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با خبرنگاران

بهره برداری از  125طرح
کشاورزی در جشن انقالب
حقانی 125 -طرح کشاورزی ،دامی ،آب و خاک،
صنایع تبدیلی ،شیالت ،آبیاری تحت فشار ،استخر،
قنات و کانال آبیاری به مناسبت جشن های فرخنده
دهه فجر ،در قاینات به بهره برداری می رسد .مدیر
جهاد کشاورزی قاینات گفت :برای اجرای این طرح
ها  68میلیارد و  709میلیون ریال هزینه شده است
و با اجرای آن برای  52نفر اشتغال زایی مستقیم و
 152نفر اشتغال زایی غیر مستقیم ایجاد می شود.
مهندس سید «عبدالحسین سجادی» ،با بیان این
که هزار و  200خانوار روستایی از این طرح ها بهره
مند می شوند ،افزود :پرواربندی  400راسی ،آبیاری
تحت فشار ،واحد بسته بندی و سردخانه زرشک از
جمله طرح های برجسته ای است که افتتاح خواهد
شد.

قاینات ،اول در جمع آوری زکات
حقانی -قاینات مقام اول جمع آوری زکات را در
استان به خود اختصاص داد .رئیس اداره اجرایی
زکات قاینات ،اظهار کرد :از ابتدای امسال 420
میلیون تومان زکات در شهرستان جمع آوری شده
است که امیدواریم تا پایان امسال به  500میلیون
تومان برسد« .مرادی» با بیان این که از مبلغ جمع
آوری شده بیش از ۵۰میلیون تومان برای امور عام
المنفعه و بقیه در دیگر امور برای محرومان هزینه شده
است ،افزود :حدود هزار و  800درخت مثمر با عنوان
شجره طیبه در اختیار ستاد زکات است .همچنین،
به تازگی یک خیر همه مایملک خود را به ارزش ۲۰۰
میلیون تومان وقف ستاد زکات قاینات کرد.

بدون تیتر
* سدیدی 10 -دانش آموز مدرسه عالمه امینی
خضری دشت بیاض به مناطق عملیاتی جنوب کشور
اعزام شدند« .احمدی فر» ،معاون توسعه و پشتیبانی
آموزش و پرورش قاینات با بیان این که  80دانش آموز
پسر قاینات به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند،
افزود :از این تعداد  10دانش آموز از مدرسه عالمه
امینی خضری دشت بیاض بودند.
* دستاوردهای انقالب در زمینه میراث فرهنگی و
تاریخی قاینات در دهه فجر به نمایش گذاشته می
شود« .عباسی» ،رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری قاینات گفت :دستاوردهای
میراث فرهنگی در دوران انقالب اسالمی و مقایسه آن
با عملکرد رژیم گذشته در آرامگاه بوذرجمهر و منزل
قدیمی سلطانی و موزه مردم شناسی و مشاهیر قاین
برای بازدید عالقه مندان به نمایش گذاشته می شود.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

از گوشه و کنار استان

 110میلیاردتومانبودجهبرایراهسازینیازاست

ارتقایراههایسرایاندربنبستاعتبار

موسوی -وضعیت نامناسب حاکم بر راه های
سرایان نه تنها گالیه مردم این شهرستان بلکه
روستاییان ،عشایر و حتی رهگذران را در این
مسیرهادرپیداشتهاست.پیچوخمهاوناهمواری
هایی که در مسیر محورهای مواصالتی سرایان
وجود دارد به حدی تند و تیز و خطرناک است که
به نوعی دغدغه مسئوالن این شهرستان هم شده
است و به دنبال راه میانبری برای برون رفت از بن
بست های اعتباری پیش روی رفع این مشکالت
هستند.

ندارد و حدود  100متر از محور آسفالت نیست که
درزمستانرانندگانرابامشکالتیمواجهمیکند.

• • 110کیلومتر در بدترین وضعیت

• •روند کند و طوالنی

بخشی از انتقاد مردم سرایان به روند کند و طوالنی
احداث باند دوم جاده سرایان به سه راهی روم
برمی گردد چرا که بیش از  11سال است عملیات
اجرایی این محور شروع شده اما فقط  34کیلومتر
آندرسالهایگذشتهاجراییشدهاست.اهمیت
اجرایی شدن این مسیر هم به گفته آن ها به این
دلیل است که مسیر سرایان به سه راهی روم مورد
بهره برداری چهار شهرستان همجوار نیز قرار
دارد و روستاهای زیادی را زیر پوشش قرار می
دهد و متولیان امر باید در مسیر این شریان مناطق
روستایی را هم برای بهره مندی از این زیرساخت
مدنظرداشتهباشند.
آن ها رفت و آمد بسیار ،عرض کم و آسفالت
نامناسب را از دالیل ضرورت تکمیل باند دوم این
محور حیاتی که اتصال چهار شهرستان را به مرکز
استان برقرار می سازد اعالم می کنند .به گزارش
خبرنگار ما ،وقوع حوادث بسیار در جاده کم عرض
سرایان -سه راهی روم و به حساب آمدن به عنوان
یکمحورشریانیسببشدهاستتابعدازپیگیری
های متعدد وزارت راه و شهرسازی با دو بانده شدن
آن موافقت کند اما تخصیص کم منابع اعتباری

