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روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2

خراسان جنوبی 61 سال پیش         
 در روزنامه

تاخیر مسابقات

روزنامـه خراسـان در شـماره 2833 به تاریخ 30 فروردیـن 1338در مطلبی 
در صفحه 6 آورده اسـت: قرار بود مسـابقات ورزشی دبیرستانهای استان نهم 
از اول اردیبهشـت ماه در طبس انجام شـود بهمین منظور با جدیت و سـرعت 
زیـادی از طـرف اداره فرهنـگ و عمـوم کارمنـدان وسـایل پذیرائـی فراهم شـد 
طبق تلگراف رسـیده از مشـهد بعلت گرمی هوا و نزدیک شدن امتحانات آخر 

سـال مسـابقات بوقت دیگری موکول شده است

مدیر حقوقی 
شهرداری: 

براساس توافق 
انجام شده سال 92 

راه و شهرسازی و 
ارتش، اراضی مد 
نظر متعلق به راه و 

شهر سازی است 
ولی در مقام اجرا 

در تصرف 04 بوده 
است

یک شنبه |  ۱۱ خرداد  ۱399 |  8 شــوال  ۱44۱ | شماره 3284

 تعرفه های دلخواه برخی کافی نت ها
در ثبت نام خودرو

اکبـری - به دنبـال تمدید زمـان ثبت نام بـرای خرید 
اولیـه پیـش  اینترنتـی خـودرو و برداشـتن شـرط 
پرداخـت، اسـتقبال از ایـن طـرح و شـرکت در قرعـه 
کشی بیشـتر شـد و در این بین شـلوغی سـامانه ثبت 
نـام و چالش ها بـرای ورود بـه این سـامانه دوچندان 
شـد. آن چـه گالیـه متقاضیـان را بـه دنبـال داشـته 
اسـت تعرفـه هـای دریافتی کافـی نت هـا بـرای ثبت 
نـام و گزینـه هـای موجـود در صفحـه ثبت نام اسـت. 
بـه گفتـه یـک متقاضـی پـس از ثبـت اطالعـات بـرای 
ثبـت  مرحلـه  وارد  امتـا  سـامانه  در  هویـت  احـراز 
اطالعـات شـخصی شـدم کـه پـس از انتخـاب گزینـه 
اسـتان، امـکان انتخـاب گزینـه شـهر وجـود نداشـت 
و در نتیجـه ثبـت نـام انجـام نشـد امـا پـس از پـرس و 
جـو دریافتـم کـه در سـامانه کشـوری برای خراسـان 
جنوبـی امـکان ثبـت گزینـه شـهر وجـود نـدارد و در 

واقـع تعریـف نشـده اسـت و بایـد اسـتان خراسـان و 
بعـد شـهرهای اسـتان انتخـاب شـود. 

همچنیـن انتخـاب گزینـه کشـور خارجـی، رنـگ، 
حیـوان و غذای مـورد عالقه جـزو گزینه های سـتاره 
دار اسـت و اگـر انجـام نشـود ثبـت اطالعـات بـا خطا 
مواجـه می شـود و امکان پیشـروی بـرای مرحلـه بعد 

وجـود نـدارد.
 شـهروند دیگـری هـم گفـت: بـه دلیـل سـرعت پایین 
اینترنـت خانگی و آشـنا نبودن بـا مراحل ثبـت نام به 
کافـی نـت مراجعه کـردم کـه با صـف ثبت نـام مواجه 
و پـس از انتظـار زیـاد موفـق بـه ثبـت نـام شـدم اما آن 
چه جای تعجـب داشـت هزینه کافی نـت بود که 60 

هزار تومـان دریافت شـد. 
متصـدی یـک کافـی نـت هـم گفـت: صـف ثبـت نـام 
شلوغ اسـت و اگر سـایت چندان شـلوغ نباشـد کمتر 

از پنـج دقیقه زمـان می بـرد و 15 تا 20 هـزار تومان 
بـرای ثبـت نـام دریافـت مـی شـود امـا گاهـی سـایت 
شـلوغ اسـت  یـا خطـا مـی دهـد بنابرایـن ثبـت نـام 
زمـان بـر و هزینـه هـم بیشـتر مـی شـود. بـه گـزارش 
خبرنـگار مـا متصدیـان دو کافـی نـت هـم بـرای ثبت 
نـام خـودرو هزینـه 20 و 25 هـزار تومانـی را اعـالم 
کردنـد. »سـلیمانی« رئیـس اتحادیـه ارتباطـات و 
محصـوالت فرهنگـی بیرجنـد نیـز بـا بیـان ایـن کـه 
گزارشـی از تخلفـات کافـی نـت هـا و دریافـت هزینه 
50 و 60 هـزار تومانـی و بیشـتر یـا کمتـر بـه اتحادیه 
ارائـه شـده اسـت، افـزود: کافـی نـت هـا موظـف 
هسـتند طبـق نـرخ نامـه عمـل کنند و بـر اسـاس نرخ 
نامه برای ثبت نـام اینترنتی بایـد هفت هزار و 800 
تومـان ثابـت و بـرای هـر صفحـه پرینـت هـزار تومـان 

دریافـت شـود. 

ستون حرف مردم 
روزنامه خراسان جنوبی 

انعکاس دهنده صادق نظرها، 
انتقادها و مشکالت شماست.

حرف مردم 

                                                
ــر: نماب

056 32448054  
پیامک:

2 0 0 0 9 9 9  
ــن: تلف

056 32448050

 بعد از گذشـت بیش از یک دهه، پنـج کیلومتر  ●
از باند دوم مسـیر نهبندان- بیرجند افتتاح شـد 
اما تقاطعـی که چهار روسـتای کالته سـیدعلی، 
گوند، جوشـند و جوش در آن واقع شـده و بسیار 
پرتـردد اسـت، تابلـو، عالمـت راهنمـا و چـراغ 
هشـدار دهنده نـدارد و ایمنـی آن تامین نیسـت 
و ایـن موضوع بـه ویژه شـب ها سـبب خطـر برای 

روسـتاییان می شـود.
مسـئوالن بـرای رفـع مشـکالت زیرسـاختی  ●

تامیـن  ماننـد  درمیـان  بورنـگ  روسـتای 
اینترنـت، شـبکه هـای  نبـود  آب آشـامیدنی، 
دیجیتـال، ترمیـم آسـفالت معابـر و ... اقـدام 

. کننـد
از یک طرف به دانشجویان پیام نور گفته می  ●

شود باید در کالس های آنالین شرکت کنید، 
چون نمره میان ترم دارد اما بسیاری مواقع یا 
سیستم قطع است یا صدای استاد واضح نیست 
و برخی دانشجویان هم به اینترنت دسترسی 
ندارند. حال تکلیف چیست؟ مسئوالن در نمره 
میان ترم به دانشجوها کمک کنند و اگر قرار 
است امتحانات مجازی برگزار شود، تشریحی 
نباشد چون برای هر سوال 30 ثانیه وقت داریم.

