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حرف مردم

 36هزارهکتاراراضیآزادفیروزهمحیطبانندارد!
مسئولادارهزیستگاههاوامورمناطقحفاظتازمحیطزیستاستان:پیگیرهستیمکهظرفیکیدوسالآینده
یکمحیطبانبرایفیروزهجذبکنیم
گلستانی ،ترسول /شهرستان فــیــروزه با
زیستگاه هــای حــیــات وح ــش ،عــرصــه های
طبیعی ،گــونــه ه ــای گــیــاهــی نــــادر ،چشم
انــدازهــای زیــبــا و مناطق بــکــری کــه دارد،
متاسفانه فاقد پاسگاه محیط بانی و نیروی
محیط بان است و پیگیری ها برای قرار گرفتن
این مناطق در فهرست مناطق حفاظت شده
استان تاکنون ناموفق بوده است.
به گــزارش خراسان رضــوی ،ثبت فیروزه در
فهرست مناطق حفاظت شده منوط به تایید
وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت است که
به دلیل وجود تعارضاتی مانند معادن و اراضی
کشاورزی ،محدودیت اراضی ملی ،وضعیت
توپوگرافی ،پوشش گیاهی و منابع آبی تاکنون
به سرانجام نرسیده و موجب شده تا این منطقه
با مساحت  26هزار هکتار که باید به آن حریم
حفاظتی درخت کهنسال فیروزه با مساحت
 10هکتار را هم اضافه کرد ،هنوز محیط بان
نداشته باشد و در بسیاری از ضروریات کارش
لنگ باشد.
•فیروزه بدون محیط بان

در این بــاره با رئیس نمایندگی حفاظت از
محیط زیست شهرستان فیروزه گفت و گو می
کنیم .جوان بخت به خبرنگار خراسان رضوی
می گوید :در شهرستان فیروزه عرصه های
طبیعی ،مناظر و چشم اندازهای زیبایی وجود
دارد که به عنوان مناطق آزاد و تفرجگاهی
استفاده و البته زیستگاه انواع حیات وحش
نیز محسوب می شوند .از جمله این مکان ها
سد بار ،انجیر زو سلیمانی ،ارتفاعات و مناطق
ییالقی روستاهای سلیمانی ،بتو ،گرماب
شــاهــزاده ،فهنه ،نسک ،اردالن ،کارجی و
معدن فیروزه است .در این مناطق گونه های
جانوری با ارزشی نظیر قوچ و میش اوریال،
کفتار ،گــرگ ،روبـــاه ،شــغــال ،تشی ،گــراز،
گربه وحشی ،انواع پرندگان شکاری ،انواع
پرندگان آبزی و کنارآبزی و مهاجر ثبت شده
است.
وی می افــزایــد :با همه ایــن اوصــاف به رغم
تالش هایی که برای ثبت فیروزه در فهرست
مناطق چهارگانه شده است ،تاکنون موفق
نبودیم ،زیرا تعارضاتی مانند معادن ،اراضی
کــشــاورزی مــردم ،محدودیت اراضــی ملی،
وضعیت توپوگرافی ،پوشش گیاهی و منابع
آبــی در منطقه داریــم که نمی گــذارد کــار به
سرانجام برسد.
جوان بخت درباره دیگر مشکالت این اداره
می افزاید :ما دو نیرو داریم که شامل رئیس

و کارشناس محیط زیست اســت و نیروی
محیط بان نداریم ،در این شرايط رئیس اداره
به عنوان فرمانده یگان حفاظت شهرستان به
تنهایی بار مسئولیت محیط بانان را به دوش
می کشد .در چارت سازمانی پنج نیرو از جمله
دو نیروی محیط بان تعریف شده است ولی
متاسفانه به دلیل کمبود شدید منابع مالی و
نیروی انسانی ،سازمان محیط زیست کشور
قادر به جذب و استخدام محیط بان به تعداد
کافی در اغلب شهرستان ها ،از جمله فیروزه
نیست و کلیه مناطق حفاظت شــده ،عرصه
های طبیعی و زیستگاه های حیات وحش در
معرض خطرات جدی هستند.
وی ادامه می دهد :بر اساس استانداردهای
جهانی به ازای هر هزار هکتار مناطق تحت
مدیریت ،یک نیروی محیط بان پیش بینی
شده در صورتی که در کشور ما در خوشبینانه
ترین حالت هر محیط بان بیش از  13برابر
یعنی  13هزار هکتار را کنترل می کند!
•پس از  13سال هنوز ملک اداره
استیجاری است

