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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

106پروژهدیروز به بهره برداری رسید
اخبار

جهادی ها در زیرکوه
گروه جهادی دبیرستان سیدالشهدا (ع) تهران
برای خدمات رسانی در روستاهای قومنج و مناوند
زیرکوهمستقرشد.اینگروه 43نفرهتاهفتمشهریور
به اهالی روستاهای زیرکوه خدمت رسانی می
کند .اجرای کانال کشاورزی برای آب رسانی به
مزارع ،حصارکشی مسجد و حسینیه روستاها،
مرمت بقعه امامزاده ،توزیع  100بسته نوشت افزار
و  200بسته مواد غذایی و برگزاری کالس های
تقویت درسی و مسابقات ورزشی برای کودکان و
نوجوانان از خدماتی است که این گروه جهادی به
مردمروستاهایقومنجومناوندارائهمیکند.

طرح های آماده بهزیستی
زه ــرا خ ـســروی -ساختمان مرکز فــوریــت های
اجتماعی قاینات که سال  ۹۶کلنگ زنی شد ،با
هزینه دو میلیارد و  ۵۵۰میلیون ریال آماده بهره
برداری است« .عرب نژاد» مدیر کل بهزیستی ،از
برنامه ریزی افتتاح ساختمان نمایندگی خدمات
بخش ســده ،ساختمان فوریت هــای اجتماعی
قاینات ،کپرهای روستای شاهمردی و یک مسکن
روستایی دو معلولیتی در خوسف با اعتبار بیش از
هشت میلیارد و ۶۵۰میلیون ریال همزمان با هفته
دولت خبر داد و گفت :ساخت کپرهای روستای
شاهمردی با کمک و حمایت موسسه نیک گامان
جمشید تهران انجام شد.

خیابان مالعبدا ...بشروی
یک طرفه شد

پورغزنین-طرحیکطرفهشدنخیابانمالعبدا...
بشروی بشرویه به منظور روان سازی ترافیک در
این خیابان تصویب شد .شهردار بشرویه در نشست
خبریگفت:برایروانسازیترافیکدراینخیابان
طرح یک طرفه شدن این مسیر به تصویب رسیده،
بنابراین از ورودی بولوار و میدان قائم به میدان امام
خمینی (ره) و مالعبدا 12...یک طرفه شده است.
«باللی» طرح به سازی تقاطع پارک شکوفه تا بولوار
جانبازان را از اولویت های امسال اعالم کرد و با
اشارهبهاینکهعبورومرورخودروهایسنگینونیمه
سنگین در بولوار جانبازان و ورود آن ها به محدوده
شهری در تقاطع پارک شکوفه و خیابان حجت،
سبب بروز مشکالتی برای مردم شده است ،اضافه
کرد :در مرحله اول برای تملک و اجرا کار را با هزینه
یکمیلیاردتومانیآغازمیکنیم.

دومینبرگ ازکارتابلدولت دراستان

گروه شهرستان ها -قطار بهره برداری از پروژه های هفته
دولت در روز دوم حرکت خود از ایستگاه 106پروژه عبور
کرد تا نوید دهنده امتداد مسیر توسعه و آبادانی باشد .به
گزارش «خراسان جنوبی» ،روز گذشته معاون هماهنگی
امور عمرانی استاندار عازم سرایان شد تا به نمایندگی از
پروژه های افتتاحی دومین روز هفته دولت ،روبان چند
پروژه را قیچی کند که طرح به سازی محور بیرجند -سه
قلعه(قطعهچاهطالب-سهقلعه)ازجملهاینطرحهابود.
«میرجعفریان»روندپیشرفتمصوبههایسفراستانداربه
سرایانراخوبارزیابیکردوگفت:اینشهرستان،پیشتاز
اجرای مصوبه های سفر است .وی با اشاره به بهره مندی
 ۹۱درصد جمعیت این شهرستان از نعمت گاز ،تامین
انرژی را از مشکالت واحدهای تولیدی دانست و افزود:
گازرسانیبهروستاهاهمچناندردستورکارقراردارد.
فرماندارسرایانهمدرآیینافتتاحاینطرح،بهرهبرداری
ازمسیررابااعتباردومیلیاردو ۹۶۰میلیونتومانوباطول
 7/4کیلومتراعالمواضافهکرد:گازرسانیبههفتواحد
صنعتیوتولیدیبااعتباردومیلیاردو ۱۰۰میلیونتومان
و اجرای  ۲۱کیلومتر خط تغذیه و شبکه ،ایستگاه اندازه
گیریوانشعاباتافتتاحشد.بهگفته«رسولیمقدم»،طی
هفته دولت بهره برداری از ۷۷طرح عمرانی با اعتبار۱۹
میلیاردتوماندراینشهرستانآغازمیشود.بهرهبرداری
از سايت اينترنتي پر سرعت روستايي چاه غياث با اعتبار
بیشاز ۲۰ميلياردريالوکلنگزنياحداثپروژهاصالح
مسيروايمنسازيتقاطعهمسطحجادهعمروييبامحور
دوبانده سرايان -آيسک از دیگر پروژه های افتتاحی و
کلنگزنیروزگذشتهدرسرایانبود.

