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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شهرستان ها 3

امام جمعه موقت فردوس:

ازگوشه و کنار استان

پایش طرح های روستایی
مسئوالن قاینات با هدف تسریع در اجرای طرح
های عمرانی خدماتی از پروژه های در دست
احداث روستاهای بخش مرکزی این شهرستان
بازدید کردند.
به گزارش«خراسان جنوبی» مسئوالن از پروژه
های در دست احداث روستاهای محمد آباد علم،
سورگ و شاهیک شامل بند خاکی ،به سازی
پارک و خانه بهداشت میدانی بازدید و بر رفع
چالش های پیش روی این طرح های عمرانی و
خدماتی تاکید کردند.

سیره عملی شهدا به نسل آینده معرفی شود
امروز جامعه به نگاه و افکار شهدا به شدت نیاز دارد و
وظیفه همه معرفی سیره عملی شهدا به نسل آینده
است.امام جمعه موقت فردوس در یادواره شهید
اسماعیل محمدزاده با بیان این که امروز دشمنان برای
محو اسالم از هر وسیلهای استفاده میکنند افزود:
آن ها میخواهند مکتب اهل بیت (ع) را که شهدای
گرانقدر با خون پاکشان احیا کردند از بین ببرند و
این مهم وظیفه ما را بسیار سنگین کرده است.حجت
االسالم«علیرضاکامجو»تصریحکرد:مسیروتکلیفما

امام جمعه قاین:

پروژه همچنان در مسیر تعویق

پلمب  3چاه غیر مجاز

گرهکرونا بر
فاینانس چینی
پروده4

سه حلقه چاه غیر مجاز در محدوده مطالعاتی
شهرستان قاینات پلمب شد.
مدیر امور منابع آب قاینات گفت :این چاه ها با
حضور نمایندگان فنی امور منابع شهرستان های
قاینات وزیرکوه و نیروی انتظامی در محدوده
مطالعاتی زوزن واقع در اراضی روستای گرماب
براساس ضوابط قضایی پر و مسدود شده است.
مهندس« حجتی» هدف از این اقدام شایسته
را حفاظت از منابع آب های زیرزمینی و اجرای
طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی
اعالم کرد.

حل و فصل مشکالت
مالکیتی زمین های شوسف
جلسه بررسی و حل و فصل مشکالت مالکیتی
زمین های اهالی شوسف برگزار می شود.به
گزارش«خراسان جنوبی» در این جلسه پس از
تبادل نظر و بررسی مستندات ،کارگروهی برای
تعیین تکلیف اراضی دارای مغایرت با محدوده
مصوب شهر شوسف تشکیل و مقرر شد طی یک
ماه موضوع تعیین تکلیف شود.
همچنین عملکرد مسکن شهری در شوسف مورد
ارزیابی قرار گرفت و مقرر شد شورای اسالمی و
شهرداری شوسف برای اطالع رسانی طرح طی
یک هفته آتی اقدام کنند تا حداکثر بهرهمندی از
طرح مسکن شهری میسر شود.

را شهدا مشخص کردهاند و تنها خط مستقیمی که ما
را به مقصد و رستگاری میرساند خط شهداست.وی
توجه جدی و مجاهدانه به عبودیت خدا ،فرصت طلبی
برای خدمت به مردم ،آمادگی همه جانبه برای انجام
تکلیف در جامعه و وفاداری به والیت در هر شرایطی
را چهار رسالت مردم بعد از شهدا و در شرایط امروزی
جامعه برشمرد.وی با بیان برخی سجایای اخالقی
شهید« محمدزاده» گفت :این شهید بزرگوار اهل کار و
تالش در کنار تحصیل بود و به عنوان یک نیروی ارتشی

اکبری
رئیس اداره
صمت :گره بر
سرنوشت پروده
 4است و فاینانس
چینی این پروژه به
سبب شرایط کرونا
به تعویق افتاده
است

