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شهرستان ها
سه شنبه  3۱اردیبهشت  1۵ . ۱۳۹۸رمضان  .۱۴۴۰شماره ۲99۸

از گوشه و کنار استان

توزیع 4هزار غذای گرم در قاینات
چهار هزار پرس غذای گرم طی شب های ماه مبارک
رمضان بین مستمندان به ویژه در مناطق دورافتاده و
روستاهای عشایری قاینات توزیع شد .مسئول بسیج
سازندگی قاینات اظهار کرد :عالوه بر این  150سبد
کاال به ارزش  75میلیون ریال نیز در ماه مبارک رمضان
بین نیازمندان و  80بسته معیشتی البسه و کفش
با مشارکت خیران به ارزش  120میلیون ریال بین
مستمندان و قشرهای آسیب پذیر شهرستان توزیع
شد« .حسن فخیم زاده» افزود :عالوه بر این ،کارکنان
ناحیه مقاومت بسیج در اقدامی انسان دوستانه در
سحرهای ماه مبارک رمضان چند وعده غذای مازاد بر
نیاز سحر خود را در اختیار خودرویی از بسیج سازندگی
قرار دادند تا هنگام سحر در منازل افراد شناسایی
شده توزیع شود و بیش از پنج هزار قرص نان رایگان بر
اساس طرح نان مهربانی نیز بین محرومان شهرستان
توزیع شود .به گفته وی این اقدامات به منظور کمک به
قشرهای آسیب پذیر و کم درآمد جامعه توسط بسیج
سازندگی قاینات و با همکاری حوزه های مقاومت بسیج
و خیران روستاها و دهیاران انجام شد.

بنیادبرکتبرنامه 3سالهاجرامیکند

با خبرنگاران

سرمایهگذاری 280میلیاردتومانیبا تمرکزبرنهبندان
بنیاد برکت در برنامه سه ساله ای که برای
سرمایه گذاری در استان تدوین کرده 280
میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است که
تمرکز این سرمایه گذاری در نهبندان است.
به گزارش«خراسان جنوبی» ،نماینده مردم
نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی،
در جلسه ای که با دکتر «همتی» رئیس کارگروه
زیستی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی
(ره) و اعضای هیئت مدیره شرکت پردیس از
زیرمجموعه های این ستاد داشت ،با اشاره به
سفر مقام معظم رهبری در سال  78به نهبندان
و تشکیل ستاد توسعه شهرستان های نهبندان
و سربیشه گفت :با ابراز تاسف ،فعالیت های
زیربنایی برای توسعه این دو شهرستان انجام
نشده است طوری که شاهد مهاجرت مردم از
این منطقه به دلیل ایجاد نشدن شغل ،درآمد
و توسعه هستیم .دکتر «افضلی» ،با تشکر از
خدمات انجام شده توسط بنیاد برکت طی چند

برنامه های اوقات فراغت خوسف
برنامه های تدارک دیده شده برای گذران اوقات
فراغت تابستانی در خوسف اعالم شد.
«چهکندی نژاد» ،رئیس اداره ورزش و جوانان خوسف
در نشستی با اعالم این که  15رشته ورزشی در قالب
برنامه های اوقات فراغت ،المپیاد استعدادهای برتر،
برگزاری رقابت ها و  ...در تابستان فعال می شود،
گفت :این رشته ها با همکاری هیئت های ورزشی و با
حضور مربیان شهرستانی و استانی در شهرستان فعال
خواهد شد« .آسمانی» معاون پرورشی و تربیت بدنی
مدیریت آموزش و پرورش خوسف هم از آماده شدن
زمین چمن مصنوعی و سالن تخصصی تیراندازی
برای استفاده مردم و به ویژه دانش آموزان در دبیرستان
عالمه امینی و مرکز اختالالت یادگیری خوسف خبر
داد و گفت :دو کانون فرهنگی تربیتی و مرکز دارالقرآن
الکریم هدایت در این شهر و در روستاهای با جمعیت
دانش آموزی باال نیز پایگاه های اوقات فراغت فعال
است و دانش آموزان را در کالس های مورد عالقه
قرآنی ،فرهنگی هنری ،ورزشی ،علمی و آموزشی
جذب می کند« .قلی زاده» ،معاون سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی فرماندار خوسف نیز با تاکید بر پرهیز از
موازی کاری دستگاه ها در برگزاری کالس ها و دوره
های آموزشی برای نوجوان و جوانان گفت :اداره ورزش
و جوانان باید با حضور دستگاه هایی که در تابستان
کالس ها و دوره های آموزشی برگزار می کنند ،کمیته
تخصصی سامان دهی تشکیل دهد و همه برنامه های
شهرستان یکپارچه شود و هر اداره ای یک قسمت کار
را بر عهده گیرد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

