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 500پروژه ناتمام

حرف مردم
تلفن056- 32448050 :
نمابر- 056-32448054:پیامک2000999:
ستون حرف مردم روزنامه خراسان
جنوبی انعکاس دهنده صادق نظرها،
انتقادها و مشکالت شماست.
* از مناقصه ساخت بیمارستان خوسف چه خبر؟
مسئوالن قول دادند تا  22دی ماه پاکت های
مناقصه باز شود اما هنوز خبری از این موضوع
نیست .مسئوالن شهرستان اطالع رسانی کنند تا
نگرانی مردم رفع شود.
* به سختی چندین سال قبل سهام سیمان باقران
خریدم تا پس از بهره برداری بتوانم از آن استفاده
کنم ولی هنوز از پرداخت سود هیچ خبری نیست.
مسئوالن پیگیر شوند.
* جاده سرایان به سمت دوست آباد از سه راهی زنگو
به بعد وضعیت بسیار نامطلوبی دارد و در این شرایط
گرانی ،به الستیک و دیگر وسایل خودرو آسیب وارد
می شود .چرا مسئوالن راه و شهرسازی برای به
سازی آن اقدام نمی کنند؟
* تا کی قرار است سرایان بدون فرماندار و با
سرپرست اداره شود؟ در دوره استاندار سابق هم
گفته شد که گزینه مد نظر به وزارت کشور معرفی
شده است و حاال از طرف استاندار جدید بیان می
شود که شخص مورد نظر برای انجام امور الزم به
وزارت کشور معرفی شده است.
*درروستایبسطاقدرهشتکیلومتریسرایانحتی
کنار دکل همراه اول هم اینترنت تری جی و فورجی
آنتندهینداردوهرچهپیگیریمیکنمکسیجوابگو
نیست.ازطرفدیگراینترنتای.دی.اس.السرعت
ندارد در صورتی که های وب یک مودم با سیم کارت
گذاشتهکهسرعتآنبسیارخوباست.
* از متولیان بهداشت و درمان و مسئوالن
بیمارستان سرایان که پزشک الزم را تامین کرده
اند متشکرم .امید که در بین ارائه خدمات آن ها
تعطیلی نباشد تا مراجعه کنندگان سردرگم نشوند.
* مسئوالن می گویند در استان  ۳۰۰چاه آب غیر
مجاز است .اگر آماری که ارائه می دهند صحیح
است پس چرا فکری برای حذف آن برنمی دارند؟
در حالی که در این شرایط حق مردم ضایع می شود.
به نظر می رسد مدعی العموم ورود کند.
* هفته پیش با اکران فیلم در اسدیه برای ساعاتی
روحیه بچه ها بسیار شاد و چهره آن ها خندان شد.
جا دارد از دست اندرکاران این اقدام تشکر شود و
انجام چنین برنامه هایی ادامه یابد.
*ظاهرا شهرداری بیرجند قصد اجرای پروژه ای
ماندگار مانند پارک توحید را ندارد چون می شود
مشابه این کار را در پارک های آزادی و صیاد شیرازی
انجام دهد تا نه تنها مردم شمال شهر از مزایای آن
بهره ببرند بلکه شلوغی پارک های جنوب شهر در
سال آینده کمتر شود.

خراسان جنوبی  66سال پیش
در روزنامه

شاخصهای توسعه استان با میانگین کشوری ،نیازمند توجه دولت است
گروه خبر 500 -پروژه ناتمام با پیش بینی اعتبار
بیش از  20هزار میلیارد ریال در استان وجود دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان در گفت وگو
با «خراسان جنوبی» ،با اشاره به این که بیش از
نیمی از این پروژ هها دارای پیشرفت باالی 50
درصد است گفت :با توجه به تجهیز زیرساختها
در بخشهای مختلف و میزان پروژههای ناتمام در
خراسان جنوبی ،باید با حمایت مدیران و مسئوالن

استانی و استفاده از توان اعتبارات ملی در اختیار
وزارتخانهها و سازما نهای مرکزی و ظرفیت
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی در
زمینه نیل به توسعه استان تالش شود.
«آرین» درباره بودجه راه آهن اظهار کرد :بودجه راه
آهن در سال  98نسبت به سال  97رشد سه برابری
دارد اما به لحاظ اعتباری در روند اجرای پروژه
پیشرفتی مشاهده نمیشود .به گفته وی ،با توجه

