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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شهرستان ها
فهرست پروژه های
کارگری تشنه توجه

بی خیالی ِپرت آب

از گوشه و کنار استان

دهگردشی در  3روستا
نماینده مردم فردوس ،طبس ،سرایان و بشرویه با حضور در تعدادی
از روستاهای فردوس ضمن گفت و گو با مردم ،شوراهای اسالمی و
دهیاران روستاها ،از مشکالت این مناطق مطلع شد .به گزارش«خراسان
جنوبی» حجت االسالم «نصیرایی» به همراه مسئوالن اجرایی فردوس از
روستاهای امرودکان ،خانیک و انارستانک بخش اسالمیه بازدید کرد.
بنابراینگزارش،آنتندهینامطلوبتلفنهمراهواینترنتپرسرعت،اجرانشدن
طرحهادی،وضعیتنامطلوبفرستندههایدیجیتالصداوسیماوتشکیلشرکت
تعاونیتولیدازجملهدرخواستهای مطرحشدهازسویروستاییانایننقاطبود.

به تشنگی زیرکوه

نقره داغ موزعان متخلف گاز مایع
۴۰میلیون ریال پرونده تخلف برای موزعان سیلندر گاز مایع در نهبندان تشکیل
شد .رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت نهبندان از تشکیل سه پرونده تخلف
به ارزش ریالی بیش از ۴۰میلیون ریال برای توزیع کنندگان متخلف در این
شهرستان خبر داد«.رضا اردونی» در حاشیه بازدید از تأسیسات مردمی گاز
نهبندان گفت :این پروندهها برای تخلف عرضه خارج از شبکه و گران فروشی
سیلندر گاز مایع تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال
شد.او افزود :نظارت بر فعالیت موزعان گاز تشدید شده است و چنان چه وقفهای
در تامین گاز پیش نیاید سیلندر گاز به راحتی در دسترس مردم شهرها و مناطق
دور دست روستایی قرار میگیرد.

برق و آب نیاز شهرک صنعتی نهبندان
مشکل خط فعلی آب شهرک صنعتی نهبندان و تامین برق واحدهای جدید در
حال بررسی است و رفع می شود.فرماندار نهبندان در کارگروه تسهیل و رفع
موانع تولید شهرستان که در مورد بررسی مشکالت تامین آب و برق شهرک
صنعتی نهبندان و با حضور پارسا مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی برگزار
شد ،اعالم کرد :سرمایه گذاری خوبی در شهرک صنعتی نهبندان شروع شده
است که در حوزه اشتغال و رشد اقتصادی منطقه تأثیر گذار خواهد بود«.بیکی» با
تأکید بر بومی گزینی در کارخانه های شهرک صنعتی نهبندان افزود :نیروی کار
شهرک صنعتی شهرستان باید در منطقه ،پایش و ضمن آموزش به کارگیری شوند.

دیدار نماینده با استاندار
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی با استاندار دیدار
کرد.به گزارش«خراسان جنوبی» دراین دیدار در خصوص بخشی از مسائل
استان رایزنی شد.همچنین صحبت درباره مشکالت نهبندان و سربیشه نیز از
جمله مواردی بود که در این دیدار مطرح شد.

آغاز توزیع ذرت علوفه ای
توزیع 5هزارتنذرتعلوفهایبرایدامهایعشایراستاندرزیرکوهآغازشد.مدیرکل
امور عشایری با بیان این که ذرت های علوفه ای ذخیره شده در سیلوی زیرکوه به
صورتبستهبندیوفلهایدراختیارعشایرقرارمیگیرد،افزود:قیمتهرکیلوذرت
فله ای هزار و  250و بسته بندی هزار و  450تومان است.مهندس«عصمتی پور»
ضمنبرشمردنمزایایاستفادهازذرتعلوفهایدرمقایسهبادیگرآذوقههایدامی
ادامهداد:عشایرمتقاضیمیتوانندآذوقهموردنیازدامخودرااززیرکوهتهیهکنند.