در حالی که سال  ،96نفس های آخر را می کشید
خبر قطعی شدن فاینانس پروژه توسعه و ساخت پروده
 4طبس رسانه ای شد .پس از آن روزنامه «خراسان
جنوبی» در پیگیری های خود از این کالن پروژه
اقتصادی شهرستان ،آغاز غیر رسمی عملیات و
تحویل ضمانت نامه ها را  26آذر  ،97اطالع رسانی
و در گزارشی با عنوان « گره بر کار پروده  »4جزئیات

چند خط خبر
*مهندسعلیزادهمعاونمسکنوساختمانوآقای
شاهزهی سرپرست معاونت امالک و حقوقی و
برخی از رئیسان ستادی اداره کل راه و شهر سازی
ضمن شرکت در جلسه کمیته راهبری طرح اقدام
ملی مسکن در معاونت استانداری و فرمانداری
ویژه طبس از اراضی سایت  ۵۰هکتاری و اراضی
مد نظر برای الحاق به محدوده بازدید کردند.
*«عربشاهی» فرماندار زیرکوه در دومین گروه
کاری اشتغال شهرستان با اشاره به نظارت های
مستمر به طرح های اشتغال زایی زیرکوه از کمیته
نظارت شهرستان خواست به صورت مستمر و بر
اساس برنامه زمان بندی ماهانه از طرح بازدید به
عمل آورند تا انحرافی نداشته باشد.
*وزیر علوم و تحقیقات و فناوری دکتر سید«
احسان شکیب» را که طی دو ماه گذشته به عنوان
سرپرست دانشگاه بزرگمهر قاینات معرفی شده
بودبهعنوانرئیساینمرکزآموزشعالیمنصوب
کرد.
*«بخشی» فرماندار درمیان در جلسه بررسی
مصوبه های اسفند  97استاندار به این شهرستان
که با حضور مدیر کل اموال و امالک بنیاد
مستضعفان استان برگزار شد بر همکاری این
اداره کل درباره تأمین زمین برای متقاضیان
احداث مسکن قشرهای کم درآمد در همه شهرها
به ویژه شهر اسدیه تأکید کرد.
*«بخشی» فرماندار درمیان در کمیته راهبری
مسکن محرومان و قشرهای کم درآمد شهرستان
خواستار پیگیری و تسریع در الحاق به محدوده
شهری و بازنگری طرح های هادی روستایی شد
چرا که با انجام این اقدامات و پیگیری ها تأمین
زمین برای متقاضیان احداث مسکن قشرهای
کم درآمد در شهرها تسهیل خواهد شد.
*اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر
فردوس از بزرگ ترین پارک بانوان شرق کشور
دراین شهر بازدید کردند.
در این بازدید امکانات موجود و زیرساختهای
الزم برای توسعه تجهیزات و امکانات تفریحی
و ورزشی به ویژه دوچرخه سواری بانوان مورد
بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
*مدیرعامل موسسه خیریه امام زمان(عج) با
دستور کار هماهنگی و هم اندیشی با رابطان در
ارائه خدمت بهتر به نیازمندان با رابطان افتخاری
این موسسه در فردوس دیدار کرد.


وظیفهخویشراقبلوبعدازانقالببهخوبیانجامداد.
در این مراسم برادر شهید اسماعیل محمد زاده به بیان
خاطراتی از برادر شهیدش پرداخت.همچنین مشابه
این مراسم مقابل منزل شهید پرویز شرفی برگزار و یاد
و نام این شهید گرانقدر گرامی داشته شد.الزم به ذکر
است مراسم حسینیه شهدا که مدتی در فردوس شروع
شده است در مقابل منزل یک شهید برگزار میشود و
برکات زیادی از قبیل انس با شهدا ،آشنایی نسل جوان
با وصیت نامه و سیره آنان داشته است.

