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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

رویداد

بحران آب در  215روستا

 80درصد اعتبارات ملیآب روستاییبهامسالنرسید
رحیم زاده -تخصیص کمتر از  20درصد اعتبارات
ملی امسال در حوزه آب روستایی در حالی است که
 215روستایخراسانجنوبیبابحرانآبمواجهاند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان در
گفتگو با «خراسان جنوبی» به اختصاص  26میلیارد
تومان اعتبار از محل منابع ملی برای این حوزه در سال
 96اشاره کرد که امسال از این رقم کمتر از  20درصد
آن محقق شد.
«صفوی نژاد» رقم اعتبار تخصیص یافته شده از
اعتبارات ملی امسال را پنج میلیارد تومان اعالم کرد
که این رقم در قالب اسناد خزانه تخصیص یافته است.
وی در ادامه به  298هزار و  919نفر جمعیت در
قالب  920روستای باالی  20خانوار با احتساب دو
شهر ارسک بشرویه و دیهوک طبس در استان اشاره و
اظهار کرد :از این تعداد 30روستای استان با جمعیت
چهار هزار و 525نفر با وجود داشتن شبکه آبرسانی به

کمک  1.6میلیارد تومانی خیران غیربومی
به مددجویان استان
مشتاق – از ابتدای امسال تا کنون خیران غیربومی یک میلیارد و 675
میلیون و  591هزار تومان به مددجویان بهزیستی استان کمک کرده اند.
معاون مشارکتهای مردمی اداره کل بهزیستی با اشاره به رایزنی های
انجام شده با موسسات خیریه زیادی در خارج استان برای دریافت کمک به
مددجویان گفت :این موسسات از ابتدای امسال یک میلیارد و 675میلیون
و  591هزار تومان برای کمک به مددجویان بهزیستی استان کمک کردند
که از این رقم یک میلیارد و 204میلیون و 671هزار تومان کمک غیرنقدی
بوده که بین  10هزار و  114مددجوی بهزیستی توزیع شده است.
به گفته «رحیمی» 370میلیون و 920هزار تومان از این کمک ها هم نقدی
بوده که بین هفت هزار و  279مددجوی این نهاد در استان توزیع شده
است .وی همچنین از اهدای  25سری جهیزیه بین نوعروسان زیر پوشش
بهزیستی استان توسط مؤسسات خیریه خبر داد.

سیب و پرتقال ارزان رسید
توزیع میوه تنظیم بازار پنجشنبه گذشته در مرکز استان آغاز شد و از امروز
طرح میوه های تنظیم بازار در شهرستان های استان شروع می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اعالم این خبر قیمت میوه تنظیم
بازار را حداکثر  15درصد کمتر از نرخ بازار اعالم کرد و گفت :هر کیلوگرم
سیب درختی و پرتقال تامسون و والنسیای تنظیم بازار به ترتیب با قیمت
دوهزار و  500و دو هزار و  650تومان عرضه می شود .ولی پور یادآور شد:
از آن جا که وزن جعبه های میوه در محاسبه و تعیین قیمت لحاظ شده است
میوه طرح تنظیم بازار در زمان توزین با احتساب وزن جعبه عرضه می شود.

دلیل خشکسالی های دو دهه اخیر دچار بحران آبی
هستند .به گفته وی  158روستا هم با جمعیت 18
هزار و  456نفر بدون هرگونه شبکه آبرسانی هستند
و حدود  29روستا هم با وجود برخورداری از شبکه
آبرسانی به دلیل خشکسالی ،خشک شدن قنوات،
چاه ها و  ...در این سال ها راکد شده اند.
وی در ادامه از تنش های فصلی و موقتی آب در 195
روستا با جمعیت 88هزار و 774نفر خبر داد و در عین
حال گفت :همچنین  537روستا با جمعیت 187
هزار و  164نفر بدون مشکل آبی هستند.
وی در ادامه به آبرسانی سیار  41روستای استان با
جمعیت  15هزار و  725نفر اشاره کرد و از اقدامات
این شرکت در سال گذشته به آبرسانی سیار به 438
روستا ،حفر هفت حلقه چاه عمیق ،اجرای 154
کیلومتر خط انتقال ،واگذاری سه هزار و  12فقره
انشعاب و ...اشاره کرد.

