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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شهرستان ها

3

از گوشه و کنار استان

با خبرنگاران

در شورای فرهنگ عمومی نهبندان
تاکید شد:

عطر شهید گمنام در دانشگاه بزرگمهر
می پیچد

گالیه نماینده ولی فقیه
از راه های نامناسب
ترانزیتیسربیشه

«نه» به پشت میزنشینی
ضروری است دستگاه های متولی امر فرهنگ و
دستگاه های آموزشی نهبندان در زمینه فرهنگ
کار و «نه» به پشت میزنشینی ،تالش کنند.
فرماندار نهبندان در شورای فرهنگ عمومی
شهرستان ،یکی از مهم ترین آسیب های
اجتماعی را مقوله اعتیاد و بیکاری اعالم کرد و
گفت :اولین اولویت برای مقابله با آسیب های
اجتماعی باید فرهنگ سازی درباره اعتیاد،
بیکاری و طالق باشد«.بیکی» یکی از دالیل
گرایش به آسیب های اجتماعی را بیکاری دانست
و ادامه داد :بر اساس سرشماری سال  95نرخ
بیکاری شهرستان  16درصد در جمعیت فعال
است ،اما بعد از گذشت پنج سال آمار بیکاری
نهبندان به زیر 10درصد رسیده است.به گفته او
با وجود بیکاری در بخش های صنعت ،راهداری
و  ...نیروی کار و نیروی متخصص و ماهر در
شهرستان نداریم.امام جمعه نهبندان هم یکی
از ریشه های اعتیاد در جامعه را بیکاری اعالم
و اظهارکرد :باید فرهنگ کار در شهرستان
ترویج داده شود چرا که بیکاری به فرهنگ
اصیل ما نیز ضربه می زند.حجت االسالم
والمسلمین«خزاعی» ادامه داد :اکنون مقوله کار
به حاشیه رفته است و باید آسیب شناسی و برای
آن راهکارها و تشویق هایی در نظر گرفته شود.

مطالبه مردم بشرویه از
تامین اجتماعی
پورغزنین  -راه اندازی درمانگاه تامین اجتماعی
در بشرویه یک خواسته مهم مردم این شهرستان
است که سال ها بی نتیجه مانده است.فرماندار
بشرویه در نشست با مدیرکل تامین اجتماعی
اعالم کرد :با ابراز تاسف با این که مردم شهرستان
هزینه های تامین اجتماعی را می پردازند اما از
خدمات آن بهره مند نمی شوند«.شفیعی» ادامه
داد :حاضریم با همکاری تامین اجتماعی برای
راه اندازی یک درمانگاه ویژه بیمه شدگان تامین
اجتماعیدرشهرستاناقدامکنیمچراکهخواسته
مردم ایجاد درمانگاه است«.وکیل زاده» رئیس
شورای شهرستان بشرویه هم در این نشست
گفت :به تازگی نامه ای به دکتر «فیروزی» معاون
درمان تامین اجتماعی برای رفع مشکالت مردم
در این حوزه ارسال شد هر چند  11نامه قبلی نیز
بی پاسخ مانده است.مدیرکل تامین اجتماعی نیز
گفت :با پیگیری های انجام شده اعتبارالزم برای
تاسیس ساختمان تامین اجتماعی در بشرویه از
اعتبارات سال 1400تامین می شود«.محمدی»
به نقل از مدیر درمان تامین اجتماعی هم گفت :به
زودیخبرهایخوشیبرایمردمبشرویهدرزمینه
استفاده از خدمات درمانی بیمه تامین اجتماعی
خواهیم داشت.

سرزده در بازار
فرماندار نهبندان به صورت سرزده از محل توزیع
روغن ،تخم مرغ ،تاسیسات سیلندر پرکنی گاز
مایع و شرکت حمل و نقل برون شهری شتاب
سیر شهرستان بازدید کرد.به گزارش«خراسان
جنوبی» با توجه به انعکاس برخی نارضایتی
های مردمی از کمبود تخم مرغ در نهبندان ،با
دستور فرماندار شهرستان اعضای کمیسیون
تنظیم بازار ،بازدیدی از واحد مرغداری تخم گذار
نهبندان داشتند که روز گذشته برای تامین نیاز
بازار و شهروندان  2.5تن تخم مرغ در شهرستان
توزیع شد« .بیکی» در ادامه از محل توزیع روغن
جامد ،تاسیسات سیلندر پرکنی گاز مایع و
شرکت حمل و نقل جاده ای برون شهری بازدید
کرد و موضوعات مرتبط رسیدگی شد.فرماندار
همچنین از محل احداث پیست موتور سواری
نهبندان نیز بازدید کرد.

