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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

رنج زندگیرویگنج«ورزگ

یادداشت

چند خط خبر
هروی-ایستگاه هواشناسی تمام خودکار سه قلعه با
حضور مدیرکل هواشناسی استان افتتاح شد.
مدیر کل هواشناسی استان گفت  :با پیگیری های
سه ساله مکرر این پروژه در طرح و برنامه ریزی اداره
هواشناسی تعریف و مجوز آن صادر و تامین اعتبار شد .
خندان رو ادامه داد  :در این پروژه اعتبار یک میلیاردی
صرف شده است .وی از فرماندار شهرستان سرایان
خواست تا اعتباری برای تجهیز بیشتر این پروژه
درنظر بگیرد.
انتشارات دانشگاه بزرگمهر قاینات به مدیرمسئولیمحمدحسین شفیعی میم به عنوان دومین انتشاراتی
شهرستان قاینات  ،مجوز فعالیت گرفت.
عرب نجات -کارگاه آموزش تغذیه سالم و پیشگیری
از سرطان به منظور خود مراقبتی بیمه شدگان در
روستای بغداده از توابع بخش آیسک برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در این کارگاه که حدود  800نفر
از اهالی روستای بغداده در آن شرکت داشتند؛ دکتر
"جاجرمی" متخصص بیماری های داخلی توضیحاتی
درباره بیماری دیابت داد و بر مصرف روزانه سبزی
و میوه ،پرهیز از مصرف مواد مخدر و سیگار ،ورزش،
کنترل مرتب قند و چربی و  ...برای پیشگیری از
بیماری تاکید کرد.

با خبرنگاران

»

نرگس خراسان جنوبی
یک جشنواره و دیگر هیچ
مجید فکری -اولین جشنواره گل نرگس شهرستان
خوسف در حالی برگزار شد که اگر بپرسند خروجی
این جشنواره چه بود ،نمی توان پاسخ روشنی به این
پرسش داد.
یادم می آید در آخرین گزارشی که همین چندی پیش
از نرگس های بی نظیر خراسان جنوبی کار کردیم و
از زبان نرگس کاران ،مشکالت حاد آن ها را مطرح
کردیم ،یکی از فعاالن این عرصه حتی پیش از آن که
سوالی مطرح کنیم با دلخوری شدید گفت" :که چه؟
باز هم حرف های تکراری؟ باز هم شما می آیید ،عکس
می گیرید ،ما از مشکالتمان می گوییم و استمداد
رسیدگی داریم.
سپس شما می روید و دیگر هیچ .نه آقا کسی به فکر ما
نیست .اصال برایشان مهم نیست که این صنعت بی
نظیر از بین برود .شما هم وقتتان را تلف نکنید".
همانجابودکهتصمیمگرفتیممشکالتنرگسکاران
را رها نکنیم و پی گیر رونق مجدد این پتانسیل مغفول
استان که می تواند در کشور جایگاه واقعی خود را
بیابد باشیم .طبیعی است هنگامی که نرگس کاران از
برگزاری اولین جشنواره گل نرگس باخبر شدند بارقه
امیدی در دلشان درخشیدن گرفت مبنی بر اینکه
شاید باالخره در پس عطر خوش نرگس ،سختی های
آن نیز دیده شد .اما . . .
خبرها زیاد جالب نبود .در این جشنواره فقط اطالعات
و آمار همیشگی و صورت مسئله ای که همه می دانند
و می دانستند ارائه شد و این افتخار که کیفیت نرگس
خراسان جنوبی در کشور اول است.
در این همایش ساماندهی نشدن گلخانه ها ،نبود
تعاونی نرگس کاران  ،معرفی نشدن گل نرگس به
مکان های مختلف و استان های کشور و نبود کارخانه
فرآوری از مهمترین مشکالت نرگس کاران برشمرده
شد و گره گشایی و چاره اندیشی صورت نگرفت.
هرچند معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
استانداری در این جشنواره گفت که این جشنواره
سال آینده نیز در خوسف برگزار و در استانداری نیز
کمیته ای در بحث گل نرگس تشکیل خواهد شد و
متذکر شد که برگزاری جشنواره گل نرگس دلیلی
برای تاسیس دبیرخانه دائمی گل نرگس در خوسف
است تا مشکالت نرگس کاران به صورت تخصصی
برطرف شود اما به قول کشاورزان سالی که نکوست
از بهارش پیداست .بهرحال ظاهرا پرداختن رسمی
به مشکالت نرگس کاران و نابودی این صنعت مهم،
تمام شد تا یکسال دیگر.
امید که این جشنواره و این وعده ها مثل بسیاری
مراسم و وعده های دیگر در حد رفع تکلیف و یک کار
فرمایشی و سمبولیک نباشد و این بار با درک صحیح
از این پتانسیل بزرگ در ایجاد اشتغال و رونق توریسم
در استان و همچنین توسعه پایدار خراسان جنوبی ،به
مشکالت نرگس کاران به طور جدی پرداخته شود و به
زودی شاهد آن باشیم که نرگس خراسان جنوبی نه
تنها برندی کشوری بلکه جهانی شود.
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حقانی -ورزگ ،روستایی در  20کیلومتری مرکز
شهرستان قاینات ،روستایی که تا چند سال پیش با
برخورداری از دره های سر سبز و رودخانه های جاری
یکی از مناطق ییالقی و تفریحی این شهرستان
محسوب می شد و بیش از  420خانوار در آن ساکن
بودند اما این روزها با مشکالت متعددی از جمله بی
آبی و بیکاری مواجه است.
مشکالتی که باعث شده در حالی بیش از نصف
خانوارهای این روستا به شهرها مهاجرت کنند
که یکی از مهمترین معادن فلزی استان در دل آن
نهفته است.