گزارشخبرنگارماازخضریدشتبیاضهمحاکیاست،
روز گذشته  22پروژه با اعتبار سه میلیارد و  410میلیون
تومان با جمعیت 10هزار و 500نفر به بهره داری رسید.
افتتاح طرح آبیاری تحت فشار چاه شماره چهار خضری
بهنمایندگیازهفتپروژه،روکشآسفالتمعابرشهری،
افتتاح پل محور روستایی خضری به علی زنگی فتح آباد و
آسفالتمعابرروستاییبیناباجبهنمایندگیاز 11پروژهاز
طرحهایهفتهدولتدرخضریدشتبیاضبود.

طرح 100نفریشترداشتی

اشتغالبرای 16نفر

باحضورفرماندارنهبندان،امامجمعهوجمعیازمسئوالن؛
چهار پروژه احیا و مرمت قنات و یک پروژه احداث استخر
ذخیره قنات های اسدآباد ،کالک ذهاب ،مبادی سفلی
و احمدآباد هم به بهره برداری رسید .افزون بر این ،طرح
 100نفری پرورش شتر داشتی با سرمایه گذاری 700
میلیونتومان،ترمیموبازسازینوارحفاریمعابرشوسف
و اجرای جدول گذاری ،زیرسازی خیابان فردوس و
مرزداران این شهر با مجموع اعتبار بیش از یک میلیارد و

به گزارش خبرنگار ما از بشرویه ،هفت طرح در ارسک
بشرویههمروزگذشتهبااعتباریکمیلیاردو ۲۶۵میلیون
تومان به منظور بهره مندی  ۲۷۱خانوار و اشتغال زایی
برای  ۱۶نفر افتتاح و همچنین کلنگ طرح توسعه بافت
شهری ارسک در این شهر به زمین زده شد .افزون بر این،
لوله گذاری موتور پمپ شهید اسماعیلی ،طرح هاللی
آبگیر ،کلنگ زنی طرح ارتقای مبلمان شهری ارسک،
ارتباط تلفن ثابت بولوار امام رضا (ع) ارسک ،پل مسیر

 5سرمایهگذار
برایشهرک
سنگ سربیشه

400میلیونتومانازدیگرپروژههایافتتاحیدرنهبندان
بود.افتتاحطرحآبیاریتحتفشار(قناتروستایحسین
آباد سرکل) با اعتبار بیش از  225میلیون تومان ،کلنگ
زنی اجرای دو پروژه آب رساني به روستاهای افضل آباد و
کوهلولهباجمعیتبهرهبردار100خانواروافتتاحدهیاری
گرمتمام دهبهنمایندگیازسهپروژهبااعتباربیشاز240
میلیونتومانهمدرنهبندانانجامشد.

 22پروژهدرخضریدشتبیاض

انصــاری -شــهرک تخصصــی ســنگ سربیشــه کــه
ویــژه کانــی هــای غیــر فلــزی اســت ،از ســال 84
افتتــاح شــد و تــا امســال متقاضــی ســرمایه گــذاری
نداشــت .مدیــر کل جــذب و حمایــت از ســرمایه
گــذاری اســتانداری ،از اعــام آمادگــی پنــج ســرمایه

از گوشه و کنار استان

 50میلیارد برای مسکن محرومان بشرویه

ارسکبهرقهبهطول 3کیلومترو...ازدیگرطرحهادراین
بخش بود .شهردار بشرویه هم از بهره برداری بیش از30
پروژهعمرانیخدماتیوکلنگ زنیدوپروژهمهمدرهفته
دولتبااعتبارهفتمیلیاردو ۶۵۰میلیونتومانخبردادو
گفت:آسفالتمعابربهمساحت 45هزارمترمربع،احداث
پارک خطی در بولوار قائم ،بوستان مادر و  ...از مهم ترین
طرح هاست« .باللی» با اشاره به طرح جدول گذاری،
زیرسازی و آسفالت باند کندروی بولوار امام رضا (ع) با
اعتبار حدود  700میلیون تومان افزود :عملیات اجرایی
آن هفته دولت آغاز می شود.گزارش خبرنگار ما از طبس
هم حاکی است ،در هفته دولت ۸۵پروژه با اعتبار بیش از
 ۴۸میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان در طبس افتتاح و چهار
پروژهبهمبلغ ۱۵میلیاردو ۶۲۵میلیونتومانشروعمی
شودکهبابهره برداریاز 89طرح،برای 226نفراشتغال
پایدارایجادخواهدشد.

