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محروم شود از مزیت هایی مانند معافیت مالیاتی
کارکنان ،افزایش دریافتی پزشکان متخصص و استادان
دانشگاه و ...برخوردار می شود .از آن طرف خیلی اتفاق
ها برای شاخص های توسعه رخ می دهد برای مثال در
بخش های بهداشتی ،شهرسازی و  ...بیرجند توسعه
یافته است اما در شاخص هایی مانند مدرسه سازی،
سرانه کتابخانه ،فضای ورزشی ،توسعه شبکه برق و ...
مشکل دارد و در صورت برخورداری از مزایای مناطق
محروم ،می توان برای جذب نظر وزارتخانه ها و سازمان
مدیریت و برنامه ریزی تالش کرد تا شاخص های بیرجند
تغییرکند.

یادداشت
قاسمی

پولدار فقیر
 16سال از تشکیل استان می گذرد .اگر شرم نباشد یا فشار از واقعیت هنوز هم
خیلی ها عبارت استان نوپا را برای خراسان جنوبی به کار می برند .علت بر می
گردد به نبود و کمبود یک معلول که سر جایش نیست برای استانی که چند ماه
دیگر وارد  17سالگی می شود و کنار اسمش عنوان محروم را یدک می کشد.
محروم از چه را باید پرسید .اشتغال ،زیرساخت های راه و راه آهن ،پروازهای
به روز ،وجود برخی پزشکان متخصص ،بیمارستان در برخی شهرستان ها،
زیرساخت های فرهنگی و هنری ،ورزشی و خیلی شاخص های دیگر که مولفه
برخوردار یا محروم بودن محاسبه می شود.
محروم بودن از این امتیازات سبب شده است تا همه نقاط روستایی و شهری
استان به جز دو شهر بیرجند و قاین از اعتبارات مناطق محروم بی نصیب بماند
و در فهرست نقاط برخوردار لحاظ شود ،برخوردار از آب ،برق ،شبکه بهداشت
و درمان ،ورزش و ...که به نظر کارشناسان برخی سازمان ها و وزارتخانه ها در
تهران ،این ها به معنای برخورداری است و باعث می شود بیرجند و قاین هم
ردیف مشهد و کرج و شیراز سنجیده شود ،برخورداری نصفه نیمه و به عبارتی
ناقص از امکاناتی که جزو اولین خدمات رفاهی محسوب می شود .به نظر
کارشناسان مناطقی که خود از بهترین امتیازات بهره می برد به معنای منطقه
برخوردار لحاظ می شود چرا که بیرجند حاال تصفیه خانه آب شهری دارد اما
تفاوت کیفیت آب بیرجند و تهران و مشهد از زمین تا آسمان است .طعم آب
تصفیه شده در دو نقطه از بیرجند و شهروندانی که هنوز هم دبه به دست جلوی
مراکز عرضه آب تصفیه بهایی برای آب خوردن می دهند یک نمونه از شاخص
های برخورداری در بیرجند و مرکز استان است و خوش به حال قاین ،بیرجند
ورزشگاه  15هزار نفری دارد که در دسترس مردم نیست .کتابخانه دارد اما
قسمتی از شهر به شدت خالی از کتابخانه عمومی است ،وضعیت ساخت
وساز در بافت فرسوده بیرجند در جا می زند ،کالس های مجازی امسال به
داد کمبود مدرسه و کالس رسید تا مدرسه های دو شیفت و با نرم باال تشکیل
