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 257روستاینهبندانخالیازسکنه
براساس آخرین آمار سرشماری سال  ،95بیش
از شش هزار نفر جمعیت شهری نهبندان به دلیل
مهاجرت کاهش یافت و  257روستا و آبادی خالی
از سکنه شد.معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور
عمرانی فرماندار نهبندان در گفت و گو با «خراسان
جنوبی» با بیان این که براساس سرشماری سال
 ،95از جمعیت شهری شهرستان به دلیل مهاجرت
شش هزار نفر کاسته شده است ،افزود 544 :روستا
و آبادی در نهبندان وجود دارد که بر اثر استمرار
خشکسالیها  257روستا و آبادی خالی از سکنه
شد«.صادقی» کم آبی و کم شدن درآمد مردم را
دلیل اصلی مهاجرت روستاییان نهبندان اعالم و
اظهار کرد :تیغ خشکسالی هر سال برنده تر می
شود و خسارت های زیادی بر مردم منطقه وارد

از گوشه و کنار استان

پایان ساخت سازه رودخانه شوراب سیوجان
میکند.به گفته وی 40 ،درصد قنات های نهبندان
خشک شده و میزان آبدهی دیگر قناتها به یک سوم
کاهش یافته و همین کم آبی ها سبب شده است تا از
جمعیت روستاهای نهبندان به شدت کاسته شود.
همچنین در فصل تابستان  100و در فصل زمستان
 80روستای نهبندان با تانکر آب رسانی میشود،
طوری که در برخی از روستاها فقط افراد سالخورده
ماندگار هستند زیرا توانایی برای مهاجرت ندارند.
وی از کاهش  35درصدی جمعیت دام نهبندان خبر
داد و اضافه کرد :تعداد زیادی از دامداران و کشاورزان
مجبور به مهاجرت اجباری و حاشیه نشینی در اطراف
شهرهای بزرگ شده اند.به گفته وی ،خشکسالی و
نبود برخی زیرساختها مانند آب ،اشتغال و ...مهم
ترین دغدغه مردم در روستاهای این شهرستان است

از میان خبرها

عیادت از مادر شهید داوودی و چند خانواده
شهید

سدیدی  -رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران قاینات ،بخشدار نیمبلوک
و معاون حوزه مقاومت بسیج شهید باهنر خضری دشت بیاض به مناسبت
برگزاری کنگره دو هزار شهید خراسان جنوبی ،به دیدار و عیادت مادر
شهیدداوودیدرخضریدشتبیاضرفتند.حجتاالسالم«خداشناس»
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران قاینات در این دیدار اظهار کرد:
شهیدان پشتوانه های اصلی انقالب اسالمی ایران هستند و انقالب با
حضور آگاهانه آنان و رهبری مدبرانه امام خمینی(ره) به پیروزی رسید.
بنابراین گزارش ،این مسئوالن همچنین به دیدار خانواده های شهدا در
خضری دشت بیاض ،مزدآباد ،بسکاباد ،کرغند ،کالته سری ،نوغاب،
فضل آباد و خشکان نیز رفتند.

 2مدرسه و مسجد خوسف مجری
«بهنام محمدی»

مشمولی  -دو مدرسه و مسجد خوسف مجری طرح بهنام محمدی است.
حجت االسالم «صدیق پور» مسئول تعلیم و تربیت سازمان بسیج دانش
آموزی استان ،در همایش خانواده های طرح بهنام محمدی که در سالن
راشد محصل خوسف برگزار شد ،هدف از اجرای این طرح را تربیت هشت
میلیون جوان پای کار اعالم و اظهار کرد :این طرح از سال  96بسته و
توسط وزیر آموزش و پرورش ابالغ شده و در خراسان جنوبی از  ۱۳آبان
امسال کلید خورده که خوسف در این طرح پیشگام بوده است«.عقیلی»
رئیس سازمان بسیج دانش آموزی استان نیز گفت :در خراسان جنوبی
 ۳۴مدرسه و مسجد برای این طرح شناسایی شده است.

