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مسیرطبس
هووی
محور دلهره

با خبرنگاران

ارتقای ایمنی محور
دیهوک -طبس
اتمام عملیات به سازی و روکش آسفالت گرم
محور دیهوک  -طبس به طول  6کیلومتر ،ارتقای
ایمنی این محور را فراهم کرد .رئیس اداره
راهداری و حمل و نقل جاده ای دیهوک اظهار
کرد :با توجه به قرار داشتن در فصل گرم سال که
از نظر فنی مساعد انجام روکش آسفالت است ،با
استمرار لکه گیری با آسفالت گرم ،ضریب ایمنی
راه از طریق به سازی رویه به مقدار قابل توجهی
بهبود یافته است و طول عمر راه نیز از این طریق
افزایش می یابد« .مهدی کیانپور» ،ادامه داد :از
ابتدای امسال اجرای عملیات لکه گیری آسفالت
به میزان  2هزار و  600متر مربع در محورهای
حوزه استحفاظی دیهوک انجام شد.

برنامه ها برای میادین طبس
شهرداری طبس در جمع خبرنگاران برنامه های
مد نظر برای سر و سامان دادن به مبلمان شهری
را تشریح کرد« .بهارستانی یزدی» درباره پروژه
بولوار منا گفت :این طرح ترافیک هسته اصلی
شهر را تقسیم و مسیر رفت و آمد شهرک های
رضوان شهر ،زیباشهر ،شهید صدوقی و امام
حسین (ع) را آسان تر می کند افزون بر این،
هزینه پروژه بولوار منا پنج میلیارد تومان است
که تاکنون سه میلیارد تومان برای آن هزینه شده
است .او ،با اشاره به پروژه بولوار شهدای گمنام
گفت :یکی از مهم ترین بولوارها که با اعتماد
به مهندسان بومی طراحی شده است در آینده
از زیباترین محورهای درون شهری می شود.

خسارتهایتوفاندر نهبندان
باد و توفان روزهای اخیر  28میلیارد تومان به
بخش کشاورزی نهبندان خسارت وارد کرد.
مدیر جهاد کشاورزی نهبندان ،اظهار کرد :بر
اثر باد و توفان چند روز گذشته افزون بر خسارت
 20تا صد در صدی به گلخانه های شهرستان،
هزار و  300هکتار از محصوالت باغی شامل
پسته ،عناب ،زرشک ،انار ،زیتون ،خرما و هزار و
 250هکتار از محصوالت زراعی خسارت دید.
مهندس«مالکی» ،بیشترین خسارت را به باغ
های پسته با  60درصد اعالم کرد .

توسلی
اصطالح جاده مرگ تاکنون برای محور بیرجند -قاین
مصداق داشت اما مدتی هست که تغییر مسیر داده
است و شریان های مواصالتی طبس یعنی طبس-
دیهوک و طبس -یزد این نام را یدک می کشد .نماینده
مردم فردوس ،طبس ،سرایان و بشرویه در مجلس
شورای اسالمی در جمع خبرنگاران طبس با اعالم
این مطلب ،اظهار کرد :در یکی از جلسه ها با نیروی
انتظامی ،مطرح کردند که حوادث جاده ای طبس-
یزد و دیهوک – راور ،رو به فزونی نهاده است به همین
دلیل در دیداری که با معاون اول رئیس جمهور و رئیس

سازمان برنامه و بودجه داشتم این موضوع مطرح و
دستورهایی هم صادر شد .دکتر «امیرحسنخانی»،
در حوزه مشکالت راه آهن نیز با بیان توضیحاتی ،قول
داد برای مسیر طبس به راه آهن که به تازگی دو بانده
و این امر سبب ایجاد خطرهایی در نزدیکی شهر شده
است ،پیگیریهایی انجام دهد .وی ادامه داد :جدول
مندلیف در طبس است ،اما خام فروشی سبب شده
است چیزی از این منابع سرشار عاید این شهرستان
نشود دلیلش هم این است که خیلی از موارد در طبس
متولی ندارد و مشکل بزرگ تر ،این که بسیاری از
مسئوالن کشور شناختی از طبس ندارند حال آن که
ظرفیت ویژه و خاصی برای کشور است .او ،با اشاره

به سهم  2درصد طبس از معادن گفت :در جلسه ای
با وزیر مطرح کردم که کل  2درصد باید پرداخت شود
تا همه چیز مشخص و شفاف باشد و استقبال شد و
وزیر نامه ای هم نوشت .این نماینده مردم در مجلس،
درباره پروژه پروده چهار اظهار کرد :شرکت ایمیدرو
 ۱۵درصد مبلغ به میزان  ۸۰میلیارد تومان برای
فاینانس پروژه پروده چهار را به بانک پرداخت کرده
است و مهندسان و کارشناسان چینی برای آغاز پروژه
به طبس می آیند .وی ادامه داد :نیروگاه حرارتی جای
بسیاری برای کار دارد و در این زمینه دو سال گذشته
مصوبه شورای اقتصاد گرفته شد و برای بهره برداری در
صدد هستیم که رئیس جمهور یا معاون اول او را برای
افتتاح پروژه به طبس بیاوریم.

