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خروجی جلسه

تالش ها برای به گل
نشستن نهضت گلخانه ای
نهبندان
همه هم وغم مسئوالن نهبندان بر عملیاتی شدن
نهضت گلخانه ای است.فرماندار نهبندان در
جلسه ستاد گلخانه های نهبندان ،اعالم کرد که
ایجاد زیرساخت ها و سرمایه گذاری مربوط به هزار
هکتارمجتمعهایکشاورزیودامپروری،ماموریت
مهم سازمان جهاد کشاورزی و بقیه دستگاه های
مرتبطاستکهبهطورجدیپیگیرمسائلآنباشند
و شرایط را برای سرمایه گذاری مردم در گلخانه
ها فراهم کنند.به گفته «بیکی» تاخیر در اجرای
طرح مجتمع گلخانه ای باید در سال جهش تولید
جبران شود .او با بیان این که مجتمع فعلی گلخانه
ای شقایق نهبندان  ۵۴قطعه دارد ،افزود :از این
تعداد  ٢٨قطعه به افراد واگذار و فرایند واگذاری
 24قطعه دیگر در دست بررسی است و اکنون پنج
قطعه به بهره برداری رسیده و چهار قطعه در حال
انجام فعالیت است که برای احداث  ٣٠هکتار
فاز دوم اجرای گلخانه ها،برنامه ریزی و پیگیری
شده است .همچنین برای گازرسانی به مجتمع
گلخانه ای در تالش هستیم تا شبکه داخلی و
ایستگاه آن احداث شود در صورتی که گازرسانی
به اتمام نرسد ،سوخت گلخانه ها تامین خواهد
شد .به گفته او برنامه ریزی برای عرضه محصوالت
سرمایه گذاران در شهرستان انجام و از ظرفیت روز
بازارهااستفادهوفضاییبرایتولیدکنندگانایجاد
شدتا محصول به صورت عرضه مستقیم در اختیار
شهروندان قرار گیرد.

معارفه شبکه بهداشت
و درمان سربیشه
جلسه تکریم و معارفه سرپرستان شبکه بهداشت
و درمان سربیشه برگزار شد.
به گزارش«خراسان جنوبی» در این جلسه جمعی
از مسئوالن استانی و محلی حضور داشتند
دکتر«بیازی» به عنوان سرپرست جدید شبکه
بهداشت و درمان سربیشه معرفی و از زحمات
مهندس «عباسپور» سرپرست قبلی این شبکه
تجلیل شد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شهرستان ها

داستان تسخیر باد در داالن های بادی

رقص توربین ها

از گوشه و کنار استان

استان سیاه پوش فرزند شاه خراسان
خراسان جنوبی دوشنبه شب و روزگذشته عزا دار فرزند شاه خراسان امام
جواد (ع) بود.
به گزارش «خراسان جنوبی» مردم خراسان جنوبی در مساجد و امام زادگان
با رعایت دستور العمل های بهداشتی حضور یافتند و سخنرانان ،مداحان و
روحانیون در رثای امام جواد (ع) سخنرانانی و نوحه سرایی کردند.
بنابراین گزارش مردم طبس شب شهادت امام جواد(ع) با حضور در آستان
امامزاده حسین ابن موسی الکاظم(ع) با رعایت دستورالعمل های بهداشتی
در عزای این امام همام ،مجالس عزاداری برگزار کردند.

خسروی
بادهای  120روزه در منطقه شالق های فرود آمده از
شنزارهابرگونهمردم و خانههایدفنشدهدرریزگردها؛
خبرهای تکراری هر ساله است اما یک ادعای جدید؛
این که این بادها 120،روز سرمایه برای منطقه است ،به
گفتهمسئوالننهسرمایهبرایمنطقهکهشایدبرایایران
است؛ گوهری است در دامان کودکی که شاید قدر او را
نمیشناسد.یکادعایجدیدوآن،اینکهبادبهسادگی
و نه به سختی با یک سرمایه نه چندان زیاد می تواند در
تسخیر استان قرار بگیرد و آن موقع است که دروازه های
اقتصادی در آن منطقه گشوده خواهد شد .با ما باشید و
حرفهایمتفاوتدراینبارهرابخوانید.

