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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

اخبار

طرح جامع تاالب کجی تهیه می شود

فرخ نژاد -طرح جامع تاالب کجی نمکزار نهبندان
در دست تهیه است.
فرماندار نهبندان در گفت و گو با «خراسان
جنوبی» با اعالم این مطلب گفت :تاکنون
جشنواره مجسمه های نمکی تاالب کجی نمکزار
دو دوره در سطح استان و یک دوره در سطح ملی
برگزار شد و قرار بود دومین جشنواره ملی آن
هم در سطح بین المللی برگزار شود اما به دلیل
فراهم نشدن زیرساخت ها سال آینده این دوره از
جشنواره در سطح ملی برگزار می شود.
مهندس «اصغر نظافت» اشاره ای به رایزنی هایی
که با استاندار خراسان جنوبی و معاون وزیر
فرهنگ و ارشاد برای برگزاری این جشنواره در
سطح بین المللی انجام شده است کرد و افزود :اگر
زمینه برگزاری این جشنواره در سطح بین المللی

فراهم شود به طور حتم یک برند برای استان و
نهبندان در این منطقه گردشگری و توریستی به
حساب می آید .به گفته وی برای برگزاری این
جشنواره در سطح بین المللی نیاز به مقدماتی
است که این مقدمات و زیرساخت ها به منظور
برگزاری جشنواره در سال آینده فراهم نشد و به
برگزاری آن در سطح ملی اکتفا شد.
فرماندار نهبندان با بیان این که طرح جامع تاالب
کجی نمکزار نهبندان به منظور ایجاد زیرساخت
های مورد نیاز جشنواره در سطح بین المللی در
حال تهیه است افزود :اهمیت این جشنواره سبب
شده تا دبیرخانه دایمی آن هم در مرکز استان
تشکیل شود« .نظافت» گفت :اصالح و آسفالت
 12کیلومتر جاده دسترسی تاالب از سهل آباد نیز
در همین طرح جامع دیده شده است.

سرپرست دفتر امور روستاها و شوراهای استانداری :

راه دررویی برای انحراف تسهیالت وجود ندارد
فرخ نژاد-قوانین در نظر گرفته شده برای
پرداخت تسهیالت اشتغال زایی روستایی راه
دررویی را برای انحراف متقاضیان این تسهیالت
باقی نگذاشته است.
یکی از مسائل مطرح در مورد پرداخت تسهیالت
اشتغال زایی روستایی این است که وام هایی که
متقاضیان برای این منظور دریافت می کنند در
راه درست آن هزینه نمی شود و بیشتر وقت ها
تسهیالت دریافتی از مسیر اصلی منحرف شده
و در راه دیگری هزینه و سرمایه گذاری می شود.
سوالایناستکهکمربندهایقانونیبرای مسیر
اصلی تسهیالت اشتغال زایی که به روستاییان
داده می شود محکم بسته شده یا راه دررویی برای
انحراف آن وجود دارد؟
سرپرست دفتر امور روستاها و شوراهای
استانداری خراسان جنوبی در پاسخ به این
پرسش به خبرنگار ما می گوید :راه دررو های
انحراف تسهیالت پرداختی به متقاضیان اشتغال
زایی در روستاها با توجه به این که وام آن ها مرحله
به مرحله و در ازای پیشرفت کار آزاد می شود تا حد
امکان بسته شده است.
به عالوه هر مرحله از وام هم بعد از بازرسی های
کارشناسان آزاد می شود .سوال دیگری که در
این زمینه طرح می شود این است که مشکل
اصلی تولیدات به ویژه برای روستاییان بازاریابی
آن هاست آیا برای اتصال تولیدکنندگان روستایی
به زنجیره بازار هم تدابیری اندیشیده شده است؟
آن طور که مهندس«عالیه خواجوی» می افزاید:
قبل از این که متقاضی اقدام به راه اندازی شغل
مورد نظر کند و طرحش را ارائه دهد یکی از
شاخص های قبول شدن طرح ،حل بودن مشکل
بازاریابی آن محصول است و تا وقتی که متقاضی
از بازار فروش محصول تولیدیش مطمئن نباشد

