شــنبه |  11مرداد 11 | 1399ذی الحجه  | ۱۴۴1شماره 3333

 2خبر از استاندار و یک گمانه

با خبرنگاران

کرم گلوگاه در ۴۴۴۰
هکتار با غ انار
4هـزار و  ۴۴۰هکتـار از باغهـای زیرکاشـت انـار
اسـتان بهآفت کرم گلـوگاه آلوده اسـت .مدیر حفظ
نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی گفـت :در صورتی
که مبـارزه با این آفت انجام نشـود  25تـا  30درصد
به محصـول خسـارت وارد مـی کند.
مهندس«یوسـفی» بـا بیـان ایـن کـه همـه بـاغ هـای
زیرکاشـت انـار اسـتان بـه ایـن آفـت آلـوده اسـت
و خسـارت زیـادی بـه کشـاورزان وارد مـی شـود،
افزود :میزان خسارت به شـرایط آب و هوایی سال،
رقم انـار و انجـام مبـارزه به زراعـی بسـتگی دارد .به
گفتـه او بـرای کنتـرل ایـن آفـت بایـد مجموعـهای از
روشهـای مبـارزه را بـه کار گرفـت کـه در اصطلاح
بـه ایـن روش ،مدیریـت تلفیقـی کنتـرل آفـت گفتـه
میشـود.

استاندار:یکیاز
مواردیکهباید
دراولویتبرنامه
هایفرمانداری
نهبندانقرار
گیرد،موضوع
پیگیریاستفادهاز
ظرفیتماده ۵۶به
منظورآبرسانی
بهروستاهای
شهرستاناست

 500واحد ،سهمیه قاینات
از مسکن محرومان شهری
سـهمیه قاینـات از مسـکن محرومـان شـهری 500
واحـد اسـت .مهندس «شـیری» مدیـر بنیاد مسـکن
انقلاب اسلامی قاینـات گفـت :ایـن واحدهـا در
شـهرهای خضـری دشـت بیـاض ،آریـن شـهر،
اسـفدن ،نیمبلوک و روسـتاهای حاشیه شـهر قاین
واگـذار مـی شـود.

کارگاه غدیر شناسی
کارگاه غدیـر شناسـی در اداره هـا و سـازمان هـای
دولتـی قاینات طی هفتـه والیت و امامـت به صورت
مجـازی برگـزار می شـود.
دبیـر سـتاد بزرگداشـت غدیـر قاینـات برگـزاری
مسـابقه کتـاب غدیـر ،راه انـدازی کاروان شـادی از
حسـینیه امـام رضـا (ع) تـا پـارک شـادی و اجـرای
برنامـه هـای متنـوع فرهنگـی و هنـری ،برگـزاری
مسـابقات حفظ خطبـه غدیر و دلنوشـته هـای غدیر
توسـط قشـرهای مختلـف مـردم را از جملـه برنامـه
هـای پیـش بینـی شـده در دهـه والیـت و امامـت در
شهرسـتان اعالم کرد .حجـت االسلام «زحمتکار»
برگـزاری مسـابقات دوچرخـه سـواری ،اجـرای
مراسـم ازدواج جوانـان در جـوار امامـزاده زیـد و
شـهدای گمنـام ،ارائـه خدمـات پزشـکی و درمانـی
رایـگان بیمـاران در مناطـق محـروم و دور افتـاده
و تهیـه غـذای گـرم بـه صـورت بسـته بنـدی و توزیـع
بیـن مددجویـان زیـر پوشـش کمیتـه امـداد امـام
خمینـی(ره) و بهزیسـتی ،اجرای سـرود در میادین
شـهرها و ...را از جمله برنامه های پیش بینی شـده
بـرای اعیـاد قربـان تـا غدیـر برشـمرد.

توافق نامه اشتغال زایی
زندانیان قاینات
توافـق نامـه ای بیـن اداره اوقـاف و امـور خیریـه و
انجمـن حمایـت از زندانیـان قاینـات با هـدف ایجاد
اشـتغال برای زندانیان آزاد شـده زندان و زندانیان
در بنـد کارگـری منعقـد شـد .رئیـس اداره اوقـاف و
امـور خیریـه قاینـات گفـت :دسـتگاه بلوکـه زنـی ،با
همـکاری انجمـن خریـداری خواهـد شـد و زمیـن
مـورد نیـاز توسـط اداره اوقـاف تأمیـن مـی شـود.
حجت االسلام «رمضـان پـور» ادامـه داد :همچنین
توافـق شـد  25هکتـار از اراضـی اوقافـی در جـوار
جاده قاین  -مشـهد برای احداث گلخانه در اختیار
انجمـن قـرار گیـرد.