امام  ● امداد  کمیته  پوشش  زیر  مددجوی   
مبارک  ماه  در  هستم،  نهبندان  خمینی)ره( 
رمضان از طریق نهادهای مختلفی مانند سپاه، 
بسیج، فرمانداری و بنیاد مستضعفان کمک 
های متعددی به اقشار جامعه شد اما دریغ از 
تحویل یک پرس غذای گرم. به کمیته امداد هم 
مراجعه کردم گفته شد؛ هزینه ای به حساب شما 
واریز می شود اما نه پولی به حساب ما واریز شد و 

نه بسته حمایتی دریافت کردیم.
هر سال از اردیبهشت تا اوایل شهریور مجتمع  ●

شیشک نهبندان مشکل آب دارد، طوری که 
در بیشتر ساعت های شبانه روز آب قطع است 
و آبی هم که بعضی مواقع به مجتمع می رسد، 
غیر قابل شرب است. روزهای گرم سال فرا 
رسیده است. مسئوالن برای رفع مشکل چاره 

اندیشی کنند. 
دو میـدان بـا چنـد درخـت کاشـته شـده در  ●

کوچـه غدیـر ۹ نهبنـدان وجـود دارد کـه یـک 
سـال اسـت، آبیـاری نشـده و هـر روز بـرگ هـای 
درختـان از بـی آبی مـی ریـزد. مسـئوالن فضای 
سـبز حداقـل در مـاه یـک مرتبـه بـه آبیـاری آن 

اقـدام کننـد.

روز گذشته با شناسایی ۱2 بیمار جدید

آمار مبتالیان خیز 2 رقمی گرفت
روز گذشته با شناسایی 12 مورد جدید ابتال به کرونا، آمار مبتالیان در استان به 
67۹ نفر افزایش یافت. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: از 
12 تست جدید مثبت، شش مورد مربوط به نهبندان است و قاین و طبس هر کدام 
دو نفر و بیرجند و درمیان هر کدام یک مبتال داشت. »مهدی زاده« با اشاره به این که 
از مجموع بیماران، 628 نفر با حال عمومی خوب ترخیص شدند و شش بیمار هم در 
بیمارستان بستری هستند و آمار جان باختگان هم بدون تغییر 45 نفر است، افزود: 
بیرجند، طبس، درمیان، قاینات، زیرکوه، سرایان، فردوس، بشرویه، نهبندان، 
سربیشه و خوسف به ترتیب هر کدام 215، 154، 83، 6۹، 46، 3۹، 27، 1۹، 

14، 8 و 4 بیمار دارند.

صدای خبری از گلدسته های مساجد 

انصاری- مساجد استان از روز گذشته با رعایت پروتکل های بهداشتی به طور رسمی 
بازگشایی شد و نماز جماعت در آن اقامه می شود. مدیر رسیدگی به امور مساجد استان 
در گفت وگو با خبرنگار ما از بازگشایی همه مساجد استان خبر داد وافزود: با شیوع کرونا 
در برخی مساجد استان نماز جماعت با رعایت پروتکل های   بهداشتی اقامه می شد و 
در برخی از مساجد که قابلیت برگزاری نماز جماعت با رعایت پروتکل  های بهداشتی 
نداشتند، به طور موقت برگزار نشد. به گفته »حجت االسالم »نوری« طبق مصوبه ستاد 
ملی کرونا در مساجد به روی مردم در سراسر کشور با اجرای دستورالعمل ها برای اقامه 
نمازهای یومیه باز است. وی ادامه داد: نمازگزاران باید ضمن رعایت پروتکل های 

بهداشتی، مهر شخصی همراه داشته باشند.

هفته گرم 
اکبری - با تداوم روند افزایشی دما، روزهای گرم برای استان پیش بینی می 
شود و تا پایان هفته دما در بیشتر نقاط استان به 40 و باالی 40 درجه می رسد. 
کارشناس هواشناسی استان گفت: با توجه به الگوی نقشه های پیش یابی 
هواشناسی تا اواسط هفته آسمان در بیشتر ساعات صاف و پدیده قابل ذکر 
در استان وزش باد و گاهی گرد و خاک پیش بینی می شود. به گفته »لطفی« 
همچنین دما تا پایان هفته روند افزایش نسبی دارد و هفته ای گرم پیش روست.

حسین قربانی – موضوع قطع حدود سه هزار درخت 
در اراضی پادگان برای چندمین بار در صحن شورای

 اسالمی شهر بیرجند مطرح شد و اعضای شورا مصوب 
کردند با طرح آن در کمیسیون قطع اشجار برای تعیین 
جریمه اقدام شود. به گزارش »خراسان جنوبی« رئیس 
شورای اسالمی شهر بیرجند در جلسه روز گذشته شورا 
اعالم کرد: بر اساس گزارش ها و مستندات، تعدادی از 
درخت های موجود در اراضی پادگان توسط ارتش قطع 
شده که در گزارش بازرسی از ارتش در این خصوص 

توضیح خواسته شده است.
دکتر »تقی زاده« با بیان این که ارتش هم اعالم کرده 
است که درخت های قطع شده در اراضی پادگان نبوده

و در محدوده زمین هایی است که به راه و شهرسازی 
منتقل شده ، افزود: سند زمینی هم که برای توسعه 
فضای سبز در اختیار شهرداری قرار گرفته هنوز به نام 
شهرداری صادر نشده است. وی در ادامه خواستار طرح 
موضوع قطع درخت های اراضی پادگان در کمیسیون 

قطع اشجار برای تعیین جریمه شد.

قطع عمدی 2700 درخت
دکتر»حسنی صفت« عضو شورا هم با اعالم این که 

بیش از دو هزار و 700 درخت به عمد و حدود 400 
درخت هم با مجوز کمیسیون قطع اشجار در اراضی 
مد نظر قطع شده است، افزود: در مجموع بیش از سه 
هزار درخت در این اراضی قطع شده است که همه 
مستندات آن در اختیار سازمان سیما، منظر و فضای 

سبز شهرداری قرار دارد.

اراضی در تصرف 04
»اسالمی نژاد« مدیر اداره حقوقی شهرداری بیرجند 
هم با ارائه گزارشی در این خصوص، گفت: براساس 
توافق انجام شده سال ۹2 راه و شهرسازی و ارتش، 
اراضی مد نظر متعلق به راه و شهر سازی است ولی 
در مقام اجرا در تصرف 04 بوده و براساس مستندات 
موجود چندین تن تنه درخت قطع شده به کارخانه 
های شمال حمل شده است که بعد از شکایت مطرح 
حضور  با  ای  جلسه  اشجار  قطع  خصوص  در  شده 
معاون دادستان برگزار و مقرر شد برای توسعه فضای 
سبز این اراضی به شهرداری تحویل شود. در ادامه 
با تصویب اعضای شورا مقرر شد با طرح این موضوع 
در کمیسیون قطع اشجار به تعیین جریمه برای این 

منظور اقدام شود.

