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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

از گوشه و کنار استان

کشتارگاه شترمرغ در سربیشه به زودی
خسروی_ مجتمع پرورش شترمرغ به همراه کشتارگاه با همکاری بسیج سازندگی وآستان قدس رضوی
بااعتبار12میلیاردتومان به زودی درسربیشه احداث می شود.
حجت االسالم «سنجری» امام جمعه سربیشه درمراسم نکوداشت روز سربیشه بابیان این مطلب
افزود:برای نام گذاری روزی به نام سربیشه مناسبت های متعددی مطرح شد تا این که سالروزشهادت
16شهیدشهرستان درعملیات کربالی  5به نام روز شهرستان درشورای فرهنگی این شهر مصوب شد.
درادامه سردار«جهروتی زاده» یکی جانبازان دوران دفاع مقدس وهمرزم شهید همت گفت  :عملیات
کربالی 5وسعت سرزمینی نداشت امایک کربالی واقعی برای بچه های ایران شد.به گزارش خبرنگار
ما در حاشیه این مراسم نمایشگاه اقتصادمقاومتی از دستاوردهای شهرستان برگزارشد.

نماز باران در نوغاب پسکوه
حقانی-اهالی نوغاب پسکوه روز گذشته با پای پیاده
مسیر روستا تا جوار گلزار شهدای این روستا را پیاده
روی کردند و در مسیر راه به دعا و استغفار پرداختند
و سپس نماز طلب باران را در بیابان اقامه کردند.
به گزارش «خراسان جنوبی» در این مراسم با توزیع
غذای نذری و بلغور از شرکت کنندگان پذیرایی شد.

 ۷۳پروژه عمرانی دهه فجر در زیرکوه
دروگر-دهه فجر امسال  ۷۳پروژه عمرانی در
زیرکوه به بهره برداری می رسد.
معاون فرماندار زیرکوه شعار دهه فجر را سربلندی
ملت ایران در پرتو جمهوری اسالمی ،اقتدار همه
جانبه و اقتصاد مقاومتی اعالم کرد و گفت ۷۳ :پروژه
دهه فجر با اعتبار ۳۰میلیارد و  ۶۹۵میلیون تومان
در زیرکوه افتتاح می شود.
مهندس «مصطفی» ۱۸پروژه را شهری و ۵۵
پروژه را روستایی با  ۵۶نفر اشتغال پایدار برشمرد که 7هزارو 661خانوار از مزایای طرح ها بهره مند
می شوند .وی شاخص ترین پروژه ها را فاز اول گازرسانی به شهر زهان با مبلغ  ۵/۵میلیارد تومان،
گازرسانی به  ۱۶روستای شهرستان به مبلغ  ۱۸میلیارد تومان و آسفالت معابر به مبلغ  ۵/۱میلیارد
تومان اعالم کرد.

عرضه تولیدات اقتصاد مقاومتی در شوسف
مقیمی -غرفه عرضه تولیدات اقتصاد مقاومتی با
هدف عرضه مستقیم محصوالت محلی ،صنایع
دستی و تولیدات کشاورزی شهر و روستاهای
دهستان شوسف در سه شنبه بازار این شهر افتتاح
شد .
به گفته «علی پور»مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی
شوسف تمام شهروندان و اهالی روستاهای دهستان
شوسف می توانند در این غرفه برای عرضه مستقیم و
بی واسطه محصوالت اقتصاد مقاومتی و تولیدات مشاغل خانگی خود اقدام کنند.
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شهرستان ها

 11سال گذشت؛ آب به  8روستای کوهپایه ای سرایان نرسید

کولهکولهمهاجرت

موسوی -آب رسانی به  12روستای کوهپایه ای
شهرستان سرایان در قالب پروژه مجتمع چرمه -نوده
با گذشت  11سال هنوز به جایی نرسیده طوری که
تاکنون تنها  4روستا از نعمت آب آشامیدنی بهره مند
هستند و عملیات آب رسانی به  8روستای کوهپایه ای
با تانکر سیار انجام می شود و اهالی همچنان در انتظار
اقدام عملی مسئوالن در این زمینه هستند.
یکی از اهالی روستای کوهستانی خورزاد با گالیه
از روند کند اجرای پروژه آب رسانی به روستاهای
کوهستانی می گوید :اهالی  8روستای کوهپایه ای
با گذشت  11سال همچنان چشم انتظار بهره مندی
از آب آشامیدنی سالم هستند این در حالی است که با
وجود چند باررسانه ای شدن مشکالت در سال های
گذشته روند خدمات رسانی به این روستاها کند است.
«صفایی » ادامه می دهد:خشکسالی وخشک شدن
قنوات در چندسال گذشته شرایط متفاوتی برای این
روستاها رقم زده طوری که طبیعت زیبا و سرسبز و
درختان کهن با شاخه های در هم تنیده جای خود را
رفته رفته به خشکی و زمختی داده است.
وی تاکید می کند :آب نیست و اهالی منتظرند
مسئوالن فکری به حال این مناطق ییالقی بردارند.
به گفته وی  11ساله شدن این پروژه 12میلیارد
تومانی منطقی نیست و مسئوالن با توجه به اهمیت
موضوع باید پاسخ گو باشند.

