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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شهرستان ها

7

قناتهایسرایانجانمیگیرد
عملیات آبخیزداری به حجم  4هزار و  341متر
مکعببرایاحیایقناتهادرسرایاناجرامیشود.
رئیسادارهمنابعطبیعیوآبخیزداریسرایانگفت:
این طرح ها شامل عملیات گابیون بندی و سنگ و
مالتازمحلمنابعصندوقتوسعهملیبامشارکت
مردم است که در دو حوضه آبخیز نرم و نوده و زابری
اجرامیشود.مهندس«صادقی»،ادامهداد:هزارو
 483متر مکعب از این عملیات در حوزه آبخیز نرم
و نوده است که سبب تغذیه قنات های دهانه کاریز،
آسیایباغ،درهتختعلیاوسفلیخواهدشد.

همایش استانی پرورش شتر
در سربیشه
همایش استانی پرورش شتر در سربیشه برگزار
شد.به گزارش« خراسان جنوبی» ،این همایش با
حضور فرماندار ،مجری پرورش شتر کشور ،جمعی
از دام پزشکان ،کارشناسان دامپروری استان،
شترداران و مدیران شهرستان به منظور تحقق
دستور استاندار مبنی بر طرح توسعه سربیشه و به
ویژه تفاهم نامه میان استانداری و کمیته امداد امام
خمینی (ره) در سفر معاون اول رئیس جمهور در
شهرستان برگزار شد .فرماندار در همایش گفت:
بهترین ظرفیت ها از جمله بازارچه مرزی ماهیرود و
کشت 200هکتارخارشتردرشهرستانوجوددارد
که می تواند زنجیره کاملی برای واردات و نگهداری
شتردرسربیشهباشد.

چند خط خبر
●● جمعیازمسئوالنخوسفباوالدینشهیدمحمد
علی حمامی دیدار کردند .به گزارش «خراسان
جنوبی»،شهیدمحمدعلیحمامی12شهریورسال
 65در منطقه حاج عمران و عملیات کربالی دو به
فیضشهادتنایلآمدوپیکرشپسازپنجسال31
خرداد  70توسط گروه تفحص شهدا کشف و بعد از
تشییعدربیرجندبهزادگاهشخوسفمنتقلشد.
●● دکتر «ارتقایی» ،مشاور وزیر و مدیرکل دفتر
فنی و نظارت بر طرح های عمرانی وزارت ورزش و
جوانانبهمنظوربررسیوبازدیدازپروژههایناتمام
ورزشیاستانبهفردوسسفرکردوازاینپروژههادر
شهرستانواسالمیهبازدیدکرد.
●● «محمدی»،فرماندارسربیشهازپروژههایمسکن
محرومان روستاهای لجونگ سفلی و علیا ،کالته
بلوچ ،کفاز ،سفالبند و توتک بازدید کرد و از وضعیت
ساخت و ساز و مشکالت به ویژه تامین زمین برای
اهالیمطلعشد.

از گوشه و کنار استان

برنامه های سفر رئیسدیوانعالیکشور به قاین
حقانی  -برنامه سفر رئیس دیوان عالی کشور به قاینات اعالم شد«.کریمی»
فرماندار قاینات در جلسه برنامه ریزی این سفر با اشاره به تشکیل کمیته های
استقبال و ثبت درخواست های مردمی در امور قضایی گفت :دیدار عمومی
رئیس دیوان عالی کشور با مردم ،علما و روحانیون ،نخبگان و رئیسان دادگستری
و حوزه قضایی شهرستان های قاینات و زیرکوه ،بررسی مشکالت قضایی ،جلسه
با مسئوالن اجرایی و امامان جمعه ،مسئوالن شوراهای اسالمی ،بخش ها و
شهرها و شوراهای حل اختالف از جمله برنامه های سفر این مقام کشوری است
که امروز انجام می شود.

 63کیلومتر شریان اصلی به مناقصه می رود

167کیلومترازمحورهایطبسبزرگراه می شود

اکبری -مقصد اول گردشگری خراسان جنوبی است
و شاهراه اتصال به استان های دیگر از جمله خراسان
رضوی محسوب می شود به همین دلیل شاهد رفت و آمد
بسیار در محورهای مواصالتی طبس هستیم اما ضعف
های زیرساختی حکایت از آمار باالی حوادث جاده ای در
شریان های جاده ای این شهرستان دارد.ازحدود 700
کیلومترراهشریانیطبسدر298کیلومترآنهیچاقدامی
برای ارتقا انجام نشده و  158کیلومتر دو بانده است،
ارتقای  167کیلومتر هم در دست اجراست و برای 63
کیلومتر نیز اسناد آن تهیه شد تا به مناقصه گذاشته شود.
با این اوصاف اهمیت تامین زیرساخت های حمل و نقل
جاده ای طبس اگر از دیگر محورهای مواصالتی استان
بیشتر نباشد کمتر هم نیست و آن طور که رئیس اداره راه
و شهرسازی شهرستان گفت :دوبانده سازی محورهای
طبس از سال  96با تخصیص  158میلیارد تومان اعتبار
آغاز شد طوری که از محل این منابع  82کیلومتر در حال
ارتقابهبزرگراهاست.
«سجادی» جزئیات ارتقای شریان های مواصالتی

