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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

با خبرنگاران

آغاز توزیع  120تن کاالی تنظیم بازار در طبس
توسلی 120-تن کاالی اساسی با هدف تعادل قیمت در بازار طبس در حال
توزیع است.
دبیر کمیسیون تنظیم بازار محصوالت کشاورزی طبس گفت :در آستانه سال
نو و برای تعادل قیمت کاالهای اساسی در بازار تاکنون  120تن اقالم اساسی
شامل  28تن گوشت مرغ منجمد،دو تن گوشت قرمز منجمد 33،تن شکر
سفید 54،تن برنج به این شهرستان تخصیص یافته و از هفته گذشته توسط
هفت عامل در حال توزیع است .مهندس «بخشایی» افزود :میوه طرح تنظیم
بازار برای ایام پایانی امسال و همچنین ایام نوروز به میزان  58تن تخصیص
یافته که شامل  19تن سیب درختی و  39تن مرکبات (پرتقال والنسیای جنوب و تامسون شمال ) است و
توزیع آن توسط  13عامل ،از  27اسفندماه آغاز می شود و تا اواخر فروردین ماه ادامه دارد.

تولد بره یک دست در نهبندان

حیدری – بره ای با یک دست در نهبندان متولد شد.به گزارش «خراسان
جنوبی» روز گذشته بره ای در نهبندان با یک دست در حالی متولد شد که از
نظر جسمانی هیچ مشکل دیگری ندارد.
صاحب این بره در این زمینه گفت :مادر این بره آن را به همراه قل دیگرش در
یک روز به دنیا آورد در حالی که قل دیگرش از نظر جسمانی سالم بوده و تمام
اعضای بدنش کامل است .به گفته «حیدری» هم اکنون وضع جسمانی این بره
مطلوب است و تغذیه آن کامل انجام می شود.

محموله صادراتی زغال سنگ طبس در راه چین

توسلی-قرارداد صدور یک محموله  20هزارتنی کنسانتره زغال سنگ
تولیدی شرکت پروده به کشور چین نهایی شده و در دست اجراست.
مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس ضمن اعالم این خبر ،گفت:
شرکت زغال سنگ پروده طبس به عنوان اولین بهره بردار معادن زیرزمینی
تمام مکانیزه کشور  ،قرارداد صادرات محصول به خارج از کشور را نهایی کرد.
مهندس «کریتی» ،افزود  :مذکرات اخیر با خریدار چینی به نتیجه رسید و با
توافق صورت گرفته ،مقرر شد بیست هزارتن کنسانتره زغال سنگ این شرکت
 ،تا اوایل اردیبهشت 97به کشور چین صادر شود .وی تصریح کرد:محصول مذکور در مدت 30روز از تاریخ
اجرای قرارداد ،به صورت  FOBبندرعباس ،تحویل خریدار خواهد شد.
مهندس کریتی گفت :با آغاز فعالیت صادراتی ،تحولی در زمینه زغال سنگ کشور ایجاد خواهد شد و
شناخته شدن زغال سنگ ایران در بازارهای جهانی ،رقابت های سازنده ای را شکل خواهد داد که باعث
توسعه و رونق اقتصادی مناطق زغالی کشور خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد با توجه به شکل گیری بازارهای جدید داخلی و نیز صدور کنسانتره زغال سنگ به
خارج از کشور ،سال آینده برای معدن کاران زغال سنگ ،سالی طالیی باشد.

جمع آوری 170میلیون تومان زکات در خوسف

در  11ماهه امسال یک میلیارد و  700میلیون ریال زکات واجب و مستحبی
با همکاری 40عامل زکات در خوسف جمع آوری و بین نیازمندان توزیع شد.
دبیر ستاد زکات خوسف گفت :امسال از محل پرداخت زکات چهار پروژه
ساخت بلوار ورودی روستای اصغریه  ،خرید آشپزخانه مسجد امام صادق
(ع) شهر خوسف  ،ساخت آشپزخانه مسجد و حسینیه روستای کالته عرب و
نماسازی مسجد روستای قصبه در شهرستان انجام شده است .
«محمد مهران پور» در مورد طرح شجره طیبه افزود :با توجه به خشکسالی ها و
کم شدن مقدار گندم و جو باید فرهنگ سازی شود تا باغداران در طرح «پالک
گذاری درختان میوه برای کمک به نیازمندان و فقرا» همکاری کنند که در این زمینه حدود 600نوع درخت
میوه زیر پوشش این طرح می باشد که امسال عالوه بر توزیع میوه فصل  ،حدود  300میلیون ریال برای
اطعام نیازمندان در مناسبت های مختلف هزینه شده است.
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در شورای اداری مطرح شد:

اختصاص 2.5میلیارد ریالبرایآبادانی
روستاهایفاقددهیاریخوسف

مشمولی-دو میلیارد و  500میلیون ریال اعتبار به
روستاهای فاقد دهیاری شهرستان خوسف
اختصاص یافت که برای فعالیت های عمرانی در
اختیار بخشداری ها قرار خواهد گرفت.
فرماندار خوسف در آخرین جلسه شورای اداری
در جمع مدیران شهرستان یکی از مشکالت عمده
دهیاری ها برای توسعه روستاها را مشکل کمبود
اعتبار مطرح و به این نکته اشاره کرد که با پیگیری
های انجام شده روستاهای فاقد دهیاری خوسف به
میزان دو میلیارد و 500میلیون ریال اعتبار گرفتند.
شفیعی تزریق این اعتبار را در پیشرفت فعالیت های
عمرانی روستاها بسیار تاثیرگذار برشمرد و با اشاره
به پیگیری های نماینده مردم شهرستان برای حل
مشکل بیمارستان خوسف اظهار کرد:در چند روز
گذشته با پیگیری های نماینده  ،پروژه نیمه تمام
بیمارستان 32تختخوابیخوسف نیزردیفاعتباری
گرفت و هر سال تا زمان تکمیل پروژه اعتباری برای
آن در نظر گرفته می شود.
وی در بحث اشتغال هم به اقدامات خوب انجام شده
در این حوزه اشاره کرد و گفت :در این حوزه طرح ها
و برنامه های خوبی به استان ارسال شد اما در استان
طرح ها را گلچین می کنند و به کار گروه اشتغال می
فرستند که این به ضرر شهرستاناست وباید به دنبال
کارهای زیر بنایی رفت .فرماندار در بخش دیگری از

 ۳هزار نفر جمعیت دهستان قلعه
زری پزشک ندارند
دهستان قلعه زری با حدود سه هزار نفر جمعیت
حدود یک ماه است پزشک ندارد و مردم برای ویزیت
و درمان باید مسیر  140کیلومتری تا شهر خوسف و
 170کیلومتری تا بیرجند را بپیمایند.
یکی از اهالی روستای قلعه زری می گوید :چند سال
است بر اساس برنامه های دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند برای مرکز بهداشتی درمانی روستای قلعه
زری پزشک طرح می فرستند که هر ماه  20روز در
معدن حضور دارد و  10روز مرخصی می رود .
وی تصریح می کند :در این مدت به دلیل نبود پزشک
در این دهستان باید راه طوالنی روستای قلعه زری تا
خوسف و بیرجند را با خطرات آن تحمل کنیم .
وی می گوید:به طور معمول در فاصله تمام شدن
طرح هر پزشک این مشکل به وجود می آید .اکنون

شهرستان ها
از میان خبرها

مبارزه سبز در کانون فرسایش
بادی دستگردان طبس

سخنان خود در جلسه شورای اداری در مورد برخی
افراد که در شهرستان به دنبال اختالف هستند ،
افزود :همه مردم خوسف خاندان عبادی را از صمیم
قلب دوست دارند اما برخی با هدف و غرض به دنبال
ایجاد اختالف در شهرستان هستند که مردم باید
هوشیار باشند .رئیس شورای اسالمی خوسف نیز
در این جلسه تاکید کرد :در خدمت به خلق  ،ظاهر و
باطن ما یکی باشد و مردم در راس امور باشند .
حجت االسالم «موسوی رستگار» از کمبود نیرو

در ادارات نیز انتقاد کرد و افزود :یکی از مشکالت
شهرستان این است که ادارات با سرپرست یا یک
نیرو اداره می شوند و چارت سازمانی برخی مشخص
نیست .
وی در توصیه به مسئوالن افزود :مسئوالن باید انتقاد
پذیر باشند چون برای پیشبرد اهداف هیچ چیز
مانند انتقاد سازنده از یکدیگر نیست و جامعه ای که
در مقابل مسئوالن یک حرف و پشت سر آنها حرف
دیگری زده شود هیچ پیشرفتی نخواهد داشت.

