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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شهرستان ها

3

میزگردی در حاشیه بحران

از گوشه و کنار استان

 50هزار نفر ساعت
آموزش فنی در خوسف
 ۵۰هزار و  446نفر ساعت آموزش در مرکز
آموزش فنی و حرفهای خوسف طی چهار ماه
امسال ارائه شد .رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه
ای خوسف با بیان این که سال گذشته 205
هزار و  774نفر ساعت آموزش در این مرکز به
متقاضیان ارائه شد ،افزود :در بخش آموزش های
جوار پادگان  462نفر دوره معادل  24هزار و
 116نفر ساعت آموزش ارائه شده است.
«ملکی» به ارائه آموزش های ثابت شهری نیز به
 347نفر دوره معادل  48هزار و 962نفر ساعت
اشاره و اظهارکرد که  203نفر از روستاییان و
عشایر خوسف نیز معادل  30هزار و  826نفر
ساعت آموزش دیدند.

حال زرشکی زرشک

نماینـده قاینـات و زیرکـوه تنهـا نماینـده ای بـود کـه به
میـدان آمـد و یـک تنـه زبـان زرشـک کارانـی شـد کـه
امسـال در بحـران قیمـت گرفتـار شـده انـد.
«اسـحاقی» نماینده قاینات و زیرکوه« ،قوسی» رئیس
سازمان جهاد کشـاورزی و «ضیائیان» رئیس سازمان
تعـاون روسـتایی مهمـان میزگـرد یاقـوت یـا زرشـک
در روزنامـه خراسـان جنوبـی بودنـد .البتـه از دیگـر
نمایندگان هم دعوت شـده بود ولی سـواره که از حال
پیاده خبر ندارد .آقای نماینده کـه رای مردم را گرفته
و روی صندلـی بهارسـتان نشسـته بـی توجـه اسـت به

ایـن کـه مـردم در چـه شـرایطی بـه سـر مـی برنـد و در
بحران زرشـک چه گرفتاری دارند .باالخـره برخی ها
تا امروز صدای مردم را به مجلس نرسـانده و نتوانسته
اند بـه خوبی تریبـون اسـتان باشـند بلکه حتـی در حد
شـرکت در یک میزگـرد هـم دل نمـی سـوزانند و وقت
نمی گذارنـد!! البته نه همه نماینـدگان فقط برخی!!
باالخـره نماینـده قاینـات قبـراق و خیلی جدی بـه میز
گـرد آمد و حـرف هـای مـادون قرمـز هـم رد و بـدل می
کـرد .اگرچـه نـگاه کارشناسـی او هـم در جمـع بنـدی
میزگـرد رای باالیـی داشـت .رئیـس سـازمان جهـاد

کشـاورزی و رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایی هـم
دو مهمـان دیگـر بودنـد کـه هـر کـدام بـا چنـد صفحـه
یادداشـت کـه حکایـت از آمادگـی کامـل آنان داشـت،
آمـده بودنـد .بگذریـم کـه گاهـی اظهـار نظرهـا بـه بگو
مگـو تبدیـل می شـد.
در پایان ایـن میز گرد مدیـران جهاد چمدان پیشـنهاد
هـای خـود را روی میـز ریختنـد و قـول هایـی دادنـد.
اسحاقی نیز بنا شد بهارسـتانی ها را به میدان بکشد.
در شـماره هـای آینـده منتظـر خبرهـای دیگـر از ایـن
میزگـرد باشـید.
فنی توسـط سـرمایه گذار انجـام شـد و چون سـاخت این
کارخانه وابسـته بـه کارخانه کک اسـت ،بایـد توافق بین
سـرمایه گـذاران هـر دو طـرح بـرای تامیـن مـواد اولیـه
انجام شود .وی افزود :تولید کک باید به شرایط مطلوب
برسـد تا سـرمایه گذار تولید پـی .وی .سـی از کک بتواند
برنامه ریزی بلند مدت داشـته باشـد .همچنیـن نماینده
شهرسـتان درمجلس بـرای رفـع موانـع و با خبر شـدن از
مسائل و مشکالت دیداری با سرمایه گذار طرح داشت.

