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شهرستان ها
شنبه  ۳۰تیر ۷ . ۱۳۹۷ذی القعده  .۱۴۳۹شماره ۲۷۶۴

کالف سردرگم بافت فرسوده بشرویه
پورغزنین -پرونده سامان دهی بافت فرسوده 300
هکتاری بشرویه به عنوان یکی از  10شهر خشت و
گلی کشور به منظور رفع موانع پیش روی این مهم که
توسعه شهری را با چالش هایی مواجه کرده است ،در
ستاد بازآفرینی شهرستان باز شد.
فرماندار بشرویه در این نشست با اشاره به موانع پیش
روی این ستاد ،ریشه بیشتر مشکالت را در نواقص
طرح ویژه و جامع تفصیلی شهر دانست و بر ورود
به صورت منطقه به منطقه برای رفع این چالش ها
تاکید کرد.
«زمان زاده» همچنین برای برگزاری هفتگی جلسات
تا زمان رفع موانع اعالم آمادگی و به وعده معاون
عمرانی استاندار برای ارجاع موارد به کمیسیون ماده
پنج در صورت قابل حل نبودن مشکالت در سطح
شهرستانی اشاره کرد.
وی بر این اساس از اعضای این ستاد خواست حداقل
یکی از طرح های خود را برای رفع مشکل محله هدف
این شهر در جلسه بعدی مطرح کنند.
«باللی» شهردار بشرویه هم با تاکید بر این که با رفع
موانع پیش روی ستاد بازآفرینی می توان طرح های
بافت فرسوده را به خوبی و با سرعت دنبال کرد ،این

موارد را مطرح کرد که پروژه بازسازی محدوده تاریخی
حسینیه حاج علی اشرف به دلیل نبود همکاری
پیمانکار بخش خصوصی به کندی در حال انجام بود و
سنددار کردن منازل در محدوده بافت تاریخی بشرویه
نیز دارای مشکالتی است.
وی همچنین از نبود رغبت مالکان و ساکنان بافت
فرسوده برای همکاری در این زمینه به دلیل ایجاد
تغییرات معابر صحبت کرد.
«نیازمند» رئیس اداره برق شهرستان بشرویه هم به
انعقاد قراردادهای الزم بین شرکت برق و میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری اشاره و این
نکته را مطرح کرد که با توجه به افزایش هزینه ها،
پیمانکاران کارها را به کندی دنبال می کنند و در ابتدا
خواستار دریافت کامل هزینه ها هستند.
رئیس میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
بشرویه نیز با اشاره به اقدامات این نهاد برای اجرای
مصوبات ستاد بازآفرینی گفت :تامین روشنایی مسیر
مورد طرح هدف از  9ماه قبل در حال پیگیری است.
«سلیمانی» اعتبار تخصیص یافته برای اقدامات
محله میانده را هم حدود  ۱۵۰میلیون تومان اعالم و
تاکید کرد :در صورت شروع به کار به موقع پیمانکار در

پرداخت این اعتبار مشکلی وجود ندارد .مسئول دفتر
تسهیالت بافت های فرسوده بشرویه هم با این توضیح
که بافت فرسوده در بشرویه همجوار با بافت تاریخی و
خارج از محدوده میراث فرهنگی است ،گفت :نقشه
اعالم شده دارای اشکاالتی است و بر این اساس نیاز
است مسکن و شهرسازی ورود کند .
«حسینی»درادامهبهمشکالتمحدودهبافتفرسوده
اشاره کرد و از مهم ترین چالش ها سنددار کردن
منازل در بافت فرسوده را نام برد و تصریح کرد :به
دلیل این مشکالت تاکنون فقط چهار پرونده به مرحله