برای پرداخت تسهیالت به وی اقدام نمی شود.
دیگر مشکلی که به طور معمول روستاییان برای
دریافت وام با آن مواجهند مشکل ضامن است
پرسش اینجاست که به منظور رفع این قانون
دست و پاگیر چه اقدامی انجام شده است؟
سرپرست دفتر امور روستاها و شوراهای
استانداری خراسان جنوبی پاسخش به سوال
طرح شده این است که درابتدای امر متقاضیان
برای تامین ضامن با مشکل مواجه بودند اما با
تعاملی که با بانک کشاورزی و دیگر بانک های
عامل انجام شد این مشکل برطرف شد.
بیشتر روستاهای حاشیه شهر بیرجند به دلیل
لبریز شدن جمعیت مرکز استان به شهرک های
خوابگاهی برای ساکنان خود تبدیل شده است
آیا الزم نیست برای اشتغال در این روستاها هم
تدابیری اندیشیده شود تا کمتر شاهد رفت و آمد
روستاییان برای کار به شهر و دیگر نقاط باشیم؟
مهندس«خواجوی» در پاسخ به این پرسش می
گوید :برای این روستاها هم در قالب طرح های
اشتغال زایی باید ایجاد اشتغال شود تا ساکنان
این روستاها برای امرار معاش مجبور به رفت و آمد
به دیگر نقاط نباشند.
به عالوه اجرای طرح های خود اشتغال دراین
زمینه می تواند چاره کار باشد.

دو ایستگاه سنجش کیفی هوا
دو ایستگاه سنجش کیفی هوا در شهرستان های
بیرجند و نهبندان راه اندازی شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از راه
اندازی سامانه یکپارچه پایش آلودگی هوا در
کشور خبر داد و گفت :این سامانه برای توسعه
و ارتقای پایش آالینده های هوا ،شفاف سازی
اطالعات و قرار دادن آن در اختیار مردم راه
اندازی شده است.
«آرامنش» با بیان این که در حال حاضر در
خراسان جنوبی دو ایستگاه سنجش کیفی هوا
یکی در بیرجند و دیگری در نهبندان مستقر
است افزود :اطالعات این سامانه ها میتواند در
برنامههای شخصی شهروندان مفید واقع شود.
همچنین از آنجا که ایران و خراسان جنوبی
در معرض گردوغبار قرار دارد ،را هاندازی
سامانه پایش و اندازه گیری ذرات گرد وغبار
اهمیت بسیاری دارد .وی با اشاره به راهاندازی

یک خانه به جدول سالمت بیرجند اضافه شد
با بهره برداری از تجهیزات پزشکی فوق تخصصی
بیمارستان ولی عصر(عج) بیرجند یک خانه به
جدول سالمت این مرکز بهداشتی و درمانی
افزوده شد.
معاون وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،
در مراسم بهره برداری از تجهیزات پزشکی فوق
تخصصی بیمارستان ولی عصر(عج) بیرجند
یکی از کمبودهای این بیمارستان را نبود دستگاه
پالسما فرز دانست که کمبود آن سبب می شد تا
بیماران مجبور به رفتن به دیگر نقاط کشور شوند.
دکتر قاسم جا نبابایی دیگر کمبود بیمارستان
ولی عصر(عج) را تکمیل نبودن بخش جراحی
اعالم کرد و هدف از این سفر را بازدید از مراکز
بهداشتی و درمانی استان و اطالع از کمبودهای
موجود و جبران کارهای عقب مانده وکمبودها
دانست.
رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند هم گفت :برای تامین و خرید
تجهیزاتفوقتخصصیجراحیچشم 14میلیارد

