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شهرستان ها
پنجشنبه  ۲۲آذر ۵ . ۱۳۹۷ربیع الثانی  .۱۴۴۰شماره ۲۸۷۹

جام  ۸میلیاردی؛نیازعشایرتشنه زیرکوه
دروگر -فاز اول آب رسانی به  40محله عشایری
زیرکوه در  10روز آینده به بهره برداری می رسد اما
برای تکمیل این پروژه هشت میلیارد تومان اعتبار
نیاز است.
به گزارش «خراسان جنوبی» ،روز گذشته معاون
عمران و امور زیربنایی سازمان عشایری کشور در
بازدید از پروژه آب رسانی به 40محله عشایری پسکوه
زیرکوه گفت :پروژه آب رسانی به محله های عشایری
این شهرستان یکی از پروژه های بسیار خوب در
کشور است که با تالش مسئوالن شهرستان ،استان و
سازمان مرکزی آغاز شد.
دکتر «داوردان» با بیان این که اعتبار کالن پروژه به
تالش های بسیاری نیاز داشت ،افزود :در  10روز
آینده فاز اول این پروژه به بهره برداری می رسد و 12
محله از آب شرب برخوردار می شود.
به گفته وی ،با این اقدام آب رسانی به دیگر محله ها
هم نزدیک تر می شود .به گفته وی ،با توجه به این که
بخش اعظم کار در فاز اول از جمله احداث مخزن سه
هزار و 100متر مکعبی ،نصب پمپ و برق رسانی برای
پمپاژ انجام شده است ،عملیات فاز دوم این پروژه آسان

تر است و برای تامین اعتبار این پروژه تالش می شود
تا کار تسریع شود.
وی ادامه داد :پیش بینی برای تکمیل پروژه با بهای
لوله و لوازم در سال  ،96چهار میلیارد تومان برآورد
شد که با قیمت های امروز برای تکمیل و آب رسانی
به هر  40محله ،شش تا هشت میلیارد تومان اعتبار

نیاز است .وی با اشاره به این که سعی می شود امسال
بخشی از این مبلغ اختصاص یابد و بقیه در اعتبار سال
آینده پیش بینی شود ،گفت :هدف از اجرای این پروژه
فقط آب رسانی نیست زیرا با وجود آب به طور قطع
آبادانی این نقاط را هم شاهد خواهیم بود.
وی با بیان این که احداث مدرسه ،راه ،ساختمان

سازی ،تولید و اشتغال از فعالیت هایی است که بعد
از آب رسانی انجام می شود ،افزود :اجرای پروژه های
پرورش شترمرغ ،دامداری ،دامپروری و  ...به طور
جامع در کنار آب رسانی دیده و تسهیالت هم بدون
محدودیت در اختیار خراسان جنوبی برای توانمند
کردن مردم گذاشته شده است.
این مسئول اظهار کرد :در کنار آب دیگر توانمندی ها
به وجود می آید و ماندگاری عشایر در این نقاط تحکیم
و سعی می شود با تخصیص اعتبار تا سال آینده این
پروژه پایان یابد و تکمیل آب رسانی به 40محله را دهه
فجر سال  98جشن بگیریم.
به گزارش خبرنگار ما ،در فاز اول این پروژه 27
کیلومتر خط انتقال اجرا و برای آن حدود سه میلیارد
و  400میلیون تومان هزینه شده است.
همچنین برای اجرای کامل این طرح  90کیلومتر
خط انتقال انجام خواهد شد که نیازمند حدود هشت
میلیارد تومان است و با اجرای کامل این طرح ،حدود
شش هزار نفر از مزایای این طرح بهره مند خواهند
شد ،البته تا 10روز آینده حدود هزار و 500نفر در12
محله از آب شرب برخوردار خواهند شد.

بازگشایی کتابخانه عمومی خوسف؛ پس از  2سال تعطیلی
مشمولی  -کتابخانه عمومی دکتر غالمحسین شکوهی خوسف پس از دو
سال تعمیر ،مرمت ،تجهیز و نماسازی ،در مراسمی با حضور نماینده مردم
بیرجند ،خوسف و درمیان و جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی ،به
روی اهل کتاب و مطالعه باز شد.
حجت االسالم سید «باقر عبادی» نماینده مردم با قدردانی از نهاد
کتابخانه های عمومی استان گفت :در دو سال اخیر تحول خوبی در
کتابخانه های خراسان جنوبی از لحاظ ساخت و ساز و تجهیز انجام شده
است که با توجه به محرومیت اقتصادی استان هنوز نیاز به توجه بیشتری
دارد .مدیر کل کتابخانه ها هم گفت :کتابخانه های عمومی باید در شهر
و روستا به مرکز فرهنگی و علمی تبدیل شود و با کمک های دولتی و
خیران رونق بیشتری گیرد.
«رضایی» با اعالم این که کتابخانه خوسف از نظر فضا و امکانات موقعیت

