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شهرستان ها
پنجشنبه  ۱۹مهر  . ۱۳۹۷اول صفر  .۱۴۴۰شماره ۲۸۳۰

بگو مگوها در رابطه با آب سرایان
موسوی -سومین نشست شورای اسالمی شهر
سرایان با حضور نخبگان و اعضای ادوار شورای
اسالمی به منظور بهره گیری از نظرها ،پیشنهادها
و انتقادها برای عمران و آبادانی تشکیل شد اما این
نشست به موضوع اغراق و بزرگ نمایی شدن بحران
آب در دشت سرایان برمی گشت که اغراق در این
موضوع توسط برخی سبب فلج شدن اقتصاد مردم
و مهاجرت بیش از حد از این شهرستان شده است.
مسئول شورای شهر سرایان در این جلسه با اعالم
این که همه دلسوزان سرایان باید به منظور ایجاد
کار و کارآفرینی و هدایت سرمایه گذاران پا در میدان
بگذارند و برای ترغیب ،تشویق و هدایت کارآفرینان و
سرمایه گذاران همه باید کمک کنند گفت :در بزرگ

نشان دادن بحران آب در سرایان با این که موضوع
جدی است اما اغراق و بزرگ نمایی این موضوع به
حدی است که وضعیت اقتصادی شهرستان را فلج
و دلسردی و مهاجرت مردم را تشدید کرده است.
«ابراهیم زاده» به آمارها و نمودارهای اداره آب که
نشان از تعادل در بحث آب سرایان دارد و آن گونه که
اغراق شده کسری آب در دشت نداریم اشاره و اظهار
می کند :کسری های موجود با کوچک ترین بارندگی
جبران می شود و خیلی ها موضوع بحران آب را به
منظور حفظ منابع آب شرب سیاسی کردند و ادامه
این روند بیشتر شهروندان را نگران کرده و امید به
زندگی در منطقه را از آنان گرفته است.
به گفته وی شرایط کنونی وضعیت اقتصادی سرایان

رزمندگان آستین همت باال بزنند

هزار و  860طرح با اعتبار  545میلیارد تومان در بانک های استان آماده
دریافت تسهیالت است.استاندار این خبر را اعالم و اظهار کرد :عالوه
بر  ۱۱۸میلیارد تومان طرحی كه در حوزه اشتغال روستایی و عشایری
به استان ابالغ سهمیه شده حدود ۱۱۶میلیارد تومان آن پرداخت شده
است«.مروج الشریعه» افزود :در تالشیم به جای طرح های كالن كه از

از گوشه و کنار استان
فرماندار

آغاز حمل  10هزار تن زغال سنگ به کارخانه کک طبس

را فلج کرده و درآمد و تولید را به حداقل رسانده
است و احیای این موضوع مشکل و نیازمند زمان
طوالنی است.
همچنین ستاد تعریض در شهرداری ،عملیاتی کردن
و تسریع در اجرای طرح های تعریض در محدوده
شهری و سه خیابان از جمله خیابان جانبازان را در
دستور کار دارد.
او در ادامه با تشریح اقدامات شورای اسالمی با
استمداد از نخبگان گفت :کار فردی در مسائل
اجتماعی از توفیق چندانی برخوردار نیست و
اساس کار شورای اسالمی بر همکاری و مشارکت
شهروندان به ویژه نخبگان است.
«ابراهیم زاده» در پاسخ به ادعای برخی از شهروندان

مبنی بر متهم کردن شورای اسالمی به کم کاری
و کوتاهی در برخی امور افزود :اعضای شورای
اسالمی با تالش شبانه روزی در صدد ایجاد راهی
نو برای تثبیت و نگهداری مجموعه های موجود
هستند.
به گفته وی افرادی که ادعای دلسوزی برای شهر
دارند باید در عمل این موضوع را ثابت کنند.
وی با بیان این که نخبگان اتاق فکری برای شورای
اسالمی به حساب می آیند افزود :بخش زیادی از
مشکالت شهرستان اولویت بندی شده و در دست
بررسی و پیگیری است اما بیکاری ،کمبود اشتغال
و مهاجرت از معضالت اساسی این شهرستان به
حساب می آید.

