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شهرستان ها
دوشنبه  29بهمن 1۲ . ۱۳۹۷جمادی الثانی  .۱۴۴۰شماره ۲9۳۴

از گوشه و کنار استان

بهره برداری باند دوم محور طبس  -یزد
قطعه اول باند دوم محور طبس  -یزد به طول بیش از شش کیلومتر به بهره
برداری رسید .رئیس اداره راه و شهرسازی طبس گفت :اعتبار هزینه شده
برای این قطعه شش میلیارد و 800میلیون تومان از محل منابع ملی است.
«سجادی» ،با بیان این که در مسیر مورد نظر دو تقاطع خطرساز و حادثه ساز
وجود داشت ،افزود :با احداث باند دوم این محور بخش زیادی از تلفات
جانی و مالی در تصادفات کاهش می یابد .وی با اشاره به شروع اجرای 11
کیلومتر دیگر از قطعه دوم محور طبس  -یزد ،ادامه داد :این قطعه با هزینه
 9میلیارد و  100میلیون تومان در دست اجراست که با انجام زیرسازی
ها  70درصد پیشرفت دارد و امیدواریم تا پایان سال آینده به بهره برداری
برسد .وی از انجام مناقصه قطعه سوم این محور تا پایان امسال خبر داد.

 2مدال پاورلیفتینگ از آن خضری دشت بیاض
سدیدی-ورزشکارانخضریدشتبیاضدومقامرقابتهایپاورلیفتینگ
قاینات را از آن خود کردند .به گزارش «خراسان جنوبی» ،محمد جواد
حسینیاندروزنمنفی 90وحسنلعلدرمنفی 80کیلوگرمورزشکارانی
از باشگاه پوریای ولی خضری دشت بیاض بودند که در رقابت های
پاورلیفتینگ قاینات به ترتیب نایب قهرمان و سوم شدند.

شهرداری آیسک در نمایشگاه بندرعباس
شهرداری آیسک به همراه هفت شهرداری دیگر استان در نمایشگاه
مدیریت شهری و روستایی کشور به میزبانی هرمزگان شرکت می کند.
شهردار آیسک گفت :در این نمایشگاه از یکم تا سوم اسفند ماه خدمات
شهرداری ها و رویکردهای نوین درآمدزایی این مجموعه ها در بندرعباس
معرفیمیشود.بهگفتهمهندس«مسعودی»،عالوهبرپخشکلیپباتوزیع
بروشور ضمن معرفی شهر ،جاذبه ها ،توانمندی ها و خدمات شهرداری
معرفی خواهد شد.

حکم متفاوت برای حفاظت از منابع طبیعی
دادگاه خوسف به پیشنهاد اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان برای
متهمی كه در منطقه قرق اقدام به چرای غیر مجاز دام كرده بود به جای
جریمه ،حکم چاپ بنر اطالع رسانی داد .به گزارش «خراسان جنوبی»،
در این حکم متهم آمده است به منظور مشاركت دادن مردم در حفاظت و
حمایت از منابع طبیعی یك هفته قبل و بعد از هفته منابع طبیعی با نظارت و
راهنمایی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان برای تهیه و نصب بنر
به ابعاد  ١٢متر مربع در شهر با موضوع تشویق ،ترویج ،اهمیت درختكاری
و حفظ منابع طبیعی اقدام کند.

