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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

بازتاب گزارش

احداث پل روستای «علی زنگی» تا
پایان سال
سدیدی250-میلیون تومان اعتبار برای ساخت پل
علی زنگی اختصاص یافت.
به گزارش خبرنگار ما مشکالت و دغدغه اهالی علی
زنگی بخش نیم بلوک برای احداث پل و رفع مشکالت
تردد بارها از طریق روزنامه خراسان جنوبی انعکاس
یافت تا این که باالخره با پیگیری های بخشدار نیم
بلوک مشکل سی ساله تردد اهالی این روستا بررسی
و برای آن اقدام شد .
گلچین در بازدید ازعملیات اجرایی پل علی زنگی
بخش نیم بلوک با بیان این که اهالی روستاهای علی
زنگیوفتحآباد،گزدمونوملکآبادسالهایمتمادی
مشکالت زیادی برای رفت وآمد با مرکز بخش قاینات
داشتند ،افزود :طی این سال ها یکی از خواسته های
اهالی روستایی احداث این پل بود چرا که تردد در
جاده به ویژه در فصل زمستان بسیار مشکل بود .وی
گفت :با پیگیری های انجام شده 250میلیون تومان
اعتبار برای ساخت پل علی زنگی با 4متر و4دهنه
اختصاص یافت و عملیات اجرایی احداث این پل آغاز
شد .به گفته وی با ساخت این پل مشکل چند ساله
اهالی برطرف می شود و ضریب امنیت ارتقا می یابد.
وی وعده بهره برداری از این پل را تا نوروز 97داد.

با خبرنگاران
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بنیاد برکت کارخانه داروسازی می سازد

هشتطرحصنعتیخوسفمنتظردریافتتسهیالت
مشمولی -هشت طرح صنعتی خوسف منتظر
دریافت تسهیالت است.
فرماندار خوسف در نشست تبیین تسهیالت فراگیر
و توسعه و اشتغال شهرستان به زیرساخت ها،
پتانسیل ها و ظرفیت های مطلوب خوسف اشاره
کرد که می تواند اشتغال زایی خوبی به دنبال
داشته باشد.
به گفته «شفیعی» معدن طالی شادان در مراحل
نهایی است و در معدن مس هم سرمایه گذاری الزم
انجام شده و امسال پنج گروه سرمایهگذار خارجی
در زمینههای صنعت ،معدن و نیروگاه خورشیدی
و مجتمع فوالد و شمش سرمایهگذاری کرده اند.
وی ادامه داد :عالوه بر این موارد ،هشت طرح
صنعتی از جمله کارخانه های شیر ،داروسازی و
سرمسازی و الیاف سنتی توسط سرمایه گذاران
داخلیوبومیآمادهشدهومنتظردریافتتسهیالت
است .به گفته وی کارخانه داروسازی و سرم سازی
با همکاری بنیاد برکت در خوسف راه اندازی می
شود.
وی دربحث فراوری عناب هم گفت :در حال حاضر
باهمکاریوتالش جهاددانشگاهی،عنابفراوری
شده به صورت شکالت و کیک عناب به زودی وارد
بازار شهرستان می شود .وی در ادامه اشاره ای

هم به ظرفیت دامپروری کرد و گفت :شهرستان
خوسف بیش از  14هزار نفر شتر دارد و در پرورش
گوساله و شتر مرغ و ....نیز فعال است و احداث
کشتارگاه طیور شهرستان قطعی شده و کشتارگاه
دام و شتر مرغ نیز در مرحله واگذاری زمین است.

شفیعی همچنین در زمینه گردشگری افزود  :وجود
خانه های بوم گردی و قرار گرفتن شهر خوسف
در مسیر جاده ترانزیتی موقعیت مناسبی را برای
گردشگری رقم زده طوری که روزانه بیش از هزار
خودروی سنگین از این مسیر تردد می کنند .

