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شهرستان ها
چهارشنبه  ۲۷تیر ۴ . ۱۳۹۷ذی القعده  .۱۴۳۹شماره ۲۷۶۲

از گوشه و کنار استان

فرماندار برای شناسایی انشعابات غیرمجاز آب یک ماه مهلت داد

آبآشامیدنیخوسفپایدرختانبرخیباغها!
مشمولی -فرماندار خوسف در نشست مشورتی
دهیاران بخش مرکزی که با حضور جمعی از مسئوالن
شهرستان برگزار شد ،از آمار انشعابات غیر مجاز آب
و آبیاری باغ ها با آب آشامیدنی انتقاد و اداره آب و
فاضالب روستایی را مکلف کرد با مدیریت صحیح
برای شناسایی انشعاب غیرمجاز و کاهش هدررفت
آب به نصف یا حداقل در مدت یک ماه اقدام کند.
به گزارش «خراسان جنوبی» در نشست مشورتی
دهیاران بخش مرکزی خوسف که چهار ساعت به
طول انجامید دهیاران و اعضای شوراهای اسالمی
فدشک ،کوشه سفلی ،تقاب ،فخرآباد ،معصوم آباد،
نصرآباد ،امین آباد ،بین آباد ،شل آباد ،دهن رود و
ماهمیران به طرح مشکالت روستاهای حوزه کاری
خود پرداختند و درخواست هایی را مطرح کردند
که رفع فرسودگی شبکه آب رسانی ،واگذاری زمین
مسکونی به متقاضیان ،برق رسانی به مزار سید محمد
فدشک ،اقدام عملیاتی برای احداث جاده ارتباطی
کوشه به شهر خوسف ،حصارکشی مدرسه روستای
کوشه سفلی ،آسفالت جاده سیوجان – فخرآباد –
تقاب – معصوم آباد به سمت نصرآباد ،مدیریت پسماند
زباله ها ،حمایت از سرمایه گذاران در روستاها ،جا
به جایی تیرهای برق مزاحم ،هزینه باال و زمان بر
بودن صدور پروانه ساختمانی ،احداث بولوار ورودی
روستای کوشه علیا از جاده اصلی خوسف ،ارتقای
خانه بهداشت ،تکمیل طرح هادی ،رفع نقص پل های
ورودی امین آباد ،نصب عالیم راهنمایی در ورودی
نصرآباد و  ...از جمله این موارد بود.

• •تکرار بی نتیجه  20مطالبه

پس از طرح این درخواست ها «آسمانی» نایب رئیس
شورای اسالمی شهرستان خوسف از مکاتبه و پیگیری
 ۲۰موضوع از درخواست ها و مطالبات مردم خبر داد
که در همه نشست ها تکرار می شود اما به دلیل قوانین

جا به جایی محل خدمت روسای تبلیغات اسالمی  2شهرستان

واگذار و در مهلت قانونی و بر اساس پروانه ساخت
و ساز انجام شود و در صورت انجام نشدن ساخت و
ساز ،پس از مهلت قانونی و بعد از اخطار زمین به غیر
واگذار می شود.
«کرباسچی» رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
خوسف هم از خسارت وارده به بندسارها به دلیل
برداشت شن اشاره و بر پیگیری موضوع توسط آب
منطقه ای استان تاکید کرد.

• •قدمت  30ساله شبکه آب روستایی

دست و پا گیر و نبود اختیارات شهرستانی مشکلی
حل نمی شود.
«کمیلی» مدیر توزیع برق شهرستان نیز در مورد
جابه جایی تیرهای برق معابر گفت :هزینه هر تیر
برق  ۲۵میلیون ريال است که به دلیل محدودیت
اعتبارات باید دهیاری ها در پرداخت بخشی از هزینه
مشارکت کنند.
«رضوی» مدیر جهاد کشاورزی خوسف هم در مورد
حصارکشی باغ ها گفت :برای باغ های باالی هزار و
 ۵۰۰متر مربع احداث خانه کارگری بر روی استخر و
فنس کشی و برای باغ های باالی شش هزار متر مربع
نیز دیوارکشی و ساخت خانه منعی ندارد .
حجت االسالم «رمضانی» مسئول فرهنگی تبلیغات
اسالمی خوسف هم تاکید کرد :اعضای شوراها و
دهیاران در روستاهایی که روحانی ندارد پیگیر جذب
امام جماعت باشند.

