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 200سرویس آب رسانی سیار دو ماه دیگر حذف می شود

اقتصادی

چشم روشنیبهچهار روستایتشنهدرمیان

لبخند شیرین بر لب کارگران صنعت پیر درمیان

خبرهای قندی

فرخنژاد-بازگشت به کار کارگران یک کارخانه ،شیرین ترین خبری است که یک مدیر می تواند به کارگرانی
بدهد که چند سال است طعم تلخ بیکاری را پس از تعطیلی کارخانه می چشند.
 25اردیبهشت امسال با راه اندازی بخش فنی کارخانه قند قهستان که چند سالی است به دلیل بدهی17
میلیارد تومانی مدیران قبلی ،فرسوده و مستهلک شدن دستگاه های آن با حدود  65سال کار و  ...تعطیل
شده است شیرین ترین خبری است که می توان آن را در برهه ای که بیکاری بیداد می کند و هر روز خبرهایی
از تعدیل نیروها در کارگاه ها و کارخانه های مختلف به گوش می رسد اعالم کرد.
مدیر کارخانه قند قهستان در گفت وگو با «خراسان جنوبی» خبر از راه اندازی بخش فنی این کارخانه می
دهد که با راه اندازی این بخش حدود  27نفر به کار برگشته اند.
مهندس «عظیمی» می افزاید :خبرهای امیدوار کننده دیگری هم در مورد این صنعت پیر شهرستان مرزی
درمیان در راه است که به محض عملی شدن آن را اعالم می کند .به گزارش «خراسان جنوبی» در جلسه
ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی درمیان که  15بهمن سال گذشته در مرکز این شهرستان یعنی اسدیه
برگزار شد استاندار دستگاه های اجرایی زیادی را مکلف به رفع مشکالت اساسی این منطقه مرزی کرد که
ازجملهآنرفعمشکلکارخانهقندقهستاندرمیانبودوسازمانهمیاریوشهرداریهایخراسانجنوبی
موظف شد تا مشکالت این کارخانه را برطرف کند یا این که اگر راهکار و راه برون رفتی برای رفع معضل این
کارخانه وجود ندارد به طور کامل کف بر شود و صنعتی جدید در این شهرستان پا بگیرد.
همچنین در سلسله گزارش هایی که «خراسان جنوبی» برای صنعت به گل نشسته درمیان یعنی کارخانه
قند قهستان منتشر کرد  19دی سال قبل به این مسئله پرداخته شد که حدود دو سال است که تعدادی از
بومیان منطقه بعد از سال ها تعطیلی پیرترین صنعت استان کمر همت برای احیای آن بسته اند اما مثل این
که خریداران جدید هم در این مدت هنوز نتوانسته اند چک هایی را که مدیران قبلی کارخانه قند قهستان به
آن ها داده اند وصول کنند و از طرفی هم موفق به ثبت این کارخانه با کاربری جدید به نام خودشان نشده اند .
اختالفات مالی با مالکان قبلی و مشخص نبودن مالکیت و اعضای هیئت مدیره آن سبب شده تا مسئوالن
استان هم نتوانند شیرینی را به کام این کارخانه شهرستان مرزی درمیان برگردانند.
این موضوع را هم نباید از یاد برد که امکانات و دستگاه های این صنعت کهن سال استان با گذشت حدود
 60سال از زمان راه اندازی فرسوده و مستهلک و در چند سال اخیر به دلیل مشکالت و بدهی های زیاد به
طور کامل از چرخه تولید خارج شده است .به عالوه خریداران جدید هم این کارخانه را با بدهی  17میلیارد
تومانی تحویل گرفتند .هر چند سرمایه گذاران جدید اقداماتی برای تعمیر و سرویس کارخانه قدیمی قند
قهستان و حتی ایجاد خطوطی مانند تولید مربای زرشک و  ...را در دستور کار قرار دادند اما چون بدهی،
مسائل و مشکالت کارخانه فراتر از تصور آن ها بود نتوانستند به اهداف مدنظر دست یابند و همچنان این
کارخانه غیر فعال است .شاید این مسائل دست به دست هم داده تا مسئوالن صنعت ،معدن و تجارت استان
هم به عنوان متولی این حوزه در آخرین جلسه ای که با خریداران این کارخانه غیر فعال داشتند آب پاکی را
روی دستشان بریزند و آن ها را ملزم به تعیین تکلیف مالکیت و رفع اختالفات مالی کنند تا بعد برای حمایت
از این صنعت از رده خارج شده آن هم با تغییر کاربری و پرداخت تسهیالت اقدام کنند و دست آن ها را بگیرند.
این الزامات در آخرین نشست صورت جلسه شده است و باید از آن به عنوان آخرین اولتیماتوم به خریداران
کارخانه قند قهستان از سوی مسئوالن استان یاد کرد.