البته این درحالی است که هنوز نتوانسته ایم محلی
برای استراحت و آسایش رانندگان در شهرستان
فراهم کنیم .
فرماندار خوسف در بخش دیگری از سخنان خود
با اشاره به طرح اشتغال پایدار در مناطق روستایی
و عشایری گفت :منابع مالی طرح اشتغال پایدار
در مناطق روستایی و عشایری  ،یک میلیارد و500
میلیون دالر از منابع صندوق توسعه ملی (به صورت
تلفیقی با منابع بانک های عامل) است.
برهمین اساس «محمد شفیعی» در مورد توزیع
منابع بر اساس نوع طرح  ،افزود :این تسهیالت بر
اساس نوع اشتغال؛ خویش فرمایی و کارفرمایی
پرداخت می شود که اشتغال خویش فرمایی شامل
مشاغل خانگی و خود اشتغالی است که ۱۰درصد
تسهیالت به این امر اختصاص پیدا می کند.
وی با اشاره به این که  ۹۰درصد توزیع تسهیالت
به بخش کارفرمایی تعلق می گیرد  ،افزود :این نوع
تسهیالت شامل تسهیالت برای بنگاه های دو تا۵۰
نفر و بیشتر است.
شفیعی با اشاره به این که  80درصد جمعیت
شهرستان خوسف در مناطق روستایی و عشایری
زندگی می کنند  ،یادآورشد  :باید متناسب با طرح،
اعتبارات توزیع شود و بی عدالتی نشود .

کمک خیران در قفسه کتاب سرایان

موسوی-خیرین و نیکوکاران ازابتدای امسال
 220میلیون تومان به کتابخانه های سرایان کمک
کرده اند.
رئیس اداره کتابخانه های سرایان با اشاره به جمعیت
36هزارنفری شهرستان به وجود کتابخانه عمومی
در شهرهای آیسک ،سه قلعه وسرایان اشاره کرد که
ازمناطق محروم استان به شمارمی رود.
فوالدی در ادامه تعداد اعضای فعال کتابخانه های
این شهرستان را 4هزارنفر برشمرد و یادآور شد :سه
کتابخانه شهری ویک کتابخانه روستایی شهرستان
دارای 60هزارجلدکتاب است و براساس سندچشم
انداز 1404باید35درصدجمعیت شهرستان
عضوکتابخانه های عمومی شوند.
وی اظهارکرد:به ازای هر100نفرباید8مترمربع
فضای کتابخانه ای داشته باشیم این درحالی است که
اکنون شاخص فضای کتابخانه ای شهرستان 4.17
مترمربع است.
فوالدی گفت:ازابتدای امسال خیرین ونیکوکاران
220میلیون تومان به کتابخانه های شهرستان کمک
کرده اند درحالی که اعتبارات دولتی 250میلیون
تومان بوده وهنوزهیچ رقمی تخصیص نیافته است
به گفته وی درنشستی با خیرین درتهران درخصوص
راه اندازی کتابخانه مرکزی خیرین ونیکوکاران
قول مساعد 700میلیون تومان داده شد که اگر
شهردار سرایان زمینی را درنقطه پرجمعیت شهر برای
احداث این کتابخانه اختصاص دهدساخت وساز آن
آغازخواهدشد.

 80مربی مهد در طرح نیک
حقانی 80 -مربی مهدهای کودک شهرستان های
بیرجند ،قاینات و زیرکوه در کارگاه آموزشی طرح
نیک ،آموزش های الزم را در زمینه روش های تشویق
خردساالن به نماز و شیوه های انس دادن کودکان با
نماز و ارتباط با خدا فرا می گیرند.
کارشناس ستاد اقامه نماز استان در مراسم آغاز به
کار کارگاه آموزشی اداره بهزیستی قاینات با بیان
این مطلب به برگزاری این کارگاه برای دومین سال
متوالی در این شهرستان اشاره کرد.
«بهدانی» افزود :پس از دریافت گواهی نامه ،مربیان
شرکت کننده که تا کنون در دوره مقدماتی و تکمیلی
 32ساعت آموزش را گذرانیده اند به تدریس در مهد
کودک ها خواهند پرداخت.

شهرستان ها
از گوشه و کنار استان

گازرسانی به نوغاب به زودی
هاتف-مناقصه گازرسانی به نوغاب و روستاهای
همجوار برگزار شد.
فرماندار درمیان با اشاره به اقدامات گازرسانی
به دو شهر گزیک و طبس و  32روستای شهرستان
گفت :برای گازرسانی به نوغاب و روستاهای
همجوار نیز مناقصه برگزار شده و به زودی اجرایی
خواهد شد.
«بشیری زاده» افزود :برای احداث پمپ بنزین نیز
شورای اسالمی متقاضیان را معرفی کند.
وی همچنین تصریح کرد :خشکسالی و کم آبی در
برخی روستاها مردم را مجبور به مهاجرت کرده
بنابراین باید با اشتغال پایدار و شغلهای جایگزین
از مهاجرت این قشر زحمتکش به شهرها و دیگر
مناطق جلوگیری کنیم.