تربیت؛ اساس شکل گیری هویت انسان

اساس شکل گیری هویت انسان ،تربیت درست است.فرماندار قاینات در
نشست هم اندیشی بررسی راهکارهای پیشگیری و کاهش آسیب های
اجتماعی شهرستان گفت :یکی از علت های خشم ناکامی است .مهندس
«کریمی» اظهار کرد :خشم احساسی است که می تواند یک رفتار را به

عنوان عصبانیت در پی داشته باشد.

 2کمبود زیرساختی برای انار سرایان

موسوی -نبود سردخانه و صنایع تبدیلی؛ از مشکالت اساسی سرایان
به عنوان یکی از قطب های کشاورزی استان به ویژه در حوزه تولید انار
است.مدیر جهاد کشاورزی سرایان گفت :این شهرستان یکی از مناطق
عمده تولید انار رقمهای شیشه کپ ،شیرین و ملس یزدی در خراسان
جنوبی است که نبود سردخانه سبب شده است تا دالالن با قیمت پایین
محصول باغداران را خریداری کنند و ارزش افزوده این محصول نصیب
دالالن شود« .موسی سلیمانی» خواستار ورود بخش خصوصی در این
زمینه شد.وی با بیان این که انار 860 ،هکتار از باغ های سرایان را به خود
اختصاص داده است ،افزود :از این میزان  750هکتار بارور و  110هکتار
غیربارور است.وی متوسط برداشت انار در هر هکتار از باغهای سرایان را
در سالهای عادی و بدون حوادث غیرمترقبه حدود  10تن اعالم و اظهار
کرد :پس از سرمای آذر سال 95که منجر به خشک و کف بر شدن درختان
انار در شهرستان شد ،امسال میزان تولید انار در هر هکتار حدود چهار تن
است و میزان کل تولیدی انار سرایان حدود سه هزار تن برآورد میشود.
به گفته وی ،رتبه دوم تولید انار استان مربوط به سرایان است و اکنون هزار
و  875نفر بهره بردار این محصول در شهرستان هستند.

طرح افزایش نمایندگان استان به  ۵نفر
مدت هاست که طرح افزایش نمایندگان در مجلس شورای اسالمی
مطرح است و اگر این طرح نهایی و تصویب شود شهرستان های فردوس
و سرایان دارای یک نماینده و طبس و بشرویه دارای نماینده جداگانه
ای است.نماینده مردم طبس ،فردوس ،سرایان و بشرویه در مجلس در
گفتو گو با «خراسان جنوبی» ،با اشاره به موضوع انتزاع حوزه انتخابیه
طبس و بشرویه از فردوس و سرایان گفت :با نهایی شدن و تصویب این
طرح در مجلس ،یک نماینده به خراسانجنوبی اضافه میشود .دکتر
«امیرحسنخانی» با بیان این که  51درصد خراسانجنوبی یک حوزه

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

انتخابیه است که این سطح بسیار وسیع است و یک نماینده نمیتواند
همه کارها را انجام دهد ،افزود :گاهی باید حدود چهار ساعت زمان
گذاشت تا از یک حوزه انتخابیه به حوزه دیگر رسید .به گفته وی ،این طرح
در مجلس هشتم و نهم در صحن مجلس مطرح شد که در قالب افزایش
 20نماینده برای کشور است .به عالوه اکنون این طرح در قالب افزایش
 40نماینده است که حوزههای انتخابیه بیشتری را درگیر کرده است.به
گفته وی ،از ابتدای مجلس دهم این طرح مطرح و در کمیسیون شوراها
مصوب شد که دولت بهانههایی مبنی بر افزایش هزینهها برای این طرح
گرفت اما مقرر شد نمایندگان طرح را طوری بنویسند که بهانهای مبنی
بر افزایش هزینهها برای دولت نداشته باشد.