نشود .روشنایی معابر و خیلی از کوچه ها زیر سوال است .مرکز استان پروژه
هایی  16ساله و بیشتر دارد که هنوز به بهره برداری نرسیده است .مرکز استان
برخوردار است اما یک شهربازی درست ،مرکز خرید و ...ندارد .خیابان ها کم
عرض است و شهرداری توانی برای خرید امالک و تعریض معبر ندارد .این گوشه
ای از تراژدی مشکالت در مرکز برخوردار استان است و در این بین خوش به
حال قاین که بعد از بیرجند رتبه دوم جمعیت را دارد .از حضور پزشک متخصص
گرفته تا سالن های ورزشی ،پروژه های ناتمام فراوانی که روی دستش مانده
ولی شهر برخوردار است چون مانند بیرجند آب و برق و  ...دارد و اسم شهر را
یدک می کشد.
روند توسـعه را نمی توان منکر شـد ،توسـعه ای کـه روند طبیعی و حتـی عقب تر
را طی مـی کند .آیا کودکی که دوره رشـد خود را پشـت سـر می گـذارد و قد می
کشـد و بزرگ می شـود ،کودکی ،نوجوانـی و جوانی یکسـانی دارد؟ متاسـفانه
برخی مسـئوالن بـرای ارائه آمـار و گـزارش عملکرد گاهـی ادعاها دارنـد که در
این چنـد سـال به نظـر چنـد  10سـال کار شـده اسـت .برخی عنـوان محـروم را
برای منطقـه بر نمی تابنـد در حالی که باید پرسـید سـهم خراسـان جنوبی پس
از تقسـیم اسـتان از همه ناداشـته هـا و همه آن چه سـال هـا محرومیـت را باعث
شـده  ،چـه شـده و کجـا رفتـه اسـت؟ آیـا خراسـان جنوبـی کـه سـال هـا گرفتـار
خشکسـالی ،محرومیت از خدمات و امکانات ،صنعت و اقتصاد بوده و تشـکیل
اسـتان بهانـه ای بـرای توسـعه آن شـده بـه انـدازه بقیـه اسـتان هـا سـهم خـود را
گرفته اسـت؟ تاوان حفـظ و حراسـت و زندگـی در  480کیلومتر مرز مشـترک
بـا افغانسـتان بـا هـزاران مشـکل فرهنگـی و اقتصـادی را کـه مـی دهـد و آیـا ریز
خدمات بـه مرزنشـینان واقعـی ،جبـران همـه محرومیـت هـا را می کنـد؟ برای
اسـتانی که در فرهنـگ و سـواد از اولین هـا و در برخـورداری از آب لوله کشـی و
فـرودگاه در رتبه هـای اول کشـور بـوده اسـت ،آیا همتـراز با ایـن مولفه ها رشـد
کـرده و آیا به انـدازه تبریز معروف شـده اسـت؟ آیـا به همـان اندازه صنعـت دارد
یـا کشـاورزی و دامـداری اش بـه کجا رسـیده اسـت؟ صدهـا آیـای دیگر بـر نبود
امکانـات و خدمـات در شـهری کـه داعیـه اول بـودن بـر پیشـانی اش نقـش زده
اسـت ،پیـدا می شـود ،ایـن سـهم شـهر برخـوردار مرکـز اسـتان اسـت و قاین که
فرزنـدی کوچـک تـر و بـا مشـکالتی بیشـتر اسـت .یـک سـال اسـت کـه هیئـت
وزیران می خواهـد نظرش را درباره بررسـی مجدد شـاخص هـای برخورداری
در این دو شـهر اعلام کند ،یک سـال کـه گویا بـه اندازه  2سـاعت وقت نداشـته
اسـت خوش بـه حـال جمعیتـی که ایـن قـدر برایشـان مهم هسـتند.