خوبی نداشت  ،با پیگیری های انجام شده از طرف نماینده مردم ،بنیاد
علمی آموزشی قلم چی ،خیران و فرمانداری سه میلیارد ریال به تعمیر
و تجهیز آن اختصاص یافت تا در خور شان مردم فرهنگی خوسف آماده
شود .وی از فرماندار خواست در توزیع اعتبارات جدید ،نهاد کتابخانه
ها را کمک کند« .محسنی» نماینده بنیاد علمی آموزشی قلم چی هم
در این مراسم با اعالم این که  ۴۵۰کانون در کشور با حدود  ۴۰هزار نفر
فعالیت می کند ،گفت :به منظور گسترش عدالت آموزشی در سراسر
کشور ،کتابخانه های شهری و روستایی استان را بین چهار تا پنج میلیون
ریال تجهیز کرده ایم .به گزارش «خراسان جنوبی» در این مراسم از سه
هزار و  ۵۰۰جلد مجموعه کتاب اهدایی خانواده آیت ا ...سید مهدی
عبادی ،امام جمعه فقید مشهد و  ۱۴۴عنوان کتاب اهدایی نماینده مردم
بیرجند ،خوسف و درمیان رونمایی شد.

رایزنی با تجار آفریقا برای سرمایه گذاری در قاینات
حقانی -یک شرکت تجاری صادراتی به نمایندگی
از کشورهای اوگاندا ،سومالی و کنیا برای خرید
سیمان تولیدی ،لوله های پلی اتیلن ،زرشک و
زعفران قاینات اعالم آمادگی کرد .فرماندار قاینات
درنشستهماندیشیباطرفسرمایهگذارخارجی،
با بیان این که شهرستان دارای قابلیت های خوب

اقتصادی و تولیدی است ،افزود :قاینات عالوه بر
تولید سیمان با کیفیت و دو محصول استراتژیک
زرشک و زعفران ،سهم عمده ای در صادرات دارد.
مهندس «کریمی» گفت :این شهرستان با دو هزار
و  700دستگاه کامیون و تریلی سهم خوبی در
صادرات کاال در استان دارد .به گفته وی ،سیمان

قاین یکی از سیمان های با کیفیت و استاندارد
باالست که به پاکستان و افغانستان صادر می شود.
درادامهاینجلسه،مهندس«کلنگی»بهنمایندگیاز
شرکتتجاریصادراتیکشورهایاوگاندا،سومالی
و کنیا گفت :در صورت توافق و قرارداد حدود 20
هزار تن سیمان و مقادیر قابل توجهی لوله پلی اتیلن

وزرشکوزعفرانبهاینکشورهاازطریقبندرعباس
صادر می شود .وی ادامه داد :این شرکت قرارداد
فروش هزار نفر شتر را با ترکیه منعقد کرده است.
به گزارش «خراسان جنوبی» ،در پایان مقرر شد
هیئتی از کارشناسان واحدهای تولیدی شهرستان
به اوگاندا عزیمت کنند.

رئیس شورای اسالمی شهر اعالم کرد:

صفر؛ سهم سرایان در مدیریت استان

موسوی -سهم سرایان از مدیریت در استان بسیار
پایین و حتی در حد صفر است.
«ابراهیم زاده» رئیس شورای اسالمی شهر سرایان
در جلسه پرسش و پاسخ با مردم این شهر ،اظهار
کرد :شورا با پیگیری و رایزنی با مدیران استان ،همه
تالش خود را بر استفاده از توان نیروهای مستعد این
شهرستان در مرکز مدیریتی استان معطوف کرده
است و مدیران استان هم باید در این زمینه شهرستان
را یاری کنند.
«ابراهیم زاده» با بیان این که با تعامل ،همکاری و
انسجام ایجاد شده بین شوراها و دستگاه های اجرایی