به ماهیت فرا استانی برخی طرحها ،فقط مقایسه
اعتباری کفایت نمیکند و توجه به تحقق اعتبارات و
میزان سهم خراسان جنوبی از طرحهای فرااستانی
از اهمیت بیشتری برخوردار است.
وی با بیان اینکه موضوع انتقال آب به فالت مرکزی
ایران نیز به عنوان یک موضوع فرااستانی از طرف
استاندار ،نمایندگان مردم و سازمان برنامه و بودجه
با جدیت دنبال میشود افزود :امیدواریم با توجه به

توافقات انجام شده ،اقدامات وزارت نیرو چشمانداز
مناسبی پیش روی استان قرار دهد.
وی ادامه داد :موضوعی که همواره در نشستها،
پیگیریها و مراجعههای متعدد با حضور مسئوالن
کشوری به آن اشاره شده است ،فاصله قابل توجه
شاخصهای توسعه استان با میانگین کشوری
بوده که نیازمند توجه ویژه دولت به این خطه از
کشور است.

یافته های جدید در«کله کوب»
آثار معماری جدید از قبیل کوره و اجاق و همچنین تعدادی گور باستانی
در محوطه تاریخی کله کوب شناسایی شد .مسئول حوزه پژوهش و
مطالعات اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری گفت:
بررسی آرکئوژئوفیزیک با روش مغناطیس سنجی در محوطه باستانی
کله کوب آیسک سرایان در زمینه برنامه های هیئت باستان شناختی
این محوطه ،توسط دکتر کوروش محمد خانی استادیار دانشگاه شهید

بهشتی و متخصص آرکئوژئوفیزیک از دانشگاه لیون فرانسه ،در آذر ماه
انجام شد« .برآبادی» وسعت کل محوطه کله کوب را هفت هکتار بیان
کرد که در این برنامه دو هکتار از آن بررسی مغناطیسی شد که نتایج
آن حاکی از وجود آثار معماری از قبیل کوره و اجاق و همچنین تعدادی
گور باستانی است .این نتایج راهنمای مفیدی برای باستان شناسان به
منظورانتخابنقاطمناسبدرکاوشهایباستانشناسیخواهدبود.

دستاورد کنگره شهدا
کنگره شهدای استان نشان داد که با وحدت و همدلی می توان
سختترین کارها را مدیریت كرد .معاون هماهنگی امور عمرانی
استاندار در مراسم قدردانی از دست اندرکاران برگزاری کنگره
سرداران شهید و دو هزار شهید خراسان جنوبی گفت :برگزاری این
كنگره ها در برابر عظمت شهدا در واقع قطره ای در برابر اقیانوس
بزرگ شهداست .به گزارش خبرنگار ما «علوی مقدم» ،افزود :در
حقیقت این ما هستیم که باید بدانیم امانت شهدا را حفظ کنیم و آن را
به سرمنزل مقصود برسانیم .وی اظهار کرد :برگزاری کنگره دو هزار
شهید استان نشان داد اگر در امور جاری نیز این وفاق و همدلی وجود
داشته باشد موفقیت ها بیشتر متصور خواهد بود.

تذکرافضلیبهوزیرنیرو

اجرایکندمجتمعهایآب رسانی
نهبندان وسربیشه
نماینده شهرستانهای نهبندان و سربیشه در صحن علنی مجلس
به وزیر نیرو درباره حرکت کند مجتمع های آب رسانی در این دو

 2انتصاب در سازمان جهاد کشاورزی
روز گذشته در مراسمی معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد
کشاورزی استان معارفه و در این مراسم از زحمات مدرسی قدردانی و
محمود اشرفی گل به عنوان سرپرست معرفی شد .قرار است امروز هم
حسین حسین پور به عنوان مدیر کل امور عشایری معرفی شود.

تداوم سرما و یخبندان

تا پایان هفته جاری سرما و یخبندان در منطقه تداوم خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی استان با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت :با

روزنامه خراسان در شماره 985به تاریخ نهم
آذر ماه  1331در مطلبی در صفحه  4آورده
است :از طرف سازمان برنامه مبلغ نهصد
هزار ریال برای ساختمان سد بید اعتبار
تامین و در اختیار شرکت آبیاری گذاشته
شده و مهندسین برای تهیه مقدمات بطبس
وارد شده اند و نیز مبلغ هفتاد هزار ریال
جهت تعمیر راه طبس به یزد از طرف سازمان
برنامه ارسال که بمصرف رسیده و راهی که
در مجاورت کویر بوده تعمیر و قابل عبور و
مرور شده است.