«ضیائی» مسئول اداره راهداری و حمل و نقل جاده
ای خوسف نیز به طرح پیشنهاد روکش آسفالت
سیوجان تا نصرآباد اشاره کرد که اجرای آن منوط به
تامین اعتبار است« .زراعتکار» رئیس اداره گاز خوسف
هم در مورد گازرسانی به شهرک توسعه روستای
نصرآباد گفت :در صورت جدول گذاری و مشخص
شدن معابر ساخت  ۵۰درصد خانه های مسکونی در
محدوده گازرسانی انجام می شود.
نماینده اداره آب و فاضالب روستایی خوسف هم به
تعویض حدود  ۱۵کیلومتر از لوله های اصلی مسیر
در سال گذشته اشاره و اظهار کرد :برای امسال در
راستای این اقدام  ۲۸کیلومتر پیشنهاد شده است که
در صورت تخصیص اعتبار انجام خواهد شد.
«نوفرستی»مدیربنیادمسکنانقالباسالمیخوسف
هم در مورد واگذاری زمین مسکونی به متقاضیان
روستاها گفت :باید در روستا متقاضی باشد تا زمین

حجت االسالم «موسوی رستگار» رئیس شورای
اسالمی شهرستان خوسف نیز با توجه به قدمت بیش
از  ۳۰ساله شبکه آب رسانی روستاهای خوسف،
خواستار تامین اعتبار و تعویض لوله های مسیر شد تا
با وجود خشکسالی از هدررفت آب جلوگیری شود.
«فاطمی» بخشدار مرکزی خوسف هم از همدلی و
همکاری مسئوالن و دهیاران سخن گفت و خواستار
تسهیل در هزینه های پروانه ساختمانی ،آب ،برق
و گاز شد.
فرماندار خوسف در پایان این نشست با انتقاد از نصب
انشعابات غیر مجاز و آبیاری باغ ها با آب آشامیدنی از
اداره آب و فاضالب روستایی خواست در مدت یک ماه
آینده با مدیریت صحیح آمارهای غیر مجاز و هدررفت
آب را به نصف یا حداقل برساند و با افراد متخلف نیز
برابر قانون برخورد شود.
«شفیعی» در مورد اعتبارات شهرستان هم گفت:
اعتبارات امسال  ۵۹میلیارد ريال است که در قالب
اوراق مشارکت به شهرستان ابالغ شده و مشخص
نیست چه رقمی از آن محقق شود .وی با اشاره به
برگزاری کنگره دو هزار شهید استان و یادواره شهدای
شهرستان خوسف گفت :دهیاران باید از بخش
فرهنگی در زمینه اطالع رسانی ،نصب بنر ،دیدار با
خانواده شهدا و برگزاری یادواره شهدا هزینه کنند.

جشن تولدی برای  25مادر و پدر سالمند
در قاین

قاینهممهمانانویژهاینمراسمبودندباکلیدلتنگی
که در سبد محبت هیچ کدامشان جا نمی شد طوری
که لبخند سپاس حتی برای لحظه ای از لبانشان محو
نشد .برنامه های متنوعی برای این جشن تولد تدارک
دیدهشدهبود،برگزاریتئاترونمایش،موسیقیورقص
محلی،تقلیدصداو...والبتهاستقبالمردمهمبهعنوان
میزبانان این مراسم بی نظیر بود طوری که جشن تولد
پدران و مادران باالی  60سال مرکز سالمندان گوهر
قاینباحضوربیشازپنجهزارنفرازاقشارمختلفمردم
قایناتدرمنطقهگردشگریبوذرجمهربرگزارشدو به
دلیلمحدودیتفضایآمفیتئاترمنطقهبیشترشرکت

کنندگان از روی دامنه های اطراف آمفی تئاتر و دامنه
ارتفاعات ابوذر در این جشن تولد شرکت کردند .مردم
قایناتدراینجشنتولدسنگتمامگذاشتندودرپایان
هدایایی به  25نفر از مادران و پدران مرکز سالمندان
گوهر قاین اهدا کردند و لبخندی به وسعت مهربانی
دل هایشان بر لبانشان نقش زدند .البته قابل تقدیر
است همت مرکز سالمندان گوهر قاین که با همکاری
ادارههایبهزیستی،ورزشوجوانانومیراثفرهنگی،
صنایعدستیوگردشگریقاینات،شهرداریوشورای
اسالمیقاینکهبابرگزاریاینجشنتولدبرایساعاتی
تلخیدلتنگیراازاینپدرانومادراندورکرد.

