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فرخ نژاد  -تقاضا برای آب رسانی سیار به واسطه
کمی نزوالت جوی بیشتر از سال قبل شده است،
بنابراین دو دستگاه تانکر به تانکرهای موجود آب
رسانی سیار اضافه شده و این تانکرها در مرکز استان
مستقر است و هر نقطه اعالم نیاز کند به آن نقطه
اعزام می شود.
آن طور که معاون حفاظت و بهره برداری آبفا به
«خراسان جنوبی» گفت :هنوز آمار مصرف آب در
نقاط روستایی به روز رسانی نشده است و هفته آینده
این آمار مشخص می شود اما مصرف آب در روستاها به

تکلیف اتاق اصناف نهبندان

زنگ بی آبی در زیرکوه
خشکسالی و کمبود آب به عنوان چالش و بحران پیش روی زیرکوه قرار دارد و
زنگ خطر جدی بحران آب به صدا در آمده است.
«عربشاهی» فرماندار زیرکوه در شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان که
با موضوع آمادگی مقابله با بحران خشکسالی و کم آبی در سال  1400برگزار
شد ،اعالم کرد :همه مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان از همین امروز
باید آمادگی کامل برای استفاده از همه ظرفیت ها و ماشین آالت دستگاه برای
مدیریت بحران آب در شهرستان را داشته باشند.

مسکنملی
گرفتارکاغذبازی
گروه شهرستان ها

نیاز  50میلیاردی برای خرید  30هزار دام

جریمه قاچاقچی ارز دیجیتال
متهم قاچاق دستگاه تولید ارز دیجیتال در خوسف به پرداخت دو میلیارد 461
میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت :براساس گزارش پلیس آگاهی خوسف
از یک شرکت واقع در شهرک صنعتی 21دستگاه تولید ارز دیجیتال کشف و
گزارش آن برای رسیدگی به شعبه سوم بدوی مرکز استان ارسال شد.
«اشرفی» افزود :شعبه نیز پس از بررسی اسناد و مدارک موجود ،متهم را افزون
بر ضبط کاالهای کشف شده به پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.

طور حتم به دلیل مسافران زیادی که تعطیالت عید به
این نقاط رفته اند در مقایسه با ماه قبل افزایش دارد.
مهندس«ساالری» از پایش اقامتگاه های غیر دایم
(باغ ویالها) و تعیین تعرفه های متفاوت برای آب
مصرفی این اماکن خبرداد و اضافه کرد :در بحران بی
آبی حتی برخی روستاییان به ویژه مالکان باغ ویالها
از آب شرب برای آبیاری باغ ها و مزارع کشاورزی سوء
استفاده می کنند.
او به افزایش تعداد شیفت ها و رانندگان تانکرهای
آب رسانی سیار اشاره و اظهارکرد که با گرم شدن هوا

تعداد روستاهای متقاضی آب که اکنون  390نقطه
است به  450تا  460نقطه افزایش می یابد.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای
هم وضعیت ذخایر آبی پشت سدهای استان را وخیم
اعالم کرد و گفت :ذخیره سد نهرین به عنوان منبع
تامین آب شرب طبس حدود  2.5میلیون متر معکب
است که به طورحتم با گرمای بی سابقه طبس در
فصل تابستان مشکل خواهیم داشت به طوری که
قرار شد جلسه اضطرای مدیریت بحران برای این
شهر تشکیل شود و آب مورد نیاز آن با کم کردن حقابه

کشاورزی و استفاده از ذخایر سد دره بید تامین شود.
به گفته مهندس«پورجعفر» با خالی بودن  80درصد
ظرفیت سدهای آبی اگر تا پایان بهار بارانی نبارد باید
چاره اندیشی اساسی شود تا بتوانیم پاسخ گوی تنش
های آبی در نقاط روستایی و شهری باشیم.
او ادامه داد :اگر بارندگی در استان اتفاق نیفتد تا
شهریور سدهای شهید پارسای سرایان و سد حاجی
آباد زیرکوه خشک می شود.
او وضعیت بحران آب زیرزمینی را به لحاظ کمی و
کیفی در سال پیش رو جدی دانست.

