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شهرستان ها
یکشنبه  ۲۹مهر ۱۱ . ۱۳۹۷صفر  .۱۴۴۰شماره ۲۸۳۸

نماینده مردم با اشاره به تزریق قطره چکانی اعتبارات مطرح کرد:

رفععطشروستاهاینهبندانوسربیشهتا ۳۰سالدیگر
200روستا در نهبندان و سربیشه با تانکر آب رسانی
می شود که برای رفع مشکالت آبی این روستاها
سال گذشته به  90میلیارد تومان نیاز بود اما امسال
با گرانی های اتفاق افتاده  200میلیارد تومان الزم
است و اگر بخواهد با روند قطره چکانی اعتبارات
پروژه های آب رسانی به این روستاها اختصاص یابد
تا  30سال دیگر یعنی سال  1427باید روستاییان
چشم انتظار بمانند.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه روز گذشته در جمع
خبرنگاران این مطلب را اعالم و درباره طرح توسعه
نهبندان اظهار کرد :سال  83طرح توسعه نهبندان
ابالغ و برای آن  60میلیارد تومان طرح تعریف شد که
اگر این مبلغ به طور کامل تزریق میشد شاهد تحول
و پیشرفت مناسبی در بخش های مختلف ،درمانی،
خدماتی ،زیرساختی و ...شهرستان بودیم.
دکتر «نظر افضلی» با بیان این که سال گذشته طرح
توسعه نهبندان بودجه خاصی نداشت و منابع این
طرح در بودجه استان هضم شد افزود :سال گذشته از
محل طرح توسعه نهبندان و سربیشه به ترتیب به این
شهرستان ها  9و پنج میلیارد تومان اختصاص یافت.
وی اعتبار تخصیص یافته از محل طرح توسعه نهبندان
را  45میلیارد تومان اعالم کرد و ادامه داد15 :
میلیارد تومان از منابع این طرح هنوز تخصیص
نیافته است.
به گفته وی طرح توسعه نهبندان به تنهایی نمی تواند
تحولی در این شهرستان ایجاد کند بلکه باید طرح
های دیگری مانند پروژه ای که بنیاد مستضعفان در
قلعه گنج کرمان اجرا کرده است عملیاتی شود تا
شاهد تحول اساسی در نهبندان باشیم.
عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس
شورای اسالمی از تالش ها برای بهره مندی نهبندان
و سربیشه از نعمت گاز خبر داد و گفت :در چند روز
گذشته خط انتقال گاز درح سربیشه عملیاتی شد و

،،

افضلی :سال گذشته طرح توسعه
نهبندان بودجه خاصی نداشت و
منابع این طرح در بودجه استان
هضمشد
امیدواریم سال آینده همه روستاهای حوزه انتخابیه
وی از نعمت گاز برخوردار شود.

• •جریان ضعیف برق برای صنعت نهبندان

«افضلی» اشاره ای به کمبود زیرساخت برق در
نهبندان کرد و ادامه داد :برق موجود پاسخگوی نیاز

اتمام یک فصل از مرمت آسیاب مصعبی
موسوی -یک فصل از مرمت آسیاب روستای مصعبی
سرایان به پایان رسید.
مسئول میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
سرایان استفاده از نیروی حاصل از ذخیره سازی آب
و تبدیل آن به انرژی مكانیكی به منظور بهره برداری
اقتصادی را مهم ترین دستاورد ساخت بناهایی

مانند آسیاب ها دانست و گفت :آسیاب آبی مصعبی
با این طرز تفكر و به منظور استفاده از نیروی آب در
این روستا ساخته شد« .محمد عرب» با بیان این که
بنای تاریخی آسیاب مصعبی با شماره 28724
در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید افزود :این
آسیاب آبی در داخل خانه مرحوم دکتر اقدسی قرار