چند خط خبر
*«بخشی» فرماندار درمیان از روستاهای مجتمع
آب رسانی فخرود بازدید کرد .اصالح و بازسازی
شبکه توزیع روستای نوزاد به طول هزار و 100
متر ،اصالح و بازسازی  ۴۰انشعاب و احداث دو
باب حوضچه شیرآالت از اقدامات آب رسانی در
این نقطه است.
*پدر شهید مهدی احمدی در جوار مزار فرزندش
در شهر عشق آباد آرام گرفت .کربالیی محمد قلی
احمدی پدر شهید مهدی احمدی در سن ۸۳
سالگی به علت کهولت سن دارفانی را وداع گفت.
فدا حسین محمدی ،پدر شهید صفر محمدی هم
در روستای علی هدیه شهرستان سربیشه دعوت
حق را لبیک گفت.
*«بیکی» فرماندار نهبندان گفت :رتبه بندی
نانوایی ها به گونه ای باشد که بر اساس کیفیت نان
و رضایت مشتریان به آن واحد آرد اختصاص یابد.
*خیران بخش سده قاینات  51رأس گوسفند به
مناسبت عید سعید قربان اهدا کردند .این تعداد
دام زنده توسط خیران نیکوکار برای ادای نذر
و قربانی به مراکز نیکوکاری کمیته امداد امام
خمینی (ره) بخش سده تحویل شد.
*سرهنگ «فوالدی» فرمانده انتظامی شهرستان
بیرجند از کشف یک کیلو و  980گرم شیشه بر
اثر واژگونی موتورسیکلت در محور بیرجند قاین
و مصدومیت راکب و ترک نشین موتور خبر داد.
سرهنگ «کارگر» فرمانده انتظامی سربیشه گفت:
ماموران با انجام کا رهای اطالعاتی و تحقیقات
گسترده موفق به شناسایی محل مخفی کردن
اسکنا سهای جعلی در سربیشه شدند و پس از
هماهنگی با مقام قضایی ،از این محل  ۱۳۳قطعه
ایران چک  ۵۰۰هزار ریالی به ارزش  ۶۶میلیون و
 ۵۰۰هزار ریال کشف کردند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

در حالی که در هفته گذشته خبر انتقال استاندار به
خوزستان بسیار داغ شد و از سوی رسانه ها و اقشار
مختلف استان واکنش داشت اما از سوی منابع رسمی
خبری اعالم نشد و فقط دو خبر از استاندار منتشر شد
که در تناقض با اخبار قبلی است .برخی از اخبار فضای
مجازی،انتقالرامسلمدانستهبودندوحتیگفتهبودند
که معتمدیان شروطی را مطرح کرده است« .خسروی»
نماینده مردم بیرجند ،درمیان و خوسف هم در تحریریه
روزنامه خراسان جنوبی گفت  ،تا یک شنبه هفته جاری
مسئله روشن می شود اما در این میان استاندار روز پنج
شنبه با فرماندار نهبندان دیدار و دستورات جدیدی را
صادر کرد .عالوه بر این «معتمدیان» پنج شنبه مهمان
آیسکیهانیزبودوبهدیدارمردماینشهررفت.اودراین
دیدار مردمی هم به مدیران محلی دستورات جدیدی
برای پاسخ گویی به خواسته مردم صادر کرد .برخی از
فعاالن رسانه ای از این دو دیدار برداشت کرده اند که
استاندار می ماند اگرچه این دو دیدار منافاتی با انتقال
ندارد و شاید برداشت شود که استاندار تا آخرین روز
حضورمیخواهدپیگیربرنامههایشباشد.دراینمیان
نمایندهطبس،فردوس،سرایانوبشرویههمکهاستاندار
از حوزه انتخابیه اش( آیسک ) باز دید کرد به خبرنگار ما
گفت که منتفی شدن تغییر استاندار به صورت رسمی
اعالمنشدهولیشنیدههاحکایتازابقایویدراستان
دارد .باالخره معتمدیان صبح پنج شنبه با فرماندار
نهبندان دیدار کرد و دستورات جدیدی داد و عصر پنج
شنبه هم به دیدار مردم آیسک رفت و دستوراتی داد
اما این که یک شنبه از جلسه هفتگی دولت چه خبری
اعالمخواهدشدموضوعیاستکهبایدمنتظرآنماند.