 500نهال برای فضای سبز خضری دشت بیاض
سدیدی 500 -اصله نهال توت و کاج در  12نقطه خضری دشت بیاض
در حال کاشت است« .عباسیان» ،مسئول فضای سبز شهرداری خضری
دشت بیاض با بیان این که از دو روز قبل کاشت نهال های توت و کاج در 12
نقطه خضری دشت بیاض آغاز شده است ،افزود :این نهال ها در محدوده
ها و نقاطی مانند پارک ارغوان ،ورودی و زیرگذر شهر و ...در حال کاشت
است.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شرایطارتشبرایاستقراردرقاین
گروه شهرستان ها -جلسه بررسی مسائل و نیازمندی
های پادگان غدیر قاین با حضور جمعی از فرماندهان
ارتش،فرماندهقرارگاهشمالشرقنیرویزمینیارتشو
مسئوالنقاینات،برگزارشد.فرماندهقرارگاهشمالشرق
نیروی زمینی ارتش در این جلسه با بیان این که آن چه به
قرارگاه محول و دستور داده شده ،تاکیدهای مقام معظم
رهبریاستوهدفازاینجلسههماجرایدستورایشان
است ،افزود :ارتش در اجرای فرامین رهبری مانند بقیه
نیروهایمسلحآمادگیکاملداردتایکگروهازنیروهای
ارتشراهرچهسریعتردرمنطقهمستقرکند.
امیر «آذریان» ،با اشاره به این که ارتش هیچ وقت پادگان
نمی سازد ،گفت :دولت مصوبه می دهد و موظف به
ساخت پادگان است و این را که مراحل ساخت پادگان
قاینپیگیریواجرانشدهاستبایدازمسئوالنپرسید.به
گفتهوی،اینقرارگاههمانزماننیروهایخودراباتوجه
به شرایط موجود مستقر کرد و اگر بعد از  20سال هنوز
پادگاناحداثنشدهاستدولتمردانبایدپاسخگوباشند،
البته ارتش باز هم برای استقرار ،نهایت همکاری را با
مسئوالنداشتهاستودارد.او،ادامهداد:چنددرخواست
داریم که در صورت همکاری مسئوالن شهرستان زمینه
بهترحضورفرزندانارتشدرقایناتفراهممیشود.وی،
افزود :برای راه اندازی پادگان قاین در مرحله اول ،کمک

تخصیص اعتبار اورژانس بیمارستان نهبندان
ساخت و توسعه اورژانس بیمارستان شهید آتشدست نهبندان با تخصیص
اعتبار از سال آینده آغاز می شود .رئیس شبکه بهداشت و درمان نهبندان،
با بیان اینکه  800میلیون تومان برای این کار تخصیص یافت ،افزود :اوایل
سال آینده توسعه اورژانس بیمارستان شهید آتشدست آغاز خواهد شد .دکتر
«فرید هاشمی» ،با اشاره به این که اعتبار مورد نظر از محل طرح تحول نظام
سالمت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی پرداخت شده است ،ادامه
داد :در طرح توسعه اورژانس بیمارستان قرار است اورژانس سابق به کلینیک
تخصصی ،تزریقات ،ویزیت سرپایی و ICUتبدیل شود .به گفته وی ،در طرح
توسعه اورژانس جدید بیمارستان قرار است این اورژانس با زیربنای هزار
و  300متر مربع توسعه یابد که برای تکمیل آن بیش از پنج میلیارد تومان
اعتبار نیاز است.

تحقق 101درصدی اشتغال درمیان
بهایجادراهدسترسی،برقرسانیبهسولههاوتکمیلآن
ودراختیارگذاشتنتعدادیازخانههایسازمانیو...نیاز
است .به گفته وی به زودی گروه  77توپخانه اصفهان در
قایناتمستقرمیشودبنابراینمسئوالنشهرستاننهایت
همکاریرابرایحضورنیروهایارتشداشتهباشند.
امامجمعهقاینهمبااشارهبهدستور 20سالقبلفرمانده
کل قوا مبنی بر استقرار ارتش در قاینات ،گفت :ایشان