سرمایه  25میلیاردی در درمان سرایان
نماینده مردم فردوس ،طبس ،سرایان و بشرویه در
مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران سرایان
هم با اعتقادبه این موضوع که یکی از قابلیت های این
شهرستان ،خاک بنتونیت است ،افزود :با رایزنی های
انجام شده ،راه اندازی کارخانه بنتونیت اکتیو در
سرایان پیگیری می شود .امیرحسنخانی ،از سرمایه
گذاری  25میلیارد تومانی دولت در گسترش فضای
بیمارستان سرایان در سال گذشته به عنوان یک کار
اساسی یاد و اظهار کرد :امسال برای این منظور 1.5
میلیارد تومان اختصاص یافت

تولید اولینطرح مشارکتی روستاییکشور با 30درصدظرفیت
اکبری -عملیات احداث کارخانه تولید خوراک دام
چاهداشی به عنوان اولین طرح مشارکتی روستایی
کشور ،سال  95از طریق ویدئو کنفرانس با حضور
معاون اول رئیس جمهور همزمان با سراسر کشور
شروع شد و بعد از دو سال به بهره برداری رسید .تامین
خوراک دام در چهار شهرستان مرزی استان با توجه
به فقر مراتع و حدود دو دهه خشکسالی به ویژه در
نهبندان ،کاهش هزینه های خوراک دام با توجه به
سهامدار بودن روستاییان در کارخانه و حذف هزینه
های گزاف حمل علوفه و خوراک دام از استان های
همجوار به شهرستان و حذف دالالن ،افزایش کیفیت
گوشت و شیر تولید شده به دلیل استفاده از مواد
ارگانیک و سالم در تولید خوراک دام ،ترغیب بیشتر
روستاییان برای فعالیت در حوزه دام پروری و تکمیل
چرخه تولید گوشت قرمز از عمده مزایای طرح بود.
مدیر جهاد کشاورزی نهبندان در روز آغاز عملیات
اجرایی کارخانه تولید خوراک دام چاهداشی ،اعتبار
آن را  1.5میلیارد تومان اعالم کرد که از این میزان
 230میلیون تومان سهم آورده شرکت و بقیه ،سهم
دولت با بهره صفر درصد است.

گفت و گـو با مدیـر عامل ایـن کارخانه حـاوی خبرهای
خوبـی نبـود و آن طـور کـه «بهرامـی» بیـان کـرد ،ایـن
کارخانه بـا  30درصـد ظرفیت در حال فعالیت اسـت.
به گفتـه «بهرامـی» ،ایـن کارخانـه با کمتـر از یک سـوم
ظرفیت تولیـد به دلیـل نبود سـرمایه در گـردش با 11
نیـرو بـه طـور مسـتقیم در حـال فعالیـت بـود و مشـکل
دیگـر پیـش رو ایـن اسـت کـه توسـط تامیـن اجتماعـی
بـه عنـوان کارگاه تولیـدی در نظـر گرفتـه نمـی شـود
تـا مشـمول قوانیـن بیمـه ای و پرداخـت  20درصـدی
بیمـه از سـوی دولت قـرار گیـرد .او بـا اشـاره بـه این که
ظرفیت تولیـد کارخانـه که بیـش از  7هـزار و  200تن
در سال اسـت به  2هزار تن هم نمی رسد ،از مشارکت
 201نفـر در پرونـده وام بـرای اجـرای ایـن طـرح و
هـزار و  480خانـوار عضـو تعاونـی خبـر داد و گفـت:
برخـی مشـارکت کننـدگان در طـرح ،کارت یارانـه آن
هـا بـه عنـوان ضمانـت بـرای پرداخـت وام گرفته شـده
اسـت و هـر چـه کارخانه سـود داشـته باشـد به حسـاب
آن هـا واریـز مـی شـود امـا تـا پرداخـت کامـل اقسـاط و

برنامه ریزی جشن والیت در خضری
امیرحسنخانی:
در یکی از جلسه ها
با نیروی انتظامی،
مطرح کردند که
حوادث جاده ای
طبس -یزد و
دیهوک – راور ،رو
به فزونی نهاده
است به همین
دلیل در دیداری
که با معاون اول
رئیس جمهور و
رئیس سازمان
برنامه و بودجه
داشتم این
موضوع مطرح و
دستورهایی هم
صادر شد

سدیدی -جشن بزرگ عید غدیر خم در خضری دشت بیاض برگزار می شود.
مسئول نمایندگی تبلیغات اسالمی نیمبلوک با بیان این که نماز جمعه پیش رو
در امامزاده اسماعیل خشکان برگزار می شود ،افزود :جشن بزرگ عید غدیر خم
در مسجد امام حسین (ع) برگزار خواهد شد .حجت االسالم «میری» ،برپایی
ایستگاه خودرونویسی ،اعزام مبلغ به روستاها ،گردهمایی روحانیان و  ...را
از دیگر برنامه های تدارک دیده شده برای بزرگداشت دهه والیت و امامت در
بخش نیمبلوک اعالم کرد.