خبر

معارفه فرمانده قرارگاه
شهید ناصری

رویداد
شهرستان تذکر داد .به گزارش روزنامه خراسان جنوبی« ،افضلی»
با بیان این که احداث مجتمع های آب رسانی روستایی از ضروریات
این دو شهرستان است ،گفت :با اعتبارات فعلی سال ها طول خواهد
کشید که بتوانیم آب شرب و بهداشتی روستاهای شهرستان های
سربیشه و نهبندان را تامین کنیم .وی تقاضا کرد کارشناسان وزارت
نیرو برای بررسی مشکالت موجود و طرح های مورد نیاز به این
شهرستان ها سفر کنند تا برای تامین اعتبار طرح های در دست اقدام و
مجتمع های مورد نیاز ،کار کارشناسی انجام و از مهاجرت روستاییان
به علت نبود آب شرب و بهداشتی جلوگیری شود.

برای ساختمان سد

تشدید سرما ،اوج یخبندان در استان برای امروز صبح قابل پیش بینی
است ضمن این که در ساعات بعدازظهر امروز روند افزایش جزئی
دمای هوا را شاهد خواهیم بود« .لطفی» افزود :امشب افزایش ابر در
منطقه رخ خواهد داد و همچنان تا پایان هفته جاری سرما و یخبندان
در منطقه ادامه دارد.

شناسایی  20تن طالی قابل استحصال
 ۲۰تن طالی قابل استحصال در پنج محدوده در شهرستان های
خوسف و نهبندان شناسایی شده است .استاندار گفت ۱۰ :میلیون
تن مس ،هفت میلیون تن منیزیت ۵۰۰ ،هزار تن خاک های صنعتی و
شش میلیون تن پتاس قابل استحصال در استان شناسایی شده است.
«معتمدیان» ،زغال سنگ را یکی از مهم ترین قابلیت معدنی استان
دانست و ادامه داد :حدود  ۷۰درصد از زغال سنگ کشور در خراسان
جنوبی وجود دارد؛ این در حالی است كه دو میلیارد و  500میلیون
تن ذخایر قطعی شناسایی شده و هفت میلیارد تن ذخایر احتمالی
زغال سنگ در استان است كه ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه
سرمایه گذاری است .به گفته وی ،در این ماه ،بیش از  ۹۰محدوده
معدنی استان برای انجام مطالعات اکتشافی سرمایه گذاران به مزایده
گذاشته می شود.

فرمانده جدید قرارگاه شهید ناصری استان معرفی
شد.به گزارش «خراسان جنوبی» ،سرپرست قرارگاه
منطقه ای ثامن االئمه (ع) روز گذشته در این مراسم
ن که ماموریت شمال شرق کشور به گونهای
با بیان ای 
رقم خورد که نتیجه تیزبینی و ذکاوت والیت بود،
افزود :این ماموریت ابالغ فرماندهی کل قوا بود
که با توجه به اشرافیت ایشان به منطقه انجام شد.
سردار «حسن زاده» اشرافیت اطالعاتی را از مهم
ترین رسالت های این قرارگاه دانست و گفت :این
قرارگاه ها حرکات دشمن را رصد می کند و به
دشمن اجازه نمی دهد کوچک ترین تعرض به نظام و
انقالب داشته باشد .همچنین در نقاط مرزی ،مردم
یاری و محرومیت زدایی از دیگر وظایف و رسالت
های این قرارگاه هاست.سردار «قاسمی» فرمانده
سپاه انصارالرضا (ع) نیز با بیان این که خدمات
تیپ مردم پایه سپاه انصارالرضا (ع) به طور عمومی
امنیتی و رسیدگی به مردم مناطق محروم سیستان
و بلوچستان و خراسا ن جنوبی است گفت :تیپ
انصارالرضا (ع) یکی از تیپهای موفق در دوران
دفاع مقدس بود .در پایان سرهنگ «تناکی » به
عنوان فرمانده تیپ مردم پایه سپاه انصارالرضا
(ع) خراسان جنوبی معرفی و از خدمات سردار
رجبزاده قدردانی شد.