حمل هر ماه  10هزار تن زغال سنگ به کارخانه کک سازی طبس از روز گذشته آغاز شد .معاون استاندار و
فرماندارویژهطبسبااشارهبهبرگزاریجلسهکارگروهتسهیلورفعموانعتولیداستانکهباحضوروی،رئیس
سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،مدیران عامل شرکت زغال سنگ پروده و شرکت کک سازی طبس برگزار
شد؛هدفازتشکیلاینجلسهرانحوهتعاملوهمکاریبینشرکتهایزغالسنگپرودهوککسازیطبس
اعالم کرد و گفت :در این جلسه موارد در چارچوب قرارداد همکاری به تصویب رسید .سید «مهدی طالیی
مقدم»افزود:دراینجلسهمقررشدازامروزهرماه 10هزارتنزغالسنگبهشرکتککسازیحملشود.

برداشت ذرت علوفه ای در مزرعه دانشگاه بیرجند

ذرتعلوفهایباعملکرد 70تندرهکتاردرمزرعهدانشگاهبیرجندبرداشتشد.بهگزارش«خراسانجنوبی»
از واحد مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال زراعی97ـ 96حدود 630تن ذرت علوفه ای از
سطح 9هکتار زیر کشت این محصول برداشت شد که این میزان با توجه به انجام روش های علمی به زراعی
توسط کارشناسان این دانشکده سبب ارتقای کمی و کیفی محصول شده است طوری که از میانگین تولید
منطقه حدود  40درصد افزایش نشان می دهد .بنابراین گزارش سطح کل واحد مزرعه آموزشی دانشکده
کشاورزیحدود 75هکتاراستکهحدود 50هکتارآنزیرکشتمیرود.

جریمه  36میلیون تومانی برای قاچاق لباس در طبس

در یادواره  221شهید طبس مطرح شد:

 1860طرح در بانک ها آماده
دریافت تسهیالت

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

توسلی -پیش کسوتان و رزمندگان دفاع
مقدس آستین همت باال بزنند و برای حفظ
آثار دفاع مقدس خاطرات خود را بازگو کنند.
فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) در سومین
کنگره سرداران و  221شهید طبس این
مطلب را اعالم و اظهار کرد :هشت اجالسیه
استانی تا قبل از برگزاری کنگره ملی دو هزار
شهید استان تشکیل می شود.
سردار «قاسمی» از برگزاری دو جشنواره
بزرگ نوشتن دو هزار کتاب جیبی و استقبال
استادان و فرهنگیان استان خبر داد و گفت:
هشت اجالسیه استانی ،چهار اجالسیه
شهرستانی و بیش از  480یادواره بخش و
دهستان برگزار می شود و  28کمیته کنگره
شهدا را مدیران کل استان مدیریت و پشتیبانی
می کنند .وی مشارکت مردم ،خیران و مدیران
و سپردن کارها به قشر جوان در کمیته ها را از
برنامه های مهم کنگره شهدا دانست وافزود:
آثار و خاطرات شهدا در سینه ها و خانه ها

توان روستاییان خارج بود به سمت طرح های خرد و متوسط متناسب با
مشاغل روستایی حركت كنیم .وی به افزایش سطح اختیارات استان
ها در پرداخت این تسهیالت اشاره کرد و ادامه داد :این اختیار در ابتدا
از دو میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان به شش میلیارد تومان و در گام بعدی
بر اساس گفته «شفاهی» سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در
جلسه استانداران به  ۱۰میلیارد تومان افزایش یافت.
به گفته وی این تفویض اختیار تاثیر بسزایی در افزایش سطح پرداختی در
استان ها داشت و اگر این روند زودتر انجام می شد امروزه شاهد میزان
بیشتری از پرداختی ها در کل کشور بودیم.

