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از گوشه و کنار استان

روکش محور بشرویه -طبس
تکمیلشد
روکش آسفالت گرم محور بشرویه  -طبس به طول 2.4
کیلومتر به اتمام رسید .رئیس اداره راهداری و حمل
و نقل جادهای بشرویه اظهار کرد :این پروژه به صورت
پیمانی و مهر ماه امسال توسط پیمانکار مربوط اجرایی و
برای آن سه هزار و 736میلیون ریال هزینه شد« .محمد
خیری» با بیان این که محور اصلی بشرویه  -طبس به
طول  35کیلومتر است که  1/1کیلومتر آن در دو باند
رفت و برگشت تعریض و روکش آسفالت شد افزود :به
منظور ارتقای ایمنی ،سه آبنما در محورهای روستایی
به پل تبدیل شد و عملیات تبدیل یک آبنمای دیگر در
دست اجراست .به گفته وی پروژه روشنایی تقاطع
مسجد ابوالفضل (ع) و تقاطع سه راهی ارسک در محور
اصلی بشرویه  -فردوس و ماسه آسفالت شش کیلومتر
محورهای روستایی حوزه این شهرستان از جمله پروژه
های در دستور کار است که امسال اجرایی می شود.

افتتاح 3کتابخانه روستایی
در دهه فجر
سه باب کتابخانه روستایی همزمان با جشن های
انقالب در نهبندان به بهره برداری می رسد .به گزارش
«خراسان جنوبی» ،جلسه انجمن کتابخانه های
عمومی نهبندان با دستور کار ارائه برنامه های فرهنگی
کتابخانه های عمومی در دهه مبارک فجر ،راهکارهای
تعامل بیشتر آموزش و پرورش با کتابخانه های عمومی
شهرستان در زمینه اجرای برنامه های فرهنگی ،بازدید
دانش آموزان و پیگیری برای واریز سهم نیم درصد
کتابخانه ها از درآمد شهرداری برگزار شد .بنابراین
گزارش در این جلسه مقرر شد کتابخانه های عمومی
روستاهای بیچند ،بندان و چاهداشی در دهه مبارک
فجر افتتاح شود همچنین در زمینه سهم نیم درصد
کتابخانه های عمومی از درآمد شهرداری نهبندان بعد
از تعیین تکلیف بدهی مربوط به عوارض توسعه کتابخانه
مهتاج نهی نهبندان از طرف اداره کل کتابخانه ها و
صدور پروانه کار بنای فرهنگی مربوط از سوی شهرداری
نهبندان ،مطالبات مربوط به سهم نیم درصد کتابخانه
ها توسط شهرداری به صورت کامل و یکجا پرداخت
شود .بنابراین گزارش ،جذب نیروی انسانی کتابخانه
های روستاهای بیچند ،بندان و چاهداشی با هماهنگی
الزم با بخشداری مرکزی و فرمانداری نهبندان انجام
شود .دیگر این که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی
شکوهمند انقالب اسالمی ،مسابقه کتاب خوانی
با موضوع وصایای معمار کبیر انقالب حضرت امام
خمینی(ره) برگزار شود .همچنین مقرر شد در زمینه
استفاده دانش آموزان ساکن در  ۱۵خوابگاه شبانه
روزی شهرستان ،دستگاه های فرهنگی برای تحویل
قرآن مجید ،نهج البالغه ،صحیفه سجادیه و مفاتیح
الجنان به آموزش و پرورش اقدام کنند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

رئیسسازمانجهادکشاورزیدرقاینخبرداد:

634طرحکشاورزیدرروزهایجشنانقالب

حقانی -رئیس سازمان جهاد کشاورزی روز پنج
شنبه در سفر به قاین و بررسی مشکالت و بازدید
از برخی واحدهای کشاورزی از اجرای 634
پروژه کشاورزی به مناسبت جشن انقالب خبر
داد .مهندس «قوسی» در این ماموریت یک روزه خبر
خوشی هم برای پرداخت پاداش بازنشستگان این
سازمانتاچندروزآیندهداشتودرنشستنیروهای
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان به پرسش های
آنهاپاسخداد.
ویاظهارکرد:سیاستفعلیجهادکشاورزیحمایت
از کارکنانی است که به مراکز خدمات کشاورزی
برگردند .او در ادامه به زمزمه تعطیلی مراکز آموزش
کشاورزی اشاره و اظهار کرد :سیاست سازمان بر
آموزش ،تحقیق و پژوهش بوده است و سه اصل
مهم در رأس امور جهاد کشاورزی قرار دارد و این
مراکز به آموزش بهره برداران خالصه خواهد شد.
رئیسسازمانجهادکشاورزی،درجمعتشکلهای
کشاورزیودامیومدیرانشرکتهایتعاونیقاینات
نیز حضور یافت و بعد از این که مدیران تعاونی و واحد
محمد خسروی – نماینده مردم نهبندان و سربیشه در
مجلسشورایاسالمیپایانهفتهراباجمعیازمردم
روستاهای سربیشه گذراند .در این سفر که تعدادی
از مسئوالن مرتبط با امور روستاها ،دکتر «افضلی» را
همراهی کردند بعد از طرح خواسته ها ،به آن ها پاسخ
میدادندیاتصمیمهایگرفتهشدرابیانمیکردند.به
گزارش«خراسانجنوبی»مهمترینمشکالتمردمدر
روستاهای اسالم آباد شکری ،ماکان ،چاه رزمندگان،
سنگ و زیدر به نبود آب شرب ،گازرسانی نشدن،
مشکل در تهیه سیلندر گاز ،آنتن دهی نامناسب تلفن

های تولیدی ،دامی و کشاورزی مشکالت خود را در
زمینه سوخت ،کمبود نقدینگی ،سرمایه در گردش،
رکود و تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی و گرانی
دان ،جوجه و کمبود علوفه دامی ،افزایش تسهیالت
و احداث بارگاه زرشک و  ...اعالم کردند قول داد
مشکالتآنهاراپیگیریکند .وی،درایننشستبا
اشاره به وجود 43تشکل کشاورزی در قاینات ،برای
فراهم کردن زمینه حضور مدیر کل امور مالیاتی در
جمع تشکل های کشاورزی قول داد .وی در ادامه
این نشست از افتتاح 634طرح کشاورزی ،تولیدی
و آب و خاک با اعتباری معادل  920میلیارد ریال در
دههفجروچهلمینسالگردپیروزیانقالباسالمی
دراستانخبرداد.
بنابراین گزارش ،قوس ،در ادامه سفرش به قاینات
سرزده از فروشگاه تنظیم بازار و حمایت از کاالهای
ایرانی بازدید کرد و سپس در جمع کشاورزان و
دامداران روستای اسفشاد بعد از طرح مشکالت
توسط دامداران و کشاورزان این روستا در زمینه
پیگیریورفعموانعمربوطوبهویژهتقویتوحمایتاز

گالیهاهالی 6روستاازنبودآبوگاز

 200روستای سربیشه آب ندارد

های همراه ،نبود اینترنت و  ...برمی گشت« .فالحی»
فرماندار سربیشه نیز در جمع مردم این روستاها با
بیان این که باید مشکالت را با کمک یکدیگر برطرف
کرد گفت :نیازها و خواسته های بیان شده را قبول
داریم اما مردم باید واقعیت محدودیت های اعتباری را
بپذیرند .نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس

رهاسازی قزل آال در استخرهای بشرویه

پورغزنین -رهاسازی بچه ماهی قزل آال در
استخرهایبشرویهآغازشد.مدیرجهادکشاورزی
بشرویهبه«خراسانجنوبی»گفت:باتوجهبهمساعد
شدنهوا،ازلحاظدماییطرحرهاسازیبچهماهی
قزل آال در استخرهای این شهرستان آغاز شد و
ادامهدارد.مهندس«سرچاهی»،بااشارهبهاجرای
این طرح در شش استخر اظهار کرد :شش هزار
قطعهبچهماهیسردآبیدراستخرهایشهرستان
رهاسازی شده است و پیش بینی می شود دو و نیم
تن ماهی قزل آالی رنگین کمانی از این استخرها
برداشتشود.ویبابیاناینکهسالگذشتههفت
هزار و  200قطعه بچه ماهی سردآبی از نوع قزل
آالی رنگین کمان در سه استخر رهاسازی شد
افزود :در مجموع سه تن ماهی قزل آال برداشت و

