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نیاز استان 217میلیون متر مکعب

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

نمابــر:
056 32448054

●● ســطل هــای زبالــه تعبیه شــده در برخــی نقاط
شــهر بیرجنــد نیــاز بــه شســت و شــو دارد چــون
بــا توجــه بــه وجــود شــیرابه هــای زبالــه درون آن
هــا ،بــوی بســیار نامطبوعــی در فضــا پخــش مــی
شــود چــرا کــه بیشــتر ســطل هــا درپــوش نــدارد.
●● هر از گاهی شــاهد پرســه ســگ هــای ولگــرد در
برخــی نقــاط مرکــزی شــهر ماننــد خیابــان هــای
مفتــح یــا مــدرس هســتیم .چــرا نهادهــای متولــی
فکــری بــرای رفــع ایــن مشــکل بــر نمــی دارنــد؟
●● هــر ســال پیــش از تاســوعا و عاشــورا بر اســتفاده
نکــردن هیئــت هــا از طبــل هــای بــزرگ تاکیــد
و حتــی ممنــوع مــی شــود امــا امســال شــاهد
اســتفاده از ایــن ادوات در مراســم عــزاداری مرکز
اســتان بودیــم در حالــی کــه صــدای آن بســیار
آزار دهنــده بــود .نهادهــای متولــی و مســئوالن
هیئــت هــا بایــد پیگیــری جــدی تــری بــرای رفــع
ایــن آســیب داشــته باشــند.

پیگیری حرف مردم

راه اندازی پایگاه بهداشتی
در اسدیه مقدور نیست
«چرابدوناطالعرسانی؛درمانگاه،دندانپزشکی
و بهداشت درمیان به مسکن مهر جا به جا شد؟ مگر
قرار نبود پایگاه دیگری در آن جا راه اندازی شود؟
جداازاینبانصببنریاپارچه،اطالعرسانیدرباره
این موضوع انجام می شد ».این پیام  13شهریور
در ستون حرف مردم درج شد .شبکه بهداشت و
درمان درمیان در پاسخ اعالم کرد که پس از افتتاح
ساختمانجدیدمرکزخدماتجامعسالمتشهری
روستایی اسدیه که با حضور مسئوالن دانشگاه در
 27مرداد  98برگزار شد تمام واحدهای مرکز به
ساختمان جدید منتقل شد و پارچه نوشته مربوط
نیزدرمحلمرکزقدیمنصبواطالعرسانیالزمنیز
انجامشدهاست.افزونبراینباتوجهبهضوابططرح
گسترششبکههایبهداشتیواینکههرپایگاهباید
جمعیتیدرحدود 12هزارو 500نفررازیرپوشش
قرار دهد و با توجه به این که جمعیت اسدیه بسیار
کمترازاینمیزاناستهماکنونامکانراه اندازی
پایگاهدیگریدراینشهروجودندارد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

با حضور معاون وزیر نیرو مصوبه دولت برای انتقال آب دریای عمان ابالغ شد

60میلیونمترمکعب
سهم استانازآبعمان
گروه خبر  -با تصویب هیئت دولت ،وزارت نیرو سهمیه
استان های شرقی کشور از فاز اول طرح انتقال آب
دریای عمان را ابالغ کرد .بر اساس آن سهم خراسان
جنوبی از سهمیه  400میلیون متر مکعبی تصویب
شده توسط دولت  60میلیون متر مکعب است .به
گزارش خبرنگار ما ،معاون وزیر نیرو روز گذشته در
نشست با استانداران کریدور شرق کشور ،سهمیه
این استانها در فاز اول طرح انتقال آب دریای عمان
را ابالغ کرد« .قاسم تقی زاده خامسی» در حاشیه این
نشست نیز درباره جزئیات طرح ابالغی دولت برای
انتقال آب دریای عمان ،سهم خراسان رضوی از این

ماجرای
پلمب
10کارگاه
جمعآوری
ضایعات

تخصیص را  ،110خراسان جنوبی را  60و سیستان
و بلوچستان را  228میلیون متر مکعب اعالم و تصریح
کرد :در واقع این خروجی آب است و مشارکت دولت
در این طرح ب ه صورت پشتیبانی است و برای اجرای آن
به طور حتم باید بخش خصوصی مشارکت کند .معاون
وزیر نیرو گفت :در مجموع برای سه استان کریدور
شرق یک میلیارد و  200میلیون متر مکعب برداشت
آب از دریای عمان تخصیصیافته است که در کمترین
وضعیت آن  400میلیون متر مکعب خواهد بود که
مسئولیت این تخصیص مدیران عامل آب منطقه ای
هستند و اختیارات کامل آن با استانداران است.