نمایشگاه بزرگ فرهنگی «فانوس» در فردوس
باکمال -نمایشگاه فرهنگی فانوس یادبود شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم در موسسه فرهنگی قرآن
و عترت ریحانه النبی(س) فردوس در حال برگزاری است.
حجت االسالم «روح ا ...زال» در گفت و گو با «خراسان جنوبی» ،هدف از تشکیل این نمایشگاه را آشنایی
نسل جوان با سبک و سیره زندگی شهدا اعالم کرد و گفت :در شرایطی که دشمن در جنگ نرم با ایجاد
شبهه در بین جوانان سعی می کند هویت اسالمی و انقالبی را از جوانان بگیرد و آنان را منحرف کند
باید تالش کنیم تا سبک زندگی اسالمی بزرگان دین ،شهدا و شهدای دوران دفاع مقدس را به عنوان
الگو به جوانان معرفی کنیم.
مدیر بنیاد فرهنگی المهدی افزود :امروزه باید سبک زندگی شهدا الگوی همه مردم جامعه باشد و
الگوبرداری از سبک زندگی شهدای گرانقدر ،ابزار کاهش مشکالت و رسیدن به آرامش در زندگی
است.حجت االسالم «زال» از طراحی خاص و منحصر به فرد این نمایشگاه در زمینه پیاده سازی عملی
سبک و سیره شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم در قالب برنامه های نرم افزاری ،بازی های هیجانی،
ایجاد موقعیت های دفاع مقدس ،استفاده از تجهیزات نظامی و اتصال این فرهنگ با سبک و سیره
حضرت سید الشهدا(ع) در قالب پیاده سازی مسیر اربعین حسینی و در نهایت رسیدن به نقطه اوج
کمال یعنی تالش به منظور ظهور منجی عالم بشریت خبر داد.

دستان سخاوتمند خیران بر سر معلوالن استان

خیران غیر بومی با سفر به استان از نزدیک در جریان مشکالت معلوالن و مددجویان قرار گرفتند و برای
تکمیل چند پروژه قول مساعد دادند.
مدیر کل بهزیستی در گفت و گو با «خراسان جنوبی» گفت :در سفر اشکان تقیپور مدیر عامل موسسه
خیریه نیک گامان جمشید تهران و رئیس دبیرخانه مشارکتهای مردمی بهزیستی کشور به استان ،در
جریان اقدامات بهزیستی در حوزه مسکن معلوالن و مددجویان در چهار شهرستان سربیشه ،درمیان،
خوسف و بیرجند قرار گرفتند و قول مساعد برای تکمیل پروژههای ناتمام دادند.
«علی عرب نژاد» با بیان این که در جریان این سفر برای کمک به سهم آورده مسکن معلوالن و
مددجویان ،کمک هزینههای تأمین جهیزیه ،دارو و درمان ،معیشتی و ساخت پنج واحد کپر در روستای
عشایری شاهمردی شهرستان خوسف قول مساعدت چهار میلیارد ریال داده شد ،افزود :یک باب
ساختمان در خوسف برای استفاده بهزیستی در ارائه خدمات تخصصی به سالمندان و تاسیس بنیاد
فرزانگان توسط یکی از خیران این شهرستان به بهزیستی اهدا شد.
به گفته وی این ساختمان در زمینی به مساحت هزار و زیربنای 400متر مربع در یک طبقه احداث شده
است که با پیگیریهای مسئوالن استانی در تهران رایزنیها با خیران کشوری و خارج از کشور انجام
شد.
وی ادامه داد :در این بازدیدها در مجموع چهار میلیارد ریال کمک مالی برای ساخت و تکمیل مسکن
چهار واحدی در سربیشه و به همین میزان در قهستان ،کمک به سهم آورده مسکن معلوالنی که
مشکالت و بیماریهای خاص دارند و برای عمل جراحی چشم تعدادی از معلوالن نابینا و کم بینا با
حمایت موسسه خیریه در تهران پرداخت شد.
«عربنژاد» افزود :در روستای عشایری شاهمردی پنج واحد کپر بنا به درخواست ساکنان و مطابق با
منطقه برای نیازمندان با هزینهای بالغ بر  150میلیون ریال ساخته می شود.
همچنین سرجمع  110میلیون ریال توسط مدیر عامل موسسه خیریه قول داده شد که با پیگیریها و
ارسال گزارش مددکاری در آیندهای نزدیک شاهد تخصیص این کمکها خواهیم بود.

