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شهرستان ها
دوشنبه  ۳۰مهر ۱۲ . ۱۳۹۷صفر  .۱۴۴۰شماره ۲۸۳۹

یک تابلو و یک راننده ،تصویری از حال امروز یک نمایندگی

خطرتعطیلیدایمیکنارگوشنمایندگی وزارت امورخارجه

گروه شهرستان ها-آبان سال  93نمایندگی وزارت
امور خارجه در استان با دنبال کردن اهدافی چون
تسهیل مراودات تجاری و ...با افغانستان ،گسترش
و توسعه همکاری خراسان جنوبی با جوامع بین
المللی ،جذب سرمایه گذار خارجی و معرفی
ظرفیتهای گردشگری استان به دیگر نقاط جهان
و ...راه اندازی شد اما از شهریور  95که مسئول
نمایندگی آن از استان رفت با این که دو نفر دیگر به
جای مسئول اول آمدند ولی مدت فعالیتشان خیلی
طوالنی نشد طوری که از آن زمان این نمایندگی
چندان برون دادی ندارد.
به عالوه آن طور که برخی از مراجعان به نمایندگی
وزارت امور خارجه می گویند :مدتی است فقط یک
تابلو و یک راننده تنها داشته های این نمایندگی در
استان است.
اما تلخی ماجرا آن جاست که مسئوالن و متولیان
امر با این که خراسان جنوبی چهار معبر مرزی با
کشور افغانستان و بیشترین مرز مشترک را با این
کشور دارد اما نه تنها اقدامی برای ایجاد کنسولگری

افغانستان در خراسان جنوبی انجام نداده اند بلکه
زمزمه تعطیلی دایمی نمایندگی وزارت امور خارجه
در استان به گوش می رسد.
آن طور که نماینده مردم بیرجند ،درمیان و خوسف
در مجلس شورای اسالمی به «خراسان جنوبی»
می گوید :مسئوالن استان به جای بهره گیری موثر
از این نمایندگی برای پیشبرد اهداف در حوزههای
مختلف با بی توجهی به آن زمینه تعطیلی دایمی آن
را فراهم می کنند.
حجت االسالم سید «محمد باقر عبادی» می افزاید:
اگر در زمان کوتاهی مسئولی برای نمایندگی وزارت
امور خارجه در استان معرفی نکنند به طور حتم برای
همیشه این نمایندگی از استان جمع می شود و شاید
دیگر نتوان دوباره نمایندگی وزارت خارجه را در
خراسان جنوبی ایجاد کرد.
به گفته وی با این که تالش های زیادی برای تاسیس
نمایندگی وزارت امور خارجه در استان انجام شد اما
از اسفند سال گذشته و بعد از اتمام ماموریت «محمد
فیاضی» سرپرست این نمایندگی ،سکانداری برای

این حوزه معرفی نشده است .به اعتقاد او برخی
تالش های بسیاری انجام دادند تا زمینه راه اندازی
آن در استان فراهم شود اما آن گونه که باید و شاید

 6ماه کار بدون حقوق در ارسک

شورای فرهنگ عمومی
در آرین شهر

اشک آبداران درآمد
فرخ نژاد -پرداخت نشدن شش ماه حق و حقوق
آبداران بخش ارسک اشک آن ها را درآورده و عرق
شرم بر پیشانی شان در مقابل زن و فرزند نشانده
است.
دست تنگی برخی از آبدارانی که فرزند بیمار ،دختر
دم بخت و ...دارند به حدی رسیده است که عالوه بر
بردن گالیه خود به اتاق بخشدار با روزنامه «خراسان
جنوبی» هم تماس گرفتند و خواستار انعکاس
خواسته خود و درد دلشان به مسئوالن امر شدند.
یکیازآبداراناینبخشکهحدود 25کیلومترشبکه
انتقال آب با هزار و  700مشترک را پوشش می دهد
از این که شش ماه است حقوق دریافت نکرده و زیر بار
هزینههایزندگیکمرشخمشدهاستگالیهدارد.
به گفته «بهشتی» وقتی حقوقی نباشد نمی توان
حتی کوچک ترین خواسته زن و فرزند را اجابت کرد.
همچنین سال گذشته او و دو همکار دیگرش هشت
ماه حقوق معوق داشتند.
به عالوه امکانات و تجهیزات الزم در اختیار آن ها
قرار ندارد تا در مواقع بروز اتفاق بتوانند به موقع از
هدررفت آب جلوگیری کنند و مجبورند برای ساعت
ها آب روستاییان را قطع کنند تا امکانات و تجهیزات