فقط یک پنجم فعال است

توفانتعطیلیدرشهرک صنعتینهبندان

فرخ نژاد-شهر تولید نهبندان که باید پر همهمه ترین
نقطه این شهرستان باشد سال هاست که دیگر نه،
چندان شاهد برو بیای خودرو های حامل مواد اولیه و
تولیدی است و نه دیگر دودی از کارخانه و کارگاه های
آن بلند می شود.
آسمانتولیداینشهرکسالهاستکهبهدلیلازرونق
افتادن کارگاه و کارخانه های آن دود سیاه رنگ گرم
بودن واحدهای تولیدی را به خود ندیده است.
سالهاستکهصدایتولیددرشهرکصنعتینهبندان
به گوش نمی رسد و این شهرک در خاموشی به سر می
برد.سالهاستکهدیگرشهرتولیدنهبندانقطارشدن
کامیونوتریلیهایسنگینکهزمانیمحورنهبندانبه
ویژه در ورودی شهرک صنعتی را به یکی از شلوغ ترین
نقاط بهشت معادن خراسان جنوبی تبدیل کرده بود به
خود ندیده است.
حال این روزهای شهر تولید بهشت معادن خراسان
جنوبی تعریف چندانی ندارد زیرا از 30واحد کارگاهی
که برای این شهرک پیش بینی شده تعداد واحدهای
تولیدی فعال آن به نصف انگشتان دست هم نمی رسد.

• •قفل تعطیلی بر در واحدها

قفل تعطیلی بر درهر یک از این واحد ها که بیشتر آن
ها هم سنگ بری است یعنی این که شهر تولید بهشت
معادن خراسان جنوبی در حال احتضار است و هر
لحظه بیم آن می رود که قفلی بر در شهرک هم زده شده
و به کلی تعطیل شود .برخی از واحدهای تولیدی هم آن
قدر از تعطیلی آن ها دراین شهرک می گذرد که نه تنها
تجهیزات و دستگاه ها ،تار عنکبوت گرفته و مستهلک
شده که ساختمان های آن ها نیز پیر و فرتوت شده و نیاز
است دوباره به طور کامل بازسازی شود.
برخی ،از سال های پررونق واحدهای تولیدی این
شهرکمیگویندکههمینرونقسببشدهبودتامحور
نهبندان – بیرجند یکی از شلوغ ترین نقاط به واسطه
ترددوسایلنقلیهسنگینباشدامامدتیاستباتعطیلی
واحدهای تولیدی شهرک صنعتی نهبندان دیگر از این
ازدحاموشلوغیخبرینیستواینیعنیخاموشبودن
چراغ تولید نهبندان.
هرچند به گفته آن ها در حال حاضر جاده های این
شهرستان به سبب تردد تریلی های حامل مواد
خام معدنی نهبندان به دیگر نقاط کشور می لرزد و
مستهلک می شود اما چون صنایع فراوری این معادن
در شهرستان فراهم نیست به جز رنج ،نصیب مردم
نهبندان که روی گنج خوابیده اند نمی شود.
آن ها این موضوع را هم یاد آور می شوند که همان تعداد
اندک واحدهای تولیدی هم که درنهبندان فعال است
کمترازنیروهایبومیاستفادهمیکنندبههمیندلیل
جوانانی با تحصیالت عالی دراین شهرستان بیکار بوده
و رو به مشاغلی آورده اند که در شان آن ها نیست.
بهگفتهآنهاتعدادواحدهاییهمکهدرشهرکصنعتی
،االن فعالند کج دار و مریز کار می کنند و از جمله این
واحد ها می توان به دو واحد سنگ بری و بتن آماده و
همین طور قالی شویی اشاره کرد.
برخی هم چون به تازگی و چند روز و چندماهی بیشتر
نیست که برای کار به شهرک صنعتی آمده اند اطالع
چندانی از اوضاع و احوال این شهرک ندارند اما با
قابلیتفراوانمعدنیکهنهبندانداردتنهاراهبهحرکت

افزوده ای نصیب مردم نهبندان که روی گنج خوابیده
اند نمی شود.

