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شهرستان ها
پنجشنبه 26مهر 8 . ۱۳۹۷صفر  .۱۴۴۰شماره ۲۸۳۶

حرکتکندراهسازیدرمحورسه قلعه-بیرجند
موسوی-دی ماه سال گذشته عملیات اجرایی هفت
کیلومتر جاده از کیلومتر  25تا  32محور سه قلعه-
بیرجند شروع شد تا دی ماه امسال به اتمام برسد اما
طوالنی شدن روند اجرا و تاخیر در آن سبب شده است
تا به گفته برخی از رانندگانی که در این مسیر تردد
دارند تا دو سال دیگر هم به اتمام نرسد.
هر چند در این سال ها به ادعای بعضی از رانندگانی
که در این مسیر رفت و آمد می کنند تالش های
بسیاری برای به سازی و ارتقای ایمنی آن توسط
متولیان امر انجام شده است اما آن ها مدعی هستند
که ارائه خدمات و به سازی جاده بیرجند -سه قلعه
متناسب با افزایش ترددها پیش بینی نشده است.
از طرف دیگر به دلیل قرار گرفتن پنج روستای
عشایری در مسیر هفت کیلومتری در دست اجرا و
شروع کوچ های پاییزه عشایر ،رفت و آمد برای آن ها
در این مسیر سبب مشکالتی شده است.
آن طور که «ذبیحی» یکی از شهروندان سه قلعه که هر
روز باید مسیر سه قلعه را به مرکز استان طی کند می
گوید :کمبود عالیم راهنمایی و رانندگی ،تردد شترها
و احشام در مسیر ،وجود چاله ها و آب نماهای پشت سر
هم و آسفالت بی کیفیت سبب شده است هیچ گونه
تناسب و شباهتی با جاده های متصل به مرکز استان
نداشته باشد.

• •سوار برموج ایمنی نامطلوب

به گفته وی بیش از هشت سال است که از شهر سه
قلعه جاد ه میان بر 120کیلومتری به بیرجند احداث
و سرایان به مرکز استان بیش از  20کیلومتر نزدیک
تر شده است اما با گذشت سال ها همچنان ایمنی
نامطلوب بر موج های ناهموار این جاده سوار است و
مسئوالن اقدام نمی کنند« .محمدآبادی» یک راننده
کامیون هم از کیفیت نامناسب آسفالت این محور می
گوید و این که دست اندازها و آسفالت بی کیفیت و
چاله های بسیار در محدوده روستای چاه طالب طاقت
هر مسافری را می برد.
به گفته وی به دلیل کم شدن فاصله شهرهای شمال
استان از جمله فردوس و سرایان تا بیرجند همچنان در

این مسیر وسایل نقلیه سنگین تردد باالیی دارند ،این
در حالی است که عرض جاده کم و عالیم راهنمایی و
رانندگی در این محور بسیار ناچیز است .او وجود آب
نماهای متعدد در بین راه را با توجه به عرض بسیار کم
جاده در افزایش تصادف ها تاثیرگذار می داند و ادامه
می دهد :اگر دو وسیله نقلیه از کنار هم عبور کنند
مجبور به استفاده از شانه خاکی کنار جاده هستند.
یکی دیگر از رانندگانی که هر روز باید این مسیر را طی
کند ،با تایید همه مشکالت آن می گوید :از دی ماه96
پیمانکار به صورت کج دار و مریز ،به سازی و آسفالت
کیلومتر  25تا  32حد فاصل روستای عشایری زرین
چاه تا چاه طالب را در این مسیر آغاز کرده در حالی که
پیشرفت چندانی نداشته است و با روند فعلی بیش از
یک سال دیگر طول می کشد.
به گفته وی جاده دسترسی و فرعی از شرایط
استاندارد برخوردار نیست طوری که هفته گذشته
یک واژگونی خودرو در این جاده رخ داد.

• •مطالبه مردمی

بخشدار سه قلعه هم با بیان این که به سازی ،آسفالت
و تعریض جاده سه قلعه به بیرجند ،به یکی از مطالبات
اساسی مردم منطقه تبدیل شده است با انتقاد از روند
کند به سازی در هفت کیلومتر از این مسیر که ارتباط

کمبود گاز مایع در خوسف

مشمولی  -در جلسه ای با حضور رئیس شرکت بوتان استان مشکالت
کمبود گاز مایع در خوسف بررسی شد .رئیس شرکت گاز بوتان در این
جلسه گفت :کمبود گاز به دلیل مشکل ناوگان حمل و نقل و کاهش تولید
پاالیشگاه اصفهان ،وقفه ای  15روزه در حمل گاز به استان ایجاد کرد و
افزایش تقاضا توسط مردم در بعضی نقاط از جمله خوسف سبب کمبود
گاز مایع شد که تا حدودی برطرف شده استو درچند روز آینده اینمشکل
حل می شود« .تلواری» با اعالم این که در خوسف در توزیع گاز مایع هیچ