درخواستی از مرکز شهرستان یعنی بشرویه برسد.
یکی دیگر از آبداران این بخش که حدود  27سال
است در این کار اشتغال دارد با گالیه از این که شش
ماه است پیمانکار حقوقی به آن ها نداده است می
گوید :در این مدت حتی  100هزار تومان مساعده
نیز از طرف مسئوالن دریافت نکرده ایم ،سوال این
جاست که شرکت آب و فاضالب روستایی چطور
پیمانکاری را انتخاب می کند که از توان مالی الزم
برخوردار نیست؟
«زراعتکار» با بیان این که مسئوالن گویا نمی دانند
که تامین هزینه های زندگی در این گرانی ها چقدر
سخت است می افزاید 30 :کیلومتر شبکه و 250
مشترکرازیرپوششدارمامابهدلیلاینکهامکانات
وتجهیزاتالزمدراختیارندارماگراتفاقیرخدهددر
این بحران بی آبی باید ساعت ها آب هدر برود.
«یعقوبی» دیگر آبداری است که حدود  10روستا
با  15کیلومتر شبکه را زیر پوشش دارد و می گوید:
فرزندم ناراحتی کلیوی دارد و مجبورم هر ماه او را
برای معالجه به مشهد ببرم اما به دلیل این که شش
ماه حقوق نگرفتم نتوانسته ام کودکم را برای مداوا به
دکتر ببرم .این در حالی است که مسئوالن وعده می

دهند اما هیچ گاه وعده های آن ها عملی نمی شود.
وی که 26سال است به این حرفه اشتغال دارد از این
کهامکاناتوتجهیزاتیدراختیارویقرارنمیگیردو
مجبوراستازموتورشخصیوامکاناتخوددرمواقع
بروز اتفاق استفاده کند گالیه دارد.
به گفته وی کاش مسئوالن هم دختر دم بخت و
برای جهیزیه اش مشکل داشتند یا درک می کردند
نداشتن پول ویزیت پزشک برای پدر چقدر سخت
است وقتی فرزند مریضش جلوی او از درد به خود
می پیچد .بخشدار ارسک نیز با گالیه از عملکرد آب و
فاضالبروستاییدراینبخشمیگوید:بیشتروقت
ها شاهد هدررفت آب در روستاها هستیم و با این که
به موقع آبداران در محل حادثه حاضر می شوند اما
چون امکانات و تجهیزات الزم را ندارند کارشان
لنگ می ماند.
«اشرفیان» می افزاید :جای تاسف است که در این
بحرانبیآبیساعتهاآب،آنهمبهبهانهنبوداعتبار
هدر برود .وی اشاره ای به پرداخت نشدن حقوق
شش ماه آبداران این بخش می کند و ادامه می هد:
این موضوع در شهرستان و استان پیگیری شده است
اما هنوز خبری از پرداخت حقوق آبداران نیست.