حدود یک ماه است که پزشک نداریم و بیماران
با مشکل مواجه شده اند .به گفته وی مسئوالن
دانشگاه علوم پزشکی قول داده اند تا استقرار پزشک
 ،روزهای سه شنبه هر هفته پزشک سیار از مرکز
ماژان یا خوسف به روستا اعزام کنند ولی سه هفته
است که پزشک نیامده و به قول خود عمل نکرده اند
و این مورد باعث نارضایتی مردم شده است.
یکی از معدن کاران قلعه زری نیز می گوید :باتوجه
به این که  90درصد مردم روستای قلعه زری تحت
پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند از این
سازمان می خواهیم نسبت به راه اندازی درمانگاه
تامین اجتماعی اقدام یا در تامین پزشک همکاری
کند.رئیس شبکه بهداشت و درمان خوسف هم
در این مورد اظهار می کند :پزشکی که در مرکز
بهداشتیدرمانیدهستانقلعهزریمشغولفعالیت
بود به دلیل تمام شدن طرحش حدود یک ماه است،
فعالیت نمی کند .احمدی تاکید می کند پیگیر رفع

این مشکل تا روزهای پایانی سال هستیم ضمن این
که بیشتر ،پزشکان غیربومی حاضر به خدمت در این
مرکز می باشند که این خود باعث می شود گاه در
مرکز حاضر نباشند.
به گفته وی کمبود پزشک فقط اختصاص به این
دهستان و شهر خوسف ندارد اما با توجه به جمعیت
تالش می کنیم تا هر چه زودتر این مشکل رفع شود.
وی در ادامه از رایزنی با برخی دانشگاه ها و پزشکان
مختلف در این باره خبر می دهد و می گوید :وقتی
پزشکی در این دهستان نیست پزشکان خانواده
در روستاهای اطراف همچون ماژان و شهر خوسف
موظف به پذیرش بیماران هستند و باید پاسخگو
باشند.
فرماندار خوسف نیز در این مورد به نقل از معاون
درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند می گوید :
یک پزشک خانم که دوران طرح خود را می گذراند
برای خدمت در معدن قلعه زری مشخص شده است.

عملیات نهال کاری به مساحت  500هکتار با اعتبار
بیش از  13میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی در
بخش دستگردان در دست اجراست.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری طبس با
بیان این مطلب به کانون فرسایش بادی در بخش
دستگردان طبس اشاره کرد که سال گذشته در
بخشی از آن بیابان زدایی انجام شد.
به گفته «محمد فرخی» شش کانون بحرانی در
شهرستان طبس وجود دارد که بیشترین فرسایش
خاک و حرکت شن های روان در این کانون هاست.
وی در ادامه از انجام عملیات آبخیزداری برای کنترل
سیل و رسوب در سدهای طبس خبر داد و افزود:
عملیات آبخیزداری در حوضه سدهای نهرین ،کریت
و دره بید هم با اعتبار بالغ بر  16میلیارد ریال از محل
اعتبارات ملی آغاز شده است.
وی گفت :مطالعات حوضه آبخیز سد کریت سال 82
با اعتبار ملی انجام و به مرور کار شد و برخی سازه های
آن هنوز ساخته نشده و براساس اطالعاتی که مشاور
داده است هر سال بنابر اعتبار کار انجام می شود.
وی اظهار کرد 50 :درصد اعتبارات مدیریت بحران
که حدود یک میلیارد ریال است ابالغ و قرارداد با
پیمانکار منعقد شده و کار در حوضه آبخیز سد دره
بید در حال اجراست.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری طبس گفت:
تعهد ما در حوضه های سد ،کنترل سیل و رسوب
در مسیر سدهاست تا سدهایی که در پایین دست
آبگیری می شوند پر رسوب نشوند و سازه هایی برای
این منظور احداث میشود.
وی ادامه داد :این سازه ها با دو هدف کنترل رسوب و
تقویت چشمه ها و قنوات احداث میشوند.
فرخی گفت :عملیات بیابان زدایی و آبخیزداری و
جنگلکاری مرتع و حفاظت و ترسیب کربن از محل
اعتباراتاستانیبااعتبارمصوببالغبرچهارمیلیارد
ریال نیز در حال انجام است.
وی افزود :این پروژه در سطح  110هکتار در منطقه
ملوند و دشت ده محمد در بخش دستگردان اجرا و
طی آن تشتک هایی برای جمع آوری آب ایجاد شده
و بذر کشت می شود و بعد از بارندگی بذرهای کاشته
شده سبز می شوند.

