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شهرستان ها
پنج شنبه  2۹فروردین  1۲ . ۱۳۹۸شعبان  .۱۴۴۰شماره ۲97۱

از گوشه و کنار استان

ارمغان باران؛ خاموشی چاه موتورها در قاین
حقانی -باران های اخیر ،افزایش خاموشی چاه های کشاورزی قاینات را در
پی داشت .مدیر امور آب قاینات ،در گفت و گو با «خراسان جنوبی» ،با بیان این
که بارندگی های نافع سال زراعی پیش رو سبب تغذیه سفره های زیرزمینی
شد ،افزود :در سال زراعی جاری میزان بارندگی ها در قاین به  ،184بخش
نیمبلوک  201و آرین شهر  239میلی متر رسید .مهندس «آونگی» ،ارمغان
این بارندگی ها را افزایش دبی آب قنات ها و خاموشی چاه های کشاورزی
دانست که سبب کاهش برداشت آب از سفره های زیرزمینی شده است .وی،
به رفع تصرف سازه های احداث شده در حاشیه رودخانه های شهرستان
براساس تصمیم مدیریت بحران و با همکاری دادستان قاینات اشاره و اظهار
کرد :تاکنون دو میلیون و  600هزار متر مکعب آب در سد فرخی قاین ذخیره
شده و برای پر شدن آن نیاز به شش میلیون متر مکعب دیگر است .وی ذخیره
سد حاجی آباد را در بارندگی های سال زراعی جاری  1.5میلیون متر مکعب
اعالم کرد و ادامه داد :برای پر شدن آن نیاز به چهار میلیون و  600هزار متر
مکعب دیگر است .همچنین ،آبگیری سد بیهود سه میلیون متر مکعب است
که در حال پر شدن است.

عایدی سیل برای سازه های آبی بخش نیمبلوک
سدیدی -بارندگی های اخیر برای سازه های آبی بخش نیمبلوک 2.5،میلیون
متر مکعب عایدی داشت.
بخشدار نیمبلوک ،با بیان این که  2.5میلیون متر مکعب روان آب پشت 31
سد و بندهای خاکی این بخش در بارندگی های اخیر ذخیره شد ،افزود:
بزرگ ترین سازه این بخش ،سازه روستای کالته سری است که  500هزار متر
مکعب آبگیری شد .به عالوه ،هشت بندخاکی شرکت سهامی زراعی خضری،
 10سازه و بند خاکی دشت بیاض و  13بند و سازه خاکی روستاهای این بخش
به طور کامل آبگیری شد.

کمک 19میلیون تومانی حامیان طرح ایتام به
دیهوک
از ابتدای امسال دو نفر از حامیان طرح اکرام ایتام شهر دیهوک  ۱۹میلیون
تومان به منظور خرید فرش ،ماشین لباسشویی ،جاروبرقی و ملزومات ضروری
زندگی برای هشت نفر از ایتام زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهر
مساعدت کردند .رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر دیهوک گفت :سال
گذشته  340حامی حمایت از  101فرزند یتیم و محسنین زیرپوشش این نهاد
را سرپرستی کردند« .جلیل میرزایی» ،به کمک  265میلیون تومانی حامیان
به فرزندان و ایتام در سال گذشته اشاره کرد.

مهار 3میلیون متر مکعب روان آب در سد رزه
در پی بارندگی های اخیر ،سه میلیون متر مکعب روان آب پشت سد رزه درمیان
ذخیره شد .مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه
ای ،با بیان این که مساحت دریاچه سد رزه در تراز نرمال  167هکتار است،
افزود :حجم آب موجود در مخزن این سد 9 ،میلیون متر مکعب بوده است که
نسبت به زمان مشابه سال قبل  58درصد افزایش دارد« .ناصر نیک نیا» ،ادامه
داد :سد رزه تنها سد بتنی استان است که به منظور مشروب کردن  600هکتار
از اراضی پایین دست احداث شده است .به گفته وی ،این سد به منظور کنترل
و مهار سیالبهای فصلی ،نقش موثری در توسعه کشاورزی و اقتصاد منطقه
درمیان دارد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