نظر درباره قاین

بیرجند و قاین
و یک عنوان غیر واقعی
قاسمی
توزیع اعتبارات استانی و ملی شاخص های متفاوتی
دارد و جمعیت ،وسعت ،برخورداری از مولفه های
مختلف و ...از آن جمله است .یکی از این سرفصل ها
اعتبارات مناطق محروم است .خوش یا ناخوش نام
خراسان جنوبی پس از تشکیل استان با محرومیت یاد
می شود اما موضوع و هدف مهم برخوردار شدن استان
از اعتبارات مناطق محروم است،
مزایایی که همه نقاط استان
به جز دو شهر بیرجند و قاین را
شامل می شود.سازمان برنامه
فرماندار بیرجند :تصویب برخوردار یا
و بودجه کشور هر چند سال،
محروم قلمداد شدن  2شهر بیرجند و قاین،
شاخص های توسعه نیافتگی را
نیاز به تصمیم گیری در کارگروهی متشکل
از چند وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه
بررسی و در خصوص برخوردار
دارد و این سازمان به تنهایی نمی تواند
شدن یا نشدن از مزایای مناطق
تصمیم بگیرد و موضوع هنوز در مرحله
محروم ،تصمیم گیری می کند.
کارشناسی است
دوشهربیرجندوقاینازسال87
از شمول مناطق محروم خارج
شده است و از مزایای این نقاط برخوردار نمی شود البته
بخش ها و روستاهای آن شامل مناطق محروم می شود.
سال قبل کارشناسان این سازمان شاخص های بیرجند
و قاین را دوباره بررسی کردند و امید ها بر این بود که
دوباره این شهرها به شرایط برخوردار نبودن باز گردد.
برخوردار قلمداد شدن این دو شهر در این سال ها سبب
محروم ماندن از برخی امتیازها از جمله اعتبارات توازن
و  3درصد فروش نفت شد .به جز آن ،یک سری مشوق
ها در احکام حقوقی کارکنان دولت لحاظ نمی شود که
ماندگاری پزشک از آن جمله است و نکته جالب دیگر
این که در بررسی شاخص ،قاین و بیرجند با کرج ،تهران،
مشهد و  ...سنجیده می شود اما آیا این دو شهر با آن نقاط
قابل مقایسه است؟

فرهنگستان

کتابخانه حاجی آباد  3سال 10درصد پیشرفت
عملیات احداث کتابخانه عمومی حاجی آباد زیرکوه
از برنامه ریزی اولیه عقب ماند .پروژه ساخت این
کتابخانه سال  96کلید خورده و هر چند که سال
 99زمان اتمام آن پیش بینی شده بود اما آن طور
که رئیس اداره کتابخانه های عمومی زیرکوه گفت:
این پروژه هنوز  10درصد پیشرفت دارد و برای
اتمام آن براساس آخرین برآوردها ،یک میلیارد و
 600میلیون تومان دیگر نیاز است« .غالمحسینی»
اعتبار امسال این پروژه را  100میلیون تومان
بیان و اظهارکرد :سال قبل بودجه ای به پروژه یاد
شده اختصاص نیافت و همه اعتبارات برای اتمام
کتابخانه زهان هزینه شد.
به گفته وی 90 ،میلیون تومان برای کتابخانه
حاجی آباد هزینه شده است.

تسهیالت صنایع دستی
برای  25درصد
تقاضاهایبیرجند

 25درصد درخواست ها برای تسهیالت خوشه
صنایعدستیدربیرجندبهنتیجهرسید.بهگزارش
خبرنگار ما ،اعطای تسهیالت در قالب خوشه
صنایع دستی و بیمه رایگان یک ساله را استاندار
سابق در ابتدای امسال مطرح کرد که برای مرکز
استان پرداخت وام های  10تا  15میلیون تومانی
به  560نفر در قالب این برنامه پیش بینی شد .هر
چند که همه هنرمندان مد نظر در این طرح بیمه
شدند اما رئیس میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی بیرجند گفت :به دلیل کمبود منابع
بانکی ،از سهمیه مرکز استان فقط 100نفر موفق
به دریافت وام شدند« .فوالدی» افزود :در دو سال
گذشته 600هنرمنددررشتههایمختلفبهویژه
حوله و پارچه بافی سنتی بیمه شدند.
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وی همچنین با اشاره به این که کتابخانه عمومی
زهان نیز  230میلیون تومان اعتبار نیاز دارد ،گفت:
هر چند ساختمان اداری این کتابخانه پایان یافت
و پس از تجهیز سال قبل به بهره برداری رسید اما
به جز اعتبار مورد نیاز برای تکمیل محوطه و دیوار
کشی 150 ،میلیون تومان هم بدهی در قالب
دیون دارد که در صورت تخصیص بودجه در اولویت
پرداخت است.
غالمحسینی افزود :برای دیوار کشی و کف سازی
محوطه به حدود  80میلیون تومان دیگر نیاز است و
در اعتبارات امسال این کتابخانه  50میلیون تومان
دارد و سال قبل  40میلیون تومان بودجه داشت
ولی بیشتر از میزان اعتبار کار انجام شد و پرژوه به
اتمام رسید.