رئیس نمایندگی محیط زیست شهرستان
فیروزه همچنین به استیجاری بــودن ملک
اداره حفاظت از محیط زیست فیروزه اشاره
می کند و می گوید ۱۳ :سال از تاسیس این
اداره می گــذرد امــا همچنان ملک دولتی
نداریم و ساختمان اداره استیجاری است
که مشکالت متعددی را به وجــود آورده و
مانع خدمت رسانی مطلوب به جامعه هدف
شده است .از طرفی هم متاسفانه با کمبود
امکانات ،تجهیزات موتوری و کمبود اعتبار
مواجه هستیم.
فرماندار شهرستان فیروزه نیز درباره محیط
زيست شهرستان و تامین نیروی محیط بان

می گوید :اراضــی منابع طبیعی شهرستان
فیروزه  ۶۸هزار هکتار است که  ۳هزار هکتار
آن را منطقه بیابانی دارای درختچه تاغ و بقیه
را گونه های جانوری و گیاهی نادر و حفاظت
شده در برگرفته و نیازمند حفاظت است.
•حفاظت از محیط زیست فیروزه با کمک
های مردمی

مهدی باغیشنی می افزاید :با توجه به تاغزارها
و گونه هــای نــادر جــانــوری مــوجــود در این
اراضی ،برای جلوگیری از ورود قاچاقچیان
تــاغ ،نیاز جدی به محیط بان در شهرستان
داریــم زیــرا حفظ زیست جــانــوران به حفظ
پوشش گیاهی منطقه گــره خ ــورده اســت.
تاکنون مکاتبات و پیگیری های زیادی در این
زمینه انجام شده ولی نتیجه ای نداشته است.
هم اکنون با کمک نیروهای مردمی و ادارات
دولتی پروژه هایی نظیر کمربند حفاظتی به
صورت کانال و شیار احداث شده تا مانع خروج
تاغ از شهرستان شویم.
•گره وزارت صمت و جهاد کشاورزی بر
حفظ محیط زیست فیروزه

در ادامه این گزارش ،با مسئول اداره زیستگاه
ها و امــور مناطق حفاظت از محیط زیست
استان گفت و گو می کنیم .حسن خواجوی
می گوید :شهرستان فیروزه فعال جزو مناطق
آزادی است که حفاظت آن بر عهده ماست و
مقررات صید و شکار را بر آن حاکم کرده ایم.
ما روی دو منطقه از این شهرستان کار کرده
ایم ،یکی منطقه فیروزه و دیگری درخت کهن
سالی که با عنوان اثــر طبیعی ملی مدنظر
اســت .بــرای ارتــقــای ایــن مناطق و دریافت
مصوبه شورای حفاظت از محیط زیست نیاز
به اظهارنظر وزارت صنعت ،معدن و تجارت و

وزارت جهاد کشاورزی داریم .حسن خواجوی
ادامه می دهد :وزارت صمت به دلیل تعارضات
و حقوق معادنی که از قبل در منطقه ایجاد شده
یا در شرف ایجاد خواهد بود ،پاسخ درستی تا
این لحظه به ما نداده است .جهاد کشاورزی
هم برای حق و حقوق دامــداران این منطقه
که پروانه چرا به آن ها داده شده ،جواب مثبت
نداده است.
وی می گوید :ما در این منطقه دو نیرو داریم
بــرای اجــرای مقررات صید و شکار و خدای
ناخواسته این طور نیست که به مناطق آزاد
فــیــروزه بی تفاوت باشیم .خــواجــوی تاکید
مــی کند :بــه عــنــوان مثال حریم حفاظتی
درخت کهن سال فیروزه حداقل شعاع 500
متری دارد اما اطراف این درخت پر از اراضی
کــشــاورزی مــردم اســت و اگــر قــرار باشد این
درخــت به عنوان اثر طبیعی معرفی بشود،
دیگر مردم نمی توانند این جا کشاورزی کنند،
بنابراین در این باره وزارت جهاد کشاورزی
باید به ما پاسخ مثبت بدهد که بتوانیم جلوی
کشت و کار را بگیریم.
•هر  17هزار هکتار اراضی تحت مدیریت،