محدودیتجدیدبرایکامیونهایعبوریازمرزماهیرود

خروجی جلسه

معطلییکماهه 200کامیونسوختدرخاکافغانستان
مدیر کل گمرکات :وزارت امور خارجه و گمرک ایران پیگیر رفع مشکل هستند

فرخ نژاد« -یک ماه است که آن سوی مرز
 300نفر با کامیون های ترانزیتی سوخت
در خاک افغانستان بدون هیچ امکاناتی
گرفتارند و دلیلش هم این است که گمرک
فراه با تجار مشکل دارد و خودروهای
سوخت را تخلیه نمی کند .آن چه بر مشکل
مان افزوده شده ،وقوع سیل و بارندگی های
سیل آسا در ماه اخیر است که سبب شده
است تا همه خودروها در تلی از شن و ماسه
گرفتار شوند و رانندگان امکان جابه جا
کردن این خودروها را به دلیل سنگینی بار
آن نداشته باشند .موضوع مهم تر این است
که مسئوالن گمرک ایران هم هیچ اقدامی
انجام نمی دهند .از همه مهم تر این که
آب و آذوقه ای که همراهمان برده ایم تمام
شده است و بدون هیچ فریادرسی در خاک
همسایه گرفتاریم».
این پیام را یکی از رانندگان گرفتار در
آن سوی مرز افغانستان که خودروهای
ترانزیتی آن ها از گمرک ماهیرود مجوز
خروج گرفته اما در آن جا معطل است برای
«خراسان جنوبی» ارسال کرد تا این روزنامه
پیگیر مشکل آن ها شود.
مدیر کل گمرکات در گفت و گوی تلفنی با
خبرنگار ما ،آن چه را رانندگان برای روزنامه
خراسان جنوبی ارسال کرده اند ،قبول
دارد و دلیلش را هم اعمال محدودیت به
صورت یک طرفه و بدون هماهنگی با دولت
ایران اعالم کرد.
مهندس«خاشی» ،با اشاره به تماس هایی

که با مدیر گمرکات و رئیس شرکت فراورده
های نفتی و گاز افغانستان داشته است،
گفت :از اسفند  97شرکت نفت و گاز این
کشور مسئولیت آزمون مشتقات نفتی را
در مرزها بر عهده گرفته و از طرف دیگر نامه
ای به وزارت خارجه افغانستان ارسال و
نوع مشتقات مورد تایید را به آن ها اعالم
کرده و به صراحت هم گفته است که به غیر
از مشتقات مورد تایید ،هیچ کاالی دیگری
را نمی پذیرد.
او ،با بیان این که محموله هایی که از سمت
ایران به این کشور وارد شده است ،فراورده
نیست بلکه مشتقات نفتی است ،افزود:
شرکت نفت و گاز افغانستان فراورده هایی

مانند بنزین ،گازوئیل ،نفت سفید و ...را در
فهرست کاالهای مورد پذیرش قرار داده و
بقیه مشتقات که عناوین دیگری دارد مانند
هیدروکربن ها ،روغن سوخت تقطیری و...
را ممنوع کرده است.
به گفته وی ،تصمیمی که دولت افغانستان
در زمینه پذیرش نوع مشتقات نفتی گرفته
به صورت رسمی از طریق دیپلماتیک به
دولت ایران اعالم نشده است و فقط به
گمرکات خودشان اعالم کرده اند.
این مسئول ،با بیان این که گالیه اش را در
این زمینه به مدیر گمرکات و رئیس شرکت
فراورده های نفتی و گاز افغانستان در
زمینه محدودیت اعالم شده بدون اطالع