• •واحدی تعطیل نشده

درآمدن چرخ تولید این شهرستان را سرمایه گذاری آن
هم از نوع اصولیش می دانند.
رئیس شهرک صنعتی نهبندان هم اشاره ای به فعال
بودن واحدهای تولیدی مانند یخچال سازی ،کلوچه
سازی ،تولید ظروف پالستیک و چند واحد سنگ بری
در گذشته دارد و می گوید :در حال حاضر هم سه واحد
سنگ بری در این شهرک موجود است که از این تعداد
دو واحد نیمه فعال بوده و دیگری هم ضبط بانک شده
است .عالوه براین یکی دو واحد بلوک زنی و موزاییک
زنی هم فعال است.
به گفته «موسی هاشمی» این شهرک دارای  30واحد
کارگاهی است که عواملی مانند نبود مدیریت ،بازار
فروش ،فاصله دور نهبندان برای تامین مواد اولیه
 ،بدهی به تامین اجتماعی و ...سبب شده تا بیشتر
واحدهای فعال آن غیر فعال شود .گالیه وی از این است
کهدرسهچهارسالاخیرمسئوالنشهرستانحتییک
بار هم برای بازدید به این شهرک نیامده اند تا از حال و
روز صاحبان کارگاه و کارخانه ها آگاه شوند.
به گفته وی اگر کمی مسئوالن از صاحبان کارگاه ها و
کارخانههاحمایتکردهویاآنهاراراهنماییمیکردند
با تغییر روش تولید یا تولیدات بازار پسند ،چرخ کارخانه
و کارگاه های تولیدی به چرخش در میِآمد
رئیس شهرک صنعتی نهبندان می افزاید :اگر کارگاه
های تولیدی کارآمد بوده و از کارایی الزم برخوردار
باشند می توانند خود را سرپا نگهداشته و به کار خود
ادامه دهند« .هاشمی» با اشاره به این که زیرساخت
های شهرک صنعتی نهبندان همانند آب و برق فراهم
است می گوید :تعدادی از واحدهای مشکل دار هم به
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان معرفی
شدند اما چون بیشتر واحد ها مشکل چک برگشتی
دارند نمی توانند از تسهیالت بانک ها استفاده کنند.

• •سوله های خالی

به گفته وی وقتی واحدهای تولیدی شهرک صنعتی
نهبندان فعال بود در هر یک از آن ها بین  8تا 10
نفرمشغول به کار بودند اما اکنون تنها ،سوله های خالی
این واحدها در شهرک باقی مانده است.

پرندگانسیبری،مهمانسدرزه
فرخ نژاد-حدود دو تا دو هزار و  500قطعه پرنده مهاجر برای زمستان
گذرانی مهمان سد رزه شدند.
سرپرستنمایندگیحفاظتمحیطزیستدرمیاندرگفتوگوبا«خراسان
جنوبی» با بیان این که پرندگان مهاجر از نقاطی مانند سیبری و روسیه برای
زمستان گذرانی به سد مخزنی رزه می آیند افزود :این پرندگان مهاجر از

اپلیکیشن سامانه یکپارچه ایستگا ههای پایش
کیفی هوای کشور در آینده نزدیک ادامه داد:
این اپلیکیشن به زودی در اختیار مردم قرار
میگیرد و آنان میتوانند از طریق گوشیهای
همراه خود اطالعات مربوط به شاخص کیفیت
هوا را کسب کنند که این کار در کاهش عوارض
ناشی از آلودگی هوا بهویژه برای بیماران و افراد
آسیبپذیر نقش مهمی دارد.