روستاهای عشایری را پوشش می دهد گفت :پیمانکار
چند مرحله اقدام به تعطیلی پروژه کرده است.
«باستافی فر» بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه تاکید
می کند و ادامه می دهد :این مسیر برای پنج روستای
عشایری به بهره برداری می رسد و حدود  600خانوار
از مزایای آن برخوردار می شوند .وی با قدردانی از
تکمیل عملیات آسفالت مسیر گوشمیر تا چاه طالب
می افزاید :فقط تعریض مسیر دوکوهه تا روستای
گوشمیر مانده است .وی ادامه می دهد :افزایش
ایمنی این جاده به طور شفاهی و کتبی پیگیری شده
است اما آن چه مسئوالن مربوط مطرح می کنند نبود
اعتبار است .وی به استقرار بیشتر معادن بنتونیت در
این مسیر اشاره می کند و می گوید :تردد شبانه روزی
کامیون و تریلی های حمل بنتونیت در این مسیر با
عرض کم احتمال تصادف ها را افزایش داده است و
سبب تخریب زودهنگام جاده می شود .وی اظهار می
کند :مسئوالن باید پیگیر تامین سهم صنعت ،معدن و
تجارت برای به سازی و آسفالت مسیر باشند.
بنا به گفته رئیس شورای اسالمی سه قلعه هر چند
اقدامات اداره راه و شهرسازی شهرستان قابل
قدردانی است اما هنوز جای کار در این مسیر بسیار
است ،مسیری که با عرض کم ،پیچ های خطرناک،

مشکلی نداریم ،افزود :از ابتدای امسال  486تن گاز به شهرستان تحویل
و توزیع شده است و اکنون سهمیه شهرستان  100تن گاز در ماه است که
دو نوبت توزیع می شود .به گفته وی قیمت هر سیلندر گاز در نمایندگی
 63هزار ريال و در روستاها  65هزار ريال است که فروش با قیمت باالتر
تخلف محسوب می شود .عالوه بر توزیع نمایندگی گاز مایع خوسف در سه
نقطه شهید کامیاب خور ،سرچاه عماری و معدن قلعه زری ،گاز توزیع می
شود.معاونفرماندارخوسفهمگفت:باتوجهبهاینکهمردمبخشجلگه
ماژان و دهستان خور هنوز از شبکه گاز برخوردار نیستند و در روستاها
بیشتر موارد پخت و پز خانگی و پخت نان با تنور گازی انجام می شود ،نیاز

«همت آباد» ،همت مسئوالن را می خواهد
تحقق خواسته های اهالی همت آباد سربیشه ،همت مسئوالن را می طلبد.
به گزارش «خراسان جنوبی» در دهگردشی که نماینده نهبندان و سربیشه
به روستای همت آباد سربیشه داشت ،دهیار این روستا به نمایندگی از مردم
خواسته های آن را فهرست کرد.این روستا که  225نفر در قالب  64خانوار
جمعیت دارد در  18کیلومتری سربیشه قرار گرفته است.
بنابراین گزارش فهرست خواسته های اهالی روستا؛ اتصال روستا به شبکه
آب رسانی پایدار ،گازرسانی ،جابه جایی چند تیر برق ،تکمیل سنگفرش کوچه
ها ،در اختیار قرار گرفتن علوفه دامی یارانه ای ،گسترده تر شدن مراتع ،افزایش
سهمیه آرد عشایر و احداث مدرسه مقطع متوسطه بود.

دهگردشی مسئوالن به  ۳روستای بخش نیمبلوک
فرماندار ،نماینده مردم قاینات و زیرکوه و بخشدار نیمبلوک در قالب برنامه
دهگردشی؛ به روستاهاي خشکان ،گزنشک و کرغند نیمبلوک رفتند و پای درد
دل روستاییان این بخش نشستند.
به گزارش «خراسان جنوبی» کمبود آب شرب ،کشاورزی و دام ،کم یا خشک
شدن آب قنات ها ،کمبود زمین مسکونی ،بیکاری ،اجرای طرح هادی ،توسعه و
به سازی راهها ،سختگیری بانک ها برای ارائه تسهیالت بانکی و  ...از درخواست
های مردم روستاها از نماینده و مسئوالن بود.