قدم قدم تا حرم عشق

به گفته مدیر کاروان محبان الرضا(ع) یزد ،این
کاروان  12روز قبل سفر معنوی خود را از شهر یزد
آغاز کرد و پس از حدود  540کیلومتر پیاده روی وارد
شهر دیهوک شد.
«حسینی» با اشاره به حضور  72نفر از عاشقان ائمه
اطهار(ع) در این کاروان گفت :این کاروان قرار است
مسیر هزار کیلومتری یزد تا مشهد مقدس را در 26
روز پیاده روی کنند تا به بارگاه ملکوتی امام رضا(ع)
مشرف شوند.
وی یادآور شد :این کاروان برای سومین سال متوالی
است که در ایام دهه کرامت پیاده عازم مشهد مقدس

می شود و اقشار مختلف در این کاروان حضور دارند
که کوچک ترین آن ها  16و مسن ترین فرد هم 76
ساله است ضمن این که اعضای این کاروان در طول
مسیر از برنامه های فرهنگی ،مذهبی ،ورزشی و
آموزشی بهره مند می شوند.
مدیر کاروان پیاده هیئت محبان الرضا(ع) شهرستان
زرند استان کرمان هم گفت:کاروان پیاده شهرستان
زرند نوزدهمین سفر معنوی خود را پنج روز قبل از
زرند آغاز کرده است و پس از طی مسیر حدود 450
کیلومتری از مسیر دیهوک وارد خراسان جنوبی
شد و حدود  14روز دیگر وارد مشهد مقدس خواهد

استاد -همزمان با دهه کرامت و نزدیک شدن به
سالروز والدت با سعادت امام رضا(ع) شهرها و
روستاهای منتهی به مشهد مقدس میزبان کاروان
های عاشق والیت هستند که پای پیاده یا با خودرو
عازم حرم عشقند.
به گزارش «خراسان جنوبی» در این زمینه کاروان
های محبان الرضا(ع) شهرستان های یزد و زرند
کرمان که پای پیاده عازم مشهد مقدس هستند پس
از طی قسمتی از مسیر وارد دیهوک شدند.

از گوشه و کنار استان

کمک  1.7میلیارد تومانی مردم استان برای بازسازی عتبات
آگهی رسیده است .وی نبود نقشه ویژه ای برای بافت
فرسوده را از دیگر مشکالت مطرح و بر ضرورت ابالغ
نقشه تاکید کرد .وی تداخل بافت های تاریخی و
فرسوده را هم از مشکالتی برشمرد که باعث شده
نتوان مطابق قانون برای این بافت ها اقدام کرد.
رئیس شورای شهر بشرویه هم بافت تاریخی را
محدوده ای دانست که طبق عکس هوایی گرفته
شده است و بر این اساس اضافه کردن بناهایی که بعد
از سال  ۱۳۳۵ساخته شده در حوزه بافت تاریخی
مشکالتی را برای شهر به وجود میآورد .
«سلیمی» بر این اساس تاکید کرد :از هر محدوده ای
که بعد از سال  35وارد بافت تاریخی شده طرح تهیه
شود و به کمیسیون ماده پنج برود و هرچه سریع تر
کارها پیگیری شود .به گفته وی بشرویه دارای حدود
 ۳۰۰هکتار بافت فرسوده بود که  17هکتار آن خارج
از محدوده شهری است .
وی همچنین تاکید کرد :رخداد هر گونه حادثه
غیرمترقبه ای مانند زلزله در بافت تاریخی و فرسوده
سبب فاجعه ای جبران ناپذیر خواهد شد و بر همین
اساس باید هر چه سریع تر برای سامان دهی این بافت
چاره اندیشی شود.

شد .به گفته «آریامنش» این کاروان در قالب80
نفر از عاشقان امام رضا(ع) پای پیاده به پابوس این
امام همام می روند و در مسیر برنامههای فرهنگی و
مذهبی متعددی برگزار می شود.
وی کوچک ترین و بزرگ ترین عضو این کاروان را
 12و  75سال اعالم و تصریح کرد :این کاروان مسیر
حدود هزار کیلومتری را طی می کنند که با توجه به
شرایط منطقه ،کویری بودن و گرمای شدید دشت
لوت در مسیر راور تا دیهوک حدود  400کیلومتر
از این مسیر با خودرو می روند و ادامه سفر را پیاده
ادامه می دهند.

