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●●آب شرب روستای ماهوسک بخش مرکزی
بیرجند فقط در هفته یک تانکر است و اهالی دو
ساعت بیشتر آب ندارند از سوی دیگر تلفن همراه
آنتن دهی ندارد ،سیستم تلفن خانگی اهالی
معیوب است و با کوچک ترین باد و باران مختل
می شود ،آنتن ماهواره ای برای تصاویر تلویزیونی
نصب شده اما فقط شبکه های یک  ۲ ،و  ۳قابل
دریافت است .افزون بر این موارد ،جاده اصلی
روستا بر اثر لوله کشی گاز تخریب و مرمت آن رها
شده است .مسئوالن شهرستان به این نقطه هم
سری بزنند تا ببینند مردم با چه مشکالتی مواجه
هستند.
●● ساکنانکوچهشرافتچهارمهرشهر،حدودسه
سال است که در خانه های خود مستقر هستند اما
هنوز سر کوچه سطل زباله ندارند و مجبور هستند
چهار کوچه باالتر زباله هایشان را در سطل تخلیه
کنند.ازطرفدیگربااینکهخیاباناصلیشرافت
آسفالت شده اما هنوز کوچه چهارم ،خاکی است.
●● اقدام هیئت کشتی استان در میزبانی مسابقات
کشوری بسیار خوب بود و جای قدردانی دارد.
این نوع کارها در ورزش استان نه تنها سبب کمک
به رشد رشته های ورزشی می شود بلکه آن هایی
که به استان سفر می کنند مبلغی برای منطقه می
شوند چه بسا خیلی از آن ها تا به حال به این منطقه
سفر نکرده اند.
●● از جوانان نهبندان که با کمترین امکانات و به
عشق امام حسین (ع) به طور خودجوش در میدان
ورودی شهر ،موکبی راه اندازی کرده اند و با چای،
خرما و  ...از زائران اربعین حسینی پذیرایی می
کنندتشکرمیکنم.
●● نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس
به نهبندان هم مانند منطقه درح و سربیشه توجه
بیشتری داشته باشد دکتر «افضلی» ،با همراهی
معاون اول رئیس جمهور به نوعی زمینه آبادی و
عمران بیشتر منطقه درح و سربیشه مانند رونق و
توسعهبیشتربازارچهمرزیماهیرودرافراهمکرد.
هرچنددکترجهانگیریدرسخنرانیخوددردرح
چند بار برای توسعه معادن ،آب شرب و جاده از
نهبندان نام برد اما انتظار ما از نماینده شهرستان
برای توجه به نهبندان ،بیشتر از این است.
●● مسئوالن آموزش و پرورش استان برای کمبود
آموزگار در دبستان شهید مقری روستای دهک
فکریبکنندوبرنحوهآموزشدانشآموزاننظارت
بیشتری داشته باشند.
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

استاندار از برنامه هایی برای محرومیت زدایی خبر داد

15پروژهملیبرایتوسعهاستان

فرخ نژاد  -استاندار عصر روز گذشته در جمع
خبرنگاران نتایج میزبانی ششمین رویداد همایش
ملی روستا و عشایر را تشریح کرد و خبرهایی از تامین
اعتبار دو بانده سازی جاده بیرجند – قاین ،وضعیت
یزدان ،تفاهم نامه های محرومیت زدایی و همچنین
شروع اجرای  15پروژه سنگین ملی را برای اصحاب
رسانه اعالم کرد« .معتمدیان» ،به تالش های انجام
شده برای انتقال تنگناها و چالش های پیش روی
خراسان جنوبی به مقامات کشوری اشاره و اظهار
کرد که یکی از مهم ترین اتفاق هایی که در این
رویداد ملی رقم خورد انعقاد تفاهم نامه آب رسانی به
روستاهای استان در قالب تامین اعتبار آن از طریق
فاینانس داخلی است که مدلی جدید در تامین منابع
پروژه های کالن به حساب می آید و اگر قرار بود به
روال قبل بودجه آن تامین شود  10سال زمان می
برد تا روستاهای استان از آب پایدار بهره مند شود اما
با امضای این تفاهم نامه تا پایان دوره فعالیت دولت،
 39مجتمع آب رسانی روستایی و عشایری با 460
میلیارد تومان به اتمام می رسد.