حسین قربانی – روزانه بیش از 116تن زباله در بیرجند
جمعآوریمیشودوضرورتمدیریتاینثروتکثیف،
سال هاست که توسط مدیران حوزه شهری و  ...مطرح
می شود .چند سال قبل مزایده ای برای این منظور
برگزار و سه شرکت انتخاب شد که در ادامه کار ،دو
شرکت انصراف داد و یک شرکت هم با این که در نقاط
مختلفکانکسهاییبرایجمعآوریزبالهنصبکرده
بود به دلیل منعقد نشدن قرارداد از سوی شهرداری در
این کار موفق نبود تا این که تشکیل سازمان مدیریت
پسماند شهرداری مصوب و با برگزاری مزایده ،برنده
این کار مشخص و کار از مهرشهر شروع شد .به گزارش
خبرنگار ما ،در این زمینه بر اساس مصوبه کارگروه
پسماند استان ،از دوم شهریور اخطارهایی برای
تعدادی از کارگاه های جمع آوری ضایعات بیرجند
ارسال و  12شهریور هم  10کارگاه در بیرجند پلمب
شد« .گوهری» از افرادی که چند سال است در این
زمینه فعالیت می کند با اشاره به این که حدود 150

استاندار هم در این نشست با یادآوری این که بیش از دو
دهه است مردم خراسان جنوبی با این مشکل دست و
پنجه نرم می کنند ،گفت :موضوع تامین آب استان از
سال های گذشته مطرح است و در این مدت تدوین سند
سازگاری با شرایط کم آبی را دنبال کردیم که با پیگیری
های مدیران استانی و همکاری وزارت نیرو این کار انجام
شد«.معتمدیان»بابیاناینکهبیشاز 91درصدمنابعآبی
استان در بخش کشاورزی مصرف می شود ،ادامه داد :با
وجودشرایطاقلیمیخشکوکمبودمنابعآبی،درموضوع
کشت گلخانه ای و سیستم های نوین آبیاری در شرایط
قابلقبولیقرارنداریم،بنابراینباتصویب«سندسازگاری
با شرایط کم آبی» یکی از اولویت های ما حوزه کشاورزی
خواهدبود.ویبااشارهبهاینکهنیازآبیخراسانجنوبی
 217میلیون متر مکعب است ،خاطرنشان کرد :در
افق  1425بر اساس مطالعات انجام شده ،در خوش
بینانه ترینشرایطموجودیآباستانحدود 59میلیون
مترمکعبخواهدبودوحدود 100میلیونمترمکعبهم
با اجرای سند سازگاری با شرایط کم آبی تامین می شود.
«علیرضارزمحسینی»استاندارخراسانرضوینیزگفت:
باید توجه داشت این طرح نیازمند منابع مالی زیاد و به
نوعی طرح بلند مدت است و بر اساس برنامه ها دست کم
 10سالطولخواهدکشیدکهآببهاینمناطقبرسد.
«احمدعلـی موهبتـی» اسـتاندار سیسـتان و بلوچسـتان
هـم اظهـار کـرد :در برهـه ای از زمـان نبـود شـهامت در
تصمیم گیـری ،شـرق کشـور را از بهره منـدی از گاز
سـرخس محروم کـرد در جلسـه ای نیـز ایـن موضـوع را به
مسـئوالن وزارت نفـت گفتـه ام کـه عامـل بدبختی شـرق
کشـور ،وزارت نفت و شـرکت ملی گاز اسـت زیـرا آن زمان
که گاز سرخس کشفشـد اگر این شـهامت وجود داشت
که به کریدور شرق انتقال داده می شد امروز شرق کشور
هـم صنعـت ،بزرگـراه و راه آهـن داشـت.

تا  200نفر در بیرجند با پروانه کسب و مجوز اتاق
اصناف در این حوزه فعالیت دارند ،به بیکاری حدود
دو هزار نفر در صورت تعطیلی کارگاه های جمع آوری
ضایعات اشاره می کند .یکی از افرادی که کارگاهش
پلمب شده است نیز با بیان این که حدود  10روز قبل
توسط ماموران شهرداری از ملکم بازدید و یک میلیون
تومان برای مجوز تجاری موقت از من دریافت شد ،می
افزاید که با این وجود ،مدیریت پسماند شهرداری اقدام
به پلمب فضای کارم کرد« .سبزه کار» هم که به گفته
خود  10سال است پروانه کسب از اتاق اصناف دارد،
می گوید :در هر یک از کارگاه های موجود حدود شش
نفر مشغول به کار هستند که با تعطیلی آن ها بیکار می
شوند.مدیر پسماند شهرداری بیرجند انجام این کار
را در زمینه اجرای مصوبه کارگروه پسماند و دستور
دادستان اعالم می کند و می گوید :یکی از مشکالت،
غیر مرتبط بودن پروانه های کسب صادر شده برای
این کارگاه هاست و بر اساس ماده  16قانون مدیریت

 

خراسان جنوبی  62سال پیش   
در روزنامه

نامه آقای شهردار بانجمن شهر

استاندار :با
وجود شرایط
اقلیمی خشک
و کمبود منابع
آبی ،در موضوع
کشت گلخانه ای و
سیستم های نوین
آبیاری در شرایط
قابل قبولی قرار
نداریم