احداثاستخرهایپرورشماهی،توسعهگلخانهای
و تأمین تسهیالت واحد بسته بندی در اسفشاد قول
مساعد داد .به گفته وی امسال 750میلیون ریال
اعتبار برای الی روبی قنات اسفشاد اختصاص یافته
استودرصورتاختصاصاعتباراینمیزانافزایش
می یابد .وی همچنین از بزرگ ترین واحد تولیدی
و پرورش ماهی تزیینی استان در قاینات بازدید کرد

روانه بازار مصرف شد .به گفته وی ،وزن اولیه قزل
آالهایرهاشدهدراستخرها 140گرماستکهدر
پایان دوره پرورش به طور متوسط به 350تا400
گرممیرسد.ویادامهداد:آبزیپرورانمیتوانند
بااستفادهازروشهایموثرنظیرمکانیزاسیوندر
استخرهایپرورشماهی،سوداقتصادیمناسبی
به چرخه کشاورزی خود وارد کنند .با توجه به
این که فضوالت موجود در منابع آبی برای رشد
محصوالت کشاورزی بسیار موثر است توصیه می
شود روستاییان در کنار کشاورزی ،به کار پرورش
ماهی نیز روی آورند .به گفته وی ،بر اساس بررسی
های انجام شده افرادی که در کنار کشاورزی به
پرورشماهینیزمشغولهستند،افزایشبرداشت
محصولداشتهاند.

شورایاسالمینیزاظهارکرد:مشکلآبدرروستاهای
سربیشه به یک بحران و معضل اساسی تبدیل شده
است« .افضلی» با بیان این که آب  200روستای
سربیشه با تانکر تامین می شود افزود :استان در زمینه
آب رسانی 23میلیاردتوماناعتبارداشتهاستکهاین
منابعحتیکفافنیازهایجاریشرکتآبوفاضالب

و در زمینه تأمین تسهیالت و سرمایه در گردش این
واحد تولیدی قول مساعد داد .وی در ادامه این
بازدیدیکروزهباحضوردریکواحدتولیدیفراورده
هایزرشکازنزدیکدرجریانفعالیتهاوتولیدات
این واحد تولیدی قرار گرفت و برای تأمین تسهیالت
سرمایه در گردش و نقدینگی این واحد نیز قول داد
پیگیریهایالزمراانجامدهد.
روستاییرانمیدهد.بهگفتهویفقطبرایسربیشهدر
حوزهآب رسانیسیاراعتبارنیازاست.ویباانتقادازکم
کاریبرخیمسئوالنشهرستاندرانعکاسمشکالت
به نماینده مردم گفت :مسئوالن نباید به بهانه کمبود
اعتبار دست روی دست بگذارند بلکه باید مطالبه گر
باشند.ویمشکلآنتندهیتلفنهایهمراهرامربوط
به همه استان دانست و ادامه داد :بر اساس قراردادی
که وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با شرکت های
وب منعقد کرده است ،روستاهای سربیشه و نهبندان
بهاینترنتمجهزمیشود.

ژئو پارک طبس به «ویزیتور سنتر» تجهیز می شود

ژئوپارکطبسبهمرکزاطالعرسانیگردشگریتجهیز
میشود.مدیرژئوپارکطبسدرجلسههیئتامنایاین
پارک ،هدف اصلی از تجهیز و بهره برداری مرکز اطالع
رسانی گردشگری (ویزیتور سنتر) ژئوپارک طبس را
ایجاد مرکزی دو زبانه و هوشمند برای اطالع رسانی به
گردشگران و بازدید کنندگان داخلی و خارجی اعالم
کرد« .شیبانی» این مرکز را یکی از بزرگ ترین مراکز
اطالع رسانی در استان دانست و ابراز امیدواری کرد :با
همت همه فعاالن حوزه گردشگری ،الگویی برای بقیه
شهرستان ها و استان ها ایجاد شود .وی با اشاره به این
که از این ساختمان می توان برای برگزاری نمایشگاه
ها ،کالس های آموزشی ،جلسه ها و دیگر رویدادهای
مربوطاستفادهکردادامهداد:درزمینهزیرساختهای
الزمبهمنظوربهرهبرداریازژئوسایتهایمنطقهپیکوه

