ببینند که مسابقات با
چه استقبالی مواجه می شود اما وقتی می بینیم
تماشاگران و ورزشکاران از ناچاری روی زمین سرد
برای ساعت ها می نشینند جز خجالت و شرمندگی
کاریازدستمانبرنمیآید.
*روستایمسکدرمیان،باداشتنمجموعهزیادیاز
آثارتاریخیازجملهقلعه،خانههایتاریخیمتعدد17،
آسیابآبی،کاروانسرا،مسجدجامعتاریخیو...باآب
وهوایکوهستانیمیتواندازجاذبههایگردشگری
منطقهباشداماچندانتوجهیبهآننمیشود.
* به دلیل سرماخوردگی نزد پزشک بیمارستان
طبسرفتم،بعدازتقسیمکردنبیمارانکه 10دقیقه
ای زمان برد ۱۵ ،دقیقه صبر کردم تا نوبت من شد.
وقتی وارد اتاق شدم پزشک برای سرکشی به مریض
اورژانسی رفته بود که در این بین به بالین دو مریض
رفت و برای دو مریض دیگر هم پرونده بستری نوشت.
حدود  ۴۵دقیقه در اتاق منتظر شدم تا پزشک آمد و
معاینهکردودارونوشت.وقتیاورژانسیکبیمارستان
وپذیرشمریضفقطبایکپزشکادارهشودنمیتوان
بهتر از این توقع داشت .مسئوالن بیمارستان حداقل
در ساعت های شلوغ یک پزشک دیگر برای خدمات
رسانیتعیینکنند.
*دوماهدیگرتاپایانسالبیشترباقینماندهاستاماباز
هممانندسالهایگذشتهبرایزیباسازیمیدانآیت
ا...عبادیوهمچنینفضایخاکیتقاطعورودیمرکز
استان ،کاری انجام نشد .وقتی ورودی های شهر زیبا
نباشدمسافرانچهقضاوتیدربارهشهرخواهندکرد؟
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اخبار
یکشنبه  ۳۰دی ۱۳ . ۱۳۹۷جمادیاالول  .۱۴۴۰شماره ۲۹۱۱

طرح  8.5میلیارد ریالی برای پدیده طبیعی بکر استان

جانتازهدرتاالبکجینهبندان
گروه خبر  -حدود  8.5میلیارد ریال اعتبار ملی
برای تاالب کجی دریافت شده است که بر اساس آن
چند طرح مطالعاتی و اجرایی تعریف کردیم .مدیر
کل حفاظت محیط زیست روز گذشته در کارگروه
استانی ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار ضمن بیان
این مطلب گفت :تالش شده است تا یک مدیریت
زیست محیطی که هم مردم و هم جوامع محلی آن را
قبول داشته باشند تدوین شود .به گزارش خبرنگار
ما« ،اکبری» با بیان این که بر اساس این طرح قرار
است هم تاالب کجی حفظ شود و هم جوامع محلی

از آن بهره برداری الزم را داشته باشند افزود :اگر
جوامع محلی و دستگاه های اجرایی همکاری الزم
را در زمینه این پروژه داشته باشند می توانیم به آینده
تاالبامیدوارباشیم.بهگفتهوی،تدوینبرنامهسیپا
درواقعظرفیتسازی،آگاهسازیومشارکتجوامع
محلی است و اگر طرح سیپا تصویب شود تکلیف هر
دستگاه برای پایداری تاالب مشخص می شود.
ن که از مجموع این اعتبارات ۱۰۰
وی با اشاره به ای 
میلیون تومان برای تدوین برنامه سیپا مشخص
شده است ،گفت ۲۰۰ :میلیون تومان برای الی

احیای ارگ بهارستان در گردونه
تصمیم گیری بنیاد
حسین قربانی – تعیین تکلیف سه بنای تاریخی شهر از موضوع هایی
بود که روز گذشته در صد و پنجمین جلسه شورای شهر بیرجند مطرح
شد.بهگزارش«خراسانجنوبی»،رئیسشورایاسالمیبیرجندگفت:
این که باغ و عمارت شوکت الملک ،ارگ بهارستان و باغ و عمارت حسام
الدوله در ورودی بافت تاریخی از آثار شاخص است که شهرداری در
مرحله اول باغ و عمارت شوکت الملک را با حدود  500میلیون تومان
بازسازی کرد و باید برای آن کاربری تعریف شود .به گفته دکتر «تقی
زاده» ،ارگ بهارستان در حال تخریب است و اگر این روند ادامه یابد
بقیهآنهمتخریبخواهدشدودرصورتیکهبنیادمستضعفاناعتباری
برای مرمت ندارد با واگذاری آن به شهرداری ،زمینه احیای آن را با
کاربری گردشگری فراهم کند.
مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری هم با اشاره به
این که باغ شوکت الملک به شکل بسیار خوبی توسط شهرداری مرمت
شد ،به تفکیک باغ و عمارت ارگ بهارستان توسط بنیاد مستضعفان و
فروش باغ آن به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اشاره کرد و افزود :این