و تأمین آب شرب باغات و مزارع زعفران که در حال از
بین رفتن است به جهاد کشاورزی مراجعه می شود،
پاسخ نبود اعتبار است.
برات نژاد می گوید :هم اکنون آب شرب و مصرفی
اهالی روستا با دوچاه یکی شور و دیگری شیرین از
دشت های ورزگ و خونیک تأمین می شود که بدلیل
فرسودگی و قدمت  35ساله مخزن عالوه بر هدر
رفت آب کیفیت آب لوله ها مناسب نیست و با طعم
مخصوصی است و بیشتر اهالی آب شرب خود را از
قاین یا چشمه سارهای دور تهیه می کنند .
ویازمسئوالنمیخواهدبرایمرمتشبکهفرسوده
و نصب آب شیرین کن اقدام کنند

آن طور که عضو سابق شورای اسالمی واز معتمدین
ورزگ می گوید :بی آبی ،تعلل در گازرسانی وبیکاری
جوانان از مهم ترین مشکالت روستا است.
«محبتی» از ورزگ به عنوان روستایی خوابیده
روی گنج نام می برد و به این نکته اشاره می کند
که بزرگترین معدن مس استان در این روستا
با ظرفیت چند میلیون تن مس است که از چند سال
پیش مطالعات و نمونه گیری های الزم در این معدن
انجام و پروانه های بهره برداری آن نیز صادرشده اما
به دلیل نبود اعتبار از سال  92تا کنون هیچ گونه
اقدامی برای بهره برداری انجام نشده است.
به گفته وی اقدامات دولت برای شکوفایی این معدن
بارقه های امید را در دل جوانان بیکار منطقه نشاند
اما با وجود تشدید خشکسالی ها هیچ اقدامی برای
فعال کردن آن صورت نگرفت و این مسئله باعث
شد جمع زیادی از جوانان در همین چند سال
گذشته به شهرهای تهران ،مشهد  ،قاین و بیرجند
مهاجرت کنند.

• •کمبود زمین

• •روستایی روی گنج

• •کارگاههای فرش خاک می خورد

وی ادامه می دهد :ورزگ یکی از روستاهای
شهرستان است که از صد سال پیش صنعت فرش
دستباف در آن رونق خوبی داشته و روزگاری 22
کارگاه قالی بافی فعال داشت  .اما امروز همه این
کارگاهها خاک می خورند و جوانان در دیگر شهرها
به مشاغل کاذب روی آورده اند.
وی در ادامه تاکید می کند :روستای ورزگ تا چند
سال پیش از نظر صنایع دستی همچون قالی،
پشتی ،قالیچه و جاجیم ،جوراب و دستکش نمونه
بود البته هرچند هنوز صنایع دستی از بین نرفته

است اما کم رنگ شده و نیاز است برای رونق آن گام
محکمی برداشته شود.
وی در این زمینه خواستار ارائه تسهیالت اشتغالزایی
برای جوانان بیکار می شود و می گوید :با توجه به آب
وهوایمناسبدرفصلتابستانپرورشزنبورعسل،
پرورششترمرغ،بوقلمونوبلدرچینوکبکازجمله
طرح هایی است که می تواند برای اشتغال پایدار و
توسعهروستاومهاجرتمعکوسوماندگاری مناسب
باشد.