بازگشت به گذشته در بازارچه صنایع دستی سرایان
موسوی-بازارچه صنایع دستی سرایان را امروز به بازار میثم می شناسند ،بازاری
که این روزها بازگشت به روزهای پر رونق گذشته را با احیای برخی صنایع دستی
شهرستان تجربه می کند.
مسئولمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریسرایانگفت:محورفرهنگی
تاريخی بازار میثم (آهنگران) در محدوده بافت تاريخی و در جنوب شرق شهر واقع
شده و با شماره 29323در فهرست آثار ملی كشور به ثبت رسيده است.
«محمد عرب» افزود :اين محور بخشی از بازار بزرگ ميثم است كه بيشتر هويت
تاريخی خود را حفظ كرده است .وی ادامه داد :عالوه بر اهميت فرهنگی تاريخی
بازار ،بايد ارتباط آن را با سه بناي با ارزش دوره صفوي كه بازار در اطراف آن قرار
گرفته است یعنی حمام ،آب انبار و كاروانسرا مد نظر داشت.
به عالوه بازار به همراه بناهاي شاخص و بافت اطراف آن هويت شهري گذشته
را به نمايش می گذارد.
او با بیان این که مجموعه بازار شامل  18دربند مغازه يا کارگاه است كه تاريخی از
دوره صفوي ،قاجار تا پهلوي را در بردارد افزود :از آن جا كه بناهاي اطراف شامل
حمام ،آب انبار و كاروانسرا مربوط به دوره صفوي است ،بازار در همين دوران
شكلگرفتهاست.همچنینبخشهاییازبازارهنوزاصالتهايمعماريصفوي
را در خود حفظ كرده است .وی نام امروزي بازار را بازار ميثم دانست و ادامه داد:
از آن جا كه بخشی از بازار به كارگاه هاي آهنگري اختصاص داشته است به نام
بازار آهنگران هم شناخته می شود.
این مسئول گفت :در سال  87که پرونده اثر برای ثبت تهیه شد فقط دو کارگاه
فعال آهنگری در مجموعه بازار فعال بود و در سال های گذشته تعدادی از غرفه
ها با کمک مالکان مرمت شد.
همچنین امسال یکی از غرفه های بازار در راسته کاروانسرا و در مجاورت آب انبار
اصلی شهر ،مرمت شده است و به احتمال زیاد توسط مالک به کارگاه زنگوله
سازی و مسگری اختصاص می یابد.
به گفته وی هفت کارگاه چلنگری و زنگوله سازی در این مجموعه مشغول فعالیت
دایمی است و رونق چلنگری در سرایان بیش از پیش شده است.
دیگر این که کارگاه تراش سنگ های قدیمی و نیمه قیمتی و کارگاه خراطی در
این مجموعه فعال است که تعداد مغازه های فعال بازار با احتساب مشاغل صنایع
دستی و غیر صنایع دستی  12غرفه است.

به گفته وی با مرمت کامل غرفه ها و بازسازی غرفه های تخریب شده به طور حتم
شاهد فعالیت یکی از بزرگ ترین بازارچه های صنایع دستی استان خواهیم
بود« .عرب» با بیان این که پنج کارگاه چلنگری در نقاط دیگر شهر فعال و مشغول
فعالیت است افزود :با توجه به این که تعداد زیادی از غرفه ها هنوز مرمت نشده
است و کارگاه فعال در بقیه رشته ها مانند مسگری ،سماور زغالی ،نمدمالی،
فروشگاه صنایع دستی و  ...در شهر فعال است یا به دلیل نداشتن کارگاه به
صورت خانگی فعالیت می کند مرمت کامل غرفه از اولویت هاست زیرا کمک
شایانی به رونق صنایع شهرستان می کند.
همچنین در ضلع شمالی بازار میثم نیز قطعه زمینی وجود دارد که در گذشته
جزئی از بازار قدیمی میثم بود و با توجه به این که صنعت گران زیادی متقاضی
کارگاه در این مجموعه هستند هماهنگی هایی با شهرداری و شورای اسالمی
برای واگذاری زمین و احیا و بازسازی بازار میثم انجام شده است که انجام این
مهم نیازمند اختصاص اعتبارات ملی برای مرمت و احیای کامل این مجموعه
تاریخی و فرهنگی است.

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استاندار اعالم کرد:

هزینه کرد تسهیالت روستایی زیر ذره بین بازرسان

فرخ نژاد-استاندار به مدیر کل بازرسی استانداری
ماموریت ویژه داد تا با بازدیدهای دوره ای و به صورت
مستمرعملکردمجریانطرحهاودستگاههایدخیل
در اجرای قانون را در پرداخت تسهیالت اشتغال
پایدار روستایی و عشایری استان رصد کند.
مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
استانداری در گفت و گو با «خراسان جنوبی» این
خبررااعالمواظهارکرد:درزمینهعملکردشهرستان
ها در پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و
عشایری نیز با توجه به ابالغ استاندار ،فرمانداران
موظف شدند با دقت و به طور ویژه ،فرایند اعطای