روبی و باز کردن مسیرهایی که آب به تاالب می
رسد و  ۲۰۰میلیون تومان نیز برای ایجاد مرکز
مدیریت تاالب و تجهیز آن تعریف شد .به گفته وی،
تا ماه آینده طرح به تهران ارسال و دو ماه بعد ابالغ
می شود ،البته افق طرح تاالب کجی دو ساله است
و پس از آن نیاز به بازنگری دارد.

• •مرحله بحران

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم با بیان
اینکه حفظ تاالب کجی نهبندان با توجه به شرایط

امر سبب از بین رفتن عظمت ارگ و تبدیل آن به بنای ناقصی شد .به
گفته «رمضانی» ،میراث فرهنگی در سال های گذشته برای مرمت
ستون ها و سقف های آن اقدام و نخاله ها را از شاه نشین این بنا تخلیه
کرده است و با توجه به این که ردیف اعتباری ثابتی برای این کار نداریم،
نمی توانیم به تنهایی برای مرمت ،اقدام کنیم .شهردار بیرجند نیز با
اشاره به بازسازی عمارت شوکت الملک با هزینه کرد  500میلیون
تومان و نیاز به تعریف کاربری برای آن گفت :هر چند باغ و عمارت حسام
الدوله آسیب زیادی ندیده است اما ارگ بهارستان تخریب و به خرابه ای
تبدیل شده است« .جاوید» افزود :اگر بنیاد و دستگاه های اجرایی نمی
توانندبرایاحیایآناقدامکنندباوجوداینکهمسئولیتیدراینزمینه
نداریم ،با تاکید شورا و با تخصیص اعتبار برای مرمت آن با همکاری
میراث فرهنگی آمادگی داریم .در ادامه تعدادی از اعضای شورای شهر
به مواردی مانند تعیین فرصت زمانی برای بنیاد و مشخص شدن برنامه
این نهاد در صورتی که خریدار با قیمت های اعالم شده نباشد ،اشاره و
تاکید کردند :نباید ارگ بهارستان به عنوان اثر تاریخی در قالب مزایده
واگذار شود« .طالقانی» مدیر کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان هم
با اعالم این که بازسازی ارگ بهارستان اولویت اول بنیاد نیست گفت:
در چند مرحله برای فروش آن به شهرداری ،میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری و راه و شهرسازی وارد مذاکره شده ایم اما هیچ
اقدامی نشد و در شرایط فعلی شورای راهبردی این سازمان در تهران
تعیین تکلیف آن را به شخص رئیس سازمان واگذار کرده است .حجت

اقلیمی یک ضرورت جدی و منحصر به فرد است،
افزود :نمی توانیم اقداماتی که می خواهیم انجام
دهیم جدا از موضوع های علمی باشد« .علوی
مقدم» با تاکید بر این که امروز به مرحله بحران
رسیده ایم و نباید به دنبال راهکار باشیم بلکه باید
به دنبال اجرا پیش برویم افزود :پروژه تاالب کجی
به تکمیل و به روزرسانی و مشارکت همه جانبه نیاز
دارد .به گفته وی ،موضوع تاالب کجی یک موضوع
عادی نیست و باید در مقابل موضوع های مرتبط و
کاربردی آن مسئول باشیم.

االسالم «بخشی پور» مدیر کل اوقاف و امور خیریه هم با اعالم این که باغ
و عمارت حسام الدوله که در اختیار بنیاد شهید قرار دارد وقفی است
گفت :قناتی در زیرکوه با نیت ایجاد کتابخانه عمومی در این بنا وقف
شده است که با احیای این قنات این مکان به کتابخانه عمومی تبدیل
خواهد شد.در پایان مقرر شد بنیاد مستضعفان هر چه سریع تر تکلیف
ارگ بهارستان را برای مرمتمشخص کند و نتیجه برای اقداماتبعدی
به شورا اطالع داده شود.

لوت،میزبان تورگردشگراناتریش
امسال گردشگران اتریشی برای دومین بار در زمستان به لوت سفر
می کنند .معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری از برنامه سفر گروه  12نفره گردشگران اتریشی در اسفند
ماه به استان خبر داد و گفت :اعضای این گروه توسط یک شرکت
ایرانگردی و جهانگردی از  12اسفند ماه وارد استان می شوند و طی
پنج روز بخشی از بیابان جهانی لوت را پیمایش خواهند کرد« .عربی»
افزود :این دومین تور ورودی گردشگران اتریشی در سال  97است و هر
گردشگر خارجی که وارد استان می شود به عنوان یک سفیر فرهنگی
می تواند سبب ورود گردشگران بیشتر برای دیدن جاذبه های تاریخی
و طبیعی خراسان جنوبی شود.

