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شهرستان ها
دوشنبه  ۱۹آذر ۲ . ۱۳۹۷ربیع الثانی  .۱۴۴۰شماره ۲۸۷۶

طبس ،عسلویه زغال سنگ کشور است

اشتغال 4هزارنفردر 27معدنطبس

چهار هزار نفر به صورت مستقیم در  29معدن فعال زغال سنگ طبس
مشغول به کار هستند.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به این که  76درصد ذخایر
زغال سنگ کشور در طبس وجود دارد ،از این شهرستان به عنوان عسلویه
و قطب زغال سنگ ایران یاد کرد .مهندس «داوود شهرکی» ،پهنه های
زغالی طبس را حدود  30هزار کیلومتر اعالم و اظهار کرد :این پهنه ها
شامل مناطق مزینو ،پروده و نایبندان است.
وی با اشاره به  27معدن فعال زغال سنگ در طبس ادامه داد :از این
تعداد  ۱۹معدن از نوع زغال کک شو و هشت معدن از نوع زغال حرارتی
است که بیش از چهار هزار نفر به صورت مستقیم در این معادن مشغول
به کار هستند.
وی اضافه کرد :زغال سنگ استخراج شده از معادن طبس به منظور
استفاده در صنایع مرتبط ،از طریق ناوگان ریلی و حمل و نقل جاده ای

وعده های بی عمل برای ارتقای
درمان در آیسک

امام جمعه :مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی پاسخگو باشند

به استان های اصفهان و کرمان ارسال می شود.به گزارش «خراسان
جنوبی» ،قابلیت معدنی طبس سبب شده است تا طرح توسعه و تجهیز
معادن زغال سنگ توسط ایمیدرو با سرمایه گذاری فاینانس خارجی در
حال اجرا باشد و احداث و راه اندازی کارخانه هایی مانند کک طبس و پی
وی سی برای بهره برداری و فراوری از این ماده معدنی در دست پیگیری
است که به طور حتم با عملیاتی شدن کارخانه پی وی سی از زغال سنگ،
آن طور که مسئوالن و متولیان امر می گویند به طور حتم شاهد انقالب
صنعتی در خراسان جنوبی خواهیم بود.
بنابراین گزارش ،در سند چشم انداز توسعه شهرستان در افق 1404باید
طبس ،قطب صنعت زغال سنگ کشور ،دارای کارخانجات و صنایع جوار
ریلی ،قطب گردشگری شرق و مرکز کشور ،مراکز آموزش عالی تخصصی
با محوریت پژوهش معادن ،لوکوموتیو ،گردشگری ،کشاورزی ،جوار
معدنی و جوار ریلی باشد.

دهد :اگر در غیر ساعت شیفت فردی بیمار شود یا
نیاز به خدمات پزشکی داشته باشد ،باید به فردوس
و سرایان برود به عالوه اگر فردی خودرو و توان مالی
سرویس گرفتن نداشته باشد باید تا صبح روز بعد با
بیماریسپریکند،بااینوجودشبانهروزیشدنیا
دو شیفت شدن مرکز درمانی خواست عموم است.

• •توقف پروژه مرکز درمانی

مرتضی عرب نجات  -بیش از  30سال از آغاز به
کار مرکز درمانی آیسک می گذرد ،زمانی که آیسک
روستایی بیش نبود مردم این دیار کمر همت بستند
و بدون هیچ چشمداشتی ،با تقبل بخش زیادی
از هزینه ها؛ موفق به ساخت درمانگاه شدند و
بسیاری از امکانات مثل مخابرات و  ...را خودشان
دست و پا کردند.
با بزرگ تر شدن آیسک و رشد جمعیت و همچنین
ارتقای آن به مرکز بخش ،هر چند بر امکانات
افزوده شد اما همواره مشکالتی بر سر راه مرکز
درمانی آیسک وجود داشت .یک شیفت بودن این
مرکز ،تعطیلی تنها داروخانه شهر ،کمبود نیرو در
آزمایشگاه مرکز درمانی ،رها شدن پروژه ساخت
مرکزجامعسالمتشهریآیسکو...بردرددرمان
در آیسک افزوده است .روزنامه خراسان جنوبی هم
طی هفت سال گذشته و در چند گزارش ،به بررسی
مشکالت درمانی در آیسک پرداخته است.

