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نسخه پیچی استاندار
برای فردوس
فرماندار ،امامان جمعه ،شهرداران و اعضای
شوراهای اسالمی شهرهای تابعه فردوس
در دیداری که با استاندار داشتند قابلیت ها،
توانمندی ها و مطالبه های این شهرستان را
برشمردند و «مالنوری» هم برای بهره وری از آن
نسخه پیچید .او اعالم کرد که بهترین راه حل برای
رفع مشکالت موجود ،این است که زمینه بهره
برداری از منابعی را که در اختیار داریم ،فراهم
کنیم چرا که با استفاده از این قابلیت ها می توانیم
انتظار توسعه را داشته باشیم .وی به وجود برخی
مشکالت در حوزه شهرداری های استان اشاره
و اظهارکرد که باید با استفاده از ظرفیت های در
اختیار ،به تقویت پایه های شهرداری ها ،شوراهای
اسالمی و حتی ادارات و نهادها همت کنیم .او
ادامه داد :شهرداری می تواند با سرمایه گذاری
روی یک یا چند زمینه مختلف ،درآمد خوبی برای
خود رقم بزند و چه ایرادی دارد شهرداری ،معدن
بنتونیت یا کارخانه داشته باشد و نیازهای خود
را تأمین کند .مالنوری با تأکید بر این که قانون،
دست شهرداری ها را در زمینه سرمایه گذاری باز
گذاشته است ،متذکر شد :این که از این فرصت
ها استفاده درستی نکنیم ،خسران است .وی به
منابع غنی انسانی فردوس اشاره کرد و گفت:
نیروهایانسانیبهدلیلایدهپردازی،انگیزهدادن
وخالقیت،جزومنابعتوسعههستندکهبایدقدرآن
ها دانسته شود و از این ظرفیت به نحو شایسته ای
باهدف توسعه شهرستان بهره برداری شود.

شکارچیان بی رحم
متخلفان شکار غیرمجا ِز دو راس بز وحشی
آبستن در طبس دستگیر شدند .رئیس اداره
حفاظت محیط زیست طبس گفت :با همکاری
و تالش همیاران افتخاری اداره محیط
زیست و ماموران نیروی انتظامی عشق آباد،
متخلفان شکار غیرمجاز دستگیر و تحویل قانون
شدند«.حاتمی» افزود :طی عملیات دستگیری
متخلفان شکار و صید که یک شبانه روز به طول
انجامید ،الشه دو راس بز وحشی کشف و ضبط
شد .به گفته وی پس از بازکردن شکم الشه
وحوش کشف شده ،در شکم یکی ،دو جنین و
داخل الشه دیگر نیز یک جنین مشاهده شد.

چند خط خبر
*«کاووسی» رئیس شبکه دامپزشکی سربیشه
گفت :یک دستگاه اتوبوس که از مشهد به مقصد
زاهداندرحالترددبودبهدلیلحملغیرمجاز۴۶
راسدامسبکدرشهرستانتوقیفشد.
*درادامه پیگیری ها به منظوراستفاده از ظرفیت
ماده  ۵۶برای برخی از محورهای استان،
مدیرکل راه و شهرسازی ضمن دیدار با مدیرکل
اعتبارات بانک تجارت کشور  ،پیگیری های
الزم را به منظور مساعدت و تسریع در پرداخت
تسهیالت درقالب ماده  ۵۶برای محور سربیشه
 -درح  -ماهیرود انجام داد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شهرستان ها
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شریان های موازی بالی جان شهر خشتی استان

راهخروجبشرویهازبنبستجادهای

زهرا قربانی
سال ها پیش جاده های بشرویه محل تردد خودروهای
زیادی از استان های اصفهان ،فارس ،چهارمحال و
بختیاری و بقیه استان ها بوده است که به سمت مشهد
حرکت می کردند اما بعد از ایجاد محورهای موازی
در شهرهای دیگر ،این شهرستان از آن مسیر خارج و
از حجم ترافیک آن کم شده و به گونه ای در بن بست
مواصالتی قرار گرفته است و حال یکی از مهم ترین
خواسته های مردم خروج از وضعیت موجود است که
با توجه به شرایط فعلی و اذعان فعاالن حوزه راهسازی
ایجاد این شرایط نیاز به اعتبار دارد.

مراسم گرامی داشت هفتمین روز شهادت شهید استوار یکم سعید بنی اسدی
با حضور فرماندار ،امام جمعه و جمعی از مدیران ادارات سربیشه برگزار شد.
به گزارش«خراسان جنوبی» شهید بنی اسدی از کارکنان نیروی انتظامی و
مدافعان حریم وطن در سربیشه بود که در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر به
درجه رفیع شهادت نایل آمد.

