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از میان خبر ها

محرومترین روستای نهبندان
درکانونتوجه مسئوالن
«چاه شـولک» جزو محروم ترین نقاط روسـتایی
نهبنـدان محسـوب مـی شـود کـه بـه دلیـل قـرار
گرفتـن در کانـون توجـه مسـئوالن طـی سـال
هـای اخیـر فعالیـت هـای خوبـی بـرای تامیـن و
توسـعه زیرسـاخت هـا و بهره منـدی مـردم آن از
امکانـات انجـام شـده اسـت .از جمله ایـن کارها
مـی تـوان بـه سـاخت مسـکن مقـاوم روسـتایی
توسـط کمیتـه امـداد ،آغـاز عملیـات احـداث
مدرسـه و مسـجد روسـتا ،احـداث بنـد خاکـی
و مطالعـه آب رسـانی اشـاره کـرد .بـه گـزارش
«خراسـان جنوبـی» ،نماینـده مـردم نهبنـدان و
سربیشـه در مجلـس شـورای اسلامی بـه همراه
جمعـی از مسـئوالن نهبنـدان بـه ایـن روسـتا
رفتنـد و در جریـان خواسـته هـای اهالـی قـرار
گرفتنـد .بنـا بـه گفتـه «نظـر افضلـی» ،بـرای
آب رسـانی پایـدار بـه روسـتا مطالعاتـی در قالب
احـداث مجتمـع انجـام و طـرح و بودجـه آن
مصوب شـده کـه سـازمان امـور عشـایری کشـور
متولـی اجـرای آن اسـت.وی گفـت :چـاه اصلـی
حفـر شـده اسـت و در قالـب ایـن مجتمـع افـزون
بـر چـاه شـولک 14 ،محلـه عشـایری خواجـه
منجیکـو ،شـند ملکـی ،شـند معصومـه ،گلـه
چشـمه ،چـاه زرد ،گلـه چـاه ،چـاه سـبز و  ...آب
رسـانی مـی شـود.

چند خط خبر از قاین
●● مهندس «کریمی» فرماندار قاینات ،در جلسه
شورای ترافیک شهرستان گفت :بهترین و پر
بازده ترین محل برای فرهنگ سازی ،آگاه بخشی
و آموزش مدارس است بنابراین باید در طول
سال تحصیلی با آموزش مستمر دانش آموزان
برای افزایش و ارتقای فرهنگ ترافیکی به منظور
کاهش سوانح اقدام شود.
●● فرماندار قاینات ،در جلسه شورای هماهنگی
مبارزه با مواد مخدر شهرستان گفت :امروز به
شدت نیاز به همراهی و یاری در عرصه مبارزه با
مواد مخدر داریم تا جامعه ای امن ،آرام و عاری از
آسیب های اجتماعی فراهم کنیم.

جا به جایی «شیرگ آقا» منوط به تصمیم قرارگاه بازسازی
انصاری 28-شهریور در روزنامه خراسان جنوبی مطلبی
با عنوان «زندگی زیر سقف های نم دار» منتشر شد که
در این مطلب برخی از اهالی روستای سیل زده شیرگ
آقا در سربیشه خواستار جا به جایی روستا به دلیل قرار
گرفتن در مسیر سیالب بودند .بعد از درج این گزارش،
مسئوالن مرتبط از روستای شیرگ آقا بازدید کردند و

در جلسه بررسی مشکل این روستا ،به جمع بندی نهایی
رسیدند.مدیرکلبنیادمسکندرتشریحنتایجاینبازدید
به «خراسان جنوبی» گفت :در این بازدید نظر فرماندار
سربیشهبراینبودکهباخواستههریکازروستاییانمبنی
برجاسازیدرنقطهفعلیشیرگآقاموافقتوبهدرخواست
انتقالدیگرمتقاضیانبهشهرکجدیدهمترتیباثرداده

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شود .بنا به گفته «آسمانی مقدم» ،این نظر در این
جلسه به قرارگاه بازسازی استان ارسال شد و به این
ترتیبنظرقطعیبرایبازسازیواحدهایمسکونی
سیلزدگانروستابستهبهتصمیمنهاییاینقرارگاه
است .وی ادامه داد :در شیرگ آقا شش متقاضی
دریافتتسهیالتاحداثمسکنسیلزدگانبودند
کهنیمیازآنهاموفقبهانعقادقراردادبابانکشدند
وساختخانهخودراشروعکردند.
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خدمات ارائه شده توسط کاروان نذر آب به روستاهای محروم طبس طی چهار
روز حضور اعالم شد .مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان ،با اشاره به همراهی
 50امدادگر در این کاروان گفت :تیم پزشکی کاروان شامل  ۱۸نفر از جمله
دندان پزشک ،متخصص داخلی و فوق تخصص ریه ،فوق تخصص نفرولوژی،
متخصص تغذیه ،بهداشت مواد غذایی ،متخصص زنان و زایمان ،روان شناس،
پزشک عمومی ،ماما ،اپتومتریست ،فیزیوتراپیست ،پرستار و تکنسین دارویی
بود« .شهریاری» ،با بیان این که کاروان با مرکزیت روستای تپه طاق به بیش از
سه هزار نفر از اهالی  ۲۵روستای این منطقه خدمات ارائه کرد ،افزود :بیش از
دو هزار و  ۷۰نفر به صورت رایگان ویزیت شدند .او ،توزیع  ۱۵۰بسته بهداشتی و
 ۱۵۰بسته غذایی ۱۲ ،تانکر آب هزار لیتری ۶۱۷ ،ثوب لباس ۸۲ ،جفت کفش
و  ۷۱کیف را از فعالیت های این کاروان برشمرد .بنا به گفته وی 920،نفر از
خدمات دارویی به ارزش  250میلیون ریال بهره مند شدند.