قدر این زحمت ها را ندانستند.به عالوه از ظرفیت
نمایندگی وزارت خارجه می توان حداکثر بهره
برداری را برای جذب سرمایه گذار ،معرفی توانمندی
های گردشگری ،کشاورزی ،فرهنگی ،تاریخی و...
و همچنین ایجاد کنسولگری افغانستان داشت اما
وقتی مسئوالن قدردان داشته ها نیستند چه می
شود کرد؟
این نماینده مردم معتقد است برای نگه داشت این
نمایندگی ،باید مسئوالن ارشد استان نیروی انسانی
و امکانات خوب را فراهم کنند ،زیرا در ابتدای تاسیس
تاکید بر این بود که در صورت فعال بودن و استفاده
الزم از آن این نمایندگی برای همیشه در استان
باقی می ماند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ،انتخاب
مدیری قوی برای نمایندگی و همراهی دستگاههای
اجرایی را در رونق مجدد آن تاثیرگذار می داند و می
گوید :خمودگی در دستگا ههای اجرایی نسبت به
بهره گیری از ظرفیت باالی نمایندگی وزارت خارجه
در استان مشاهده میشود.

تسهیالترارصدومدیریتکنند.همچنیندرکمیته
موصوف به پنج نفره استانداری ،تصمیم بر آن شد که
به هر شهرستان سهمیه مشخص و برابر برای اعطای
تسهیالت تا سقف 250میلیون تومان تخصیص یابد
که عملکرد آن ذیل مجموع عملکرد کلی استان قرار
دارد .سید«حامد حسینی» با بیان این که به استناد
دستورالعملاجراییقانونوابالغاستانداردرتیرماه
امسال کمیته نظارت استانی تشکیل شد افزود :با
شکل گیری این کمیته برنامه ریزی الزم برای نظارت
بر نحوه هزینه کرد و جذب منابع انجام شده است.
به عالوه بر اساس دستورالعمل اجرایی قانون یاد

شده ،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به
عنوان ناظر عالی اجرای قانون تعیین شده و بر اساس
ابالغ استاندار در ترکیب کمیته نظارت استانی
قرار دارد.
دیگر این که در شهرستانها به فرمانداران در نیمه
شهریور ابالغ شد تا کمیته شهرستانی نظارت را به
ریاست معاون فرماندار و دبیری رئیس اداره تعاون،
کار و رفاه اجتماعی شهرستان تشکیل دهند تا این
کمیته ضمن بازدید مستمر از طرح ها ،بر اساس
فرمهای یکسان ابالغی گزارش جامعی به کمیته
نظارت و ناظر عالی ارائه دهد.

سالخورده -جلسه شورای فرهنگی بخش سده با
موضوع چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
با حضور جمعی از مسئوالن محلی آرین شهر برگزار
شد .بخشدار سده در این جلسه گفت :از ابتدای
پیروزی انقالب اسالمی همواره دشمنان سعی در
کمرنگ کردن انقالب و توطئه علیه انقالب داشته
اند و امسال در چهلمین سال پیروزی انقالب این
توطئه ها را گسترده تر کرده اند اما به کوری چشم
دشمنان،انقالبماامسالدرچهلمینسالشبیش
از پیش خواهد درخشید« .بیگی» هدف از برگزاری
این جلسه را تشکیل کمیته ها ،برنامه ریزی و اطالع
رسانی خدمات  ۴۰ساله انقالب اعالم کرد و افزود:
همه باید با انعکاس خدمات  ۴۰ساله انقالب در
کشور ،دشمنان را مانند همیشه مایوس کنیم .به
گزارش «خراسان جنوبی» در پایان ،کمیته های
روستاییومحرومیتزدایی،ایثاروشهادت،بانوان،
بهداشت و سالمت ،رسانه و اطالع رسانی ،حوزه و
روحانیت ،ورزشی ،فرهنگی و پشتیبانی تشکیل و
مقرر شد هر اداره و روستا عملکرد ۴۰ساله خود را
تهیهکندوبهاطالععمومبرساند.همچنیناصحاب
رسانه خدمات  ۴۰ساله را اطالع رسانی کنند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

از گوشه و کنار استان

 8تن سهمیه اقالم تنظیم بازار درمیان
هشت تن سهمیه اقالم اساسی تنظیم بازار ویژه مصارف خانگی به درمیان تخصیص یافت«.ضیائیان
احمدی» مدیر جهاد کشاورزی درمیان این سهمیه را شامل یک تن گوشت گوساله به قیمت  297هزار
ریال و هفت تن شکر به قیمت  34هزار ریال اعالم کرد.