گروه شهرستان ها -آن قدر شبکه ها و خطوط انتقال
آب در این نقطه مرزی و محروم پیر و فرتوت شده است که
هر روز امکان ندارد  10تا  15مورد قطعی آب در شهرها
و روستاهای زیرکوه گزارش نشود.
همین قطعی های نابهنگام و همیشگی سبب شده است
تا از شهر تازه تاسیس آبیز به عنوان شهر تانکرها یاد شود
چرا که اگر همین تانکرهای ذخیره نباشد مردمان این
دیار گاهی ساعت ها بلکه روزها بدون آب می مانند.
به گزارش «خراسان جنوبی» آن چه بر وخامت این اوضاع
در کنار هدر رفت بسیار آب در این نقطه از خراسان
جنوبی افزوده است ،استخرها و رودهای فصلی یا
دایمی است که بیشتر وقت ها در مسیر منبع پمپاژ آب
حاجی آباد به بخش شاسکوه ،مقابل چشم رهگذران
و اهالی این منطقه قرار می گیرد و سرریز این منبع در
مواقع نقص فنی و قطعی برق به حدی است که مردم
منطقه برای جمع آوری آب و سیراب کردن دام ها و
حتی پر کردن تانکر به منظور آبیاری مزارع و باغ ها و
دیگر مصارف خود استخر ذخیره آب در مسیر درست
کرده اند.خبرنگار «خراسان جنوبی» روز گذشته در
حال عبور از این منطقه ،تصاویری را ثبت کرد که حکایت
از حجم انبوهی از آبی را داشت که در مسیر جاری شده
بود .وی گفت و گویی هم با برخی از افراد حاضر در این
نقطه داشت که آن ها هم اعالم کردند :به دلیل قطع
مکرر آب ،اغلب وقت ها ساکنان روستاها و شهرهای
زیرکوه آب آشامیدنی ندارند اما بیشتر وقت ها سرریز
های منبع پمپاژ این گونه هدر می رود طوری که برخی
از افراد برای آبیاری باغ ها و مزارع و حتی دام های خود
از آن استفاده می کنند.
آن ها ادامه دادند ،پرسش این جاست ؛چرا در بحران
بی آبی ،باید آبی که به هزاران زحمت و با هزینه گزاف در
مخازن ذخیره شده است،این گونه به هدر برود و هیچ
کس هم پاسخ گو نباشد؟

قطع و وصل های بسیار
بنابر این گزارش ،اغلب ساکنان شهرها و روستاهای
زیرکوه از قطع و وصل مکرر جریان آب شبکه های خود
به دلیل فرسودگی گالیه دارند چرا که بعد از قطع ،آب
دوباره با فشار زیاد در لوله های فرسوده جریان می یابد و
افزون بر ترکیدگی نقاط دیگر خطوط ،گاهی آب های در
لوله مانده به مصرف می رسد.به گفته آن ها فرسودگی
بیش از اندازه شبکه و خطوط انتقال آب زیرکوه با هدر
رفتی بیش از  40درصد نیازمند تدبیر ویژه متولیان
امر در این بحران بی آبی است چرا که با منابع اعتباری
قطره چکانی نمی شود کاری از پیش برد و باید همچنان
شاهد به وجود آمدن استخرها و رودخانه های فصلی
مصنوعی در این شهرستان بود.آن ها به این موضوع
نیز اذعان داشتند که سرریز شدن منبع پمپاژ آبی که
در مسیر شهر حاجی آباد به بخش شاسکوه قرار دارد،
در فصل زمستان سبب یخ زدگی مسیرهای تردد می
شود و همین موضوع تصادف های جاده ای بسیاری
در این مسیر را در پی داشته است.افزون براین ،گاهی
ترمیم نقاط دچار ترکیدگی چند روز زمان می برد و آب
همچنان هدر می رود.

دالیل سرریز شدن منبع
مدیر امور آب و فاضالب زیرکوه هم به گالیه مطرح شده
این گونه پاسخ داد که موضوع هدررفت آب در مسیر
حاجی آباد به بخش شاسکوه به دلیل وجود دو باب
مخزن ذخیره آبی است که در این مسیر به وسیله پمپاژ،
آب مصرفی مردم تامین می شود و گاهی وقت ها به دلیل
نقص فنی و نوسان برق این مخازن و دستگاه پمپاژ دچار
مشکل و آب آن سرریز می شود.مهندس«غالمحسینی»
زمان و مقدار سرریز آب این مخازن را زیاد ندانست و
گفت :روز گذشته نیز به دلیل قطع برق ،آب منبع سرریز
شد.به گفته او دامداران و کشاورزان منطقه نیز این

