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امام جمعه قاین از ساکنان
مسکن مهر عذرخواهی کرد

عفونتفاضالب

امامجمعهقاینازوضعیتبسیارنامناسبفاضالب
مجتمعمسکونیهزارواحدیقاینانتقادوازساکنان
اینمجتمعبهدلیلتحملاینوضعیتعذرخواهی
کرد .حجت االسالم والمسلمین «رحمانی» گفت:
بوی ناشی از فاضالب این مجتمع هر رهگذری را
آزار می دهد چه برسد به اهالی مجتمع که همه از
قشرهای بی بضاعت و آسیب پذیر جامعه هستند.
به گفته او ،مسئوالن هر چه سریع تر اعتبار مورد
نیاز اجرای شبکه فاضالب را تامین کنند در غیر این
صورتمسئولیتهرگونهعواقبناشیازبهداشتی
وبیماریهایواگیرومسائلاجتماعیآندامنگیر
آن ها می شود .او ،با بیان این که مسئوالن نباید در
برابر مشکالت و معضالت جامعه بی تفاوت باشند،
افزود:بهعنوانامامجمعهازاهالیشریفآنمنطقه
کهازاینبابتناراحتهستندعذرخواهیمیکنم.

 84هزار تن منیزیت سربیشه
برای صنایع کشور

ساالنه  84هزار تن منیزیت از معادن سربیشه
استخراج و در کارخانه اکسید منیزیم فراوری
می شود تا نیاز صنایع بزرگ کشور را تامین کند.
رئیسادارهصنعت،معدنوتجارتسربیشه،گفت:
بخش زیادی از منیزیت استخراجی در بزرگ ترین
واحد فراوری منیزیت کشور در این شهرستان،
فراوری و به صورت محصوالت میانی یا نهایی به
دیگر واحدهای تولیدی و مصرف کنندگان عرضه
میشود«.مالئی»بااشارهبهوجود 14معدنمنیزیت
باذخیرهیکمیلیونتندراینشهرستانافزود:این
معادنزمینهاشتغال ۱۰۰نفررافراهمکردهاست.
او ،از اجرای طرح پر عیارسازی منیزیت و تولید آجر
نسوز در این واحد خبر داد و گفت :این طرح برای
ارتقای بهره وری ،بهره برداری مفیدتر از قابلیت ها،
ذخایرمعدنیوتکمیلزنجیرهارزشتولیداتاست
کهافزایشتولیدواشتغالرابهدنبالدارد.

دانشکده پرستاری قاین
ردیف بودجه مستقل گرفت

یکیازمهمترینمصوبههایسفراستانداربهقاینات
دریافت ردیف بودجه مستقل دانشکده پرستاری و
مامایی بود که عملیاتی شد .فرماندار قاینات گفت:
بعد از  ۱۱سال با پیگیری های استاندار و رئیس
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،دانشکده پرستاری
و مامایی قاین با شش رشته و  ۴۸۰دانشجو ردیف
بودجهمستقلدرسازمانبرنامهوبودجهکشورگرفت.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شهرستان ها