صدور  12جواز تاسیس صنعتی در فردوس
در نیمه ابتدای امسال 12جواز تاسیس صنعتی با پیش بینی سرمایه گذاری حدود هزار و 500میلیارد
ریال در فردوس صادر شد.رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت فردوس این خبر را اعالم و پیش بینی
کرد :با اجرای این طرح ها برای  657نفر اشتغال ایجاد شود.
«مهدی صادقی» افزود :این جواز تاسیس ها در زمینه موتورسیکلت برقی ،اسکوتر و غیر اسکوتر ،انواع
کفش ،کلتیواتور و ماشین های تزریق و اکسترودینگ پالستیک ،پودر بنتونیت ،واشر فوالدی کم کربن،
ریخته گری آلومینیوم و سیم الکی با روکش آلومینیومی ،محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی،
روغن انتقال قدرت و دنده تصفیه مجدد ،انواع واشرآالت و حلقه های صنعتی و فلنچ فلزی غیر خودرویی
و پاپاورین ،نوسکاپین هیدروکلراید ،کدئین بیس و مرفین (مواد موثره دارویی) صادر شد.

فرماندار نهبندان خبر داد:

استخراج  10هزار تن طال از معدن هیرد برای تست
 10هزار تن ماده معدنی از معدن طالی هیرد برای انجام تست صنعتی استخراج شد .فرماندار نهبندان
با بیان این که امسال پروانه بهره برداری معدن طالی هیرد با سرمایه گذاری 70میلیارد ریال صادر شد
افزود :استخراج جدید از معدن در گرو احداث کارخانه فراوری طال در شهرستان است.
مهندس «کریمان خراسانی» ادامه داد :درخواست زمین برای احداث سایت کارخانه و فضای سبز یکی
از مشکالت سرمایه گذار معدن طال بود که مقرر شد منابع طبیعی و امور اراضی جهاد کشاورزی پس از
بررسی ،زمین مورد نیاز را در اختیار ایمیدرو قرار دهند.
وی احداث پل زیرگذر در جاده معدن طال را یکی دیگر از درخواست های سرمایه گذار اعالم کرد و مقرر
شد طرح احداث این زیرگذر تدوین و تحویل اداره راه و شهرسازی شود.
او آب رسانی به معدن طال را از دیگر درخواست های سرمایه گذار دانست و گفت :مقرر شد ایمیدرو آب
مورد نیاز کارخانه را در قالب طرح برای تامین نیاز آبی به امور منابع آب شهرستان ارائه کند.
به گزارش«خراسان جنوبی» ذخیره قطعی حدود پنج میلیون تن کانسنگ طال در معدن هیرد نهبندان
وجود دارد که از هر تن کانسنگ طال در این معدن ،یک گرم طال استخراج و با راه اندازی کارخانه فراوری
در سال های آینده ،ساالنه  300کیلوگرم طال تولید خواهد شد.

چند خط خبر
*بیش از  ۲۰۰نفر از اهالی دهستان ماژان خوسف از خدمات رایگان دندان پزشکی با همکاری
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و ستاد توان افزایی موسسه خیریه امام علی(ع) شهرستان برخوردار
شدند.
*به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش همایش بزرگ اتومبیلرانی خانوادگی در خوسف برگزار می
شود.
به گفته «چهکندی» رئیس اداره ورزش و جوانان خوسف ،این همایش در روز جمعه چهارم آبان ماه
امسال از دهکده گردشگری به سمت منطقه گواب خوسف برگزار می شود.
*به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش ،فرماندار خوسف با رئیس و کارکنان اداره ورزش و جوانان این
شهر دیدار و گفت وگو کرد.
*در زمینه بزرگداشت کنگره دو هزار شهید استان ،فرماندار خوسف به همراه جمعی از مسئوالن محلی
با خانواده های شهیدان هادی دوستکام ،علی عباسی ،محمدی و سردار سعید ا ...قائمی دیدار کردند.