سبب شده است تا عملیات احداث آن به کندی
پیش برود .روند دو بانده سازی در این محور به
حدی کند است که فقط سال گذشته  12کیلومتر
ازاینمسیریعنیازسهراهیروم-آفریز-سرایانبا
هزینهکرد 10میلیاردتومانزیربارترافیکرفتاما
به اذعان شهروندان اگر قرار باشد این مسیر 126
کیلومتری با این روند کند ارتقا یابد باید سال های
سال منتظر ماند تا به اتمام برسد .در حال حاضر
این محور بیشتر در حد یک جاده روستایی است
طوری که به دلیل افزایش جمعیت شهری و توسعه
روستاها و دیگر نقاطی که در مسیر این محور قرار
دارد ،شاهد ترافیک باالی رفت و آمد خودروها در
آنهستیم.

• •اقدام عاجل

بهگزارش«خراسانجنوبی»،برخیازمردمآیسک
هم با اشاره به چاالب های بسیاری که در محور کم

عرض آیسک -دو حصاران – سه قلعه وجود دارد،
خواستار اقدام عاجل برای رفع مشکل این محور
شدند که همیشه در آن شاهد حوادث رانندگی
هستند .گالیه آن ها از وقوع تصادف های بسیار،
نبود ورودی های مناسب در روستاها و وضعیت
نامناسب آسفالت این مسیر است چرا که به دلیل
جاذبههایمتنوعگردشگریمنطقهوافزایشرفت
و آمد گردشگران ،این جاده زیبنده منطقه نیست.
یکی از اهالی روستای دره باز سرایان با اشاره به
وجود چاالب های بسیار در مسیر سرایان به این
روستا به مشکالت جاده کاخک به سرایان در مرز
خراسان رضوی و خراسان جنوبی از سمت گناباد
اشاره می کند و ادامه می دهد :این جاده نیازمند
توجه ویژه مسئوالن است چرا که اگر ناهمواری
این مسیر هموار شود فاصله سرایان تا مشهد 60
کیلومتر کمتر خواهد شد .به گفته «کاظمی»،
عالوه بر عرض کم ،این محور شانه خاکی درستی

سرپرستفرمانداریسرایاننیزباانتقادازوضعیت
حاکمبراجرایپروژههایراه سازیاینشهرستان
می گوید :روند کند عملیات راه سازی ،زمینه ساز
گالیه همیشگی مردم این شهرستان شده است.
به گفته «رسولی مقدم» ،بعد از بررسی های انجام
شده ،از  350کیلومتر راه موجود در سرایان
مشخص شد که  110کیلومتر نیاز به بازسازی و
روکش اساسی دارد.
به عالوه وضعیت راه های شهرستان به حدی
نامطلوباستکهدرشرایطموجودحداقلرضایت
مندی مردم را نتوانسته است جلب کند .وی می
گوید :برای برون رفت از این وضعیت نامطلوب،
منابع اعتباری شهرستان به تنهایی تکافوی نیازها
را نمی دهد همچنین در شرایط اقتصادی فعلی
انتظارافزودهشدنحتییککیلومتربهمسیرهای
ارتقا یافته را نداریم.
این مسئول ،اولویت اصلی مسئوالن شهرستان
را توجه به وضعیت راه های سرایان اعالم و اظهار
می کند :مردم با نارضایتی کامل در مسیرهای این
شهرستان رفت و آمد می کنند.
به گفته وی ،بر اساس برآورد کارشناسان برای
عملیاتی شدن هر کیلومتر راه در این شهرستان
 100میلیون تومان نیاز است که سرجمع 110
کیلومتر راه شهرستان  110میلیارد تومان اعتبار
می خواهد .او با اشاره به اهمیت زیرساخت راه ها
به عنوان محور توسعه هر منطقه ،می گوید :با این
که سرایان در بین راه های منتهی به مرکز استان
و مشهد مقدس قرار گرفته اما از این زیرساخت
اساسی بی بهره است.