برنامه ریزی برای اجالسیه  2هزار شهید استان
در خوسف

در نشستی با حضور مسئوالن خوسف ،حضور فعال در اجالسیه نهایی
دو هزار شهید استان برنامه ریزی شد.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه
خوسف با اشاره به برگزاری بزرگ ترین رویداد فرهنگی استان در  20آذر
گفت:دراجالسیهنهاییخانوادههایشهدا،مسئوالن،نخبگان،معتمدان
محلی ،مسئوالن شوراها ،دهیاران ،خبرنگاران و ...دعوت هستند که
دعوت نامه ها توزیع می شود.سرهنگ «بشیری» افزود :از ابتدای برنامه
کنگره دو هزار شهید استان تاکنون برنامه های محوری زیادی از جمله
یادواره شهدا در خوسف ،چهار یادواره در مراکز دهستان ها و روستاهای
بزرگ،یکیادوارهدانشآموزیوآبرویکوچههاوافتخارمحلهبرگزارشده
است.حجت االسالم «ابراهیم زاده» مسئول بنیاد شهید و امور ایثارگران
خوسف نیز با اعالم این که شهرستان  114شهید را تقدیم نظام کرده
است ،گفت :در این زمینه  53دیدار با خانواده شهدا با حضور مسئوالن در
شهرستان انجام شده است و با بقیه خانواده هایی که در خوسف و بیرجند
هستندنیزدرروزهایباقیماندهدیدارمیشود«.علیزاده»شهردارخوسف
هم از نصب المان شهدا در ابتدای بولوار شهدای عبادی ،همکاری در
تعویض تمثال تابلوهای شهدا در بولوار امام خمینی (ره) ،تهیه و نصب
پالک شهدا در سردر خانه های شهدا و  ...خوسف خبر داد.

مشمولی -عملیات ساخت سازه آبخیزداری در رودخانه شوراب روستای سیوجان خوسف از آبان امسال
شروع شد و  ۱۳آذر به پایان رسید.رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خوسف این خبر را اعالم و اظهار
کرد :ساخت این سازه آبخيزداری از نوع سنگ و مالت با حجم  750متر مكعب و با اعتبار بیش از چهار
ميليارد و  ۹۰۰ميليون ريال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی روی رودخانه شوراب در حوضه آبخيز
سيوجان خوسف از اوايل آبان ماه شروع شد و  ۱۲آذر به پايان رسيد«.کرباسچی» افزود :اين پروژه به منظور
جلوگيری از خسارت روان آب هایی كه در زمان بارندگی رودخانه شوراب را تحت تاثير قرار می داد احداث
شد و همچنين سبب تغذيه سفره آب های زيرزمينی و نفوذ بيشتر روان آب ها به زمين می شود.وی اضافه
کرد :اين پروژه همچنین سبب تغذيه و آبدهی چاه های كشاورزی روستاهای سيوجان و شوراب و چاه های
مركز آموزش  04می شود و  ٣٠٠خانوار از اهالی این روستاها از مزايای اين طرح بهره مند می شوند.

