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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

منابع اعتباری تامین آب روستاهای درمیان نرسید

تعدیلسرویسهایآبرسانیدرروزهایتشنگی

فرخ نژاد -دو دهه است که آسمان با زمین خراسان
جنوبی کم مهری می کند و نجوشیدن آب از چشمه
های زمین سبب شده تا مردمان این دیار صدای
تشنگی در نقطه نقطه استان سر دهند .این روزها لب
های زمین خشکیده و ترک خورده است و در قنات
های آن هم آبی برای جوشیدن وجود ندارد.
موج بی آبی صدای فغان روستاییان این خطه کویری
را به عرش رسانده است  ،داد همه آن ها از بی آبی
است که زندگی شان را فلج و آبادانی را از محل
سکونتشان پاک کرده است .آتش خشکسالی که به
جان خراسان جنوبی افتاد دامن همه نقاط استان را
گرفت و حاال شاید کمتر نقطه ای را بتوان یافت که از
گزند آن در امان مانده باشد.
ازجمله این نقاط هم شهرستان درمیان است
طوری که قهر آسمان در این دو دهه سبب شده تا
آب  65روستای شهرستان با تانکر تامین شود و در
حالی که این منطقه تا چندی پیش به دلیل موقعیت
کوهستانی سرزمینی سرسبز بود اکنون در تب و
تاب بی آبی می سوزد و هر چه می گذرد خاکستر
خشکسالی دامن منطقه وسیع تری از این حوزه را در
بر می گیرد .درجه تب برخی از این نقاط به واسطه
بی آبی به قدری باالست که اهالی چاره را در کوچ
می بینند تا جایی که بیم خالی از سکنه شدن برخی
از روستاهای این شهرستان مرزی وجود دارد.
در این بین به گفته مردم گاهی منابع آبی که به وسیله
تانکر حمل می شود آن قدر بی کیفیت است که به
هیچ عنوان قابل آشامیدن نیست .به عالوه در کنار آن
هزینه های حمل آب هم گاهی به حدی دیر پرداخت
می شود که مسئوالن به فکر تعدیل تعداد سرویس
های حمل آب می افتند.

• •تنها سازه آبی

در کنارهمه این محدودیت ها شهرستان مرزی
درمیان امکانی همانند سد رزه دارد که هم اکنون
هشت میلیون متر مکعب آب پشت این سد مخزنی
ذخیره شده است و می تواند برای تامین آب شرب
و کشاورزی این شهرستان مورد استفاده قرار گیرد.
هرچند در این سال ها فعالیت هایی برای استفاده از
این آب به منظور آبیاری زمین های کشاورزی پایین
دست سد انجام شد اما اهالی این روستا ها خواستار
عملیاتی شدن هر چه سریع تر این پروژه هستند.
به عالوه برخی از مسئوالن وزارت نیرو هم در سال
های گذشته در سفرهایی که به درمیان داشتند
قول تامین آب روستاهای پرجمعیت و بزرگ این
شهرستان همانند درمیان ،تخته جان ،گیت و ...را
داده اند اما تاکنون عملیاتی انجام نشده است.
این گالیه ها فقط از سوی روستاییان این شهرستان

همین دلیل و از روی ناچاری تعدادی از این سرویس
ها را تعدیل می کنیم.
مهندس« راستین راستکار» می افزاید :اکنون دو
پروژه آبرسانی بزرگ در این شهرستان در حال
اجراست که یکی از آن ها پروژه فاز دوی روستای
کالته مال است که اگر این فاز اجرایی شود  12روستا
از آب شرب بهره مند می شوند .وی اعتبار پروژه
آبرسانی مجتمع کالته مال را در سال  ،96هفت
میلیارد تومان اعالم می کند که با اجرایی شدن این
پروژه روستاهای گیت ،آنیک ،نگینان ،سرخنگ،
سریجان ،آویشک ،مهدی آباد ،کماچی ،نخاب،
محمدیه و ...از آب شرب برخوردار خواهند شد.

• •پروژه بزرگ آبرسانی

به زبان نمی آید بلکه مسئوالن درمیان هم خواسته و
دادشان از همین موضوع است طوری که فرماندار
درمیان در جلسه ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی
این شهرستان که با حضور مسئوالن استانی و محلی
برگزار شد به این موضوع اشاره کرد که چهار سال از
سفر معاون وزیر و قول مهندس «میالنی» برای تامین
آب روستاهای درمیان ،تخته جان ،گیت و سراب
می گذرد اما هنوز اقدامی انجام نشده است و وقتی
به عنوان فرماندار به این روستاها برای سرکشی و
بازدید می روم از مردم آن خجالت می کشم.
«بشیری زاده» همچنین اظهار کرد که تقاضای
روستاییان در هر دهگردشی و سفرکاری به روستاها
ایناستکهگازنمیخواهیماماکاریکنیدتاحداقل
آب شرب داشته باشیم.

