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شهرستان ها
یکشنبه  ۲۷آبان  ۱۰ . ۱۳۹۷ربیع االول  .۱۴۴۰شماره ۲۸۵۹

 3خودرو به ناوگان حمل و نقل آب رسانی سیار اضافه می شود

هدیهآستانقدسبهروستاهایتشنه
شرکت آب و فاضالب روستایی با بیان این که آب  461روستای استان
با تانکر تامین می شود ،افزود :تالش بر این است تا از دغدغه روستاییان
بدون آب با سه دستگاه خودروی حمل که آستان قدس رضوی در اختیار
استان قرار می دهد ،کاسته شود.
«صفوی نژاد» ادامه داد :روز گذشته قراردادی با آستان قدس رضوی مبنی
بر اختصاص سه خودرو برای حمل آب به روستاهای استان منعقد شد که
این خودروها از ابتدای آذر ماه در اختیار روستاهای طبس ،نهبندان و
درمیان قرار می گیرد.
به گفته وی ،با این خودروها در ماه  75سرویس و  800متر مکعب آب به
روستاهای نیازمند حمل می شود همچنین تردد این خودروها شناور
است اما  75سرویس یا حمل  800متر مکعب آب در ماه است.

بر اساس قراردادی که بین استانداری خراسان جنوبی و آستان قدس
رضوی منعقد شد ،از ابتدای آذر سه خودروی حمل آب به ناوگان حمل و
نقل آب رسانی سیار استان اضافه می شود.
به گزارش «خراسان جنوبی» در سال هایی که آسمان خراسان جنوبی
کمتر به روی مردم استان لبخند می زند ،تشنگی امان روستاییان خراسان
جنوبی را بریده است ،طوری که آب  461روستا با تانکر تامین می شود
و اهالی تشنه این روستاها همیشه چشم انتظار تانکرهای آب رسانی
هستند .گاهی نیز روزها و هفته ها چشم انتظارند تا تانکری ،آب برای آن
ها حمل کند اما با هدیه ای که آستان قدس رضوی به استان می دهد تا
حدودی از مشکالت روستاهای بدون آب کاسته و کام تشنه روستاییان
نهبندان ،درمیان و طبس زودتر از قبل سیراب خواهد شد .مدیر عامل

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی:

کنگره  2هزار شهید ،مهم ترین رخداد فرهنگی استان است
باکمال -مهم ترین رخداد فرهنگی امسال استان،
برگزاری کنگره دو هزار شهید خراسان جنوبی است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم تکریم
و معارفه رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی فردوس با
بیان این مطلب اظهار کرد :در این رخداد فرهنگی
همه باید پای کار باشند تا از این طریق بتوانیم فرهنگ
ایثار و شهادت را به خوبی ترویج کنیم« .ناصر نبی زاده»

فرماندار مطرح کرد:

فردوس؛ دومین شهر امن جهان
باکمال -فردوس بعد از ژنو دومین شهر امن جهان
است فرماندار فردوس در مراسم افتتاح دفتر جدید
کانون بازنشستگان ناجا گفت :اگر در اینترنت جست
وجو کنید متوجه می شوید که این شهرستان بعد
از ژنو ،دومین شهر امن جهان است و نقش نیروی
انتظامی در این امنیت پر رنگ است.

افزود :شکی نیست که فردوس از عمق ،گستردگی،
ظرفیت و داشته های زیادی درحوزه فرهنگی ،تمدنی
و هنری برخوردار است و این داشته ها و ظرفیت ها
حوزه فرهنگ و هنر را مهم و اساسی جلوه می دهد.
وی از حضور در جمع هنرمندان فردوس و شنیدن
نظرهای آن ها در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت :بنا
داریم در جمع هنرمندان و اعضای شورای اسالمی

شهر و شهرداران و مسائل فرهنگی شهرستان اعم
از قابلیت ها و چالش های احتمالی را مورد بحث و
بررسی قرار دهیم و به یک جمع بندی خوب برسیم.
مهندس «ابراهیمی» فرماندار فردوس نیز از مدیر کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی خواست هر چه زودتر تکلیف
سرپرستی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی را روشن
کند چرا که بسیاری از اداره های فردوس با سرپرستی

اداره می شود« .کاظم ایمان طلب» رئیس سابق اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی فردوس هم گزارشی از
فعالیت های چهار ساله خود ارائه داد.
«اسماعیل رهنی» سرپرست جدید اداره فرهنگ
و ارشاد اسالمی نیز ابراز امیدواری کرد بتواند با
همکاری مسئوالن و کارکنان مجموعه ،چشم انداز
خوبی را برای فرهنگ شهرستان ترسیم کند.