گزارشی در اسفند سال  90به چاپ رسید که در
آن «حسین روحی» رئیس وقت شورای اسالمی
شهر آیسک با اشاره به پیگیرهای انجام شده گفت:
پیگیری های جدی از طرف شورا و مسئوالن برای
شبانه روزی شدن درمانگاه با وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و مکاتبه با قائم مقام وزیر
و دیگر مسئوالن انجام شد ،حتی در مالقات با وزیر
بهداشتوقت(دکتردستجردی)نیزبرشبانهروزی
شدن مراکز بهداشت و درمان آیسک تاکید شد و با
وجود دستور کتبی نتیجه ای در بر نداشت.
یکی از شهروندان با انتقاد از مسئوالن درباره بی
توجهی به مشکالت بهداشتی آیسک می گوید :بعد
از شیفت کاری ،خدماتی در درمانگاه آیسک ارائه
نمی شود ،حتی برای یک تزریق یا ویزیت پزشک
بعد از وقت اداری باید به مرکز شهرستان یا فردوس
مراجعهکنیم« .انصاری»بااشارهبهاینکهمسئوالن
همیشه بعد مسافت را بهانه می کنند ،ادامه می

عضو شورای اسالمی شهر نیز با اشاره به این که
مسئوالن به بهانه این که آیسک در نزدیکی سرایان
است ،از ارائه برخی خدمات امتناع میکنند ،می
گوید :گناه مردم این بخش چیست که در فاصله۱۲
کیلومتری سرایان هستند؟ مردم آیسک امکانات و
خدمات می خواهند و وقتی که خود را با شهرهای
دیگر در شهرستانهای مجاور مقایسه میکنند
و اوج بی توجهی را می بینند ،نارضایتی خود را
به شورای شهر ،امام جمعه و بخشداری منعکس
میکنند و هر روز در فضای مجازی شاهد گالیه و
انتقاد مردم هستیم.
«حسن صنعتی» به توقف پروژه مرکز درمانی جدید
آیسک اشاره می کند و ادامه می دهد :اعتبار 700
میلیون تومانی (اعالم شده در روز افتتاح) ساخت
مرکزآیسککجارفتهاستوچرامسئوالن،پیمانکار
قویانتخابنکردند؟ویخواستاراستفادهازبخش
خصوصی برای ارائه خدمات پرستاری در قالب
کلینیک پرستاری در آیسک شد.

• •افزایش نارضایتی مردم

بخشدار آیسک نیز با اشاره به افزایش نارضایتی
مردم از ارائه نشدن خدمات درمانی مرکز بهداشتی
درمانی آیسک در شیفت عصر و کشیده شدن
دامنه گالیه ها به فضای مجازی می گوید :حداقل
درخواست ،ایجاد شیفت عصر در مرکز درمانی
آیسک و فعالیت پزشک و پرستار از ساعت 16تا22
است« .برازنده» می افزاید :در سفر دو سال قبل
وزیر بهداشت به آیسک و سفر امسال او به سرایان و

همچنین دیدار مسئوالن منطقه و نماینده مردم در
تهرانباوزیر،بافعالشدنشیفتعصرمرکزآیسک
موافقت شد اما مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی
استان به این تاکید وزیر توجهی ندارند.
وی به رها شدن پروژه ساخت مرکز جامع سالمت
شهری آیسک اشاره می کند و می افزاید :عالوه بر
توقف کار؛ مطلع شدیم که نقشه این پروژه مشابه
نقشه یک مرکز درمانی روستایی است بنابراین با
توجه به این که قرار است در این مرکز به جمعیت
شش هزار نفری شهر آیسک سرویس دهی شود،
باید در نقشه و فضای آن تجدید نظر کنیم.