آورده ها در حساب ،متقاضیان منتظر اقدام

استیصال دامداران از کمبود علوفه در خوسف

 25تا  30هزار رأس دام با توجه به کمبود علوفه ای که در خوسف وجود دارد
باید از دامداران خریداری شود که نیاز به  50میلیارد تومان اعتبار است.مدیر
جهاد کشاورزی خوسف گفت :با توجه به شرایط خشکسالی در خوسف همه
مشکالت به صورت تصاعدی در شهرستان حادث خواهد شد«.رضوی» با
اشاره به خرید دام مازاد مولد در شهرستان خوسف در شرایط خشکسالی
ادامه داد 25 :تا  30هزار رأس دام با توجه به کمبود علوفه ای که وجود دارد
باید خریداری شود که نیاز به  50میلیارد تومان اعتبار است.او برای جلوگیری
از فروش دام دامداران پیشنهاد کرد که علوفه دام مولد به صورت تضمینی و به
صورت پرداخت تسهیالت تامین شود و در مقابل دامداران به شرکت پشتیبانی
تعهد دهند تا دام یا پول دام خود را به شرکت تحویل دهند که در این خصوص
شرکت پشتیبانی دام باید هرچه سریع تر برنامه ریزی کند .وی ادامه داد :برای
دامی یارانه ای در اسفند  650تا  700تُن سهمیه کنسانتره
تأمین نهاده های
ِ
داشته ایم که با پیگیری های انجام شده ،این سهمیه در فروردین به هزار و 112
تُن افزایش یافته اما شهرستان برای رفع مشکل دامداران تا سقف  2هزار تن
نیازمند کنسانتره است .اوتصریح کرد :برای آب رسانی سیار به محله های
دامداری و عشایری هم نیازمند  2.5میلیارد تومان اعتبار هستیم ،همچنین آب
رسانی به باغ ها و مزارع رقم نجومی می طلبد و برای گذر از بحران خشکسالی
تا مهر امسال 6 ،میلیارد تومان اعتبار برای  10سرویس آب نیاز است .وی
ادامه داد 100 :هکتار مزارع زعفران و حدود هزار هکتار از باغ های شهرستان
خوسف برای نجات از خشکی شدید نیازمند آب رسانی است.

شهرستان ها
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آب رسانی سیار روی مدار افزایش تقاضا

از گوشه و کنار استان

یکی از برنامههای جدی و عملیاتی امسال اتاق اصناف نهبندان باید پروانهدار
کردن واحدهای صنفی و تعیین تکلیف آن ها باشد.
فرماندار نهبندان در دیدار رئیس اداره صمت  ،رئیس اتاق اصناف و روسای
اتحادیههای صنفی این شهرستان گفت :وجود واحدهای صنفی بدون مجوز
زیبنده شهرستان نیست و سامان دهی آن ها در ارائه خدمات مطلو بتر به
مردم نقش موثری دارد.
«بیکی» ادامه داد :رعایت پروتکلهای بهداشتی و سخت گیری در اجرای
طرحهای مقابله با کرونا سبب شده است که نهبندان به تناسب جمعیت خود
رتبه یازدهم استان را از نظر همهگیری کرونا داشته باشد.
به گفته او تحریمها حوزه معدن نهبندان را فعال کرد و ظرفیتهای بالقوه معدن
در حال بالفعل شدن است.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شهروند :حدود 8
ماه است که وجه
اولیه در حساب ها
مانده است و خبری
از تحویل زمین
برای شروع ساخت
و ساز نیست.
از سویی روند
طوالنی ،حرکت الک
پشتی و طی شدن
مراحل بسیار برای
شروع ساخت و
ساز جای گالیه
دارد

طـی روزهـای گذشـته اخبـار متعـددی از کـم کاری
دولـت در حـوزه سـاخت مسـکن منتشـر شـد و اگـر چـه
طـرح اقـدام ملـی مسـکن بـه منظـور خانـه دار شـدن
خانوارهای شـهری در سـال  98کلید خـورد و وعده ها
بـرای انجام سـاخت و سـازها پـس از شـروع ثبت نـام دو
سـاله مطرح شـد امـا بـا گذشـت حـدود یـک سـال و نیم
از شـروع طـرح و ایـن کـه ثبـت نـام و واریـز وجـوه اولیـه
خانوارهـای شـهری در سـال گذشـته انجـام و حتـی
وضعیـت واگـذاری زمیـن هـا مشـخص شـد امـا هنـوز
خبـری از سـاخت و سـاز نیسـت و مراحـل بسـیار ،رونـد
طوالنـی بـرای شـروع سـاخت و سـاز و  ...بـا توجـه بـه
تـورم موجـود ،گالیـه بسـیاری از متقاضیـان را در پـی
داشـته اسـت.