رئیس شورای اسالمی شهر بیرجند در ادامه این جلسه 
به مشکل به وجود آمده برای زمین های قسمت آبگیر 
بند دره و این که استاندار در جلسه ای خواستار طرح 
دعوی علیه شرکت پویش شده است، اشاره کرد.  مدیر

 اداره حقوقی شهرداری هم گفت: بنیاد مستضعفان به 
تازگی در مکاتبه ای با شهرداری اعالم کرده است که 

اراضی مد نظر در زمان ورود این اراضی به محدوده 
خدماتی شهر به عنوان سهم شهرداری محسوب شود.

واگذاری زمین های غیر معارض مربوط به صنوف 
آالینده توسط شهرداری از دیگر موضوع های مطرح 
این جلسه بود که »یزدان شناس« عضو  ، در  شده 
شهرداری  قرارداد  مفاد  اصالح  خواستار  شورا 
برای واگذاری اراضی مد نظر به متقاضیان برای 
رفع مشکالت خیابان های عدل و شهید مصطفی 
خمینی)ره( شد و اعضای شورا با انجام تغییرات مد 
نظر موافقت کردند تا برنده دریافت زمین های مربوط 
به صنوف آالینده با ارائه معرفی نامه از اتحادیه و پروانه 
کسب، ظرف شش ماه برای گرفتن پروانه ساخت 
اقدام کند و در صورت تخلف توسط برنده مزایده در 
کمیسیونی مرکب از نمایندگان شهرداری، شورا و 

اتاق اصناف به آن رسیدگی خواهد شد. 

قطع جنجالی 3 هزار درخت ، ماجرایی که در شورای شهر مطرح شد

توپ تخلف در زمین وزارت راه یا پادگان
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وزیر نیرو:اکنون 
بهره مندی راه آهن 

زاهدان - بیرجند 
از فاینانس روس 

با دستگاه های 
مختلف از جمله 

وزارت اقتصاد و 
داریی روسیه در 

حال پیگیری است 
همچنین روز جمعه 

نشست تلفنی با 
وزیر انرژی روسیه 

برای پیگیری 
طرح ها داشتیم که 

امیدوارم در یک 
سال باقی مانده 

دولت دوازدهم 
بتوانیم طرح را به 
نقطه خوبی از نظر 
آماده شدن برای 

اجرا برسانیم

خروجی جلسه

گزارشی از جلسه  شورای  اداری  

اولویت های عمرانی قاینات
حقانی - اولویت های عمرانی پایتخت طالی سرخ در جلسه شورای اداری 

قاینات اعالم شد.
به گزارش »خراسان جنوبی« جلسه شورای اداری قاینات به منظور قدردانی از 
نماینده  مجلس دهم قاینات و زیرکوه  تشکیل شد فرماندار در این جلسه از پروژه 
های عمرانی دارای اولویت پرده برداری و مهم ترین این پروژه ها را براساس 

مصوبه های سفر استاندار به شهرستان اعالم کرد.
مهندس»کریمی« به تخصیص 500 میلیارد ریال برای اتمام پروژه دو بانده 
سازی محور قاین - بیرجند اشاره و اظهار کرد که  از مجموع 100 هکتار گلخانه 
سهمیه شهرستان تاکنون 69 متقاضی  برای تکمیل پرونده اقدام کرده اند که 

در این باره 135 میلیارد ریال تسهیالت اختصاص یافت.
به گفته او برای اتمام فاضالب قاین 100 میلیارد ریال تأمین اعتبار شده و قرار 

است منبع ذخیره فاضالب توسط بخش خصوصی احداث شود. 
در ادامه فرماندار قاینات گفت: خیران اقتصادی نیز با گذشت 360 میلیون 
ریال کرایه یک ماهه واحدهای تجاری، به خسارت دیدگان ناشی از ویروس 

کرونا کمک کرده اند. 
 کریمی  ادامه داد: قاینات باهدف رزمایش مواسات و  کمک مؤمنانه در کشور و 

استان جزو شاگرد اول ها ست.
امام جمعه قاین هم گفت: مردم مؤمن و همیشه در صحنه قاینات در تبعیت از 
فرامین مقام عظمای والیت و رهبری در رزمایش کمک های مواسات و مؤمنانه 

در استان و کشور زبان زد بودند.
حجت االسالم و المسلمین »رحمانی« از تالش های چهار ساله نماینده دوره 
دهم مجلس شورای اسالمی تشکر و قدردانی کرد و از مسئوالن و مردم خواست 
همپای نماینده جوان و پرتحرک شهرستان در رفع مشکالت و معضالت این 
مردم که همه توان خود را در طبق اخالص گذاشته و در دفاع از انقالب اسالمی 

کمترین کوتاهی نداشته اند، کوشا باشیم.
»فالحتی« نماینده سابق مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسالمی هم 

گزارش عملکردی از فعالیت های خود ارائه کرد. 
به گزارش»خراسان جنوبی« در پایان مهندس توکلی، خالدی و زنگوئی، 
حسینی، رضایی به ترتیب به عنوان مسئوالن جدید آب و فاضالب ، نیروگاه 
گازی، اداره گاز و دانشکده فنی ومهندسی امام خمینی )ره( و دفتر نماینده 

مردم قاینات و زیرکوه معرفی شدند و از خدمات مسئوالن قبلی قدردانی شد. 

از گوشه و کنار استان 

 جهادگران قاینی در میدان مقابله
 با کرونا

برای مقابله و پیشگیری از ویروس منحوس کرونا 179 گروه جهادی و 59 گروه 
رفع آلودگی با هزار و 89 نفر بسیجی در قاینات به میدان آمدند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی قاینات در سومین 
مرحله رزمایش مواسات و کمک های مؤمنانه و مؤسسه های  شهرستان، گفت: 
در این سه ماه 75 هزار ماسک، 40 هزار پرس غذای گرم، 7 هزار و 494 لیتر 

ضدعفونی، هزار و 180 سبد و بسته بهداشتی تولید و توزیع شد.
همچنین جهادگران همه معابر، اماکن عمومی، تفریحی، مذهبی،تجاری و 

اداری شهرستان را ضد عفونی کردند.
سرهنگ پاسدار» هزاری «تأمین میوه مورد نیاز بیماران کرونایی و اهدای خون 
را از دیگر اقدامات اعالم و اظهار کرد: با همکاری سپاه پاسداران مالکان 120 

واحد تجاری اجاره بهای یک ماه را بخشیده اند.
او ضد عفونی 120 باب  مدرسه و آموزشگاه، هزار و 700 خودروی شخصی و 
دولتی را از دیگر اقدام برشمرد و ادامه داد: در سومین مرحله رزمایش کمک های 
مؤمنانه نیز سه هزار و 351  سبد کاال به ارزش 6 میلیارد و 700 میلیون ریال بین 

قشرهای کم درآمد و خسارت دیده از کرونا توزیع می شود.