• •وعده بی عمل

امام جمعه آیسک هم با اشاره به این که تعطیلی
داروخانه مشکالتی را برای مردم ایجاد کرده است،
می گوید :راهکارهای زیادی برای ارائه خدمات
مناسب تر در مرکز درمانی آیسک وجود دارد و آماده
همکاریهستیموبناداریمازمسیراصلیکاردنبال
شود تا به سرانجام برسد.
حجتاالسالموالمسلمین«رادمرد»میافزاید:چرا
با این همه پیگیری مشکالت برطرف نشده است؟
هرکجایکارکهمشکلداردودستهرشخصیچه
دراستانوچهدرشهرستاناست،حاضریمپیگیری
کنیم تا رفع شود.
به گفته وی ،یک ماه قبل با حضور مسئوالن شورا در
مرکز استان موضوع را پیگیری کردیم و مسئوالن
قول دادند از  ۱۹آبان دو شیفته شدن مرکز درمانی
آیسک شروع شود و در خطبه های نماز جمعه و
رسانهها اعالم شد اما به این قول عمل نشد و هر
روز یک بهانه جدید مطرح میکنند.وی ادامه می
دهد :مطالبه مردم قانونی و به حق است و به هر
قیمتی که شده است باید عمل شود ،چرا در شهرها
و روستاهای دیگر بهترین ساختمان ها را ایجاد
کردند و خدمات میدهند اما نوبت به آیسک که می
رسد بهانهتراشی میکنند؟ به گفته وی ،مسئوالن
دانشگاه علوم پزشکی استان باید پاسخگو باشند.

مشمولی -جمعی از مسئوالن استانی و محلی از طرح
های پرورش شتر داشتی و شیری در فخرآباد تقاب،
دو مزرعه گل نرگس در محمدآباد تقاب و روستای
فدشک خوسف بازدید کردند.
به گزارش «خراسان جنوبی» ،مدیر صندوق
کارآفرینی امید استان ،فرماندار و جمعی از مسئوالن
محلی خوسف از چهار طرح نرگس کاری و شترداری
این شهرستان بازدید کردند.
مدیر صندوق کارآفرینی امید استان در جمع
خبرنگاران شهرستان با اعالم این که امسال41
میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه به خوسف
اختصاص یافت ،گفت :از محل منابع تسهیالت
اشتغال پایدار روستایی و عشایری ۶۰ ،طرح با اعتبار
 26میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال به خوسف اختصاص
یافت که در زمینه پرورش شتر و شترمرغ ،کاشت و
فراوری عناب بوده و زمینه اشتغال مستقیم  ۸۵نفر را
فراهم کرده است«.زنگنه» افزود :هفت میلیارد ریال

از گوشه و کنار استان
معاون فرماندار:

حذف آب نمای جاده میغان در اولویت قرار گیرد
الزم است حذف آب نمای جاده میغان نهبندان در اولویت قرار گیرد .معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
فرماندار نهبندان در کارگروه سیل و مخاطرات آب و برق شهرستان اظهار کرد :احداث بندهای خاکی
کارشناسی شده و سامان دهی آب نماهای شهرستان با اولویت آب نماهای جاده میغان باید در دستور کار
قرار گیرد« .علیرضا صادقی» ،تکمیل هر چه سریع تر اقدام های ترمیمی بندهای خاکی باالدست روستای
چهارفرسخ و اطالع رسانی از طریق بخشداری ها را به دهیاران در زمینه نظارت جدی بر ساخت و سازهای
حریم و بستر رودخانه ها از دیگر برنامه های اولویت دار اعالم و بر اجرای آن تاکید کرد.
رئیس اداره منابع آب و دبیر کارگروه سیل و مخاطرات آب و برق نهبندان نیز با اشاره به مصوبه های جلسه
قبل و همچنین دستور معاون امور عمرانی استاندار در زمینه برخورد قاطع و قانونی با ساخت و ساز غیر
قانونی در حریم و بستر کمی و کیفی رودخانه ها به ویژه در مناطق جمعیتی ،خواستار همکاری بخشداران
در این زمینه شد.