شهرستان و مشارکت مردم ،پرونده توسعه در این
شهرستان همچنان باز است ،افزود :در مسیر اهداف
توسعه و پیشرفت ،نیازمند بهره مندی از مدیران
توانمند بومی در شهرستان هستیم و تحقق این
موضوع جزئی از مطالبه های مردمی است.
وی به برگزاری جلسه های مشترک بین شوراهای
اسالمی شهر و روستا در شهرستان اشاره کرد و ادامه
داد :کار سامان دهی ،تعیین خط مشی و اهداف
شوراهای اسالمی با برنامه اولویت بندی شده در هر
فصل در زمینه تامین مطالبه های مردمی برنامه ریزی
شده و همه امور و مطالبه ها در حوزه های مختلف در

معاون استاندار در طبس :

حضور مدیران حاکمیتی در شهرستانها
تکلیف است
روز گذشته آیین تکریم و معارفه مدیر کل راه آهن شرق با حضور معاون
توسعه مدیریت و منابع راه آهن کشور ،معاون هماهنگی امور عمرانی
استاندار ،امام جمعه طبس ،فرماندار ویژه شهرستان ،نماینده مردم
فردوس ،سرایان ،بشرویه و طبس و جمعی دیگر از مدیران برگزار شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در این مراسم گفت :حضور

قالب کمیته های تخصصی به همکاران واگذار شده و
در دست پیگیری است.
وی مهم ترین دغدغه شهرستان را مشکل اشتغال،
سرمایه گذاری و نیازمندی های حوزه بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی اعالم و اظهار کرد :به منظور
تبادل نظر در این حوزه ها در هر فصل جلسه هایی با
نخبگان و شوراهای ادوار به عنوان اتاق فکر تدارک
دیده شده است تا از فکر و تجربه آن ها بهره مند شویم.
رئیس شورای اسالمی شهر سرایان با بیان این نکته که
این نهاد همواره به راهنمایی ها و پیشنهادها و وجود
انسجام و اتحاد شهروندان نیازمند است ،ادامه داد:

مدیران حاکمیتی در شهرستا نها یک تکلیف است که در کنار ابراز
محبت مردم ،مدیران را مصمم میکنند تا با انرژی بیشتری برای خدمت
به مردم تالش کنند.
مهندس «علوی مقدم» افزود :از بدو ورود استاندار جدید ،در استان
مدیریت اداری نداریم و همه وقت باید در صحنه باشند طوری که کار
جهادی الزام اصلی مدیران خراسان جنوبی است.
به گفته وی ،تاکید استاندار انجام تکلیف خدمت و پاسخگویی به مردم
در ساعت های شبانه روز توسط مسئوالن است.وی از مسئوالن عالی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران خواست برای شروع عملیات اجرایی

انسجام سبب توسعه و پیشرفت بیشتر شهر می شود
و نبود اتحاد و انسجام پرونده توسعه شهرستان را با
مشکل مواجه می کند.
وی از تشکیل جلسه ها به منظور پیشبرد امور عمرانی
و کاری شهرستان در هر هفته خبر داد و با اشاره به
برگزاری  19مالقات با مدیران کل استان به منظور
پیگیری مطالبه های مردمی و مشکالت ادامه داد:
تامین مدیران اداره ها از نیروهای توانمند بومی
شهرستان از مطالبه های مردمی است که شورای
اسالمی با اولویت شایسته ساالری و برخوردار از
تجربه و توان کافی ،آن را پیگیری می کند.

راه آهن بیرجند و اتصال به مسیر کشوری با جدیت پیگیر باشند .دکتر
«امیرحسنخانی» نماینده فردوس ،سرایان ،بشرویه و طبس هم گفت:
شهرستان طبس توانایی دارد به تنهایی خراسان جنوبی را اداره کند و هر
چه طبس پیشرفت کند ،استان پیشرفت خواهد کرد.
مهندس «طالئی مقدم» معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس هم
گفت :مهندس «ماسوری» فعالیت های خوبی در صنایع ریلی و جوار
ریلی شهرستان انجام داد که قابل قدردانی است .به گزارش «خراسان
جنوبی» ،در پایان مهندس حسن ماسوری به عنوان مدیر کل راه آهن
هرمزگان معرفی شد و راه آهن شرق را به مهندس چنگانی تحویل داد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

