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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

او درباره ناتوانی برخی از ساکنان برای پرداخت
حق انشعاب فاضالب گفت :با توجه به مضیقه مالی
و اقتصادی مردم ،طی جلسهای که با حضور فرماندار
و نماینده مردم در مجلس برگزار شد ،برای تسهیل
در پرداخت هزینه انشعابات ،مقرر شد؛ ساکنان این
مبلغ را طی اقساط بلندمدت یک ساله و روی قبوض
خود پرداخت کنند.
وی همچنین از آغاز عملیات ساخت تصفیه خانه قاین
خبر داد و اضافه کرد :سرمایهگذار احداث تصفیهخانه
فاضالب در مرحله تجهیز کارگاه است و به زودی
احداث آن را آغاز می کند.

با خبرنگاران

فرمانده در مرزهای شرقی
و رزمایش غیر مترقبه
فرمانده قرارگاه شمال شرق نیروی زمینی ارتش
جمهوری اسالمی ایران که دو روز کاری را با
هیئت همراه به بازدید از مرزهای شرق کشور
اختصاص داد  ،روزگذشته در نوار مرز زیرکوه
حاضر و خواستار برگزاری رزمایش غیر مترقبه
نیروهای ارتش و مرزبانی شد تا توان آن ها را
بسنجد.
به گزارش«خراسان جنوبی»« ،امیر آذریان» در
گفت و گو با «خراسان جنوبی» هدف از برگزاری
این رزمایش غیرمترقبه را سنجش توان رزمی و
دفاعی نیروهای مستقر در مرز اعم از نیروهای
زمینی ارتش و مرزبانی اعالم و تصریح کرد:
نیروهای مستقر در هنگ های مرزی نیز در
کنترل نیروی زمینی ارتش هستند.

یک اتفاق نامبارک  15ساله

هزینه ای که بعد از  15سال تحمل بوی تعفن ،ساکنان باید بپردازند

حرف های جدید
آقای نماینده از 1000واحدی قاین
افزایشدبی 2قناتزهان
دو قنات در روستای حسن آباد بخش زهان با
اجرای سازه خاکی آبخیزداری احیا شد و دبی
آن افزایش یافت.رئیس اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری زیرکوه با اشاره به این که روستای
حسن آباد زهان یکی از روستاهایی است که در
حوضه آبریز واقع شده و بارندگی های سیل آسا
هموارهمشکالتیرادراین حوضه برایروستاییان
ایجاد کرده است  ،گفت :یک بند با اجرای عملیات
خاکی و سنگ و مالطی با اعتباردو میلیارد و100
میلیون تومان در این حوضه اجرایی شد«.علی
رجبی» افزود :هرچند در حوضه آبریز باالدست به
مساحت5هزار هکتار سه سازه دیگر هم نیاز است
اما این سازه به دلیل شرایط ویژه روستا ،جلوگیری
ازخسارتسیلبهابنیهوقناتهاو...اجراییشده
است و در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

رایزنی افزایش رشته های
کاربردی
توسلی – امکان تحصیل در چند رشته کاربردی و
مورد نیاز جدید در دانشگاه پیام نور مرکز طبس در
آینده نزدیک فراهم می شود.رئیس دانشگاه پیام
نور مرکز طبس گفت :این مرکز آموزش عالی طی
دو سال متوالی ،بیشترین درصد جذب دانشجو را
در مقایسه با بقیه مراکز دانشگاه پیام نور خراسان
جنوبی به خود اختصاص داده است«.مرتضی
پیشبینی» ادامه داد :افزون بر این دانشگاه پیام
نور ،در بین چهار مرکز آموزش عالی شهرستان
طبس ،بومیترین دانشگاه این شهرستان است.

مهاجران تاالب کجی کم
شدند
مهاجرت پرندگان به تاالب کجی نهبندان در پاییز
امسال به دلیل افت آبگیری تاالب کاهش یافت.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نهبندان
با بیان این که پاییز امسال هزار و  ۵۰۰قطعه
پرنده به زیستگا ههای این شهرستان مهاجرت
کردند ،افزود :دراین مدت سال گذشته
دو هزار قطعه پرنده به این آبگیرها مهاجرت
کردند«.کوهستانی» ادامه داد :این پرندگان
سفر خود را از اوایل پاییز از مناطق سرد
شمالی سیبری آغاز و در مسیر سفرشان به
مناطق گرم جنوبی ،در این تاالب و آبگیرها،
برای استراحت مدتی توقف میکنند.
به گفته او این پرندگان اسفند و فروردین به
مناطق سرد شمالی باز می گردند.همچنین
تاالب نهبندان سال گذشته  ۶۰درصد و امسال
فقط  20درصد آبگیری شده و دلیل کاهش آمار
پرندگان مهاجر به این تاالب همین افت آبگیری
است.