آزاد سازی  2/5کیلومتر از رودخانه شورایک سرایان
 2.5کیلومتر از مسیر رودخانه شورایک سرایان آزادسازی شد .رئیس اداره منابع آب سرایان اظهار کرد:
پس از بررسی های به عمل آمده و گزارش های واصله توسط گروه های گشت و نظارت این اداره ،مشخص
شد تصرف هایی در حریم و بستر رودخانه شورایک شهرستان انجام شد .سید «هاشم حجتی» افزود :با
پیگیری های انجام شده و ابالغ اخطاریه های الزم و با صدور حکم قضایی و در حضور ماموران انتظامی،
مسیر رودخانه شورایک به طول  2.5کیلومتر رفع تصرف و بازگشایی شد.

پلمب  2حلقه چاه غیر مجاز در قاینات
دو حلقه چاه غیر مجاز در قاینات به منظور
حفاظت از منابع آب زیرزمینی ،پر و مسلوب
المنفعه شد.سرپرست امور منابع آب
شهرستا نهای قاینات و زیرکوه اظهار کرد:
یکی از اهداف و وظایف شرکت آبمنطقهای،
حفاظت از منابع آب زیرزمینی است که در این
زمینه یک حلقه چاه غیر مجاز در دشت ممنوعه
بحرانی سده و یک حلقه چاه در دشت ممنوعه
اسفدن پر و مسلوبالمنفعه شد.
«مجید هاونگی» افزود :اجرای احکام این چاه ها به صورت داوطلبانه توسط مالکان در حضور نماینده امور
منابع آب قاین با صرف کمترین هزینه انجام شد.

نتایج نیمه نهایی رقابت های والیبال خوسف
مشمولی -مرحله نیمه نهایی رقابت های والیبال خوسف برگزار شد .به گزارش «خراسان جنوبی» ،رقابت
های والیبال خوسف ،بزرگداشت هفته بسیج و یاد دو هزار شهید استان با چند بازی پیگیری شد که در
مرحله نیمه نهایی تیم پایگاه بسیج شهید یعقوبی جومیان دو بر صفر «پایگاه شهید بارانی مهدیه» را از پیش
رو برداشت و تیم پایگاه آیت ا ...خامنه ای خوسف نیز دو بر یک تیم شهید علیدوست تقاب را شکست داد.

آغاز به سازی هسته مرکزی طبس
عملیات اجرایی پروژه به سازی رواقهای هسته مرکزی شهر طبس آغاز شد .به گزارش «خراسان جنوبی»،
در مراسمی با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ،شهردار ،اعضای شورای شهر و جمعی از
مدیران دستگاه های اجرایی طبس ،عملیات اجرایی پروژه به سازی رواقهای هسته مرکزی این شهر آغاز
شد .بنابراین گزارش ،این پروژه شامل اصالح و سامان دهی ،پاکسازی نماها ،اجرای طرح مرمت و پیاده
روسازی خیابان های شهید نواب صفوی و خرمشهر می شود که اجرای آن در زیباسازی هسته مرکزی
شهر و جذب گردشگر ،نقش انکارناپذیری دارد.

جوالن سگ های ولگرد در خضری دشت بیاض

بازدیدازطرحهاینرگسکاری وشترداریخوسف
نیز به نرگس کاران پرداخت شد و با توجه به استقبال
خوسف در جذب  ۱۰درصد تسهیالت استان در
مرحله اول ،در مرحله دوم ابالغ اعتبارات نیز به همین
اندازه تسهیالت اختصاص می یابد.
به گفته وی ،به طرح مشارکتی فراوری محصوالت
کشاورزی شرکت تعاونی مالک اشتر جلگه ماژان نیز
15میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شد که با سهم
 10میلیارد ریالی آورده اعضا ،سال آینده به بهره
برداری می رسد و زمینه اشتغال مستقیم  ۲۰نفر و
درآمد  ۱۳۷خانوار جلگه ماژان را فراهم می کند.
مدیر جهاد کشاورزی خوسف هم در زمینه طرح
های پرورش گل نرگس گفت :جذب تسهیالت
قرض الحسنه برای نرگس کاران از طرف صندوق
کارآفرینی استان از دستاوردهای برگزاری جشنواره
گل نرگس زمستان  ۹۶در خوسف بود که هفت
میلیارد ریال تسهیالت برای کاشت و فراوری گل
نرگس پرداخت شد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