ارتقای علمی دانش آموزان هدف قرارگاه پیشرفت

یکی از اهداف قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان در حوزههای تعلیم و تربیت ،ارتقای سطح علمی دانش
آموزان است تا با آموزش هایی که میدهیم درآینده بخشی از مشکالت مربوط رفع شود.
جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان در گفت و گو با «خراسان جنوبی» با بیان این که ادبیات کار
قرارگاه پیشرفت و آبادانی انجام کار توسط مردم و توانمندسازی آنهاست ،افزود :یکی از دالیل تشکیل
و راهاندازی این قرارگاه این است که در سالهای قبل از انقالب بیشتر فعالیتها در حوزه عمرانی در
روستاها بوده و اقدامات خوبی هم انجام شده است اما اقدامی که سبب تثبیت جمعیت و ایجاد اشتغال
پایدار در روستاها باشد نداشتهایم.
مهندس«مهدی هنری» با اشاره به برگزاری همایش معلمان مقاطع ابتدایی در مدارس دهستانهای
خوسف و میغان نهبندان گفت :یکی از برنامههای قرارگاه پیشرفت و آبادانی در حوزههای پنجگانه،
تعلیم و تربیت است که در شش دهستان هدف در سال گذشته فعالیت داشتیم و تعلیم و تربیت و توسعه
برنامههای آموزشی را به منظور ارتقای سطح تحصیلی دانشآموزان و ارتقای معلمان در برنامه داریم.
وی ابراز امیدواری کرد :با آموزشهایی که در آینده میدهیم بخشی از مشکالت رفع شود.
وی ادامه داد :در قرارگاه پیشرفت و آبادانی به دنبال این هستیم از ظرفیت مردم به منظور برنامهریزی
پیشرفت و توانمندسازی روستاها استفاده کنیم و در این زمینه نیاز به برنامهریزی است که با ارتباط
خوبی که با دانشگاهها داریم امیدواریم بتوانیم به این آمار برسیم.

مخفی مانده که باید جمع آوری شود .این
مقام مسئول با اعالم این که در زمینه برگزاری
کنگره شهدای استان حدود 850برنامه از
جمله 145کتاب مد نظر است گفت :اجالسیه
فضای مجازی برای اولین بار در کشور تدارک
دیده شده است و جوانان ،اعضای کمیته
فضای مجازی و فعاالن این حوزه بسیار کمک
کردند.به گفته وی بازسازی گلزار شهدای
گمنام ،شهدای شهرستان ها و المان های
ارزشی دفاع مقدس در همه شهرستان ها در
حال اجراست« .طالیی مقدم» معاون استاندار
و فرماندار ویژه طبس هم گفت :ادامه راه شهدا
پیروزی است و این خون ها نشانه حقانیت راه
خدا ،رسولش و همه فرستادگانش است.
حجت االسالم والمسلمین«محمدی» امام
جمعه طبس نیز گفت :امروز جنگ ایرانیان در
زمینه های مختلف فرهنگی ،اقتصادی و...
با دشمن است که به طور حتم از مردم ایران
سیلی می خورد.

وی خبر از پرداخت  ۱۱۶میلیارد تومان تسهیالت اشتغال روستایی و
عشایری در استان داد و گفت :این مبلغ در بین  ۷۰۰طرح توزیع شده
است که بیانگر توجه به معیشت روستاییان و نیز توازن سطح درآمدهای
آن ها با تسهیالت پرداختی و انجام کار کارشناسی در این زمینه است.
رئیس کمیسیون هماهنگی بانک های استان به تسهیالت پرداختی از
سوی بانک های استان در سال ۹۶اشاره كرد و ادامه داد :در سال گذشته
دو هزار و  361میلیارد تومان تسهیالت در حوزه اشتغال و از این میزان
فقط 343میلیاردتومانتسهیالتتكلیفیوبقیههمازمنابعداخلیبانك
ها پرداخت شده است.