محور بشرویه - دیهوک ایمن تر شد
عملیات روکش قیری آسفالت ) فوگسیل ( در محور اصلی  بشرویه – دیهوک به 

طول 13 کیلومتر اجرایی شد. 
سرپرست  معاونت راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به این که اجرای 
روکش حفاظتی محور بشرویه- دیهوک به طول 15 کیلومتر جزو مصوبه های 
سفر استاندار به بشرویه بود  که اواخر سال گذشته 10 کیلومتر مسیر و در مرحله 

دوم 13کیلومتر  به اتمام رسید و مورد بهره برداری قرار گرفت.
 »محمد فدوی« ادامه داد: محور بشرویه - دیهوک 80 کیلومتر طول دارد که 
حدود 60 کیلومتر آن در حوزه بشرویه است وطی دو سال گذشته کمربندی 
ارسک واقع در این مسیر به طول 6 کیلومتر عملیات فوگسیل و از سه راهی 

بشرویه تا ارسک به طول 8.5 کیلومتر  آن نیز آسفالت گرم اجرا شد.

۱0 کارگاه تولیدی لوازم بهداشتی 
مقابله با کرونا در قاینات

خیران قاینی 10 کارگاه مکانیزه تولید لوازم حفاظتی و بهداشتی مقابله با 
ویروس کرونا  را در این شهرستان راه اندازی کردند.رئیس شبکه بهداشت 
و درمان قاینات با اشاره به کمک 700 میلیون تومانی خیران برای مقابله با 
ویروس کرونا، گفت: تاکنون بیش از 120 هزار ماسک، پنج هزار گان بهداشتی 

و سه هزار کاله با 33 هزار نفر ساعت کار در این شهرستان تولید شده است.
دکتر» عارفی« با اشاره به تغییر خط تولید یکی از کارخانه های قاینات و تولید 
الکل 70 درصد در این شهرستان، ادامه داد: از ابتدای موضوع مقابله با بیماری 
کرونا تا کنون  حدود122 هزار لیتر انواع مواد ضد عفونی کننده در شهرستان 
تولید وتوزیع شد.به گفته او 14 تیم سالم سازی محیط برای گندزدایی معابر، 
ادارات، مراکز درمانی، مراکز زیر پوشش بهزیستی و با 49 هزار نفر ساعت کار 

در این شهرستان فعالیت داشته اند.

با خبرنگاران 

نیمبلوک در تدارک 
بزرگداشت امام 

انقالب 
برای  دیده  تدارک  های  برنامه  سدیدی- 
بزرگداشت رحلت بنیان گذار انقالب اسالمی در 

نیمبلوک اعالم شد.
امام جمعه خضری دشت بیاض در جلسه شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی نیمبلوک که به منظور 
برنامه ریزی رحلت بنیان گذار انقالب اسالمی 
برگزار شد، گفت: مراسم بزرگداشت رهبر کبیر 
انقالب اسالمی به دلیل شیوع ویروس کرونا 

محدودتر از سال های قبل برگزار می شود.
بیان  با  المسلمین»یعقوبی«  و  االسالم  حجت 
این که سربرگ نامه های همه اداره های بخش 
باشد،  )ره(  خمینی  امام  موضوع  با  نیمبلوک 
افزود: آذین بندی اداره و شهرها، نصب تصاویر 
امام )ره( روی خودروها، برگزاری مسابقه وصیت 
نامه امام خمینی )ره( انفاق و کمک های مومنانه، 
اجرای شب شعر و... از مهم ترین برنامه های 

تدارک  دیده است.
مهندس» رمضانی« مدیر عامل شرکت سهامی 
دلیل  به  امسال  گفت:  هم  خضری  زراعی 
رعایت پروتکل های بهداشتی شام رحلت امام 
خمینی)ره( توسط این نهاد درمساجد برگزار 
شناسایی  با  نذری  غذای  توزیع  و  شود  نمی 

نیازمندان به صورت انفاق مومنانه خواهد بود.

بهار که قطره قطره باران برلب خشکیده صحرا نشست کشاورز نیز 
دانه دانه بر دل زمین کویر کاشت وحاال خوشه خوشه گندم درومی 

کند تا خرمن خرمن برکت برداشت کند.
همین که موسیقی نسیم در کویر نواخته می شود خوشه های 
گندم نیز رقص سماع را در صحرا آغاز می کنند و »فلک ناز« هم 
دست به سوی خدا می گشاید برای این همه برکت که نتیجه 

زحمت او به همراه رحمت الهی در بهار است.
این کشاورز که هفت دهه از خدا عمر گرفته است 15 هکتار از 
زمین های دیم خود را زیرکشت گندم برده و به دلیل باران های 

با برکت بهاری چندین برابر کاشت خود برداشت کرده است.

مجری طرح بازتوانی 
نیروگاه های شرکت 

تولید نیروی برق 
حرارتی: با قطع 

امید از تامین 
فاینانس خارجی به 

دنبال عقد قرارداد 
با وزارت نیرو و مپنا 

طی 2 هفته آینده 
برای تامین بودجه 

از محل منابع 
داخلی هستیم

اکبری- سهولت صادرات فراورده های نفت و گاز، 
قابلیت تبدیل این فراورده ها به محصوالت با ارزش 
افزوده باالتر در صنایع پتروشیمی و نیز وجود ذخایر 
عظیم زغال سنگ حرارتی در داخل کشور، جلوگیری 
از خام فروشی و خروج ارز و مقرون به صرفه بودن سبب 
قرار گرفتن زغال سنگ در سبد انرژی برنامه توسعه 
اقتصادی شد. به گزارش »خراسان جنوبی« بر همین 
اساس ساخت اولین نیروگاه زغال سنگ سوز کشور 
در طبس سال 80 با مشارکت شرکت روسی و چینی 
و همکاری کنسرسیوم مپنا در دستور کار وزارت نیرو و 
فهرست دریافت فاینانس این وزارتخانه قرار گرفت. 
این طرح از سال 83 تا 87 وارد مرحله مطالعاتی و 
سپس سال 88 ساخت آن وارد مرحله اجرایی و سال 
91 عملیات زیربنایی آن آغاز شد. احداث این نیروگاه 
که تامین زیرساخت ها و تجهیزات جانبی آن پیشرفت 
70 درصدی دارد منتظر تامین فاینانس خارجی و 
کمک مالی چینی ها بود اما ناامیدی از تامین فاینانس 
خارجی و پای کار نیامدن شرکا برای ساخت اولین 
نیروگاه حرارتی در عسلویه زغال سنگ ایران که یکی از 
شاخص ترین پروژه های اقتصاد مقاومتی است، سبب 
شد تا تامین اعتبار و تحقق برنامه چند ساله احداث 
نیروگاه حرارتی زغال سوز به تنهایی بر دوش وزارت 
نیرو باشد و با تکیه بر توان و منابع داخلی قدم در راه 

ساخت نیروگاه بگذارد.