چند پله تا ثبت 10
هزار موقوفه
تعدادموقوفاتاستانبه 9هزارو 974موردرسید
و این عدد با انجام 53وقف جدید از ابتدای امسال
حاصل شد و ثبت  26وقف دیگر تعداد موقوفه ها
در خراسان جنوبی را به  10هزار مورد می رساند.
آن طور که مدیرکل اوقاف و امور خیریه گفت :در
بین موقوفه های جدید بیشترین تعداد مربوط به
قاینات ،بیرجند و طبس است که در مساجد و امور
مذهبی ،عزاداری و مسائل قرآنی وقف شده است.
حجت االسالم«بخشی پور» این را هم گفت که80
درصد موقوفات استان در زمینه عزاداری اهل
بیت(ع)استاماباتوجهبهاینکهمسائلونیازهای
روزدراولویتاست،مشاورهقبلازوقفانجامشده
است و به واقفان اعالم می شود .به گفته وی ،مهم
ترین نیازهای شناسایی شده در استان در زمینه
درمان ،امور خیریه ،ازدواج و مسکن جوانان است.

پیگیری های سال قبل
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ،آذر سال
قبلباتاییدبازدیدکارشناساناینسازمانگفتکهسال
 87مصوبه ای اعالم شد که در آن فقط دو شهر بیرجند و
قاین از فهرست مناطق کمتر توسعه یافته حذف شد ولی
توابع آن جزو مناطق کمتر توسعه یافته است اما سازمان
برنامه و بودجه کشور با بررسی و رصد مجدد شرایط
استان ها در صدد بازنگری این طبقه بندی است و با

پیگیری استان ،کارشناسان از شهرهای بیرجند و قاین
بازدید و به صورت میدانی وضعیت استان را مشاهده
کردند چرا که به اعتقاد ما در استان بسیاری از ابنیه یا
فضاهایی که در شاخص ها لحاظ می شود به هیچ عنوان
شرایط مناسبی ندارند به عنوان مثال می توان به سرانه
فضای کتابخانه ای یا ورزشی و فرهنگی که فرسوده و از
رده خارج است ،اشاره کرد.
دکتر «پورعیسی» تاکید کرده بود که فهرست جدید
مناطق کمتر توسعه یافته در مراحل بررسی نهایی برای
طرح در کارگروه های مرتبط در سازمان برنامه و بودجه
کشور است و تاکنون به هیئت وزیران ارسال نشده است.
در تشخیص محرومیت استان ها در کشور ترکیبی
از شاخص های متعدد در کنار هم لحاظ می شود اما
ظرفیت دیگری هم در قانون وجود دارد که بر مبنای آن
در شاخص های حوزه آموزش ،بهداشت ،برخورداری
از آب آشامیدنی ،راه ،امور فرهنگی و اقتصادی ،مقدار
هر شاخص در شهرستان ها به صورت مجزا با میانگین
کشوری شاخص ،مقایسه و اعتبار پرداخت می شود.
به گفته وی هر چند اعتبارات  3درصد درآمد حاصل
از صادرات نفت خام و گاز طبیعی قابل هزینه در دو
شهر بیرجند و قاین نیست اما استان منابع متعددی در
اختیار دارد که سرجمع آن توزیع می شود و از آن جا که
توزیع اعتبارات استان بر اساس جمعیت و برخوردار
نبودن است ،سهم این دو شهر از بقیه منابع و ردیف های
اعتباری جبران می شود.