برنامه محرومیت زدایی
بنـا بـه گفتـه وی ،دیگـر تفاهـم نامـه امضـا شـده بـه

محرومیـت زدایـی از شهرسـتان هـای مـرزی برمـی
گـردد کـه بـر اسـاس آن چهـار دسـتگاه معیـن غیـر
دولتـی متعهـد بـه زدودن غبـار محرومیـت از ایـن
نقاط شـدند و قـرار اسـت حداکثر طی سـه مـاه برنامه
اجرایـی محرومیـت زدایـی در چهـار شهرسـتان
زیرکـوه ،نهبنـدان ،سربیشـه و درمیـان تدویـن شـود
سـپس بـه مرحلـه اجـرا درآیـد و محرومیـت زدایـی از
بخـش هایـی ماننـد سـه قلعـه سـرایان و عشـق آبـاد
طبـس نیـز در دسـتور کار اسـت .او بـا اشـاره به شـروع
اجـرای  15پـروژه سـنگین ملـی در اسـتان ،از جملـه
راه آهـن ،هـاب شـتر ،آب رسـانی روسـتایی ،توسـعه
گلخانه ها بـه هزار هکتار اشـاره کرد و افزود :در سـند
سـازگاری با کم آبی اسـتان کـه تدوین و مصوب شـده
اسـت بـه موضـوع تامیـن آب کشـاورزی و دیگـر منابـع
آبی به طـور کامل و جامـع در قالب اهدافـی که دنبال
می کنـد پرداخته ایم کـه این موضـوع نیز خـود نیاز به
جلسـه هـای جداگانـه بـرای تشـریح دارد.

تشـکیل کنسرسیوم تامین 130
میلیارد اعتبار محـور بیرجند  -قاین
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان بـه تشـریح پـروژه
راه آهـن و حـرف و حدیـث هایـی کـه در ایـن بـاره

کاهش بیکاری و مشارکت اقتصادی در تابستان

نرخ بیکاری در خراسان جنوبی  7.6درصد شد
اکبری  -طرح آمارگیری نیروی كار با هدف
شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی كار و
تغییرات آن اجرا مي شود و طبق اعالم مرکز آمار
ایران ،از این پس شاخصهای عمده بازار کار کشور
بر اساس جمعیت  ١٥ساله و بیشتر محاسبه و ارائه
خواهد شد .بر این اساس ،نتایج طرح آمارگیری
نیرویکار در تابستان  98از سوی مرکز آمار ایران
منتشر شد و بررسی نرخ بیکاری افراد  ۱۵ساله
و بیشتر نشان میدهد که  7.6درصد از جمعیت
فعال خراسان جنوبی در تابستان امسال بیکار
بودند که در قیاس با نرخ بیکاری تابستان سال
گذشته  1.4درصد و در مقایسه با نرخ بیکاری بهار
امسال نیز  1.1درصد کاهش یافته است .بر اساس
این گزارش همچنین مقایسه آمار بیکاری استان
در تابستان با نرخ بیکاری  10.5درصدی جمعیت
فعال کشور حاکی از اختالف  2.9درصدی و کمتر

است و رقم بیکاری از  9درصد در تابستان  97به
 7.6در تابستان امسال رسیده است .آمار شاخص
های عمده بازار کار جمعیت  15ساله و بیشتر
هم بیانگر این است که در خراسان جنوبی نرخ
مشارکت اقتصادی در تابستان سال گذشته 45.6
درصد بود که در تابستان امسال به  44.5درصد
رسید و کاهش  1.1را نشان می دهد .میانگین نرخ
مشارکت اقتصادی در کشور در تابستان امسال
هم  44.9درصد بود که بر این اساس ،استان در
این شاخص  0.4درصد از میانگین کشوری عقب
تر است .بر اساس آمار شاخص های عمده بازار کار
جمعیت  10ساله و بیشتر مربوط به تابستان ،98
نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی در استان به
ترتیب 7.6و  38.7درصد اعالم شده است که از
این پس شاخص های عمده بازار کار برای جمعیت
 15ساله و بیشتر سنجیده می شود.