ریال از محل صرفه جویی اعتبارات هیئت امنا
هزینه شد.
«امینا ...گلرو» با بیان این که در گذشته با توجه به
نبود این تجهیزات ،بیماران به شهرهای زاهدان و
مشهد اعزام میشدند افزود :با تامین و تجهیز این
دستگ اهها مشکالت در این حوزه برطرف شد.
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گزارش

به عنوان مثال واحد یخچال سازی که سرمایه گذار آن
یک نفر از خطه شمال بود به دلیل این که بازار فروش
نداشت ورشکست کرد و واحدش هم در توقیف بانک
است .همچنین واحد دیگری مانند کلوچه سازی نیز
چون مواد اولیه آن باید از فاصله دورتری از نهبندان
تامین می شد خیلی صرفه نداشت وتعطیل شد.
واحدهایسنگبریاینشهرکهمکهبیشترصاحبان
آنهاازاصفهانبودندبااینکهمواداولیهدردسترسآن
ها بود اما به دلیل تجهیزات و امکاناتی که باید از دیگر
نقاط تامین می شد با کمبود نقدینگی مواجه شده و
این واحدها هم در حال حاضر در توقیف بانک هاست.
وی که خودش با راهنمایی رئیس شرکت شهرک های
صنعتی روش تولیدش را تغییر داده و از الشه سنگ ها و
ضایعاتسنگبریهااقدامبهساختبتنآمادهوسنگ
های مورد نیاز برای استفاده بولوارها و ...می کند می
گوید :از این ضایعات  ،مواد اولیه چاه های نفت قطر را
تهیه می کند طوری که به همین تازگی تامین  10هزار
تن از تولیدات وی را از این کشور به وی سفارش داده اند.
براساس برنامه ریزی های انجام شده در آینده نزدیک
هم  8هزار تن دیگر قرار است این کشور سفارش دهد .

• •نیاز به راهنمایی

به نظر وی باید مسئوالن ،صاحبان صنایع ورشکسته
شدهراتوجیهوراهنماییکنندتابهدنبالایجادصنایعی
بروند که توجیه اقتصادی و بازار مصرف داشته باشد به
عالوه از مواد اولیه که در شهرستان موجود است هم
آنچه نیاز دارند تامین شود.
وی این موضوع را هم یاد آور می شود ضایعاتی که در
سنگ بری ها وجود دارد حتی صاحبان آن ها حاضرند
به افراد پول بدهند تا آن ها را از کارگاه هایشان بیرون
ببرند.
رئیس شهرک صنعتی نهبندان تنها بهره مردم این
شهرستان را که ذخایر معدنی فراوانی دارد شغل
کامیونداریبرایحملاینموادبهدیگرنقاطومشغول
به کار شدن تعدادی از مردم نهبندان در معادن فعال
می داند و می افزاید :چون صنایع پایین دستی مربوط
به معادن دراین شهرستان ایجاد نشده است هیچ ارزش

 15آبان ماه به سد رزه آمدند و تا اوایل اردیبهشت هم در همین سد به دلیل
تامین بودن آب و غذا و از همه مهم تر به سبب امنیت حاکم بر آن می مانند.
«هاشم آزموده» پرندگان مهاجر را شامل اردک سبز و سرحنایی ،حواصیل،
خوتکا ،چنگر ،غاز وحشی ،کشیم ،آنقوت ،باکالن و انواع پرندگان آبزی و
کنار آبزی اعالم کرد و گفت :تعدادی از پرندگان ،مسیر سه هزار کیلومتری
را از شمال سیبری به این منطقه طی کردند.
به گفته وی برخی از پرندگان فقط برای استراحت در این سد فرود می آیند
و بعد برای زمستان گذرانی به نواحی جنوب کشور می روند.
به عالوه در فصل حضور پرندگان در این منطقه پرسنل یگان حفاظت محیط

رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت نهبندان مدعی
است که دراین  8سال اخیر واحد تولیدی در شهرک
صنعتی شهرستان تعطیل نشده و تنها یک واحد سنگ
بری ضبط بانک شده و دیگر واحد های آن فعال است.
مهندس«اردونی» برخی واحدهای تعطیل شده را
مربوط به  12 ، 10سال قبل می داند که به واسطه
مشکالت مدیریتی تعطیل شدند.
به عالوه بعد از تعطیلی هم پی گیری از سوی صاحبان
واحدها برای فعال شدن مجدد آن ها انجام نشده است.
وی این موضوع را هم یاد آور می شود که واحدهای
مشکل دار شهرک صنعتی نهبندان درخواستی برای
بهره مندی از تسهیالت کارگروه تسهیل و رفع موانع
تولید نداشته اند و تنها به یک واحد از محل اشتغال
فراگیری وام پرداخت شده است.
مسئلهدیگریکهازنظرویسببشدهتاسرمایهگذاران
کمتر راغب به سرمایه گذاری در شهرک صنعتی
نهبندان باشند این است که زیرساخت گاز در آن فراهم
نبوده و از طرف دیگر میزان برقی هم که در شهرستان
وجود دارد پاسخ گوی نیاز برخی صنایع نیست.
موضوع دیگری که رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت
نهبندانبهآناعترافمیکندایناستکهبهدلیلبهره
مندی نهبندان از ذخایر معدنی غنی الزم است صنایع
مرتبط با آن هم در جوار معادن ایجاد شود و اکنون هم
چندپروژهصنایعمعدنیدراینشهرستاندرحالایجاد
است .از جمله صنایع معدنی که «اردونی» از آن نام می
برد صنایع مربوط به آندولوزیت است که با پیشرفت
فیزیکی  80درصدی در حال اجراست.
واحد دیگر مربوط به فراوری سیلیس دهسلم نهبندان
می شود که حدود  70درصد پیشرفت فیزیکی دارد
و  2میلیارد تومان تسهیالت هم از محل تفاهم نامه
چهارجانبه دریافت کرده است به عالوه تا پایان سال هم
به بهره برداری می رسد.
به گفته وی یک واحد منیزیت هم در سلطان آباد در
حال احداث است که این واحد هم از محل تفاهم نامه
چهارجانبه ،یک میلیارد تومان تسهیالت دریافت کرده
و پیشرفت فیزیکی آن هم 50درصد است.
وی از دیگر صنایع جوار معدنی به واحد فلورین سیمرغ
اشاره می کند که این واحد هم از محل تفاهم نامه
چهارجانبه یک میلیارد تومان تسهیالت گرفته است.
همچنین واحد فراوری مس ماهورحیدرآباد هم که 90
درصدپیشرفتفیزیکیداردبعدازحلشدنمشکالتی
که بین شرکا ایجاد شده قابل بهره برداری خواهد بود.
رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت نهبندان می گوید:
در حال حاضر برنامه ریزی خاصی برای به چرخش
درآوردنشهرکصنعتیشهرستاننداریموبایدمنتظر
استقبال سرمایه گذاران از این شهرک بود.
«اردونی» با بیان که به طور معمول سرمایه گذاران
بیشتر در نقاطی اقدام به سرمایه گذاری می کنند که از
زیرساخت ها و امکانات الزم برخوردار باشد نه شهرک
صنعتی نهبندان می افزاید :تا بهره مندی شهرک
صنعتی شهرستان از زیرساخت گاز باید منتظر ماند و
بعد برنامه مدونی برای احیای آن تدوین کرد.

زیست شهرستان به صورت متوالی منطقه را پایش و کنترل می کنند.
سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست درمیان با اشاره به این که سد
رزه یک نقطه گردشگری زیست محیطی برای طبیعت دوستان در این فصل
به حساب می آید ادامه داد :راه دسترسی به این سد که از مرکز شهرستان
درمیان (اسدیه)  40کیلومتر است آسفالت بوده و به راحتی می توان برای
دیدن این پرندگان مهاجر به سد رزه رفت.
سد رزه بزرگترین سازه آبی خراسان جنوبی است که با ظرفیت آب گیری
 24میلیون متر مکعب در  40کیلومتری شهر اسدیه مرکز شهرستان
درمیان واقع شده است و هم اکنون هشت میلیون متر مکعب آب دارد.