حرف جدید نماینده قاینات

تامین آب فوالد فقط از  2چاه

سدیدی-نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس
شورای اسالمی به مردم خضری دشت بیاض بنا به
تعهد مسئوالن درباره حفر نکردن بیش از دو حلقه
چاه برای تامین آب فوالد قاینات اطمینان خاطر
داد« .فرهاد فالحتی» در جمع مردم قاین درباره
فوالد قاینات گفت :به دلیل مشکالت داخلی و
سهامداران بخش خصوصی مدت ها این پروژه
پیشرفتی نداشت اما پیگیری های بسیاری انجام
شد و اکنون در فوالد قاینات تحرکی ایجاد شده
است طوری که کار به خوبی پیش می رود و مشکل
مالی ندارد.وی به نگرانی مردم خضری دشت
بیاض در زمینه آب فوالد قاینات اشاره کرد و ادامه
داد :من هم دغدغه آب این مجموعه را دارم اما
مسئوالنامرمتعهدشدهاندکهبیشازدوچاهفعلی
حلقه دیگری را حفر نمی کنند.
عالوهبراینبرنامههاییبرایانتقالفاضالبقاین،
اسالم آباد و خضری وجود دارد و با نصب تجهیزات
مدرن مشکلی برای آب وجود نخواهدداشت .وی
در ادامه با بیان این که برای توسعه قاینات نیاز به

 2همایش پیاده روی در خوسف
به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش ،همایش
پیاده روی خانوادگی در شهر خوسف از میدان هزار
قدم تا بوستان گل نرگس برگزار شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» شرکت کنندگان
مسیر سه کیلومتری را پیاده روی و از برنامه های
ورزش صبحگاهی و باستانی استفاده کردند.
همچنین به همین مناسبت در کوشه قیس آباد
بخش جلگه ماژان نیز همایش پیاده روی خانوادگی
برگزار شد.

پیش بینی تولید  9300تن شیر
در درمیان
پیش بینی می شود امسال  9هزار و  300تن شیر
در شهرستان درمیان تولید شود.
مدیر جهاد کشاورزی درمیان جمعیت دام این
شهرستان را بیش از دو هزار راس دام سنگین و
بیش از  150هزار راس دام سبک اعالم کرد و
گفت :درمیان به لحاظ جمعیت دامی رتبه چهارم
استان را به خود اختصاص داده است.
«ضیائیان احمدی» با بیان این که سال گذشته در

آرامش داریم زیرا آرامش زمینه ساز وحدت است
و وحدت سبب توسعه و پیشرفت می شود افزود:
برای پیشبرد امور شهرستان نیاز به همپوشانی
داریم زیرا اگر قرار است نماینده نیازها را در مرکز
پیگیری کند چنان چه این پیگیری ها از طرف حلقه
عوامل اجرایی استان و شهرستان مغفول بماند کار
به نتیجه نمی رسد.
به گفته وی موضوع پادگان از مواردی است که به
شهرستان  9هزار و  276تن شیر تولید شد افزود:
پیش بینی می شود این رقم امسال به بیش از 9هزار
و  300تن برسد.
وی مشکالت دامداران درمیان را قیمت پایین خرید
شیر و باالی نهاده های دامی دانست و ادامه داد :به
منظور کاهش هزینه های تولید از ابتدای امسال
بیش از  170تن سبوس یارانه ای بین دامداران
درمیان توزیع شد.

اعزام پنجمین کاروان سالمت به
«ذکری» و «گل نی»
پنجمین کاروان سالمت جمعیت هالل احمر،
به منظور بررسی و پیگیری روند درمان بیماری
پوستی شایع در بین اهالی به روستاهای ذکری و
گل نی درمیان اعزام شد.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر با بیان این که پنج
شنبه  26مهر پنجمین کاروان سالمت جمعیت
هالل احمر به روستاهای ذکری و گل نی شهرستان
درمیان اعزام شد ،اظهار کرد :سه کاروان اعزامی با
حضور دکتر «عمادی» پزشک متخصص داوطلب
جمعیت هالل احمر بوده است.
«محمد رحیم شهریاری» ادامه داد :در هر کاروان