گالیه های متقاضیان
یکـی از متقاضیـان مسـکن ملـی بـا بیـان ایـن کـه بـرای
خانـه دار شـدن در ایـن طـرح ،شـرایط از همـان ابتـدا
بسـیار سـخت گرفتـه شـد ،مـی افزایـد :بـا ایـن کـه نـرخ
سود تسهیالت  18درصد و بازپرداخت اقساط و حتی
تامیـن آورده  40میلیونـی اولیه برایم سـخت بـود اما با
گذر از هفت خـان موفق به ثبـت نام در این طرح شـدم.
نیمه اول سـال گذشـته با ارسـال پیامک به متقاضیان،
واریـز وجـوه انجـام شـد و پـس از آن بـا مراجعه به سـایت
مسـکن بـه اذعـان مدیـران راه و شهرسـازی بـا قرعـه
کشـی تقسـیم زمین انجـام شـد و هـر پنـج خانـوار برای
سـاخت خانـه هـا در زمیـن  200و  300متـری گـروه
بنـدی شـدند.
اگـر چـه بـه ایـن تقسـیم بنـدی و نحـوه توزیـع زمیـن هم
معتـرض بودیم امـا پس از طـرح گالیـه ها اعالم شـد که
تقسـیم زمیـن بـا قرعـه کشـی انجـام شـده اسـت و گروه
بنـدی هم یا بـه میل افـراد یا هم توسـط ایـن اداره انجام

ها تامیـن شـده اسـت .وی با گالیـه از ایـن که ایـن طرح
مـی شـود .ایـن شـهروند مـی گویـد :حـدود هشـت مـاه
بـرای اقشـار کـم درآمـد و متوسـط جامعـه نیسـت ،مـی
اسـت که وجه اولیه در حسـاب هـا مانده اسـت و خبری
گوید :کار ،روند اداری طوالنی و معطلی بسیاری دارد
از تحویـل زمیـن بـرای شـروع سـاخت و سـاز نیسـت.
و در هـر قدم کـه بر مـی داریـم باید یـک هزینـه بپردازیم
وی از رونـد طوالنـی ،حرکـت الک پشـتی و مراحـل
و در ایـن شـرایط بـا توجـه بـه گرانـی
بسـیار بـرای شـروع سـاخت و سـازها
هـا قیمـت تمـام شـده بـرای سـاخت
گالیـه دارد.
یک واحـد مسـکونی بـا توجه بـه گروه
دیگر متقاضی مسـکن هم مـی گوید:
واریز وجوه چند ماه پیش انجام شـده معاون اداره کل راه و
بنـدی و  ...زیـاد اسـت.
اسـت .مصالح سـاختمانی و درآمدها شهرسازی :متقاضیان طرح
دیگـر متقاضـی هم مـی گویـد :بـا این
روز به روز در حال افزایش اسـت و اگر اقدام ملی در استان به ۱۵۶
کـه ثبـت نـام را انجـام داده امـا هنـوز
گروه  4 ،5و  3نفره تقسیم
نتوانسـته ام آورده اولیه را تامین کنم
ایـن تعلـل هـا ادامـه یابـد بـه جـای دو
بندی شدهاند  ،این قراردادها
و منتظرم تا بلکه در طـرح جدید برای
سـال تـا  10سـال دیگر هـم خانـه دار
برای ساخت مسکن ملی به
اقشـار کم درآمـد صاحب خانه شـوم.
تمام
نمی شـویم .وی می افزایـد :نرخ
گروههای مربوط واگذار شد که
بسـیار
شـده مسـکن در ایـن شـرایط
بعد از واگذاری قرارداد
زمین ،قرارداد مشخص
باالسـت و تسـهیالت ارائـه شـده هـم این گروهها باید درخصوص
بـه گفتـه مدیـر روابـط عمومـی
کم اسـت و نـرخ باالیـی دارد.
تهیه نقشه ،دریافت پروانه
اداره کل راه و شهرسـازی قـرارداد
و ساخت و ساز مسکن اقدام
اطالع رسانی پیامکی
کنند
متقاضیـان منعقـد شـده و در ایـن
قراردادها محل سـاخت و ساز ،زمین
متقاضـی دیگـری هـم بـا گالیـه از
ها و  ...مشـخص اسـت« .صمصامی»
ضعـف در اطلاع رسـانی ،مـی گوید:
همچنین مـی افزایـد :افرادی که گـروه بندی شـده اند
هر چند وقت بـا اداره راه و شهرسـازی به دلیـل نگرانی
پـس از تاییـد قـرارداد نهایـی و مشـخص شـدن مجـری
از شـرایط و گرانـی هـای موجـود تمـاس مـی گیریـم تـا
ذی صلاح مـورد تاییـد اداره راه و شهرسـازی ،مـی
ببینیـم چـه زمانـی سـاخت و سـاز شـروع مـی شـود .او
تواننـد سـاخت و سـاز را انجـام دهنـد.
از ارسـال پیامـک قطعـه بنـدی زمیـن مـی گویـد و مـی
افزایـد :آورده اولیـه را تامیـن و بـه حسـاب واریـز کـرده
واریز وجه  85درصد متقاضیان
ایـم.
معاون مسـکن و شهرسـازی اداره کل راه و شهرسـازی
گشـتی هـم در اراضـی تعییـن شـده در سـایت اداری
هم بـا اشـاره بـه تامیـن  2هـزار هکتـار زمیـن در اسـتان
داشـته ایـم امـا هیـچ خبـری نیسـت و گویـا فقـط زمیـن