• •گازرسانی ،وعده پشت وعده

روحانی روستا هم یکی از مشکالت مهم این روستا
را تعلل در گازرسانی بیان و اضافه می کند :در کنار
خشکسالی ،بی آبی و بیکاری در این روستا مردم
برای تامین سوخت زمستانی و تهیه کپسول گاز نیز
همواره با مشکل مواجهند.
به گفته حجت االسالم قاسمی مسئوالن از سال 85
تا کنون در تمام بازدید ها و دیدارها و سفرهای خود
وعده گازرسانی به روستا را داده اند و تا کنون بیش
از  70درصد روستاهای شهرستان حتی روستاهای
دور افتاده و کم جمعیت را گاز رسانی کرده اند اما
برای این روستا اقدام نمی شود.
وی در ادامه به این نکته اشاره دارد که قرار است دهه
فجر سال جاری گاز رسانی  32روستای دیگر آغاز
شود اما نام ورزگ با این توجیه که سرانه گازرسانی
برای هر نفر در این روستا زیاد است در این فهرست

بازتاب گزارش

اختالالت تلفن و اینترنت
در خضری دشت بیاض
برطرف شد
سدیدی -مشکل اختالالت تلفن و اینترنت خضری دشت
بیاض با نصب دستگاه جدید "تالیا" برطرف شد.
پیرو گزارش «خراسان جنوبی» از گالیه ها در مورد اختالالت
تلفن و اینترنت در خضری دشت بیاض این مشکل با نصب
دستگاه جدید "تالیا" برطرف شد .به گفته بخشدار نیم بلوک با
پیگیری های مخابرات خضری دشت بیاض و قاینات مشکل
اختالالت تلفن در شبکه مخابرات این شهر حل و برای رفع
مشکل اینترنت همراه اول نیز اقدام شد.
"گلچین" در گفتگو با خراسان جنوبی گفت :اختالالت تلفن
و اینترنت در ماههای اخیر گالیه های زیاد مردمی را در پی
داشت که با رسانه ای شدن وپیگیری این موضوع مخابرات
قاینات در مدت سه ماه این مشکل را با نصب دستگاه جدیدی
بنام "تالیا " حل کرد  .وی درباره مشکل اینترنت همراه اول
هم گفت :با توجه به اینکه نصب نرم افزار اینترنت همراه
اول مستلزم قطع تلفن واینترنت در ادارات وبانکها است که
خود مشکالتی را در بر دارد بنابراین پیش بینی شده آخر هفته و
روز تعطیل نسبت به نصب این نرم افزار اقدام تا مشکل اینترنت
همراه اول نیز حل شود .مسئول مخابرات خضری دشت
بیاض نیز گفت:با برنامه ریزی های انجام شده برای رضایت
شهروندان اینترنت همراه اول به« تری جی »ارتقا پیدا کرد.
«زارعی» برای نصب تلفن ثابت برای مسکنهای مهر هم به این
نکته اشاره کرد که سال آینده برای مسکن های مهر خضری
دشت بیاض نصب تلفن ثابت پیش بینی شده است .

قرار ندارد .وی می گوید:با اعتراض مردم فرماندار
عنوان کرد این روستا در اولویت دوم قرار داده شده
و در صورت گشایش اعتبار اقدامات الزم انجام
می شود.
دهیار روستا هم با تاکید بر رفع این مشکل اهالی می
گوید :حدود  8کیلومتر تا ایستگاه تقلیل فشار گاز
فاصله است و نمایندگان سابق مردم در مجلس قول
داده اند که به محض گاز رسانی به شهرهای زهان،
اسفدن و حاجی آباد که از مجاورت این روستا می
گذرند نوبت به روستای ورزگ می رسد اما در حالی
که مشعل گاز این شهرها دهه فجر روشن می شود از
گاز رسانی به این روستا خبری نیست.