خبرنگار ما با معتمدیان نیز تماس گرفت ولی تا لحظه
ارسالگزارشموفقبهمکالمهباوینشد.

اجرایپروژههاینهبنداندرموعدمقرر
به گزارش خبرنگار ما« ،بیکی» فرماندار نهبندان در
دیداریکهبااستاندارداشتگزارشمبسوطیازپروژههاو
طرح های در دست اجرا به «معتمدیان» ارائه داد و استاندار
هم تاکید کرد که همه برنامههای تعریف شده باهدف
محرومیت زدایی از این شهرستان با جدیت و بر اساس
برنامه زمان بندی شده دنبال شود .به گفته معتمدیان
بخشعمدهایازمشکالتباتدوینسندتوسعهوهمچنین
اجراییشدنتفاهمنامهمنعقدشدهباستاداجراییفرمان
حضرت امام(ره) و بنیاد برکت رفع می شود .او ادامه داد:
یکی از مواردی که باید در اولویت برنامه های فرمانداری
قرار گیرد ،موضوع پیگیری استفاده از ظرفیت ماده  ۵۶به
منظور آب رسانی به روستاهای شهرستان است.

تکمیل عملیات به سازی اورژانس بیمارستان شهید آتشدست معطل  10میلیارد اعتبار

نگاه غیر اورژانسی دولت به اورژانس نهبندان
بیکی:پیمانکار
پروژهبهدلیل
کمبوداعتبارو
نقدینگیعملیات
اجراییپروژه
اورژانسرامتوقف
کردهاست

فرخ نژاد  -جزو آخرین اورژانس های استان بود که به
سازی ،تکمیل و توسعه آن در دستور کار دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند قرار گرفت و همان طور که از نام پروژه
پیداست انتظارها نیز بر این بود که عملیات اجرایی
آن ،اورژانسی انجام شود و مردم جنوبی ترین و کم
برخوردارترین نقطه خراسان جنوبی از مزایای آن بهره
مند شوند اما بنابر اعالم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
تنگناها و محدودیت های اعتباری ناشی از شیوع ویروس
کرونا سبب شد تاعملیات احداث این پروژه بهداشتی و
درمانی به کما برود و پیمانکار عملیات احداث را به حالت
تعلیق درآورد.زمان برشدن عملیات به سازی ،تکمیل و
توسعه اورژانس بیمارستان شهید آتشدست نهبندان که
اکنون به مطالبه ای مردمی در بحران کرونا مبدل شده
است ،سبب شد تا مردم پیگیری تسریع در احداث آن را از
نماینده نهبندان و سربیشه و فرماندار خواستار شوند چرا
که این شهرستان به دلیل فاصله  200کیلومتری با مرکز
استان و  270کیلومتری با مرکز سیستان و بلوچستان و
دیگر نقاطی که با آن ها ارتباط دارد یک کانون به حساب
می آید بنابراین به طور آنی باید عملیات احداث این پروژه
بهداشتی و درمانی با تزریق اعتبار از حالت تعلیق درآید
و دانشگاه علوم پزشکی با تامین اعتبار از هر سرفصل
یا کمک گرفتن از هر نهادی آن را به اتمام برساند چون
این سوال مطرح است که چرا عملیات اجرایی پروژه ای
ضروری و آنی باید این گونه زمان ببرد.