پسماند ،انجام آن به دلیل این که تهدید علیه بهداشت
و سبب تخریب محیط زیست می شود ،جرم است.
«لطایفی» با اشاره به این که این کارگاه ها بر خالف
ضوابط استقرار در حریم شهر فعالیت می کنند و در
صورتی که فقط اقدام به جمع آوری ضایعات آهن کنند
می توانند در محدوده شهر فعالیت داشته باشند،
می افزاید :دوم شهریور به این کارگاه ها اخطار کتبی
داده شد که  10روز برای اعتراض مهلت داشتند و 12
شهریور هم  10کارگاه در شمال شهر پلمب شد .به
گفته وی ،با فعالیت غیر قانونی در این زمینه برخورد
می شود و هیچ تفاوتی بین شهروندان و اتباع خارجی
وجودندارد«.کربالئی»مسئولبهداشتمحیطبیرجند
نیز می گوید :نمی توان همه کارگاه هایی را که در زمینه
جمع آوری ضایعات فعالیت می کنند تهدیدی برای
بهداشت دانست بلکه باید شرایط هر کدام به صورت
موردی بررسی شود بنابراین تعطیلی کارگاه ها شاید
به دلیل مشکالتی غیر از تهدید بهداشت محیط باشد.

روزنامه خراسان در شماره  2307به تاریخ  31خرداد  1336در مطلبی در
صفحه پنج آورده است :سه روز است که آقای مهدوی شهردار نامه ای بانجمن
شهر نوشته و در آن متذکر شده اند که اینجانب همانطوریکه از اول قول داده ام
برای سرپرستی شهرداری حاضرم ولی از شغل قبلی خود رئیس درآمد دارائی
صرف نظر نخواهم کرد و حاضر بقبول سمت شهردار نیستم و چون آقای ضیائی
رئیس انجمن شهر و سایر اعضاء انجمن شهر هم از قبول این نامه خودداری کرده
اند تا امروز نامه مذکور تسلیم انجمن نشده اگر انجمن نامه آقای مهدوی را قبول
کند باز هم معلوم نیست پست شهرداری طبس نصیب چه کسی خواهد شد

رشد 19درصدی آمارکودکان و نوزادان معتاد
زهرا خسروی  -اعتیاد ،سال هاست به یکی از چالش ها و آسیب های اجتماعی
تبدیل شده است ،اما با توجه به روند افزایش تعداد زنان معتاد ،چالش دیگری به
مشکالت مرتبط با اعتیاد اضافه شده که آن هم اعتیاد نوزادان و کودکان است .بنا
بر آماری که مدیر کل بهزیستی به «خراسان جنوبی» ارائه می دهد :سال گذشته
 227کودک و نوزاد معتاد در استان شناسایی و به مراکز اورژانس ارجاع شدند.
«عرب نژاد» آمار این کودکان در سه ماه ابتدای امسال را 66مورد اعالم می کند و با
اشاره به رشد  19درصدی آن ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته می افزاید:
از این تعداد  29نفر دختر و  37نفر پسر بوده اند و بیشتر در گروه سنی زیر دو سال
یا بین 11و 15سال قرار دارند .به گفته وی ،از مجموع آمار 56،کودک به خانواده
اصلی ،شش کودک به مراکز نگهداری و چهار کودک هم به بستگان تحویل شدند.

امدادرسانی به  ۲۵۹نفر در  48ساعت
امدادرسانی به  ۲۵۹نفر در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی انجام شد .مدیر عامل
جمعیت هالل احمر استان ،از برپایی  ۲۲پایگاه ثابت و شش پایگاه سیار خبر داد
و گفت ۱۱ :تیم پشتیبان ۲۷ ،دستگاه آمبوالنس ۱۸ ،دستگاه خودروی نجات،
یک تیم امداد هوایی ،یک تیم واکنش سریع و  ۱۱خودروی امدادی پشتیبان برای
امدادرسانی به حوادث احتمالی در تاسوعا و عاشورا در آمادگی کامل بود .به گفته
«شهریاری» ،در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی به  ۲۵۹نفر امدادرسانی شد.

 364میلیارد ریال درحساب شهرداری ودهیاری ها
 364میلیاردریالبهحسابشهرداریهاودهیاریهایاستانواریزشد.مدیرکل
امورمالیاتیدرگفتوگوباخبرنگارما،ازپرداخت 364میلیاردریالازمحلعوارض
و مالیات وصول شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها ،دهیاری ها،
مناطقبدوندهیاریومناطقعشایریدرپنجماهامسالخبرداد.بهگفته«نباتی»،
دراینمدتبهحسابشهرداریها 239میلیاردریال،دهیاریها 92میلیاردریال،
روستاهایبدوندهیاری 9میلیاردریالومناطقعشایری 24میلیاردریالواریزشد.