دیگری از این پروژه را منتشر کرد .اما طی این روزهای
کرونایی با آن که چینی ها در خراسان جنوبی نقش
اول سرمایه گذاری خارجی را دارند خبرها حکایت از
گرهی دیگر بر این پروژه دارد و آن هم نرسیدن فاینانس
چینی پروده  4و گره کرونا بر امضای قرارداد این پروژه
اقتصادی است .آن طور که گفته های رئیس اداره
صمت طبس حکایت دارد ،گره بر سرنوشت پروده 4
است و فاینانس چینی این پروژه به سبب شرایط کرونا
به تعویق افتاده است .به گفته مهندس «زارع نیا» برای

مجری جدید طرح توسعه زغال سنگ:طی سال
گذشته در حالی امضای قرارداد با چینی ها در
مراحل آخر بود که شیوع کرونا و لغو پروازها سبب
شد تعیین تکلیف مواردی از قرارداد موجود به بعد
از زمان بیماری موکول شود
این پروژه شرایط قبل برقرار و فاینانس کشور چین به
عنوان سرمایه گذار پروژه به تعویق افتاده است.

پیگیری های گذشته
طبق آخرین پیگیری طی سال گذشته آن طور که مدیر
مجتمع زغال سنگ طبس خبر داد ،مانع اساسی سر
راه  ،رفع چالش های مالی است که نتیجه شدت یافتن
تحریم ها طی سال های گذشته است .به گفته مهندس
«عالمیان» بر اساس تورم سال گذشته منابع ارزی و
ریالی این پروژه بیش از هزار میلیارد تومان که بیش از
 600میلیارد تومان آن از محل منابع چینی و بقیه از
محل منابع داخلی است.

امضای قرارداد پس از کرونا
اما مجری جدید طرح توسعه زغال سنگ نیز در این باره
اظهار کرد ،فاینانس چینی پروده  4با توجه به شرایط
کرونا و لغو پروازهای خارجی به تعویق افتاد .به گفته
مهندس «عسکری» طی سال گذشته در حالی امضای
قرارداد با چینی ها در مراحل آخر بود که شیوع کرونا و
لغو پروازها سبب شد تعیین تکلیف مواردی از قرارداد
موجود به بعد از زمان بیماری موکول شود .او افزود:
منابع این پروژه تامین و مکاتبات با طرف قرارداد چینی
انجام شده است.
بنا به این قرارداد چینی ها باید طی چهار سال همه
معادن را تجهیز کنند.
همچنین در شرایط موجود باید با احتیاط بیشتری
عمل کرد.

گرانی ها بیداد می کند

گرانی آن قدر بیداد می کند و قیمت ها آن قدر جهشی شده که داد مردم
درآمده این درحالی که نظارت خوبی از سوی دولت در بازار وجود ندارد.
امام جمعه قاین با اشاره به وضعیت سرسام آور بازار اعالم کرد :مردم زبان
گویایی برای ابراز نارضایتی خود از این بازار اقتصادی افسار گسیخته ندارند.
حجت االسالم و المسلمین«رحمانی » اضافه کرد :جامعه روحانیت ،شورای
سیاست گذاری ائمه جمعه و ...از این وضعیت افسار گسیخته رضایت ندارند
و گالیه مند هستند.
او درادامه سخنان خود با بیانی که می گویند بر نظارت دولت بر بازار امید
داشته باشید گفت :نظارت دولت بر بازار خیالی بیش نیست و مصداق آن
سخنان معاون رئیس جمهور طی ماه های گذشته است که علنی و به صراحت
اعالم کرد بیشتر از این نمی توانیم بر بازار نظارت داشته باشیم.او با بیان این
که دولت و مسئوالن بنایی بر نظارت بازار ندارند افزود :قبل از شیوع کرونا
دفتر امام جمعه قاین  ،فهرست  100نفر از جوانان جهادی و فعال و متدین
را به اداره صنعت و معدن شهرستان ارسال کرد تا این افراد به صورت رایگان
بر کنترل قیمت ها و بازار نظارت داشته باشند وگویا چنین بنایی ندارند که
نظارت وجود داشته باشد .وی ادامه داد :آن ها می گویند بازار پر از کاال باشد
حال به هر قیمتی و مهم نیست که قیمت ها چگونه باشد .امام جمعه قاین
خطاب به دولتمردان گفت :این قدر ساده لوح و خوش خیال نیستیم که نابه
سامانی را به حساب تحریم بگذاریم.
وی افزود :کارشناسان امور اقتصادی می گویند تحریم  20درصد در گرانی
بازار تاثیر دارد اما ما می گوییم  50درصد به دلیل تحریم و برجام ،حال
مسئوالن بفرمایند 50درصد دیگر به دلیل چیست؟مگر غیر از سوء مدیریت
می تواند باشد که یک حالت روز مرگی برای مسئوالن ما ایجاد شده است
وخیالشان نیست که بر مردم چه می گذرد؟؟