عطش اهالی  ،مسئوالن را به «اردکول»کشاند
دروگر -کمبود آب شرب در اردکول و در خواست
های مکرر اهالی برای رفع این مشکل ،سرپرست
فرمانداری و جمعی از مسئوالن شهرستان زیرکوه را
به این روستا کشاند.
به گزارش «خراسان جنوبی» در بازدید مسئوالن
زیرکوه از اردکول ،سرپرست فرمانداری این
شهرستان از افتتاح پروژه آب رسانی به روستا تا پایان

شهریور ماه امسال خبر داد« .کریمی» همچنین از
قنات روستای اردکول بازدید کرد و از بخشدار مرکزی
خواست برای جانمایی و احداث سکوهایی برای
گردشگران در قنات روستا اقدام کند.
خوش خبری دیگر سرپرست فرمانداری زیرکوه برای
اهالی اردکول گازرسانی به روستا تا پایان دهه فجر
امسال بود و این که پس از پایان عملیات گاز و آب

رسانی معابر این روستا آسفالت خواهد شد« .کریمی»
در جمع اهالی اردکول با تاکید بر وحدت ،انسجام و
همدلی؛ خدمت به مردم و رفع نیازهای اساسی آن ها
را از اولویت های کاری خود برشمرد و بر اقدام برای
آنتندهیتلفنهمراهوهمچنینبرخورداریاهالیاز
مزایای بیمه روستایی و عشایری تاکید کرد  .به گزارش
«خراسان جنوبی» همچنین سرپرست فرمانداری

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

زیرکوه و مسئوالن شهرستان زیرکوه در این بازدید
در گلزار شهدای روستا حضور یافتند و به مقام شامخ
شهدا ادای احترام کردند و پس از اقامه نماز جماعت
در مسجد روستا پای درد دل اهالی اردکول نشستند.
بنابراین گزارش دیدار با خانواده شهید «محسن
کاظمی اردکول» از دیگر برنامه های بازدید مسئوالن
شهرستان زیرکوه در روستای اردکول بود.

پورغزنین-ازابتدایامسالتاکنونمردماستانیکمیلیاردو760میلیونتومانبرایبازسازیعتباتعالیات
کمککردند.رئیسستادبازسازیعتباتعالیاتاستاناینخبررادرنشستستادبشرویهاعالمکردومیزان
کمکهایمردمیاستانرا 50درصدبیشترازتعهددانست.
«جوینده»درادامهبهاحداثزائرسرایاستاندرمشهدمقدساشارهکردوبایادآوریاینکهمردماستانمی
تواننددرقالبسهطرحموقوفهوخریدهرسوئیتدرتکمیلهرچهسریعتراینزائرسرااقدامکنندازورودبرخی
کارخانههایسنگاستاندرتامینمصالحموردنیازبرایاحداثاینزائرسراخبرداد.

در بسته خانه جوان خوسف  4ماه پس از افتتاح
ِ

مشمولی-هیئتامنایخانهجوانخوسفباگذشتچهارماهازافتتاحهنوزمعرفینشدهاند.فرماندارخوسف
اینمطلبرادرستادساماندهیامورجوانانشهرستانمطرحوبرایمعرفیهیئتامناوآغازفعالیتخانهجوان
 10روزمهلتتعیینوتاکیدکرد:مدیریتاینخانهبایدبرعهدهجوانانباشد.
«شفیعی»همچنینازتجهیز11خانهورزشدرروستاهایخوسفخبردادوازنبودبروندادفعالیتهایفنیو
حرفهایدرروستاهاانتقادکرد.ویخواستارایجادفضاهاییبرایدورهمیسالمندانوبازنشستگاندربوستان
ها،همکارینهادهایحمایتیدرتوزیعبستههایورزشیبینمددجویانوایجادکمپکوهنوردیوحضور
جواناندرتمامنشستهایاینستادراهممطرحکرد.
بهگزارش«خراسانجنوبی»دراینجلسهازاحداثدوزمینچندمنظورهتوسطشهرداریدردونقطهشهرتا
نیمهمردادماهامسالوپرداختواماشتغالزاییچهاردرصدبهجوانانبیکارتاسقف 250میلیونريالتوسط
کمیتهامدادامامخمینی(ره)نیزخبردادهشد.