دروگر -چند کشاورز روستای بارنجگان زیرکوه 100اصله درخت پسته را در
قالب طرح شجره طیبه برای کمک به نیازمندان اهدا کردند.
«دلباز» مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) زیرکوه گفت :حدود هزار درخت
شامل پسته ،زرشک و عناب نیز توسط کشاورزان زیرکوه با عنوان شجره طیبه
اهدا و همه این درختان پالک کوبی شده است و محصول حاصل از این درختان
بین نیازمندان همان منطقه توزیع می شود.

نتایج ارزنده برای راه اندازی کمپ
ترک اعتیاد

*بازگشایی از سمت خدا آفرید

*مطالبات پیمانکار

وی به این نکته هم اشاره کرد که بازگشایی محور
بشرویه به طبس از سمت روستای خدا آفرید سومین
موضوع در حال پیگیری است که مصوبه کمیسیون
ماده  32آن در سال  87گرفته شده و تا سال ۹۳
اقدامی انجام نشده و همان سال عملیات اجرایی
آن آغاز و بخشی از مسیر کوهستانی آن بازگشایی
شده است.
به گفته وی این پروژه ملی است و اگر به آن اعتبار
تخصیص یابد این مسیر به سرانجام می رسد و در
شرایط فعلی با این که اعتبار نیست اما پروژه فعال و
پیمانکار در حال کار است.
او ادامه داد :افزون براین پروژه ها ،برای خروج بشرویه
از بن بست ،اجرای پروژه مسیر بشرویه به سمت
بجستان هم با ورود سرمایه گذار بخش خصوصی
پیگیری می شود که مطالعات توجیه فنی و اقتصادی
آن در حال پیگیری است و امیدواریم اگر مطالعات
انجام شودو در اختیار راه و شهرسازی قرار بگیرد همه
مجوزها صادر شود و مصوبه آن را از وزارت بگیریم ولی
در شرایط فعلی فقط در حد مطالعات اولیه توسط
سرمایه گذار است.

او با اشاره به مطالبات پیمانکار این دو پروژه فعال ،هر
چند رقم دقیقی را بیان نکرد و آمار را به نظر معاون
اداره کل ارجاع داد ،افزود :پروژه طبس  -بشرویه به
سمت خدا آفرید طی سال گذشته و امسال حدود 10
میلیارد تومان اعتبار داشت اما تخصیص ها ناچیز بود
که امیدواریم با پیگیری مسئوالن رقم ها افزایش یابد.
با وجود این پروژه تعطیل نیست و  4کیلومتر بازگشایی
شده و سه میلیارد تومان قرارداد پیمانکار بوده اما
دریافتی نداشته است و در صورت تخصیص اعتبار
می توانیم بازگشایی را به صورت کامل داشته باشیم.
به گفته وی در این مسیر با توجه به پیگیری های
مدیرکل قرار است پیمانکار دیگری هم از سمت طبس
کار کند تا بازگشایی آن مسیر انجام شود.
وی با اشاره به این که در سمت باند دوم بشرویه
به طبس هم حدود  1.5میلیارد تومان مطالبه
پیمانکار داریم که هنوز اعتبار تخصیصی نداشته ایم،
تاکیدکرد :مهم ترین چالش پیش رو برای تکمیل این
پروژه ها همان اعتبار است که امیدواریم مسئوالن
استان حمایت های بیشتری از این حوزه داشته باشند
تا اهداف اصلی محقق شود.

رئیس اداره
راه و شهرسازی
بشرویه:
یکی دیگر از
مواردی که برای
تحققبخشیمطالبه
مردم پیگیری می
شود مسیر بشرویه
به طبس (سه راهی
بشرویه) است
که مطالعات امکان
سنجی انجام شده و
در مرحله دریافت
مجوزکمیسیون
ماده  23سازمان
برنامه و بودجه
کشور است

گرانی سیلندر گاز در روستاهای نهبندان
با این که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و
تولید کنندگان قیمت های توزیع گاز مایع را برای
سیلندرهای  45 ،33 ،25 ،11 ،5 ،2و  50کیلویی
به ترتیب سه 6 ،هزار و  12 ،500هزار و 25 ،500
هزار و  32 ،500هزار و  42 ،200هزار و  44هزار و
 200تومان مصوب کرده اما در برخی از روستاهای
نهبندان قیمت هر سیلندرگاز مایع سه تا پنج هزار
تومان گران تر است .به گزارش «خراسان جنوبی»