دانش آموزان «مهردشت»
با لباس نوی محلی سر کالس
دانش آموزان عشایری درح سربیشه با لباس نوی محلی سر کالس درس حاضر
شدند .مهندس«هنری» رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت :با کمک خیران
 110دانش آموز روستای عشایری مهردشت درح با لباس فرم محلی نو به سر
کالس رفتند.

رالی اتومبیلرانی خانوادگی در خوسف
همایش اتومبیل رانی خانوادگی در خوسف برگزار می شود .رئیس اداره ورزش
و جوانان خوسف با بیان این که این همایش در چهارم آبان ماه جاری برگزار
می شود ،افزود :در انتهای مسیر نیز حرکات نمایشی با دوچرخه در منطقه
گردشگری گواب شهر خوسف اجرا خواهد شد.
«چهکندی نژاد» گفت :شرکت کنندگان در این همایش الزم است بیمه ورزشی،
بیمه شخص ثالت ،گواهی نامه رانندگی و تجهیزات مورد نیاز خودرو را همراه
خود داشته باشند .وی هدف از برگزاری این همایش را ترویج رعایت قوانین و
مقررات رانندگی ،افزایش مهارت در نقشه خوانی و ایجاد نشاط اجتماعی در
سایه رعایت قانون اعالم کرد .وی از اجرای همایش پیاده روی در  ۱۰روستا و

توانمندسازی مددجویان در نیمبلوک
سدیدی170-میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه به مددجویان زیر پوشش
کمیته امداد خمینی(ره) بخش نیمبلوک پرداخت شد .رئیس کمیته امداد امام
خمینی(ره) بخش نیمبلوک با بیان این که در دو هفته گذشته  170میلیون
تومان وام قرض الحسنه به مددجویان زیر پوشش این نهاد پرداخت شد افزود:
این تسهیالت در قالب وام کارگشایی از یک تا پنج میلیون تومان به متقاضیان
پرداخت شد« .چرمه» افزود :فردی در صف انتظار برای دریافت تسهیالت قرار
ندارد.

در دهگردشی مسئوالن و نماینده اعالم شد:

اختصاص  10میلیارد ریال اعتبار برای تعریض محور
نهبندان  -شهداد
مرندی -خبر خوش دهگردشی فرماندار نهبندان و نماینده مردم در مجلس
شورای اسالمی به روستاهای چهارفرسخ ،علی رئیس و بیچند ،اختصاص 10
میلیارد ریال اعتبار برای تعریض محور نهبندان -شهداد بود.
فرماندار نهبندان در جمع مردم این روستاها با اعالم این خبر گفت :با تعریض
پنج کیلومتر ابتدای محور نهبندان  -شهداد امکان تردد اتوبوس های بین
شهری از این محور فراهم می شود.
مهندس «کریمان خراسانی» خشکسالی های اخیر و بیکاری را از مشکالت
روستاییان اعالم کرد و ادامه داد :امسال  114میلیارد تومان تسهیالت اشتغال
پایدار روستایی و عشایری به استان اختصاص یافت که از این میزان  8.6درصد
یعنی  9میلیارد و  800میلیون تومان سهم نهبندان بود اما با تالش های انجام
شده بیش از  130میلیارد ریال تسهیالت جذب شد.
به گفته وی ،ساختمان کتابخانه روستای چهارفرسخ تکمیل شده است و این
کتابخانه در هفته کتاب و کتاب خوانی افتتاح می شود.
وی در پاسخ به درخواست اهالی مبنی بر گازرسانی به روستاها گفت :مطالعات
گازرسانی به  97روستای پرجمعیت نهبندان توسط شرکت گاز در دست
اجراست.دکتر «افضلی» نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای
اسالمی هم از اختصاص  ۵/۱میلیارد تومان برای اجرای طرح های آبخیزداری
در شهرستان های حوزه انتخابیه اش خبر داد.
به گزارش «خراسان جنوبی» حفر چاه کشاورزی ،پوشش آنتن دهی فرستنده
های دیجیتال و تلفن همراه ،ایجاد اشتغال پایدار ،الی روبی قنات ها ،احداث
بندهای خاکی ،واگذاری زمین برای احداث مسکن روستایی و تعریض راه های
روستایی از جمله خواسته های مردم این روستاها بود.