بارها پروژه را تعطیل کرده و با تزریق منابع دوباره کار را از
سرگرفته است.به گفته مهندس« مجید بیکی» دانشگاه
علوم پزشکی بیرجند برای برون رفت از این چالش
پیشنهاددادهاستتابنیادبرکتاعتبارموردنیازراتامین
کند اما هنوز این نهاد ،پیشنهاد را نپذیرفته است.او با
تاکیدبرادامهعملیاتاحداثاینپروژهحیاتیشهرستان
توسطدانشگاهعلومپزشکیبیرجنددرصورتنپذیرفتن
پیشنهاد مطرح شده به بنیاد برکت ،دالیلی برای تسریع
در تحقق این خواسته مطرح کرد و ادامه داد :فاصله200
کیلومتری شهرستان با مرکز استان و  270کیلومتری
با زاهدان ،تصادف های جاده ای به دلیل فراهم نبودن
زیرساخت حمل و نقل استاندارد و  ...از جمله مواردی
است که لزوم تسریع در کار را دو چندان می کند.او این
موضوع را نیز مطرح کرد که چرا باید نقاطی در استان که
فاصله آن با مرکز استان و نقاط برخوردار از بیمارستان
به  50 ،30و  100کیلومتر می رسد از بیمارستان و

خواستههایآیسکازاستاندار
به گزارش عرب نجات از آیسک ،عصر پنج شنبه هم
استاندار به این شهر رفت و ضمن گفت و گو با تعدادی از
شهروندان و بررسی مشکالت پیش روی شهر و بخش،
از روند اجرای پروژه های در حال احداث و همچنین
روستای کوثر بازدید کرد.در ادامه جلسه ای به منظور
برنامه ریزی برای رفع بخشی از مشکالت در بخشداری
آیسکبرگزارشد.بنابراینگزارشتعریضجادهآیسک
سهقلعه،رسیدگیبهوضعیتناحیهصنعتی،آنتندهینامناسبتلفنهمراهدرمناطقروستاییبخش،تکمیل
سالنورزشیبانوان،تخصیصزمینمسکنمحرومانو
حلمشکلنبودزمیندرآیسک،حضورسرمایهگذاردر
بخش،تکمیلسالنآمفیتئاترکتابخانهشهیدانصاری
و ...از طرف مسئوالن محلی مطرح شد که «معتمدیان»
ضمنتماسبامدیراناستانیدستوراتالزمرابهمنظور
حلمشکالتصادرکرد.

اورژانس برخوردار باشند اما فضای بهداشتی و درمانی
نهبندان که در دورترین نقطه استان قرار گرفته است ،در
خور نیازهای منطقه نباشد و بیش از یک سال احداث این
پروژه اورژانسی زمان ببرد.

ورود سی .تی .اسکن به طبس
دسـتگاه تخصصی سی .تی .اسکن  ١۶اسلایس وارد طبس شـد تا در بیمارستان شهید
مصطفی خمینـی این شهرسـتان مورد اسـتفاده قـرار گیـرد .معـاون اسـتاندار و فرماندار
ویژه طبـس با اشـاره بـه پیگیری و تلاش هـای اسـتاندار بـرای اختصـاص این دسـتگاه به
شهرسـتان گفت :این دسـتگاه پیشـرفته با کیفیـت تصویربرداری بسـیار بـاال و منحصر به
فرد تولیـد ژاپن اسـت.
«محمد جواد فالحـی» افزود :بـا توجه به شـرایط طبس و قرار گیری شهرسـتان در مسـیر
ارتباطـی چنـد اسـتان و بـروز تصـادف هـا و حـوادث جـاده ای و از طرفـی شـیوع ویـروس
کرونا ،این دسـتگاه پیشـرفته می تواند به منظور تشـخیص بیماری کرونـا ،تصویر برداری
مصدومـان حـوادث ترافیکـی و اقدامـات پاراکلینیـک و دیگـر بیمـاری های داخلـی مورد
اسـتفاده قـرار گیـرد .وی هزینـه خریـد ایـن دسـتگاه را  70میلیـارد ریـال اعلام کـرد.
«فروزان »سرپرسـت شـبکه بهداشـت و درمـان طبس هـم اظهارکـرد :دسـتگاه تخصصی
سـی تـی اسـکن در زمینـه تشـخیص بیمـاری کرونـا ،تصویربـرداری مصدومـان حـوادث
ترافیکـی و اقدامـات پاراکلینیـک و دیگـر بیمـاری هـای داخلـی مـورد اسـتفاده قـرار مـی
گیـرد.