گزارش «زنگ زرشک» به سازمان حفظ نباتات کشور می رود
گزارش آفت زنگ زرشک شهرستان درمیان به سازمان حفظ نباتات کشور ارائه می شود.به گزارش
«خراسان جنوبی» روز گذشته دکتر «نوربخش» دبیر شورای نظارت بر سموم کشاورزی از باغ های زرشک
شهرستان درمیان به منظور پایش آفت زنگ زرشک و بررسی نحوه عملکرد سموم برای تهیه گزارش تحلیلی
و ارائه در جلسه فنی سازمان حفظ نباتات کشور بازدید کرد.
مدیر جهاد کشاورزی درمیان نیز چندی قبل به «خراسان جنوبی» گفت :حدود  210هکتار از درختان
زرشک شهرستان درمیان آلوده به آفت زنگ جارویی زرشک است و امکان شیوع آلودگی در مناطق
کوهستانی مثل درمیان و قهستان آشکار است« .ضیائیان احمدی» افزود :سال 95در 200هکتار ،مبارزه
شیمیایی و در  230هکتار هم هرس انجام داده ایم.

دیون آب رسانی سیار در استان چهار میلیارد تومان است
فرخ نژاد -هر چه آسمان بخیل تر شد نبض رگ های
آبی زمین هم کندتر شد طوری که در بیشتر روستاها
دیگر آبی از قنات ها و چشمه ها نجوشید تا لب ساکنان
آن نقاط را تر کند.
شیر مادر زمین که خشک شد تانکرها کار آب رسانی
را شروع کردند تا روستاییان تشنه زنده بمانند و ادامه
حیات دهند.
مایه حیات روستاها در تانکرها ریخته شد تا دبه های
آب از این تانکرها در گوشه خانه ها صف کشد و امید
روستاییان نیز به همین دبه های به صف شده برای چند
روز یا چند هفته و یک ماه بود.
شاید که نه به طور حتم بهترین هدیه ای که می توان به
روستاییان تشنه داد این است که تا چند روز یا چند ماه
دیگر می توانید دبه ها را جمع کنید و صدای زندگی را
از آبی که در لوله ها به جریان درمی آید بشنوید.
خجسته ترین خبری که مدیر امور آب و فاضالب
روستایی درمیان نیز در گفت وگو با «خراسان جنوبی»
مطرح می کند این است که در دو ماه آینده با حذف
چهار روستای شهرستان از چرخه آب رسانی سیار
 200سرویس از تعداد سرویس هایی که به روستاهای
تشنه درمیان آب می برند کاسته می شود.
هر چند به گفته مهندس«راستین راستکار» اکنون آب
 55روستای شهرستان مرزی درمیان به صورت ثابت و
 10نقطهدیگرآنبهطورمتغیربهوسیلهتانکرتامینمی
شود اما ابراز خرسندی وی از این است که دو روستای
فیزیک و آبیجان تا یک ماه آینده و روستاهای تخته جان
و خونیک سار نیز تا تیر ماه از چرخه آب رسانی سیار
خارج می شوند.
با خروج این روستاهای پرجمعیت از چرخه آب رسانی
سیار  150سرویس از حمل آب به تخته جان و خونیک
سار و  75سرویس هم از فیزیک و آبجیان کم می شود.
به گفته وی در فصل زمستان تا حدودی در سرویس
های آب رسانی سیار شهرستان تعدیل به وجود آمد
اما سال که نو شد چون مصرف و نیاز روستاها نیز باال
رفت به همان  900سرویس فصل گرما برگشت کرد.
این مسئول اشاره ای به انجام عملیات نهایی پروژه
آب رسانی تخته جان و خونیک سار دارد که مربوط به
تامین برق ،پمپاژ و ایجاد ایستگاه های برق آن می شود.