به ایران اعالم کرده است ،افزود :اولین
مخاطب برای اعمال این محدودیت تجار
افغانستانی هستند که باید از آن مطلع
شوند و کاالی ممنوع شده را به فروشندگان
ایرانی اعالم کنند تا راننده ای که روحش از
اعمال محدودیت خبر ندارد بارگیری نکند
و هزینه روادید نپردازد و بعد هم یک ماه در
خاک افغانستان گرفتار نشود .خاشی ،با
اشاره به این که گالیه ها را به مدیران مربوط
در افغانستان گوشزد کرده ایم ،ادامه داد:
اگر قبل از اعمال محدودیت ،گمرکات
ایران از طریق مبادی دیپلماتیک در جریان
قرار می گرفت اکنون حدود  200دستگاه
کامیون در آن سوی مرز سرگردان نبودند.
به گفته وی ،بعد از اطالع از محدودیت
اعمال شده به دیگر رانندگان در مرز
ماهیرود اجازه خروج داده نشد تا همانند
دیگر رانندگان گرفتار نشوند.
وی خبر از پیگیری موضوع از طریق وزارت
امور خارجه و گمرک ایران و استاندار
خراسان جنوبی داد و گفت :به طرف های
افغانستانی اعالم کرده ایم چون با تاخیر
این ممنوعیت به ایران اعالم و بعد از عمل
انجام شده بود ،مشکل خودروهای سوختی
را که در خاک شما هستند حل و بعد با نامه
کتبی به دولت ایران اعالم کنید تا دیگر این
نوع مشتقات نفتی را به افغانستان ارسال
نکنیم .به گفته او ،این بی برنامه گی ها
همیشه از طرف افغانستان وجود دارد و
دفعه اول و آخر آن ها هم نیست.

با خبرنگاران

پدر شهید مقری آسمانی
شد
پدر شهید یاسین مقری در سیوجان خوسف
به فرزند شهیدش پیوست .به گزارش
«خراسان جنوبی» ،مرحوم رمضان مقری
پدر شهید یاسین مقری در سن  ۹۲سالگی
بر اثر کهولت سن در روستای سیوجان
دعوت حق را لبیک گفت و صبح چهارشنبه
بردوشامتشهیدپرورخوسفتشییعشدو
در جوار فرزند شهیدش آرام گرفت .بنابراین
گزارش ،شهید یاسین مقری سال  ۶۱در

سن ۲۰سالگیدرعملیاتبیتالمقدسبر
اثر اصابت گلوله به گردن ،به شهادت رسید.

گردهمایی سران عشایر
بهلول ایران در «کلی»
قاینات

حقانی -نشست مشورتی سران ایل بهلولی
از استان های خراسان های جنوبی،
شمالی ورضوی،مازندران،گلستان ،تبریز،
شیراز ،لرستان ،ایالم ،کرمان ،سیستان و
بلوچستان و قم در محله عشایری روستای

کلی قاینات برگزار شد .حجت االسالم
والمسلمین «طاهری» ،امام جمعه تربت
جام در این نشست گفت :عشایر ایل بهلولی
کشور از والیت مندترین عشایر کشور
هستند که والیت پذیری خود را تاکنون در
همه صحنه ها به نمایش گذاشته اند طوری
که والیتمداری جزو خط قرمزهای ایل
بهلولی است.
در ادامه این نشست عضو شورای
هماهنگی و سیاست گذاری ایل بهلول
کشور طی سخنانی گفت :ایل بهلول یکی
از بزرگ ترین ایل های عشایری کشور

محسوب می شود که هم اکنون یک میلیون
و  500هزار نفر عضو این ایل هستند.
«ابراهیم بهلول» ،هدف از برگزاری این
نشست را تبادل تجربیات و شناخت سران
عشایربهلولیویاریرسانیبهسیلزدگان،
محکومیتریاستجمهوریآمریکادرزمینه
اقدام علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی
و حمایت از سپاه پاسداران و آشنایی با
همدیگر ،تشکیل صندوق کمک به عشایر
ایل بهلولی و انسجام عشایر در صحنه
های سیاسی و اجتماعی انقالب اسالمی
اعالم کرد.