سال اخیر در این دو شهرستان اظهار کرد :از
آن جا که نهبندان و سربیشه با توجه به عمق
محرومیتشان نیاز به توسعه پایدار زیربنایی با
مشاوره و مشارکت مردم و نخبگان دلسوز دارد
و تجربه تحقیقات و اقدام های زیربنایی انجام
شده توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در
شهرستان هرمز می تواند الگوی مناسبی برای
این شهرستان ها باشد .او درخواست کرد،
همانند شهرستان هرمز این ستاد برای توسعه
نهبندان و سربیشه نیز اقدام های الزم را به عمل
آورد همچنین خواستار ایجاد دفتر بنیاد برکت
در نهبندان و سربیشه با انتخاب مدیران اجرایی
قوی و مردمی شد.
رئیس کارگروه زیستی ستاد اجرایی فرمان
امام خمینی (ره) هم اعالم کرد :این ستاد
اجرایی در نظر دارد  30میلیارد تومان برای
تامین زیرساخت ها و  250میلیارد تومان
تسهیالت در بخش اشتغال زایی طی سه سال

در خراسان جنوبی سرمایه گذاری کند که با
توجه به محرومیت نهبندان تمرکز آن بر این
شهرستان خواهد بود .دکتر همتی ،در ادامه
خواستار کمک نمایندگان استان ،استاندار و

مسئوالن خراسان جنوبی برای تسریع و رفع
موانع در اجرای پروژه بزرگ ستاد اجرایی
فرمان امام (ره) به منظور اشتغال زایی گسترده
در استان شد.

تشکیل ستاد مناسبت های خرداد در شهرستان ها
ستادهای بزرگداشت سوم خرداد ،سالروز
ارتحال امام خمینی (ره) و راهپیمایی روز
جهانی قدس در آیسک ،خوسف  ،سرایان و
خضری دشت بیاض تشکیل شد .به گزارش
«عرب نجات» از آیسک ،در جلسه ستاد مراسم
بزرگداشت سوم خرداد و سالگرد ارتحال امام
خمینی (ره) این بخش« ،برازنده» بخشدار
آیسک به تجلیل از ایثارگران حماسه آزاد سازی
خرمشهر و دیدار با خانواده شهدای این عملیات
در مصعبی و چرمه اشاره کرد .حجتاالسالم
والمسلمین «رادمرد» ،امام جمعه آیسک نیز
قدم برداشتن در مسیر امام (ره) و شهدا و
انقالب را وظیفه آحاد مردم و مسئوالن دانست
و از برنامه ریزی ستاد نماز جمعه این بخش
برای گرامی داشت سوم خرداد در مصالی

مهم پیش رو ،گفت :مراسم محوری شب
ارتحال امام راحل (ره) در روستاها با همکاری
دهیاران و شوراهای اسالمی و پایگاه های
بسیج برگزار میشود .سرهنگ «بشیری»
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه خوسف هم
با گرامی داشت این ایام ،از برگزاری بیش از10
برنامه ویژه سوم خرداد ماه خبر داد.
گزارش«موسوی» ،از سرایان نیز حاکی است،
ستاد گرامی داشت سالروز فتح خرمشهر و
ارتحال امام خمینی (ره) در این شهرستان
برگزار شد که «رسولی مقدم» فرماندار سرایان
در این جلسه ،سالروز حماسه فتح خرمشهر
را یادآور روزهایی دانست که در جنگ هشت
ساله دفاع مقدس به عنوان زرین ترین اوراق
دفتر و کتاب دفاع مقدس در خرداد اتفاق

* به منظور ارتقای آگاهی مددجویان زیر
پوشش کمیته امداد خمینی (ره) قاینات
یک دوره آموزشی سبک زندگی اسالمی
و فرزندپروری ،پیشگیری از آسیب های
اجتماعی و بیان احکام و نماز و قرآن آموزی با

قرآن هر روز بعد از اقامه نماز ظهر و عصر در
مسجد باقرالعلوم (ع) این دانشگاه سوره
مبارکه حشر توسط امام جمعه تفسیر می شود.
* رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) قاینات،
گفت :به منظور کمک به معیشت ایتام زیر

سدیدی -عملیات اجرایی پل زیرگذر روستای دهشک نیمبلوک
به زودی آغاز می شود .بخشدار نیمبلوک ،احداث این پل را یکی از
خواسته های دیرینه اهالی این روستا اعالم و اظهار کرد :با پیگیری
های انجام شده پل زیرگذر در مرحله اول به مناقصه رفت و چون
متقاضی نداشت باید دوباره به مناقصه گذاشته شود که امیدواریم در
این مرحله پیمانکاران بومی برای اجرای عملیات ساخت آن پا پیش
بگذارند .مهندس «خسروی» ،با بیان این که دو و نیم کیلومتر از ورودی
خضری دشت بیاض که باید دو بانده شود و پیمانکار در حال انجام
آن است ،افزود :برای حذف ستون های برق از وسط جاده ،چهار بار
مناقصه برگزار شد که هیچ پیمانکاری متقاضی اجرای این پروژه نبود
و همچنان پیگیر تامین اعتبار و پیمانکار برای آن هستیم.