آماده سازی معدن مزینو
همچنین آماده سازی معدن زغال سنگ مزینوی طبس 
برای تامین سوخت موردنیاز نیروگاه نیز از شهریور 
96 آغاز شد و بر اساس برنامه ریزی همزمان با تکمیل 
ساخت نیروگاه طبس، فرایند بهره برداری از معدن نیز 
دنبال می شود که به گفته مجری طرح بازتوانی نیروگاه 
های شرکت تولید نیروی برق حرارتی پس از رفع 
مشکالت پروانه بهره برداری از معدن، قرار بر مشارکت 
قزاق ها برای تامین زغال سنگ مورد نیاز نیروگاه است 
و به علت شیوع کرونا و قرنطینه انعقاد قرارداد مشارکت 

با این کشور نیاز به زمان دارد. 

چالش پیش رو
مهندس»نصراللهی« مشکل و چالش پیش روی ساخت این 
طرح را انتظار برای تامین فاینانس خارجی دانست و گفت: 
با قطع امید از تامین فاینانس خارجی به دنبال عقد قرارداد 
با وزارت نیرو و مپنا طی دو هفته آینده برای تامین بودجه از 
محل منابع داخلی هستیم که با مبادله این الحاقیه احداث 
نیروگاه با جدیت بیشتری پیگیری می شود. وی افزود: 
طی تفاهم نامه ای با اداره صمت استان، عملیات اجرایی 
استخراج از معدن زغال سنگ برای تامین سوخت این 
نیروگاه انجام می شود که اکنون اسناد مناقصه آن آماده 
است و طی این ماه مناقصه وارد سامانه می شود. به گفته 
وی برای احداث نیروگاه در فاز اول به سرمایه گذاری 325 

میلیون یورویی وزارت نیرو نیاز است.

انصاری 

 دیروز آفتاب امید و جوانی در خراسان جنوبی بر لب 
های تشنه استان تابید و افتتاح و کلنگ زنی سه طرح 
بزرگ آبی در یک روز آن هم در منطقه محروم سربیشه 

و درمیان موجی از امید پاشید.
نگاه مردم منطقه به رقص موج ها آب در سد سیاهو 
دیدنی بود انگار تشنگی خود را فراموش کرده بودند 

و با موج های خروشان حرف می زدند.
وزیر نیرو  از طرح های متعددی که برای پایداری 
منابع آب در خراسان جنوبی در دستور کار است طرح 
انتقال آب از دریای عمان را از مهم ترین طرح ها اعالم 
کرد و خبر از رفع مشکل فاضالب هزار واحدی مسکن 

مهر قاین  تا سه ماه آینده داد. 
او همچنین به این انتقال آب از دشت آهنگران به قاین 
اشاره و اظهارکرد که در حال دریافت مجوز ماده 23 و 

انجام طرح مطالعاتی هستیم
همچنین شبکه فاضالب سربیشه انجام شده است 
که به دلیل نبود تصفیه خانه بال استفاده مانده  و 
بهتر است بخش خصوص برای اتمام آن کمک کند.

او به این موضوع هم اشاره کرد که با تخصیص 250 
میلیارد تومان طی دو سال آینده همه روستاهای 

باالی 20 خانوار استان آب رسانی می شود.

طرح های توسعه ای سد سیاهو
استاندار هم گفت: با افتتاح بزرگ ترین سد خاکی 
استان، می توانیم برای اجرای طرح های توسعه ای 
در حوزه های  کشاورزی، دامپروری و ایجاد شهرک 

شیالت اقدامات  خوبی داشته باشیم.
»معتمدیان« به روند اجرای کار در بحث ایجاد چهار 
سد تغذیه ای اشاره و اظهار کرد که سد بندان نهبندان 
 45 75 درصد پیشرفت دارد و همچنین با تأمین 
درمیان،  ای  تغذیه  سد  سه  اعتبار  تومان  میلیارد 
سربیشه و زیرکوه به بهره برداری می رسد تا با ذخیره 
سازی 10 میلیون مترمکعب آب در حوزه های آب، 

کشاورزی و دامداری استان تحول ایجاد کند.

بسته خبری وزیر
وزیر در جمع خبرنگاران نیز آخرین خبرها را در باره 
فایناس راه آهن زاهدان- بیرجند اعالم کرد و گفت: 
بعد از توافقی که با فدراسیون روسیه برای استفاده 
از وام پنج میلیارد دالری دولت انجام شد طرح هایی 

پیشنهاد دادیم.
در  نیرو  وزارت  مسئولیت  به  توجه  با  او  گفته  به 
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی با روسیه، 
یکی از این طرح ها راه آهن زاهدان - بیرجند است 
که خوشبختانه دولت جمهوری اسالمی ایران این 
طرح را به تصویب رساند و به طرف روس منعکس شد.
وی اضافه کرد: اکنون موضوع با دستگاه های مختلف 
از جمله وزارت اقتصاد و داریی روسیه در حال پیگیری 
است و همچنین روز )جمعه( گفت و گوی تلفنی با 
وزیر انرژی روسیه برای پیگیری طرح ها داشتیم که 

امیدوارم در یک سال باقی مانده دولت دوازدهم 
بتوانیم طرح را به نقطه خوبی از نظر آماده شدن برای 

اجرا برسانیم.
کلنگ ساخت نیروگاه بادی در خراسان جنوبی آن هم 

در منطقه درح نسیم دیگری از توسعه به استان بود.
قلم ام که عادت کرده مرتب از خروار ها کمبود و 
بنویسد  است  رفته  استان  دامن  بر  که  هایی  ستم 
امروز خیلی سریع روی کاغذ خبرم نقاشی تحسین 

می کشید
بهره برداری از سه پروژه سد سیاهو، آب رسانی به 15 
روستا و کلنگ زنی نیروگاه بادی درح با اعتبار هزار و 
220 میلیارد تومان حکایت از قدم بلند توسعه دارد.

مشروح این خبر را در شماره بعدی روزنامه خراسان 
جنوبی بخوانید.