کمک مومنانه
50بستهمعیشتیو200جفتکفشدرشهرطبس
تهیه و بین نیازمندان توزیع میشود.به گزارش
«خراسان جنوبی»  50بسته معیشتی به ارزش
 15میلیون تومان و 200جفت کفش به ارزش10
میلیونتوماندرمسجدامامجعفرصادق(ع)منطقه
زیباشهر طبس تهیه می شود و در اختیار نیازمندان
قرارمیگیرد .اینپنجمینمرحلهایاستکهخیران
این منطقه کمکهای خود را با هدف کمکهای
مومنانهبرای نیازمندانهزینهمیکنند.

گروهشهرستانها
نماینده قاینات و
زیرکوه :یکی از
اقداماتی که در
آینده پیگیر می
شوم ،ورود به
مسئله فسادی است
ت و ساز
که در ساخ 
پروژه هزار واحدی
قاین اتفاق افتاده
است

بعد از سال ها صدای ساکنان مجتمع هزار واحدی
مسکن مهر قاین با گزارش های متعددی که رسانه ها
منتشر کردند به گوش مسئوالن امر رسید و چهار هزار
نفر از ساکنان این مجتمع از بوی متعفن فاضالب های
رها شده ،رهایی یافتند اما آن چه سبب شده است تا
اغلب ساکنان این مجتمع که بیشتر آن ها قشر کارگر
هستند ،نتوانند انشعاب فاضالب را نصب کنند،
نداشتن تمکن مالی الزم است و در این زمینه نیز از
متولیان امر استمداد و یاری می طلبند.
به گفته آن ها پرداخت هزینه انشعاب برعهده شرکت
تعاونی مسکن است اما چون واحدها تحویل داده
شده ،اکنون این هزینه بر ساکنان تحمیل شده است.
آن ها می گویند :مگر یک کارگر چقدر درآمد دارد که
بتواند چنین هزینه هایی را تامین کند؟ آن هم دراین

گرانی های افسار گسیخته که یک کارگر قادر به تامین
مایحتاج زندگی اش نیست.

آذر اتمام پروژه
اما گفته های مدیرعامل شرکت آب و فاضالب حاکی
از این است که کار شرکت آب و فاضالب درباره پروژه
هزار واحدی قاین در آذر به پایان می رسد.
مهندس«امامی» با بیان این که افزایش ظرفیت
انشعابات ایجاد شده و اتصال منازل به شبکه در
دستور کار است ،افزود:اکنون نصب انشعابات داخل
واحدها در حال انجام و برخی نصب و برخی نیز هنوز
باقیمانده است که امیدوارم بهزودی همه وصل شود.
او رفع این مشکل را مربوط به خود ساکنان دانست
و ادامه داد :اتمام این طرح به عملکرد مردم بستگی
دارد و دیگر تعهدی برای شرکت آب و فاضالب وجود
ندارد.

نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای
اسالمی هم اعالم کرد که موضوع دفع فاضالب پروژه
مسکن هزار واحدی قاین ،دغدغهای  15ساله بوده
است و ساکنان مجتمع در این سال ها با یک اتفاق
نامبارک مبارزه میکردند.
دکتر«اسحاقی» شرایط این پروژه را بسیار وخیم
توصیف کرد وگفت :پس از انتخاب توسط مردم
پیگیر این موضوع شدم که بعد از سفر وزیر نیرو و
دریافت دستور برای برطرفکردن این مشکل ،شرکت
آب و فاضالب استان با تالش مضاعف لولهگذاری
و انشعا بگذار یها را شروع کرد .اکنون نیز کار
انشعا بگذاری تما مشده است و مردم باید آن را در
ساختمان خود نصب کنند تا بعد از  15سال؛ این
زشتی از چهره منطقه پاک شود.

