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حادثه ساز منتهی به شهرک ،نبود ایمنی و  ...از جمله
مشکالتی است که گریبان گیر فعاالن حوزه صنعت
است و با آن دست و پنجه نرم می کنند و با این که تقویت
شبکه برق رسانی در اولویت است اما عملیاتی شدن این
زیرساخت بیش از هفت میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

از گوشه و کنار استان

 2کیلومتر محور بیرجند
سربیشه یک طرفه شد

 40درصد واحدهای تولیدی فعال

 2کیلومتر دیگر از باند دوم بیرجند سربیشه در
محدوده شهر مود زیربار ترافیک رفت .مدیرکل
راه وشهرسازی گفت :این مسیر  2کیلومتری در
محدوده مسجد صاحب الزمان (عج) مود قرار
دارد که برای استفاده کاربران جاده ای آماده
شد«.داعی» افزود :احداث این قطعه از مصوبه
های سفر استاندار به بخش مود سربیشه بود که
با اعتبار هفت میلیارد تومان تکمیل شد.

بشرویه پیشرو
در پرداخت زکات
مردممتدینبشرویهدربارهپرداختزکاتبیشترین
همکاری را دارند .فرماندار بشرویه در شورای
زکات این شهرستان گفت :بشرویه از گذشته
یکی از شهرستان های پیشرو در جمع آوری زکات
است اما همچنان نیازمند فرهنگ سازی بیشتر
به منظور عمل به سنت حسنه پرداخت زکات
مستحبی و واجب هستیم« .علی شفیعی» افزود:
سالگذشته مردم این شهرستان  ۲۹۳میلیون
تومانزکاتواجبومستحبی،فطریهعاموسادات
و کفاره پرداخت کردند .به گفته او کار جمع آوری
زکات و فطریه توسط سه موسسه دارای مجوز زیر
نظر بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در
شهرستانانجاممیشود.

پیگیری مصوبه های سفر
استاندار به سربیشه
مصوبه های سفراستاندار به سربیشه با حضور
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار به صورت
ویدئو کنفرانس بررسی شد.به گزارش«خراسان
جنوبی» در این جلسه مصوبه های حوزه راه،
آب و فاضالب و میراث فرهنگی مورد بررسی
قرار گرفت و دستگاه های مرتبط مکلف شدند
در اسرع وقت برای تکمیل پروژه های مصوب
اقدام کنند .دو سفر استاندار به سربیشه 74
مصوبه داشت که از این تعداد  27مصوبه 100
درصد اجرایی شد و بقیه در دست پیگیری است و
پیشرفت حدود  70درصدی دارد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

 7میلیارد؛ نیاز تقویت شبکه برق

سیاهه ضعف های زیرساختی
در شهرک صنعتی طبس
اکبری
با توجه به آن چه در سند توسعه چشم انداز طبس
آمده ،افق  1404برای توسعه بخش صنعتی و معدنی
شهرستانتعیینشدهاستاماتزریققطرهچکانیمنابع
اعتباری و در برخی شرایط تخصیص نیافتن اعتبار در
کنارفعالیتباحرکتالکپشتیبرایاجرایپروژههای
زیرساختی سبب شده است تا رسیدن به افق توسعه در
زمان مشخص شده دور از انتظار به نظر آید .قطب زغال
سنگکشوربابیشاز 150پروانهبهرهبرداریو 30نوع

ماده معدنی شناخته شده و برخورداری از  100درصد
معادن زغال سنگ که سبب رقابت و افزایش سرمایه
گذاریمیشودمدتهاستباوجودسهناحیهوشهرک
صنعتی از ضعف زیرساخت هایی چون برق ،آب ،مسیر
دسترسی ،مخابرات ،اینترنت ،ایمنی و  ...در رنج است
و با آن که وعده ها برای رفع این نیازها بسیار است اما
تحقق نیافته و باری از مشکالت کم نشده است .به گفته
فعاالن شهرک صنعتی هر چند آب و گاز مورد نیاز این
محدوده  40هکتاری تامین شده است اما کمبود آب
شرببهداشتیبرایافرادمشغولدراینشهرک،مسیر

 14مطالبه مردمی نیمبلوک پیش روی نماینده منتخب
سدیدی  -امام جمعه خضری دشت بیاض در دیدار
با نماینده منتخب مردم قاینات و زیرکوه  14مطالبه
مردم بخش نیمبلوک را با او درمیان گذاشت و خواستار
پیگیری آن شد .حجت االسالم والمسلمین «یعقوبی»

قول همراهی را به «اسحاقی» داد تا هر چه زودتر این
خواسته ها تحقق یابد .به گفته وی ،مردم این منطقه
به آن چه حق آن هاست نرسیده اند به همین دلیل از
برخی مسئوالن ناامید و دلگیر هستند و تا کار مثبتی

به گفته رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت طبس،
بیش از  70پروانه بهره برداری در شهرستان صادر
شده است که از این تعداد بیش از  40درصدآن ها
فعال است اما ضعف زیرساخت در نواحی صنعتی
شهرستان از جمله نبود مسیر ارتباطی و دسترسی
مناسب ،برق و  ...وجود دارد که برای تقویت شبکه
برق رسانی طی چند سال گذشته پیگیری ها با شدت
بیشتری همراه بود اما هنوز شاهد تحقق آن نیستیم.
«زارع نیا» اولویت اول شهرستان را با توجه به قابلیت
های حوزه معدن طبس ،توسعه صنایع معدنی
می داند و اضافه می کند :میزان توجه به سرمایه
گذاری ها در سال گذشته نشان دهنده جذابیت و
ظرفیت باالی شهرستان است بنابراین نیاز به تامین
زیرساخت ها و شرایط مورد نیاز شهرک های صنعتی
دیده می شود .وی با اشاره به تامین نشدن اعتبار
مورد نیاز برای زیرساخت برق و احداث پست 132
کیلو ولت شهرک صنعتی ،کمبود آب شرب ،ضعف
زیرساخت مخابراتی و دوبانده شدن مسیر منتهی به
شهرک را از جمله مشکالت شهرک اعالم و اظهارکرد
که اعتبار مورد نیاز برای تامین برق شهرک صنعتی
طبس و احداث پست  132کیلو ولتی ناحیه شهرک
صنعتی طبس محقق نشده است و تامین آب شرب
باید مدیریت و برطرف شود.