نیمیازتاالبآبگیریشد

لبخند باران به کجی

فرخ نژاد -برق شادی را می توان به وضوح در پهنه های
سفیدرنگ و شوره زارهای تاالب کجی نمکزار نهبندان
بعد از باران های با عافیتی که هفته قبل و این هفته بر این
نقطه بکر و طبیعی خراسان جنوبی نازل شد ،مشاهده
کرد .هنوز هم جریان رودخانه های فصلی برای پیوستن
به این تاالب وسیع ادامه دارد تا مرغابی های سرسبز،
خوتکاها و پرندگان سیبری که این نقطه را برای زمستان
گذرانی خود انتخاب کرده اند مطمئن به مامنی باشند
که برای کوچ هر ساله خود برمی گزینند.
بنا به گفته سرپرست اداره حفاظت محیط زیست
نهبندان ،بارندگی های اخیر سبب شد تا حدود
نیمی از تاالب کجی نمکزار آبگیری شود و رفت و آمد
پرندگان مهاجر سیبری و  ...به این تاالب افزایش یابد.
«کوهستانی» ،با بیان این که ورود روان آب ها از رودخانه
های فصلی به تاالب ادامه دارد ،افزود :پرندگان مسافر
مانند فالمینگو و حواصیل که زمستان گذرانی آن ها به
اتمام رسیده است رفته اند اما هنوز مرغابی های سرسبز
و خوتکاها در تاالب حضور دارند .او ،با اشاره به آبگیری
تاالب در بارندگی های پاییز ،گفت :این بارندگی ها
سبب شد تا تاالب حدود  45تا  50روز آب داشته باشد
و پرندگان مهاجر سیبری بیشتر از سال های قبل این

با خبرنگاران

نقطه را برای زمستان گذرانی انتخاب کنند.
به گفته وی ،زیرسازی حدود هفت کیلومتر از مسیر
جاده دسترسی به تاالب توسط اداره راه و شهرسازی
نهبندان انجام شده و تالش بر این است تا این مسیر
برای زمان برگزاری جشنواره ملی مجسمه های نمکی
آسفالت شود .دیگر این که تاالب فقط پناهگاه پرندگان
مهاجر نیست بلکه سفره ای با برکت برای ساکنان کجی
است که نمک گیرش شده و سختی کیلومترها دوری از
شهر و امکانات روز را در این بیابان به جان خریده اند تا
کنار تاالب بمانند .وی افزود :این مردمان آن قدر ساده و
قانع هستند که قوت و روزی خود را با فروش چند گونی
نمک از تاالب یا چرای چند شتر و گوسفند تامین می
کنند .او وجود آبشار گنده گاو در نزدیکی تاالب کجی
را از دیگر جاذبه های نمکزار اعالم و اظهار کرد :آب این
آبشار ،معدنی بوده که با خاصیت درمانی مورد استقبال

که شرایط منطقه را به خوبی می شناختند در آن زمان
دستوراحداثپادگانرادرقایناتدادند.حجتاالسالم
والمسلمین «رحمانی» ،افزود :اجرایی شدن این دستور
جزومطالباتمردمومسئوالناستواحداثپادگانباید
از اولویت بیشتری برخوردار باشد« .کریمی» فرماندار
قاینات هم گفت :از آن چه در توان شهرستان باشد برای
استقرارنیروهایارتشدرقایناتکوتاهینمیکنیم.
بسیاری از طبیعت گردان است .این محیط بان ،بهترین
زمان مسافرت به کجی نمکزار و دیدن جاذبه های
طبیعی آن را نیمه های اسفند تا اردیبهشت ماه دانست
و ادامه داد :در منطقه با همت محیط زیست سایت پرنده
نگری ایجاد شده است که عالقه مندان می توانند در
ساعت حضور پرندگان از زیبایی مناظر بکر این منطقه
دیدن کنند .مدیر کل حفاظت محیط زیست نیز با اشاره
به بارندگی های پاییز و زمستان می گوید :با باران هایی
که امسال نازل شد اولین گروه پرنده های مهاجر آبان
ماه به تاالب کجی نمکزار نهبندان فرود آمد« .حسن
اکبری» ،با بیان این که  500قطعه مرغابی سرسبز در
تاالب کجی زندگی می کنند ،افزود :خوتکا ،فالمینگو،
پلیکان و کاکایی از دیگر پرندگانی است که سال های
گذشته در این تاالب مشاهده شد .وی ادامه داد :تاالب
کجی در ادوار دور ،از تاالب های دایمی ایران بوده است
و پرندگان مهاجر در همه فصول در این منطقه حضور
داشته اند اما با گذر زمان و خشکسالی های به وجود
آمده ،این تاالب به صورت فصلی آبگیری می شود.
به گفته وی ،خشکسالی های پیاپی و خشک شدن تاالب
تهدیدی بزرگ برای پرندگان مهاجر و دیگر حیوانات
بومی این منطقه است چرا که تعداد زیادی از انواع
حیوانات در این منطقه زیست می کنند .او هوبره ،زاغ
بور ،باقرقره ،خرگوش ،روباه ،گربه شنی ،شغال ،گرگ
و انواع جونده و خزنده را از دیگر حیواناتی اعالم کرد که
در این منطقه زیست می کنند.