پروژه های خاص استان در کمیسیون تلفیق
فرخ نژاد -افزایش و کاهش منابع اعتباری پروژه
های خاص و مورد نیاز استان در کمیسیون تلفیق
برای چانه زنی و گرفتن نظر مثبت این کمیسیون
است .رئیس مجمع نمایندگان استان ،در گفت و
گو با «خراسان جنوبی» ،دیدار با دکتر«نوبخت»
برای رفع تنگناهای اعتباری استان در برهه ای
را که الیحه بودجه  98در مجلس شورای اسالمی
است؛ چندان مفید نمی داند ،چرا که بودجه

از دست دولت خارج شده است و آن ها نیازمند
مجلس هستند تا شاهد کاهش یا افزایش ردیف
های اعتباری باشند.
«فرهاد فالحتی» ،با اشاره به این که همه رایزنی
ها و تالش ها باید با کمیسیون تلفیق باشد می
گوید :رایزنی های نمایندگان استان در این
کمیسیون به پروژه های خاص و مورد نیاز استان
مرتبط می شود که بعد از چانه زنی ها و رای دادن

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی
به وزیران نیرو و صنعت ،معدن و تجارت ،تذکر شفاهی داد.
به گزارش «خراسان جنوبی» ،اولین تذکر دکتر «افضلی»،
خطاب به وزیر نیرو درباره اعمال نشدن تعرفه مناطق
گرمسیری در نهبندان و بخش هایی از سربیشه بود.
وی تذکر دیگری هم به وزیر نیرو داد و گفت که اگر قرار
باشد با این روند اعتبار آب رسانی و احداث مجتمع های
آب رسانی به روستاهای نهبندان و سربیشه ادامه یابد 30
سال دیگر باید روستاهای این دو شهر از نعمت آب بهره
مند شوند ،پس الزم است به مناطق محروم بیشتر از این
ها توجه شود.
تذکر بعدی این نماینده مردم ،خطاب به وزیر صنعت ،معدن
و تجارت بود با این عنوان که با توجه به وجود معادن زیاد در
نهبندان و سربیشه ،به ویژه معادن شاهکوه نیاز است زمینه
های بنیادی توسعه و بهره برداری از این معادن فراهم شود
طوری که باید در چاهداشی نهبندان پست برق احداث و
برق تولیدی به معادن اطراف برای بهره برداری منتقل شود
تا از این طریق شاهد مقرون به صرفه شدن فعالیت اقتصادی
این معادن باشیم.

 131طرح اشتغال زایی در قاینات
حقانی  131 -طرح اشتغال زایی به منظور اشتغال پایدار
مددجویان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) طی
 9ماه گذشته با پرداخت  24میلیارد و  590میلیون ریال
تسهیالت ارزان قیمت در قاینات اجرایی شد .رئیس کمیته
امداد امام خمینی (ره) قاینات گفت :در این مدت دوره های
کسب مهارت شغلی برگزار شد و  185مددجوی زیرپوشش
این نهاد آموزش های الزم را فرا گرفته اند« .حسینی» ،اظهار
کرد :به منظور تأمین مسکن مددجویان  18واحد مسکن
در شهرستان با اعتباری معادل دو میلیارد و  700میلیون
ریال بالعوض و  980میلیون ریال قرض الحسنه احداث و
به مددجویان واگذار شد .همچنین ،در زمینه تعمیر منازل
مددجویان نیز یک میلیارد و  500میلیون ریال اعتبار به
 270نفر از مددجویان پرداخت شده است.

راز ماندگاری نام شهدا

رئیسمجمعنمایندگاناعالمکرد:

در کمیسیون می توان آن ها را اعالم کرد چرا که
در حال بررسی است.
دیگر این که ،مجمع نمایندگان استان نامه هایی
به مقامات کشور برای اختصاص وقتی به منظور
طرح رفع مشکالت استان نوشته و ارسال کرده
است اما هنوز این درخواست ها در فهرست نوبت
دهی آن ها قرار دارد و عملیاتی نشده است .او
با بیان این که مدت ها قبل مجمع نمایندگان

تذکر «افضلی» به  2وزیر

با ارسال نامه هایی جداگانه به دفتر رئیس
جمهور ،معاول اول و سازمان برنامه و بودجه
کشور درخواست وقت برای طرح رفع مشکالت
خراسان جنوبی کرده است ،می افزاید :هنوز به
هیچ کدام از این نامه ها پاسخ داده نشده است تا
بتوان اعالم کرد که چه زمانی برای حضور مجمع
نمایندگان استان به همراه مسئوالن استانی در
نظر گرفته اند.

راز پرواز شهدا و ماندگاری نام آن ها در تاریخ ،والیت مداری
و اطاعت پذیری از رهبری بوده است .راوی دفاع مقدس
در یادواره  18شهید شهرک غدیر قاین با اعالم این مطلب
گفت :باتری قلب شهدا ،والیت بود« .حسین ناظری» ،افزود:
باید پایه های فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه امروزی
مستحکم کنیم .وی با بیان خاطراتی از شهیدان ابراهیم
همت و کاوه و شهدای سادات عملیات مقدماتی والفجر
گفت :آنان در واقع زاهدان شب و شیران روز بودند .به گفته
وی ،کاش مسئوالن هم زندگی شهدا را الگوی خود قرار
می دادند و حداقل یک ساعت با یاد شهدا در این مجالس
با شکوه می نشستند.