عملکـرد ضعیـف برخـی مسـئوالن سـرمایه هـای اجتماعـی نظـام را بـه خطـر مـی
انـدازد .نماینـده مـردم طبـس ،فـردوس ،سـرایان و بشـرویه در مجلـس شـورای
اسلامی ،گفـت :وضعیـت جامعـه ،بـازار و فشـار اقتصـادی بـر مـردم بـه سـرمایه
اجتماعی نظـام ضربـه میزنـد و اگر قـرار باشـد بیتفـاوت باشـیم ،سـرانجام خوبی
نخواهـد داشـت .حجـت االسلام «نصیرایـی» افـزود :مسـئوالن موظـف هسـتند بـا
عملکرد خـوب و با قـوت مضاعف ،پیگیـر حقوق مردم و پاسـخ گـوی جامعه باشـند و
مقامات قضایـی از جملـه دادسـتانها اگر دیدنـد مدیـری کوتاهی میکنـد ،باید به
طـور جـدی بـا او برخـورد کننـد.
وی توصیـه کـرد کـه مسـئوالن بـه میـان مـردم برونـد و صـدای آنهـا را بشـنوند و
مشـکالت را رفع کنند زیرا در برخی موارد حضور یک مسـئول باعث حل چالش ها
می شـود و ممکن اسـت در صورت بـی توجهی ،آن مسـئله بـه موضوعی حـاد تبدیل
شـود .بـه گفتـه عضـو کمیسـیون فرهنگـی مجلـس شـورای اسلامی اگـر فرهنگ و
مسـائل اعتقـادی و ایمانـی جامعـه کـم رنگ شـود ،آسـیب جـدی ایـن کـم توجهی و
بیتوجهی برای همه خواهد بود .حجت االسلام نصیرایی گفـت :در تاریخ انقالب
ثابت شـده اسـت ؛ مـردم بـا همـه گرفتاریها پـای آرمان هـای نظـام ایسـتادهاند که
ایـن موضـوع برآمـده از تدین ،اخلاص و وفـاداری آنهـا به نظام اسـت.

 287کرونایی در قاینات
نوزدهمین جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا در قاینات برگزار و آمار مبتالیان به
کرونا در این شهرستان  287نفر اعالم شد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان این شهرستان با تاکید بر استفاده از ماسک در معابر
عمومی ،از ابتالی  287نفر به کرونا از ابتدای شیوع این بیماری تا پنج شنبه گذشته
و بستری  20نفر در بیمارستان قاین خبر داد و گفت 20 :نفر شامل  11خانم و  9آقا
فوت کرده اند و حال یک نفر هم وخیم است.
دکتر «عارفی فر» با اشاره به این که به دنبال رعایت نکردن فاصله اجتماعی و کم
رنگ شدن رعایت مسائل بهداشتی ،پیک دوم بیماری با سرایت پذیری و تهاجم
بیشتر شیوع یافته است ،افزود :از زمان اجباری شدن استفاده از ماسک و اعمال
برخی محدودیت ها ،روند کنترل بیماری نیز بهتر شده است.
فرماندار قاینات هم با ارائه آمار کشوری کرونا ،از بخشداران خواست با همکاری
دهیاران از برگزاری مراسم عروسی و عزاداری در نقاط روستایی خارج از رعایت
پروتکل های بهداشتی جلوگیری کنند و با متخلفان برخورد قضایی شود« .کریمی»
همچنین خواستار تشدید نظارت ها توسط مسئوالن شد.

اقامه نماز عید قربان در  3نقطه
خطرپذیری کرونا سبب شد تا روز گذشته نماز عید قربان در سه نقطه شهری اسدیه
و قهستان درمیان و خوسف برگزار شود.
رئیس شورای سیاست گذاری امامان جمعه استان اعالم کرد که طبق
دستورالعملهای ابالغی از سوی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم اکنون پنج
شهرستان بیرجند ،سربیشه ،فردوس ،زیرکوه و سرایان از نظرشیوع کرونا در
وضعیت قرمز قرار دارد.
حجت االسالم« مهدی رحیمآبادی» با اشاره به وضعیت نارنجی چهار شهرستان
قاینات ،بشرویه ،نهبندان و طبس ادامه داد :وضعیت در شهرستانهای خوسف
و درمیان زرد است.
به گفته او نماز جمعه طبق رعایت پروتکلهای بهداشتی در شهرستا نهای با
وضعیت زرد و سفید برگزار میشود و این هفته با توجه به همزمانی روز جمعه با عید
قربان نماز عید در شهرهای قهستان ،اسدیه و خوسف برگزار شد.