اتفاقی نیفتاد
حاال یک سال و یک ماه از آن زمان می گذرد اما فرماندار
بیرجند تصریح می کند :هیچ اتفاقی نیفتاده است و
این مشکل مربوط به دو شهر بیرجند و قاین است که از
اعتبارات نفت برخوردار نمی شوند.
هنوز مسئله به جای خودش باقی است هر چند که در
زمان استاندار قبلی هم موضوع مطرح و قرار بر پیگیری
دوباره شد و این که نمایندگان هم موضوع را مجدد
پیگیری کنند با وجود این هنوز تغییر آیین نامه ای اعالم
نشده است.
«ناصری» این را هم می گوید که تصویب برخوردار یا
محروم قلمداد شدن این دو شهر ،نیاز به تصمیم گیری
در کارگروهی متشکل از چند وزارتخانه و سازمان برنامه
و بودجه دارد و این سازمان به تنهایی نمی تواند تصمیم
بگیرد و موضوع هنوز در مرحله کارشناسی است.

اگرچه فرماندار بیرجند طوالنی شدن این روند را قبول
دارد اما نکته جالبی مطرح می کند :سازمان مدیریت
و برنامه ریزی به جز طوالنی شدن پاسخ ،بحث مبنایی
دارد .چطور هنوز با گذشت سال ها و تخصیص اعتبار،
یک منطقه از محرومیت خارج نشده است؟ به نظر
سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی
و دارایی ،وقتی شاخص های شهرستانی در سال های
گذشته ،بهبود یافته است خیلی معنا ندارد که به منطقه
ای ،توسعه نیافته گفته شود و این تفاوت مبنایی با برخی
دوستان وجود دارد .با وجود این نظر ناصری از دیدگاه
فرمانداردربارهشاخصهایمرکزاستانمتفاوتاستو
این طور توضیح می دهد که با توجه به محرومیت تاریخی
منطقه و این که در عمل فرصت سرمایه گذاری بخش
خصوصینسبتبهخیلیازمناطقکشورکمتراستوهر
چند بیرجند شاید ازخیلی شاخص ها بهره مند باشد اما
در طول زمان دچار مشکل شده است برای مثال شبکه
آب در بیرجند حدود  100سال قدمت دارد و این سابقه
فرسودگی و هدر رفت آب را زیاد می کند.
مثال های او بیشتر است و ادامه می دهد :طوالنی بودن
مسافت ،کمبود جمعیت و گستردگی ،هزینه پروژه ها
را زیاد می کند و براساس این قبیل موارد معتقدیم باید
برخی مشوق ها به نقاطی مانند خراسان جنوبی تعلق
گیرد چرا که از اولین مصوبات تقسیم استان این بود که
همه نقاط جغرافیایی خراسان جنوبی ،مشمول الزام
دولت در مناطق محروم شود.
ناصری حتی  11آذر  83و زمان ابالغ این مصوبه را
به خوبی به یاد دارد چرا که به گفته خودش برای آن
نامه ها نوشته است و با وجود این با مصوبه بعدی قانون
توسعه یک تضاد دارد که رفع آن دست مجلس است و
پیگیری نمایندگان را می طلبد چرا که شاخص های
دو شهر بیرجند و قاین باالتر از میانگین کشوری تعریف
شده است.
به عقیده فرماندار یا باید عین این موضوع دوباره به
اعتبارات مناطق محروم برگردد یا کارشناسان ،شاخص
ها را دوباره کارشناسانه بررسی کنند و چنان چه بیرجند
در رصدهای جدید ،برخوردار لحاظ شد راهکارهای
جایگزینی برای مشوق ها ،سرمایه گذاری و  ...تدبیر
شود البته برخی موارد از سال  95به بعد برای سرمایه
گذاری های جدید در شهرک های صنعتی و منطقه ویژه
لحاظ شده و برخی موارد دیگر هنوز محقق نشده است.
به گفته وی اگر بیرجند و قاین مشمول مزایای منطقه