روی خط حادثه

برق کابل های سرقتی 2متهم را گرفت

 9هزار تخلف جاده ای

 2مصدوم در حریق خانه

رضایی –  13فقره کابل سرقتی در پرونده دو سارق صورت جلسه
شد .فرمانده انتظامی درمیان گفت :با وقوع چند فقره سرقت از اماکن
خصوصیوکابلهایبرقدرشهرستان،شناساییودستگیریسارقان
دردستورکارمأمورانقرارگرفتکهباگشتزنیوتحقیقاتانجامشدهدو
سارقسابقهداردستگیروبازجوییشدند.سرهنگ«دشتستانی»افزود:
متهماندستگیرشدهبه 13فقرهسرقتکابلوسیمبرقاعترافکردند.

هفتهگذشته 9هزارو 180فقرهتخلفدرمحورهایاستاناعمالقانون
شد که از این تعداد  563فقره تخلف حادثه ساز بود .جانشین رئیس
پلیس راه استان ضمن بیان این مطلب با اشاره به وقوع دو فقره تصادف
فوتیو 22فقرهتصادفجرحیدرهفتهگذشتهدرجادههاگفت:دراین
تصادفهادونفرجانباختندو 37نفرزخمیشدند.سرهنگ«نیکمرد»
دلیلعمدهاینحوادثراسرعتغیرمجازوبیتوجهیبهجلواعالمکرد.

آتشسوزیمنزلیدرروستاینقنج،دومصدومبرجاگذاشت.مدیرعامل
سازمانآتشنشانیوخدماتایمنیشهرداریبیرجندگفت:باآتشسوزی
یکمنزلواقعدرنقنج،آتشنشاناناینروستاوآرینشهربهمحلحادثهاعزام
شدندکهباتوجهبهمیزانباالیآتش،ازآتشنشانیبیرجندهمدرخواست
کمک وحریق مهارشد«.حسینی»افزود:دراینحادثهمردوزن 75ساله
دچارسوختگیشدندکهتوسطعواملاورژانسبهبیمارستانانتقالیافتند.

خراسان جنوبی  66سال پیش
در روزنامه

اجرای قانون ازدیاد سهم
کشاورزان هزار ریال وجه نقد
وصول شده است.

روزنامه خراسان در شماره  984به تاریخ
هفتم آذر ماه  1331در مطلبی در صفحه 4
آورده است :در بخش حومه فردوس تاکنون
 33شورای ده و  6شورای دهستان تشکیل و
یک ده دیگر باقی مانده است ،وصولی از بابت
صدی ده سهمیه صندوق تعاون در این بخش
تابحال  9634ریال وجه نقد و 4443/5
کیلو جنس بوده و در بخش طبس نیز 42
شورای ده و  9شورای دهستان تشکیل و از
بابت صدی ده سهمیه صندوق تعاون بیست

خبر

شیر رایگان برای  9500دانش آموز
محروم

زهرا خسروی -توزیع شیر و کیک رایگان برای 9
هزار و 500دانش آموز مناطق محروم استان از امروز
آغاز می شود .مسئول تغذیه و پوشاک مدارس استان
از توزیع شیر رایگان در مناطق محروم با مشارکت
آستان قدس رضوی ،کمیته امداد امام خمینی (ره) و
آموزش و پرورش و قرارگاه بسیج سازندگی خبر داد و
به «خراسان جنوبی» گفت :در این طرح شیر و کیک
رایگان در  27نوبت بین  9هزار و  500دانش آموز
مناطق محروم برای اولین بار از امروز توزیع می شود.
«حسنی مقدم» با اشاره به توزیع شیر و کیک رایگان
در همه شهرستان ها تاکید کرد :از هر شهرستان
محروم ترین دهستان ها برای توزیع انتخاب می شود.
وی ارزش ریالی هر بسته را بین دو هزار و  500تا سه
هزار تومان اعالم و اضافه کرد :این طرح در دبستان
شهید نیرومندزاده شهرک بعثت بیرجند با حضور
جمعی از مسئوالن به طور نمادین آغاز می شود.

تشدید سرما و یخبندان

سرما و یخبندان پدیده قالب جو امشب استان است.
کارشناس هواشناسی استان با بیان این مطلب به
خبرنگار ما گفت :برای امروز آسمان صاف تا کمی
ابری ،گاهی با وزش باد و کاهش محسوس دمای هوا
پیش بینی می شود« .زارعی» از تشدید سرما و تداوم
یخبندان شبانه خبر داد.