یک محیط بان

وی در خــصــوص قــوانــیــن مــربــوط بــه تعداد
محیط بان مورد نیاز به ازای محیط های تحت
حفاظت می گوید :استاندارد این است که
در محیط های تحت مدیریت ما به ازای هر 3
هزار هکتار باید یک محیط بان داشته باشیم
ولی ما در استان به ازای هر  17هزار هکتار
یک محیط بان داریم ،در کل استان حدود یک
میلیون و  50هزار هکتار عرصه تحت مدیریت
داریم که فیروزه از این ها مستثناست.
خواجوی در خصوص بدون محیط بان بودن
 36هزار هکتار اراضی آزاد فیروزه اظهار می
کند :برای چارت فیروزه یک محیط بان دیده
ایم که ظرف شاید یک یا دو سال آینده جذب
بشود .هر سال سهمیه استخدامی داریم که
فیروزه هم در اولویت ماست.
ســــاالری ،مــدیــر روابـــط عمومی اداره کل
حفاظت از محیط زیست خــراســان رضوی
نیز درباره استیجاری بودن ملک نمایندگی
ایــن اداره کل در فیروزه می گوید :بودجه
محیط زیست متاسفانه خــوب نیست و این
مشکل سراسری است ،ان شاءا ...ما بتوانیم
بودجه خوبی دریافت کنیم و در فیروزه زمین
یا ساختمانی بخریم .فعال با وضعیت بودجه ای
که داریم وضعیت همین است اما داریم کار را
انجام می دهیم و لنگ نمی ماند.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان

چندین هفته است که پل هوایی احمدآباد

با وجود پررفت و آمد بودن این مسیر و استفاده

برای آن ها باعث دردسر شده است .ضمن این

روبه روی بیمارستان قائم خراب و بسته است،
بیماران ،درست کردن آن ضــروری است .از

شهرداری تقاضا داریم سریع تر فکری به حال

استفاده می کنند که خراب بودن پله برقی آن

که به دلیل شلوغی ،عبور از عرض خیابان هم

واقعا سخت است.

شهرداری :خرابی دستگاههای شارژ «منکارت»
کار شهروندان است!
پیگیری حرف مردم
شهری
پیامک مردم :قصد ســوار شــدن بــه بیآرتی را
داشتم و منکارتم شارژ نداشت ،دستگاه شارژ
هم خــراب بــود و مجبــور شــدم  ۳۰۰۰تومان
پرداخت کنم .متصــدی مدعی بود چنــد بار با
شهرداریتماسگرفته،اماتعمیرنکردند.

مدیر عامل سازمان فــاوای شهرداری مشهد در پاسخ
به این گالیه شهروند به «خراسان آنالین» گفت :اگر
شهروندی خرابی در دستگاه شارژ منکارت مشاهده
کرد ،با ۱۳۷تماس بگیرد ،نهایت ظرف یک یا دو روز برای
تعمیرش اقدام میکنیم .بدیع فرخد افزود :شهرداری
برای دستگاههای خودکار شارژ هزینه زیادی میکند.

آسیبرسانی باالست ،امروز درست میکنیم ،یک هفته
بعد خراب میشود که فقط و فقط آسیبرسانی عمدی
شهروندان است .در این زمینه شهرداری شاکی اصلی
است .وی تصریح کرد :مشهد  ۸۵۰نقطه شارژ منکارت
دارد ،کالنشهرهای دیگر نصف این تعداد را هم ندارند.
تعداد نقاط شــارژ منکارت تهران با این عظمت از ما
کمتر است ،نمیتوان در خانه هر کسی شارژ منکارت
گذاشت .نیازی به افزایش ایستگاههای شارژ نداریم ،اما
آمادگی داریم تا  ۵۰۰ایستگاه شارژ اضافه کنیم.