طرح ترافیکی نوروز  97استارت خورد
رضایی -طرح ترافیکی نوروز  97با حضور
مسئوالن استانی و فرماندهان نظامی و
انتظامی آغاز شد.
فرمانده انتظامی استان پنجشنبه گذشته
در رزمایش ترافیکی نوروز  97از کاهش آمار
جان باختگان تصادف های شهری و افزایش
 20درصدی متوفیان حوادث جاده ای در
سال  96خبر داد و مجموع تصادف های
شهری و جاده ای امسال را چهار هزار و300
فقره اعالم کرد که نسبت به سال گذشته22
درصد افزایش داشته است .سردار«شجاع»
در ادامه علل عمده تصادف های امسال را
تخطی از سرعت  ،بی توجهی به جلو ناشی

از خستگی و خواب آلودگی و انحراف به
چپ برشمرد و از حضور  100تیم محسوس
و  20تیم نامحسوس در جاده های استان
در طرح ترافیکی نوروز  97خبر داد .معاون
هماهنگی امور عمرانی استاندار هم در این
رزمایش بر تامین شرایط برای نوروزی ایمن
و ماندگار توسط دستگاه های ستاد اجرایی
خدمات سفر استان تاکید کرد و گفت :در
کمیته  10گانه ستاد اجرایی خدمات سفر،
بررسی های الزم برای ایجاد نظم و انضباط،
رعایت مقررات ایمنی و معرفی توانمندی
های استان در دستور کار قرار گرفته که امید
است به بهترین نحو اجرا شود.

«علوی مقدم» تاکید کرد :بر اساس مصوبات
این ستاد تمام مباحث از لحاظ امنیتی،
بازرسی و نظارت مورد رصد قرار می گیرد.
«بخشی» ،معاون امداد و نجات هالل احمر
استان هم گفت 31 :پایگاه جاده ای شامل
 22پایگاه ثابت ،هشت پایگاه سیار و یک تیم
واکنش سریع برای امداد رسانی به موقع در
ایام نوروز خدمت رسانی خواهند کرد.
«محمدنژاد» مدیراورژانس 115بیرجند هم
از فعالیت  64پایگاه اورژانس شهری و جاده
ای و دو پایگاه اورژانس هوایی در بیرجند
و طبس خبرداد و گفت 400 :تکنسین
اورژانس  115با  117دستگاه آمبوالنس،
دو دستگاه اتوبوس آمبوالنس ویک دستگاه
موتوروالنسآمادهباش 100درصدهستند.

تمهیدات نوروزی پلیس برای
محور دلهره

راه هم برای تامین سفری امن به طور قطع
همکاری خواهد داشت .سرهنگ«حسین
رضایی» با اشاره به زمان بر شدن دوبانده
سازی این محور اظهار کرد :با توجه به این که
این محور از خطرناک ترین جاده های استان
است پلیس راه نسبت به سال گذشته توان
تجهیزاتی و نیروی انسانی را در این محور
شش برابرکرده است .
وی این نکته را هم مطرح کرد که در طرح
ترافیکی نوروز  97در جاده های استان

 56دستگاه دوربین سامانه هوشمند و 56
دوربین ثبت تخلف سرعت دستی فعال
خواهد بود .رئیس پلیس راهور استان هم
گفت :با تجزیه و تحلیل آماری طرح نوروزی
سال گذشته  ،نواقصی که مشهود بود رفع
شد.سرهنگ«رضایی» با اشاره به تمهیدات
مدنظر برای شهرهای پرتردد مانند فردوس
و طبس یادآور شد :نیروهای کمکی از
فرماندهی انتظامی نیز در کنار ماموران
پلیس راهنمایی و رانندگی خواهند بود.

تمهیدات پلیس راه برای ارتقای ایمنی محور
بیرجند-قاین در ایام سفرهای نوروزی ویژه
خواهد بود .رئیس پلیس راه استان به سوال
«خراسان جنوبی» مبنی بر تمهیدات مدنظر
برای محور بیرجند-قاین در ایام نوروز پاسخ
داد :اگر از سوی اداره راه و شهرسازی قطعه
ای در این محور آماده استفاده باشد پلیس

مدیر صندوق کارآفرینی امید خبر داد:

پرداخت حق الزحمه کارورزان طرح وزارت کار از فردا
فاطمی -پرداخت حق الزحمه 155کارورز استان در طرح وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از فردا توسط
صندوق کارآفرینی امید استان آغاز می شود.
مدیر صندوق کارآفرینی امید استان با اعالم این خبر به «خراسان جنوبی» از طرح کارورزی به عنوان یکی
از برنامه های اشتغال زایی امسال دولت نام برد که در قالب به کارگیری دانش آموختگان دانشگاهی در
واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی اجرا می شود« .زنگنه» با اشاره به آغاز انعقاد قرارداد  155کارورز
با واحدهای تولیدی ،صنعتی و خدماتی استان در شهریور ماه امسال افزود :بر اساس دستورالعمل این
طرح مبلغ پرداختی مهر و آبان ماه این کارورزان  95میلیون و  640هزار تومان است که یک سوم حق
الزحمه این کارورزان از فردا تا روزهای پایانی سال پرداخت می شود.به گفته وی به ازای هر ماه کارورزی
برای افراد با مدرک کاردانی دو میلیون و 700هزار ریال ،کارشناسی سه میلیون و  100هزار ریال و
برای کارشناسی ارشد سه میلیون و  500هزار ریال در نظر گرفته شده که از فردا قابل برداشت است.
وی ابراز امیدواری کرد :حق الزحمه آذر و دی ماه کارورزان این طرح اشتغالزایی تا پایان فروردین 97
پرداخت شود و حق الزحمه دو ماه پایانی امسال هم به مراتب متناسب با تامین اعتبار پرداخت خواهد شد.
وی یادآور شد :حق الزحمه کارورزان این طرح از محل اعتبارات مرکز کشور تعیین می شود.

قطعی  12ساعته گاز امروز در  15روستای قاینات
مشتاق  -امروز گاز مشترکان 15روستای شهرستان قاینات به مدت 12ساعت قطع می شود .به گزارش
روابط عمومی شرکت گاز استان به منظور انجام عملیات وصل گرم و تزریق گاز  ،روستاهای نوغاب حاجی
آباد ،شیرمرغ ،کالته نصیر ،رزدنبل ،مهنج ،مهواج ،اندریک ،گزنوک ،فلک ،باراز ،خونیک تجن ،کنارنگ،
کره ،تگابند و سفتوک امروز از ساعت هشت به مدت  12ساعت گاز ندارند.
در این گزارش همچنین به اجرای طرح قرائت و چاپ آنی صورت حساب های گاز در استان اشاره شده
است که بر اساس آن قبض گاز مشترکان هنگام قرائت شماره کنتور صادر می شود.

 147مسئول ایمنی در کارگاه های استان
رحیم زاده -امسال  147مسئول ایمنی در کارگاه های استان استقرار یافتند .مدیر روابط کار اداره
کل تعاون کار و رفاه اجتماعی با اعالم این خبر استفاده از مدل خود بازرسی درون کارگاهی را از
رویکردهای اساسی و جدید وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بیان کرد که در آن کارفرما ملزم به
بکارگیری یک نیروی واجد صالحیت بر اساس مدرک تحصیلی ،سوابق آموزشی ایمنی ،سابقه کار و
 ...به عنوان مسئول ایمنی است .به گزارش روابط عمومی این اداره کل« ،رضازاده» افزود :در راستای
اجرای این مدل امسال برای  179نفر به عنوان مسئول ایمنی توسط کارفرمایان پرونده تشکیل و برای
توانمند سازی این افراد  10هزار و  24نفر ساعت آموزش ایمنی برگزار شد.

پرورش  2هزار بز سانن در استان
کوثری -از دو هزار بز از نژاد سانن پرورش یافته در استان  153رأس به متقاضیان تحویل شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اعالم این خبر به افزایش حدود سه برابری درآمد پرورش بز
سانن نسبت به بز بومی اشاره و میانگین شیردهی روزانه این نژاد را دو کیلوگرم ،دوره شیرآوری را شش
ماه و ضریب شیردهی را  80درصد اعالم کرد .به گفته «ولی پور مطلق» طرح اصالح نژاد دام در استان
در مرحله ثبت مشخصات است و در ایستگاه های بز کرکی سربیشه از سال  76و بزسانن در طبس هم
از سال 87با وارد کردن سه بز نر سانن از ایستگاه اصالح نژاد یزد ،نسبت به طرح اصالح نژاد اقدام شد.
به گزارش روابط عمومی این سازمان ،وی با بیان این که بیشترین استقبال از طرح اصالح نژاد مربوط به
شهرستان طبس است ،نرخ تبدیل خوراک مناسب تر ،افزایش تولید و افزایش فرآورده های دامی و درآمد
بیشتر ،کاهش خسارت با توجه به خشکسالی ها و....را از مزایای پرورش بزسانن برشمرد.