بخشصنعت،معدنوتجارتاینشهرستاننیستهر
چند در چاهداشی پست 122ولت احداث شده است
اما برخی از تاسیسات برقی در دهسلم وجود ندارد و
زیرساخت ها ضعیف است.
به گفته وی نهبندان و سربیشه در حوزه ارتقای شریان
های ارتباطی یعنی بزرگ راه و آسفالت راه های
روستایی عقب تر از دیگر نقاط استان است طوری که
از  104روستای باالی  20خانوار استان  50روستا
مربوط به حوزه انتخابیه وی است.
به عالوه رایزنی و پیگیری های انجام شده منتج به
اختصاص  80میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های
راه های روستایی این دو شهرستان شد.
وی گفت :دوبانده سازی راههای روستایی عقب مانده
است و از 104روستای باالی  20خانوار بدون برق
استان  50روستا در این حوزه انتخابیه است.
به گفته وی ارتقای محور بیرجند -سربیشه در دست

اقدام است و اگر وقفه ای ایجاد نشود تا بهار  98به
بهره برداری می رسد .وی از مسیر نهبندان  -شهداد
به عنوان شریان توریستی یاد کرد و افزود :دو میلیارد
تومان برای تعریض این محور در نظر گرفته شده است.
او در ادامه دیگر مشکل اساسی محورهای مواصالتی
حوزه انتخابیه اش را فرسودگی آسفالت مسیرهای آن
اعالم کرد و گفت :محورهای مزار کاهی -مختاران و
سربیشه -درح  -مرز ماهیرود نیازمند تعریض است.
ایننمایندهمجلسباابرازگالیهازآنتندهینامناسب
تلفن های همراه و اینترنت در حوزه انتخابیه اش
افزود :تراکم جمعیتی در نهبندان دو نفر در هر
کیلومتر مربع است و چون چوپانان دیده بانان خوبی
در مرزها به حساب می آیند این نقاط نیاز به پوشش
شبکه های تلفن همراه دارد.
«افضلی» با اشاره به وجود دو هزار و  500رشته قنات
در نهبندان و سربیشه ادامه داد :این شهرستان ها جزو
مناطق قنات خیز به حساب می آید اما به دلیل کمی
نزوالت آسمانی باید مدیریت شود تا با اجرای پروژه
های آبخیزداری کمی از منابع سفره های زیرزمینی
تغذیه و در نتیجه زمینه آب دهی قنات ها فراهم شود.
وی با بیان این که محصوالت خاص کشاورزی
نهبندان مانند زیتون و خرما خواهان زیادی دارد
افزود :برای این که ارزش افزوده الزم را داشته باشد
باید زمینه ایجاد صنایع فراوری آن فراهم شود.
وی با ابراز گالیه از وضعیت بهداشتی و درمانی
سربیشه و نهبندان اضافه کرد :بیمارستان های این
شهرستان ها نیاز به تجهیزات و امکاناتی مانند سی تی
اسکن و ...دارد ،همچنین الزم است تعداد تخت های
بیمارستان های فعلی این شهرستان ها ارتقا یابد.
وی از تصویب منطقه ویژه اقتصادی و انرژی های نو
در سربیشه و نهبندان خبر داد و اشاره ای به تالش
های انجام شده برای بازگشایی بازارچه دوکوهانه
نهبندان کرد.

گرفته و متعلق به مالک خانه است و چون این خانه به
دلیل معماری سنتی بسیار زیبا تبدیل به اقامتگاه بوم
گردی شده است و آسیاب قدیمی نیز داخل بنا قرار
دارد و بر زیبایی این اقامتگاه افزوده است که چون
امکان استفاده از آن به عنوان آسیاب آبی وجود ندارد
به عنوان چایخانه و سالن پذیرایی اقامتگاه استفاده
می شود.
به گفته وی شکستن طاق و تویزه ها ،فرسودگی
بندکشی ها و تخریب کف سازی آسیاب از آسیب های
بنا بود که با مشارکت مالک در یک ماه به سازی شد

و مرمت کامل بندکشی های سقف و دیوارها ،مرمت
طاق های شکسته و لنگه های گچی ،کف سازی با
سنگ الشه و بندکشی از اقدامات مرمتی انجام شده
در این بناست.
وی ادامه داد :مدرك خاص و مستندی از تاریخچه
بنا در دست نیست ،اما با در نظر گرفتن این امر كه
منطقه سرایان در دوره صفویه در اوج رونق بوده است
و بیشتر آثار تاریخی شاخص منطقه به دوره صفویه
تعلق دارد ،قدمت آسیاب های منطقه را می توان به
دوره صفویه نسبت داد.

