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گزارش خبری
گالیه ها از عمل نشدن وعده مسئوالن

گاز به کبودان نرسید
انصاری -گزارش روزنامه خراسان جنوبی در 24
مهر به طرح نگرانی اهالی کبودان زیرکوه و محقق
نشدن وعده های مسئوالن برای گازرسانی به این
روستا پرداخت که در آن مسئوالن قول دادند تا
قبل از فرارسیدن فصل سرما مشعل گاز در این
روستا روشن شود اما با گذشت دو ما ه از انتشار
این گزارش ،هنوز وعده مسئوالن عملی نشده
است .گالیه اهالی کبودان و دیگر روستاهای
کوهستانی زیرکوه را حجت االسالم والمسلمین
«مرتضایی نیا» ،امام جمعه حاجی آباد هم در
خطبه های نماز جمعه این شهر بازگو کرد و
خواستار تسریع در گازرسانی به این روستاها
با توجه به فرا رسیدن فصل سرما شد.خواسته
اهالی روستای  400خانواری و کوهستانی
کبودان این است که مسئوالن دست اندرکار،
قول استاندار برای گازرسانی یک ماهه به روستا
را با گذشت ماه ها از سفر معتمدیان به زیرکوه
عملیاتی کنند چرا که مجبور هستند برای دریافت
سهمیه نفت به قاین بروند و دست خالی برگردند
چون پاسخ مسئوالن به آن ها این است که کبودان
در حال گازرسانی است و سهمیه نفت ندارد.
البته با پیگیری های انجام شده مدتی است
شرکت فراوده های نفتی برای این روستا نفت
اختصاص می دهد ولی به دلیل جمعیت زیاد و
صف های طوالنی به همه سوخت نمی رسد یا
سوخت دریافتی کفاف نیاز را نمی دهد .گفته
برخی از اهالی حاکی است که برای بیشتر کوچه
ها علمک گاز نصب شده و فقط  40واحد باقی
مانده است اما از هفته قبل پیمانکار کار را تعطیل
کرده است.

 40علمکباقیماندهاست
رئیسشرکتگاززهاندرپاسخبهگالیههامیگوید
که معلوم نیست چه کسی گازرسانی به کبودان طی
یک ماه را از قول استاندار اعالم کرده است در حالی
که قرارداد پیمانکار تا آذر است« .دانشور» ،به نصب
بیشتر علمک ها و باقی ماندن  30تا  40علمک
دیگر اشاره و اظهار می کند که پیمانکار یک هفته به
مرخصی رفته است و بعد از آن کار را از سر می گیرد.
البتهاوزمانمشخصیبرایاتمامپروژهگازرسانیبه
کبودان اعالم نمی کند اما بر این موضوع تاکید دارد
کهتالشهابراتمامهرچهسریعتراینپروژهاست.
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آنچهدرمیادین،پارکها،بولوارهاوخیابانهایسربیشه
به چشم می خورد استفاده از سنگ های معادنی چون
بازالت است که خاص این شهرستان به حساب می آید و
شهرداریازآن استفادهکردهاست.بااینکهسوزسرمای
سربیشه به ویژه در شب ،استخوان سوز است اما عده ای
برای کسب روزی در نقاطی به ویژه میدان امام خمینی
(ره) بساط پهن کرده اند و به فروش انار ،دست ساخته
هایقدیمیماننداره،کفگیر،مالقهو...مشغولهستند.
فروش پوست گوسفند نیز در نقاطی از میادین سربیشه
خودنمایی می کند و البته رعایت نکردن نظافت توسط
برخی فروشندگان ،سبب شده است که زباله های باقی
ماندهازکسبوکارآناندرجویآبیااطرافآنرهاشود!