شبی دور از دلتنگی

آمده بودند تا لحظاتی شاد و خاطره انگیز را برای پدران
و مادرانی به یادگار بگذارند که روزگاری هستی خود
را به پای فرزندانی فدا کردند که انگار آلزایمر پدر و
مادر گرفتارشان کرده است ،یادشان رفته خانه پدری
کجاست ،نمی دانند از کجا به این جا رسیده و فراموش
کردهاندزوروبازویپدروشببیداریهایمادررا.
پدران و مادران باالی  60سال مرکز سالمندان گوهر

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

باکمال-محل خدمت روسای اداره تبلیغات اسالمی شهرستان های طبس و فردوس جا به جا شد .مدیر کل
تبلیغاتاسالمیدرمراسممعارفهحجتاالسالم«آزاد»رئیسسابقتبلیغاتاسالمیطبسبهعنوانرئیس
جدید این اداره در شهرستان فردوس از معرفی حجت االسالم «قناعت» رئیس سابق این اداره به عنوان
رئیس جدید تبلیغات اسالمی شهرستان طبس خبر داد .حجت االسالم «رضایی» از تداوم این جا به جایی
ها در اداره کل تبلیغات اسالمی استان خبر داد .حجت االسالم والمسلمین «بابایی» امام جمعه فردوس
هم در این مراسم وحدت ،وفاق و همدلی را در شهرستان فردوس مثال زدنی دانست.

یادمان شهدای گمنام برای پارک ملت فردوس
طرح یادمان شهدای گمنام در پارک ملت فردوس نصب می شود .شهردار فردوس با اشاره به برگزاری
کنگره ملی دو هزار شهید استان به «خراسان جنوبی» گفت :این نهاد عالوه بر اقدام های قبلی که برای
بزرگداشت شهدای شهرستان انجام داده است ،اقدام به برگزاری فراخوان طراحی یادمان شهدای گمنام
پارک ملت کرد که پس از بررسی طرح های رسیده ،طرحی فاخر انتخاب شد و انعقاد قرارداد خرید و ساخت
یادمان در دستور کار شهرداری است .به گفته «داستانی» این طرح با هزینه بیش از  600میلیون ریال در
گلزار شهدای گمنام پارک ملت شهر فردوس نصب خواهد شد.

یک خانواده دو معلولی کرغند خانه دار شدند
سدیدی -به مناسبت هفته بهزیستی یک واحد مسکونی به یک خانواده دو معلولی دهستان کرغند واگذار
شد .مسئول نمایندگی بهزیستی بخش نیمبلوک با اعالم این خبر غبارروبی گلزار شهدا ،دیدار با امام
جمعه ،توزیع بسته های فرهنگی ،بازدید از مددجویان زیر پوشش ،برگزاری کارگاه آموزشی در خضری
دشت بیاض ،نیمبلوک و کرغند و کارگاه عفاف و حجاب را از دیگر برنامه های هفته بهزیستی در این بخش
برشمرد«.رمضانی»درجلسهبرنامهریزیهفتهبهزیستیدربخشنیمبلوکهمچنینبرگزاریشورایسی
بی آر در کرغند ،نیمبلوک و خضری دشت بیاض و جلسه مناسب سازی معابر روستای کرغند و نیمبلوک را
از دیگر برنامه های مدنظر برای این هفته بیان کرد.