قرآن آموزان خوسف تقدیر شدند
مراسم اختتامیه کالس های ترم تابستان و تقدیر از قرآن آموزان مرکز دارالقرآن
الکریم هدایت خوسف با حضور قرآن آموزان ،خانواده ها و جمعی از مسئوالن
برگزار شد .حجت االسالم والمسلمین «شاهبیکی» امام جمعه خوسف ،در این
مراسم با اشاره به دهه امامت و والیت ،گفت :عید غدیر ،تجلی امامت و والیت
است« .آسمانی» معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش خوسف هم
درباره برنامه ها و کالس های مرکز دارالقرآن الکریم هدایت اظهار کرد :بیش
از  ۳۳۰قرآن آموز دختر و پسر در کالس های قرآن ،احکام ،مشاوره و تربیت
قرآنی ،تفسیر سوره لقمان ،مداحی و حفظ قرآن مرکز دارالقرآن شرکت کردند.

نذرهای قربانی

 500میلیون تومان سرمایه درگردش اختصاص یافت

سرمایه در گردش نداریم

از گوشه و کنار استان

بدهی هـا بـرای واریـز سـود نمـی تـوان اقـدام کـرد .او
ادامـه داد :بـا این وضعیـت درآمـدی ،طرحی کـه دیده
شـده بـود و تسـهیالتی کـه پرداخـت شـد جوابگـوی
هزینـه هـای انجـام شـده هـم نبـود بنابرایـن سـودی به
اعضا پرداخت نشـده اسـت و تا پرداخت کامل اقسـاط
باید صبر کـرد .فرمانـدار نهبندان هم با اشـاره به سـفر
اسـتاندار و پیگیـری بـرای تامیـن سـرمایه در گـردش
ایـن کارخانـه ،گفـت 500 :میلیـون تومان تسـهیالت
ارزان قیمـت بـا نـرخ  4درصـد بـه آن اختصـاص یافـت
تـا سـرمایه در گـردش ایـن کارخانـه تامیـن شـود و اگـر
تقاضای بیشتری برای سـرمایه وجود دارد مدیر عامل
کارخانـه مـی توانـد بـا درخواسـت از بانـک کشـاورزی
از تسـهیالت بـا نـرخ سـود  10درصـد بهره منـد شـود.
آن طـور کـه «بیگـی» مـی گویـد :بیمـه ای شـامل حـال
ایـن کارخانه نشـد و پیگیـری هـا هـم راه به جایـی نبرد
و چون قوانین مشـخص اسـت شـاید نتوان در ایـن باره
کاری انجـام داد مگـر آن کـه تعـداد نیروهـای شـاغل
افزایـش یابـد .همچنیـن بـا شـرایط فعلـی مـی تـوان از
طرح یارانه دسـتمزدی کـه دولـت در نظر گرفته اسـت
اسـتفاده کـرد.

 12راس گوسفند توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و مرکز نیکوکاری
جمع آوری شد .به گزارش «خراسان جنوبی» ،افزون بر این 36 ،میلیون تومان
کمک های نقدی در اختیار نهادهای حمایتی بخش نیمبلوک مانند کمیته
امداد امام خمینی (ره) و مرکز نیکوکاری جواد االئمه (ع) قرار گرفت تا بین 136
نفر از ایتام و سادات زیرپوشش کمیته امداد توزیع شود.

کشف مواد مخدر در خوسف
فرمانده انتظامی خوسف از کشف  ۱۵کیلو گرم تریاک خبر داد .سرهنگ
«صادقی» افزود :ماموران هنگام گشت زنی در محورهای فرعی شهرستان به
یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک شدند که پس از بازرسی 15کیلو گرم تریاک
کشف و ضبط کردند .به گفته او ،در این زمینه یک دستگاه موتورسیکلت توقیف
و یک متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شد.

اسالمیه؛ تنها باغشهر رسمی ایران
«اسالمیه» به عنوان تنها باغشهر رسمی کشور مطرح است .شهردار باغشهر
اسالمیه در نشست خبری گفت :نام باغشهر اسالمیه در شورای فرهنگ عمومی
و فرمانداری فردوس رای آورده است و این نامگذاری در وزارت کشور مراحل
نهایی را طی می کند .مهندس«مطلبی پور» ،ادامه داد :برای حفظ هویت این
باغشهر ،تالش های زیادی انجام شده است و هدف این بود به عنوان یک برند
معرفی شود چرا که از  30درصد بافت مسکونی شهری  27درصد باغ مسکونی
و بقیه هم معابر است.