• •آب مثل گازوئیل

وی به این موضوع هم اشاره کرد که چندی پیش یکی
از روستاییان یک چهار لیتری آب که با تانکر برای آن
ها حمل می شود با خود به فرمانداری آورد و گفت اگر
شما حاضرید این آب که مثل گازوئیل است را بخورید
ما هم می توانیم این کار را انجام دهیم اما گاهی
وقتی مجبور می شویم همین آب را از سرناچاری می
نوشیم .به گفته وی تا وقتی که اعتبارات آبرسانی
به روستاها قطره چکانی باشد باید داد از بی آبی در
روستاها را شنید و اشک آن ها را دید در حالی که هیچ
کاری نمی شود انجام داد.
وی یکی از ظرفیت های این شهرستان را سد مخزنی
رزه با گنجایش  24میلیون متر مکعب آب دانست که
اکنون هشت میلیون متر مکعب آب دارد و خواسته
روستاییان پایین دست سد رزه هم این است که هر

چه زودتر زمین ها تعیین تکلیف و عملیات آبرسانی
به این زمین ها آغاز شود تا بتوانند از این طریق ممر
درآمدی داشته باشند.

• •میت روی زمین می ماند

امام جمعه اسدیه هم حیات و آبادانی هر نقطه ای را
منوط به وجود آب در آن منطقه می داند و می گوید:
اگر این مایه حیات نباشد صحبت از اقتصاد ،ایجاد
کارخانه ،ماندگاری مردم ،همراهی با مسئوالن
و ...در آن منطقه فایده ای ندارد .حجت االسالم
والمسلمین« حسینی» با اشاره به بودجه های قطره
چکانی آبرسانی روستایی می افزاید :همین قطره
چکانی بودن تخصیص منابع اعتباری حوزه آب سبب
شده است تا آب شرب  65روستای درمیان با تانکر
تامین شود .این در حالی است که برخی از روستاهای
بزرگ و پرجمعیت این شهرستان مانند تخته جان و
درمیان با تنش بی آبی مواجه هستند.
به گفته وی تصور مسئوالن در مرکز استان این است
که مردم روستاها از کیفیت آب راضی نیستند هرچند
این مشکل هم وجود دارد اما کمبود آب در برخی از
روستاها به حدی است که گاهی مشاهده می شود
میت به دلیل نبود آب روی زمین مانده است.

• •*حمل  1200سرویس آب در ماه

مدیر امور آب و فاضالب روستایی درمیان هم در گفت
و گو با «خراسان جنوبی» اشاره ای به تامین آب شرب
 65روستای شهرستان به وسیله تانکر دارد و می
گوید :هر ماه برای تامین آب شرب اهالی این روستاها
هزار و 200سرویس با اعتبار 65میلیون تومان حمل
می شود که به دلیل محدودیت اعتباری دو سال است
که منابع آبرسانی سیار تخصیص نداشته است و به

وی پروژه بزرگ دیگری که در این شهرستان در حال
اجراست را طرحی اعالم کرد که توسط شرکت آب
منطقه ای کار می شود هرچند هدف از اجرای این
طرح آبرسانی به اسدیه است اما روستاهای فورگ،
اره فورگ ،درمیان و سرو هم که در مسیرخط انتقال
آن قرار دارند از آب شرب برخوردار می شوند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان هم از در
دست تهیه بودن مطالعات جامع تهیه آب شرب هزار
و  500نقطه روستایی از دشت خوشاب خبر می دهد
و می گوید :نیاز آبی شهرستان درمیان حدود سه
میلیون متر مکعب است که با برنامه ریزی های انجام
شده قرار است از آب ذخیره شده در پشت سد رزه
استفاده شود .مهندس«امامی» می افزاید :از محل
منابع تنش های آبی نیز  10میلیارد تومان برای این
شهرستانمجوزگرفتیمتاکمبودآبشهراسدیهونیاز
آب شرب روستای درمیان و نقاط روستایی همجوار
آن با جمعیتی حدود پنج هزار نفر تامین شود.
به گفته وی تالش براین است تا اردیبهشت سال آینده
این کار به پایان برسد تا در تابستان دغدغه تامین آب
نداشته باشیم .همچنین از محل منابع ملی نیز برای
تامین آب شرب شهر گزیک اعتبار مصوب شده است و
برای ایجاد سیل بند در شهر طبس مسینا نیز مناقصه
برگزار می شود.