• •خروج از گردونه آب رسانی سیار

البته از نظر او نباید منکر شد که حذف این روستاهای
پرجمعیت از چرخه آب رسانی سیار در این برهه که
منابع مالی و هزینه آب رسانی سیار بیشتر دیون است
و تخصیص کمی دارد کمک بزرگی محسوب می شود.

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ورزش ذﻫﻦ

»ﻧﺎوﺎب« از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺮﻓﻪ ا
آن دراﺮان ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ »روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ و اﭘﻠﻴﻴﺸﻦ اﻧﺪروﺪ
آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮﻧﺎوﺎب،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿﻣﺮﺑﻌاﺳﺖﻪﻓﺮوﻧﺪ»رزمﻧﺎو«،دو»ﻧﺎوﺷﻦ«،
ﺳﻪ »اژدراﻓﻦ«و ﭼﻬﺎر »زﺮدرﺎ« در آن ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺟﺎ ادوات ﭘﻨﻬﺎن را
ﺸ Ëﻨﻴﻢ.ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻌﻀ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا »راﻫﻨﻤﺎ« ﺷﻤﺎﺳﺖ.

• ﻗﺎﻧﻮن:

ﻣﺴﻦﺗﺮﻦﭘﻴﺮﻣﺮددﻧﻴﺎﺷﺨﺼاﺳﺖﻪﻧﻮه
ﻫﺎﺶﻫﻢﺧﻮدﺷﺎنﻧﻮهدارﻧﺪ.درواﻗﻊﻫﻤﻪ
اﻦﺑﭽﻪﻫﺎﺑﻪﻧﻮﻋﻓﺮزﻧﺪاناﻦﭘﻴﺮﻣﺮد
ﺑﻪﺣﺴﺎبﻣآﻨﺪ.ﻓﺮضﻨﻴﺪﻪﺗﻌﺪاد
ﻓﺮزﻧﺪاندراﻦﺧﺎﻧﻮادهﺛﺎﺑﺖاﺳﺖ.ﻌﻨ
ﻫﺮﺗﻌﺪادﻪﭘﻴﺮﻣﺮدﻓﺮزﻧﺪدارد،ﻫﺮاز
ﻓﺮزﻧﺪاناوﻫﻢﺑﻪﻫﻤﺎنﺗﻌﺪادﻓﺮزﻧﺪداﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪوﻫﺮﺪامازﻓﺮزﻧﺪانآنﻫﺎﻫﻢﺑﻪ
ﻫﻤﺎنﺗﻌﺪادﻓﺮزﻧﺪداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪو...
روزﺗﻤﺎمﻓﺮزﻧﺪانوﻧﻮهﻫﺎوﻓﺮزﻧﺪانﻧﻮهﻫﺎ
وﻧﻮهﻫﺎﻧﻮهﻫﺎﺑﻪﻣﻨﺰلﭘﺪرﺑﺰرگﻣآﻨﺪ.
ﺟﻤﻌﻴﺖاﻦﭘﻨﺞﻧﺴﻞﺑﺎﻫﻢ٢٨٠١ﻧﻔﺮﻣ
ﺷﻮد.ﺑﻪﻧﻈﺮﺷﻤﺎاﻦﭘﻴﺮﻣﺮدﻬﻦﺳﺎلﭼﻨﺪ
ﻓﺮزﻧﺪاﺻﻠداﺷﺘﻪاﺳﺖ؟!