• •امان مردم بریده

یکی دیگر از اهالی روستای کوهپایه ای آویز هم
بزرگترین مشکل روستا که زمینه ساز مهاجرت شده
است را کم آبی بیان و اضافه می کند :روستایی که
همواره از آن با چشم اندازهای بی نظیر یاد می شد
اکنون بر اثر بی آبی به تدریج طبیعت زیبا و سرسبز
خود را به خشکی وشاخ و برگ های بی رمق می دهد.
به گفته «تافته» بی آبی امان مردم را بریده است و فقط
حدود چند ساعت ،اهالی در روستا آب برداشت می
کنند و پس از آن آب قطع می شود.
وی با گالیه از روند طوالنی و تزریق قطره چکانی
اعتبار برای احداث تنها مجتمع آب رسانی روستاهای
کوهستانی سرایان می افزاید :این مشکل مهاجرت در
این روستاها را شدت بخشیده طوری که با گذشت 10
سال از شروع این پروژه هنوز بیشتراهالی این روستاها
مهم ترین مشکل را تامین آب شرب بیان می کنند.
وی تاکید می کند :مسئوالن شهرستان تامین آب
شرب روستاهای کوهستانی را در اولویت تخصیص
اعتبار قرار دهند چرا که مشکل جدی است.
«خویدار»یکی از اهالی روستای چرمه هم بر ضرورت

توجه به این مشکل تاکید می کند و می گوید  :مشکل
آب شرب در روستاهای کوهستانی سرایان سبب شده
روستاها یا خالی از سکنه شده یا جمعیت آن با کاهش
زیادی مواجه شود  .وی می افزاید :به دلیل مشکل
کمبود آب ،خیلی از اهالی روستاهای کوهستانی در
مرکز شهرستان ساکن شده اند ،این در حالی است که
وقتی روستاییان برای امور کشاورزی به روستا می روند
باید یک  20لیتری آب هر بار از شهر به روستا بیاورند.
وی با انتقاد ازکم توجهی به اولویت بندی تخصیص
اعتبار برای پروژه تامین آب شرب روستاهای
کوهستانی سرایان می گوید  :خیلی از پروژه ها مثل
راه با اعتبار میلیاردی کلنگ زنی می شود و پس از
یک سال هم شاهد افتتاح و بهره برداری آن هستیم در
حالی که پروژه تامین آب شرب روستاهای کوهستانی
سرایان که با هدف تامین آب شرب تمام این روستاها
سال  84کلنگ آن به زمین خورد پس از 10سال به
اولین روستای هدفش مصعبی رسیده و این روستا از
آب شرب برخوردار شده است ،با این تفاسیر مشخص
نیست روستاهای دیگر باید چند سال صبر کنند
تا باالخره پروژه به مقصد نهایی اش یعنی روستای
چرمه برسد .به گفته وی عملیات گاز رسانی به بیشتر
روستاهای کوهستانی از سال  92کلید خورد وهم
اکنون بیشتراهالی این روستاها از نعمت گاز بهره مند
هستند.به گفته وی اجرای گازرسانی و دیگر پروژه
ها در این روستاها بدون تامین آب شرب هیچ گونه
توجیهی ندارد چرا که خیلی از روستاییان این منطقه
به دلیل شدت مشکالت رفتن را به ماندن ترجیح داده
و کوله مهاجرت را بسته اند.
یکی از اهالی روستای چرمه از مشکالت این روستا به
دلیل نبود آب آشامیدنی صحبت می کند و این که با
طوالنی شدن اجرای پروژه احداث مجتمع آب رسانی
هر روز بر وسعت مشکالت افزوده میشود.
به گفته وی حتی استحمام در روستای چرمه امکان
پذیر نیست و اهالی برای استحمام باید به مرکز
شهرستان بروند.
مسئول شورای اسالمی روستا نیز در گفت وگو با
خراسان جنوبی مشکل آب در روستاهای کوهستانی
را جدی می داند و می گوید :تمام روستاهای کوهپایه
ای شهرستان ماهیت گردشگری دارند و ادامه این
روند ،زیرساخت های نیمه جان گردشگری را در آن ها
تهدید می کند .وی تامین آب شرب را پیش نیازبیشتر
نیازمندی ها در این مناطق می داند.
وی از وجود  ۸۰دانش آموز در مدارس روستا صحبت
می کند و می گوید :این جمعیت دانش آموزی حکایت

از حضور قشر جوان در روستا دارد که اگر برای تامین
مهم ترین نیاز زندگی آن ها یعنی آب اقدام نشود به طور
قطع رفتن را بر ماندن ترجیح خواهند داد.