مطـرح اسـت پرداخـت و عملیاتـی شـدن پـروژه هـای
کالنـی چون ایـن طرح را کـه نیاز به سـه هـزار و 700
میلیارد تومـان اعتبار دارد نیازمند حمایت رسـانه ها
دانسـت .وی ،بـه تشـکیل کنسرسـیومی بـرای تامین
 130میلیـارد تومـان اعتبـار مـورد نیـاز بـرای اتمـام
محـور بیرجنـد -قایـن اشـاره کـرد و ادامـه داد50 :
میلیـارد تومان آن عملیاتی شـده اسـت و  80میلیارد
تومـان دیگـر آن را بانـک مسـکن بـه عنـوان لیـدر باید
تامین کند .او ،با اشـاره بـه آغاز مناقصـه  23کیلومتر
از محـور سربیشـه – ماهیـرود و  30کیلومتـر از محـور
ماهیـرود – فـراه از تامیـن اعتبـار دو میلیـون یورویـی
پروژه فرا مـرزی محـور ماهیـرود – فراه خبـر داد .وی
بـه دیپلماسـی فعالـی کـه بـرای بازگشـایی معبرهای
مـرزی اسـتان بـه ویـژه یـزدان دنبـال مـی شـود هـم
اشـاره و اظهـار کـرد :داد و سـتد تجـارت بیـن الملـل
معاهـده ای دو طرفـه اسـت و در گمـرک یـزدان همـه
زیرسـاخت هـا بـرای عملـی شـدن ایـن داد و سـتد
فراهـم اسـت به شـرطی کـه طـرف مقابل هـم رضایت
دهـد .معتمدیـان از توافـق هـای اولیـه ای کـه بـرای
خریـد تواقفـی محصـوالت اسـتراتژیک خراسـان
جنوبی با سـازمان تعاون روسـتایی انجام شـده است
نیـز خبـرداد.

خراسان جنوبی  62سال پیش
در روزنامه

 

جشن در اداره فرهنگ

معتمدیان:
قرار است
حداکثر طی  3ماه
برنامه اجرایی
محرومیت زدایی
در  4شهرستان
زیرکوه ،نهبندان،
سربیشه و
درمیان تدوین
شود سپس به
مرحله اجرا درآید

70میلیاردتومان،اعتبار به سازی راه های استان
اکبری  -ساالنه قسمت وسیعی از جاده و محورهای مواصالتی استان به دالیل
مختلف از جمله سیل ،تردد فراوان و ترانزیت تخریب می شود و نیاز به بازسازی
و روکش و آسفالت می یابد .استان بیش از  11هزار کیلومتر جاده بین شهری و
روستایی آسفالته دارد و چنان چه عمر مفید روسازی آسفالت راه ها در وضعیت
موجود  10سال درنظر گرفته شود هر سال هزار کیلومتر از راه های استان با
اعتباری به میزان  250میلیارد تومان باید به سازی شود در شرایطی که امسال
 70میلیارد تومان اعتبار دارد و برای مسیری مشخص هزینه می شود .مدیر
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان این مطلب به «خراسان جنوبی» به
افزایش  16.4درصدی اعتبارات ملی در حوزه راهداری اشاره کرد و از کاهش
 26.5درصدی اعتبارات استانی نسبت به سال گذشته در این حوزه خبر داد
و گفت :اعتبارات حوزه ملی و استانی سال  98به منظور روکش آسفالت و به
سازی راه ها حدود  48میلیارد تومان است که با احتساب اعتبار خرید قیر بیش
از  ۷۰میلیارد ریال خواهد بود .به گفته «شهامت» در قالب سامانه روسازی
ساالنه بین  250تا  300کیلومتر راه های استان با انواع روکش حفاظتی و ...
به سازی می شود .وی درباره عالیم و تجهیزات راه های استان اظهار کرد :با
توجه به عمر هفت تا  ۱۰ساله تابلوها  28درصد راه های استان نیاز به بازسازی
عالیم و تجهیزات دارد.