متهمان قاچاق پوشاک خارجی در طبس به 36میلیون و 500هزار تومان جزای نقدی محکوم شدند.مدیر
کلتعزیراتحکومتیگفت:باتوجهبهگزارشنیرویانتظامیمبنیبرکشفدوهزارو 294ثوبانواعپوشاک
خارجی قاچاق ،پرونده ای تشکیل و در شعبه ویژه قاچاق کاال و ارز اداره تعزیرات حکومتی شهرستان طبس
رسیدگی شد«.اشرفی» افزود :پس از بررسی پرونده و محرز شدن تخلف ،دو متهم مربوط عالوه بر ضبط کاال
به پرداخت  36میلیون و  500هزار تومان جریمه نقدی و ضبط خودروی حامل کاالی قاچاق به نفع دولت
محکومشدند.

توزیع  20سبد غذایی بین نیازمندان محله سجادشهر

 20سبد غذایی بین نیازمندان محله سجادشهر بیرجند توزیع شد .مدیر اجرایی مرکز نیکوکاری محله
سجادشهربیرجندازتوزیع20سبدکاالیخوراکیشاملروغنمایع،برنج،ربگوجهفرنگیو...بهارزشهر
سبد 650هزارریالخبردادوبه«خراسانجنوبی»گفت:کمکهزینه 10میلیونریالیبرایتهیهجهیزیه،
جمعآوری 240هزارتومانتوسطحامیانو 740هزارتومانبرایایتامازدیگرفعالیتهایاینمرکزدرزمینه
خدماترسانیبهنیازمنداناست .بهگفته«فرازی»عالوهبراین 700،هزارتوماندرقالبصدقاتاهداودو
راسگوسفندنیزبهارزشیکمیلیونو 700هزارتومانبیننیازمندانتوزیعشد.

کاشت مکانیزه محصوالت کشاورزی در سرایان

موسوی -کاشت مکانیزه محصوالت کشاورزی در سرایان با پنج دستگاه کودکار انجام شد .مدیر جهاد
کشاورزیسرایانبابیاناینکهازابتدایامسالکاشتمکانیزهمحصوالتکشاورزیدرشهرستانباوجود
پنج دستگاه کودکار و بذرکار انجام می شود ،افزود :کاشت مکانیزه سبب کاهش هزینه های تولید در بخش
کشاورزیمیشود« .سلیمانی»ازکشاورزانخواستکاشتگندموجورابهصورتمکانیزهانجامدهند.ویبا
اشارهبهاینکهاستفادهازدستگاهبذرکاردرکاشتمحصوالتکشاورزیاهمیتزیادیدارد ،مزایایاستفاده
ازکاشتمکانیزهراکاهشمیزانبذرمصرفی،یکنواختیدرکاشتبذروسبزشدنبهدلیلرعایتعمقمناسب
آنوکودوکاهشهزینههایکارگریازطریقکاشتهمزمانبذروکودموردنیازاعالمکرد.

آلمانی ها در راه دیدن زرشک و زعفران استان

15گردشگر آلمانی قرار است از هشت تا 15آبان ماه از جاذبههای طبیعی ،مزارع زرشک و زعفران و آثار
تاریخی فردوس ،بشرویه ،طبس ،سربیشه ،درمیان ،بیرجند و قاین بازدید کنند.به گزارش «خراسان
جنوبی» ،معاون گردشگری ،سرمایه گذاری و تامین منابع میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
از سفر  15گردشگر آلمانی به سرپرستی هارتموت نیمان نویسنده کتاب راهنمای سفر به ایران به استان
خبر داد«.مرتضی عربی» افزود :این گردشگران قرار است از جاذبههای طبیعی و تاریخی شهرستان های
فردوس ،بشرویه ،طبس ،سربیشه ،درمیان ،قاین و بیرجند از هشت تا 15آبان ماه دیدن کنند.