آغاز ابرپروژه بادی درح
فرمانـدار سربیشـه از راه انـدازی توربین هـای بادی در
منطقـه درح ،به عنـوان یک ابـر پـروژه  50مگاواتـی یاد
مـی کنـد و بـا تاکیـد بـر ایـن کـه مقـرر شـد قطـب انـرژی
هـای تجدیـد پذیـر ایـران در درح راه انـدازی شـود ،می
گویـد :افـزون بـر سـرمایه گـذاری مپنـا در ایـن نقطـه و
تحویـل پنـج توربیـن و آغـاز عملیـات نصـب آن هـا ،بـه
تازگـی شسـتا هـم بـرای سـرمایه گـذاری در ایـن نقطـه
و اجـرای یـک پـروژه بـزرگ ورود کـرده اسـت ،بنابراین
قطبـی از انـرژی هـای تجدیـد پذیـر بـادی در درح اجـرا
خواهـد شـد.
«محمدی» قرارگیـری درح در کریـدور ورودی بادهای
 120روزه را از ظرفیـت هـای بسـیار خـوب و بـاالی
منطقـه و بهترین نقطـه از نظـر بادهای مـورد نیـاز برای
تولید انرژی بادی می داند که چشـم انداز بسـیار عالی
برای کشـور به ویژه اسـتان خواهد داشـت و می افزاید:
زمـان بهـره بـرداری از نیـروگاه بـادی درح بـا سـرمایه
گـذاری مپنـا 24مـاه از زمـان کلنـگ زنـی یعنـی نیمـه
اول خرداد امسال اسـت که  12تا  15درصد پیشرفت
فیزیکـی دارد.

اشتغال  6650نفر روز
وی سـخت تریـن قسـمت اجـرای پـروژه را آوردن پـره
هـا بـه منطقـه مطرح مـی کنـد کـه بـه سـرانجام رسـیده
اسـت و از نیـاز بـه سـرمایه گـذاری  ۵۸میلیـون یورویی
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«چاه سالم» روشن شد
و میـزان اشـتغال شـش هـزار و  ۶۵۰نفـر روز و پـس از
بهـره بـرداری  ۲۵نفـر بـه صـورت مسـتمر در دوران
سـاخت خبـر و ادامه می دهـد :قسـمتی از ایـن پروژه
بایـد حداکثر تا سـال  1400بـه بهره برداری برسـد.
وی احداث نیروگاه در منطقه را افزون بر اسـتفاده از
مزیـت بـاد در ایـن نقطه از اسـتان ،کمـک بـه پایداری
شـبکه برق در اسـتان و منطقـه ،فراهـم کـردن زمینه
صادرات برق به افغانسـتان ،توسـعه و رونـق منطقه و
 ...مطرح و تاکید مـی کند :در صـورت تقویت منطقه
ویـژه اقتصـادی بـا زیـر سـاخت بـرق؛ زمینـه حضـور
سرمایه گذاران در منطقه فراهم و از ظرفیت خطوط
انتقال و پسـت  ۱۳۲کیلوولت به طور کامل استفاده
مـی شـود .بـه گفتـه وی ،نیـروگاه  ۵۰مگاواتـی درح
شـامل  20توربیـن  2.5مگاواتی اسـت.

ورود شستا به نهبندان
طرح ایجاد نیروگاه بـادی  50مگاواتـی نهبندان هم
اواخر سـال  96کلید خورد و زمینی به این منظور در
خوانشـرف تحویل شـد اما با وجود قابلیت هـای زیاد
منطقه و انجـام مطالعات و بادسـنجی؛ اجـرای پروژه
به دلیـل تغییـرات نـرخ ارز در سـال مقـرر متوقـف و از
دسـتور کار خارج شد.
حال فرمانـدار نهبنـدان از بازگشـایی دوبـاره پرونده
توربیـن هـای بـادی در عسـلویه معدنـی خراسـان
جنوبی خبـر مـی دهـد و با اشـاره بـه سـفر اخیـر مدیر
عامـل شسـتا بـه اسـتان در چنـد روز اخیـر مـی گوید:
بـه منظـور اسـتفاده از انـرژی هـای تجدیـد پذیـر و
بـادی ،مصـوب شـد نیـروگاه  25مـگا واتـی در زمیـن
تحویلـی واقـع در پاییـن دسـت شـهرک صنعتـی

نهبنـدان توسـط شسـتا ایجـاد شـود« .بیکـی» درباره
انـرژی های خورشـیدی هـم خبرهایـی دارد؛ این که
با پیگیری اسـتانداری و از محل تفاهم نامه «نوبخت»
مقرر شـد با محوریت اسـتانداری برای واگذاری پنل
هـا بـه ویـژه در مناطـق روسـتایی بـرای ایجـاد درآمـد
ثابـت بـرای سـاکنان ایـن مناطق دسـت به کار شـوند
که خریـد تضمینـی توسـط شـرکت توزیع بـرق انجام
خواهـد شـد.