فرشقرمززرشک

حفظاصالت
حفظاصالتوفرهنگبومیبهویژهپوششزنانومردان
سربیشه نکته قابل تحسینی است که هنوز بسیاری از

چا پ:شهرچا پخراسان

سنگهایمعدنیدرمبلمانشهری

دوربین وقلم
گیج سوژههایسربیشه

گروه اعزامی -شما مسافر سربیشه شده یا هرگز با دید
خبری قلم روی کاغذ گذاشته اید؟شهری است دیدنی به
ویژه از عدسی خبر.باورتان می شود قلم به مثابه لودری
که در باتالق ماسه ای گیر کند در میان سوژه های شهر
گرفتار و گیج شده بود از کجا شروع کند؟ درست مانند
رایانه ای که هنگ می کند!پیاده روها با من حرف می
زدند .قلم صدای آن ها را می شنید ولی گویا شهردار بنا
نداشتحرفهایآنهارابشنودانگارپیادهروهاازشوراو
شهردارگالیهدارند.پیادهروهاازعابرانخجالتداشتند
زیرا برخی کسبه بی رحمانه تمامی پیاده رو را از یخچال،
کارگاهآهنگریو...پرکردهبودند.پیادهروهاخیلیحرف
داشتند و از کودکان هم خجالت می کشیدند زیرا می
ترسیدند وقتی این طفالن معصوم از کنار سگ ولگردی
کهکنارپیادهروبیخیالخوابیدهاستناگهانبیدارشود
ودرمقابلعابرانپارسکند.پیادهروهاخیلیناراحتاند
زیرامیترسندخارهایزرشکبهپایعابرانفرورودچون
شهروندی،مجبورشدهاستزرشکهارادرپیادهروخشک
کند!باخودمیگویمآیاشهرداراینشرایطرامیداند؟مگر
سدمعبرشاملاینشهرنمیشود؟!
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ساکنان ،آن را فراموش نکرده اند طوری که از نوع پارچه
ها ،خیاطی های خاص ،پوشش زنان و مردان و  ...می
توان آن را دریافت.اما گشت و گذاری در سربیشه نشان
از توسعه فضای سبز آن به سبب موقعیت خاص اقلیمی
دارد و حتی در مواردی دو پارک رو به روی هم واقع
شده است اگر چه سوز سرما پارک ها را بدون مشتری
کرده است اما آن چه به وضوح دیده می شود امکانات
و تجهیزات این فضاهاست که در سایه بی مسئولیتی
برخی ها به وسایل بازی و حتی صندلی های سیمانی
آسیب وارد شده است!.نکته جالب توجه دیگر این که
ساعت های تعبیه شده در برخی از میادین شهر زمان
های متفاوتی را نشان می دهد به ویژه در میدانی که
شهرداری در اطراف آن واقع است به طوری که چهار
ساعت به چهار سوی خیابان ها دارد اما هر یک ،زمانی
را مشخص می کند و گویا به خواب زمستانی رفته است.
افزون بر این ،احداث میادین جدید نشان از توجه به
مبلمان شهری در برخی از نقاط به ویژه هسته ورودی
آن دارد .سد معبرهای متعدد توسط برخی کسبه به
ویژه جوشکاری ها ،تعمیر کنندگان وسایل برقی ،میوه
فروشی ها و  ...هم در پیاده روها زیاد به چشم می خورد.
مسیرهایی نیز در پیاده روها کنده کاری شده است که
معلوم نیست مربوط به حفاری شرکت های خدمات
رسان است که بعد از کار ،بدون موزاییک رها شده است.

اما توسعه شهر به سمت دامنه ها و ارتفاعات سبب شده
است تا هموارسازی و تسطیح برخی از نقاط خیلی
سخت و هزینه بر باشد طوری که شهرداری این نقاط را
به فضاهای سبز و تفریحی اختصاص داده است که یکی
از این فضاها چشم اندازی زیبا در قاب تصویر شهروندان
قرار می دهد و بر بلندای این نقطه که قرار می گیری
سفرههاییقرمزرنگاززرشکبهچشممیخوردکهاین
محصولرادرپشتباموحتیواحدهایمسکونیخالی
خشکمیکنند.نکتهقابلتوجهدیگراینکهحتیبرخی
از فضای خیابان های اصلی و کوچه ها و  ...نیز به عنوان
محلی برای این کار استفاده می کنند که افزون بر ایجاد
سد معبر ،از کیفیت و بهداشتی بودن این محصول می
کاهد .در شمال شهر ،مسکن مهر واقع است که حرف
و حدیت ها درباره جانمایی نامناسب آن ،بسیار است.
موضوعسگهایولگردوپدیدهزبالهگردیدرسربیشه
نیزهمانندبرخیدیگرازنقاطاستانآزاردهندهاست.از
پالکگذاریواحدهایمسکونیوتجاریقدیمیوجدید
هممیتوانبهعنواننکتهایقابلتوجهیادکرد.