طور جدی پیگیری شده است و پس از برگزاری
جلسه با مسئوالن در پادگان ،با وزیر دفاع دیداری
داشتهاست ودستورهاییبهصورتمستقیم توسط
وزیر به نیروی زمینی ارتش داده شده است و به طور
قطع این دیدارها زمینه تحرک و تحوالتی در پادگان
خواهد بود .رئیس مجمع نمایندگان استان به
استقرار ارتش در زیرکوه اشاره کرد و گفت :استقرار
نیرو سبب تقویت پادگان قاین می شود.
همچنین در اصل موضوع پادگان شبهه ای وجود
ندارد و ردیف اعتباری و بودجه نیز دارد و ادامه کار
نیازمند پیگیری های مسئوالن شهرستان و استان
است« .فالحتی» در ادامه سخنانش با بیان این که
در بخش بهداشت و درمان قاینات شاهد تحوالت
بسیار خوبی هستیم افزود :حضور دو سونوگراف
زن و بیش از  20متخصص و همچنین تکمیل
اورژانس بیمارستان و تجهیزات موجود نشان از این
است که نسبت به گذشته شرایط خوبی داریم هر
چند کافی نیست اما نامناسب هم نیست.
به گفته وی اصل بیمارستان دوم که با مشقت ردیف
اعتباری گرفته شده است مشکلی ندارد و نقشه و
تیپ بیمارستان آماده است.
همچنین وزارت بهداشت و درمان آمادگی خود
را برای ساخت بیمارستان دوم اعالم کرده است.
سالمت اعزامی ،پیگیری و بررسی درمان حدود
 75نفر از اهالی این مناطق که بیشتر کودکان
بودند انجام شد.
به گفته وی در این کاروان ها  41نفر از جمله
پزشک متخصص ،پزشک عمومی ،پرستار و دیگر
داوطلبان ،جمعیت هالل احمر را همراهی کردند.
همچنین برای درمان این بیماران  ۲۱۰میلیون
ریال هزینه که این مبلغ به همت کارکنان دانشگاه
علوم پزشکی تهران و مازندران جمع آوری شده
است .وی افزود :هالل احمر به جد ،درمان این
بیماران را در دستور کار دارد و به تناوب به این
مناطق کاروان سالمت اعزام می کند.

تیم پیرامید دختران در مسابقات
دختران خورشید
تیم پیرامید دختران خراسان جنوبی با ترکیب
 40ورزشکار طبسی به مسابقات منطقه چهار در
خراسان شمالی اعزام شد.
به گفته سیده «اعظم اسالمی» رئیس گروه ورزش
بانوانتیمپیرامیددختراناستان،مسابقاتمنطقه
چهار دختران خورشید در رشته پیرامید  26تا 27
مهر به میزبانی بجنورد برگزار می شود.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

از گوشه و کنار استان
«عبادی» خبر داد:

تامین اعتبار  7میلیارد تومانی برای بیمارستان خوسف
امسال برای احداث بیمارستان خوسف هفت میلیارد تومان بودجه اختصاص یافت .نماینده مردم بیرجند،
درمیانوخوسفدرمجلسشورایاسالمیاینخبررااعالمواظهارکرد:درحوزهبهداشت،درمانوآموزش
پزشکیبیرجندبااحداثبیمارستانهایرازیوحضرتابوالفضل(ع)جهشزیادیداشتیم.
حجت االسالم «عبادی» افزود :در شمال شهر بیرجند درمانگاهی وجود ندارد اما با پیگیری هایی که انجام
شد قرار است در این محدوده مرکز استان ،مرکز درمانی تامین اجتماعی احداث شود.همچنین برای محور
بیرجند-قایناعتباراتیدرنظرگرفتهوبخشقابلتوجهیازمسیردوطرفهشد.عالوهبرایندربودجهامسال
برایاولینباراینبزرگراهتبدیلبهآزادراهشدهاست.