 30شب با قرآن در خوسف
مشمولی -نشست برنامه ریزی مراسم معنوی و محوری 30
شب با قرآن کریم در ماه مبارک رمضان در بوستان مهرشهر
خوسف با حضور امام جمعه و جمعی از مدیران شهرستان
برگزار شد .امام جمعه خوسف ،در این نشست ،با اشاره به
اهمیت قرآن و عترت از دیدگاه روایات و احادیث ،گفت:
بیش از  100دوره و محفل قرآنی خانوادگی ،دوستانه و جزء
خوانی در مساجد و بقاع متبرکه شهرستان از زمان قدیم
برگزار میشود و ادامه دارد .حجت االسالم والمسلمین
«شاهبیکی» ،ادامه داد :سه سال است به منظور جذب
حداکثری مردم شهر و روستاهای تابعه ،مراسم محوری و
معنوی  30شب با قرآن و عترت در بوستان مهرشهر خوسف،
به جز شب های احیا که در مسجد جامع است ،برگزار می
شود .وی در خواست کرد :امسال نیز برای چهارمین سال
باید برنامه ریزی درستی انجام شود تا مراسم باشکوه تر و در
خور قرآن و اهل بیت(ع) برگزار شود .به گفته وی ،این مراسم
از شب اول ماه مبارک رمضان تا شب عید فطر ادامه دارد و در
حاشیه مراسم نیز خیمه های معرفت ،کارگاه های نقاشی،
قصه گویی و سرگرمی نونهاالن با همکاری مربیان و اداره های
تبلیغات اسالمی ،اوقاف و امور خیریه و بهزیستی شهرستان
برپا می شود .به گزارش«خراسان جنوبی» ،در این نشست
اعالم شد ،آماده سازی فضا ،تهیه فرش ،قرآن و رحل ،چادر
و کانکس ،وسایل صوتی ،امنیت منطقه و  ...با همکاری دفتر
امام جمعه ،شهرداری ،شورای شهر ،دارالقرآن کریم هدایت،
کانون های فرهنگی تربیتی ،نیروی انتظامی ،راهنمایی و
رانندگی ،بسیج و سپاه ،اداره کتابخانه ها و حمایت خیران در
کمک های نقدی و کمک هزینه کربالی معلی و مشهد مقدس
برگزار می شود.

خسارت سیل به 20قنات درح
محمد خسروی  -سیل اخیر به  20رشته قنات در بخش
درح سربیشه خسارت وارد کرد« .جوادی» ،مدیر جهاد
کشاورزی سربیشه ،در جلسه بررسی خسارت های سیل که
در بخشداری درح با حضور مسئوالن شهرستان تشکیل شد،
با اعالم این خبر اظهار کرد :در این بارندگی های سیل آسا
 50راس دام نیز در مناطق عشایری درح تلف شد« .توسلی»،
رئیس جمعیت هالل احمر سربیشه هم با بیان این که هشت
تیم عملیاتی هالل احمر در زمان بارندگی ها و جاری شدن
سیالب در بخش درح مشغول امدادرسانی بودند ،از توزیع
 70تخته چادر 200 ،تخته پتو و  80بسته غذایی در بین
سیل زدگان این بخش خبر داد .دکتر «افضلی» نماينده مردم
نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی ،نیز ساخت و
ساز در حریم رودخانه ها را یکی از دالیل مهم بروز حوادث در
سیالب های اخیر بیان کرد و خواستار توجه ویژه بر ساخت
و ترمیم دیوارهای ساحلی و همچنین مقاوم سازی خانه
ها در روستاها شد« .فالحی» ،فرماندار سربیشه هم گفت:
انسجام و آمادگی دستگاه های مدیریت بحران و همکاری
مردم سبب شد تا سیال بهای اخیر کمترین خسارت را به
دنبال داشته باشد.