سهم نیم میلیونی منابع
طبیعیازاعتباراتدرمیان
 ۵۰۰میلیون تومان اعتبار در کمیته برنامه ریزی
درمیان برای اجرای طرحهای منابع طبیعی این
شهرستان به تصویب رسید .رئیس اداره منابع
طبیعی و آبخیزداری درمیان با اشاره به طرحهای
در دست اقدام این اداره برای بهبود شرایط آب و
خاک منطقه گفت :این میزان اعتبار برای اجرای
طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان
درمیانازمحلمنابعاستانیمصوبشد«.مرادی»
افزود :در بخشهای مختلف منابع طبیعی و
حوزههای آبخیز درمیان طرحهایی در دست
اجرا داریم که تعدادی از آنها با توجه به اعتبارات
ملی امسال به پایان میرسد ،اما اگر اعتبارات
شهرستانینیزبهموقعتخصیصیابدحجماجرای
عملیات افزایش می یابد .وی با اشاره به اعتبارات
طرحهایمطالعاتیودیونیکهبایدپرداختشود،
گفت :هنوز مساحت زیادی از شهرستان نیاز به
اجرای سازههای آبخیزداری دارد که با تخصیص
اعتباراتشهرستانیمیتواندراینحوزهفعالیت
بیشتری انجام داد .به گفته وی ،شهرستان حدود
 85میلیون تومان برای اجرای طرح گیت نیاز دارد
که در صورت تخصیص اعتبارات شهرستانی این
دیون به طور کامل پرداخت میشود.

مقابله با
مواد مخدر با  53طرح
طراحی  53طرح فرهنگی و پیشگیری برای
مقابله با مواد مخدر در حوزه های مختلف
خراسان جنوبی انجام شد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان
در بشرویه گفت :این شورا در موضوع مواد مخدر
بحثفرهنگپیشگیری،درمانیواشتغالرادنبال
می کند« .محمدرضا حسنی مقدم» ادامه داد :در
حوزه فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد با کمک سمن
ها و نهادهای مردمی باید این مهم پیگیری شود.
فرمانداربشرویهنیزگفت:درموضوعمبارزهبامواد
مخدربایدموضوعهایکارشناسیبرایاجرامطرح
شود«.شفیعی»ادامهداد:فرمانداریبشرویهسال
گذشته در حوزه مبارزه با مواد مخدر ،آموزش خانه
بهخانهرادنبالکردکهآثارونتایجمثبتیداشت.او
خواستارتشکیلکمیتههایتخصصیوکارشناسی
درستادمبارزهباموادمخدرشهرستانشد.

پیشرفت  45درصدی
طرح ابرار درمیان
طرح ابرار که شامل به سازی  12کیلومتر راه
روستایی در شهرستان درمیان است  45درصد
پیشرفت فیزیکی دارد«.ساالری» رئیس اداره
راهداریوحملونقلجادهایدرمیانبهاقدامات
انجام شده در طرح ابرار شهرستان اشاره کرد و
گفت :در قالب طرح ابرار  4کیلومتر راه روستایی
محور توت کری به سیدآباد بخش قهستان در
دست اجرا قرار دارد و در مجموع از پیشرفت
فیزیکی 45درصدی برخوردار است .به گفته وی،
محورسرو-بنیابدربخشمرکزیدرمیاننیزبا8
کیلومتر جزو طرح ابرار به حساب می آید.

نیاز به یک برنامه زمان بندی
 2سال از طرح تولید پی .وی .سی از کک گذشت

اما و اگر یک اشتغال 300نفری در طبس
اکبـری -طـرح تولیـد پـی .وی .سـی از کک بـرای اولیـن
بـار در کشـور در طبس مطـرح شـد و با گذشـت دو سـال از
اولین گفته هـا و ورود سـرمایه گذار ،سـهم اشـتغال300
نفـری ایـن شهرسـتان در طرح یـاد شـده ،فقط یـک مجوز
اسـت و امـا و اگرهـای بسـیاری بـرای شـروع پـروژه مطرح
مـی شـود .بـه گـزارش «خراسـان جنوبـی» گـروه صنعتی
پارس سـال ،97بـرای اجـرای طرح تولیـد پی .وی .سـی
درجوارکارخانهککازمحلپروژههایاقتصادمقاومتی
شهرسـتان اعالم آمادگـی کرد .حال با گذشـت دو سـال،
اما و اگر سـاخت کارخانه کک شهرسـتان ،دسـت و پا گیر
راهاندازیکارخانهتولیدپی.وی.سیازاینمحصولنیز
شدهاست.درپیگیریهایگذشته«خراسانجنوبی»آن
طور که متولی صنعت شهرسـتان گفـت ،تولید پـی .وی.
سی از کک منتظر ارزیابی سرمایهگذار است و از آن جا که
سرمایهگذاریریسکباالییداردبایدمنتظراینارزیابی
هـا مانـد .حال بـا گذشـت یـک سـال دیگـر از ایـن پیگیری