کمبود فضای آموزشی در طبس مسینا
افتاد .بنا بر گزارش«سدیدی» از خضری دشت
بیاض« ،خسروی» بخشدار نیمبلوک هم در
جلسه بزرگداشت فتح خرمشهر ،از مسئوالن
و سخنرانان این بخش خواست در برنامه های
مختلف به ابعاد فتح خرمشهر بپردازند« .فرخ
دوست» فرمانده حوزه شهید باهنر خضری
دشت بیاض هم ادامه داد :به منظور ارج
نهادن به مقام شهدا  12پالک افتخار بر سر
در منازل والدین و همسران شهدای بخش
نیمبلوک نصب می شود .به گزارش «حقانی»
از قاین ،حجت االسالم «زحمتکار» مسئول
واحد فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
قاینات نیز اعالم کرد :به مناسبت گرامی داشت
سالروز فتح خرمشهر؛ گلزار شهدای گمنام این
دانشگاه عطرافشانی و گلباران می شود.

چند خط خبر
شرکت  100نفر از خواهران روستای اسفشاد
برگزار شد.
* حجت االسالم «زحمتکار» ،مسئول واحد
فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی قاینات گفت:
به مناسبت ماه مبارک رمضان و ترویج فرهنگ

سال گذشته  125واحد تولیدی قاینات رایگان از زیرساخت گاز
بهره مند شد .فرماندار در جلسه کمیسیون برنامه ریزی ،هماهنگی
و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز شهرستان اظهار کرد :این کار با
اعتباری بیش از سه میلیارد و 250میلیون تومان انجام شد« .کریمی»،
خواستار گازرسانی به  10واحد تولیدی دیگر شهرستان شد و ادامه
داد :مسئولیت پذیری باید ما را ملزم کند که بتوانیم با مطالعه و فکر
برای حذف فرایندهای معیوب اقدام کنیم.

پل زیرگذر برای دهشک

خروجی جلسه

نماز جمعه ،جلسه های قرآنی و تبلیغات شهری
خبر داد .در این جلسه بر برگزاری باشکوه
مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)
تاکید و مقرر شد عالوه بر سرکشی از خانواده
شهدا و برگزاری همایش دوچرخه سواری،
مراسم ویژه سالگرد ارتحال امام (ره) و یادواره
شهدای ۱۵خرداد با سخنرانی حجت االسالم
ماندگاری ظهر روز ۱۳خرداد در مسجد جامع
آیسک برگزار شود.
«مشمولی» ،از خوسف هم گزارش داد،
نشست برنامه ریزی بزرگداشت سوم خرداد،
راهپیمایی روز جهانی قدس و سالگرد ارتحال
امام خمینی (ره) در این شهرستان برگزار
شد« .شفیعی» فرماندار خوسف هم با تاکید
بر حضور مدیران شهرستان در سه مناسبت

گازرسانی رایگان به 125واحد تولیدی
قاینات

پوشش این نهاد و به همت موسسه نیکوکاری
غدیر قاین یک تخته فرش شش متری در جوار
مسجد امام علی (ع) توسط بانوان هنرمند عضو
این موسسه در حال بافت است که ارزش آن
 80میلیون ریال است.

طبس مسینای درمیان با کمبود شدید فضای آموزشی مواجه است.
«بشیری زاده» فرماندار درمیان در جلسه شورای آموزش و پرورش
شهرستانبااشارهبهمصوبههایسفراستانداربهدرمیانگفت:یکیاز
این مصوبه ها با توجه به جمعیت طبس مسینا و کمبود فضای آموزشی
در این شهر و همچنین اسدیه ،فراهم کردن زیرساخت ها و احداث چند
مدرسه توسط سازمان توسعه و نوسازی مدارس است كه انتظار می رود
اهتمام بیشتری در این زمینه انجام شود.

پیشرفت 75درصدی پروژه آب شرب
«گرم تمام ده»
پروژه تامین آب شرب منطقه عشایری گرم تمام ده نهبندان  75درصد
پیشرفت دارد .مدیر کل امور عشایری در بازدید از مناطق عشایری
نهبندان با بیان این که پروژه چاه آب شرب «گرم تمام ده» به منظور
تامین آب شرب انسان و دام عشایر با دبی دو لیتر بر ثانیه و بهره مندی
 500خانوار در دست اجراست افزود :پیش بینی می شود تا هفته
دولت این پروژه به بهره برداری رسد« .حسین حسین پور» اظهار کرد:
با توجه به پراکندگی محله های عشایری نهبندان و با توجه به این که در
منطقه گرم تمام ده چاه تامین آب شرب وجود ندارد و آب شرب عشایر با
تانکر از فاصله  90کیلومتری حمل می شود ،اداره کل امور عشایری؛
حفر و تجهیز چاه آب شرب را در دستور کار دارد .همچنین ،حفر و
نصب لوله جدار چاه ،احداث مخزن  60متر مکعبی و اتاق تاسیسات و
اجرای شبکه برق با اعتبار سه میلیارد و  300میلیون ریال اجرا شده
و حصارکشی و نصب منصوبات این پروژه نیز در دست اقدام است.