«رضوی» در زمینه میزان تولید و ارزش این گل
منحصر به فرد افزود :خوسف با  24هکتار سطح زیر
کشت گل نرگس و تولید بیش از  ۱۲میلیون شاخه
گل در سال ،در جایگاه اول استان و پنجم کشور
قرار دارد.
به گفته وی ،ارزش هر شاخه بین پنج تا  ۲۰هزار
ریال است که در مجموع ساالنه بیش از  ۴۰میلیارد

ریال عاید نرگس کاران و کشاورزان شهرستان می
شود« .زینلی» از نرگس کاران محمدآباد تقاب هم
گفت :مهم ترین مشکل نرگس کاران؛ نداشتن آب
و برق است که در صورت حمایت می توانند زمینه
اشتغال چند نفر را برای پرورش و فروش گل نرگس،
محصوالت کشاورزی ،عناب ،ساخت خانه های بوم
گردی و جذب گردشگر در محل فراهم کنند.

سدیدی  -این روزها مردم خضری دشت بیاض با پدیدهای به نام سگهای ولگرد در شهر مواجه هستند
طوری که در ساعت های پایانی شب یا اولیه صبح در شهر ،جوالن سگهای ولگرد به وفور دیده می شود.
وجود سگهای ولگرد در خضری دشت بیاض ،گالیه بسیاری از شهروندان را در پی داشته است؛ طوری
که این سگ های بدون صاحب گاه با خودروهای سبک و سنگین برخورد کرده و از طرف دیگر سبب سلب
آسایش عمومی ،ابتال به بیماریها ،آلودگی پارکها و تفرجگاهها شده اند.
یکی از شهروندان با بیان این که سگها برای به دست آوردن غذا از پناهگاه های خود که بیشتر
مخروبههای حاشیه شهر ،رودخانه و محله هاست خارج میشوند ،گفت :تالش آن ها برای یافتن
خوراک در محیط شهری حتی در طول روز ادامه دارد به عالوه رفت و آمد این سگها بیشتر به صورت
گله ای در نقاط مختلف شهر است که هم ترسناکتر جلوه می کند و هم خطر حمله آن ها افزایش می
یابد« .بذرافشان» افزود :در برخی از مناطق حاشیه شهر از جمله مسکن مهر ،سی و شش متری ،شهرک
ابوطالب و حتی در هسته مرکزی شهر؛ وجود سگهای ولگرد بیشتر از بقیه مناطق است تا حدی که سبب
رعب و وحشت مردم به ویژه کودکان میشود .یکی از ساکنان مسکن مهر با گالیه از بی توجهی مسئوالن به
پرسه سگ های ولگرد گفت :صدای سگ ها خواب را از ساکنان این محله ربوده است و این موضوع برای
خانواده هایی که بیمار و کودک دارند بیشتر آزار دهنده است.
وی افزود :رفت و آمد سگ ها امنیت و آسایش را از مردم سلب کرده است و افرادی که وسیله نقلیه ندارند
اگر شب دیر وقت یا صبح زود بخواهند از خانه خارج شوند به طور حتم همراه با رعب و وحشت خواهد بود.
دیگر این که حضور این حیوانات ،بهداشت محیط را به مخاطره می اندازد چرا که این حیوان ها ناقل
بیماری ها هستند .مهندس «اسماعیلی» شهردار خضری دشت بیاض هم در پاسخ به گالیه های مردم
با اشاره به این که جمعیت سگ های بی صاحب در ماه های اخیر افزایش زیادی یافته است ،گفت :به
زودی مرحله دیگری از جمع آوری و اتالف سگ های ولگرد بر اساس دستورالعمل ابالغی اجرا می شود.