دادگاه درح ،اولین دادگاه تمام الکترونیک کشور
دادگاه بخش مرزی درح سربیشـه ،اولیـن دادگاه تمام
الکترونیک قضایی کشـور اسـت.
رئیس کل دادگسـتری اسـتان در بازدیـد از این دادگاه
گفت :با این که مدت زیادی از تاسـیس دادگاه قضایی
درح نگذشـته اسـت ،امـا در نوع خـود جـزو دادگاههای
نمونـه کشـور بـه لحـاظ دادرسـی 100درصـدی

الکترونیـک پروندههای قضایی اسـت و در ایـن دادگاه
هیـچ پرونـده فیزیکـی وجـود نـدارد.
حجـت االسلام «حمیـدی» افـزود :بـا توجـه بـه ایـن
کـه الکترونیکـی کـردن پروند ههـای قضایـی از
سیاسـتهای قـوه قضاییـه اسـت ،امیدواریـم بـا ایجـاد
زیرسـاختهای بیشـتر در خراسـان جنوبـی ،ایـن روند

افزایـش یابـد و در دیگرحوزههـای قضایـی اسـتان نیـز
دادرسـی الکترونیکـی کـه همـان دادرسـی هوشـمند
اسـت ،اجرایـی شـود.
وی کاهـش بسـیاری از هزینـه هـا ،تسـریع در رونـد
رسـیدگی و همچنین نظـارت بیشـتر بـر پروندههـا را از
مزایـای دادرسـی الکترونیـک دانسـت.
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فرصت را غنیمت می دانند و از آب سرریز شده برای
آبیاری باغ ها و مزارع و آب دادن دام های خود استفاده
می کنند و برای این که از آب استفاده بیشتری کنند یک
استخر ذخیره آب هم ایجاد کرده اند.
او با بیان این که سال گذشته می خواستیم استخر
ذخیره آب ایجاد شده را تخریب کنیم اما دامداران و
کشاورزان مانع شدند ،افزود :استخر آب ایجاد شده با
منبع ذخیره فاصله دارد و از آب های جمع شده در پشت
آن دامداران برای آب دادن دام ها و کشاورزان برای
آبیاری مزارع و باغ ها استفاده می کنند و اجازه ورود و
استفاده غریبه ها را نمی دهند.

 250کیلومتر خطوط فرسوده
این مقام مسئول طول خطوط و شبکه انتقال آب
شهرستان را  900کیلومتر اعالم و اظهارکرد که از
این میزان  250کیلومتر فرسوده است که روزانه به
طور میانگین بین  10تا  11مورد قطعی آب به دلیل
فرسودگی شبکه ها گزارش می شود.
غالمحسینی ،با بیان این که هدر رفت آب به دلیل
فرسودگی شبکه ها درزیرکوه  41درصد است ،افزود:
براساس آخرین برآوردی که سال گذشته برای به سازی
و نوسازی  250کیلومتر شبکه فرسوده این شهرستان
انجام شد نیاز به  16میلیارد تومان اعتبار است که با
توجه به منابع قطره چکانی تخصیص یافته ( یک میلیارد
تا یک میلیارد و  200میلیون تومان)  16سال زمان
می برد تا این شبکه های فرسوده نوسازی و به سازی
شود این درحالی است که فرسودگی شبکه ها و خطوط
انتقال روز به روز در حال افزایش است.
به گفته او هر سال سه میلیارد تومان اعتبار برای
به سازی و نوسازی شبکه انتقال و خطوط فرسوده
شهرستان پیشنهاد می شود که فقط یک سوم آن
تخصیص می یابد.

معاون وزیر
خبر داد:

تقویتمنابع
گردشگری
با  2هزار
میلیاردتومان

هدر رفت آب به
دلیل فرسودگی
شبکه ها در
زیرکوه  41درصد
است

مدیر امور آب و
فاضالب زیرکوه:
موضوع هدررفت
آب در مسیر حاجی
آباد به بخش
شاسکوه به دلیل
وجود  2باب مخزن
ذخیره آبی است
که در این مسیر
به وسیله پمپاژ،
آب مصرفی مردم
تامین می شود و
گاهی وقت ها به
دلیل نقص فنی
و نوسان برق این
مخازن و دستگاه
پمپاژ دچار مشکل
و آب آن سرریز
می شود