1070واحد ،سهمیه شهرهای
زیر100هزارنفردرطرحملیمسکن
موسوی -نحوه اجرای طرح اقدام ملی مسکن در نقاط
شهری استان به زودی ابالغ و اجرایی می شود و سهمیه
خراسان جنوبی از این طرح برای شهرهای زیر 100
هزار نفر  ،هزار و 70واحد است .مدیر کل بنیاد مسکن در
کمیته راهبری مسکن محرومان سرایان گفت :احداث
 400هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی مسکن در
نقاط شهری کشور در دو سال باقی مانده از عمر دولت به
زودی ابالغ و اجرایی می شود .مهندس «آسمانی مقدم»،
با بیان این که احداث  100هزار واحد از محل این طرح
در اختیار بنیاد مسکن و شهرهای زیر  100هزار نفر
جمعیت قرار می گیرد ،افزود :در مجموع سهم شهرهای
با کمتر از 100هزار نفر خراسان جنوبی هزار و 70واحد
مسکونی است که  ۷۰واحد در سرایان احداث می شود.
او،تسهیالتاختصاصیافتهبرایاجرایطرحاقدامملی
را  ۷۵میلیون تومان با بازپرداخت  12ساله و کارمزد ۱۸

مسئوالن به روستا های زیرکوه سر زدند
آب ،اصلیترین خواسته اهالی شاسکوه

تامینآبشربهمچنانمهمترینمشکلروستاهایبخششاسکوهزیرکوهاست.
به گزارش «خراسان جنوبی»« ،عربشاهی» فرماندار زیرکوه به همراه مسئوالن
دستگاههایاجراییاینشهرستانباحضوردرروستاهاینوده،اسفاد،میرآباد،
فندخت ،استند ،نیاز و کریزان بخش شاسکوه با مردم این روستاها دیدار کرد و
از مشکالت آن ها مطلع شد .اهالی این روستاها؛ کمبود آب شرب ،فرسودگی
شبکههاومرمتقناتها،نبودخانهعالموآنتندهیضعیفتلفنهمراهراازمهم
ترین چالش های پیش رو اعالم کردند .فرماندار زیرکوه با بیان این که گازرسانی
به روستاهای شاسکوه انجام شده است ،افزود :مشکل کمبود آب شرب همچنان
مشهود است که در این باره منابع اعتباری خوبی مصوب شده و اقدامات مناسبی
برایتامینآب،مرمتوبهسازیشبکههایفرسودهدرحالانجاماست.

بنیادمسکن،افزایشسهمیهمسکنمحرومانشهرستان
را  35واحد دانست که با اجرای این طرح  500تا 600
میلیارد تومان در بخش مسکن محرومان استان هزینه
میشود.بهگزارش«خراسانجنوبی»،دراینجلسهکهبا
حضورمسئوالنشوراهایاسالمیشهروروستا،دهیاران
وبخشدارانهمراهبود،موانعومشکالتموجوددرمسیر
اجرایطرحشاملشروعفصلکاریروستاییانوتداخلبا
اجرایطرحمسکن محرومان،تاخیردرآزادسازیاقساط،
گرانی و تامین مصالح ،فراهم نبودن زیرساخت ها برای
تامین آب مورد نیاز به منظور ساخت و ساز ،مشکل تغییر
کاربریهاوواگذاریزمیندربرخیازروستاها،بررسیو
راهکارهای الزمارائهشد.

خسارت 600میلیونیآتش به کارگاه زغال
مدیر کل
بنیاد مسکن:
متقاضیانی که
هنوز برای شروع
عملیات ساختمانی
اقدام نکرده اند
اگر طی یک هفته
آینده اقدام نکنند
تسهیالت آن ها
قطع می شود

برنامههایهفتهدفاعمقدسدرسربیشه وآیسک
برنامه های تدارک دیده شده برای گرامی داشت
هفته دفاع مقدس در سربیشه و آیسک اعالم
شد .سرهنگ «حمید ابراهیمی» فرمانده ناحیه
سپاه سربیشه ،در جمع خبرنگاران برنامه های
گرامی داشت هفته دفاع مقدس این شهرستان را
دیدار با امام جمعه ،اجرای رژه موتوری و خودرویی،
انجام گشت رضویون ،راه اندازی ایست و بازرسی،
به صدا درآمدن زنگ مقاومت در مدارس ،برپایی
نمایشگاه و  ...اعالم کرد .جلسه ستاد برگزاری
مراسم هفته دفاع مقدس در آیسک هم با حضور
امام جمعه و مسئوالن محلی برگزار شد .در این

زلزله  3.8ریشتری ساعت  10:47روز گذشته در اطراف حاجی آباد مرکز
شهرستان زیرکوه خسارت جانی و مالی نداشت« .میرجلیلی» ،مدیر کل
مدیریت بحران استانداری گفت :با بررسی تیم امدادی زیرکوه ،تاکنون
خسارت جانی و مالی از این زمین لرزه گزارش نشده است.