برایاطالعمسئوالن

خوانندگان عزیز ،ستون «حرف مردم» روزنامه خراسانرضوی انعكاس دهنده صادق
نظرات ،انتقادات و مشكالت شما است.
تلفن05137009111:

نمابر05137615042:

پیامك2000999:

گرفتار هفت خان وام ازدواج
برای وام ازدواج بعد از معطلی زیاد باالخره در
بانک...شعبههاشمیهموفقبهثبتنامشدموپس
از یک ماه با داشتن دو ضامن فرهنگی اظهار می
کنند در اعتبار سنجی رد شد ه ام و به بانک دیگری
مراجعه کنم .یعنی چه؟ به چه کسی پناه ببرم؟
حد فاصل پل شاهد تا قبل از نان رضوی در
حاشیه دو طرف بولوار در بین درختان معتادان
مشغول مصرف مــواد مخدر به صــورت گروهی
هستند .ضمن این که منظره زشتی در ورودی
مشهد مشاهده می شود و روزانه شاهد تصادفات
وحشتناکی ناشی از تردد ناگهانی آنان هستیم.
لطفامسئوالنپیگیریکنند.
شما را به خدا نظارتی بر این رهن و اجاره ها
داشتهباشید.مسئوالنعزیزبیاییدیکبارسریبه
بنگاه ها بزنید .خانه هایی که با رهن و اجاره های
باال به مستاجران معرفی می کنند این قدر بی
کیفیتاستکهجاینشستنهمنیست.واقعاچرا
نظارتی نیست؟ چرا خانه ای که کلنگی و قدیمی
است باید با رهن و اجاره باال به مردم داده شود؟
سامانه  ۱۹۰پیگیری شکایات دانشگاه علوم
پزشکی مشهد ،پس از گذشت  ۲۰روز از تماس و
شکایتم از یک راننده اورژانس گلبهار ،تماسی با
من نگرفتند،دوباره تماس گرفتم تماممدت دفاع
وتوجیهمی کرد.
کاش آبفای مشهد برای اجرای طرح اگو در
خیابان یوسف زاده خواجه ربیع که از قدیمی ترین
محالت است چاره ای بیندیشد.
یک تپه با آسفالت در بولوار نماز به اسم سرعت
گیر درســت کــرده انــد ،حــداقــل رنگش کنید،
جلوبندی خودروها خراب می شود.
ساکن وکیل آباد  34خیابان سرو  9هستم.

مدتی است که بوی بد فاضالب منطقه ،بد جوری
ما را اذیت می کند .از دست اندرکاران خواهشمند
است پیگیری کنند.
لطفا از روند پیشرفت طرح ملی مسکن در
گناباد گزارش تهیه کنید.
فتنه اعتیاد جوانان مردم و خانواده ها و امنیت
اجتماعیراهدفگرفتهاستبیاییدوبیاییمباآگاه
سازی عمومی همه با هم این فتنه را خنثی کنیم و
بدانید که همه مردم مشهد و خراسان رضوی پای
در رکاب نیروی هوشیار انتظامی هستند.
لطفا یک گزارش از وضعیت اسفناک حقوق و
مزایای کارمندان شهرداری مشهد و سازمان های
وابستهتهیهکنید.
شوهرم امدادگر شرکت گاز در شهرستان
تربت است ،با گذشت بیش از پنج ماه از سال هنوز
حقوق شان را بر اساس سال  1400می دهند.
هیچ کس هم جواب درستی نمی دهد که چرا ؟ به
خدا زیر این فشار تورم نمی توانیم با این اجاره ها
و....ازسرکارهمکهبرمیگرددبا خودروی پدرش
کار می کند  .به مسئوالن شرکت گاز بگویید یک
ماه دیگر مدارس باز می شود ،آبروی پدر را پیش
بچه هایش حفظ کنید.
بعد از مدت ها خواستیم برویم طرقبه ،ورودی
آن با وجود امکان جابه جایی تیرهای برق آن قدر
کوچک است و خروجی شهر جلوی فروشگاه ها آن
قدر خاکی است که زیبنده این منطقه ییالقی
نیست.
شهرداری مشهد هزینه پیامک کسر از شارژ
خودروراحذفکردهوشهروندانمتوجهمبلغکسر
یا باقی مانده حساب نمی شوند آیا هزینه پیامک
گرانشدهکهالیتچنینکاریکردهاست؟