درخواست تحقیق و تفحص
او با اشاره به این که با نصب انشعاب ها  ،موضوع تمام
نمی شود ،ادامه داد :یکی از اقداماتی که در آینده
پیگیر می شوم ،ورود به مسئله فسادی است که در
ساختو ساز پروژه هزار واحدی قاین اتفاق افتاده
است.
نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسالمی
گفت :پیگیری خواهم کرد که چرا این پروژه باید با این
همه تخلف ساخته شود و ساکنان آن رنج  15سالهای
را متحمل شوند؟ چرا اکنون و در این شرایط نامساعد
اقتصادی ،مردم باید هزینه هنگفت نصب انشعابات
فاضالب را بپردازند؟
اسحاقی که از تحمیل این هزینهها بر مردم بسیار
گالیهمند است ،تصریح کرد :مگر این موضوع وظیفه
پیمانکار ،شرکت تعاونی مسکن یا اداره وقت آب و
فاضالب نبوده است؟
چرا اکنون باید حدود سه میلیون تومان هزینه انشعاب
فاضالب بر مردم تحمیل شود و مگر یکی از تعهدات
ساخت و ساز مسکن ،پیشبینی این موارد نیست؟
او اضافه کرد :به عنوان نماینده مردم در مجلس
درخواست تحقیق و تفحص در این خصوص را از
طریق دادستانی و بازرسی وزارت راه و شهرسازی،
ارائه خواهم داد.

شهرستان ها

3

از گوشه و کنار استان

احداث اورژانس نهبندان به کما رفت
 6مهر امسال ،پس از سفر معاون وزیر بهداشت و درمان به نهبندان ،رئیس
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اعالم کرد که پروژه ناتمام اورژانس بیمارستان
شهید آتش دست که یکی از نیازهای اساسی این شهرستان مرزی و پرتردد
است ،در قالب تفاهمنامه سه جانبه بین استانداری ،دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند و بنیاد برکت تکمیل میشود .به گزارش«خراسان جنوبی» دکتر
«محمد دهقانی فیروزآبادی» با بیان این که برای تکمیل ساختمان اورژانس
بیمارستان نهبندان  15میلیارد تومان اعتبار نیاز است ،افزود :براساس این
تفاهمنامه سه جانبه 10میلیارد تومان تعهد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی است که سه میلیارد تومان به حساب دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
واریز شد .وی اضافه کرد :اورژانس شهید آتش دست نهبندان از پروژههای
اولویتدار طرح تحول سالمت و از سال  94توسعه و افزایش بنای آن در دستور
کار قرار گرفته است.
بنابر این گزارش بعد از گذشت چهار ماه «صادقی» معاون برنامه ریزی و امور
عمرانی فرماندار نهبندان اعالم کرد :این پروژه با پیشرفت فیزیکی  ۴۵درصدی
به دلیل کمبود اعتبار تعطیل است.

توانمندسازی روستاییان
طرح توانمندسازی روستاییان در سه دهستان نهبندان ،حدود  22هزار نفر
را بهره مند کرد.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان
هدف از اجرای این طرح را انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از مهاجرت
روستاییان در مبدأ (روستاهای هدف) و مقصد (حاشیه شهرها) اعالم کرد.
حجت االسالم «وحدانی نیا» با اشاره به این که طرح توانمندسازی روستاییان
از سال گذشته در سه دهستان نه ،میغان و بندان شهرستان مرزی نهبندان آغاز
شده است ،گفت :در این طرح دستگاههای اجرایی مختلف در این دهستانها
برنامههای مختلفی در حوزه اشتغال ،فرهنگی ،آموزش فنی و حرفهای ،صنایع
دستی و احداث گلخانه اجرا میکنند که این اقدامات رضایت بخش بوده است.
او با گالیه از حضور نیافتن مدیران برخی دستگاههای اجرایی در شهرستان
مرزی نهبندان ،افزود :در صورت موفقیت در طرح اول ،توانمندسازی سال آینده
در یک دهستان دیگر استان هم اجرا خواهد شد.

با ثبت در فهرست آثار ملی فراهم شد

زمینه جهانی شدن تک دست بافته قاینات

با ثبت ملی تنها تخته فرش دست باف باقی مانده در قاینات در جهان ،زمینه
جهانی شدن آن فراهم شد.
نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسالمی به «خراسان جنوبی»
گفت 16 :تخته فرش نفیس باقی مانده از گذشتگان ایران در فهرست ملی به
ثبت رسید که در بین آن ها یک تخته فرش از قاینات هم قرار دارد.
دکتر«اسحاقی» با بیان این که فرش ثبت شده قاینات جزو فرش هایی به حساب
می آید که فقط یک تخته از آن نوع در جهان وجود دارد ،افزود :با ثبت شدن این
فرش در فهرست آثار ملی ،زمینه ثبت جهانی آن نیز با گردآوری مستندات و
گزارش های آن و ارسال به سازمان جهانی یونسکو فراهم شد.