یادبود برای شهید حریم وطن

100شجره طیبه

*هزینه سرسام آور راه سازی
رئیس اداره راه و شهرسازی بشرویه هم با تاکید بر این
موضوع گفت :برای خروج از این وضعیت ،طرح جامع
حوزه حمل و نقل شهرستان را با هدف تحقق بخشی
به خواسته مردم و افزایش ضریب ایمنی پیگیری
کردیم و اولین اقدام ،عملیات باند دوم محور بشرویه
به سمت طبس به طول 5کیلومتر بود که سال گذشته
عملیات اجرایی آن آغاز شد و اکنون پیمانکار مشغول
کار است و اگر اعتبار مورد نیاز تامین شود تا پایان
سال 3کیلومتر آماده آسفالت می شود و قسمتی هم
قیرپاشی شده است.
به گفته «زیباییان» این پروژه از محل منابع تملک
دارایی استان است و با توجه به هزینه های سرسام
آوری که در حوزه راه ها وجود دارد نیاز است از منابع
ملی نیز بهره مند شود.
وی ادامه داد :یکی دیگر از مواردی که برای تحقق
بخشی مطالبه مردم پیگیری می شود مسیر بشرویه
به طبس (سه راهی بشرویه) است که مطالعات
امکان سنجی انجام شده و در مرحله دریافت مجوز
کمیسیون ماده  23سازمان برنامه و بودجه کشور
است و اداره کل راه و شهرسازی موضوع را پیگیری
می کند و در صورت تحقق آن ،از منابع ملی اعتبار
در نظر گرفته و عملیات اجرایی باند دوم آن آغاز
خواهد شد.
به گفته وی هدف از اجرای پروژه این است که بشرویه
از کریدور جنوب به شرق خارج نشود چون در کریدور
جنوب به شرق هنوز از سمت کرمان -راور و فردوس-
بجستان درحال دوبانده سازی است که با این پروژه
بشرویه هم به آن می پیوندد.

از گوشه و کنار استان

آن طور که برخی از اهالی روستاهای نهبندان که از
نعمت گاز بهره مند نیستند ،می گویند :طی چند ماه
اخیر گاز مایع در شهرستان بسیار کم توزیع شده و
قیمت هر سیلندر گاز که  12هزار و  500تومان بوده
طی چند هفته اخیر به  15هزار تومان رسیده است.
گفته های برخی از مردم دهک نهبندان نیز حکایت از
این دارد که هر سیلندر گاز مایع در این منطقه تا 18
هزار تومان نیز قیمت گذاری شده است.

با خبرنگاران

ورود نژاد جدید مرغ به چرخه مصرف
اولین مرغهای پرورش یافته نژاد آرین به چرخه مصرف شهرستان قاینات
وارد شد.
رئیس شبکه دامپزشکی قاینات با بیان این که حدود  75هزار قطعه مرغ
پرورشی به شهرستان حمل شده است ،افزود :نژاد آرین تنها جوجه گوشتی
قابل پرورش در سالنهای مرغداری است که کشور بدون هیچ گونه وابستگی
به واردات ردههای باال دستی نظیر مرغ مادر اجداد و حتی الین ،قادر به تولید
آن است.
«محمودی» افزود :همچنین وزن گیری مناسب این نژاد در هفتههای ابتدای
پرورش و پایین بودن وزن نهایی آن ،سبب بهبود ضریب تبدیل نهاده و خوراک
ی شود.
مصرفی به پروتئین (گوشت) م 
وی ابراز امیدواری کرد :با افزایش حمایتها از پرورش این نژاد و اجرای
درست مصوبات در ارائه مشوقها به پرورش دهندگان در آینده شاهد افزایش
سهم این نژاد در سفره خانوارهای ایرانی باشیم.

کمک های مومنانه

185میلیون تومان کمکهای مومنانه به مناسبت سالگرد شهادت سردار
دلها به همت خیران فردوس بین نیازمندان توزیع شد.
حجت االسالم والمسلمین« بابایی» امام جمعه فردوس گفت :در این
مرحله  570بسته معیشتی 260 ،کیلوگرم گوشت قرمز ۵۰۰ ،عدد
قرص نان 10 ،قلم جهیزیه 38 ،فقره وام قرض الحسنه و  110عدد
بسته بهداشتی به ارزش  185میلیون تومان بین نیازمندان توزیع شد.
سرهنگ «خدادادی» فرمانده ناحیه مقاومت سپاه فردوس هم از کمک
هزینه درمان  ،مرمت و بازسازی منازل محرومان و همچنین آسیب دیدگان
از کرونا خبر داد.