آن طور که فرماندار نهبندان به «خراسان جنوبی» اعالم
کرد پیمانکار پروژه به دلیل کمبود اعتبار و نقدینگی
عملیاتاجراییاورژانسرامتوقف،البتهاوقبلازایننیز

نشت بنزین ،خودروی پژو آردی را در طبس طعمه حریق کرد .مسئول آتش نشانی
شهرداری طبس با اشاره به وقوع این حادثه ،آن را ششمین خودرویی اعالم کرد که در
سه ماه گذشته در این شهرستان طعمه حریق شده است و گفت :بعد از وقوع حادثه ،یک
تیم عملیاتی با خودروی نیمه سنگین به محل حادثه اعزام شد و به اطفای آتش پرداخت.
«افراسیابی» از مردم خواست هنگام آتش سوزی ،بدون داشتن سیلندر آتش نشانی از باز
کردن در کاپوت خودرو خودداری کنند.

تیغ انتقاد نماینده بر عملکرد
ضعیف برخی مسئوالن

حداقلنیاز 10،میلیارد
بـه گفتـه مقـام عالـی دولـت در نهبنـدان برآوردهـای
متفاوتی از بودجه مـورد نیاز برای اتمام این پروژه توسـط
دانشگاه علوم پزشـکی اعالم می شـود اما حداقل نیاز آن
بـرای اتمـام  10میلیـارد تومـان اسـت.بیکی ،به سـازی و
تکمیل اورژانس بیمارسـتان شـهید آتشدسـت را بخشی
از توسـعه ایـن مرکـز درمانـی دانسـت و اظهارکـرد کـه
اورژانـس دارای  16تخـت اسـت تـا عملـی شـدن تعـداد
تخت هـای بیمارسـتان از  32بـه  64یـا  95تخت مصوب
محقـق شـود.او در ادامـه بـه درحـال احـداث بـودن مرکز
تصویربرداری و سـی .تی .اسکن بیمارسـتان هم اشاره و
اعالم کرد که بنیاد برکت  600میلیـون تومان به اجرای
ایـن پـروژه هـا کمـک کـرده اسـت.به گزارش«خراسـان
جنوبـی» از زمـان شـروع بـه سـازی ،تکمیـل و توسـعه
اورژانـس بیمارسـتان ،ایـن فضـا بـه یکـی از بخـش هـا
منتقـل شـده اسـت.

توقفبهدلیلنبودنقدینگی

پژو؛ طعمه آتش

شهرستان ها
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پلمب چاه غیر مجاز در قاین
به منظور حفاظت از منابع آب زیرزمینی ،یک حلقه چاه غیر مجاز در
محدوده مطالعاتی قاین پلمب شد.
مدیر امور منابع آب قاینات و زیرکوه گفت :این اقدام با هدف حفاظت از
منابع آب و به منظور اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی
انجام شد.
به گفته «محمد علی شهابی» این چاه غیرمجاز با حضور نمایندگان فنی
امور منابع آب شهرستانهای قاینات و زیرکوه و نیروی انتظامی ،بر اساس
ضوابط قضایی مسدود شد.

دانش آموختگی  30پرستار
هفتمیـن دوره جشـن دانـش آموختگـی رشـته پرسـتاری دانشـگاه آزاد
اسلامی در آسـتانه دهـه والیـت و امامـت و به منظـور رعایـت پروتـکل های
بهداشـتی وحفـظ سلامت دانـش آموختـگان و خانـواده هـای آنـان ،در
فضـای مجـازی برگـزار شـد.
رئیس دانشـگاه آزاد اسلامی واحد قاینات گفـت :در ایـن دوره  30دانش
آموختـه رشـته پرسـتاری موفـق بـه دریافـت مـدرک کارشناسـی شـدند.
دکتر «طاهری» افـزود 210 :نفـر از دانـش آموختگان این دانشـگاه موفق
به دریافت مدرک کارشناسـی شـده اند .به گفته وی ،دانشـکده پرسـتاری
این دانشـگاه  110دانشـجو دارد.