• •رمق های آخر قنات های روستا

«مسلم برات نژاد» یکی دیگر از مشکالت را کمبود
آب عنوان می کند و ادامه می دهد 6 :رشته قنات
روستا بدلیل خشکسالی در حال خشک شدن است
و اهالی برای آبیاری مزارع هر تانکر آب را  180هزار
تومان خریداری می کنند با این حال هنوزبخش
اعظمی از زعفران زارها و تاکستانهای روستا حتی
برای یک نوبت در سال جاری آبیاری نشده اند.

• •می گویند اعتبار نیست

به گفته دهیار ورزگ  200هزار اصله نهال بادام،
انجیر ،توت  ،زردآلو و گردوی روستا خشک شده
است و وقتی برای احیاء و مرمت قنات و کانال کشی

او کمبود زمین برای مسکن جوانان متقاضی را هم از
دیگر مشکالت روستا بیان می کند و می گوید :هم
اکنون 200نفرمتقاضیواجدالشرایطدراینزمینه
وجود دارد اما در دامنه کوهستان زمین مناسب
نیست و جوانان مجبورند برای سکونت به شهرهای
همجوار مهاجرت کنند .به گفته دهیار در این زمینه
مسئوالن راه و شهرسازی پاسخ قاطعی نداده
و اهالی همچنان بالتکلیف هستند.

• •تاریخ روستا در حال ویرانی

وی می گوید :روستای ورزگ بدلیل وجود غار جوجه
که سابقه زندگی در  30هزار سال گذشته را دارد و
وجود مسجد جامع قدیمی ،حمام قدیمی  ،برج و
قلعه ،آسیای آبی و وجود دره های سر سبز و درختان
چنار تنومند می تواند به عنوان قطب گردشگری
شهرستان مطرح باشد اما تا کنون به جز غار جوجه
بقیه آثار تاریخی در حال ویرانی است و برای ثبت ملی
آن اقدامی انجام نشده است.
به گفته وی مزار سید حسین در  2کیلومتری روستا
واقع شده که ساختمان قدیمی آن در حال از بین
رفتن است ومسئوالن اوقاف وامور خیریه باید برای
جلوگیری از تخریب این اثر قدیمی اقدامی عملی
انجام دهند.
دهیار روستا نیمه تمام ماندن طرح هادی روستا را از
دیگر مشکالت بیان می کند و خواستار تأمین اعتبار
مورد نیاز در این زمینه در سال جاری می شود.
او همچنین از مسئوالن می خواهد برای نصب
فرستنده دیجیتال به منظور بهره مندی مردم از
شبکه های تلویزیونی اقدام کنند.

پرداخت دستمزد بافندگان فرش آیسک نقدی شد
مرتضی عرب نجات -دستمزد بافندگان فرش
در آیسک نقدی و بر اساس کیفیت بافت و
باالترین دستمزد در منطقه پرداخت می شود.
مدیر عامل شرکت تعاونی تولید فرش دستباف
گره طالیی آیسک با بیان این مطلب گفت :طی

افتتاح کارخانه کنسانتره مس
دزوکی قاین
کارخانه کنسانتره مس دزوکی قاین با حضور
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی
کشور  ،در روستای ُبزن آباد قاین افتتاح شد.
مدیر عامل کارخانه کنسانتره مس دزوکی
قاین درمراسمافتتاحیهگفت:ساختکارخانه

چند روز گذشته این شرکت با یک صادرکننده
معتبر فرش قراردادی منعقد کرد که بر اساس
آن از این پس بافندگان آیسک با دستمزد
باال اقدام به بافت فرش های با کیفیت برای
صادرات خواهند کرد.

به گفته « احمدی» زمانی که بافت فرش به نیمه
رسید نصف دستمزد نیز پرداخت خواهدشد و
قیمت گذاری نیز به تناسب کیفیت متفاوت
خواهد بود.
وی با اشاره به وجود  500فرشباف از بافت
حدود  12هزار متر مربع فرش در بخش
آیسک در سال جاری خبر داد و افزود :با توجه
به حضور جدی رقبای هندی و چینی در این
عرصه که اقدام به تولید فرش با کیفیت و با
قیمت پایین می کنند باید تالش کنیم با باال
بردن کیفیت بازار را در دست داشته باشیم.
وی با اشاره به سابقه ده ها ساله بافت فرش
در آیسک و کیفیت باالی آن گفت :آیسک
ظرفیت قابل قبولی در زمینه فرش بافی دارد و
می توان با وجود طرح ها و نقشه های گوناگون
و نیز ساماندهی آن زمینه کار و اشتغال و
درآمدزایی را با توجه به وضعیت بحرانی آب و
کشاورزی فراهم کرد.