دﻗﻴﻘﻪ

ﺗــﻤــﺎم ادوات در اــﻦ
ﻣ ــﻌ ــﻤ ــﺎ»اﻓـــــﻘـــــ«ــﺎ
»ﻋـــﻤـــﻮد« ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰﻣﻮرب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

• •پروژه های شاخص آب رسانی

یکی از پروژه های شاخص دیگری که می تواند تا
حدودی تنش بی آبی روستاهای درمیان را کم کند
آب رسانی به  12روستای پرجمعیت این شهرستان
از فاز دوم مجتمع آب رسانی کالته مالست که از آبان
سال قبل عملیات آب رسانی به این روستاها شروع
شده و اگر اعتبارات امسال تخصیص یابد بنا به قولی
که پیمانکار داده است تا پایان امسال عملیات اجرایی
آن به اتمام می رسد.
این مسئول حوزه آب روستایی درمیان با بیان این که
اکنون پیمانکار با دیون ،عملیات اجرایی پروژه را شروع
کرده است مدت اجرای پیمان را دو سال اعالم می کند
و می افزاید :براساس برآوردهای انجام شده هفت
میلیارد تومان نیاز است تا این  12روستا از آب شرب و
بهداشتی بهره مند شوند.
«راستکار» این  12روستا را شامل گیت ،آنیک ،نوغاب
آنیک ،نگینان ،سرخنگ ،آویشک ،سریجان ،کماچی،
نخاب ،محمدیه ،خورشیدان و مهدی آباد برمی شمرد
و اشاره ای به این دارد که پیمانکار عملیات اجرایی
خطوط آب رسانی روستای گیت را شروع کرده و قرار

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺨﺖ

• ﻗﺎﻧﻮن:ﻠﻤﺎﺗ از ﻣﺘﻦ زﺮ ،رﻧﮕ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﺮازاﻦﻠﻤﺎتﺑﻪﺻﻮرت
 ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺟﺪول ﻣﺨﻔ
ﺷﺪه اﻧﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و ﺧﻂ ﺑﺰﻧﻴﺪ.
ﺧﻮاﻫﻴﺪدﺪ ﻪ ﺑﺮﺧ ﺣﺮوف ﻫﻨﻮز
ﺧﻂ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐدرﻨﺎرﻫﻢﻗﺮاردﻫﻴﺪﺗﺎرﻣﺰ اﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣ»واژهﺎﺑ«راﺸﻨﻴﺪ.
• ﻧﺘﻪ ﻫﺎ :ﻠﻤﺎت ﺷﺎﺪ در ﺟﻬﺎت
ﻣﺨﺘﻠ ﺣﺘ ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ،ﭘﺎﻴﻦ
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺎ ﻣﻮرب درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در
آﻏﺎز ﻠﻤﺎت ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ را ﭘﻴﺪا ﻨﻴﺪ و در
آﺧﺮ ﺳﺮاغ ﻠﻤﺎت ﻮﭼ ٤ﺣﺮﻓ،
٣ﺣﺮﻓو٢ﺣﺮﻓﺑﺮوﺪ.

ادوات در اــﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در ﻫﻤﺴﺎﮕ
ﻫــﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )ﺣــﺘــ از
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ(.

• ﻧﺘﻪﻫﺎ:

دﻗﺖﻨﻴﺪﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ»راﻫﻨﻤﺎ«ﺑﻪﭼﻪﺷﻠﻫﺴﺘﻨﺪُ .ﭘﺮﺑﻮدناﻦﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«»،ﻧﻴﻢداﺮه«»،ﻣﺮﺑﻊ«ﺎ»آب«درﭘﺎﺳﺨﻪﺑﻪ
دﺳﺖﻣآﺪﺎﻣﻼﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
ﻧﺎوﺎب»ﻣﻨﻄﻘ«اﺳﺖ،ﭘﺲﭼﺎرهﺣﻞآن»ﺣﺪسزدن«ﻧﻴﺴﺖ!ﺑﺎﺸËرواﺑﻂﻣﻨﻄﻘ،ﻣﺎﻫﻴﺖﻗﻄﻌﺑﻌﻀﺧﺎﻧﻪﻫﺎرا ﺗﻌﻴﻴﻦﻨﻴﺪ
وﺑﺎاﺳﺘﻨﺎدﺑﻪﻫﻤﺎنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎدﮕﺮﺑﺮﺳﻴﺪ.