راههای سربیشه مناسب ترانزیت نیست و باید برای
رفع این مشکل اقدام شود هرچند تالشهایی نیز در
این زمینه در حال انجام است.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در دیدار با
جمعی از مسئوالن و متدینان سربیشه که به مناسبت
گرامی داشت یاد و خاطره شهدای این شهرستان
و روز فرهنگ عمومی سربیشه انجام شد ،گفت:
شهرستان مسیر ترانزیتی بسیاری از کاالهای صادراتی
و وارداتی و همواره بسیار قابل توجه بوده است اما این
راه و جاد ههای استان و سربیشه مناسب ترانزیت و
صادرات نیست.
حجت االسالم والمسلمین«عبادی» ادامه داد :در
بخش ُد رح سربیشه سیستم طبیعی زمین به نحوی
است که روانآبهای زمینی و آبهای زیرزمینی به
سمت کشور همسایه (افغانستان) میرود که باید با

فرماندار سربیشه
یکیازظرفیتهای
شهرستانرابازارچه
مرزیماهیرود
برشمردوگفت:
بسیاریاززیرساخت
هابرایاینبازارچه
مرزیفراهمشده
استو ۴۰درصد
از صادرات ایران
بهکشورافغانستان
ازاینمنطقهمرزی
انجاممیشودو
روزانهحدود  3هزار
کارگرمشغولبهکار
هستند

استاندار ششمین مقصد سفرهای شهرستانی خود را
به زیرکوه اختصاص داد و پنج شنبه به این نقطه رفت.
«مالنوری» برای این که با دست پر راهی این سفر شود،
برای تحقق مهم ترین مطالبه مردمی این شهرستان
که بازگشایی معبر یزدان بود قبل از آن با والی فراه
افغانستان تلفنی صحبت کرد و خواستار همکاری این
کشور برای بازگشایی این معبر مرزی شد که او هم قول
پیگیری را در این زمینه داد.
به گزارش«خراسان جنوبی» استاندار طبق روال دیگر
سفرها ،ابتدا در مزار شهدای شهر حاجی آباد حاضر
شد و ضمن تجدید میثاق با مقام شامخ شهدا ،با خانواده
شهید «حیدری» نیز دیدار کرد.
مالنوری پس از آن به بازدید پروژه استخر سرپوشیده
دانش آموزی شهر حاجی آباد رفت و با تأکید بر پیشرفت
فیزیکی قابل توجه پروژه ،از متولیان امر خواست،
پیگیری های الزم برای تکمیل و بهره برداری از این
استخر را سرعت بخشند.
پروژه استخر سرپوشیده دانش آموزی شهر حاجی
آباد سال  90وارد مرحله عملیاتی شد و با هزینه کرد
دو میلیارد و  800میلیون تومان  85درصد پیشرفت
فیزیکی دارد.
او پس از آن برای خداقوت به کادر بهداشت و درمان به
بیمارستان کوثر زیرکوه رفت.
بازدید از معبر مرزی یزدان و شرکت در شورای
اداری زیرکوه از دیگر برنامه های سفر استاندار به
این شهرستان بود«.مالنوری» در شورای اداری این