حضور کارشناسان حوزه آمایش سرزمین سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور را فرماندار قاینات هم به یاد
دارد و می گوید :کارشناسان ،فضای آموزشی ،ورزشی،
مبلمان اداری ،امکانات بهداشتی و درمانی ،اجتماعی،
اقتصادی،وضعیتساختوسازهاو...رادرقاین بررسی
کردندونظرشاناینبودکهقاینبرخوردارنیستواظهار
امیداوری کردند با نظر و پیشنهاد آن ها در هیئت دولت،
قاین از مزایای مناطق محروم برخوردار شود.
این در حالی است که به گفته «کریمی» نمایندگان دور
قبل مجلس هم از معاون اول رئیس جمهور تسریع در
این مصوبه را درخواست کردند اما به نظر می رسد نیاز به
همت جمعی است.
برخوردار قلمداد شدن قاین و بیرجند به نظر وی مزایایی
دارد برای مثال در حل مشکل
کمبودپزشکدرمنطقهایکهدر
جذب نیروی متخصص مشکل
فرماندار قاینات:
دارد ،موثر است .پرداخت هزینه
کارشناسان،فضای ماندگاری پزشکان متخصص،
آموزشی،
استادان دانشگاه ها ،حقوق
ورزشی ،مبلمان
کارکنان دولت و ...از دیگر موارد
اداری ،امکانات
است و از یک سری اعتبارات و
بهداشتی و
مزایای مناطق محروم برخوردار
درمانی ،اجتماعی،
اقتصادی ،وضعیت می شود.
ساخت و ساز ها
به گفته وی شرح و جزئیات
و ...را در قاین
مزایای مناطق محروم را
بررسی کردند و
سازمان مدیریت و برنامه ریزی
نظرشان این بود
می تواند بهتر توضیح بدهد .با
که قاین برخوردار
وجود این از نگاه او به عنوان یک
نیست
فرماندار ،مقایسه بیرجند و قاین
با شهرهایی مثل مشهد ،شیراز و
...قابلبررسیاستونظرکارشناسانآمایشهمهمین
بود که موضوع قابل دفاع است و باید پیگیری شود .اما
اعالم نتیجه ،کار هیئت دولت و زمان بر است.

مصوبه ای ابالغ نشد
اما معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت
و برنامه ریزی استان هم تایید می کند که هنوز مصوبه
ای در خصوص برخوردار یا محروم بودن بیرجند و قاین
ابالغنشدهاستالبتهموضوعفقطبرایخراسانجنوبی
نیست و برای هیچ استانی اعالم نشده  ،موضوع کشوری
است و استان دخالتی ندارد.
با وجود این «جهانشاهی» به سال آینده خوش بین است
و توضیح می دهد :اعتبارات سال  99ابالغ شده است
اما به ابالغ اعتبارات سال  1400که اول سال اعالم
می شود ،می توان امیدوار بود .ردیف های بودجه ای
مشخص است و خیلی هم مشکل ندارد .اعتبارات نقاط
محروم و تملک دارایی های سرمایه ای اول سال اعالم
می شود و تا آن زمان می توان برای این دو شهر پیگیر بود.
وی می گوید :کشور شاخص ها را بررسی می کند و حتی
این احتمال هست که سختگیرانه تر برخورد شود .اما
در پاسخ به این که خراسان جنوبی دیر تشکیل بوده و از
خیلی پیشرفت ها مانند صنعت ،کشاورزی ،دامداری،
فراوری و  ...عقب مانده است ،می گوید :زمانی که نتیجه
بررسی ها اعالم شود فرصتی برای دفاع وجود دارد و می
توان با پیگیری نمایندگان مجلس و کارشناسان سازمان
از بیرجند و قاین دفاع کرد.