• •بی فروغ شدن گردشگری

وی در ادامه به این نکته اشاره می کند که در زمانهای
نه چندان دور و حتی در زمان حاضر گردشگرانی
به این منطقه رفت و آمد داشته و هنوز هم دارند،
اما با عملکرد سوء یا غفلت برخی مسئوالن نه تنها
گردشگری در این منطقه کم رنگ وکم فروغ شده بلکه
گاه در این روستا «آب» برای نوشیدن یافت نمی شود.
وی با اشاره به این که اکنون اهالی این روستا آب
آشامیدنی ندارند می افزاید :حدود 60درصد از اهالی
روستای چرمه در طول شبانهروز حتی برای یک دقیقه
هم آب آشامیدنی ندارند و مجبورند برای تامین آب
چشم انتظار آب رسانیهای سیار باشند.
وی این مشکل را به همه روستاهای کوهستانی این
منطقه تعمیم می دهد و این که حدود چهل درصد
اهالی روستا از آب شرب برخوردارند در حالی که آب
موجود با هزاران زحمت از مالکین خریداری و تهیه
می شود و در فصل آبیاری مزارع زعفران  ،تامین آب با
کلی مشکل مواجه است.
البته «مهدی صمیمی راد »از اعضای شورای اسالمی
روستای چرمه هم می گوید:اهالی روستا در شبانه
روز دوتا چهارساعت بیشتراز آب آشامیدنی برخوردار
نیستند و آب مورد نیاز اهالی از طریق  2تانکر سیار
وخرید یک شبانه روز آب قنات از مالکین روستا تامین
وخریداری می شود.به گفته وی خرید آب در بیشتر
اوقات با اکراه و نارضایتی مالکین مواجه است چون
آن ها اعتقاد دارند تازمان همکاری آنان درتامین آب
شرب روستا  ،از تالش و انگیزه مسئولین روستا و
متولیان آب روستایی در تسریع عملیات اجرایی
مجتمع چرمه ،نوده کاسته می شود.
وی به جمعیت نزدیک به هزار نفری روستا اشاره می
کند ومی افزاید:هر سال حدود  4خانواده از روستا به
دلیل مشکل آب شرب مهاجرت می کنند.
وی درادامه می گوید:خرید یک شبانه روز از آب قنات

روستا برای تامین آب شرب اهالی سبب شده فعالیت
کشاورزی روستا کاهش یابد وبیشتر درختان روستا
خشک شود.
وی یادآور می شود:روستای گردشگری چرمه به
دلیل طبیعت بکر و وجود آثار ارزشمندی همانند غار
بتون،یخکده،خانه های قدیمی ،کالته ها ،خاورباال و
پایین ،باغستان وآسیاب آبی از ظرفیت های ارزشمند
گردشگری برخوردار است ودر گذشته جمعیتی بالغ
بر  4هزار نفر جمعیت را در خود جای داده بود.

• •در انتظار تخصیص

مسئول اداره آب و فاضالب روستایی سرایان در گفت
و گو با خبرنگار ما می گوید :از محل اعتبارات ملی
امسال یک میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان برای عملیات
اجرایی آب رسانی مجتمع چرمه ،نوده مصوب شده
است که هنوز در انتظارتخصیص است«.مهندس
ذبیحی » با بیان این که طبق قانون مناقصه تا زمانی
که  ۳۰درصد مبلغ وارد حساب شرکت نشود امکان
برگزاری مناقصه نیست می افزاید:تاکنون روستاهای
نرم  ،نوده ،کریمو و مصعبی در قالب این مجتمع از آب
آشامیدنی سالم بهره مند شده اند وروستای دره پر هم
تا پایان امسال برخوردار خواهد شد .
وی ادامه می دهد:با روند تخصیص اعتبارات به این
مجتمع پیش بینی بهره مندی روستاهای باقی مانده
در قالب برنامه زمان بندی ممکن نیست و با تخصیص
 ۳۰یا  ۴۰درصدی در عمل کارپیش نمیرود .

• •رایزنی با آستان قدس

به گفته وی برنامه ریزی ها براین است که با تخصیص
اعتبارات فعلی اجرای طرح تا روستای نوبهار پیگیری
شود وشبکه توزیع روستای دره پر هم تا پایان امسال
اجرا و واگذاری انشعاب در سه ماهه اول سال آینده
انجام شود.وی اعتبارات تکمیلی برای اجرای طرح را
 ۵میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان اعالم می کند.
وی ازرایزنی با آستان قدس رضوی برای مشارکت در
عملیات اجرایی مجتمع چرمه ،نوده خبر می دهد که
البته به گفته وی هنوز این رایزنی ها به نتیجه قطعی
نرسیده است.