• •افق1425

وی می گوید  :برای تامین آب شرب درمیان تا افق
 1425در حال گرفتن مصوبه آن هستیم که امید
براین است که سال آینده با گرفتن مجوز اجرایی  ،این
پروژه هم شروع شود.
به گفته این مقام مسئول برای اجرای پروژه انتقال آب
از سد رزه در دو سال گذشته  14میلیارد تومان هزینه
شده است و شبکه اصلی انتقال هم پایان یافته است.
همچنین 35هکتار از زمین های پایین دست سد رزه
برای اجرای شبکه انتقال آب آماده بازسازی است.

آخرین خبرها از انتقال آب سد رزه برای کشاورزی

 70درصد شبکه آبرسانی روستایی درمیان فرسوده است

هاجری-آخرین اقدام ها و فعالیت های انجام شده برای استفاده از آب سد رزه در زمین های کشاورزی
اعالم شد .رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان احداث سد رزه را یکی از پروژه های مهم درمیان به
ویژه برای مناطق مرزی این شهرستان دانست و به فعالیت های بسیار طوالنی و پرهزینه ای که برای
بهره مندی روستاییان روستاهای پایین دست این سد انجام شده است اشاره کرد.
مهندس«ولی پور» با اذعان به این که شاید در روند اجرای کار نواقصی هم وجود داشته باشد افزود:
نباید از ظرفیت قابل توجه این سازه آبی برای اشتغال مرزنشینان غافل شد.
وی امکان ذخیره آبی این سد را  24میلیون متر مکعب اعالم کرد که از این میزان  5.7میلیون متر
مکعب آن به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
به گفته وی انتقال آب تا زمین های کشاورزی پایین دست سد رزه یک مسیر طوالنی است که شرکت
آب منطقه ای عملیات اجرایی آن را به سرانجام رسانده است.
به عالوه  300هکتار از زمین های کشاورزی پایین دست سد تسطیح ،نوسازی و آماده کشاورزی
شده است .همچنین عملیات اجرایی  200هکتار دیگر هم به اتمام رسیده است و 100هکتار دیگر
در دست اجراست که تا یک ماه آینده به اتمام می رسد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان این که تمام زمین های کشاورزی پایین دست سد رزه به
سیستم های نوین آبیاری مجهز می شود از شکل گیری یک شرکت تعاونی کشاورزی متشکل از چهار
روستای مجاور این سد خبر داد و افزود :اعضای این شرکت تعاونی هم بیشتر جوانان بیکار هستند
و برای این که بتوانند حق عضویت خود را که حدود سه تا چهار میلیون تومان است بپردازند به بانک
معرفی شدند تا تسهیالت قرض الحسنه دریافت کنند« .ولی پور» افراد معرفی شده به بانک را برای
دریافت تسهیالت حدود  140نفر اعالم کرد و گفت :اگر افرادی هم هزینه پرداخت حق عضویت را
نداشته باشند قرار شده است به صورت اقساطی از آن ها اخذ شود.
وی ادامه داد :در قبال سرمایه ای که اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارمی دهند این شرکت هم زمین
تسطیح شده و با تمام امکانات زیر ساختی را در اختیارشان قرار می دهد.