شهرستان از مسئوالن خواست با گفتمان واحد برای
توسعه منطقه زیرکوه گام بردارند.
او با اشاره به اصلی ترین خواسته مردم شهرستان
که احداث بیمارستان و تجهیز آن است ،اعالم کرد:
پیگیری ها برای دریافت مجوز ماده  23مراحل نهایی
را طی می کند که تا حدودی می توان گفت احداث
بیمارستان و تجهیز آن در زیرکوه قطعی است.
همچنین جدا از یک میلیارد تومان تجهیزات
بیمارستانی که تهیه شد ۶ ،میلیارد تومان تجهیزات
دیگر نیز آماده شده که در حال ارسال به استان است
و می توان سطح بهداشتی و درمانی زیرکوه را ارتقا
بخشید.او درباره مهم ترین خواسته مردم شهرستان
مبنی بر بازگشایی دوباره معبر یزدان هم گفت :از همان
روز اول عهده دار شدن مسئولیت ،پیگیر این موضوع
مهم بودم و طی دو روز گذشته ارتباط تلفنی با والی فراه
داشتم که قول پیگیری داد.
او ادامه داد :به طور حتم در یک نشست باید در زمانی
که فرصت داریم برای کمبود آب رسیدگی کنیم و
قرارگاه تامین آب در استان تشکیل شود.
استاندار در این جلسه خواستار تعیین تکلیف معدن
سنگ های قیمتی زیرکوه شد و این طور بیان کرد که
همه با این معادن زیبا عکس یادگاری می گیرند اما
وقتی مشکلی پیش می آید ،متولی ندارد.
همچنین درباره اداره هایی که در زیرکوه مستقر نیست
به طور حتم نماینده ای طی دو روز در هفته از این اداره
ها به این شهرستان اعزام می شود تا گرفتاری های

متهم قاچاق شتر در طبس به پرداخت 900
میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم
شد .مدیرکل تعزیرات حکومتی گفت :ماموران
پاسگاه جوخواه طبس هنگام کنترل خودروهای
عبوری  9نفرشتر قاچاق توقیف و گزارش آن را
برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی این
شهرستان ارسال کردند.
« اشرفی» افزود :با شروع تحقیقات شعبه
و استعالمات انجام شده شترها بدون پالک
هویتی و قاچاق تشخیص داده شد.به گفته او
پس از بررسی پرونده و محرز شدن تخلف ،متهم
در شعبه افزون بر ضبط  9نفر شتر به پرداخت
 ۹۰۰میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت
محکوم شد.

مردم حل و فصل و در کنار آن ،پیگیری برای استقرار
ادارات عملیاتی شود.
او برای استقرار نمایندگی پزشکی قانونی از ابتدای
این هفته در زیرکوه هم دستور داد.
رئیس دادگستری زیرکوه نیز اعالم کرد :موضوع نبود
پزشکی قانونی در شهرستان به یک نارضایتی تبدیل
شده و اگر قرار است ،پزشکی قانونی راه اندازی شود،
اما و اگرها و وعده و وعیدها باید کنار گذاشته شود.
«عبدا ...زاده» ادامه داد :وضعیت جاده های زیرکوه
نیز مناسب نیست و در برخی حوادث رانندگی ،اداره
راهداری مقصر شناخته می شود.
او اعتیاد و بیکاری جوانان ،تعیین تکلیف رودخانه افین
و اسفدن ،هوشمندسازی کنتور چاه های کشاورزی و
وضعیت معدن شجر را از مشکالتی اعالم کرد که نیاز به
بررسی و اقدام دارد.

با خبرنگاران

بفرمایید عناب

مأموران انتظامی طبس چهار شکارچی غیر مجاز را در این شهرستان بازداشت
کردند.
فرمانده انتظامی طبس گفت :مأموران انتظامی بخش دستگردان شهرستان با
اقدامات اطالعاتی اخباری دریافت کردند که شکارچیان غیرمجاز با خودروی
پژو  ۴۰۵در منطقه کوهستانی این شهرستان در حرکت هستند.
سرهنگ «علیپور» افزود :مأموران با همکاری نیروهای محیط زیست ،خودرو را
شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی ،آن را متوقف کردند که در بازرسی انجام
شده از داخل خودرو ،دو الشه بز وحشی  ،چند عدد فشنگ جنگی و اسلحه از
چهار متهم کشف شد.

 30پرنده مینا در اتوبوس
مأموران انتظامی قاینات در بازرسی از یک اتوبوس  30قطعه مرغ مینا و انواع
کاالی قاچاق کشف کردند.
فرمانده انتظامی قاینات گفت :مأموران انتظامی شهرستان این اتوبوس را
هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصالتی متوقف کردند.
سرهنگ «زال بیکی» افزود :مأموران در بازرسی از خودرو  30قطعه مرغ مینا و
تعدادی پوشاک خارجی قاچاق کشف کردند که در این رابطه یک متهم دستگیر
شد.او ادامه داد :کارشناسان ارزش پرندهها و کاالی قاچاق کشف شده را 100
میلیون ریال برآورد کردند.