فقطیکاتوبوس!
این جا سربیشه ،شهری است که در کنار وسایل نقلیه
عمومی چون آژانس ها و تاکسی ها فقط یک دستگاه
اتوبوس ،کار جا به جایی درون شهری را برعهده دارد و
جالب این که همین اتوبوس فقط روزهای دوشنبه که
دوشنبه بازار بر پاست به ساکنان مسکن مهر ،خدمات
رسانیمیکند.

از گوشه و کنار استان

طرح غربالگری کودکان در خوسف
بیستوچهارمینطرحغربالگریبیناییکودکانسهتاششسالدرخوسفتاپایان
آذرادامهدارد.رئیسادارهبهزیستیخوسفگفت:اینطرحدردوپایگاهدایمیدر
مرکزبهداشتوپایگاهسیاردرمهدهایکودکوپیشدبستانیهاانجاممیشود.
«مجیدی»،افزود:دراینطرحهزارو 550کودکدرسهسطحغربالگریمیشوند.

تولیداتعشایر بشرویه قابلیت عرضه ملی دارد
پورغزنین -تولیدات عشایر بشرویه قابلیت عرضه در سطح ملی را دارد .مدیر کل
امورعشایریدرنشستاعضایشورایامورعشایربشرویهگفت:باتوجهبهقابلیت
محیطی و توانمندی های عشایر شهرستان ،می توان طرح های ملی را در مناطق
عشایری بشرویه عملیاتی کرد« .حسین پور» افزود :برای رونق تولیدات عشایر،
سعی شده است تا محصوالت تولیدی آنان در سطح ملی و فرا ملی عرضه شود و به
فروشبرسدکهبشرویهتوانستهاستدرصدورمجوزهایفراوریشیرشترپیشتاز
باشد .به گزارش «خراسان جنوبی» ،آسفالت مسیر و کمپ کویر عشایری ،برنامه
ریزی برای سرویس مدارس دانش آموزان عشایری شهرستان ،افزایش دبی آب
چاهامورعشایریوتامیننیرویانسانیامورعشایریبشرویهازجملهخواستههای
مسئوالنشهرستانازمدیرکلامورعشایریبودکهحسینپورهمقولپیگیریداد.

شهردار نهبندان استعفا کرد
شهردار نهبندان استعفا کرد و اعضای شورای اسالمی این شهر هم با استعفایش
موافقت کرد .به گزارش «خراسان جنوبی» ،شورای شهر نهبندان که یک شنبه
شببامحوریتبررسیاستعفایشهردار،تشکیلجلسهدادبااکثریتآرااستعفای
مهندس محسن بخشی را پذیرفت و مهندس مجتبی رئیسون به عنوان سرپرست
شهردای منصوب شد .شهردار سابق نهبندان به عنوان معاون فرماندار سرخس
معرفیشدهاست.

شکست «زغال سنگ» در خانه
زهرایی-تیمزغالسنگطبس،مقابلنمایندهسبزوارشکستخورد.بهگزارش
خبرنگارما،درهفتههشتمرقابتهایلیگبرترهندبالباشگاههایکشورتیمزغال
سنگطبسدرحالیکهمیزبان«سربدارانسبزوار»بودنتوانستپیروزمیدانشود
و بازی را با نتیجه ۳۲بر ۲۴واگذار کرد .بر اساس این گزارش این تیم در هفته نهم
رقابتهاجمعه،میزبانتیمذوبآهناصفهاناست.

بخشدارنیمبلوک:

نیروی کارخانه فوالد بومی خواهد بود
سدیدی -نیروهای مورد نیاز کارخانه فوالد قاینات از نیروهای بومی منطقه
نیمبلوکتامینمیشود.بخشدارنیمبلوک،گفت:براساسمصوبههایاستاندار
درسفربهدوشهرخضریدشتبیاضونیمبلوک،قراراستکارخانهفوالدقاینات
نیروهایموردنیازراابتداازایندوشهرودرصورتکمبودازقاینودیگرنقاطاستان
تامینکند.مهندس«خسروی»،ابرازامیدواریکردکهایناقدامشایستهبتوانداز
معضلبیکاریایننقاطبکاهد.