مسئولستاد
پیگیری در
دیار آسبادها:

 80درصد
مصوبه
های سفر
استاندار
اجرایی شد

شهرستانرااینطوراعالمکردکهطولمحورطبس-یزد
درحوزهاینشهرستان 150کیلومتراستکه 31کیلومتر
آن در دست اجراست 8 ،کیلومتر زیر بار ترافیک رفته و
عملیاتاجراییدر 116کیلومترآغازنشدهاست.

تهیهاسنادمناقصهبرای 17کیلومتر
به گفته وی طول مسیر طبس -اصفهان در حوزه این
شهرستان 160کیلومتر است که 18کیلومتر از دوبانده
سازی به بهره برداری رسیده و  17کیلومتر در دست
احداث و به همین میزان اسناد مناقصه آن در دست تهیه
است و در 108کیلومتر هیچ گونه عملیات اجرایی انجام
نشده است.او طول محور طبس به دیهوک را 80کیلومتر
اعالم کرد که یک کیلومتر آن زیر بار ترافیک رفته است و
دوبانده سازی برای  5کیلومتر در دست اجرا قرار دارد و
 74کیلومترآنبدونهیچگونهعملیاتاجراییاست.دیگر
اینکهطولمسیرطبس-بشرویهدرحوزهاینشهرستان
 86کیلومتر است که  2کیلومتر باند دوم آن احداث و 12
کیلومتردرمرحلهتهیهنقشههایاجراییقراردارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار روز گذشته
به همراه جمعی از مسئوالن از پروژه های عمرانی
مصوبه سفر استاندار به شهرستان نهبندان بازدید
کرد .به گزارش «خراسان جنوبی» ،مهندس
«میرجعفریان» با بازدید از عملیات اجرایی 17
کیلومتر باند دوم محور بیرجند -نهبندان ،ورودی،
ساختمان در حال احداث شعبه برق ،مرکز خدمات
جامع سالمت روستایی شوسف و کارخانه گچ مهر
شهرداری نهبندان از روند اجرا و پیشرفت فیزیکی
آن ها مطلع شد .همچنین معاون استاندار از روند
احداث مسکن محرومان در روستای حسین آباد رزاق
زاده بازدید کرد .فرماندار نهبندان در جلسه شورای
اداری این شهرستان گفت ۳۹ :مصوبه سفر استاندار
به نهبندان  ۸۰درصد پیشرفت دارد که برخی از آن ها
در قالب اجرای پروژه و قسمتی گرهگشایی مشکالت
از نظر اداری بوده است« .مجید بیکی» ،با بیان این
که باید از همه ظرفیتهای موجود برای بهرهبرداری

پروژههایفعالدیهوک-راور

به گفته این مسئول ،از پروژه های فعال احداث باند
دوم در حوزه دیهوک  -راور که  205کیلومتر آن در
حوزه این شهرستان قرار دارد دو بانده سازی در 85
کیلومتر دردست اجرا و  103کیلومتر این مسیر به
بهره برداری رسیده است و برای مسیر باقی مانده
اسناد مناقصه در دست تهیه است.البته طول محور
دیهوک -بجستان در حوزه طبس  43کیلومتر است
که  26کیلومتر زیر بار ترافیک است و  17کیلومتر آن
در دست اجرا قرار دارد .وی گفت :برنامه ریزی برای
تکمیل  3کیلومتر باند دوم طبس -دیهوک ،کد دار
کردن مسیر و تهیه اسناد مناقصه  29کیلومتر باند
دوم با برآورد اعتبار حدود  90میلیارد تومان در دستور
کار قرار دارد .طبس با  2هزار و  869کیلومتر راه18 ،
درصد مسیرهای ارتباطی خراسان جنوبی را به خود
اختصاص داده است که هزار و  128کیلومتر آن اصلی
و فرعی ،هزار و  741کیلومتر راه روستایی و حدود
 700کیلومتر راه شریانی است.