پورغزنین  -برای راه اندازی کمپ ترک اعتیاد در بشرویه نتایج خوبی حاصل
شده است.
فرماندار بشرویه در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان از همه دستگاه
ها و نهادهای مرتبط با این موضوع خواست تا به منظور پیشگیری از اعتیاد گام
بردارند.
مهندس«شفیعی» افزود :اگر هریک از نهادهای عضو این شورا به درستی وظیفه
شان را در حوزه کاری خود انجام دهند شاهد افزایش آمار اعتیاد نخواهیم بود.
او از پیگیری های بسیار در خصوص راه اندازی کمپ ترک اعتیاد در بشرویه
خبرداد و گفت :برای عملی شدن این موضوع اقدامات بسیاری انجام و پیش
جلسه های اولیه در فرمانداری برگزار شده است و تا مرحله انعقاد قرارداد با
یک پزشک برای فعالیت در این مجموعه پیش رفته ایم.

رصد نانوایی های نهبندان
فرماندار به صورت سرزده نانوایی های نهبندان را رصد کرد.
به گزارش«خراسان جنوبی» بیکی به همراه مدیران برخی از ادارات مرتبط
نهبندان ،به طور سرزده و در نوبت عصر از نانواییهای این شهر بازدید کرد و
عملکرد آنان را مورد رصد و نظارت قرار داد.
بنابراین گزارش پس از رصد میدانی ،کمیته رصد نارضایتی ها با موضوع
بررسی وضعیت آرد و نان نهبندان تشکیل شد و فرماندار با بیان این که هیچ
کمبودی برای تأمین آرد در شهرستان نداریم ،افزود :حتی یک کیسه از سهمیه
آرد شهرستان هم کم نشده است ،بنابراین صحبت اشتباهی است که بگویم
سهمیه کم شده است.
به گفته «بیکی» سهمیه آرد در شهرستان نهبندان بر اساس شاخص جمعیت
دریافت می شود ،اما توزیع آرد نیز بر اساس مقدار پخت ،کیفیت نان و شلوغی
محله باید مالک توزیع قرار بگیرد.
او با گالیه از این که نظارت ها در بخش آرد و نان ضعیف است ،اعالم کرد :برخی
نانوایی ها در ساعات پخت ،تعطیل می کنند که نشان از نبود نظارت است،
همچنین برخی نانوایی ها موارد بهداشتی را رعایت نمی کنند و باید تذکر الزم
را دریافت کنند.

نیکوکاران در مرز درمیان
برای خدمت هر چه بیشتر به نیازمندان ،کاروان نیکوکاری هالل احمر به مناطق
محروم درمیان اعزام شد.
رئیس جمعیت هالل احمر درمیان ،از اعزام کاروان نیکوکاری به روستاهای
مرزی درمیان خبر داد و افزود :این کاروان به همت خیران با هدف خدمت به
محرومان و دلجویی از نیازمندان به مناطق مرزی اعزام شد.
«جواد مرادی» اظهار کرد :توزیع  200ثوب پوشاک بین کودکان نیازمند50 ،
قطعه اسباب بازی 30 ،بسته معیشتی و تامین هزینه درمانی شش کودک بیمار
نیازمند از جمله خدمات این کاروان است.
او ارزش این خدمات را بیش از 400میلیون ریال دانست و افزود :در این کاروان،
پوشش مادام العمر هزینه درمانی سه کودک بیمار توسط یک نوع دوست رقم
خورد که گامی بسیار ارزنده در کمک به محرومان است.
به گفته او اهدای یک دستگاه آبگرمکن ،یک دستگاه بخاری 30 ،متر مربع
موکت و  10تخته پتو به یک خانواده نیازمند به ارزش  50میلیون ریال از دیگر
اقدامات این کاروان است.
وی از توزیع  800پرس غذای گرم بهداشتی در روستاهای دونخی ،دفت آباد،
جاجنگ و شهر اسدیه و قهستان خبر داد و افزود :این گام به همت خانه های
هالل روستاهای دادران ،محمدآباد و سرو برداشته شده است.

گزارش دهی قرارگاه حاج قاسم
دستگاه های عضو قرارگاه طرح شهید حاج قاسم سلیمانی سرایان  ،گزارشی
از اجرای این طرح در شهرستان ارائه دادند.
به گزارش«خراسان جنوبی» طرح شهید حاج قاسم سلیمانی از ابتدای آذر
همزمان با سراسر کشور در سرایان آغاز شده است که  87نفر در قالب  17تیم
نظارتی 43 ،نفر در قالب  21تیم رهگیری و بیماریابی و  96نفر در قالب 17
تیم حمایتی در سه قرارگاه فرعی شهر سرایان و بخش های آیسک و سه قلعه
فعالیت می کنند.