اولین کمک مومنانه طبس
در سال نو
کمیته امدادامام خمینی(ره) طبس در راستای
فرمایش های مقام معظم رهبری اولین کمک
مومنانه خود را بین نیازمندان زیر پوشش در
سال جدید توزیع کرد .مدیر کمیته امداد امام
خمینی(ره) طبس با بیان این که از ابتدای
سال  1400با هدف اجرای رزمایش همدلی و
مواسات  200سبد غذایی بین خانوارهای تحت
پوشش توزیع شد ،افزود :این بسته های غذایی
شامل برنج ،روغن ،حبوبات ،ماکارونی و چای
است و برای تهیه این بسته های غذایی اعتباری
بیش از  60میلیون تومان هزینه شده است .وی
اظهارکرد :به منظور حمایت از خانوارهای
نیازمند زیر پوشش این نهاد حمایتی در طبس
 200کارت هدیه به ارزش  60میلیون تومان از
ابتدای نوروز  1400اهدا شد.او به توزیع پوشاک
بین نیازمندان طبسی اشاره کرد و گفت :به این
منظور برای تهیه پوشاک نیازمندان اعتباری
حدود  30میلیون تومان هزینه شد و توزیع 100
جفت کفش نیز در دستور کار قرار دارد.به گفته
او از ابتدای سال جدید ُ 850پرس غذای گرم به
ارزش  130میلیون ریال و  580کیلوگرم گوشت
قرمز به ارزش  580میلیون ریال بین خانوارهای
تحت پوشش توزیع شد.

برای طرح اقـدام ملـی مسـکن ،از تغییر کاربـری و پاک
سـازی اراضـی در نظـر گرفتـه شـده در سـایت اداری
خبر مـی دهـد و بـا اشـاره بـه ثبـت نـام بیـش از  14هزار
متقاضی در ایـن طـرح از افتتاح حسـاب حـدود  6هزار
نفـر و واریز وجـه  85درصـد متقاضیـان می گویـد و می
افزایـد :در اجـرای ایـن طرح افـزون بـر واگـذاری زمین
در سـایت اداری بیرجنـد کـه بـا مشـارکت متقاضیـان و
معرفی سـازنده اجـرا می شـود به بنیاد مسـکن و سـتاد
اجرایی فرمان امـام(ره) هم در مهزیـار و مجیدیه زمین
واگـذار شـده اسـت تـا آن هـا بـرای متقاضیـان اقـدام به
سـاخت واحد مسـکونی کنند .به گفته «علیزاده» افراد
بـرای دریافـت پروانـه پـس از تاییـد قـرارداد نهایـی بـه
شـهرداری بـرای دریافت مجـوز سـاخت و سـاز مراجعه
مـی کننـد .وی از واگـذاری بیـش از دو هـزار قطعـه
زمیـن بـرای واحدهـای مسـکونی اسـتان بـه صـورت
گروهـی خبـر مـی دهـد و مـی گویـد :متقاضیـان طـرح
اقـدام ملـی در اسـتان بـه  ۱۵۶گـروه پنـج ،چهـار و سـه
نفـره تقسـیم بنـدی شـدهاند کـه ایـن قراردادهـا بـرای
سـاخت مسـکن ملی بـه گروههـای مربـوط واگذار شـد
کـه بعـد از واگـذاری قـرارداد زمیـن ،ایـن گروههـا بایـد
درخصوص تهیه نقشـه ،دریافت پروانه و سـاخت و سـاز
مسـکن اقـدام کننـد .بنـا بـه اظهـار وی اسـتان در بحث
تأمین زمیـن مـورد نیاز بـرای اجرای طـرح اقـدام ملی،
جزو استان های پیشروسـت و در همین راستا به 100
درصـد افرادی که توانسـته انـد مبلغ اولیـه  40میلیون
تومان خود را واریـز کنند ،زمین تخصیص یافته اسـت.
وی می افزاید :مـکان و موقعیت زمیـن در قراردادهای
تنظیم شده برای ساخت مسـکن ملی ،مشخص است.