از مصوبات سفر استاندار به این شهرستان استفاده
شود ،افزود :نهبندان سال گذشته گازرسانی شد و
تا پایان امسال بسیاری از روستاهای شهرستان گاز
رسانی میشود .او ادامه داد :ستاد توسعه نهبندان
به ریاست استاندار تشکیل شد از این رو دستگاههای
اجرایی باید با همافزایی و همکاری یکدیگر زمینه
توسعه نهبندان را فراهم کنند .به گفته او حضور پر
رنگ بنیاد برکت در این شهرستان زمینه شکوفایی
ظرفیتهای نهبندان را فراهم کرده و معدن و
دامپروری نیز از دیگر قابلیت های شهرستان است.
امام جمعه نهبندان هم دو بانده شدن جاد ههای
اصلی این شهرستان را دراولویت تقاضا از مسئوالن
استان دانست و گفت :تسریع در اجرای دو بانده
شدن جاده شوسف به نهبندان ،مورد انتظار است.
حجتاالسالم والمسلمین «خزایی» افزود :در این
جاده ،آمار کشتهشدگان تصادفات زیاد بوده و الزم
است این جاده سریع تر دو بانده شود.

رئیس اداره راه و
شهرسازیطبس:
برنامهریزیبرای
تکمیل3کیلومتر
بانددومطبس-
دیهوک،کددار
کردنمسیروتهیه
اسنادمناقصه29
کیلومتربانددومبا
برآورداعتبارحدود
 90میلیاردتومان
دردستورکارقرار
دارد

 18.2میلیارد ریال
سهم زیرکوه از تبصره 19

 18میلیاردو 280میلیونریالازمحلمنابعتبصره
 19به زیرکوه اختصاص یافت .فرماندار زیرکوه در
جلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان با اشاره به
تبصره  19الیحه بودجه امسال ،گفت :عزم دولت
بر واگذاری یا مشارکت بخش خصوصی در مقایسه
با سال گذشته جدی تر است ،زیرا در الیحه بودجه،
دستگاه های دولتی مکلف شده اند که تمهیدهای
الزم از طریق انعقاد قرارداد واگذاری یا مشارکت با
بخش های خصوصی و  ...طرح های ناتمام و آماده
بهرهبرداریرافراهمکنند«.عربشاهی»،افزود:سهم
زیرکوه از تبصره  18 ،19میلیارد و  280میلیون
ریال است که مدیران دستگاه های اجرایی تا پایان
هفته وقت دارند مشخصات پروژه هایی را که امکان
استفادهازبخشخصوصیدرآناستاعالمکنند.

کمک به بیماران سرطانی و یتیمان خوسف
مشمولی  -دفتر آستان قدس رضوی در خوسف  22بیمار و یتیم مشکل دار
را شناسایی و به آن ها کمک کرد .مسئول دفتر و رابط آستان قدس رضوی در
خوسف گفت :با پیگیری و جذب اعتبار از سوی نمایندگی آستان قدس رضوی
در استان 10 ،بیمار سرطانی و صعب العالج و  12یتیم با همکاری خادمیاران
شناسایی شدند که به آنان کارت هدیه تقدیم شد« .محمد رضا خوشحال»،
افزود 17 :بسته نوشت افزار و  20سبد غذایی نیز آماده شده است که با معرفی
افراد نیازمند توسط خادمیاران میان آن ها توزیع می شود.

طبس نیاز به بازنگری در عرضه محصوالت دارد
توسلی  -طبس نیاز به بازنگری در شیوه عرضه محصوالت مشاغل خانگی از
طریق نوآوری ،خالقیت و تغییر در نوع بسته بندی دارد .رئیس دبیرخانه ستاد
سامان دهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،در
همایش توانمندسازی بانوان طبس ،ادامه داد :در این باره طرح ملی توسعه
مشاغل خانگی در سه گام طراحی شد که جهاد دانشگاهی مسئولیت پیاده
سازی این الگو را دارد« .مهناز امامدادی» ،اظهار کرد :شناسایی ظرفیت ها،
توانمندی افراد و آموزش و اتصال بازار سه گام مهم در این فرایند جدید است.
وی با بیان این که خراسان جنوبی جزو استان های آزمایشی اجرای طرح
توسعه مشاغل خانگی است ،افزود :این استان میتوانست در مقایسه با برخی
استان های دیگر بهتر باشد اما قوی عمل نکرده است.

 151ویژه برنامه برای هفته کتاب نهبندان
 151ویژه برنامه فرهنگی برای گرامی داشت هفته کتاب و کتاب خوانی
در نهنبدان تدارک دیده شد« .راستگو» ،رئیس اداره کتابخانه های عمومی
نهبندان در دیدار با فرماندار این شهرستان گفت :این برنامه ها شامل
نمایشگاه کتاب ،نشست های کتاب خوان کتابخانه ای و مدرسه ای ،تجلیل از
فرهیختگان و مولفان بومی ،مسابقه های کتاب خوانی ،نقاشی ،قصه گویی و
 ...در  9باب کتابخانه شهرستان است« .بیکی» ،فرماندار نهبندان نیز با اشاره
به تقارن هفته وحدت و کتاب و کتاب خوانی ،گفت :چه خوب است که در خالل
برنامه های فرهنگی کتابخانه های عمومی شهرستان ،برنامه هایی هم با
محوریت گرامی داشت هفته وحدت ،برگزار شود.