گزارشی از افتتاح و کلنگ زنی 3 طرح بزرگ با حضور وزیر و مدیران ارشد استان 

یک سد خبر 

فاینانس خارجی کوره اولین نیروگاه زغال سوز را گرم نکرد

حرارت اعتبارات به نیروگاه طبس 

برکت حق در دل کویر 

 توقیف دام های غیر مجاز
 از اتوبوس  

بیش از دو هزار  قطعه طیور و چند راس دام 
بدون مجوز  بهداشتی در بازرسی از یک دستگاه 

اتوبوس در قاینات کشف شد.
فرمانده انتظامی قاینات گفت: مأموران انتظامی 
شهرستان هنگام گشت زنی هدفمند و کنترل 
اسکانیا  اتوبوس  یک  به  عبوری  محور های 
مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی متوقف 

کردند.
سرهنگ» زال بیکی« افزود: مأموران در بازرسی 
از خودرو هزار قطعه مرغ، هزار قطعه جوجه اردک 
و  پنج رأس گوسفند که به صورت غیرمجاز و بدون 
 مجوز های بهداشتی حمل می شد، کشف کردند.

او با بیان این که کارشناسان ارزش احشام و طیور 
کشف شده را 450 میلیون ریال برآورد کردند، 
افزود: در این خصوص یک متهم دستگیر و با 
تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی معرفی شد.

وانت تریاکی
62 کیلو و 800 گرم تریاک در بازرسی از وانت 

پیکان در قاینات کشف شد. 
فرمانده انتظامی قاینات گفت: مأموران یگان 
امداد شهرستان هنگام کنترل محورهاي عبوري 
به یک وانت پیکان که در کنار جاده پارک بود 
مشکوک شدند و خودرو را بازرسی کردند و در 
بازرسی از آن  62 کیلو و 800گرم تریاک كه 
به طرز  ماهرانه اي در خودرو جاساز شده بود 

کشف کردند.
سرهنگ»محمود زال بیکی« ادامه داد: دراین 
باره خودرو توقیف و یک متهم دستگیر شد که به 
همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام 

قضایی معرفی و روانه زندان شد.

اعتبار آزمایشگاه تخصصی دام شرق کشور نرسید

اکبری_ احداث آزمایشگاه تخصصی شرق کشور که 
سال 90 شروع شد، حال با گذشت 9سال از کلنگ زنی 
با پیشرفت بیش از 80 درصدی، برای تکمیل و راه اندازی 
به بیش از هشت میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. به گزارش 
خراسان جنوبی، هر چند قرار بود نیمی از اعتبار مورد نیاز 
تا قبل از پایان سال گذشته برای ادامه مسیر تزریق شود 
اما شیوع کرونا و دیگر عوامل دست به دست هم دادند 
تا این مهم محقق نشود و با گذشت یک ماه و نیم از سال 
جدید هم خبری از اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل و راه 
اندازی این آزمایشگاه تخصصی که با توجه به ظرفیت 
دام استان نیاز اساسی به شمار می رود، نباشد. مدیر کل 
دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به پیشرفت بیش 

از 80 درصدی پروژه و نیاز هشت میلیارد تومانی برای 
اتمام آن، گفت: پس از سفر معاون سازمان برنامه و بودجه 
کشور این پروژه حیاتی جزو پروژه های سفر تعریف و قرار 
شد برای ادامه راه هشت میلیارد تومان اعتبار تخصیص 
یابد یعنی مرحله اول این اعتبارات به میزان چهار میلیارد 
تومان قبل از پایان سال و 50 درصد باقی مانده امسال به 
این پروژه تزریق شود که هیچ کدام از این دو حالت محقق 
نشده است. به گفته دکتر »اصغرزاده«، سازمان مدیریت 
وبرنامه ریزی استان و استانداری خراسان جنوبی پیگیر 
تخصیص این میزان اعتبار هستند و تحقق چهار میلیاردی 
تامین اعتبار این پروژه قبل از پایان سال 98 به علت شیوع 
کرونا و کمبود اعتبار محقق نشد و تامین اعتبار کلی این 

پروژه بنا به دستور استانداری که باالی 80 درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد، جزو برنامه های اولویت دار است. وی گفت: 
امیدواریم تامین اعتبار برای انجام 15 درصد باقی مانده 
کار سریع تر انجام شود و با تامین هشت میلیارد تومان 
اعتبار شاهد بهره برداری این پروژه تا دهه فجر باشیم. 
وی در ادامه با بیان این که تنها تامین تجهیزات سرمایشی 
و گرمایشی پروژه بیش از سه میلیارد تومان اعتبار نیاز 
دارد،تصریح کرد: اگر بخشی از اعتبارات در سال گذشته 
محقق می شد هزینه کمتری داشتیم و حال بر اساس تورم 
های موجود کمی کار دچار مشکل می شود. به گزارش 
خراسان جنوبی، تاکنون بیش از 800 میلیون تومان 
اعتبار برای این پروژه طی این سال ها تخصیص یافته است 
و تامین تجهیزات مورد نیاز برای این آزمایشگاه توسط 

سازمان دامپزشکی کشور انجام می شود. 

1740 بسته حمایتی 
 فردوس و زیرکوه

 قبول باشد 
هـزار و 740 سـبد حمایتـی از سـوی قـرارگاه 
بیـن  مسـئوالن  باحضـور  مومنانـه  مواسـات 
قشـرهای مختلـف خسـارت دیـده از کرونـا در 
زیرکـوه و فـردوس درمرحلـه توزیـع قـرار گرفـت.
حجت االسـالم والمسـلمین» بابایی« امـام جمعه 
فـردوس درایـن مراسـم گفـت: درهیـچ کجـای 
دنیـا ایـن چنیـن حرکـت انقالبـی  ونوعدوسـتی 
وجـود نـدارد کـه مـردم وخیـران ایـن گونـه بـه فکر 
نیازمنـدان باشـند و میلیـون هـا بسـته حمایتـی را 
درسراسر کشـور دراختیار نیازمندان قرار دهند.
بـا  هـم  فـردوس  فرمانـدار  میرزایـی  مهنـدس 
قدردانـی از خیـران ودسـت انـدرکاران قـرار گاه 
مواسـات مومنانه  گفت: کمک هـای مومنانه  باید 
از توزیـع سـبد هـای حمایتی فراتـر رود وبه سـمت 

ایجـاد اشـتغال و رفـع بیـکاری بینجامـد.
سـرهنگ »خـدادادی« فرمانـده ناحیـه مقاومـت 
بسـیج  نیز تعداد سـبد ها ی حمایتی را درسومین 
مرحلـه از رزمایـش 1270 بسـته اعـالم و اظهـار 
کـرد کـه  جمـع ریالـی کمـک هـای ایـن  مرحلـه بـا 
احتسـاب 700پـرس غـذا و کارت هـای هدیـه و 
بسـته هـای حمایتـی 545 میلیـون تومان اسـت. 
سـرگرد »کریمی« فرمانـده ناحیه مقاومت بسـیج 
سـپاه زیرکـوه هـم گفـت: در مراحـل توزیـع کمک 
مومنانـه بـه ترتیـب 703، 450، و468 سـبد 
غذایـی )مجمـوع هـزار و هفـت هـزار( و کمـک 
هـای دیگـر بـا هزینـه 361  میلیـون بین خسـارت 
دیـدگان از ویـروس کرونـا در ایـن شهرسـتان 

