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شهرستان ها
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از قلم خبرنگار

رتبه دهم توزیع اعتبارات در سومین شهرستان وسیع استان

اعتباراتشهرستانخوسف 26درصدکمشد
مشمولی -اعتبارات امسال شهرستان خوسف با
کاهش  26درصدی نسبت به سال گذشته 197
میلیارد ریال اعالم شد.
فرماندار خوسف این خبر را در کمیته برنامه ریزی
این شهرستان اعالم کرد و از توزیع این اعتبارات بین
 35دستگاه و نهاد برای اجرای  164پروژه خبر داد.
«محمد شفیعی» در ادامه از راهداری و حمل نقل جاده
ای ،جهاد کشاورزی و آب و فاضالب روستایی به عنوان
دستگاه هایی نام برد که بیشترین اعتبارات را به خود
اختصاص داده اند .
وی با اشاره به  260میلیارد ریال اعتبارات سال
گذشته این شهرستان از تخصیص  40درصدی
این اعتبارات صحبت و این نکته قابل تامل را مطرح
کرد :در حالی که خوسف به لحاظ وسعت سومین
شهرستان استان است در توزیع اعتبارات رتبه دهم
را دارد.
وی در عین حال با تاکید بر فاصله بسیار شهرستان
در برخی شاخص ها اقدام و مدیریت در این زمینه با

وجود محدودیت های بودجه ای را ضروری دانست.
فرماندار در این جلسه خطاب به مدیران دستگاه
های اجرایی شهرستان هم گفت :نباید به این اعتبار
اندک دل خوش کرد و باید برای جذب سرمایه گذار

تالش شود .وی بر این اساس از واگذاری  ۱۵هکتار
زمین برای احداث کارخانه نورد لوله بدون درز به
پنجمین سرمایه گذار خارجی در شهرستان در شنبه
گذشته خبر داد.

به کجا چنین شتابان!!
وی همچنین به اختصاص  ۷۰مگاوات برق برای
شهرک صنعتی شهید رحمانی پیرو رایزنی های
انجام شده اشاره و اظهار کرد :تا پایان امسال پست
 ۷۰مگاواتی راه اندازی خواهد شد.
«شفیعی» برای آبگرم معدنی لوت هم این خوش
خبری را داد که  ۲۳میلیارد ریال اعتبار برای احداث و
تکمیل جاده و اجرای شبکه برق این جاذبه گردشگری
اختصاص یافته و عملیات انتقال شبکه برق آغاز
شده است  .به گفته وی از محل صندوق توسعه ملی
 ۲۰۰میلیارد ریال هم در حوزه آبخیزداری به استان
اختصاص داده شد که  ۱۰میلیارد ریال آن سهم
شهرستان خوسف بوده که البته با توجه به مشکالت
خشکسالی ،وسعت زیاد ،بندسارها و ...بسیار ناچیز
است« .شفیعی» در مورد احداث سد بر روی رودخانه
شاهرود خوسف هم با اشاره به انجام مطالعات این
طرح تصریح کرد :بنا بر اعالم آب منطقه ای تامین
اعتبارات ملی برای احداث سد روی رودخانه شاهرود
مدنظر قرار دارد.

سه راهی فخرآباد – نزومند روکش آسفالت شد
محور سه راهی فخرآباد -نزومند به طول 2.5کیلومتر
روکش آسفالت گرم شد.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای زیرکوه از
آغاز بهره برداری از عملیات روکش آسفالت گرم محور
سه راهی فخرآباد – نزومند به طول  2/5کیلومتر خبر
داد و این اقدام را در راستای افزایش و ارتقای ایمنی و
نگهداری محورهای مواصالتی شهرستان و همچنین
رفاه حال کاربران جادهای بیان کرد.
به گفته «حسین ضامن» این پروژه به صورت پیمانی

بر اساس برنامه زمان بندی دو ماهه و هزینه کرد سه
میلیارد ریال اعتبار اجرا شد .وی طول این محور را
 25کیلومتر اعالم کرد که پنج کیلومتر از محور نزومند
سالگذشتهبهسازیوماسهآسفالتشدوسهکیلومتر
ادامه این مسیر حدفاصل سه راهی ،اردیبهشت ماه
امسال آسفالت شد و به بهره برداری رسید.
وی در ادامه اجرای پروژه ایمن سازی محور حاجی
آباد -پیشبر – نزومند را از جمله اقدام های در دستور
کار اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان

زیرکوه برشمرد که امسال عملیاتی و اجرایی خواهد
شد .رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاد های
زیرکوه رسیدگی مناسب به را ههای اصلی و فرعی
و روستایی بخش مرکزی را نیازمند تامین اعتبارات
استانی بیشتر دانست تا در کنار اعتبارات ملی قابلیت
بهبود محورهای حوزه استحفاظی این اداره را فراهم
کند« .ضامن» در ادامه ارتقای وضعیت شبکه راههای
مواصالتی شهرستان را از اولویت های مهم این اداره
بیان و اظهار کرد :با توجه به ترانزیتی بودن و ترافیک

باالیمحورها،ترکهاییدرسطحآسفالتایجادشده
که نیاز به روکش دارد و با اجرای این گونه عملیات
طول عمر جاده افزایش خواهد یافت.
وی به گفته وی شهرستان زیرکوه دارای بیش از 800
ن شهری و روستایی است که عملیات
کیلومتر جاده بی 
روکشآسفالتمحورها،هم هسالهبهتناسباعتبارات
یا با تأمین قیر رایگان در برنامه این اداره قرار میگیرد و
با توجه به اولویت بندی آن ها نسبت به روکش راه های
حوزه استحفاظی اقدام می شود.

 3نیروگاه خورشیدی برای درآمدزایی مددجویان امداد نهبندان
مرندی -رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)
نهبندان از راه اندازی سه نیروگاه خورشیدی خانگی
برای درآمدزایی مددجویان زیر پوشش روستاهای
چاهداشی و چهار فرسخ خبر داد.
«علیرضا هاشمی» با اشاره به راه اندازی نیروگاه
های خورشیدی « فتوولتائیک» با همکاری کمیته
امداد امام خمینی (ره) ،سازمان انرژ یهای نوی
ایران و وزارت نیرو هدف کلی این طرح را توسعه
و ایجاد فرصت شغلی برای مددجویان کم توان

ساکن در مناطق روستایی و زنان سرپرست خانوار
برشمرد .وی در ادامه ظرفیت این نیروگا ههای
خورشیدی را پنج کیلو وات اعالم و اضافه کرد :هزینه
احداث این نیروگا هها به طور میانگین بین  ۲۵تا
 ۳۰میلیون تومان است که در قالب تسهیالت در
اختیار خانوادههای زیر پوشش این نهاد حمایتی قرار
میگیرد .به گفته وی برق تولید شده توسط این پنلها
به قیمت هر کیلو وات هشت هزار ریال توسط شرکت
توزیع برق از خانوادهها خریداری و وارد شبکه برق

میشود که به طور متوسط برای هر مددجو  ۶۰۰تا
 ۷۰۰هزار تومان درآمدزایی دارد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) نهبندان با اشاره
به آفتابی بودن شهرستان در اغلب اوقات سال ،راه
اندازی نیروگاههای خورشیدی را ظرفیت خوبی برای
درآمدزایی خانوادههای زیر پوشش کمیته امداد امام
خمینی (ره) و همچنین تولید انرژی دانست.
«هاشمی» بر تاثیرگذاری قابل توجه این گونه مشاغل
در کمک به اقتصاد خانوارهای زیر پوشش تاکید و

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

اظهار کرد :در این طرح با کسب درآمد پایدار وابستگی
خانوارهای زیر پوشش به این نهاد حمایتی کاهش و
توانمندی آن ها افزایش می یابد .گفتنی است در این
طرح فضای مورد نیاز برای یک واحد پنج کیلو واتی
حدود  40تا  60مترمربع است ضمن این که مالکیت
ملک باید غیر مشاع و متعلق به مددجوی منتخب
باشد و استحکام محل نصب سازه در پشت بام یا حیاط
منزل ،بهر همندی از تابش کامل آفتاب و اتصال به
شبکه برق منطقه از دیگر شرایط است.