قلع و قمع ۱۳۰۰باغ ویالی غیرمجاز در مشهد
مدیر امــور اراض ــی سازمان
جهاد کــشــاورزی اســتــان از
قلع و قمع  1300باغ ویالی
غیرمجاز در مشهد خبر داد و
گفت :خارج از محدوده شهر
و محدوده طرح هادی روستا
هرگونه ساختوساز قبل از
این که در کمیسیون تبصره یک ماده یک طرح و تصویب شود ،غیر مجاز است.
قوسیان در گفتوگو با «خراسان آنالین» افزود :از ابتدای سال تاکنون حدود
 ۱۳۰۰بنای غیر مجاز را به حالت اول برگرداندیم .با توجه به آگاهیرسانی
عمومی همه دستگاهها و در راس آن دادگستری و همچنین برخوردهای قهری
روند رشد ویالسازی کاهش یافته است .وی تصریح کرد :هر هکتار زمین که
از چرخه تولید خارج شود ،غذای  ۲۰ایرانی از تولید خارج میشود ،مردم در
هر نقطهای تغییر کاربری مشاهده کردند به شماره تلفن  ۱۳۱اطالع دهند.

بدهی ۱۳میلیاردیبهتامیناجتماعی،دلیلردنشدن
بیمهپرسنلبیمارستانمهرگان

پل هوایی با پله برقی خراب!
پله برقی این پل بکند .بیشتر بیماران از این پل

روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

بهداشت و درمان و اجاره مسکن مهمترین
مشکالت مددجویان کمیته امداد نیشابور
شجاعی مهر /مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان نیشابور گفت:
با توجه به افزایش قیمت های اقالم بهداشتی درمانی و اجاره مسکن امروز
مهمترینچالشمابرایمددجویانموضوعتامیناقالمبهداشتیواجارهمسکن
مددجویانتحتپوششاینکمیتهاست.بهگزارشخراسانرضوی،ذبیحا...
حاجتمنددرنشستباخبرنگارانافزود ۲۱:هزارو ۴۹۱نفردرقالب ۱۵هزار
و۷۴خانوارتحتپوششکمیتهامدادنیشابورهستندکهازاینتعداد ۱۳هزارو
 ۲۳خانوارمعیشتبگیرهستندو۲هزارو ۵۱خانوادهازخدماتچندخدمتی
استفادهمیکنند.ویبیانکرد۳۰۰:مددجویبیمارصعبالعالجتحت پوشش
کمیته امداد نیشابور هستند که امسال به دلیل گران شدن اقالم بهداشتی به
خوبی نتوانسته ایم خدمات مورد نیاز ایشان را تامین کنیم .از تعداد کل زنان
ساکن شهرستان نیشابور که همسرشان فوت کرده ۴۰درصد و ۴۹درصد
زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد هستند و هم اکنون به طور کلی ماهیانه
۱۳میلیاردتومانبهعنوانحقوقبهمددجویانپرداختمیشود.مدیرکمیته
امداد امام خمینی(ره) نیشابور اظهار کرد ۸۶۲ :یتیم توسط  ۱۳هزار و 100
حامیو هزارو ۶۹۰فرزنددرطرحمحسنینتوسط هزارو ۶۸۵حامیحمایت
می شوند که سرانه دریافتی هر یتیم در کشور  ۷۰۰هزار تومان و این عدد در
نیشابور  ۵۶۰هزارتوماناست.

برای پرسنل بیمارستان مهرگان مشهد از بهمن سال گذشته بیمه رد
نشده و حقوق خود را از فروردین دریافت نکردهاند ،تکلیف این پرسنل
چه میشود؟
روابط عمومی بیمارستان مهرگان مشهد در پاسخ به این سوال شهروند به
«خراسان آنالین» گفت :از فروردین امسال تاکنون به علت بسته بودن اتاق
عمل بیمارستان ،پرسنل حقوقی دریافت نکردهاند .علت بسته بودن اتاق
عمل بیمارستان ،فوت شدن یک بیمار بود که معاونت درمان معتقد بود در
اتاق عمل فوت شده در صورتی که در بخش فوت کرده بود .تاکنون مسئله بیمه
پرسنل بیمارستان به نتیجه نرسیده است و حق بیمه برای پرسنل رد نمیشود،
زیرا مدیران گذشته بیمارستان پرداختی به بیمه نداشتند و مبلغی حدود ۱۳
میلیارد تومان بدهکار بودند.
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