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شهرستان ها
پنج شنبه  ۲اسفند 1۵ . ۱۳۹۷جمادی الثانی  .۱۴۴۰شماره ۲9۳۷

با خبرنگاران

بوکسورهای نهبندان از رقابت های استان
باز ماندند
رحمان – تیم بوکس نهبندان به دلیل حمایت نشدن از طرف اداره ورزش
و جوانان شهرستان ،از حضور در رقابت های استان باز ماند .به گزارش
«خراسان جنوبی» ،از بهمن  96فعالیت رشته بوکس در نهبندان با حمایت
هیئت بوکس استان و همکاری ورزش و جوانان شهرستان آغاز شد و در سال
گذشته بیش از  30نفر از نوجوانان و جوانان جذب این رشته ورزشی شده و
با تالش هایی که در ماه های گذشته انجام داده اند  9بوکسور برای حضور
در مسابقات بوکس استان آماده شده و برای شرکت در این رقابت ها ثبت نام
کرده اند اما مسئول ورزش و جوانان نهبندان می گوید که در شرایط فعلی قادر
به تامین هزینه های رفت و برگشت آن ها نیستیم .مربی بوکس نهبندان هم با
بیان این که در ابتدای فعالیت این رشته حدود  29میلیون تومان برای رینگ،
دو کیسه بوکس ،دستکش محافظ و  ...از طرف هیئت استان و با همکاری
ورزش و جوانان هزینه شد ،می گوید :همه امید بوکسورهای نهبندان برای
تحملمشکالتاینبودکهروزیبتواننددررقابتهای قهرمانیبوکساستان
شرکتکنند.بهگفته«صادقی»،اینورزشکارانباهزینهشخصیبرایشرکت
در رقابت های قهرمانی بوکس استان ثبت نام کرده اند اما برای اعزام به این
رقابت ها از طرف اداره ورزش و جوانان به منظور پرداخت هزینه های مربوط
به حضور در این رقابت ها حمایت نمی شوند و با این که فرماندار هنگام افتتاح
باشگاه بوکس وعده حمایت از این رشته را داد تا این لحظه کمکی به رشته
بوکس نشده و اعتبار مورد نظر برای ساخت سالن ورزشی دیگری هزینه شده
است« .محمد علی قربانی» دبیر هیئت بوکس استان نیز که در ماه های گذشته
به ورزشکاران این رشته از طرف هیئت استان برای فعالیت کمک کرده است،
می گوید :به رئیس اداره ورزش و جوانان نهبندان گفته ام هزینه رفت و برگشت
بوکسورها را برای شرکت در رقابت های بوکس استان پرداخت کنید تا با اولین
اعتباری که در اختیار هیئت استان قرار گیرد برای پرداخت آن اقدام کنم.
«حق پناه» رئیس اداره ورزش و جوانان نهبندان نیز با اشاره به میزان زیاد برنامه
های انجام شده در دهه فجر و کمک هایی که به باشگاه بوکس شده است،
ادامه می دهد :پولی برای پرداخت هزینه رفت و آمد بوکسورها برای شرکت
در رقابت های استان نداریم و اگر خودشان هزینه های مربوط را پرداخت کنند
در آینده مبلغ مورد نظر را به آن ها پرداخت می کنیم.

انتخابافضلیبهعضویتهیئترسیدگی
به شکایات استان
بر اساس نامه ریاست مجلس شورای اسالمی و با توجه به رای جلسه علنی
نمایندگان ،دکتر «افضلی» نماینده نهبندان و سربیشه در مجلس شورای
اسالمی به عنوان عضو هیئت حل اختالف و رسیدگی به شکایات خراسان
جنوبی انتخاب شد .به گزارش «خراسان جنوبی» ،در این هیئت استاندار،
رئیس کل دادگستریاستان ،یک نفر از اعضای شورای استان و دو نفر از
نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی حضور دارند.