نماز طلب باران
سدیدی-نماز طلب باران روز گذشته با حضور اقشار
مختلف مردم ومسئوالن به امامت حجت االسالم
والمسلمین یعقوبی امام جمعه خضری دشت بیاض
برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در این مراسم نمازگزاران پس
از اقامه نماز طلب استغفار کردند .

تزریقاعتبارتوسعهامام زادهکارشک
معاون وزیر کشور دستور داد:

 8میلیارد تومان اعتبار برای روشنایی
باند فرودگاه طبس

دستورتامین اعتبار روشنایی باند فرودگاه طبس
توسط معاون وزیرکشور صادر شد.
به گزارش خبرنگار ما فرماندار ویژه طبس در
حاشیه جلسه شورای اداری استان و نشست
استانداران ادواری خراسان جنوبی ،با دکترنجار،
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور دیدار و در
زمینه ضرورت تامین اعتبار روشنایی باند فرودگاه
طبس گفت و گو و درخواست کتبی خود را ارائه
کرد.
درادامه با مذاکره با دکتر مروج الشریعه استاندار و
تایید موضوع و پاراف کتبی توسط وی ،دستور الزم
توسط نجار مبنی برتامین اعتبار روشنایی فرودگاه
طبس ازمحل اعتبارات مدیریت بحران و اعالم آن
به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور صادرشد.

الزم به ذکر است اعتبار پیش بینی شده
 ٨٠میلیاردریال است که در گذشته سازمان
هواپیمایی برای تامین  ٥٠درصد آن موافقت کرده
بود و حال بادستورسازمان مدیریت بحران بقیه آن
تامین خواهد شد.
با اجرای این پروژه مهم در فرودگاه طبس امکان
انجام پروازها در شب نیز میسر خواهد شد.
بنا بر این گزارش عملیات ساخت فرودگاه طبس
از سال  68شروع و سال  72افتتاح و در سال 74
پروازهای فرودگاه برقرار شد.
این فرودگاه از ابتدا زیر نظر اداره کل فرودگاه های
استان خراسان بود و بعد از تقسیمات کشوری
استان ها از ابتدای سال 81به اداره کل فرودگاه
های استان یزد منتقل شد و پایان فروردین 92

 27گلخانه خوسف بدون بازار فروش
مشمولی -نبود بازار فروش ،صاحبان  27واحد گلخانه
ای خوسف را با مشکل مواجه کرده است .مدیرجهاد
کشاورزی خوسف در بازدید از مجتمع های گلخانه ای این
شهرستان گفت 30 :واحد گلخانه ای در مجتمع محمدیه
ساخته شده که از این تعداد  27واحد فعال است.
رضویبابیاناینکه 20واحدگلخانههمدرمرحلهتکمیل
و احداث است ،خیار ،گوجه فرنگی  ،گل شاخه بریده و قارچ
خوراکی را از مهم ترین محصوالت کشت شده در مجتمع
گلخانه ای شهرستان برشمرد.وی در ادامه از نبود بازار
فروش به عنوان عمده مشکل پیش روی گلخانه داران نام برد که پیگیری هایی برای رفع این مشکل در
حال انجام است .وی با اعالم این که شهرستان خوسف جایگاه دوم تولید محصوالت گلخانه ای و سطح
زیرکشت آن را در استان دارد  ،افزود :مجتمع گلخانه ای محمدیه ظرفیت ایجاد 55واحد گلخانه را دارد.
وی از ایجاد اتحادیه برای عرضه مستقیم محصوالت گلخانه ای خبر داد و ابراز امیدواری کرد :با این اقدام
عرضه مستقیم محصوالت گلخانه ای در میادین عرضه میوه و تره بار توسعه یابد .رضوی با اشاره به این که
این شهرستان در اجرای سیستم های نوین آبیاری رتبه اول استان را دارد  ،گفت  :اجرای سیستم های
نوین آبیاری در هزار و 250هکتار از تعهدات امسال مدیریت جهاد کشاورزی است .وی یادآور شد  :منابع
آب کشاورزی شهرستان از  246حلقه چاه و حدود  300رشته قنات تامین می شود.