دوباره به سـراغ متولی صنعت و معدن شهرستان رفتیم و
آخرین اقدامات را برای شـروع این پروژه بزرگ اقتصادی
کـه اشـتغال 300نفـری مسـتقیم و 16هـزار نفـری غیـر
مسـتقیم دارد و از زنجیره های حلقه فراوری زغال سـنگ
به شـمار می رود ،جویا شـدیم.

سرمایه گذاری  950میلیاردی
رئیس اداره صمت طبس با اشاره به سـابقه شروع طرح،
از صدور مجـوز تاسـیس کارخانـه تولیـد پی.وی .سـی از
کک در کوتـاه تریـن زمـان خبـر داد و گفـت :مدتـی پـس
از ارائه طـرح تولیـد ایـن محصـول از کک که بـرای اولین
بار درکشـور انجام می شـود ،در مـدت زمان کوتـاه مجوز
تاسـیس کارخانـه تولید پـی .وی .سـی از کک صادر شـد
اما سـرمایه گـذاری  9هـزار و  500میلیـارد ریالـی برای
این کارخانه ریسـک باالیی دارد و سرمایه گذار باید تمام
جوانـب کار را در نظر بگیـرد .به گفتـه «زارع نیـا» ارزیابی

خواسته های  6روستا پیش روی نماینده
اهالی 6روستای خوسف خواسته ها و نیازهای خود
رابانمایندهبیرجند،درمیانوخوسفمطرحکردند.
بهگزارشخبرنگارما«،خسروی»بههمراهفرماندارو
جمعیازمسئوالنخوسفدرجمعاهالیروستاهای
خور ،نوغاب ،سروباد ،شل آباد ،طوطی و آبی حاضر
شد تا ضمن دیدار،با خواسته ها و تنگناهای این
روستاها آشنا شود و برای رفع آن تالش کند.بنابر
این گزارش دوبانده کردن محور خوسف – دیهوک،
تامین پزشک دایم در مرکز جامع سالمت ،جدول
کشی معابر روستایی ،ایمن سازی قنات ،تامین
نیروی آتش نشانی ،عملیات گازرسانی ،تامین گاز

مایع ،تعمیر شبکه آب شرب ،استقرار نیروی پلیس
راه ،حل مشکل عشایری و مشکالت تامین زمین
برای ساخت مسکن ،تسهیالت اشتغال زایی برای
کارگاههای سنگ های قیمتی و تامین بسته های
معیشتی و مشکالت اقتصادی ،تامین گاز مایع،
اتصال به شبکه گازرسانی ،آنتن دهی تلفن همراه و
شبکههای تلویزیونی ،مرمت ایل راه های عشایری و
حلمشکالتراهآسفالتهاینروستاهابهجادهاصلی
خور و از طرفی به آرک ،تامین زمین برای ساخت
مسکنروستاییو...ازمهمترینخواستههایمطرح
شده در این دیدار ها بود.

به گفته رئیـس اداره صمت طبس ،هنـوز این پـروژه وارد
مرحلـه اجرایـی نشـده اسـت و بـا توجـه بـه تـورم و تغییـر
میزان سـرمایه گذاری و تامین تجهیزات و دسـتگاه های
مـورد نیـاز کارخانـه نیاز بـه یـک برنامه زمـان بندی شـده
اسـت .وی در ادامه سـخنانش با اشـاره به در نظر گرفتن
زمیـن در مجـاورت کارخانـه کک ،گفـت :ایـن کـه زمیـن
در انتهـای خـط کارخانـه کک باشـد بـرای سـرمایه گذار
جاذبه بیشـتر دارد و در این باره هم باید توافق با سـرمایه
گـذاران کارخانه انجام شـود .بنابر این گـزارش کارخانه
کک طبس از پـروژه های اقتصـاد مقاومتی شهرسـتان و
حدود  10سـال سـاخت ایـن کارخانـه زمان برده اسـت.
سـاخت کارخانـه تولیـد پـی وی سـی از کک کـه بـرای
 300نفـر مسـتقیم و هـزاران نفـر غیر مسـتقیم اشـتغال
ایجـاد مـی کنـد جـزو صنایـع پـر کاربـرد و پـی .وی .سـی
محصولـی اسـتراتژیک اسـت کـه هـزاران کارخانـه دیگر
از آن سـود مـی برنـد .پـی .وی .سـی در تولید بسـیاری از
مـواد مصرفـی زندگـی از جمله تولید سـقف ،دسـتکش،
پنجره ،چکمه ،کفـش ،میز ،روکش تقویم ،جلد گوشـی،
فاکس ،لوله و بسـیاری موارد دیگر قابل اسـتفاده است.
همچنین بنا بـه اخبار گذشـته طبق برنامه سـرمایه گذار
اگر در سـال  1401تولید پی .وی .سـی به بهره برداری
برسـد نـه تنهـا نیـاز کشـور بلکـه مـی تـوان بخشـی از نیاز
خاورمیانـه را هـم تامیـن کرد.