آغاز برداشت گوجه فرنگی در خوسف

 100واحد مسکن شهری
سهم ماژان

برداشت گوجه فرنگی در خوسف آغاز شد .مدیر جهاد کشاورزی خوسف با اشاره به این
که برداشت گوجه فرنگی در خوسف از ابتدای مرداد آغاز شد و بر اساس شرایط آب و
هوایی تا اواخر مهر یا نیمه آبان ادامه خواهد داشت ،گفت :سال گذشته  ۲۲هکتار از
مزارع خوسف به کاشت گوجه فرنگی اختصاص یافت که از این سطح حدود  ۵۰۰تن
گوجه فرنگی برداشت شد« .رضوی» افزود :امسال حدود  ۲۵هکتار از فضای باز خوسف
و  3/2هکتار از فضای گلخانهای این شهرستان به کاشت گوجه فرنگی اختصاص یافت.

 100واحد مسکونی ،سهم شهر تازه تاسیس ماژان از مسکن محرومان
شهری است.
«شفیعی» فرماندار خوسف در جلسه شورای مسکن این شهرستان اعالم
کرد :با پیگیری های استاندار برای اجرایی شدن طرح هایی مانند مسکن
محرومان ،شهری ،ایثارگران و اقدام ملی رونق به بخش مسکن استان
بازگشته است.

رو در رو با اهالی  13روستا

فرماندار نهبندان ،نماینده مردم نهبندان و سربیشه و جمعی از مسئوالن
شهرستان ،رو در رو با اهالی  13روستا به گفت و گو نشستند .به گزارش«خراسان
جنوبی» آن ها به دیدار اهالی روستاهای اسماعیل آباد ،چاه ولیعصر (عج) ،تیغدر،
توتسک ،سریخان ،کالته سرور ،کالته نو ،خسروآباد ،مهل آباد ،سمک ،سلطانی،
برک و حسن آباد کرق سنگ بخش شوسف رفتند و از خواسته ها و نیازهای آن ها
مطلع شدند و برای رفع و بررسی آن دستور دادند.

معرفی بخشدار آرین شهر

«غالمحسین عسکری دشت بیاض» به عنوان بخشدارجدید آرین شهر معرفی
شد .مهندس«کریمی» فرماندار قاینات در جلسه تکریم و معارفه بخشدار آرین
شهر گفت :تحول خواهی و نوآوری ،تداوم رونق و جهش تولید ،اشتغال با رویکرد
اقتصاد مقاومتی ،کنترل آسیب های اجتماعی و ارتقای امنیت پایدار و توسعه همه
جانبه آن و رعایت حقوق شهروندان و گسترش مشارکت نظام مند مردم از مهم ترین
راهبردها و برنامه هایی است که باید مدنظر بخشدار قرار بگیرد.

آزاد سازی حریم رودخانه های قاینات
بخشهایی از بستر رودخانههای شیرمرغ ،نیگ،ازنو و غرقاب قاینات در طرح
سامان دهی و آزاد سازی تصرفات حریم و بستر رودخانههای خراسان جنوبی،
رفع تصرف شد.
«شهابی» مدیر امور منابع آب قاینات و زیرکوه گفت :بخشهایی از بستر رودخانه
های شیرمرغ ،نیگ ،غرقاب و ازنو واقع در محدودههای مطالعاتی قاین و اسفدن
به مساحت  21هزار مترمربع که در آن انسداد رودخانه انجام شده بود ،به وضع
سابق باز گشت.

ثبت  82ازدواج در سربیشه
 82واقعـه ازدواج در سـه مـاه ابتـدای امسـال در سربیشـه ثبـت شـد .مدیـرکل ثبت
احوال در شـورای هماهنگـی ثبت احوال سربیشـه اعالم کـرد :در ایـن مدت 209
واقعـه والدت و  295مورد فـوت هم در شهرسـتان بـه ثبت رسـید« .مهـرآور» آماری
از میـزان طلاق در سربیشـه ارائـه نـداد زیـرا ایـن شهرسـتان محضـر طلاق نـدارد.
مهندس«محمـدی» بـر تعامـل و همـکاری هرچـه بیشـتر بخشـداری هـا و ادارات
شهرسـتان بـا اداره ثبـت احـوال سربیشـه تاکیـد کـرد تـا ثبـت احـوال بتوانـد وقایـع
چهارگانـه را بـه نحـو احسـن و بـه موقع ثبـت کنـد و در نتیجـه آمـار و ارقـام بـه روزتر و
کامـل تـری در سربیشـه حاصـل شـود.