کنسانتره مس در سال  92به صورت پایلوت
فرآوری مس آغاز شد و در بازه زمانی  8ماهه
به پایان رسید.
علیزادگان افزود :ظرفیت این کارخانه معادل
 70هزار تن کانسنگ به عنوان خوراک درسال
می باشد که این امر منجر به تولید  530تن
کنسانتره مس با عیار  70درصد می شود.
وی با بیان اینکه برای این کارخانه تاکنون 12
میلیارد و  300میلیون تومان از طریق بخش

خصوصی هزینه شده است ،کمبود نقدینگی،
خاکی بودن جاده دسترسی ،سوخت و آب و
اینترنت را از جمله مشکالت این واحد تولیدی
برشمرد .به گفته وی در حال حاضر این
کارخانه با  30درصد ظرفیت افتتاح و برای
 34نفر بومی شغل ایجاد شد و در صورت راه
اندازی کامل  34نفر دیگر شاغل می شوند.
به گزارش خبرنگار ما این کارخانه در مجاورت
 4معدن مس شهرستان قرار دارد.

عشایر درمیان تسهیالت ارزان قیمت گرفتند

 /٩٥٣٣٣٨٤٨ج

فرخ نژاد -در سال جاری  96فقره تسهیالت ارزان
قیمت به عشایر شهرستان درمیان پرداخت شد.
رئیس اداره امور عشایری درمیان به «خراسان
جنوبی» گفت :در سال جاری  96فقره تسهیالت
ارزان قیمت تا سقف  100میلیون ریال و
بازپرداخت بلند مدت  5ساله به میزان  5میلیارد و
 300میلیون ریال به عشایر پرداخت شد.
سید«علی حسینی نسب» با اشاره به مرمت ایل
راه های شهرستان طی دو نوبت در سال گذشته
افزود :در سال جاری هم  500کیلومتر از ایل راه
های درمیان مرمت و تیغ زنی شد.
وی به توزیع هزار و  200تن آرد بین عشایر
شهرستان در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد:
در سال جاری هم تاکنون بیش از هزار و 161تن
آرد و 45تن برنج در اختیار عشایر درمیان قرار
گرفته است.
بعالوه در سال گذشته طرح زنجیره گوشت با136
فقره قرارداد تسهیالتی به مبلغ  400میلیون
ریال اجرا و علوفه مدت دار هم بین دام های عشایر
شهرستان توزیع شد.
همچنین سال گذشته فاز یک مطالعات انتقال
آب به مناطق عشایری درمیان با اعتبار 550
میلیون ریال انجام شد و در سال جاری هم فاز دوی
مطالعات آن در حال انجام است.
رئیس اداره امور عشایری شهرستان درمیان

شهرستان ها

طرح مشکالت نرگس کاران
در اولین جشنواره گل نرگس

مشمولی-در اولین جشنواره گل نرگس شهرستان
خوسف مهمترین مشکالت نرگس کاران تشریح
شد.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان
در اولین جشنواره گل نرگس شهرستان خوسف
از خراسان جنوبی به عنوان پنجمین استان تولید
کنندهگلنرگسواولیناستانبهلحاظکیفیتتولید
این گل در کشور نام برد و گفت  :نیاز آبی کم ،خواص
دارویی باال و سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه از
مهمترین مزیت های گل نرگس است.
« عصمتی پور » در ادامه ساماندهی نشدن گلخانه
ها ،نبود تعاونی نرگس کاران  ،معرفی نشدن گل
نرگس به مکان های مختلف و استان های کشور و
نبود کارخانه فرآوری را از مهمترین مشکالت نرگس
کاران برشمرد.
به گفته وی 32هکتار از اراضی خراسان جنوبی
زیرکشت گل نرگس قرار دارد که  27هکتار آن
بارور و میزان تولید آن 14هزار شاخه است .معاون
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری
نیز در این جشنواره با تقدیر از فرماندار خوسف در
برپایی جشنواره گل نرگس گفت :این جشنواره سال
آینده نیز در خوسف برگزار و در استانداری نیز کمیته
ای در بحث گل نرگس تشکیل خواهد شد.
«سرفرازی» با بیان اینکه گل نرگس محصول
اختصاصی شهرستان خوسف است ،برگزاری
جشنواره گل نرگس را دلیلی برای تاسیس دبیرخانه
دائمی گل نرگس در خوسف دانست تا مشکالت
نرگس کاران به صورت تخصصی برطرف شود.