مهندس «ابراهیمی» با بیان این که دولت باید
زیرساخت ها را فراهم کند تا بازنشستگان زمانی
که بازنشسته می شوند الزامی برای رفتن به سرکار
به منظور تأمین معیشت نداشته باشند ،افزود:
باید بپذیریم که در دوران بازنشستگی هزینه های
بیشتری از جمله هزینه های دارو و درمان ،دانشگاه
و ازدواج فرزندان بر بازنشسته ها تحمیل می شود.
وی پیشنهاد کرد :حال که می خواهند بر اساس
قانون ،ساختمان ژاندارمری فردوس را به فروش

برسانند و با توجه به این که موقعیت مکانی این
ساختمان در حاشیه خیابان اصلی شهر واقع شده،
گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری است تا بازنشسته
های ناجا برای خرید این ساختمان و زمین اقدام
کنند و از محل ارزش افزوده آن عوایدی داشته
باشند.
به گزارش «خراسان جنوبی» در این مراسم سرهنگ
«قریشی» مسئول کانون بازنشستگان ناجا در
فردوس هم با ارائه گزارشی از روند فعالیت های

این کانون گفت 430 :بازنشسته ناجا در فردوس،
بشرویه و سرایان داریم که  40نفر در بشرویه و
سرایان زندگی می کنند.
بنابراین گزارش در این مراسم «صادقی» مسئول
کانون بازنشستگان ناجا ،از مرکز استان و دکتر متقی
نیا رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
از مرکز استان سخنرانی کردند و در پایان به پاس
خدمات سرهنگ «قریشی» لوح تقدیری از طرف
کانون بازنشستگان ناجا به او اعطا شد.

فهرست خواسته های روستاییان نهبندان پیش روی نماینده
مرندی -در برنامه دهگردشی که نماینده مردم نهبندان و سربیشه و
جمعی از مسئوالن نهبندان به روستاهای میغان ،دهنو و رومه داشت،
مردم این روستاها مشکالت و خواسته های خود را فهرست کردند.
به گزارش «خراسان جنوبی» گالیه مردم دهنو از کمبود نفت سفید و
گاز و درخواست علوفه یارانه ای و سبوس بود ،اهالی میغان هم خواستار
استقرار دایمی پزشک برای درمانگاه ،احداث کتابخانه و سالن ورزشی،
آسفالت جاده اصلی و  ...بودند و مردم رومه نیز از آنتن دهی ضعیف
خطوط تلفن همراه و  ...گالیه کردند.
درخواست های مشترک اهالی این سه روستا افزایش آرد سهمیه ای،
اشتغال جوانان در معدن طالی هیرد به دلیل نزدیکی به این معدن ،کم
کردن آثار مخرب خشکسالی ها ،برطرف کردن کمبود آب ،اجرای شبکه
های آب رسانی فرسوده و  ...بر می گشت.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی هم گفت:
تالش بسیاری برای استقرار کارخانه و طرح های جانبی طالی هیرد در