توزیـع شـد.
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600 متر کتابخانه در قفسه کمبود های  درمیان  

درمیان  600مترمربع  فضای کتابخانه عمومی کمبود دارد. این شهرستان 
در بورنگ، قهستان و اسدیه کتابخانه عمومی دارد اما رئیس کتابخانه های 
عمومی درمیان از نبود کتابخانه در روستای نوغاب و شهرهای گزیک و طبس 
مسینا خبر می دهد و می گوید که برای تامین اعتبار مورد نیاز این فضاها از بنیاد 
مستضعفان درخواست کمک و مذاکرات اولیه انجام شده اما برنامه مشخصی 

اعالم نشده است. 
به گفته »طاهره رمضانی« شهرستان درمیان 120 مترمربع کتابخانه روستایی 
برای نوغاب الزم دارد و طبس و گزیک نیز هر کدام 220 متر کتابخانه عمومی 
نیاز دارد و در مجموع برای رفع 600 مترمربع فضای کتابخانه عمومی، 
حدود700  میلیون تومان اعتبار الزم است اما هیچ  محلی جزو اعتبارات تملک 

دارایی های سرمایه ای نیست.

کوزه گراز کوزه شکسته آب می خورد 

خانه  سفال

خانه سفال در منزل کوزه گران بیرجند راه اندازی می شود. به گزارش خبرنگار 
ما، استاندار چندی قبل از محله خیر آباد مرکز استان بازدید کرد که در این 
برنامه، مصوباتی برای این منطقه قدیمی مد نظر قرار گرفت و یکی از آن ها راه 
اندازی خانه سفال است. رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
بیرجندگفت: به این منظور خانه تاریخی کوزه گران انتخاب شده و تجهیزات 
و زیرساخت ها در حال نصب است تا در هفته صنایع دستی، خانه سفال فعال 
شود. آموزش، تولید، پخت، لعاب دهی و ... از کارهای برنامه ریزی شده برای 
این خانه است که »فوالدی« به آن اشاره می کند و توسط پیش کسوتان و انتقال 
تجارب آن ها به عالقه مندان انجام خواهد شد. به گفته وی هر یک از اتاق های 
خانه به کاری در تولید سفال اختصاص می یابد تا زمینه برای انجام کار توسط 

پیش کسوتان و آموزش به  نسل جوان فراهم شود. 

سلطان صنایع دستی 
درمیان 

سوزن دوزی درمیان به عنوان خوشه صنایع 
دستی این شهرستان انتخاب شد. 

در طرح خوشه صنایع دستی، از هر شهرستان یک 
رشته به عنوان پایلوت )آزمایشی( و الگو انتخاب 
می شود که براین اساس و به گفته مسئول میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درمیان، 
سوزن  در  700نفر  حدود  فعالیت  به  توجه  با 
دوزی، این رشته به عنوان خوشه صنایع دستی 
شهرستان انتخاب شد. »شهسواری« با یادآوری 
تعداد زیاد هنرمندان سوزن دوز، معرفی 20 
نفر برای استفاده از تسهیالت را کم دانست و 
افزود: هر صنعت گر 10 میلیون تومان تسهیالت 
دریافت می کند اما بازاریابی و فروش تولیدات 

هم مهم است.  

فقط 5 درصدشانس بافت تاریخی خوسف
5 درصد از بافت تاریخی خوسف تاکنون مرمت و بازسازی شده است. بنا به 

آمار مدیر پایگاه بافت تاریخی شهرستان، خوسف 21 هکتار بافت مصوب 
دارد که در بین آن 24 اثر از  جمله حمام، قلعه، مسجد، آب انبار و... دیده 

می شود اما با توجه به وسعت عرصه کار و کمبود منابع، بخش زیادی از 
بافت مرمت نشده و اقداماتی مانند جداره سازی، بام سازی، بازسازی بنا 

و... در 5 درصد این فضا انجام شده است.

»پریسا جمشیدی« گفت: 6 خانه هم به صورت مشارکتی در بافت تاریخی 
خوسف با همکاری مالک مرمت شده است اما  اعتبار زیادی برای مرمت و 
بازسازی نیست و از بودجه سال 98 هم رقمی برای مرمت و بازسازی بافت 
محقق نشده است.به گفته وی، اگرچه تاخیر در مرمت بافت باعث تخریب و 
آسیب آن می شود اما برای جلوگیری از این موضوع تالش می شود تا با استحکام 

بخشی و مرمت بناهای اضطراری از آسیب بیشتر کاسته شود. 

فرهنگستان

قاسمی

 در چند سال گذشته بافت های تاریخی به عنوان پایگاه 
های ارزشمندی مورد توجه قرار گرفته است و در برخی 
نقاط کشور، نقش پر رنگی در توسعه اقتصاد، فرهنگ، 
مسائل اجتماعی و... دارد. بنا برآمار فقط در چهار شهر 
بیرجند ، بشرویه، خوسف و شهر تون فردوس 105 هکتار 
بافت تاریخی وجود دارد در حالی که عرصه کوچکی از آن 
مرمت و بازسازی شده و کمبود اعتبار سد راه احیای بافت 

تاریخی است. 

22هکتار بافت ثبت شده 
بشرویه یکی از  بافت های تاریخی زنده را دارد یعنی هر چند 
که بناها اعم از خانه، مسجد، حمام و... آن تاریخی و قدیمی 
است اما همچنان مردم در آن زندگی می کنند. وسعت 
بافت تاریخی ثبت شده این شهر 22 هکتار  و معماری خانه 
هایش صفه نشین و مربوط به دوران صفوی است. مدیر 
پایگاه بافت تاریخی بشرویه بافت تاریخی شهر را شامل 
محله های مقری، میان ده، پایین محله و محله سرپل بیان 
می کند که در سال های اخیر با اقدامات فرهنگی روحیه 
مشارکت پذیری مردم برای مرمت و احیای آن افزایش 
یافته است.»شبنم زاده«  می گوید :مرمت و بازسازی بافت 
تاریخی مشکالتی دارد که رها شدن برخی بناها توسط 
ورثه و تخریب آن در بارندگی ها از آن جمله است.میراث 
فرهنگی درباره آسیب های بافت ،مطالعات و پایش انجام 
داده است که بیشتر همان وراثت خانه ها و ناتوانی مالک 
در مرمت را نشان می دهد. به نظر وی بافت تاریخی بشرویه 
نیازمند بازسازی و مرمت است و مانند یک ساختمان 
نیست که 90درصد کار مرمت آن انجام شود بلکه مانند 
موجود زنده همیشه نیاز به رسیدگی و مرمت دارد. وی 
اظهار می کند که نمی توان گفت چند درصد بافت تاریخی 

مرمت شده چرا که کار زیادی انجام اما در یک محدوده 
22هکتاری، حجم کار زیاد است و می توان خوش بین بود 
که 20درصد کار استحکام بخشی و نجات بخشی بافت 
تاریخی انجام شده است اما 100درصد بافت تاریخی نیاز 
به مرمت دارد و دولت به تنهایی نمی تواند کار کند و مردم 

باید پای کار بیایند. 