٣٠

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪ ُﭘﺮﺑﺎﺷﻨﺪوﻟﺷﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔآنﻫﺎﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻮﻗﺘﺎﺑﺎﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮشﻧﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦدارد!اﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮدرﺑﺎره»ﻧﺎوﺎب«وﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺗﻤﺮﻨﻣﺘﻨﻮعﺗﺮرادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﻣﺘﻮﺳﻂ

سومین طرح بزرگ آب رسانی روستایی درمیان که
به گفته مدیر امور آب و فاضالب شهرستان مجری
آن شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی است پروژه
آب رسانی به روستاهای درمیان ،فورگ ،اره فورگ و
سرو است که تا پایان تابستان عملیات آب رسانی به
این روستاها نیز به اتمام می رسد.
به عالوه این پروژه که از حدود شش ماه قبل شروع
شده حدود  9میلیارد تومان اعتبار دارد و در ادامه آن
نیز آب رسانی به روستاهای دادران و محمدآباد در
برنامه است.
چهارمین طرح آب رسانی که از مجتمع فخرود در حال
اجراست مربوط به روستاهای فیزیک و آبجیان می
شود که تا یک ماه آینده به اتمام می رسد.
به گفته این مسئول مخازن ذخیره آب روستاهای نوزاد
و بورنگ نیز که جزو مجتمع فخرود است در مرحله
بهره برداری قرار دارد و با توجه به قول مساعدی که
از مسئوالن برای تامین اعتبار آب رسانی به روستای
سیدان گرفتیم امید است تا پایان سال  97این روستا
نیز از آب شرب برخوردار شود.
همچنین نقشه برداری و طراحی پروژه آب رسانی به
روستای سیدان انجام و حدود  900میلیون تومان نیز
برای اجرایی شدن این طرح برآورد هزینه شده است
که سال گذشته از  200میلیون تومان اعتبار مصوبی
که داشت فقط  60میلیون تومان آن تخصیص یافت و
بقیه قرار است امسال تخصیص یابد.
مدیرامورآبوفاضالبروستاییدرمیانمنبعاعتباری
حوزه به سازی و اصالح را مستمر می داند و ادامه می
دهد :تخصیص این منابع در سال قبل چندان مطلوب
نبود طوری که دیون دو و نیم میلیارد تومانی داشتیم
و امسال نیز حدود سه و نیم میلیارد تومان نیاز داریم.

واژه ﺎﺑ

دﻗﻴﻘﻪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

ارﻗـــﺎم ﺑــﻴــﺮون ﺟــﺪول،
ﻣــ ﮔــﻮــﻨــﺪ ــﻪ در ﻫﺮ
ﺳﻄﺮ ﺎ ﺳﺘﻮن ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ
دراﺷﻐﺎلادواتاﺳﺖ.

گیرد تا کمی از دیون این حوزه جبران شود.
به گفته وی امسال حدود  900میلیون تومان برای
هزینه های آب رسانی سیار درمیان برآورد شده که
با  600میلیون تومان دیونی که از سال گذشته در
شهرستان داریم حدود یک و نیم میلیون تومان برای
این حوزه نیاز است.