اجرای طرح «مدام» در مدارس سرایان
ت
موسوی -طرح مدام به منظور مشارکت دانش آموزان و تقویت حس مسئولی 
پذیری در بین آ نها در 20مدرسه مقطع متوسطه اول مدارس سرایان
اجرا شد .معاون آموزش مدیریت آموزش و پرورش سرایان گفت« :مدام» به
معنای مشارکت دادن دانشآموزان در امور آموزشی و اداری مدارس است.
«عظیمی» ،افزود :اجرای این طرح دانشآموزان را به سوی عمل و مشارکت
گروهی در حوزه شناختی سوق میدهد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

پیمانکارقراردادبست

99؛اتمام پروژه بیمارستانخوسف

گروه شهرستان ها -کلنگ ساخت بیمارستان 32
تختخوابی خوسف سال  92با  50میلیارد ریال اعتبار
به زمین زده و عملیات عمرانی آن آغاز شد که با این
اقدام روزنه های امید در دل مردم شهرستان روشن
شد اما با گذشت پنج سال از شروع عملیات اجرایی
این پروژه ،مردم فقط شاهد اسکلتی از بتن هستند .به
گزارش«خراسان جنوبی» ،این پروژه 40درصد پیشرفت
فیزیکی دارد و  19دی ماه امسال پیمانکار آن مشخص
شده است اما هنوز ادامه عملیات اجرایی بیمارستان از
سرگرفته نشده طوری که شروع نشدن عملیات اجرایی
گالیه مسئوالن این شهرستان را هم درپی داشته است.
آن طور که رئیس شبکه بهداشت و درمان خوسف به
«خراسانجنوبی»،گفت:زمانیکهپاکتمناقصهبازشد،

شرایط پیمانکار نیاز به بررسی در کمیته های تخصصی
داشت و روند اداری امور قرارداد هم کمی زمان بر بود.

دکتر «احمدی» ،ادامه داد :اعتبار ساخت پروژه
را دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تامین می
کند و انعقاد قرارداد هم با این دانشگاه است.
به گفته او ،پیمانکار و نماینده او در این مدت
در محل پروژه حاضر شده و امکانات مورد نیاز
برای ادامه ساخت بیمارستان را بررسی کرده
اند و بر اساس قرارداد منعقد شده ،پیمانکار از
زمان امضای قرارداد برای اتمام پروژه دو سال
مهلت دارد به عالوه ،موظف است در موعد
مقرر این پروژه را تحویل دهد بنابراین تا پایان
سال  99فرصت دارد آن را به اتمام برساند.
وی ،اعتبار مورد نیاز این پروژه را  7.4میلیارد
تومان اعالم کرد.

تجهیز  3هزار هکتار از باغ های خوسف به سامانه های نوین آبیاری
مشمولی -طی چهار سال اخیر بیش از سه هزار هکتار از
اراضی باغی خوسف با هزینه کرد 150میلیارد ریال به
سیستمهاینوینآبیاریمجهزشد.مدیرجهادکشاورزی
خوسفبهوجود 266چاهآبکشاورزیدراینشهرستان
اشارهکردوگفت:چهارهزارو 127هکتارسطحزیرکشت
زراعیوجودداردکههزارو 341هکتارآنیکپارچهسازی
شده است .مهندس «رضوی» ،با بیان این که  90درصد
کاشتمحصوالتکشاورزیدرخوسفبهصورتمکانیزه
انجام می شود ،افزود :بیش از دو هزار هکتار از زمین های
کشاورزی شهرستان زیر پوشش آبیاری کم فشار است و
 204هکتار نیز از آبیاری پر فشار بهره گرفته است .او ،با
اشاره به وجود  67واحد دارای مجوز مرغداری گوشتی با
جوجه ریزی ساالنه حدود یک میلیون و 200هزار قطعه،
ادامهداد:دراینشهرستانپنجواحدمرغتخمگذارباتولید
ماهانه 50تنتخممرغفعالاست.ویازتولیدروزانهبیش