خبر

مهاجران جدید شهری

اگـر بـرای بحـران آب در مناطـق عشـایری چـاره
اندیشـی نشـود شـاهد مهاجـرت ،بیکاری و حاشـیه
نشـینی جامعـه روسـتایی و عشـایری خواهیـم بود.
رئیـس اداره امور عشـایری خوسـف اعالم کـرد :در
سنوات گذشته شـاهد مهاجرت معکوس به مناطق
عشـایری خوسـف بوده ایم ،چرا که اقدامات خوبی
در آبخیزداری انجام شـد کـه با اندک بارانـی بندها
و پشـته هـای خاکـی آبگیـری مـی شـد امـا امسـال
بـا کاهـش شـدید نـزوالت آسـمانی بـا مشـکل آب
مواجـه شـده ایـم کـه اگـر چـاره اندیشـی نشـود
شـاهد مهاجـرت ،بیـکاری و حاشـیه نشـینی جامعه
روسـتایی و عشـایری خواهیـم بـود.
«نـوری» افـزود :سـازمان جهـاد کشـاورزی بایـد
بـرای افزایـش سـهمیه نهـاده دامـی اختصاصـی به
شهرسـتان اقـدام کنـد چراکـه عشـایر در شـرایط
خشکسـالی دغدغـه تغذیـه دام هایشـان را دارنـد.
او الغـری دام ،شـیوع بیمـاری هـا ،کاهـش دبـی
آب و خشـک شـدن چشـمه سـارها ،افزایـش تـردد
عشـایر در جـاده هـای مواصالتی بـرای جابـه جایی
دام هـا ،هجـوم دالل هـا بـرای خریـد ارزان دام
عشـایری به دلیـل ناتوانی عشـایر در نگهـداری دام

هـا را از چالـش هـای ناشـی از خشکسـالی اعلام
و اظهارکـرد :خریـد دام مولـد مـازاد عشـایر بایـد
توسـط شـرکت پشـتیبانی دام انجـام شـود چراکـه
دامـداران دغدغـه نگهـداری دام هـا در شـرایط
خشکسـالی و کمبـود علوفـه را دارنـد.
او بـا بیـان ایـن کـه در حوضـه آب رسـانی انتهـای
حوضـه آب رسـانی آب و فاضلاب ،آغـاز خـط
خدمـات رسـانی بـه عشـایر اسـت ،افـزود :بـا توجـه
بـه ایـن کـه  450خانـوار عشـایر بایـد آب رسـانی
سـیار شـوند نیاز بـه حفـر دسـت کـم یـک عـدد چـاه
جدیـد داریـم.
وی توزیـع سـم رایـگان و مکمـل هـای تغذیـه ای
یارانـه ای از طریـق سـازمان دام پزشـکی ،جمـع
آوری گیاهـان مرتعـی حاشـیه ای جـاده ای بـرای
جلوگیـری از هجـوم شـترها و خطـرات تصادفـات
جـاده ای را از اقداماتـی برشـمرد کـه بایـد توسـط
دسـتگاه هـای متولـی انجـام شـود.
وی در پایـان با اشـاره به این کـه درخواسـت خروج
دام از شهرسـتان خوسـف توسـط دامـداران زیـاد
شـده اسـت ،گفـت :در ایـن خصـوص بایـد بررسـی
هـای الزم و تصمیـم مناسـب اتخـاذ شـود.