وکالجنی؛فعالیتهایخوبیتوسطبخشخصوصی
با همکاری این ژئوپارک انجام شده است که در آینده
ای نزدیک شاهد بهره برداری آن خواهیم بود« .طالئی
مقدم» ،معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس نیز با ابراز
رضایت از فعالیت های انجام شده و سرعت پروژه های
ژئوپارکطبسگفت:باتوجهبهاینکهسال 96ژئوپارک
طبس در بخش ژئوپارک های ملی شناخته شده است
امیدوارمبراساسبرنامهریزیانجامشدهبهزودیشاهد
ثبتجهانیژئوپارکطبسباشیم.بهگزارش«خراسان
جنوبی»،چندیپیشموزهمیراثزمینطبسنیزتوسط
ژئوپارک طبس و با حمایت های انجام شده به عنوان
مجموعه ای کامل و ارزشمند از مواد معدنی ،کانی ها،
فسیلهاوتصاویرژئوتوریسمشهرستان،تجهیزشدوبه
بهرهبرداریرسید.

با خبرنگاران

بدرقه با شکوه شهید «مشرقی»

مراسمتشییعشهیدسرباز«محسنمشرقی»درقاینو
خضری دشت بیاض با حضور پرشور مردم این شهرها
برگزار و در امامزاده عبدا ...روستای کارشک به خاک
سپرده شد .به گزارش «حقانی» از قاین ،پیکر پاک
شهیدسربازمحسنمشرقیکهدرمنطقهصفرمرزی
کرمانشاه در قصر شیرین بر اثر انفجار مین به درجه
رفیع شهادت نایل آمده بود روز پنج شنبه بر دوش
امت حزبا ...قاین به طور بسیار باشکوهی تشییع
شد .بنابراین گزارش ،مردم پیکر پاک این شهید عزیز
را از میدان امام (ره) تا میدان طالقانی تشییع کردند
که پس از سخنرانی رئیس بنیاد شهید و اجرای سرود
توسط گروه موزیک مرکز آموزش  04امام رضا (ع)
بیرجند ،برای خاکسپاری به امامزاده کارشک انتقال
یافت« .سدیدی» از خضری دشت بیاض هم گزارش
داد ،پیکر شهید  18ساله «محسن مشرقی» با حضور
اقشار مختلف در خضری دشت بیاض تشییع شد و
در جوار امامزاده عبد ا ...روستای کارشک در خاک
آرام گرفت .فرمانده ارشد آجا در خراسان جنوبی ،در
این مراسم گفت :پایبندی مردم و پشتوانه مردمی به
فرهنگ شهادت ،رمز مقاومت و اقتدار ایران اسالمی
است .سرهنگ «زمانی» افزود :ارتش جمهوری
اسالمیایراندردوراندفاعمقدسباتقدیم 48هزار
شهید،وفاداریخودرابهمردموانقالباثباتکرد.

میز خدمت در رقه
پورغزنین  -فرماندار بشرویه به همراه مسئوالن این
شهرستان میز خدمت را به رقه بردند و رو در رو با مردم
روستا از خواسته های آن ها مطلع شدند .به گزارش
«خراسان جنوبی» ،در این حضور که بیش از چهار
ساعتبهطولانجامیداهالیرقهبهبیانمشکالتخود
پرداختند که کمبود نهاده های کشاورزی مانند سم
و کود ،تعیین تکلیف اراضی مجتمع دامداری روستا،
اوضاعنابه سامانآسفالتبعضیازمعابروبرقرسانی
به مجتمع دامداری از مهم ترین مشکالت و خواسته
هایمردمبودکهمطرحشدومسئوالنهربخشبرای
آن قول پیگیری و رفع دادند .بنابراین گزارش ،تامین
سبد حمایتی برای خانوارهای کم درآمد مشکلی
بود که از سوی اهالی بیان و مقرر شد برای رفع آن
طرح شناسایی خانوارها توسط کمیته امدادامام
خمینی(ره) وبهزیستیانجاموسپسثبتنامشود.