خدماتکاروان نذرآب درطبس

مدیرکل بنیاد مسکن در سرایان خبر داد:

درصد اعالم و اظهار کرد :مالک های تعریف شده برای
متقاضیان دریافت این تسهیالت پنج سال سکونت دایم
در محل مورد تقاضا ،تاهل و سرپرست خانوار و  ...است
و به زودی این طرح در خراسان جنوبی به عنوان یکی از
 10استان اصلی اجرای طرح اجرایی خواهد شد .او در
ادامه سخنانش با تشریح روند ساخت مسکن محرومان
گفت :تاکنون ۶۰۰واحد در استان به مرحله نازک کاری
رسیده است .او به منظور جذب صد درصدی تسهیالت
دراستانوسرعتدرپیشرفتپروژهها،ازتمدیدیکماهه
طرحتشویقمالکانواحدهاییکهتاپایانمهربرایتکمیل
بنای خود در سرایان اقدام کنند خبر داد و افزود :مالکان
این واحدها از دریافت همه تسهیالت پرداختی به صورت
کامل برخوردار می شوند البته متقاضیانی که هنوز برای
شروع عملیات ساختمانی اقدام نکرده اند اگر طی یک
هفتهاقدامنکنندتسهیالتآنهاقطعمیشود.مدیرکل

زلزله زیرکوه خسارت نداشت

جلسه «دولتی» از حوزه بسیج سیدالشهدا (ع)
آیسک ،تزیین و سنگربندی مقابل اداره ها ،دیدار
با امام جمعه و خانواده شهدا و خاطره خوانی در
مساجد و مدارس را از عناوین برنامه های هفته
دفاع مقدس در بخش ،اعالم کرد .حجت االسالم
والمسلمین «رادمرد» ،امام جمعه آیسک نیز بر
تکمیل تمثال سرداران شهید این شهر در ورودی
این شهر به همین مناسبت تاکید کرد« .مسعودی»
شهردار آیسک هم گفت :افزون بر تمهیدات الزم در
شهر ،شاهد برگزاری مسابقه دوچرخه سواری ،رژه
موتوری ،آذین بندی شهر و  ...خواهیم بود.

آتش سوزی در کارگاه تولید زغال شهرک صنعتی بشرویه  600میلیون تومان
خسارت بر جا گذاشت .مسئول آتش نشانی بشرویه گفت :روز گذشته یک واحد
تولید زغال در شهرک صنعتی بشرویه طعمه حریق شد و خط تولید ،مواد اولیه
و  2هزار لیتر گازوییل در آتش سوخت .به گفته «عبدا...زاده» ،برای مهار این
آتش سوزی دو دستگاه خودروی آتش نشانی از بشرویه به همراه یک دستگاه
آتش نشانی از ارسک و یک تانکر آب به محل اعزام شد .این کارگاه تولیدی
سال گذشته با پنج کارگر و تولید روزانه  500کیلو گرم زغال آغاز به کار کرد.

12قالده سگ درخضریجمعآوریشد
سدیدی  12 -قالده سگ در خضری دشت بیاض جمع آوری شد .مسئول
خدمات شهری شهرداری خضری دشت بیاض ،با بیان این که به افرادی که سگ
دارند  15روز مهلت داده شد تا این حیوانات را از شهر جمع آوری کنند ،افزود:
برای سامان دهی سگ های بدون صاحب ،تمرکز بر زنده گیری سگ هایی است
که به صورت گله ای زندگی می کنند چون تجمع این حیوانات در نقاط مختلف
شهر سبب مزاحمت بیشتری برای شهروندان می شود به همین دلیل پیمانکار
به جمع آوری این حیوانات و تحویل آن ها به پناهگاه قاین اقدام کرد« .یعقوبی»،
از مردم خضری دشت بیاض خواست برای جمع آوری سگ های ولگرد صبور
باشند تا به تدریج جمعیت این حیوانات در شهر متعادل شود.

22بسته مهربانی برای دانشآموزان سربیشه
 22بسته نوشت افزار بین دانش آموزان نیازمند سربیشه توزیع شد .به گزارش
«خراسان جنوبی» ،این اقدام در آستانه شروع سال تحصیلی جدید و با بسته
هایی به ارزش سه میلیون و  800هزار تومان توسط بسیج اصناف ناحیه مقاومت
سربیشه با همکاری خیران انجام شد.