فرخی -حدود  70درصد شبکه آبرسانی روستایی
شهرستان درمیان فرسوده است.
مدیر امور آب و فاضالب روستایی درمیان
درگفت وگو با «خراسان جنوبی» با اعالم این خبر
فرسودگی برخی از شبکه ها را خیلی زیاد دانست
و گفت :هر سال در برنامه داریم که حدود چند
کیلومتر از این شبکه ها را متناسب با اعتباری که
اختصاص می یابد به سازی و نوسازی کنیم طوری
که سال گذشته شش کیلومتر ازشبکه های انتقال
و توزیع شهرستان مرمت و به سازی شد « .راستکار» افزود :امسال هم حدود هشت کیلومتر ازشبکه
های انتقال و توزیع شهرستان مرمت و به سازی می شود .وی در مورد پروژه آبرسانی به روستاهای
بیدسک و منند بخش قهستان این شهرستان گفت  :این پروژه از سال ها قبل شروع شده است و
عملیات اجرایی آن به پایان رسیده است و نصب و ایجاد شبکه های برق رسانی و ایستگاه های پمپاژ
آن باقی است که به احتمال زیاد اوایل سال آینده آماده بهره برداری خواهد بود .وی در ادامه اجرای
پروژه های فاضالب روستایی را جزو اختیارات این امور ندانست و اضافه کرد :پروژه های فاضالب
روستاییراشرکتمهندسیآبکشورمطالعه،نقشهبرداریواجرامیکند.ویبهپیشنهادتعدادیاز
روستاهای این شهرستان به شرکت مهندسی آب کشور به منظور مطالعه اجرای پروژه فاضالب اشاره
کرد وگفت :پروژه ای که مجری آن امور آب و فاضالب روستایی درمیان باشد به این امور ابالغ نشده
و اعتباری هم تزریق نشده است .به گفته مدیر امور آب و فاضالب روستایی درمیان فقط در گذشته
پروژه فاضالب روستاهای سیدان و فورگ با مشارکت دهیاری و مشاوره این امور اجرا شده است.
«راستکار» افزود :پروژه های نگهداری هم به صورت مستمر در دستور کار این امور است و دربرنامه
است تا شبکه توزیع روستاهای فورخاص ،بورنگ و مسک هم اصالح شود.
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گزارش

گزارش خبری
سپیده دم خونین محور دیهوک-فردوس

بی احتیاطی راننده  9نفر را بهکام مرگ برد
گروه گزارش -ساعت  02:30بامداد
روز گذشته یک دستگاه اتوبوس با  45نفر
سرنشین در کیلومتر پنج محور دیهوک -
فردوس دچار حادثه و واژگون شد که  9نفر
از سرنشینان دردم جان باختند و بقیه هم
مصدوم شدند.
رئیس اورژانس وفوریت های پزشکی
 115فردوس با اعالم این خبر به «خراسان
جنوبی» گفت19:نفر از مصدومان به
بیمارستان طبس اعزام و 17نفردیگر از آن
ها به بیمارستان شهید چمران فردوس منتقل شدند« .مجید نقره دانی» افزود :با اعالم این حادثه چهاردستگاه
آمبوالنس از فردوس  ،اسالمیه  ،باغستان و پایگاه هالل احم ِر سه راهی شهید زارع به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد :به دلیل این که دو ماه است دستگاه سی تی اسکن فردوس خراب و دردست تعمیر است ناچار
شدیم هفت نفر از مصدومان را با اتوبوس آمبوالنس و یک مصدوم دیگر که وضعیت وخیمی داشت را با اورژانس
هوایی به بیرجند اعزام کنیم.
فرماندار ویژه طبس هم گفت :بر اثر این حادثه 9نفر از مسافران جان باختند و ۳۶نفر زخمی شدند که در مرحله
اول تعدادی به بیمارستان طبس و تعدادی هم به بیمارستان فردوس منتقل شدند.
مهندس«طالیی مقدم» با انتقاد از کمبود امکانات و تجهیزات بهداشتی و درمانی در شهرستان ،کمبود ها را
مربوط به اورژانس ،پلی کلینیک ،کمبود تخت بیمارستانی و ...اعالم کرد و خواستار همت بیشتر مسئوالن
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برای رفع این کمبودها شد.
«طالیی مقدم» با انتقاد از این که حدود یک ماه است دستگاه سی تی اسکن بیمارستان طبس سوخته است اما
هنوز اقدامی برای تعمیر آن انجام نشده است افزود :همین کمبود سبب شد تا تعدادی از مصدومان حادثه با
بالگرد به مراکز درمانی بیرجند منتقل شوند .معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی هم روز گذشته
در عیادت از مصدومان اعزامی به مراکز درمانی مرکز استان از بسیج تمام امکانات خراسان جنوبی در همه حوزه
ها برای امداد رسانی به مصدومان این حادثه خبر داد  .دکتر«اسماعیلی» به داغدیدگان حادثه اطمینان داد که
با امکانات فراهم شده اجساد جان باختگان به محل سکونت آن ها حمل می شود .به عالوه امکانات الزم برای
همراهان مصدومان حادثه در شهرهای فردوس ،طبس و بیرجند فراهم شده است.
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور کشور هم در گفت وگو با «ایسنا» در مورد جزئیات حادثه
واژگونی اتوبوس در محورهای مواصالتی خراسان جنوبی اظهار کرد :ساعت  2:30بامداد روزگذشته در
کیلومتر 8محور فردوس در خراسان جنوبی این اتوبوس که از مبداء یاسوج به مقصد مشهد در حرکت بود؛ دچار
حادثه شد که  9کشته و  36مصدوم به جا گذاشت .سرهنگ «نادر رحمانی» توجه نکردن به جلو توسط راننده
اتوبوس را علت این حادثه بیان کرد و خستگی و خواب آلودگی راننده را هم محتمل دانست.
مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز گفت  :واژگونی اتوبوس در
کیلومتر  86محور طبس  -فردوس  36مصدوم و  9قربانی بر جا گذاشت.
دکتر دلخروشان افزود  14 :دستگاه آمبوالنس و یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد و در
مرحلهاول 36مصدوماینحادثهبههمراهاقداماتپیشبیمارستانیبهبیمارستانهایطبسوفردوسمنتقل
شدند و سپس  16مصدوم با بالگرد و اتوبوس اورژانس به بیرجند انتقال یافتند .به گزارش«خراسان جنوبی»
«جواهر هرمزیمقدم» از تلخابشیرین «،ملکه کرمی» «،شاهبیبی جاللی»  «،فاطمهزهرا فاتحیمنش»  «،زری
بزرگزاده»  « ،شاهبیبی درودگراصل» از دیل ،زینب رضاییالر از الر باشت ،شوکت محمد پور بیدک از بیدک
ی عمله از بیدزرد جان باختگان این حادثه هستند.
باشت و گلجهان افتخار 