][١٣٩٧/٢/٢٧

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دﻗﻴﻘﻪ

• ﻗﺎﻧﻮن:

• •چهار میلیارد تومان دیون

مدیر امور آب و فاضالب روستایی درمیان تخصیص
اعتبارات آب رسانی سیار از سرفصل ماده های  10و
 12مدیریت بحران را چندان مطلوب نمی داند طوری
که از 200میلیون تومان بودجه ای که برای آب رسانی
سیار در شهرستان درمیان مصوب شد فقط  30درصد
آن تخصیص یافت.
وی دیون آب رسانی سیار در استان را چهار میلیارد
تومان اعالم می کند و امیدوار است که امسال در کمیته
برنامهریزیشهرستاندرمیانازسرفصلهایاستانی
نیز برای حوزه آب رسانی سیار منابعی مد نظر قرار

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

١۵

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

همچنین با از گردونه خارج شدن این روستاها تا دو ماه
دیگر شاید بتوان به روستاهای نیازمندی که به تازگی
درخواست کمک کرده اند سرویس هایی ارائه کرد.
«راستکار» وضعیت آب رسانی سیار را به لحاظ منابع
مالی و اعتباری چندان مطلوب نمی داند و یادآور می
شود :روستاهایی که به تازگی درخواست کمک آبی
کرده اند شامل دو نقطه روستایی «گل افشان و پاتنگ»
است و جمعیت آن ها زیر  20خانوار است و به همین
دلیل شاید در ماه حمل سه تا چهار سرویس برای آن
ها کفایت کند.
دیگر این که تمام تالش مسئوالن حوزه آب روستایی
بر این است که با اتصال روستاها به چرخه آب رسانی
مجتمع ها از تعداد نقاط نیازمند به وسیله تانکر بکاهند
زیرا تامین هزینه های آب رسانی سیار خیلی کمرشکن
است.

ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻫﺮ روز

• •سومین طرح بزرگ

ﻧﺎوﺎب

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺳﻮدوﻮ

است در ادامه مسیر نیز خطوط انتقال روستاهای
نوغاب و نگینان را وصل کند.
به گفته وی مدت زمان پیمان تا هفت آبان سال
آینده است اما اگر اعتبارات امسال تخصیص خوبی
داشته باشد می توانیم با بهره مندی این  12روستای
پرجمعیت از آب شرب آن ها را از چرخه آب رسانی
سیار حذف کنیم.
پروژه مهم دیگری که در حوزه آب روستایی درمیان در
دست اجراست طرح آب رسانی به روستاهای خونیک
سار ،تخته جان و سراب است که از سال گذشته
عملیات اجرایی آن شروع شده و تا دو ماه آینده نیز
تکمیل می شود.

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

ﺳﺎده

روش،ﺳﺮﻣﺮﺑ ٦٣ﺳﺎﻟﻪﭘﺮﺗﻐﺎﻟﺑﺎوﺟﻮداﻦﻪ
ﺑﺮاﺧﻮدشﻧﻮعاﻣﭙﺮاﺗﻮردراﺮاندرﺳﺖﺮده،
اﻣﺎﻧﺘﺎﺠﻪاﻦﭼﻨﺪﺳﺎلﮔﺬﺷﺘﻪﮔﺮﻓﺘﻪ،ﺑﺎﻋﺚﺷﺪه
ﻪﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﺶﺳﻮتﻨﻨﺪ.ﺗﻴﻢﻣﻠاﺮانﺑﻪﻋﻨﻮان
دوﻣﻴﻦ ﺗﻴﻢ دﻧﻴﺎ ﺑﺎ اﻗﺘﺪار ﺑﻪ ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ ﺻﻌﻮد ﺮد ﺗﺎ
رﻮردﺑﺳﺎﺑﻘﻪﺑﺮااﺮانوروشﺛﺒﺖﺷﻮد.
ﻮزﻫﺎاﺮاندرﻣﻘﺪﻣﺎﺗﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ ٢٠١٨ﺑﺪون
ﻫﻴﭻ ﺷﺴﺘ ﺑﻪ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧ راه ﭘﻴﺪا ﺮدﻧﺪ و ﺣﺘ
ﺗﺎ آﺧﺮﻦ ﻫﻔﺘﻪ از اﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻠ ﻧﻴﺰ درﺎﻓﺖ
ﻧﺮدﻧﺪواﻦرﻮردﻫﺎﺑﻧﻈﻴﺮﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهﻗﺪرت
دﻓﺎﻋﺑﺎﻻﺗﻴﻢروشاﺳﺖﻪﻣﻠﺖاﺮانراﺑﻴﺶ
ازﭘﻴﺶاﻣﻴﺪوارﻣﻨﺪ.
ﺑﺪونﺷﺳﺘﺎرهدرﺧﺸﺎناﻦروزﻫﺎﻓﻮﺗﺒﺎلاﺮان
وآﺳﻴﺎﻋﻠﻴﺮﺿﺎﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶاﺳﺖ.وﻨﮕﺮﻃﺮاحآﻟﻤﺎردر
اﻦﻓﺼﻞازﻟﻴﮓﺑﺮﺗﺮﻫﻠﻨﺪآﻗﺎﺮدوﻧﺎمﻓﻮﺗﺒﺎلاﺮان
رادرﻗﺎرهﻬﻦواروﭘﺎﺑﻪﻗﻠﻪاﻓﺘﺨﺎررﺳﺎﻧﺪ.ﻋﻠﻴﺮﺿﺎدر
اﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮا ﺗﻴﻤﺶ٢١ﮔﻞ زد و١٢ﭘﺎس ﮔﻞ داد