نیمبلوک پیشتاز در پرداخت زکات
بخش نیمبلوک و شهر خضری دشت بیاض رتبه اول
استان را در پرداخت زکات به دست آورد.
امام جمعه خضری دشت بیاض گفت :این افتخاری
است که مردم والیت مدار و متدین این منطقه با
پرداخت زکات نصیب بخش نیمبلوک کرده اند و
برکات آن را به زودی در منطقه شاهد خواهیم بود.
حجت االسالم والمسلمین «یعقوبی» ،با اشاره به سفر
وزیر جهاد کشاورزی به منطقه افزود :این سفر به دلیل
حواشی که داشت با این که مسئوالن تالش بسیاری
کردند فرصت کافی برای معرفی منطقه و ظرفیت
زیاد کشاورزی و دامداری به وجود نیامد اما مطالبات
مردم به صورت کتبی در اختیار مهندس «حجتی»
قرار گرفت .وی ادامه داد :گالیه مردم از مرکز خدمات
درمانی خضری دشت بیاض دوباره پیگیری شد و
نتیجه آن این است که سه پزشک برای پاسخگویی
در سه شیفت مستقر شدند و در روزهای تعطیل یک
شیفت فعال است.

حوزه سرزمینی نهبندان انجام شد که با اجرایی شدن این طرح به طور
حتم زمینه اشتغال تعداد زیادی از جوانان منطقه فراهم می شود.

به گفته وی ،تا زمانی که چارت سازمانی درمانگاه
به شبانه روزی تغییر نکند مشکالتی از این قبیل
وجود دارد.

برک بافی مود جهانی می شود

خسروی  -هنر دستی و سنتی برک بافی مود در حال
توسعه و ثبت جهانی است.
بخشدار مود در جلسه توسعه و حمایت از صنعت برک
بافی که با حضور معاون صنایع دستی و هنرهای
دستی میراث فرهنگی استان و دیگر مسئوالن
سربیشه برگزار شد ،گفت :بر اساس هماهنگی انجام
شده با مسئول اداره فرهنگ کمیسیون یونسکو ،از
بین هفت طرح ارسال شده به یونسکو طرح برک بافی
مود جزو اولین طرح هایی است که مورد توجه قرار
گرفته است.
مهندس «راستکار» افزود :در زمینه به روزرسانی
برک بافی مود منتظر پاسخ یونسکو و تایید نهایی این
هنر هستیم.
به گفته وی ،به منظور حمایت و پشتیبانی از برک بافی

دکتر «افضلی» با اشاره به تصویب و شروع راه اندازی منطقه ویژه نهبندان
افزود :با به ثمر رسیدن این منطقه ،به طور حتم شاهد اشتغال زایی برای
تعدادی از بیکاران در نهبندان خواهیم بود.
به عالوه به طور حتم سفر وزیر جهاد کشاورزی رهاورد خوبی برای این
شهرستان خواهد داشت .وی به پیگیری های انجام شده برای راه های
مواصالتی ،مرمت و به سازی قنات ها و  ...اشاره کرد.
بهگفتهفرماندارنهبنداننیزتسهیالتاشتغالزاییکهبهمتقاضیانطرح
های مختلف پرداخت می شود ،می تواند گام های رو به جلویی برای ایجاد
اشتغال در این شهرستان به ویژه مناطق روستایی آن باشد.
«کریمان خراسانی» افزود :از محل منابع تسهیالت روستایی و عشایری،
 15میلیارد تومان به متقاضیان در شهرستان پرداخت شد که بسیار
بیشتر از سهم نهبندان است .وی به علت همجواری این سه روستا با
معدن طالیی هیرد ،جوانان این روستاها را توصیه به فراگیری مهارت
های مرتبط با فعالیتهای این مجموعه کرد.

مود با یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاران که توسط
یونسکو در زمینه توسعه طرح برک بافی معرفی شده
است تماس گرفتیم که تا  45روز آینده به این شهر
سفر می کند .وی از ثبت و راه اندازی خانه کیهان به
عنوان خانه برک بافی مود با توجه به شهرت فرش
این شهر ،نوید ایجاد خانه فرش در آینده نزدیک را در
این شهر داد.