دهمین جلسه کمیته اشتغال درمیان درباره آخرین وضعیت تحقق تعهد
اشتغال این شهرستان برگزار شد .فرماندار درمیان ،در این جلسه از تحقق
تعهد اشتغال به میزان  101درصد خبر داد و گفت :مهارت آموزی در محیط
کار واقعی به میزان  193درصد محقق شد« .بشیری زاده» ،افزود :پرداخت
تسهیالت به معرفی شدگان مشاغل خانگی به میزان  70درصد و تسهیالت
نهادهای حمایتی به میزان  79درصد از ابتدای امسال در شهرستان درمیان
رقم خورد.

فرماندارویژهطبس:

دستگاه ها از سرمایه گذاران پرورش شتر
حمایتکنند
پرورش شتر یکی از موضوع های مهم برای توسعه به ویژه در حوزه توزیع
عادالنه درآمدها در بخش روستایی و عشایری است که در دستور کار قرار
گرفته و الزم است دستگاه های اجرایی طبس ،ظرفیت ها و امکانات خود را
در اختیار سرمایه گذار این بخش قرار دهند .معاون استاندار و فرماندار ویژه
طبس؛ در دهمین جلسه کمیته اشتغال و سرمایه گذاری این شهرستان که
با حضور جمعی از مسئوالن ،سرمایه گذاران و فعاالن حوزه پرورش شتر به
منظور تبیین بستر مناسب در زمینه پرورش شتر در شهرستان برگزار شد،
گفت :در فصل پنجم سند توسعه چشم انداز طبس بر کشاورزی و دامداری
با محوریت اصالح نژاد ،پرورش شتر ،پرورش ماهی تیالپیا و  ...تأکید شده
است .سید «مهدی طالئی مقدم» ،ادامه داد :پس از اجرایی شدن موضوع
اصالح نژاد دام سبک ،با محوریت بخش خصوصی و همراهی و نظارت
دستگاه های اجرایی که با وجود همه مشکالت ،در مسیر و جریان توسعه در
بین روستاییان ،عشایر و فعاالن این حوزه قرار گرفت طبس را به عنوان یکی
از قطب های اصلی اصالح نژاد دام سبک در ایران تبدیل کرد.
به گفته او اصالح نژاد در شهرستان فراگیر شده است و باید در حوزه پرورش
شتر نیز همین گونه عمل شود همچنین ،دستگاه های حمایتی باید سمت و
سوی پرداخت تسهیالت خود را برای ایجاد اشتغال در این حوزه سوق دهند.
به گفته وی ،حمایت از شترداران باید با صدور پروانه چرای دام انجام شود و
الزم است برای تبدیل طبس به قطب و لنگرگاه تولید و توزیع شترهای پرواری
و شیری ،تسهیالت مناسبی از محل اشتغال پایدار روستایی و صندوق توسعه
ملی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی این حوزه پرداخت شود.