بسته تشویقی شهرداری
برای رونق ساخت و ساز
شهرداری بیرجند در راستای رونق بخشی
صنعت ساخت و ساز تخفیف های ویژه ای
را برای شهروندان در نظر گرفت.
شهردار بیرجند گفت  :امسال با تصویب
شورای شهر بیرجند ،بسته تشویقی
ساخت و ساز دوباره هم در اختیار
شهروندان قرار خواهد گرفت .
جاوید افزود :شهرداری در راستای
اقدامات تشویقی خود برای ایجاد رونق
در صنعت ساخت و ساز ،به مناسبت عید
سعید فطر  25درصد تخفیف عوارض
ساختمانی از  27خرداد تا  12تیرماه
در نظر گرفته است که شامل جرایم
کمیسیون ماده  ،100هزینه های آماده
سازی ،پارکینگ و پذیره نمی شود.
وی تصریح کرد  :همچنین در راستای
حمایت از کاالی ایرانی و رونق کسب و
کار 20 ،درصد تخفیف عوارض کسب و
پیشه و بخشودگی جرایم معوقه تا پایان
سال  1396از  27خرداد تا  27مرداد
سال 97نیز برای کسبه در نظر گرفته شده
است.ویبامهمبرشمردنسهمشهروندان
در مشارکتهای شهری تاکید کرد :در
راستای رونق صنعت ساختمان ،تخفیفات
با توجه به مصوبه شورای اسالمی شهر در
راستای کمک به رونق بازار مسکن و ایجاد
انگیزه الزم برای ساخت و ساز و در نهایت
توسعه و آبادانی شهر بیرجند در تمام سال
لحاظ خواهد شد.

اهدای  323میلیون تومان
فطریه و کفاره به بهزیستی
مشتاق  -مردم استان  323میلیون تومان
فطریه و کفاره به بهزیستی و مؤسسات
خیریه تحت نظارت آن اهدا کردند.
مدیرکل بهزیستی گفت :امسال
با همکاری 40موسسه تحت نظارت
بهزیستی از  900صندوق در 405
پایگاه بیش از  323میلیون تومان فطریه
و کفاره جمع آوری شد که از این مبلغ
 220میلیون تومان فطریه و بقیه مربوط
به کفاره بود.
«عرب نژاد» تاکید کرد :مبالغی که توسط
موسسات و مراکز تحت نظارت جمع آوری
شده است با هماهنگی و نظارت بهزیستی
برای نگهداری و کمک به کودکان و
معلوالن مراکز شبانه روزی و خانواده
های نیازمند معلول و زنان و کودکان بی
سرپرست و بدسرپرست هزینه شده است.
وی در ادامه از رشد شش درصدی کمک
های مردمی به بهزیستی و موسسات تحت
نظارت نسبت به سال گذشته خبر داد.

باکمال -در بلبشوی این روزهای بازار و افزایش افسار گسیخته قیمت کاالهای
مصرفی و کاهش قدرت خرید مردم خیلی ها به ویژه طبقه متوسط و پایین تر
جامعه نه تنها کنترل قیمت ها را کافی نمی دانند بلکه بر این نکته تاکید دارند
که باید با مدیریت ،نظارت و برخورد جدی تر دست اندرکاران نرخ ها به روال قبل
یعنی دو سه سال پیش برگردد که البته این خواسته ای به جاست چرا که مردمی
که مناعت طبع زیادی دارند و درتمام صحنه های انقالب ،حضوری پررنگ و
فعال داشته و دارند ،شایسته نیست با مشکالت اقتصادی دست و پنجه نرم کنند
و پدر خانواده قادر نباشد در بازار گرانی ها یک شانه تخم مرغ ،یک کیلوگرم گوشت یا یک کیسه برنج برای
اهل و عیال خود خریداری کند و شرمنده آن ها شود.
نگارنده قصد سیاه نمایی ندارد و با مقایسه فاکتورها و قیمت فروش کاالهای مصرفی و گذری بر اخبار و
آمارهای اعالمی مسئوالن می توان پی به این دغدغه بزرگ اقتصادی برد.
از آن جا که در بازار گرانی نه تنها خریدار و مصرف کننده متضرر می شوند بلکه فروشنده ها هم چون کاالهای
خود را به نرخ باالتری تهیه می کنند و با احتساب سود به نرخ بیشتری می فروشند به دلیل کاهش قدرت
اقتصادی مردم و نبود تقاضا آسیب می بینند بر این اساس باید مسئوالن رده باال این موضوع را ریشه ای رفع
و گرانی را مهار کنند و به سوال هایی از این قبیل به دور از هر گونه توجیه پاسخ دهند :وقتی قیمت یک شانه
تخم مرغ نسبت به سال گذشته حدود دو برابرشده است یا یک کیسه برنج پاکستانی در سه ماه بیش از 30
درصد گران می شود و  ...تکلیف طبقه ضعیف جامعه چیست؟ با وجود تورم و گرانی ها چگونه جوان زندگی
تشکیل دهد و برای خود سرپناهی بسازد تا آمار ازدواج افزایش یابد؟ و  ...صحبت گرانی که می شود خیلی
ها برخورد جدی تر با سوءاستفاده کنندگان و گران فروشان را مطرح می کنند و جریمه های نقدی را کارساز
نمی دانند چرا که این متخلفان نیز مبلغ جریمه را درکمتر از یک هفته از مردم می گیرند.
به هرحال بیایید باورکنیم که این تورم افسارگسیخته عرصه را برمردم تنگ کرده و طبیعی است که این فشار
اقتصادی بر دوش طبقات پایین ،دامداران وکشاورزان خرده مالک که خشکسالی های پیاپی درآمد آن ها
را به حداقل ممکن کاهش داده است بیشترسنگینی می کند.
بااینوجودبردولتمرداناستکهتدبیریبیندیشندوبساطمشکالتاقتصادیراازجامعهبرچینندواجازه
ندهند قدرت حداقل خرید از مردم و به خصوص طبقه سوم جامعه ،سلب شود.