3.5 میلیارد در 10 سال
بخش زیادی از بافت های تاریخی استان در فردوس 
فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس  آمار  است.  واقع 
گردشگری و صنایع دستی این شهرستان موضوع را 
تایید می کند حدود 200 هکتار بافت تاریخی در این 
شهرستان وجود  دارد که  90 هکتار در بافت تاریخی 
در  هکتار   25 مهوید،  روستای  در  20هکتار  تون، 
روستای بیدسکان و 45 هکتار در روستای تاریخی 
برای  گوید:  می  »صداقت«  است.  شده  واقع  برون 
مرمت بافت تاریخی به صورت تک بناهای مصوب، 
شاخص و اضطراری اقدام می شود البته بازسازی 
بافت اعتبار جداگانه ندارد و در قالب شاخص  مرمت، 
احیا و نگهداری اماکن و جاذبه های تاریخی برای آن 
20درصد از بافت تاریخی  هزینه می شود و حدود 
شهرستان، شامل تک بناها و بناهای اضطراری مرمت 
و بازسازی شده است.بنا بر آمار وی حدود 3.5 میلیارد 
تومان برای مرمت این بناها در 10 سال گذشته هزینه 
شده است اما همه بافت نیاز به مرمت و بازسازی دارد 
و حداقل چهار برابر اعتبار هزینه شده با قیمت های 
موجود الزم و  در این شرایط اعتبارات قطره چکانی 

است و برخی بناها دوباره تخریب می شود.

مرمت 15درصد بافت
بیرجند به تنهایی درطرح تفضیلی 47 هکتار بافت تاریخی 

دارد که ویژگی مهم آن براساس توضیح مدیر پایگاه بافت 
تاریخی این شهرستان، جریان زندگی در آن است اما 
با وجود این حدود 15 درصد از بافت تاریخی بیرجند 
بازسازی شده است که البته کار میراث فرهنگی به تنهایی 
نیست و برخی مالکان و دستگاه های اجرایی مانند راه 
وشهرسازی هم مشارکت داشته اند. »نصرآبادی« با اشاره 
به این که به درستی نمی توان محاسبه کرد که چه وسعتی 
از بافت مرمت شده است، تاکید می کند: با محدودیت های 
موجود کار میراث فرهنگی به تنهایی خیلی مشکل است و 
اعتبار بسیار زیادی می خواهد. با وجود این اقدامات خوبی 
در سامان دهی محور تاریخی، کف سازی، اصالح سیستم 
روشنایی، جداره سازی، مرمت و ... انجام شده و کار برخی 
بناها مانند خانه شریف، موزه عروسک، فسیل و... به پایان 
رسیده است. به نظر وی نمی توان رقم دقیقی از اعتبار مورد 
نیاز برای مرمت بافت تاریخی اعالم کرد چرا که حدود 60تا 
85 اثر ثبت شده در بافت وجود دارد که مرمت هر کدام 
اعتبار سنگینی می خواهد که به تنهایی در توان میراث 

فرهنگی نیست و نیاز به مشارکت بهره بردار دارد.

پایگاه بافت تاریخی در 4 شهر
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  فرهنگی  میراث  معاون 
گردشگری و صنایع دستی هرچند به استقرار پایگاه 
بافت تاریخی در شهرهای بیرجند، خوسف، بشرویه و 
تون اشاره می کند اما می گوید که در بقیه شهرها هم 
بافت تاریخی وجود دارد ولی به دلیل نبود اعتبار و گرفتن 
موافقت تهران، پایگاه بافت تاریخی ایجاد نشده است در 
حالی که استقرار پایگاه در معرفی بافت و دریافت اعتبار 
از مرکز تاثیرگذار است اما تهران به آسانی موافقت نمی 
کند با وجود این در شهرهایی که پایگاه بافت تاریخی 
ندارد هم اقدامات مرمتی انجام می شود. »شریعتی 
منش« تصریح می کند که بافت های تاریخی موجود در 
استان وسعت بیشتری دارد اما همه آن مستند سازی و 
تعیین حریم نشده است. در چهار شهر دارای پایگاه بافت 
تاریخی، 30درصد مرمت و بازسازی به دلیل محدودیت 
های اعتباری انجام شده و آن چه مد نظر بوده محقق نشده 
البته این 30درصدغیر از تک بناهای مرمت شده  داخل 
بافت است. وی می گوید: 180 هکتار بافت تاریخی در 
44روستا شناسایی و در اصفهک و نایبند در فهرست 
ملی ثبت و بافت چهار روستای دیگر به تهران معرفی ،با 
وجود این برای بافت شهری و روستایی چهار میلیارد 
تومان هزینه شده است. وی تاکید می کند که بناها و بافت 
تاریخی نیاز به حفاظت و مراقبت دایمی دارد و با اتمام 
مرمت بازهم مراقبت و حفاظت می خواهد و چنان چه 
اعتبار بیشتری باشد بخش گسترده تری مراقبت و مانع 
از خسارت بیشتر می  شود. با وجود بافت تاریخی گسترده 
شهری و روستایی و کمبود اعتبار دولتی او مشارکت 
بیشتر مالکان و مردم برای مرمت و بازسازی بافت های 
تاریخی به ویژه عام المنفعه مانند مسجد، حسینیه، آب 
انبار و...را توصیه و اظهار می کند که با حجم کار و موانع 
موجود رقمی نمی توان برای مرمت و بازسازی بافت های 

تاریخی اعالم کرد. 
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 امثال و حکم  

آِل ِدَلَکنه َیه  

مثل » آِل ِدَلَکنه َیه « یکی دیگر از عبارت های 
قدیمی در کتاب دستان ها و داستان هاست. 
در  دهد:  می  توضیح  آن  درباره  کتاب  مولف 
زبان معیار این عبارت آل دِل َکنی است یعنی 
فردی است که دیدار یا گفتارش وحشت انگیز و 

ترسناک است.
دکتر »زنگویی« می گوید: این مثل را درباره کسی 
می گویند که به دلیل چهره زشت و منکر یا حضور 
غیر منتظره و سخن نسنجیده اش موجب مرگ، 

سکته یا هول و هراس دیگران می شود. 
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