محلفروش :در بیش از  220شعبه فروش درسطح شهر

باویژهنامههای

• •ارتقا در دست پیگیری

رئیس اداره راه و شهرسازی سرایان نیز می گوید :این
مسیرروستاییاستوپیگیریهابرایارتقابهجادهبین
شهری در دست اقدام است« .حامدی» ادامه می دهد:
فقط هفت کیلومتر از این مسیر در محدوده روستاهای
عشایری شهرستان؛ از شرایط نامناسبی برخوردار بود
کهتوسطپیمانکاردردستاقداماست.
وی می گوید :عملیات به سازی در محدوده روستای
زرینچاهبهچاهطالبدرحدیاستکهپیمانکارمجبور
بهبرداشتآسفالتقبلیوعملیاتزیرسازیشدهاست
کهعلتتاخیردرپروژهنوساناتقیمتقیروبازاراستو
قبل از این 12کیلومتر در این جاده به سازی و آسفالت
شده است .وی عرض کم جاده را بیان می کند و می
گوید:درآیندهدرصورتتحققاعتبار،جادهسهقلعهبه
بیرجنددربرنامهتعریضقرارمیگیرد.
ویبهانتقاداتمطرحشدهتوسطشهرونداناشارهمی
کندومیافزاید:بیشترگالیههاازجادهانحرافیایجاد
شده و موج های آن است و با این که هر چهار روز یک بار
تیغزدهمیشودبازهمبهعلتترددخودروهایسنگین
موجهایجدیدیایجادمیشود.

بیشتری به گاز مایع است« .قلی زاده» با انتقاد از وضعیت به وجود آمده در
دو سه ماه گذشته که سبب ایجاد بازار سیاه گاز مایع شده بود افزود :بر
اساس گزارش ها سیلندرهای  10کیلویی گاز مایع تا  150هزار ريال در
بعضی نقاط خوسف به فروش رفته است.
وی با اشاره به موقعیت ترانزیتی خوسف و برخوردار نبودن همه مردم
حاشیه شهر و خارج محدوده روستاها از گاز طبیعی ،خواستار افزایش
 10درصدی به سهمیه موجود گاز مایع شهرستان شد و افزود :به دلیل
تردد روزانه حدود دو هزار خودروی سنگین و ترانزیتی از مسیر خوسف و
تقاضای گاز مایع و پیک نیک ،نیاز به افزایش سهمیه وجود دارد.

شهر خوسف در هفته تربیت بدنی و ورزش خبر داد و اضافه کرد :خانههای ورزش
روستایی نیز در این هفته مسابقاتی برگزار می کنند و برای جانبازان و معلوالن
نیز مسابقات ورزشی در نظر گرفته شده است.
همچنین با توجه به جاذبههای گردشگری روستای آرک ،صعود کوهنوردان به
ارتفاعات این روستا نیز برنامه ریزی شده است.

آدرس دفترسرپرستی:بیرجند  ،شهید باهنر غربی ( بیست متری سوم شرقی مدرس)
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عالیم ضعیف و چاله و دست اندازهای زیاد و آب
نماهای خطرناک جان عده ای را گرفته و حتی
گروهی را خانه نشین کرده است.
همچنین این محور می تواند مسیر ارتباطی شهرهای
استان سیستان و بلوچستان به شمال کشور را که
فاصله  280کیلومتری بیرجند -بجستان را از مسیر
قاین -گناباد طی می کنند به  235کیلومتر کاهش
دهد .تسریع در عملیات اجرایی این محور میتواند
نقش بسیار حیاتی برای شهرهای شمال غرب
خراسان جنوبی ایفا کند ،اما نه دولت و نه سرمایهگذار
برای احیای آن سرمایهگذاری نمیکند« .هاشم
زهی» با بیان این که جاده سه قلعه به بیرجند در بین
همشهریان معروف به جاده مرگ است ،می افزاید:
این جاده از کیفیت بسیار بدی از نظر آسفالت ،کم
عرض بودن جاده و نبود شانه خاکی و نداشتن عالیم
رانندگی از سه قلعه تا چاهطالب برخوردار است.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

از گوشه و کنار استان

موکب های خدمات رسان از قاینات به عراق رفتند
سدیدی -موکب های خدمات رسان به زائران اربعین حسینی ،از قاینات به عراق اعزام شدند .مسئول
کمیته جذب و مشارکت های مردمی ستاد اربعین قاینات گفت :سه موکب «کریم اهل بیت(ع)»« ،موکب
الرضا(ع)» و «حضرت ابوالفضل(ع)» برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی به عراق اعزام شدند و یک
موکب در بخش نیمبلوک ویژه پذیرایی از زائران پاکستانی امام حسین(ع) راه اندازی شد.
«محمدرضا غالمی» اظهار کرد :در این موکب ها  107نفر وظیفه خدمت رسانی به زائران را بر عهده
دارند که از  30مهر امسال با استقرار در شهرهای کاظمین و مسیر کربال ،فعالیت خود را شروع می کنند.
به گفته وی با وجود مشکالت اقتصادی و خشکسالی های  20ساله ،مردم مومن و والیی قاینات با تمام
توان آماده خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی هستند که هدایا ،نذورات ،تجهیزات و وسایل پذیرایی
را در قالب  19دستگاه خودرو به عراق اعزام کرده ایم.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات قاینات افزود :زعفران ،زرشک ،مواد خوراکی ،نان خشک ،ادویه،
پتو و  ...عمده اقالم اهدایی شهروندان بوده که برای پذیرایی از زائران حسینی جمع آوری شده است.