جلسه رفع مشکالت ،اوایل خرداد
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان نیز با
بیان این که مشکالت در طبس بسیار و برق رسانی به
شهرک اولویت اول در شهرستان است ،افزود :رفع
مشکالت و ضعف های زیرساختی شهرک بر عهده این
شرکت است و معایب بیرون شهرک باید توسط دیگر
دستگاه های خدمات رسان رفع شود .به گفته «پارسا»
جلسه ای برای حل مشکالت شهرک صنعتی طبس
و برق رسانی در اوایل خرداد برگزار و نتیجه تصمیم
گیری ها در نیمه های ماه اعالم می شود .وی از نیاز
هفت میلیاردی برای برق رسانی به شهرک صنعتی
طبس خبر داد.
انجام نشود به آن ها اعتماد نمی کنند .او برای در اختیار
گذاشتن مکانی برای دفتر نماینده منتخب اعالم
آمادگی کرد« .اسحاقی» نماینده منتخب هم گزارشی
از دیدارهای خود با مقامات کشور و مدیران استانی
ارائه داد و گفت :به زودی نتایج مثبت این دیدارها را به
مردم حوزه انتخابیه اعالم می کنم.
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بود اما هنوز شاهد
تحقق آن نیستیم

مدیرعامل شرکت
شهرک های
صنعتی :رفع
مشکالت و ضعف
های زیرساختی
شهرک بر عهده
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باخبرنگاران

نهبندان 2بار لرزید
بامداد روزگذشته نهبندان دو بار لرزید .به گزارش شبکه لرزهنگاری بیرجند
وابسته به مرکز لرزهنگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،زمین
لرزهای به بزرگی  3.9در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) درنهبندان ثبت
شد .زمان وقوع این زمین لرزه  1:56روز گذشته در عمق  10کیلومتری زمین
و مرکز آن  91کیلومتری نهبندان بود .همچنین ساعت  2:42بامداد نیز زمین
لرزه ای به بزرگی  2.5ریشتر در اطراف نهبندان ثبت شد.

کاروان نیکوکاری در چدان
کاروان نیکوکاری به روستای چدان قاینات اعزام شد .رئیس جمعیت هالل
احمر قاینات گفت :این کاروان به  30نفر از اهالی چدان خدمات رایگان ارائه
داد« .یوسفی» ادامه داد :معاینه رایگان مراجعه کنندگان توسط پزشک داوطلب
هالل احمر ،توزیع داروی رایگان بین بیماران و سنجش فشار خون از جمله
خدمات این تیم بود .او برگزاری کالس های آموزشی امدادی و بهداشتی،
اجرای برنامه های مفرح و آموزشی برای کودکان و نحوه پیشگیری از ابتال به
انواع بیماری ها را از دیگر فعالیت های این تیم اعالم کرد.

سفره مهربانی برای  1000محروم سربیشه
سفره های مهربانی هالل احمر میزبان هزار نفر از محرومان سربیشه بود.
«توسلی نیا» رئیس جمعیت هالل احمر سربیشه گفت :در قالب این طرح با
همکاری جمعیت هالل احمر ،خیران و مرکز نیکوکاری سربیشه ،هزار پرس
غذای گرم بین نیازمندان این شهرستان توزیع شد.

بررسی چالش های والیبالی بشرویه
مشکالت هیئت والیبال بشرویه با حضور جمعی از مسئوالن بررسی شد.
فرماندار بشرویه در نشست با رئیس هیئت والیبال استان و جمعی از فعاالن این
رشته ،بر همدلی و همفکری همه عوامل ورزش بشرویه تاکید کرد« .شفیعی»
از رئیس هیئت والیبال استان خواست تا این رشته ورزشی برای خواهران و
برادران در بشرویه ویژه دیده شود .به گزارش«خراسان جنوبی» در پایان این
نشست از زحمات «یوسف پور» رئیس سابق هیئت والیبال بشرویه قدردانی و
«حمید عبدی» به عنوان رئیس جدید این هیئت معرفی شد.

ساخت و ساز در حریم  3رودخانه بشرویه
جاری نشدن آب در سه رودخانه بشرویه سبب شده است برخی از مردم در حریم آن
ساخت و ساز انجام دهند .به گزارش«خراسان جنوبی» در جلسه تعیین وضعیت
رودخانههایبشرویهاعالمشدکهسهرودخانهبشرویهبیشاز 30سالخشکاست
و چند سال از ساخت و ساز مردم در حریم این رودخانه ها می گذرد و برای زیرسازی
و آسفالت معابر این نقاط اقدامی انجام نشده است .در این جلسه مقرر شد تیم
کارشناسیباهمراهیکارشناسانآبمنطقهایاستان،اعضایکمیسیونماده3
(قانونحریموبستررودخانهها)طیدوهفتهآیندهازرودخانههایشهربشرویهبازدید
کندوپیگیریالزمبرایرفعمغایرتهاومحدودیتهابرایشهروندانانجامشود.