حلقهمفقودهتولیدات
دامی وکشاورزیطبس

اکبری  -ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی به ویژه در
حوزههای کشاورزی و دامداری میتواند عالوه بر
جلوگیری از خام فروشی محصوالت و کسب ارزش
افزوده بیشتر به ایجاد اشتغال پایدار کمک کند .طبس
از کانون های اصلی کشاورزی استان و دارای تنوع
تولیدات کشاورزی است که با داشتن زیرساخت هایی
چون راه آهن و فرودگاه از امتیازی ویژه برای راه اندازی
واحدهای فراوری و صنایع تبدیلی و تکمیلی برخوردار
است اما با وجود داشته های فراوان در حوزه کشاورزی
و دامداری ،ضعف در صنایع تبدیلی و تکمیلی آن نمود
دارد .البته اگر چه طی دو سال گذشته احداث صنایع
تبدیلی در شهرستان راه خود را برای فراوری گیاهان
دارویی ،کشاورزی ،بسته بندی محصوالت کشاورزی
و  ...کم و بیش باز کرده است اما عقب ماندگی ها در
این حوزه کم نیست .به عنوان مثال وجود تک کارخانه
فراوری شیر که آن هم با ظرفیت کم فعالیت میکند در
حالی که آماری چون وجود شش مجتمع دامداری12 ،
هزار و  519راس دام سنگین 151 ،هزار و  210راس
دام سبک ،تولید ساالنه بیش از هزار و  200تن گوشت
قرمز 990 ،تن گوشت سفید 10 ،هزار و  240تن شیر
گاو ،هزار و 412تن شیر گوسفند و بز ،حکایت از آن دارد
کهطبسبهعنوانقطبتولیداتدامیبهشمارمیرود.

با خبرنگاران

آغاز گازرسانی به  2روستای نیمبلوک
سدیدی-عملیاتاجراییگازرسانیبهروستاهایفتحآبادوعلیزنگینیمبلوک
آغاز شد .بخشدار نیمبلوک در بازدید از عملیات اجرایی این طرح ها گفت :یکی از
خواستههایمردمفتحآبادوعلیزنگی،گازرسانیبهاینروستاهاواردوگاهشهید
کاوهبودکهاجرایآنبهطول 9کیلومترآغازشد«.خسروی»ازکشاورزانیکهاراضی
آن ها در مسیر انتقال خط لوله گاز قرار دارد خواست همکاری الزم را با پیمانکار
داشتهباشندتااینپروژهدردههفجربهبهرهبرداریبرسد.

 10واحد تولیدی گیاهی فعال

مدیر جهاد کشاورزی طبس ،با اشاره به وجود 13
واحد صنایع تبدیلی و فراوری 10 ،واحد آن را مربوط به
حوزه تولیدات گیاهی دانست و مهم ترین آن ها را چهار
واحد سبزی خشک کنی و یک واحد تولید عرقیات و
اسانس گیاهی اعالم کرد«.بخشایی» به فعالیت سه
واحد در حوزه تولیدات دامی شامل دو واحد بسته
بندی مواد پروتئینی گوشتی و یک کارخانه فراورده
های لبنی اشاره کرد و گفت :قرارداد تولید کنندگان
شیر شهرستان بیشتر با واحدهای تولیدی خارج
شهرستان است و چون قراردادهای یک ساله بسته اند
ملزم به انجام تعهد هستند و از این رو تنها واحد فراوری
شهرستان کمتر از ظرفیت فعال است .وی از اشتغال
 130نفر در این واحدها خبر داد و با بیان این که که واحد
بسته بندی گوشت با برندی مطرح در این شهرستان
فعال است و محصول تولیدی به استان های همجوار هم
صادر می شود ،چالش های اصلی در این حوزه را کمبود
نقدینگی و تسهیالت سرمایه در گردش با کارمزد پایین،
نبود بازار فروش برخی از محصوالت تولیدی ،بهره مند
نبودن مجدد واحدهای تولیدی از تسهیالت سرمایه
در گردش صندوق توسعه ملی برای تامین نقدینگی و
افزایش و حفظ ظرفیت تولیدی بیان کرد.

سند اقلیمی پناهگاه حیات وحش نایبندان
تدوین می شود

اقدامهایانجامشده
مدیر جهاد کشاورزی طبس ،صدور جواز برای واحدهای
متقاضی احداث ،معرفی طرح ها به بانک برای دریافت
تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی و اشتغال پایدار
روستاییوعشایروبندالفتبصره 18راازجملهاقدامهای
انجامشدهبرایاحداثصنایعتبدیلیوتکمیلیبرشمرد.
اوسردخانههزارتنیوبستهبندیخرما،کشتارگاهطیور،
واحدروغنیکنجدوفراوردههایغذاییبرپایهکنجدرااز
جملهطرحهایدرحالاحداثازمحلتسهیالتاشتغال
پایدارروستاییاعالمکردوواحدسبزیخشککنیوبسته
بندی سبزی ها و صیفی خشک شده از محل تسهیالت
تبصره  18را از واحدهای در حال احداث برای توسعه
صنایعتبدیلیوتکمیلیاینشهرستاندانست.