با انتزاع شهرستان طبس از استان یزد و الحاق
به استان خراسان جنوبی  ،این فرودگاه به اداره
کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی پیوست.
این فرودگاه در تقسیم بندی فرودگاه های کشور به
عنوان یک فرودگاه کشوری  ،برای انجام پروازهای
تجاری در نظر گرفته شده است.
از نظر تجهیزات و دستگاههای کمک ناوبری این

فرودگاه کامل بوده که میتوان به سیستمهای
 RADAR، RCAG، NDB، VOR/DMEو
همچنین سیستم ارتباطی  VHFاشاره کرد که
اهمیت آن را با توجه به واقع شدن در منطقه خاص
جغرافیایی دوچندان میکند و همین امر باعث
شده فرودگاه طبس از فرودگاههای استراتژیک و
مهم کشور به حساب آید.

 2500روستایی درمیان چشم به راه تانکرهای آب
آب دو هزار و  500نفر از روستاییان درمیان با تانکر تامین می شود .فرماندار درمیان گفت :آب رسانی
 45روستای شهرستان با دو هزار و 500نفر جمعیت با تانکرهای سیار انجام میشود اما مشکل کم آبی
در فصل تابستان بیشتر است که نیاز به آب رسانی را بیشتر می کند.
«بشیریزاده»با تاکید بر استفاده بهینه از آب موجود در شهرستان اظهار کرد :جدا شدن از روشهای پر
مصرف و قدیمی در بحث آبیاری و استفاده از روشهای مکانیزه و جدید آبیاری در شهرستان میتواند
نقش بسزایی در کنترل مصرف بیرویه آب داشته باشد .وی گفت :خشکسالی و کم آبی در برخی
روستاها مردم را مجبور به مهاجرت کرده بنابراین باید با اشتغال پایدار و شغلهای جایگزین از مهاجرت
این قشر زحمتکش به شهرها و دیگر مناطق جلوگیری کنیم.

«سراج» در سه شهرستان

با هدف رصد آسیب های اجتماعی طرح سراج در سه شهرستان استان اجرا می شود .رئیس اداره
بهزیستی نهبندان گفت :طرح ملی رصد آسیب های اجتماعی (سراج) از امروز توسط کارشناسان
مجری طرح و پرسشگران منتخب در شهرستان نهبندان اجرا می شود.
«محمد بارانی» افزود :طرح سراج ،طرحی ملی است که توسط دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی
سازمان بهزیستی کشور به عنوان یکی از متولیان آسیب های اجتماعی برای توجه بیشتر به تغییرات
روند آسیب های اجتماعی و تعیین کننده های آن طراحی شده است.این طرح در شهرستان های
نهبندان،بیرجند و طبس در سه ماه پایان امسال اجرا می شود.

سدیدی25 -میلیون تومان اعتبار برای توسعه
گردشگری امام زاده کارشک تخصیص یافت.
رئیس میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری
قاینات گفت25 :میلیون تومان اعتبار برای توسعه
گردشگری امام زاده کارشک تخصیص یافته و به
زودی کار توسعه آن آغاز می شود.
عباسی با بیان این که از جاده ترانزیتی خضری
دشت بیاض مانند سال های گذشته می توان
بیشترین استفاده را برای اشتغال و درآمدزایی برد
،افزود :دو مجتمع خدمات رفاهی 2،پمپ بنزین،و
3واحد پذیرایی در کنار جاده ترانزیتی در مرکز
بخش نم بلوک احیا وراه اندازی شده است.
به گفته وی هرشب 50دستگاه اتوبوس و 2هزار
مسافر در خضری دشت بیاض و دهشک و سالیانه
720هزار مسافر توقف دارند .
وی با اشاره به این که عملیات اجرایی بزرگترین
بازارچه استان در 50غرفه با اعتبار 400میلیون
تومان به زودی آغاز خواهدشد گفت:تاکنون 18نفر
در بخش نیم بلوک به دلیل سرقت آثار میراث
فرهنگی دستگیر شده اند.