سربیشه عاری از آنفلوآنزای فوق حاد
پرندگان
تاکنون موردی از آنفلوآنزای فوق حادپرندگان در سربیشه مشاهده نشده است.
«محمدی» فرماندار سربیشه در جلسه کنترل و پیشگیری از آنفلوآنزای فوق
حادپرندگان شهرستان اعالم کرد :تاکنون موردی از این بیماری در شهرستان
مشاهده نشده است اما باید برای پیشگیری و دوری از تبعات ناشی از ابتال به
این بیماری ،همه مبادی  ،کانال ها و محل های بالقوه شناسایی و اقدامات الزم
برای پیشگیری انجام شود.

خیران ساقی
به دنبال نارضایتی اهالی روستاهای کالته بلوچ و ورقولک و بهره مند نبودن
از آب شرب سالم ،خیران و مسئوالن برای رفع مشکالت آبی این روستاها وارد
میدان شدند.
رئیس جمعیت هالل احمر سربیشه با اشاره به بازدید خیران از این روستاها در
شهریور امسال ،اظهارکرد :در این بازدید ،روستاییان از بهرهمند نبودن از آب
آشامیدنی سالم گالیه کردند« .ثانی» با بیان این که به دنبال این نارضایتی ها،
خیران و مسئوالن برای رفع مشکالت آبی روستاها گام برداشتند ،افزود :در
گام نخست طی آذر امسال با همکاری متولیان ،عملیات نقشه برداری از منابع
زیر زمینی انجام شد.
به گفته او به دنبال آنالیز نقشه برداری ها ،منابع آب زیر زمینی در  2کیلومتری
روستا مشخص و با پیگیری های انجام شده و کسب مجوزهای الزم ،عملیات
گمانه زنی برای حفرچاه عمیق  23دی آغاز شد.

استاندار،سنگصبورزیرکوهیها

شکارچیان غیرمجاز در تله قانون

قاچاقچی شتر ،نقره داغ
شد

کار کارشناسی از خروج و هدررفت آب در این منطقه
جلوگیری کرد و آبی که در آن منطقه است به بهترین
شکل بهرهبرداری شود.
او با بیان این که بهترین دوران زندگی و بهترین
خاطرات خود را در سربیشه داشته است ،ادامه داد:
مردم این شهرستان در زندگی روزمره پرتالش و از نظر
ایمانی نیز با تقوا هستند.
امام جمعه سربیشه هم در این جلسه اظهارکرد26 :
دی ،روزی تاریخی برای مردم سربیشه است ،روزی
که پیکر  20شهید عملیات کربالی  5در این شهرستان
تشییع و به همین مناسبت ،این روز به یادمانی با مصوبه
شورای فرهنگ عمومی شهرستان به نام روز سربیشه
ثبت شده است.
حجت االسالم والمسلمین «نجمی پور» با بیان این
که هر سال این روز در سربیشه گرامی داشته می

شود ،افزود :امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا به
صورت محدود برنامه هایی در فضای مجازی در حال
برگزاری است.
فرماندار سربیشه نیز یکی از ظرفیت های شهرستان
را بازارچه مرزی ماهیرود برشمرد و گفت :بسیاری از
زیرساخت ها برای این بازارچه مرزی فراهم شده است
و  ۴۰درصد از صادرات ایران به کشور افغانستان از این
منطقه مرزی انجام می شود و روزانه حدود سه هزار
کارگر مشغول به کار هستند.
«محمدی» بر اهمیت نگهداشت جمعیت در مرز با توجه
به همجواری با کشور افغانستان تأکید کرد و افزود:
کشاورزی ،انرژی تجدیدپذیر ،معادن و کارخانه منیزیم
از دیگر قابلیت های شهرستان است.
به گفته او کمبود آب یکی از دغدغه های مردم سربیشه
است و بسیاری از روستاها با تانکر آب رسانی می شود.