 70روستا در فهرست انرژی
خورشیدی
وی از شناسـایی روسـتاهای مسـتعد و فراهـم کـردن
مقدمـات در این مناطق و ارسـال فهرسـت  70روسـتا
به منظـور تاسـیس پنل هـای خورشـیدی خبـر و ادامه
مـی دهـد :بـرای عملیاتی شـدن ایـن موضـوع ،منتظر
ابلاغ و تعییـن سـهمیه شهرسـتانی هسـتیم امـا ایـن
کـه چـه تعـداد وارد فـاز اجرایـی شـود ،هنـوز مشـخص
نیسـت.
وی بـا اشـاره بـه نیازهـای شـهرک صنعتـی بـه واسـطه
سـرمایه گذاری ها در حوزه معدن و اجرای طرح های
فراوری؛ زیرسـاخت های بـرق برای احـداث صنایع را
از مهـم تریـن موضـوع هـا مطرح مـی کنـد و با اشـاره به
محقق نشـدن این موضوع به طور نسـبی تاکنون ،می
افزاید :اسـتفاده از انرژی های نـو و راه اندازی توربین
های بادی ظرفیت بسـیار خوبـی برای برق رسـانی به
معـادن شـاهکوه ایجـاد خواهدکـرد.وی زمانـی بـرای
اجـرای مصوبـه بـه منظـور راه انـدازی انرژی بـادی در
نهبنـدان مطرح نمی کنـد امـا ادامه می دهـد :مصوبه
با قید فوریـت و در اسـرع وقـت باید عملیاتی شـود.

فرماندار
سربیشه :زمان
بهره برداری از
نیروگاه بادی درح
با سرمایه گذاری
مپنا 24ماه از زمان
کلنگ زنی یعنی
نیمه اول خرداد
امسال است که
 12تا  15درصد
پیشرفت فیزیکی
دارد

فرماندار نهبندان:
به منظور استفاده
از انرژی های
تجدید پذیر و
بادی ،مصوب شد
نیروگاه  25مگا
واتی در زمین
تحویلی واقع
در پایین دست
شهرک صنعتی
نهبندان توسط
شستا ایجاد شود

منازل روستای چاه سالم ،روشن شد.
به گزارش«خراسان جنوبی»  17تیر فرماندار نهبندان به همراه جمعی از
مسئوالن شهرستان از روستای چاه سالم بازدید و دستورهایی را برای رفع
مشکالت موجود در این روستا صادر کرد که در کمتر از  10روز با تامین پنل های
خورشیدی تولید برق ،منازل اهالی چاه سالم روشن شد.
نصب هشت پنل خورشیدی ،تحویل تنور گازی و سیلندر گاز توسط اداره منابع
طبیعی ،بازدید مسئوالن بنیاد مسکن از زمینهای چاه سالم و پیگیری الزم
برای احداث منزل مسکونی به افراد ساکن در روستا تاکنون محقق شده و بقیه
خواسته های اهالی نیز در دست بررسی است.

رنگ و لعابی نو
بر بناهای تاریخی سه قلعه
مرمت بناها و گذرهای تاریخی شهر سه قلعه سرایان آغاز شد  .معاون میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان گفت :امسال  50میلیون تومان از
محل منابع ملی برای مرمت خانه ضیائی و جداره سازی و کف سازی گذر خانه
حسام الدیوان هزینه می شود.
«شریعتی منش» با بیان این که در سال های گذشته  50میلیون تومان برای
مرمت و به سازی بناهای تاریخی این شهر هزینه شده است ،افزود :شهر سه قلعه
دارای بناهای تاریخی زیبا و ارزشمندی است که در چند سال گذشته مرمت و
بازسازی شد.به گفته او خانه جهانی ،خانه هروی ،خانه رمضانی ،مسجد جامع
و آب انبارها از جمله آثار تاریخی شهر سه قلعه است.

توزیع 1500کیلو گوشت مرغ در آیسک
با پیگیری امام جمعه آیسک از سوی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) هزار
و  500کیلو گرم گوشت مرغ به این بخش اختصاص یافت.
به گزارش«خراسان جنوبی» به همت موسسه خیریه آبشار عاطفه ها شعبه
آیسک ،مرکز نیکوکاری کریم اهل بیت (ع)  ،حوزه بسیج سید الشهدا و نهاد
امامت جمعه این بخش  800کیلوگرم گوشت سفید بین نیازمندان 14روستا
و  700کیلو نیز در شهر آیسک بین واجدان شرایط توزیع شد.