به زودی ابالغیه ای به استان ها درخصوص
مالحظه بیشتر به بخش گردشگری را ارسال
خواهیم کرد وضمن این که دو هزار میلیاردتومان
به منابع بخش گردشگری اضافه کرده ایم این
بخش را با تسهیالت بیشتر مورد حمایت قرار
خواهیم داد.به گزارش«خراسان جنوبی» معاون
توسعه اشتغال وکارآفرینی وزارت تعاون  ،کارورفاه
اجتماعی با سفربه فردوس از چند واحد تولیدی و
طرح های اشتغال زا درزمینه گردشگری بازدید و

فرماندار نهبندان پروژه های نیازمند توجه مالی
در حوزه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی این
شهرستانرافهرستکرد«.بیکی»درجلسهبررسی
مشکالتدستگاههایتابعهوزارتتعاون،کارورفاه
اجتماعیکهباحضورجمعیازمدیراندستگاههای
زیر مجموعه این وزارتخانه برگزار شد ،از وزارت
کار و زیرمجموعه های آن خواستار توجه به پروژه
های در حال اجرا شامل سالن ورزشی کارگران،
ساختمان اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
شهرستان ،کارخانه فراوری سنگ نخل کویر،
واحدهای مسکن دو معلولی و شروع پروژه نیروگاه
بادی  25مگاواتی ،شبانه روزی کردن درمانگاه
تامین اجتماعی و همچنین حمایت از جامعه هدف
زیر پوشش بهزیستی و تامین اجتماعی و اعطای
تسهیالت ارزان قیمت به واحدهای تولیدی و
صنعتی شد.او ادامه داد :به دلیل تکمیل شدن
زیرساخت ها و شرایط آموزشی ،کاری و آموزش
عالی در دهه جاری شاهد مهاجرت از نهبندان بوده
ایم که باید توجه ویژه ای به حوزه اشتغال و تامین
زیرساخت ها انجام شود.نماینده مردم نهبندان و
سربیشه هم گفت :ایجاد دپارتمان ملی معدن در
نهبندان نیازمند اعتبارات ویژه است و باید هر چه
سریع تر تحقق یابد.دکتر «نخعی» با اشاره به این که
نهبندان ،پایتخت گرانیت کشور و دارای ظرفیت
های ویژه معدنی است ،ادامه داد :انتظار داریم هم
بخش دولتی و هم بخش خصوصی برای سرمایه
گذاری در این منطقه کمتر توسعه یافته ورود کنند.
همچنین نقطه نقطه نهبندان باید کارگاه فراوری
گرانیت باشد ،بنابراین از بخش خصوصی برای
همکاری در این زمینه دعوت می کنیم.

وعده ارتقای تامین
اجتماعی سرایان
موسوی -ارتقای شعبه تامین اجتماعی سرایان
در فهرست مصوبات نهایی وزیر تعاون  ،کار و
رفاه اجتماعی قرار می گیرد« .منصوری» معاون
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درجلسه بررسی
قابلیت ها و فرصت های اقتصادی و اشتغال
سرایان با نوید ارتقای تامین اجتماعی شهرستان،
موضوع ارتقای نمایندگی تعاون،کار و رفاه
اجتماعی شهرستان را نیز یادآور شد و اظهار کرد:
در صورت رعایت شاخصهای مدنظر وزارتخانه،
این موضوع نیز به نتیجه می رسد.وی ادامه داد:
به طور حتم باید فرانشیز و خدمات رایگان در
سرایان به منظور رفع تبعیض و بی عدالتی فراهم
شود .به گفته او حمایت از بنتونیت در قالب بسته
توسعه صنایع معدنی استان روی میز قرار دارد و
پیگیری می شود.
درجلسه گروه کاری اشتغال این شهرستان شرکت
کرد«.منصوری» در این جلسه اعالم کرد :آقای
وزیرچند استان را به طورویژه می بینند که یکی از
این استان ها  ،خراسان جنوبی است .او آسیب های
زیادی را که دردوران کرونا به بخش گردشگری وارد
شده است  ،متذکر شد و گفت :قبول داریم پرداخت
وام کرونا به تأخیرافتاد واختالل درپرداخت ها
انجام شد وتعداد زیادی از خسارت دیدگان کرونا
جا مانده اند اما اکنون روی روال افتاده است.