از گوشه و کنار استان

 20کانون فرهنگی هنری در بشرویه
پورغزنین -با راه اندازی دو کانون فرهنگی هنری مساجد در شهر بشرویه تعداد کانون های فعال این
شهرستان به  20عدد رسید.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی بشرویه در گفت و گو با «خراسان جنوبی» به راه اندازی کانون های
فرهنگی هنری مالعبدا ...تونی بشروی و یاس نبوی به ترتیب در حوزه علمیه برادران و خواهران اشاره کرد
که با تاسیس آن تعداد کانون های فرهنگی هنری مساجد شهرستان به  20عدد افزایش یافت.
«پوررفعتی»درادامههشتعددازکانونهایفرهنگیهنریمساجدشهرستانراشهریوبقیهراروستایی
برشمرد و از این کانون ها به عنوان بازوی پرتوان اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نام برد که با اجرای برنامه
های فرهنگی ،هنری ،قرآنی و ورزشی ،به ویژه در اوقات فراغت تابستان ،زمینه ساز جذب جوانان به
مساجد می شوند.
به گفته وی قفسه کتاب ،اقالم اداری ،میز و صندلی مطالعه و  ...از جمله تجهیزاتی است که در اختیار کانون
های تازه تاسیس قرار می گیرد ضمن این که در طول سال در چند نوبت ،به فراخور فضای کتابخانه این
کانون ها ،کتاب به آن ها اهدا می شود.

معابر  16روستای طبس مفروش می شود
معابر  ۱۶روستای طبس تا پایان تیرماه امسال آسفالت و سنگفرش می شود .مدیر بنیاد مسکن انقالب
اسالمی طبس از پنج هزار و  ۵۰۰مترمربع سنگفرش در پنج روستا و  ۱۳۰هزار مترمربع آسفالت در ۱۱
روستای شهرستان تا پایان تیرماه امسال خبر داد.
به گفته «علیرضا یوسفی پور» از محل اعتبارات سه درصد نفت سال گذشته پنج هزار و  ۵۰۰مترمربع معابر
روستاهای بم (یوسف آباد) ،چیروک ،پیکوه ،مرغوب ،خرو و پیرحاجات با اعتباری معادل  ۳۵۰میلیون
تومان سنگفرش می شود.
وی با بیان این که  ۱۳۰هزار مترمربع آسفالت در  ۱۱روستا اجرا میشود ،افزود :از محل اعتبارات قیر
رایگان  ۱۳۰هزار مترمربع آسفالت با اعتباری معادل دو میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان با مشارکت شوراها
و دهیاریهای روستاهای کریت ،جمز ،ابراهیمآباد ،خسروآباد ،عنایتیه ،حلوان ،پیستان ،چاه مشاع شهید
فغانی ،کریمآباد ،غنیآباد و احمدآباد تا پایان تیرماه اجرا می شود.