نماینده  4حوزه انتخابیه پیگیری کرد:

مطالبات سالمت محور از معاون وزیر

حجت االسالم «نصیرایی» نماینده مردم فردوس،
طبس ،سرایان و بشرویه در دیدار با معاون درمان
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،مهم
ترین مطالبات مردم در حوزه سالمت و بهداشت
را مطرح و خواستار پیگیری این خواسته ها شد.به
گزارش «خراسان جنوبی» تخصیص یک دستگاه
سی تی اسکن و یک دستگاه ام آر آی ( )MRIو استقرار
بالگرد به منظور پوشش اورژانس هوایی در فردوس،
تامین تجهیزات بهداشتی و درمانی ،تامین اعتبار
تکمیل ساختمان بخش دیالیز ،ساختمان درمانگاه

تخصصی بیمارستان طبس و ۴۰واحد مسکونی
برای متخصصان شاغل در بیمارستان سید مصطفی
خمینی(ره) شهرستان ،تامین دو دستگاه آمبوالنس
برای اورژانس ،دو دستگاه دیالیز و تجهیز چهار تختآی
سی یو ( )icuیک دستگاه آمبوالنس و نیز تجهیز
ساختمان اورژانس بیمارستان شفای بشرویه و تامین
تجهیزات مورد نیاز بیمارستان امام علی (ع) سرایان
شامل رادیولوژی دیجیتال ،دیالیز و اکسیژن ساز از
جمله مطالبه های مطرح شده توسط حجت االسالم
«نصیرایی» بود.

ساربانان  630میلیارد تسهیالت گرفتند

منزل به منزل با «هاب شتر»
متقاضیان اجرایی شدن طرح هاب پرورش شتر در
استان  630میلیارد ریال تسهیالت کم بهره دریافت
کردند.مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه
گذاری استانداری با اشاره به تفاهم نامه ،اهداف و
میزان سرمایه گذاری انجام شده در پروژه هاب شتر
را چنین اعالم کرد :این تفاهم نامه با هدف تحقق
تدابیر و منویات مقام معظم رهبری ،اهداف بیانیه
گام دوم انقالب ،سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
و پیگیری اهداف سند اجرایی فرمان امام (ره) در
حوزه محرومیت زدایی و توانمند سازی اقتصاد
منعقد شده است«.علی اکبر اکبری راد» با بیان این
که استانداری با اجرای طرح های اقتصادی اجتماع

محور با محوریت پرورش شتر با مجموع اعتباری
معادل 252میلیارد تومان گام برداشته است ،افزود:
درخصوص بند 2این تفاهم نامه طرح های اقتصادی
اجتماع محور با محوریت پرورش شتر «پروژه ایستگاه
قرنطینه و پایش دام حیدرآباد ،پروژه ایستگاه اصالح
نژاد ،پرورش و تکثیر شتر بجد ،پروژه  2هزار و 400
هکتاری کشت الگویی خارشتر ،میدان عرضه دام
و کشتارگاه شهرستان زیرکوه ،میدان عرضه دام و
کشتارگاه شهرستان نهبندان» در دست اجراست.
به گفته او از ابتدای انعقاد این تفاهم نامه با همکاری
ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و استانداری به یک
هزار و  576نفر از متقاضیان دام سبک و سنگین؛