 910میلیون تومان در حوزه میراث فرهنگی
درمیان هزینه شد
از محل منابع امسال  910میلیون تومان برای حوزه های میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری
شهرستان درمیان هزینه شد .مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری با اعالم این خبر گفت :از
مانده اعتبارات سال گذشته که تا شهریور امسال مجوز هزینه کرد آن را داشته ایم  650میلیون تومان از محل
منابع ملی برای مرمت بناهای تاریخی درمیان اختصاص یافت و از همین محل 260میلیون تومان هم در بخش
گردشگری شهرستان هزینه شد.
«رمضانی» از برپایی دو نمایشگاه صنایع دستی در این شهرستان خبرداد و افزود 19 :دوره آموزش صنایع
دستی هم در شهرستان برگزار شد که دراین دوره ها  190نفر آموزش های الزم را فرا گرفتند.
وی یکی از مزیت های این شهرستان را در حوزه صنایع دستی هنر پارچه بافی اعالم کرد و ادامه داد :در
روستاهای سرو،کالته نظر ،دونخی،آسفیچ ،منصورآباد و شهر اسدیه دوره های آموزشی پارچه بافی برگزار شد.
این مقام مسئول اشاره ای به برگزاری دو دوره سوزن دوزی در روستای ماه بانو و چرم دوزی در شهر اسدیه کرد
و گفت :در این شهرستان  12مورد پروانه صنایع دستی انفرادی صادر شده است که تا پایان سال به  15مورد
می رسد« .رمضانی» صدور پروانه کارگاهی را یک مورد دانست و افزود :پنج مورد تجهیز کارگاه صنایع دستی
هم انجام شد و پنج رشته منسوخ شده صنایع دستی از جمله سوزن دوزی در درمیان احیا شده است.
وی به اشتغال زایی  18نفر در حوزه صنایع دستی درمیان اشاره کرد که ثبت سامانه رصد شده است.
به عالوه به یکی از فعاالن حوزه صنایع دستی شهرستان در ایجاد کارگاه  350میلیون ریال تسهیالت پرداخت
شد .همچنین تاکنون  23نفر به صورت انفرادی به بانک در قالب دریافت مشاغل خانگی برای ایجاد کارگاه
های صنایع دستی معرفی شدند .به گفته وی در حوزه گردشگری هم اتفاق خوبی رخ داد که ایجاد دو واحد
بوم گردی در روستای هدف گردشگری فورگ مراحل پایانی را می گذراند .به عالوه یکی از اهالی روستای اره
فورگ درخواست تبدیل یک بنای تاریخی به اقامتگاه بوم گردی را دارد .دیگر این که یکی از اهالی مسک هم
یک بنای تاریخی را در این روستا مرمت کرد تا از آن به عنوان اقامتگاه بوم گردی استفاده شود .از همه مهم تر
این که در شهرستان درمیان مسبوق به سابقه نبوده است که گردشگر خارجی داشته باشیم اما امسال چندین
گردشگر خارجی برای دیدن جاذبه های فورگ به این شهرستان آمدند.