پورغزنین -طی چهار ماه گذشته برای ساخت سهمیه منازل محرومان در
بشرویه اقدام جدی انجام نشده است .فرماندار بشرویه در جمع مردم روستای
غنی آباد با تاکید بر تسریع در روند ساخت این منازل توسط متقاضیان ،از تعیین
زمان برای این منظور خبر داد« .شفیعی» با اشاره به این که امسال تسهیالت
بسیار خوبی به منظور ساخت منازل محرومان در نظر گرفته شد ،افزود :بیش
از  500میلیارد ریال اعتبار به همراه تسهیالت به  ۶۰۰واحد در این شهرستان
تزریق خواهد شد .وی به آغاز مطالعات طرح تعریض جاده روستای غنی آباد
 نیگنان هم اشاره و ابراز امیدواری کرد :تعریض این جاده تا سال آینده آغازشود .وی به مصوبه های سفر استاندار هم گریزی زد و ادامه داد :بشرویه در این
سفر بیش از  ۶۰مصوبه داشت که در حال پیگیری است تا دهه فجر سال آینده
به سرانجام برسد .به گفته وی ،سیستم سرمایشی و گرمایشی مدارس روستای
غنی آباد به زودی تعویض و به روز خواهد شد.

فرماندار خوسف:

خانوادههانبایدمجبوربهتهیهلباسفرمشوند

معاون استاندار:
گازرسانی به
روستاها همچنان
در دستور کار قرار
دارد

 24پروژهدرزیرکوه
دردومینروزازهفتهدولت،هفتطرحبهنمایندگياز۲۴
پروژهبااعتباربیشازچهارميلياردو ۵۵۰ميليونتوماندر
شاسکوهزیرکوهبهبهره برداريرسيد.طرحجنگلکاریبا
نهالهمراهباهاللیآبگير،سیلبندخاکیاستند،تامین
برق متقاضیان ،بهينه سازي شبکه هاي برق  9روستا،
حفرچاهتامینآبشربدام۱۰محلهعشایری،زیرسازی
و آسفالت معابر به نمايندگي از پنج پروژه ،اجرای جدول و
کانیوو،زيرسازيوآسفالتمعابرآبيزبهنمايندگيازشش
پروژهشهريوبه سازیوآسفالتمحورآبیز-حاجيآباداز
دیگرپروژههایافتتاحیبود.

گــذار بــرای اجــرای پنــج طــرح فــراوری خــاک در
شــهرک تخصصــی ســنگ سربیشــه خبــر داد و
گفــت :دو ســرمایه گــذار غیــر بومــی و ســه ســرمایه
گــذار بومــی بــرای فعالیــت در ایــن شــهرک اعــام
آمادگــی کردنــد کــه بیشــترین تعــداد طــرح ،مربــوط

بــه فــراوری منیزیــت اســت .بــه گفتــه «جرجانــی»،
امســال  70درصــد شــهرک تخصصــی ســنگ
سربیشــه بــرای اجــرای پنــج طــرح جدیــد بــه ســرمایه
گــذاران واگــذار شــد و  30درصــد باقــی مانــده بــرای
اجــرای طــرح هــای خدماتــی اســت.

مشمولی  -سومین نشست شورای آموزش و پرورش خوسف در حالی با
محوریت احداث اردوگــاه دانش آموزی برگزار شد که فرماندار از مدیران
مدارس خواست خانواده ها را مجبور به تهیه لباس فرم نکنند« .شفیعی» با
تاکید بر این که هیچ مدیر مدرسه ای حق ندارد از مردم وجهی دریافت کند،
از معتمدان ،خیران ،شوراها و دهیاران روستاهای سیوجان ،تقاب ،معصوم
آباد ،علی آباد و امین آباد خواست با تشکیل هیئت امنای اردوگــاه ،برای
شروع عملیات ساخت ،حصارکشی و درختکاری آن تا پایان امسال اقدام
کنند .مدیر آموزش و پرورش خوسف هم با اشاره به اهدای  3هکتار زمین
توسط خیر (حاج حسین امینی) در روستای امین آباد ،از نبود اعتبار برای
انجام ساخت و ساز در این پروژه از بهمن سال گذشته خبر داد و گفت :در
این مدت به دنبال برخی مجوزها بودیم در صورتی که خیر در نامه مشخص
کرده است چنان چه آموزش و پرورش طی سه سال ،برای احداث اردوگاه
اقدام نکند ،زمین پس گرفته خواهد شد« .دانایی» با تاکید بر این که باید
از ظرفیت شهرستان و دستگاه های دولتی استفاده کرد تا حصارکشی و
درختکاری آن تا پایان امسال انجام شود ،افزود :اولویت آموزش و پرورش و
نوسازی مدارس؛ ساخت کالس است.

اشتغال؛ اولویت حوزه روستایی است
سال ها خشکسالی؛ معیشت و اشتغال مردم به ویژه روستاییان را با مشکل
مواجه کرده بنابراین ایجاد اشتغال اولویت حوزه روستایی است .فرماندار
قاینات در جمع اهالی بیناباج ،خواستار شرکت روستاییان در کالس های
آموزشی به منظور فراگیری فنون نوین کشاورزی و دامداری شد و از آمادگی
برای ارائه این آموزش ها خبر داد« .کریمی» با اشاره به این که از ابتداي شروع
به كار دولت تدبير و اميد بیش از  625ميليارد تومان برای اجرای پروژه هاي
عمراني ،ورزشی ،اقتصادی ،اجتماعي و  ...به این شهرستان اختصاص يافت،
افزود :به مناسبت هفته دولت 120 ،پروژه به ارزش بيش از  42ميليارد تومان
به بهره برداري می رسد و سه پروژه کلنگ زنی می شود.