توزیع 23سری جهیزیه در خوسف

 23سری جهیزیه در مراسمی با حضور جمعی از
مسئوالن استان و شهرستان از سوی مرکز نیکوکاری
خوسف بین نوعروسان نیازمند توزیع شد .رئیس شورای
زکات استان در این مراسم گفت :مراکز نیکوکاری،
پیشخوان کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند که از
 40مرکز استان ،مرکز نیکوکاری خوسف از نظر کمیت
و کیفیت پشتوانه بسیار قوی برای کمیته امداد است.
حجت االسالم «فلسفی راد» ،با اشاره به مشکالت موجود
مردم استان ،از کمک های خیران قدردانی و اظهار کرد:
خوسف از نظر پوشش جمعیتی مسن ترین شهرستان
خراسان جنوبی است و بیشترین هزینه های درمانی را
می طلبد که با کمک های خیران قسمتی از مشکالت
امداد و مردم در درمان و هزینه بیماری ها ،هزینه های

از 20تنشیردرگاوداریهایصنعتیشهرستانخبرداد
و اضافه کرد :خوسف با بیشترین سطح زیر کشت و تولید
عنابوگلنرگسرتبهاولاستانرادارد.

• •تلفاتنیوکاسل

بیمارینیوکاسلمهمترینمعضلبهداشتیدرمرغداری
های استان است که در سال های گذشته بخش زیادی از
تلفاتناشیازبیماریدرصنعتطیوررابهخوداختصاص
داد .رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور
اداره کل دامپزشکی ،درباره تلفات اخیر این بیماری در
مرغداری های استان گفت :این تلفات فقط در یک واحد
مرغداری قابل توجه بود و به معدوم سازی مرغ ها انجامید
و علت آن هم انجام نشدن اقدام های پیشگیرانه و برنامه
ناقصواکسیناسیونتوسطمرغداریبود«.عجم»،بابیان
اینکهاینبیماریبارعایتضوابطبهداشتیوقرنطینهای

نگهداری سالمندان ،تهیه جهیزیه و  ...حل می شود.
«خوشحال» ،رئیس مرکز نیکوکاری خوسف هم گفت:
با جذب کمک های خیران در  10ماه گذشته دو میلیارد
و  360میلیون ريال کاال و  23سری جهیزیه در مرحله
اول توزیع شده و مرحله دوم نیز شامل  23سری جهیزیه
و 20قلم اثاثیه به ارزش چهار میلیارد و  600میلیون
ريال است .رئیس اداره هماهنگی موسسه های خیریه و
تشکل های مردمی خراسان جنوبی نیز در این مراسم از
فعالیت  40مرکز نیکوکاری در استان خبر داد و گفت :از
سال  92تا ابتدای امسال  23مرکز نیکوکاری در استان
فعالیت داشتند که با توجه به سیاست و برنامه ابالغی
کمیته امداد در واگذاری کار به مردم 17مرکز نیکوکاری
جدید نیز فعال شد که درآمد استان در این مدت صد در

به سهولت قابل پیشگیری است ،افزود :با وجود خطرناک
بودن بیماری و حضور ویروس آن در بیشتر مناطق پر
تراکماستانوآلودگیگستردهطیوربومی،اینبیماریبه
سادگی با واکسیناسیون به موقع و دقیق قابل پیشگیری
استامابرخیمرغدارانبهبهانههزینهواکسنیاازرویبی
اطالعیآنراانجامندادهاندودچارخساراتشدیدیمی
شوندومرغداریهایاطرافخودرانیزدرمعرضآلودگی
وخسارتقرارمیدهند.
وی در زمینه وضعیت تلفات ناشی از نیوکاسل در سال
 ،97گفت :تعداد کانون های بیماری امسال نسبت به دو
سالگذشتهکاهشودرشهرستانیمثلخوسفکهتعداد
زیادی کانون در سال های گذشته داشت ،کاهش بیش از
50درصدتلفاتداشتهایمهمچنین،درشهرستاندرمیان
تعداد کانون های نیوکاسل از شش کانون در نیمه اول
امسالبهصفردرنیمهدومسالرسیدهاست.