از قلم خبرنگار
به مناسبت  22آذر؛ روز قاینات

مردم قاین پیشرو در انقالب
حقانی  -سوابق مبارزه مردم مومن ،انقالبی و مبارز
قاینات با رژیم ستم شاهی به سال  1342برمی
گردد چرا که در آن سال سه نفر از دانشجویان و
مبارزان قاینی که به وسیله ایادی رژیم دستگیر
شده بودند؛ به دلیل شکنجه های فراوان بعد از
آزادی و در اوایل پیروزی انقالب اسالمی از دنیا
رفتند.سال  1342همزمان با سرکوب طالب و
روحانیان توسط رژیم ستم شاهی ،حوزه علمیه
قدیم قاین توسط مأموران رژیم تخریب شد و
تعدادی از روحانیان سرشناس شهرستان همچون
آیت ا ...فاضل قاینی و آیت ا ...مصطفوی قاینی
تبعید شدند و حوزه علمیه توسط عمال رژیم ستم
شاهی به تصرف درآمد و تا پیروزی انقالب اسالمی
به عنوان دبستان پهلوی آن زمان فعالیت کرد که
بعد از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی به دستور
امام خمینی (ره) ،این بنا دوباره به حوزه علمیه
برگشت و اکنون حوزه علمیه جعفریه قاین در آن جا
مستقر است و فعالیت دارد.
مردم قاینات بر همین اساس از ابتدای مبارزه
حق طلبانه ملت شریف ایران در شهرهای بزرگ
همچون تهران ،مشهد ،تبریز ،قم ،اصفهان و به
تبعیت از آن ها مبارزه حق طلبانه خود را از اول مهر
ماه سال  57به صورت علنی آغاز و اعتصاب ها و
اعتراض های خود را علیه رژیم اعالم کردند.
در پی شهادت عده ای ،در شهرهای بزرگ و در این

شهر نیز هر روز تظاهرات و تحصن برگزار می شد
طوری که مردم مبارز قاینات در آن زمان با تشکیل
کمیته های انقالب امان را از مأموران رژیم ستم
شاهی گرفتند و خود امنیت شهر را عهده دار بودند
تا این که رژیم ستم شاهی برای سرکوب تظاهرات
مردم قاین ،از بقیه شهرهای خراسان یک گردان
نیروی نظامی و تعدادی ژاندارم و مأمور اعزام و
مستقر کرد و قاین به دلیل مبارزه جدی با رژیم
عنوان منطقه وضعیت قرمز اعالم شد ،طوری که
رفت و آمد بیشتر از دو نفر در شب ممنوع اعالم شده
بود .این مبارزه ها ادامه داشت تا این که  22آذر ماه
مردم قاینات تظاهرات وسیع و بزرگی علیه رژیم
ستم شاهی تدارک دیدند که توسط مأموران کادر،
شهربانی و نظامی مستقر آن زمان ،راهپیمایی
مردم به خاک و خون کشیده شد و چهار نفر از
مبارزان به شهادت رسیدند و چند نفر از انقالبیون
به شدت مصدوم شدند.
همچنین یکی دیگر از مجروحان یک ماه بعد در
قاین به شهادت رسید .بر اساس این مبارزات از
طرف شورای فرهنگ عمومی شهرستان و موافقت
استان و کشور روز  22آذر ماه به عنوان روز قاینات
تصویب شد و هر سال برنامه های متنوعی در این
روز برگزار می شود .در این جا الزم است یاد و
خاطره شهیدان واالمقام و مبارز انقالبی قاینات؛
شهیدان حاج محمد نصیری زاده ،محمد صبیانی،
سید علی ریاحی ،سید حسین مهدوی الحسینی و
غالمعلی الخی را که از مبارزان بودند و در پیروزی
انقالب نقش ارزنده ای داشتند ،گرامی داشت.

از قلم خبرنگار

 برنامه های روز قاین
حقانی  -برنامه های گرامی داشت روز قاین اعالم شد .فرماندار قاینات در جلسه برنامه ریزی و هم اندیشی
برگزاری روز شهرستان ،تجلیل از خانواده معظم شهدای دوران پیروزی انقالب اسالمی ،برگزاری مراسم
بزرگداشت شهدا در مسجد جامع ،تجلیل از صنعت گران ،کارآفرینان و تولید کنندگان عمده شهرستان با
حضور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور و استان ،تجلیل از نخبگان و فرهیختگان و مقام آوران،
تشکیل کارگروه توسعه و بررسی چالش ها ،نقاط قوت و ضعف و قابلیت های شهرستان ،نصب المان
یادبود در چهار راه شهدا و نام گذاری یکی از اماکن مهم شهرستان به نام  22آذر و  ...را از برنامه های این
روز اعالم کرد.
مهندس«کریمی» با بیان این که یادواره  303شهید قاینات یکی از بهترین کنگره های سال  97در قاینات
بود ،افزود :مردم انقالبی و مبارز قاینات در پیروزی انقالب اسالمی علیه رژیم ستم شاهی پیشتاز بوده اند.
وی از همه دستگاه های فرهنگی شهرستان خواست طرح ها ،ایده ها و برنامه های خود را برای بزرگداشت
این روز به یادماندنی به دبیرخانه ستاد گرامی داشت روز شهرستان ارائه دهند.