 410دانش آموز خوسف در پایگاه های اوقات فراغت

 410دانشآموزشهرخوسفدرسهپایگاهتابستانیاوقاتفراغتمرکزدارالقرآنالکریمهدایت،کانونهای
فرهنگیتربیتیحضرتفاطمهزهرا(س)وشهیدهاشمینژادشرکتکردند«.دانایی»مدیرآموزشوپرورش
خوسفدربازدیدمعاونفرمانداروجمعیازمدیرانشهرستانبااعالماینخبربهبرگزاریکالسهایطرح
اوقات فراغت تابستان در  15رشته برای دانش آموزان تمام مقاطع تحصیلی اشاره کرد« .قلی زاده» معاون
فرماندارخوسفهمازشرکتکنندگاندراینکالسهاخواستازاینفرصتاستفادهبهینهکنند.

 45طرح اشتغال مددجویان درح اجرا شد

45طرحبااعتبار860میلیونتومانازمحلتسهیالتتبصره16سالگذشتهبرایاشتغالمددجویانکمیته
امدادامامخمینی(ره)بخشدرحاجراشد.رئیسکمیتهامدادامامخمینی(ره)درحبااعالماینخبربیشترطرح
هایاجراشدهرادرزمینههایدامداری،خدماتیومشاغلخانگیبیانوبهضریبمحرومیت 9بخشدرحدر
منطقهدرحالیاشارهکردکهاجرایطرحهاوارائهضامنبهبانکهایعاملبامشکالتزیادیدردرحهمراه
است.بهگفته«خادمی»برایپایدارسازیطرحهایاجراشده ۷۵۰نفرساعتدورهآموزشبرگزارشدهاست.

فراغت با نشاط در خوسف

جشنواره فرهنگی ورزشی «فراغت با نشاط» به مناسبت دهه کرامت در سالن ورزشی شهید نجفی برگزار
شد.رئیس اداره ورزش و جوانان خوسف با اعالم این خبر به «خراسان جنوبی» از شرکت  500نفر از بانوان
شهرستاندراینجشنوارهخبردادکهدررشتههایداژبال،طنابکشی،پرشباگونی،دارتویکقلدوقلبه
صورتتیمیوانفرادیباتجلیلازبرترینهابرگزارشد«.چهکندینژاد»مشاورهپزشکی،تستفشاروقندخون،
برپاییغرفهصنایعدستیبومیوسرودخوانیراازدیگربرنامههابرشمرد.

بدونتیتر
پورغزنین-اولین جشنواره عروسک های محلی دست ساز در بشرویه به کار خود پایان داد .به گفته «کیانی»
مسئولکتابخانههایعمومیاینشهرستان 130عروسکبرگزیدهاز 250اثربهجشنوارهکهبههمتایننهاد
برگزارشدتافردابرایبازدیدعمومبهنمایشگذاشتهمیشود.
مشمولی-سرپرستادارهحفاظتمحیطزیستخوسفازسومینمرحلهعملیاتضدعفونیوگندزداییمنابع
آبیمنطقهحفاظتشدهآرکوگرنگبهمساحت 26هزارو 238هکتارخبرداد.بهگفته«مستقیم»تاکنون
موردیازبیماریحیاتوحشدرمناطقتحتمدیریتاینشهرستاندیدهنشدهاست.