 22میلیارد تومان برای طرح های عمرانی درمیان
امسال  ۲۲میلیارد تومان اعتبار به طرح های عمرانی شهرستان درمیان اختصاص یافت.
فرماندار درمیان سهم امسال این شهرستان از محل اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای استان و قانون
استفاده متوازن از امكانات كشور را  ۲۲میلیارد و  ۷۷۵میلیون تومان اعالم کرد.
«بشیری زاده» افزود :این اعتبار در قالب  ۲۳فصل و  ۵۴برنامه به منظور اجرای  ۱۷۷پروژه عمرانی بین
 ۳۸دستگاه اجرایی شهرستان توزیع شد.
وی تاکید کرد :طرح های نیمه تمام و در دست اجرا كه از پیشرفت فیزیكی باالتری برخوردارند در اولویت
كاری كمیته برنامه ریزی شهرستان برای جذب اعتبار قرار دارند.
به گفته فرماندار درمیان امسال باالترین میزان اعتبار در بخش های حمل و نقل و راه سازی و آب رسانی
روستایی و توسعه زیرساخت های شهری ،روستایی و عشایری هزینه می شود.
«بشیری زاده» یاد آور شد :سال گذشته اعتباری بالغ بر ۱۲میلیارد و ۸۵۰میلیون تومان برای اجرای۱۷۷
طرح عمرانی در شهرستان درمیان هزینه شد.

واکسیناسیون دام های نهبندان علیه طاعون
در سه ماه امسال 12هزار و 345راس دام سبک شهرستان نهبندان علیه بیماری طاعون نشخوارکنندگان
کوچک واکسینه شد.
رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان با اعالم این خبر این تعداد دام در معرض خطر بیماری طاعون
نشخوارکنندگان کوچک را مربوط به  27واحد دامی شهرستان دانست.
«راه انجام» در ادامه از بیماری  PPRیا طاعون نشخوارکنندگان کوچک به عنوان یک بیماری ویروسی به
شدت مسری نام برد که در صورت شیوع خسارت قابل توجهی به جمعیت دامی و حیاتوحش وارد می کند
طوری که در اولین برخورد گلههای گوسفند و بز با این بیماری در صورت دریافت نکردن واکسن ،کاهش
تولید شیر و تلفات  ۵۰تا  ۸۰درصدی اتفاق می افتد.
وی مهم ترین عالیم این بیماری را شروع ناگهانی تب ،افسردگی ،سختی تنفس ،ریزش ترشحات از چشم و
بینی ،تورم و زخم دهان ،سرفه و  ...بیان کرد و اجرای طرح واکسیناسیون در کانونهای سالهای گذشته،
دامهای واقع در حاشیه مناطق حفاظتشده حیاتوحش و جمعیتهای پرتراکم را از اقدامات پیشگیرانه
این شبکه علیه این بیماری برشمرد.

حادثه در محور قاین –گناباد
انحراف یک دستگاه کامیون در محور قاین-گناباد سه مصدوم برجا گذاشت .رئیس پلیس راه استان از
رخداد حادثه انحراف یک دستگاه کامیون ایسوز در ساعت پنج صبح روز گذشته در کیلومتر  15محور
قاین-گناباد خبر داد که این حادثه سه مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سرهنگ «رضایی» علت این حادثه را بی توجهی راننده به جلو ناشی
از خستگی و خواب آلودگی اعالم کرد.

بدون تیتر
عرب نجات -یک پروژه آبیاری تحت فشار به وسعت  ۱۴هکتار به نمایندگی از ۱۷پروژه آب و خاک با اعتبار
۱۱۶میلیون تومان در آیسک به بهره برداری رسید.
سدیدی« -خسروی» ،بخشدار نیم بلوک از در حال اجرا بودن آسفالت 15هزار مترمربع از معابر روستای
کرغند با همکاری بخشداری ودهیاری این روستا خبر داد.
مسئول آموزش مرکز عالی تربیت مدرس و استاد قرآن کریم قاین از پذیرش عالقه مندان این مرکز در
رشتههای تربیت معلم خبر داد« .شریف نژاد» این دوره ها را شامل روخوانی و روان خوانی قرآن کریم،
تجوید و حفظ قرآن کریم بیان کرد.