روزمتفاوت دبستان شهید کریمیان اسالمیه
با ابتکار انجمن اولیا و مربیان دبستان شهید کریمیان اسالمیه و به مناسبت روز فردوس ،طرح همگام با
مدرسه ،همراه با اولیا در دبستان شهید کریمیان اجرا شد و اولیای دانش آموزان در این روز مدرسه را به
خوبی اداره کردند.گزارش خبرنگار ما از دبستان شهید کریمیان باغشهر اسالمیه حاکی است ،رئیس،
معاون ،معلمان ،مربی بهداشت و حتی مستخدم دبستان همه وظایف و اختیارات خود را به اولیای دانش
آموزان سپرده بودند و اعضای انجمن اولیا ،برنامه کالس داری را تنظیم کردند و خودشان به جای معلمان،
تدریس کالس ها را بر عهده گرفتند و معلمان آموزشگاه این روز را در دفتر آموزشگاه سپری کردند.این
گزارش حاکی است ،دانش آموزان دبستان از این که یک روز متفاوت را در کالس ها با اولیای خود به جای
معلمان تجربه کرده بودند ،خوشحال و شادمان به نظر می رسیدند و اولیا هم که سختی کار معلمی را از
نزدیک لمس کرده بودند بیش از گذشته قدردان معلمان فرزندان خود بودند.رئیس انجمن اولیا و مربیان
دبستان شهید کریمیان به خبرنگار ما گفت :طرح همگام با مدرسه همراه با اولیا ،طرح بسیار خوبی است
و می طلبد که حداقل در هر فصل از سه فصل سال تحصیلی این اتفاق بیفتد و تنوعی برای دانش آموزان
حاصل شود« .محمدحسن نخعی» افزود :با اجرای این طرح ،اولیا از نزدیک سختی کار معلم را تجربه می
کنند و به جایگاه واالی او پی می برند.

افزایش100درصدی بودجه درمانی هالل احمرقاینات
با وجود مشکالت اقتصادی ،امسال بودجه حمایتی درمانی جمعیت هالل احمر قاینات افزایش صد درصدی
داشت.رئیس جمعیت هالل احمر قاینات با بیان این که هدف از اختصاص بودجه حمایتی درمانی ،کمک به اقشار
آسیبپذیرجامعهدرزمینهتأمینداروودیگرملزوماتپزشکیاست،افزود:ازابتدایامسالبیشازدوهزارمیلیون
ریال اعتبار حمایتی درمانی برای بیماران صعب العالج و سرطانی و بیماران نیازمند هزینه شده است«.یوسفی»
افزود:همچنین 11میلیاردریالازمحلاعتباراتداخلیجمعیتهاللاحمرکشوربهمنظورتکمیلوبهرهبرداری
از سوله چند منظوره ورزشی و امدادی جمعیت هالل احمر قاینات اختصاص یافت.وی با اشاره به پیشرفت 50
درصدی این پروژه پیش بینی کرد :این پروژه در هفته هالل احمر سال 98به بهره برداری برسد.

رئیس اداره اوقاف سرایان:

اهدای گل زعفران برای ساخت آستانه امامزاده
 200کیلوگرمگلزعفراندرسرایانبهساختآستانهمقدسامامزادهسلطانابوالقاسماهداشد.رئیساداره
اوقافوامورخیریهسرایانگفت:باپیگیریهایهیئتامنایآستانمقدسامامزادهسلطانابوالقاسم،مردم
این شهرستان  200کیلو گرم گل زعفران به ارزش  16میلیون تومان برای ساخت آستانه این امامزاده اهدا
کردند«.حسین عطایی» افزود :از این میزان گل زعفران 60،کیلو گرم در آیسک 40،کیلو گرم در بغداده60،
کیلو گرم در سه قلعه و حدود 40کیلو گرم در روستاهای عمرویی ،دوحصاران و حجت آباد جمع آوری شد.وی
با اشاره به شروع فعالیت عمرانی آستان امامزاده ابوالقاسم از سال  92اظهار کرد :این عملیات به منظور
اجرای طرح جامع در  900متر مربع اجرا می شود که  400میلیون تومان برای آن هزینه شده است .به گفته
وی ،تکمیل عملیات اجرایی این پروژه به حدود  300میلیون تومان اعتبار نیاز دارد .به گزارش «خراسان
جنوبی» ،امامزاده سلطان ابوالقاسم از نوادگان امام موسی کاظم (ع) است که آستان مقدس این امامزاده در
 20کیلومتری سرایان قرار دارد و هر سال 30هزار زائر به زیارت این امامزاده مشرف می شوند.