تاکید فرماندار بر رونق گردشگری در بشرویه
پورغزنین -با توجه به قدمت فرهنگی و برخورداری بشرویه از آثار تاریخی باید صنعت گردشگری در این
شهرستان رونق یابد .فرماندار بشرویه این مطلب را در کارگروه میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
شهرستان مطرح و بر استفاده بهینه از ظرفیت های گردشگری در حالی تاکید کرد که به گفته «زمان زاده»
این صنعت تا قبل از سال ۹۰ناشناخته بوده و برخی سختگیری ها در برگزاری تورها در این شهرستان باعث
شده است این شهر تاریخی تاکنون از صنعت گردشگری بی بهره بماند.
وی بر این اساس بر ساخت تیزر و معرفی تک تک شاخصه های شهرستان تاکید و برای فعالیت هر چه سریع
تر آژانس های مسافربری و گردشگری در شهرستان ابراز امیدواری کرد .وی همچنین در حوزه معرفی
بیشتر صنایع دستی منطقه شرکت هنرمندان این صنعت در نمایشگاه های استان های دیگر را ضروری
دانست .فرماندار ثبت بشرویه به عنوان شهر خشت و گلی کشور ،راه اندازی بازارچه بومی ،فعال کردن
تورلیدرها و ورود گردشگران ویژه را هم مورد تاکید قرار داد« .سلیمانی رباطی» رئیس نمایندگی میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری بشرویه هم به فعالیت پنج اقامتگاه بوم گردی در این شهرستان اشاره
کرد و رونق صنعت گردشگری را نیازمند همکاری مردم در فضای مجازی و حقیقی دانست.

تست هیدرواستاتیک مخازن خودرو به زودی در فردوس
زهرا خسروی -مرکز تست هیدرواستاتیک مخازن گاز خودروهای دوگانه سوز به زودی در فردوس راه
اندازی می شود .شهردار فردوس به سرمایه گذاری بخش خصوصی به مبلغ سه میلیارد ریال و اشتغال
زایی سه نفر به طور مستقیم با اجرای این طرح در این شهرستان اشاره کرد و به «خراسان جنوبی» گفت:
این مرکز با همکاری شهرداری و ستاد معاینه فنی سبک فردوس در زمینی به مساحت حدود  40متر مربع
راه اندازی می شود .به گفته «داستانی» با افتتاح این مرکز چرخه معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز در
فردوس تکمیل خواهد شد.

 1.6میلیارد تومان تسهیالت برای اشتغال مددجویان قاینات

 /95122148ش

سال گذشته  16میلیارد و  697میلیون ریال تسهیالت کم بهره برای اشتغال پایدار  142توان خواه
بهزیستی قاینات پرداخت شد.رئیس بهزیستی قاینات این خبر را در نشست با اصحاب رسانه شهرستان
اعالم و پرداخت این تسهیالت را در قالب اجرای طرح های اشتغال به بانوان سرپرست خانوار ،معلوالن و
معتادان بهبود یافته که واجد شرایط کسب و کار بودند ،مطرح کرد.
مهندس «زنگنه» در ادامه تامین اشتغال را از دغدغه های اصلی مددجویان مطرح کرد و از پرداخت یک
میلیارد و  395میلیون ریال از محل اعتبارات توان بخشی به صورت قرض الحسنه به  70معلول روستایی
خبر داد.به گفته وی همچنین سال گذشته  630میلیون ریال در قالب حق بیمه خویش فرمایی و کار
فرمایی و ارتقا و جبران کارایی به  34معلول پرداخت و در  117مرکز زیر پوشش این اداره برای  500نفر
به صورت ثابت ایجاد اشتغال شد.
رئیس بهزیستی قاینات در ادامه از زیر پوشش بودن  542خانوار و دو هزار و  835معلول در این شهرستان
خبر داد و درباره اقدامات حوزه مسکن گفت 18:واحد مسکونی در شهرهای قاین و اسفدن در حال ساخت
است که پیشرفت آن در قاین  40درصد و در اسفدن کار در مرحله فونداسیون است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به فعالیت هفت مرکز مشاوره و یک مرکز تخصصی ژنتیکی و یک کمپ
ترک اعتیاد اشاره و تعداد مراقبان در منزل را  22نفر و تعداد افراد زیر پوشش را  75نفر اعالم کرد و تعداد
مهدکودک های زیر پوشش بهزیستی را  49واحد برشمرد و یادآور شد :برای رفاه حال نمازگزاران چهار
مهد کودک در جوار مصالهای نماز جمعه قاین راه اندازی شده است.
«زنگنه» همچنین به پروژه احداث مرکز فوریت های اجتماعی این اداره با زیربنای  144مترمربع اشاره
کرد که  40درصد پیشرفت دارد .وی در پایان غبارروبی گلزار شهدا ،دیدار با خانواده معظم شاهد ،برپایی
نمایشگاه سالمت اجتماعی و جشن والدت حضرت امام رضا(ع) ،اهدای جهیزیه و تجلیل از سالمندان و
افتتاح چند واحد مسکونی دو معلولی را از جمله برنامه های هفته بهزیستی بیان کرد.