امام جمعه :وزیران ،زیرکوه را
در برنامه سفر قرار دهند

امام جمعه حاجی آباد از این که زیرکوه بیشتر وقت
ها در برنامه های سفر وزیران و مقامات کشوری به
خراسان جنوبی قرار نمی گیرد ،انتقاد کرد .حجت
االسالم والمسلمین «مرتضایی نیا» از نماینده مردم
قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسالمی هم گالیه
کرد و گفت :مردم از این شهرستان و من از نماینده
زیرکوه در مجلس مطالبه داریم که چرا وقتی «فرهاد
فالحتی» وکیل مردم در مجلس است از حق موکالن

خود در زمانی که مسئوالن ،وزیران و مقامات کشوری
به استان سفر می کنند ،از آن ها نمی خواهد که به
زیرکوه هم سری بزنند .به گفته او ،اگر بهانه این است
که پروژه ای برای بهره برداری یا کلنگ زنی در این
شهرستان نیست می گوییم وزیران را بیاورید تا پروژه
درست شود .او با بیان این که عقد اخوتی با هیچ فردی
نبسته است ،افزود :از هیچ فردی واهمه ای ندارم و
تا آخرین لحظه در راه مطالبه گری مردم والیت مدار
زیرکوه ،از آن ها دفاع خواهم کرد.

بهره برداری از فرستنده اف ام
در سرایان

موسوی-باحضورجمعیازمسئوالناستانیومحلی
فرستنده اف ام شش برنامه اي در سرايان با هزینه
کرد دو میلیارد ريال افتتاح شد .به گزارش «خراسان
جنوبی» با افتتاح این فرستنده از این پس  ۱۵هزار
نفر از جمعيت شهر سرايان و مردم روستاهاي بسطاق
و زنگويی از شبکه هاي راديويی جوان ،سراسري،
ورزش ،استانی ،قرآن و پيام بهره مند می شوند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

از گوشه و کنار استان

محفل انس با قرآن در خوسف
مشمولی -به مناسبت دهه وقف ،مراسم معنوی محفل انس با قرآن در مسجد باقرالعلوم(ع) خوسف
برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما ،در این مراسم پس از تالوت قرآن توسط حاج «محمد علی محمدنژاد» از قاریان
برتر استان ،حجت االسالم «الهی» مسئول دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه خوسف با دعوت مردم
به وقف اموال و  ...برای مساجد ،مجالس مذهبی ،قرآنی و  ...افزود :در شهرستان تنها روستایی که
موقوفه های زیادی بر مساجد دارد و سابقه آن به  250سال می رسد ،روستای گل بخش جلگه ماژان
است.

مددجویان کمیته امداد درمیان  51تخته فرش بافتند
از ابتدای امسال مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) درمیان  51تخته فرش دست باف به متراژ
 220متر مربع و به ارزش یک میلیارد و  500میلیون ریال بافتند.
مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) درمیان در گفت و گو با «خراسان جنوبی» ،با بیان این که  210دار
قالی در این شهرستان فعال است ،افزود :بیش از  400بافنده در زمینه تولید فرش دست باف فعالیت
دارند .به گفته «بصیری پور» ،چهار هزار و  46خانوار در قالب  9هزار و  403نفر زیر پوشش کمیته
امداد امام خمینی(ره) درمیان هستند که از این تعداد سه هزار و  290خانوار از این نهاد مستمری
دریافت میکنند .همچنین  685خانوار از دیگر خدمات کمیته امداد بهره مند میشوند و عالوه بر
این ،امسال  170نفر از مددجویان این شهرستان به منظور اشتغال زایی ،آموزشهای مختلف را در
زمینه کارآفرینی و اشتغال فرا گرفتند.

صدور جواز تاسیس کارخانه جوار ریلی طبس
مجوز تاسیس کارخانه جوار ریلی با توجه به تاکید فرماندار طبس ،با همکاری سرمایه گذار طرح در
کوتاه ترین زمان ممکن صادر شد.
سرپرست اداره صنعت ،معدن و تجارت طبس گفت :پیرو تاکید معاون استاندار و فرماندار ویژه
شهرستان به منظور تسریع در صدور مجوز صنایع جوار ریلی و همکاری با سرمایه گذار طرح ،همراهی
و همکاری های الزم با سرمایه گذار طرح انجام شد.
«زارع نیا» با بیان این که سرمایه گذار بخش تعمیر لوکوموتیو ،شرکت نیروی کشش ریلی پرس است،
افزود :با اجرای این طرح برای  150نفر شغل ایجاد می شود .به گفته وی ،سرمایه گذار بازسازی و
نوسازی واگن این طرح ،شرکت واگن یدک پیشگام است که با اجرای این طرح زمینه اشتغال  75نفر
را فراهم می کند.
همچنین با اجرای این پروژه ،عالوه بر موضوع اشتغال و توسعه صنعتی در منطقه ،زمینه برای اجرای
پروژه ها و سرمایه گذاری ساخت و تولید قطعات و تجهیزات مرتبط با صنایع ریلی و راه آهن فراهم
میشود و دیگر این که قابلیت های معدنی شهرستان و ضرورت حمل و نقل ریلی بارهای معدنی،
امکان سنجی اجرای صنایع جوار ریلی را در طبس توجیه پذیر می کند.