روزنامه خراسان در شماره  2397به تاریخ  25مهر  1336در مطلبی در
صفحه پنج آورده است :از طرف اداره فرهنگ طبس روز جمعه از ساعت 5
بعد از ظهر مجلس جشنی بمناسبت میالد با سعادت حضرت رسول (ص) در
محل اداره فرهنگ و نیز از طرف دبستان فرهنگیان از ساعت 9صبح روز شنبه
 20مهر ماه مجلس جشنی به همین منظور در سالن دبستان مزبور منعقد شد
در مجلس جشن دبستان یاد شده از طرف آقایان خرسند و اظهری روسای
فرهنگ فردوس و طبس و حمزه ای مدیر دبستان مطالبی درباره تشکیل
انجمن همکاری خانه و مدرسه ایراد شد که مورد توجه حضار قرار گرفت.

رویداد

آغاز فعالیت موکب های استان در عتبات
قاسمی -هزارو  300نفر از نیروهای مردمی به صورت خودجوش برای خدمات
رسانی به زائران اربعین ،شنبه این هفته از استان عازم عراق و در نقاط مورد نظر
مستقر شدند و فعالیت خود را در قالب 41موکب آغاز کردند .رئیس ستاد عتبات
عالیات استان گفت :خدمات رسانی این افراد به زائران در عراق از 15مهر شروع
شد و تا آخر این ماه ادامه دارد .به گفته «جوینده» افزون بر این تاکنون 130
دستگاه اقالم مورد نیاز مانند مواد غذایی ،پتو ،سرویس بهداشتی ،گوشت ،برنج،
حبوبات ،شکر ،قند و  ...در استان جمع آوری و به عراق ارسال شده است.

سامان دهی کارگران ساختمانی
متوقف در ایستگاه شهرداری
زهرا قربانی-ساماندهیکارگرانساختمانیبیرجندسالهاستمطرحشده
اما این طرح هنوز از ایستگاه شهرداری عبور نکرده است .به گزارش «خراسان
جنوبی» رئیس کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی بیرجند گفت :برای
حفظ شان و منزلت کارگران و زیباسازی مبلمان شهری ،ایجاد ایستگاه های
کارگری در دو نقطه بیرجند به شهرداری پیشنهاد شد اما به نتیجه نرسیدیم .به
گفته«علیزاده»خلوتشدنگذرهاازحضورکارگرانروزمزد،تامینفضایایمن،
بهداشتی و سالم برای استقرار کارگران روزمزد و ساختمانی و حفظ کرامت آنان،
تهیه بانک اطالعاتی دقیق و شناسامه دار کردن کارگران ،شناسایی متخلفان و
 ...از اهداف این طرح بود .وی افزود :بارها تقاضای زمین یا مکان مناسبی برای
اجرای این طرح مطرح شد تا بتوانیم کارگران سرگذر را در این محل سامان دهی
کنیم تا کارفرما با مراجعه بتواند نیروهای متخصص با بازدهی باال را انتخاب کند
امانتیجهاینداشتهاست.ویآمارکارگرانساختمانیبیرجندراحدودپنجهزار
نفر اعالم کرد و افزود :در شرایط فعلی نیاز است مسئوالن نهادهای مرتبط به ویژه
شهرداری برای تحقق این موضوع همکاری بیشتری داشته باشند.