مدیرجهاد
کشاورزی:چالش
هایاصلیدر
حوزههایفراوری
محصوالتکشاورزی
ودامیکمبود
نقدینگیوتسهیالت
سرمایهدرگردش
باکارمزدپایین،
بازارفروشبرخی
محصوالتتولیدیو
...است

اهالی چاه غیاس گالیه مند از کندی به سازی جاده
موسوی  -جاده های عشایری سرایان پس از سال ها
همچنان گرفتار کنده کاری و گاهی ترمیم غیر اصولی
استطوریکهبهمشکلیمقابلحرکتعشایرشهرستان
مبدل شده است .آن طور که برخی از اهالی چاه غیاس
سرایانمیگویند:بااینکهتالشهایخوبیبرایارتقای
وضعیتمعیشتیعشایرانجامشدهاستاماهنوزمشکالت
جاده که یکی از نیازهای اصلی این قشر محروم محسوب
می شود برطرف نشده است طوری که وضعیت موجود
جاده عشایری این روستا نامناسب و مشکالت عدیده ای
برای تردد عشایر منطقه به وجود آورده است .به گفته آن
ها ،عملیات آسفالت این جاده که توسط اداره راهداری و
حمل و نقل جاده ای از چندی پیش شروع شده است با
کندی پیش می رود .همچنین ،قبل از شروع بازسازی
جاده ،عبور و مرور از کناره های آن امکان داشت ولی حاال
رفت و آمدها به سختی و کند انجام می شود به ویژه در
فصل زمستان شرایط به حدی نامطلوب است که گاهی

کوچکترینرفتوآمددرکویرامکانپذیرنیستواهالی
چهارروستاباجمعیتیبیشازدوهزارنفربامشکلمواجه
می شوند .عضو شورای اسالمی روستای چاه غیاس نیز
گفت :با وضعیت فعلی جاده ،عبور و مرور معلمان و دانش
آموزان به سختی انجام می شود و راننده اتوبوس سرویس
دانش آموزان ،راغب به حرکت در این مسیر نیست« .رضا
رمضانی» افزود :اهالی برای جا به جایی خریدها و دیگر
نیازهایخودمجبوربهرفتوآمددراینمسیرهستندوباید
تدبیریبهمنظوربازسازیوارتقایمسیراندیشیدهشود.

لکهگیری 17کیلومتر
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای سرایان به
شروع عملیات بازسازی و به سازی  24کیلومتر از جاده
روستای عشایری چاه غیاس اشاره کرد و گفت :از این24
کیلومتر 17کیلومترلکهگیریشدهاستومشکلیبرای
رفت و آمد وجود ندارد .مهندس«فرخی»  7کیلومتر از

7

مسیررانیازمندمرمتوبازسازیدانستکه 4کیلومترآن
درابتدایمسیردارایبیشترینتخریباستواززیرسازی
مناسبی برخوردار نیست و به صورت اساسی بازسازی
میشود.بهگفتهاو،ایننقطهازسطحزمینپایینتراست
و با اندک بارندگی ،کل مسیر زیر آب می رود بیش از 80
درصدمسیرتخریبوبههمیندلیلآسفالتآنبرایانجام
عملیاتزیرسازیوآسفالتنوجمعآوریشدهاست.ویاز
احداثدیوارههایخاکیبرایجلوگیریازورودآبدرباال
وپاییندستجادهوعملیاتیشدنبازسازیاساسیخبر
داد و گفت 700:میلیون تومان از محل منابع شهرستان
برایمرمتوبازسازیجادهاختصاصیافت.اوبابیاناین
که به دلیل تاخیر در تبادل موافقت نامه ها ،توزیع منابع
اعتباری و مراحل انجام مناقصه و به کارگیری پیمانکار،
عملیاتبازسازیباتاخیرآغازشدهاست،افزود:بهمنظور
سهولت در عبور و مرور روستاییان ،مسیر توسط ماشین
آالتبازگشاییوتاحدودیبهسازیشدهاست.