مبلغ  630میلیارد ریال تسهیالت کم بهره  4درصد
پرداخت شده است.همچنین در این زمینه  26هزار
و  500راس دام سبک و  750نفر شتر تامین و به
ظرفیت استان اضافه شد .مدیرکل دفتر جذب و
حمایت از سرمایه گذاری استانداری ادامه داد :با
پیگیری های انجام شده و به منظور اجرای پروژه
های مرتبط با هاب شتر ،تاکنون حدود چهار میلیارد
تومان با همکاری دستگاه های اجرایی همانند
شرکت برق ،سازمان آب ،اداره منابع طبیعی،
سازمان جهاد کشاورزی ،اداره راهداری و حمل و
نقل جاده ای هزینه شده است .اکبری راد با بیان
این که در طرح هاب شتر حدود  165میلیارد تومان
هم هزینه های پیش روی دستگاه های اجرایی
است ،اضافه کرد :این رقم به مرور هزینه می شود.
همچنین طی امسال و سال  1400به هزار نفر از
متقاضیان تسهیالت اشتغال زایی کم بهره  4درصد
پرداخت خواهد شد.

استاندار در آبیز
عصر روزگذشته استاندار سرزده به شهر تازه تاسیس آبیز زیرکوه رفت تا از
نزدیک با روند اجرای پروژه ها در این نقطه شهری آشنا شود.
به گزارش «خراسان جنوبی» «معتمدیان» در بدو ورود به این شهر از پروژه به
سازی ورودی آبیز که از مصوبه های سفر او به زیرکوه است بازدید کرد این پروژه
برای اتمام نیاز به  6میلیارد تومان دارد که اکنون  500میلیون تومان آن از محل
منابع شهرستانی تامین شده است.با اجرای این محور ،دو بخش بافت قدیم شهر
و شهرک آبیز به هم متصل می شود .ورودی آبیز از نقاط حادثه خیز زیرکوه است و
به سازی آن تسهیل در تردد خودروها ،ایمنی شهروندان( ۵هزار نفر اهالی شهر
و مسافران) و ارتقای محور را به همراه دارد.استاندار همچنین از پروژه احداث
زیرساخت های کمپ گردشگری آبیز بازدید کرد و با تامین  200میلیون تومان
از محل منابع شهرستان ،پروژه برق رسانی به کمپ گردشگری کلید خورد.
تأمین روشنایی این کمپ در قالب هزار و  100متر شبکه برق و یک پست هوایی،
 525میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.

لبخند پسته در فردوس
برداشت پسته از سطح
 4هزار و  650هکتار باغ
های فردوس آغاز شد
مدیر جهاد کشاورزی
فردوس پیش بینی کرد ،
از  3هزار هکتار باغ های
بارور پسته شهرستان
 3هزار تن پسته خشک
برداشت شود.مهندس
«سلیمانی» افزود پسته
امسال نسبت به سال
گذشته مرغوب تر وازکیفیت باالتری برخوردار است وامیدواریم با صادرات این
محصول ،کشاورزان به دسترنج واقعی خود برسند.به گفته او چنان چه با توجه به
قیمت فعلی که قیمت هرکیلو حدود 150هزار تومان باشد پیش بینی می شود در
فردوس 450میلیاردتومانعایدکشاورزانپستهکارشود.ویرکوردبرداشتپسته
را در فردوس متعلق به یکی از پسته کاران به نام حاج غالمحسین اوالدی دانست
وگفت:اینپستهکارتوانستهاستازهرهکتاربیشاز 15تنپستهتربرداشتکند.