آزادسازی  18هزار هکتار عرصه قرق در زیرکوه
دروگر18 -هزار و  300هکتار مراتع احیا شده و قرق منابع طبیعی زیرکوه برای دو ماه در اختیار
دامداران این شهرستان قرار گرفت .رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری زیرکوه به «خراسان
جنوبی» گفت :به دلیل درخواست های مکرر دامداران و بهره برداران این شهرستان 18 ،هزار و 300
هکتار از جنگل های دست کاشت که شامل 15مرتع و  25روستا می شود ،از ابتدای آبان به مدت دو
ماه برای  10هزار و  700واحد دامی آزاد شد.
«رجبی» با بیان این که تاکنون در زیرکوه  54پروانه چرای موقت صادر شده است ،افزود :پیش بینی
می شود علوفه خشک استحصال شده از جنگل های دست کاشت شهرستان حدود  551تن و به
ارزش حدود سه میلیارد و  934میلیون ریال باشد.

رئیس سازمان در تشریح دستاورد سفر وزیر خبر داد:

مشکالت پسته و انار زیر نگاه  15متخصص وزارت
بعد از گذشت چند روز از سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان ،با دستور «حجتی» جمعی از متخصصان
و محققان برای بررسی مشکالت تولید پسته و انار به خراسان جنوبی اعزام شدند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت :بعد از سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان و بررسی
درخواستهای مردمی و مشکالت کشاورزان ،در گام اول  15نفر از محققان و متخصصان برای
بررسی آفات پسته و دانه سفیدی انار به استان آمدند.
مهندس «قوسی» با بیان این که با توجه به پیگیریهایی که آغاز شده است می توان سفر وزیر را به فال
نیک گرفت ،افزود :بررسی مشکالت و جمع آوری اطالعات در زمینه آفات پسته و دانه سفیدی انار یکی
از دستاوردهای این سفر است .به گفته وی ،بررسی مشکالت انارکاران و پسته کاران فردوس و سرایان
از مهم ترین درخواستهای مردمی ،امامان جمعه و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی است
که متخصصان اعزامی در قالب دو گروه برای بررسی آفات به این دو شهرستان رفتند تا اطالعات به
دست آمده را به اطالع وزیر برسانند.

پوشش  100درصدی نوزادان در غربالگری شنوایی
زهرا خسروی  99.95-درصد نوزادان استان زیر پوشش طرح غربالگری شنوایی قرار گرفتند .معاون
امور توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی از پوشش  99.95درصدی نوزادان استان به منظور اجرای
طرح غربالگری ،تشخیص و مداخله زود هنگام شنوایی در شش ماه ابتدای امسال خبر داد و گفت :بر
اساس آمار رسمی ثبت احوال استان ،در این مدت هشت هزار و  731نوزاد به دنیا آمده اند که هشت
هزار و  727نوزاد زیر پوشش طرح قرار گرفتند« .احمدی شادمهری» با بیان این که از این تعداد 45
نوزاد به مرحله مداخله راه پیدا کردند ،افزود 31 :نوزاد دارو درمانی شدند و  14نوزاد سمعک دریافت
کردند .به گفته وی ،از این تعداد سه نوزاد کم شنوایی عمیق ،پنج نوزاد کم شنوایی شدید ،دو نوزاد کم
شنوایی متوسط و چهار نوزاد کم شنوایی مالیم داشتند.