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻗﺎ ﮔﻠ ﻓﺼﻞ  ٢٠١٧-٢٠١٨ﻫﻠﻨﺪ
ﺑﺮﺳﺪ .دﮕﺮ ﺳﺘﺎره اﺮان ﺳﺮدار آزﻣﻮن اﺳﺖ .ﺳﺘﺎره
ﻢﺳﻦوﺳﺎلﮔﻨﺒﺪﻪﻫﻤﻴﺸﻪﺑﺎﺣﻮاﺷﺧﺎﺻ
ﻫﻤﺮاهاﺳﺖوﻟﻫﻤﭽﻨﺎنﻣﻬﺎﺟﻢاولﺗﻴﻢﻣﻠاﺮان
اﺳﺖوﻫﺮزﻣﺎنﻪروشﺑﻪاواﻋﺘﻤﺎدﺮده،اودﺳﺖ
ﺧﺎﻟ ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺮدار ﭘﺲ از درﺧﺸﺶﻫﺎ
زﺎدﻪدرﻓﺼﻞﮔﺬﺷﺘﻪﺑﻪﻫﻤﺮاهروﺳﺘﻮفداﺷﺖ
و در ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اروﭘــﺎ ﺑﻪ ﺗﻴﻢﻫﺎ ﺑﺰرﮔ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎﺮنﻣﻮﻧﻴﺦ و اﺗﻠﺘﻴﻮ ﻣﺎدرﺪ ﮔﻠﺰﻧ ﺮد ،ﺑﻴﺶ از
ﭘﻴﺶ زﺮ ذرهﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺰرگ اروﭘﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.ﻣﺴاﺮانﺑﺎﮔﻠﺰﻧﻫﺎزﺎدشدرﺗﻴﻢﻣﻠ
اﺮانﺧﻴﻠﻫﺎراوادارﺮدﺗﺎاوراﺟﺎﻧﺸﻴﻦﻋﻠدا،
اﺳﻄﻮرهﺗﻴﻢﻣﻠﺸﻮرﻣﺎنوآﻗﺎﮔﻞﻓﻮﺗﺒﺎلﺟﻬﺎن
ﺑﺪاﻧﻨﺪ.درﺧﻂﺣﻤﻠﻪﺗﻴﻢﻣﻠاﺮانآنﻗﺪرﻣﻬﺮهﻫﺎ
ﻠﻴﺪ وﺟــﻮد دارد و ــروش در اﻦ ﺧﻂ آنﻗﺪر
ﺑﺎزﻨﺎنآﻣﺎدهداردﻪﻧﻤﺗﻮانازﺣﻀﻮراﻧﺼﺎرﻓﺮد،
ﻣﻬﺎﺟﻢاﻟﻤﭙﻴﺎﻮسﭼﺸﻢﭘﻮﺷﺮد.

ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