صد رشد داشته که بیش از  71میلیارد ریال ،فقط در
مراکز نیکوکاری جمع آوری شده است« .دهقان» با اشاره
به محدودیت های کمیته امداد امام خمینی (ره) در توزیع
جهیزیه ،افزود :سقف پرداخت یا هزینه کرد جهیزیه ،سه
میلیون ريال است که خیلی جزئی است ولی در مراکز
نیکوکاری سقف ندارد و با سرعت بیشتر و اعتماد سازی
کار را پیش می برند.

از گوشه و کنار استان

دیدار با مادر شهید خواجوی

مشمولی -جمعی از جوانان و فعاالن فضای مجازی شهرستان خوسف
به مناسبت سالروز وفات حضرت ام البنین (س) و روز تکریم از مادران و
همسران شهدا ،با مادر شهید مهدی خواجوی دیدار کردند .به گزارش
«خراسان جنوبی» ،شهید «مهدی خواجوی» از شهدای مدافع وطن است
که سال  42در خوسف متولد شد ،دوران کودکی ،تحصیالت ابتدایی
و راهنمایی را در خوسف گذراند و در کنار پدرش به کار آرایشگری نیز
مشغول بود پس از پیروزی انقالب اسالمی به عضویت نیروهای انتظامی
درآمد و مدت ها در مرزهای شرقی کشور خدمت کرد و  14بهمن ماه
 62در منطقه قرقری گزیک بیرجند در درگیری با اشرار مسلح به فیض
شهادت رسید و در گلزار شهدای خوسف به خاک سپرده شد.

تجلیل از همسران و مادران شهدا
سدیدی -همایش تجلیل از  17همسر و مادر شهید در خضری دشت
بیاض برگزار شد .مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران
در این همایش ،گفت :روز تکریم از مادران و همسران شهدا ،فرصت
مناسبی برای تکریم مادرانی است که به ندای رهبر کبیر انقالب
لبیک گفته و زینب گونه در پیروزی انقالب و هشت سال دفاع مقدس،
نقشآفرینی کردند .حجت االسالم «ملک آبادی» ،ادامه داد:مردم،
آرامش و امنیت کشور را مرهون رشادتها و ایثارگریهای مادران و
همسران شهدا میدانند و هرگز فداکاریهایشان را فراموش نکرده
و نمی کنند.

تامین سی تی اسکن نهبندان
در اولویت وزارت بهداشت
 ۲5ماه پیگیری ،مکاتبه و مذاکره به بار نشست و تامین دستگاه سی
تی اسکن برای بیمارستان شهید آتشدست نهبندان در اولویت تامین
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت .نماینده مردم
نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی ،اظهار کرد :با توجه به
قرار داشتن نهبندان در چهارراه مواصالتی شرق کشور و همچنین
بعد مسافت  ۲۰۰تا  ۲۵۰کیلومتری با مراکز استان و حضور بیماران
تصادفی متعدد در این شهر ،وجود مرکز سی تی اسکن در بیمارستان
نهبندان به طور کامل ضروری به نظر می رسد .دکتر «افضلی» ،افزود :به
این منظور از مهر ماه  ۹۵مکاتبات با وزارت بهداشت ،مجلس و نهادهای
مرتبط برای تامین این دستگاه آغاز و در این مدت نامه های متعددی به
وزیر بهداشت نوشته و قول های مساعدی هم گرفته شد که با ابراز تاسف
اجرایی نشد .او ،ادامه داد :باالخره در آبان  ۹۷تامین این دستگاه در
اولویت تامین وزارت بهداشت قرار گرفت و به نوعی تامین این دستگاه
برای نهبندان قطعی شد.

توزیع 8تن علوفه و دان در زیستگاه های
حیات وحش
طی یک ماه گذشته بیش از هشت تن علوفه و دان در زیستگاه های
حیات وحش استان توزیع شد .معاون نظارت و پایش اداره کل محیط
زیست،گفت :این اقالم در پی بارش برف و باران و سردی هوا در زیستگاه
های حیات وحش توزیع شد« .مودی» ،با اشاره به این که علوفه و دان
مورد نیاز همه انبارهای استان از محل منابع سال  97تأمین شده است
گفت :با شروع بارندگی ها و سردی هوا این علوفه ها توزیع می شود.