بافت تاریخی منحصر
به فرد در بشرویه
زنده بودن بافت تاریخی بشرویه این بافت را در
استانمنحصربهفردکردهاست.فرمانداربشرویه
در بازید از چند پروژه مرمت خانه های تاریخی
بافت تاریخی این شهر اعالم کرد که بشرویه
دارای بافت تاریخی بسیار ارزشمندی است و
دلیل آن هم در زنده بودن این بافت خالصه می
شود«.شفیعی» ادامه داد :لزوم مرمت و حفظ این
خانه های تاریخی در شهرستان بسیار احساس
می شود و نباید از این سرمایه ارزشمند غافل شد.

عصرانه کاری استاندار

جمعه تعطیل نبود
ماژان با مبلمان جدید شهری محل ماموریتی بود که عصر جمعه برای بنیاد
مسکن ،توزیع برق و راهداری از سوی استاندار انتخاب شد.استاندار عصر جمعه
مسافرشهرتازهتاسیس ماژانشدوضمنبازدیدازشهرودیداربامردمبهجراحی
پیشانی شهر« ،ورودی ها»« ،روشنایی معابر»« ،بررسی موانع» « ،ساخت و ساز
وکمبود مصالح ساختمانی» پرداخت« .معتمدیان» با تشکیل یک کارگاه آسیب
شناسی به نیازهای اساسی شهر پرداخت تا معابر ،میادین و ابنیه آن را با تابلوی
شهر همخوان و بافت غیر شهری را متناسب با بافت شهری کند.دراین دیدار
مردمی خبرنگاری دعوت نشده بود ولی گزارش های رسیده به روزنامه حکایت از
عصرانهپرکارمعتمدیانداردکهاگراینقولووعدههابهمسلخ«هزاروعدهخوبان
یکی وفا نکند» نیفتد ،نوید خوب و خوشحال کننده ای برای شهروندان ماژان
دارد.باالخره جمعه را معتمدیان بدون تعطیلی گذراند و مهمان ماژانی ها شد
و چه خواهد شد اگر بنیاد مسکن ،توزیع برق و راهداری ماموریت خود را به اتمام
برسانند که درآن صورت ماژان با چهره ای دیگر به شهروندان سالم خواهد داد.

خرده فروش شیشه در حلقه قانون
خرده فروش حرفه ای شیشه در بشرویه دستگیر شد .فرمانده انتظامی بشرویه
اعالم کرد که در اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش و خرده فروشان مواد
مخدر در بوستان ها ،مأموران انتظامی شهرستان اخباری مبنی بر توزیع مواد
مخدر صنعتی دریافت و موضوع را پیگیری کردند .سرهنگ«مریمی» ادامه داد:
مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهم  49بسته آماده توزیع مواد مخدر صنعتی را
که به طرز ماهرانه ای در کارتن گوشی تلفن همراه جاساز شده بود کشف کردند
و بر دست متهم دستبند زدند.

دهگردشی در  5روستا
فرماندار قاینات به همراه تعدادی از مسئوالن شهرستان از پنج روستای بخش
مرکزی بازدید کرد و به بررسی خواسته های اهالی و تنگناهای این روستاها
پرداخت.به گزارش«خراسان جنوبی» «کریمی» در بازدید از روستاهای خونیک،
تجن ،فلک ،کالته سعید و کنارنک به مسئوالن شهرستان برای پیگیری و رفع
چالش های پیش روی اهالی این روستا دستور داد.