مراسم نمادین هفته اولیا و مربیان در خوسف
مشمولی -در مراسمی نمادین با حضور جمعی از مسئوالن استان و شهرستان ،فرهنگیان و اولیای دانش
آموزان؛ برنامه های هفته پیوند اولیا و مربیان استان آغاز شد« .جعفری» معاون پرورشی اداره کل آموزش
و پرورش در این مراسم با گرامی داشت هفته پیوند اولیا و مربیان با اشاره به آیه ای از قرآن گفت :همیشه
در نظر داشته باشیم آن چه مد نظر اسالم است تربیت قرآنی و دینی است که در آموزش و پرورش و تربیت
فرزندان و دانش آموزان باید به آن برسیم« .موسوی کیا» مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری نیز با
اشاره به خدمات نظام جمهوری اسالمی در حوزه آموزش و پرورش گفت :تحوالت خوبی در بحث آموزشی
و زیرساخت ها در شهرستان خوسف فراهم شده است تا فرزندان این مرز و بوم به راحتی بتوانند از امکانات
آموزشی و پرورشی استفاده کنند .به گزارش «خراسان جنوبی» برنامه آموزشی توجیهی والدین توسط
«جعفری» یکی از مشاوران استان ،اجرای سرود و برنامه رادیو مدرسه از دیگر برنامه های این مراسم بود.

 41درصد جمعیت روستایی و عشایری زیر پوشش بیمه
بیش از 41درصد جمعیت روستایی و عشایری استان زیر پوشش بیمه است .مدیر صندوق بیمه کشاورزان،
روستاییان و عشایر با بیان این که خراسان جنوبی جایگاه ششم را در بیمه روستاییان و عشایر دارد ،افزود:
خشکسالی های مستمر سبب شده است تا روستاییان و عشایر در پرداخت حق بیمه ساالنه دچار مشکل
شوند« .فرخ زاد» جمعیت مشمول بیمه روستایی و عشایری را در استان  93هزار و  488خانوار اعالم کرد
و گفت :از این تعداد  38هزار نفر زیرپوشش بیمه قرار دارند ،به عالوه هزار و  323مستمری بگیر فوتی در
استان داریم .همچنین هزار و  705خانوار از مزایای کارافتادگی استفاده میکنند.

همایش ملی پسته در بشرویه برگزار می شود
پورغزنین -همایش ملی پسته ششم و هفتم آذر ماه به میزبانی بشرویه برگزار می شود .این خبر را مدیر
جهاد کشاورزی بشرویه در نشست برنامه ریزی همایش ملی پسته اعالم و اظهار کرد :با توجه به قابلیت
های باالی منطقه و قطب تولید پسته استان ،همایش ملی پسته در این شهرستان برگزار خواهد شد.
«سرچاهی» افزود :از آن جا که آموزش و برگزاری همایش کمک بسزایی در زمینه هر چه بهتر شدن راندمان
تولید و موارد جلوگیری از آسیب های تولیدات کشاورزی دارد ،به همین دلیل دوره آموزشی ملی پسته
در دستور کار قرار گرفت .وی به کاهش  80درصدی محصول پسته در شهرستان به دلیل شرایط جوی
نامناسب و هجوم آفات اشاره کرد و ادامه داد :برگزاری این همایش به روش های مقابله با حوادث و آفات
پیش روی این محصول استراتژیک و بین المللی کمک می کند.
مدیر تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی نیز بر تشکیل تعاونی پسته کاران در بشرویه تاکید کرد و
گفت :با تشکیل یک یا چند تعاونی در زمینه پسته و ضبط آن می توان ارزش افزوده این محصول را باال برد
و زمینه اشتغال و برندسازی آن را گرفت« .عصمتی پور» افزود :از آن جا که منابع آبی و خاکی در حال شور
شدن است می طلبد تا با همکاری سازمان صنعت ،معدن و تجارت در منطقه ،معادن گچ شناسایی و برای
تقویت و تغذیه خاک باغ های پسته استفاده شود.