 76کیلو گرم تریاک در خودروی  2قاچاقچی

مشمولی -ماموران انتظامی خوسف هنگام گشت زنی ۷۶کیلو گرم تریاک کشف کردند .فرمانده انتظامی
خوسف گفت :ماموران انتظامی شهرستان هنگام گشت زنی به یک خودروی پژ و  ۴۰۵مشکوک شدند که
پس از بازرسی از آن 76کیلوگرم تریاک کشف و ضبط کردند .سرهنگ «صادقی» افزود :در این زمینه خودرو
توقیف شد و دو متهم دستگیر شدند.

تیم «دهجوی» قهرمان فوتسال خوسف

تیم شهید غالمعلی دهجوی ،قهرمان رقابت های فوتسال جام بصیرت خوسف شد .به گزارش «خراسان
جنوبی» رقابت های فوتسال جام بصیرت ،بزرگداشت هفته بسیج و دو هزار شهید استان با حضور 12تیم
و انجام  24بازی پیگیری شد که با قهرمانی تیم شهید غالمعلی دهجوی روستای خرم به پایان رسید.
بنابراین گزارش ،در شب پایانی رقابت ها پس از سه بازی ،تیم های شهید غالمعلی دهجوی خرم ،شهید
مقری کالته ملک و شهید قهرمان خوسف به ترتیب اول تا سوم شدند .در مراسم اختتامیه از تیم های برتر
تجلیل شد.

روستاهای فردوس زیرپوشش طرح CBR

باکمال -همه روستاهای فردوس و اسالمیه زیرپوشش طرح مبتنی بر جامعه ( )CBRاست .رئیس اداره
بهزیستی فردوس با اشاره به این که طرح مبتنی بر جامعه ( )CBRاز تیر ماه  1386در روستاهای سرند،
مهوید و باغستان علیا اجرا شد ،گفت 100 :درصد روستاهای فردوس و اسالمیه زیرپوشش این طرح است
که در این زمینه 625نفر شناسایی شده اند و 420پرونده فعال وجود دارد که از خدمات آموزش در خانواده،
آموزش خارج از خانواده ،ارجاع و ساخت و تامین وسایل توان بخشی ،حمایت اجتماعی و مناسب سازی و
اشتغال بر حسب نیازمندی؛ بهره مند هستند.
«حسن خادمی» با بیان این که از ابتدای امسال به  310خانوار مستمری پرداخت شده است ،افزود :مرکز
نگهداری و توان بخشی بیماران روانی مزمن بوعلی از سال  88تاسیس شد و در آن  43بیمار روانی مزمن
نگهداری می شوند به عالوه در مرکز جامع نگهداری و توان بخشی شبانه روزی این شهرستان 40،سالمند
نگهداری می شوند و  36سالمند از خدمات مراقبت در منزل استفاده می کنند.

فرماندار در دیدار با مدیر کل دامپزشکی

مرغداریهای غیر مجاز درمیان سامان دهی شود

در دیدار فرماندار درمیان با مدیر کل دامپزشکی ،سامان دهی مرغداریهای غیر مجاز و راه اندازی
کشتارگاه طیور در شهرستان درمیان مطرح شد.
«بشیری زاده» فرماندار درمیان در این دیدار ،خواستار راه اندازی کشتارگاه طیور و سامان دهی
مرغداریهای غیر مجاز شهرستان شد.
«اصغرزاده» ،مدیر کل دامپزشکی نیز بیان اینکه با تخصیص یک میلیارد و  200میلیون ریال اعتبار برای
واکسیناسیون تب برفکی در خراسان جنوبی ،هزار و  700رأس دام سنگین در شهرستان درمیان رایگان
واکسینه شد ،افزود :برقراری امنیت زیستی واحدهای مرغداری از برنامه های پیش روی دامپزشکی است.