نمایشگاه فروش بهاره در بشرویه
پورغزنین-نمایشگاهفروشبهارهدربشرویهگشایش
یافت و تا پایان بهمن ماه جاری دایر خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ما در این نمایشگاه  180غرفه از
 33استان کشور تولیدات و محصوالت خود از جمله
خوراک ،پوشاک ،کیف،کفش و ...را با  15الی 20
درصد تخفیف نسبت به بازار ارائه می کنند.
نمایشگاه فروش بهاره این شهرستان همه روزه برای
بازدید عالقه مندان دایر است.

طرح پایش شیر خام در نهبندان

مرندی-طرح پایش شیر خام به منظور بررسی کیفیت
شیر و جلوگیری از تخلفات احتمالی در دامداریهای
صنعتی و سنتی شهرستان نهبندان اجرا شد .
رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان با اشاره به اجرای
طرح پایش شیر خام در شهرستان گفت :نمونههای
گرفته شده برای انجام آزمایشات میکروبی ،شیمیایی
و بررسی تقلبات به آزمایشگاه ادارهکل دامپزشکی
استان ارسال میشود.
« راه انجام » با بیان این که در صورت احراز هرگونه
تخلف و یا تقلب  ،برابر ماده  4آئین نامه نظارت
بهداشتی دامپزشکی ،با واحدهای متخلف برخورد
می شود ،به شهروندان توصیه کرد تا حد امکان از
خرید شیر فله ای و خام خودداری و در صورت خرید
هم حتما شیر را جوشانده و سپس مصرف کنند .

سی و سومین نشست کتابخوان
در سه قلعه
هروی-سی و سومین نشست کتابخوان در کتابخانه
ثامن االئمه سه قلعه برگزار شد .
به گزارش خبرنگار ما در این نشست با همکاری گروه
میانسال عضو کتابخانه پنج جلد کتاب با محوریت
انقالب اسالمی و شخصیت امام خمینی ارائه و
معرفی شد .
بنا بر این گزارش نشست کتابخوان در سه قلعه در
سه رده کودک  ،نوجوان و میانسال هر ماه یک نوبت
با هدف معرفی کتاب های جدید در موضوعات
مختلف برگزار و جمع خوانی کتاب نیز به صورت
ماهانه با همکاری مهدها و مدرسه های شهر انجام
می شود.

جوانان روستایی در اردوی جهادی

خاطرنشان کرد :اجرای پروژه خط انتقال برق چاه
گلورده که سال  83حفاری شده و بدون استفاده
باقی مانده بود انجام شد و امید است در صورت
تخصیص اعتبارات سال جاری امکان بهره برداری
از این چاه برای عشایر شهرستان در سال آینده
فراهم شود.
سید«علی حسینی نسب» از تاسیس سه صندوق
خرد زنان عشایر در مناطق دره چرم،آبگرم و آواز
شهرستان درمیان خبرداد و افزود :به هر کدام

از این صندوق ها  30میلیون ریال اعتبار دولتی
تخصیص یافت .وی مجموع اعتبارات مصوب
سال گذشته حوزه عشایری شهرستان درمیان را5
میلیارد و  50میلیون ریال اعالم کرد و ادامه داد :از
این میزان بودجه مصوب  2میلیارد و  500میلیون
ریال تخصیص یافت و در سال جاری هم برای امور
عشایری شهرستان  2میلیارد و  880میلیون ریال
از سرفصل های ملی و استانی مصوب شد که هنوز
تخصیصی نداشته است.

سدیدی20 -نفر از جوانان روستاهای قاینات وبخش
نیم بلوک در اردوی یک روزه جهادی خدمات رسانی
کردند.
"خزاعی"مسئول اداره گاز بخش نیم بلوک با بیان
این مطلب گفت :این جوانان در روستای نوغاب
پسکوه بخش نیم بلوک  25عدد کنتور گاز نصب
کردند.
به گزارش خبرنگار ما در این اردوی جهادی مسائل
ایمنی گاز هم به مردم این روستا آموزش داده شد.
غبارروبی مزارشهدا و بازدید از خانواده های آنها از
دیگر برنامه های این اردو بود.