رئیساداره
راهداریوحمل
ونقلجادهای
سرایان700 :
میلیونتومان
ازمحلمنابع
شهرستانبرای
مرمتوبازسازی
جادهاختصاصیافت

سند سیستم مدیریت هوشمند اقلیمی در سه منطقه حفاظت شده ایران از جمله
پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس تدوین می شود .مدیر کل حفاظت محیط
زیست ،گفت :ایران و ایتالیا برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سازگاری
با پیامدهای ناشی از پدیده تغییر اقلیم ،سند همکاری امضا می کنند که در این
همکاری سه منطقه حفاظت شده در کشور برای اهداف این پروژه انتخاب شد
و پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس جزو سه منطقه ای است که این پروژه در
آن انجام می شود« .اکبری» ،افزود :به همین منظور جلسه ای با حضور مسئوالن
اجرایی استان برگزار شد و موضوع و نحوه همکاری و احصای پیشنهادهای
هر یک از دستگاه های مرتبط برای تدوین سند پروژه در پناهگاه حیات
وحش نایبندان طبس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

4هزارعالیمهشدارینهبندانتعویضمیشود
چهار هزار تابلو و عالیم هشدار دهنده نهبندان با توجه به رایزنی های انجام شده در
اینشهرتعویضمیشود.فرماندارنهبنداندرجلسهشورایترافیکاینشهرستان،
اقدامهایانجامشدهدرچندماهاخیربهمنظوربهبودتردددرمحورهایمواصالتیو
ساماندهیترافیکشهریرادرمقایسهباگذشته،مناسبدانستوگفت:اعتبار20
کیلومترازمحورنهبندان-سربیشهتخصیصیافتهاستکهپسواگذاریبهپیمانکار،
عملیات اجرایی این قطعه شروع می شود .به گفته «بیکی »در پی نیاز بیشتر محور
مواصالتینهبندان–زابلبهتابلووعالیمهشداردهندهازادارهحملونقلجادهای
خواستهشدکهبابرنامهریزی،اقدامهایالزمدراینمحورانجامشود.

جمعآوری بخاری نفتی ازمدارس بشرویهآغازشد

پورغزنین -توزیع  83دستگاه اسپلیت از روز گذشته در مدارس روستایی بخش
ارسکومرکزیبشرویهشروعشدتااینمدارسبابخاریهاینفتیوغیراستاندارد
خداحافظیکنند«.شفیعی»فرمانداربشرویهدرگفتوگوبا«خراسانجنوبی»،حذف
بخاریهاینفتیوغیراستانداردازمدارسراازمصوبههایسفراستانداراعالمکرد
و گفت :این طرح از روزگذشته با اعتبار  150میلیون تومان برای تاسیسات اولیه و
 850میلیونتومانبرایخریداسپلیتآغازشدکهدرمجموعبایکمیلیاردتومان،
همه مدارس شهرستان از وسایل گرمایشی استاندارد برخوردار می شود« .علیرضا
رضوانیان» مدیر آموزش و پرورش بشرویه نیز گفت :سال گذشته استانداردسازی
وسایلگرمایشیهمهمدارسشهرستانانجامشدکهازروزگذشتهوبراساسدستور
استاندار،مدارسروستاییازمزیتجدیدبرخوردارمیشود.