نیازهای اساسی؛ زمان اضطرار در بشرویه
پورغزنین -چاهآبشربوموتوربرقدیزلیدونیازاساسیبشرویهدرمواقعبحراناست.فرمانداربشرویهدر
نشستاعضایستادپدافندغیرعاملاینشهرستانگفت:بشرویهباتوجهبهاقلیمگرموخشکوخشکسالی
پیاپیبابحرانجدیآبمواجهاستویکیازنیازهایاساسیبرایمقابلهباهرگونهحوادثناشیازقطعآب،
حفرچاهذخیرهآبشربوتامینموتوربرقدیزلیدرمواقعاضطراراست.
«علیرضازمانزاده»افزود:نگاهبهپدافندغیرعاملخیلیمهموویژهاستواکنونجنگروانیواقتصادیراکه
دشمنبهراهانداختهاستباپدافندغیرعاملمیتوانپاسخداد.
ویبااشارهبهاینکه 180هزارلیتربنزیندربشرویهذخیرهسازیمیشودتانیازپنجروزشهروندانتامینشود
گفت:استمرارخشکسالیهاسببشدهاستتا 13روستایبشرویهباتانکرآب رسانیشود.
«نظافت» مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری نیز گفت :تجمیع اداره ها به ویژه در مرکز استان کاری بسیار
اشتباهبودچراکهاگراتفاقیرخدهدهمهامکاناتودستگاههایخدماترسانبهکلینابودمیشود.

بازدید از روستاهای بدون دهیاری

سالخورده  -بخشدارسدهبههمراهمدیرعاملشرکتتعاونیهایدهیاریهاازپنجروستایبدوندهیاری
وشورایاینبخشبازدیدکردند.بهگزارش«خراسانجنوبی»دراینبازدیدوضعیتمعابر،راههایارتباطی،
مراکزتفریحیوآموزشیومسائلبهداشتیوخدماتیمانندآبشربدراینروستاهابررسیوبادستوروتاکید
بخشدارمقررشددراسرعوقتبرایبهسازیمعابر،جمعآوریودفنبهداشتیپسماندها،حلمشکالتآب
وفاضالبوروشناییمعابراینروستاهااقدامشود.

عطرافشانی گلزار شهدای خوسف

مشمولی -به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش ،در مراسمی با حضور جمعی از مسئوالن و جامعه ورزشی
گلزارشهدایشهرخوسفعطرافشانیشد.بهگزارشخبرنگارما،دیدارباخانوادهشهید«عباسعلینجفی»
ازشهدایورزشکارشهرستانازدیگربرنامههابهاینمناسبتبود.

برخورد سمند با پراید

برخوردسمندباپرایددرخوسفدومصدومداشت.بهگزارشخبرنگارما،درکیلومتر25جادهبیرجند-خوسف
یکدستگاهسمندکهدرخالفجهتحرکتمیکردبایکدستگاهپرایدبرخوردکردوسببواژگونیپرایدو
مصدومشدندونفرشدکهتوسطاورژانسخوسفبهبیمارستانامامرضا(ع)بیرجندمنتقلشدند.

 4مصدوم در واژگونی پژو ۴۰۵

یک دستگاه پژو  405در کیلومتر پنج محور قلعه زری واژگون شد و چهار مصدوم بر جا گذاشت«.مشمولی»
مسئولمرکزفوریتهایپزشکیخوسفگفت:بااعالمواژگونیبهمرکز،اورژانسماژانمصدومانرابهمرکز
درمانیمنتقلکرد.

نوجوانان استان در راه رقابت های راگبی و سپک تاکرا

حسین قربانی – نوجوانان دختر و پسر استان در رقابت های راگبی و سپک تاکرای المپیاد نوجوانان کشور
شرکت می کنند .براساس اعالم رسمی ،مسابقه های راگبی رده سنی 12تا  15سال در دو بخش دختران
و پسران اواخر آبان به میزبانی گلستان برگزار می شود و میزبان رقابت های رشته سپک تاکرای پسران نیز در
اوایلآذر،آذربایجانشرقیخواهدبود.