حقانی  -با هدف افزایش روحیه ایثارگری در بین استادان و دانشجویان دانشگاه
بزرگمهر در سالگرد شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) یک شهید گمنام در
محوطه این دانشگاه به خاک سپرده می شود.
دبیر ستاد برگزاری تدفین شهید گمنام در قاین گفت :شهرستان شهید پرور
قاین در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) میزبان یک شهید گمنام
خواهد بود« .یعقوبی» افزود :پیکر پاک و مطهر این شهید امروز مورد استقبال
مسئوالن اجرایی ،فرماندهان بسیج و خانواده های شهید قرار می گیرد.
به گفته او پیکر شهید روی خودروهای تزیین شده در آرین شهر تشییع و پیش
از آن در مسیر روستاهای آفریز و قومنجان ،کرج و شهرک هاشمیه  ،گوراب ،
تیغاب ،تیقدر،کرغند ،نوغاب ،خشکان ،دهشک گریمنج ،نوغاب حاجی آباد و
شهر نیمبلوک و ...نیز تشییع می شود.
او ادامه داد :این شهید گمنام  21سال عمر داشته که در منطقه شلمچه و در
عملیات کربالی  5در سال  65به درجه رفیع شهادت نایل شده است.

مراسم جمع آوری عناب با عنوان عناب تکانی (ته
ُکنی) خوسف در فهرست میراث معنوی کشور
ثبت شد.
مسئول واحد پژوهش اداره کل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی ،با بیان این که در بیشتر
روستاهای خراسان جنوبی تکان دادن و جمع آوری
عناب با آیین و مراسم خاصی انجام و هنگام برداشت
عناب ،یک روز برای جمع آوری این محصول از طرف
اهالی روستا مشخص می شود ،افزود :در روز عناب
تکانی همه مردم روستا برای تکاندن درختان جمع
می شوند و ابتدا یک نفر از زنان مسن روستا برای
آنان اسپند دود میکند و به پیشواز آنها میرود.

راه  12روستای سربیشه در مسیر
هموارسازی
اکنون آسفالت جاده  12روستای سربیشه با اعتبار  40میلیارد تومان در حال
انجام است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاد های سربیشه اعالم کرد :عملیات
آسفالت جاده  12روستای شهرستان به طول 42.5کیلومتر از محل طرح ملی
ابرار در دست اجرا و با توجه به استانی بودن این طرحها نیاز است که اعتبار
ویژهای برای سال آینده در کمیته برنامهریزی شهرستان در نظر گرفته شود.
مهندس«سارانی» ادامه داد :الزم است سهمیه قیر اختصاصی شهرستان
هم افزایش یابد و به منظور رفاه مردم این طرحها هرچه سریع تر تکمیل شود.
به گفته وی ،از ابتدای سال نیز راه پنج روستای این شهرستان به طول 17
کیلومتر و با اعتبار  17میلیارد تومان احداث شد و روکش آسفالت  30کیلومتر
از راه های سربیشه با اعتبار  30میلیارد تومان در حال انجام است و به دلیل
برودت هوا تا پایان امسال تکمیل میشود.
او ادامه داد :از ابتدای سال نیز  23.5کیلومتر عملیات روکش آسفالت در
راههای شهرستان با اعتبار پنج میلیارد تومان انجام شد و در اختیار کاربران
جادهای قرار گرفت.
وی با اشاره به این که  343کیلومتر از راههای سربیشه به روکش آسفالت نیاز
دارد،گفت :الزم است برای جلوگیری از تخریب هرچه بیشتر این راهها اعتبار
ویژهای اختصاص یابد چرا که در صورت تخریب راه ،هزینههای کالنی برای
آسفالت مجدد نیاز است.

سامانه نوین آبیاری در قنات «خاواز»
«برآبادی» گفت :مراسم عناب تکانی (ته ُکنی) با
اشعاری که شامل درود فرستادن برخدا ،پیامبر
(ص) و ائمه اطهار (ع) و یارانشان است ،آغاز
میشود.
او با اشاره به این که هنگام کار ،عناب تکا نها
و همچنین کسانی که عناب جمع میکنند با
خواندن دوبیتیهایی حرف دل خود را به نشانه
شادمانی و حق شناسی از خالق و روزی رسان بازگو
میکنند و بقیه افراد هم به خواندن طرف گوش
جان میسپارند ،ادامه داد :در پایان کار روزانه ،دور
خرمن عناب می ایستند و با فرستادن صلوات کار
تقسیم محصول آغاز میشود.

عملیات اجرایی طرح آبیاری کم فشار قنات خاواز سربیشه آغاز شد.
«جوادی» مدیرجهادکشاورزی سربیشه اعالم کرد :طرح آبیاری کم فشار در
قنات روستای خاواز بخش مود شهرستان با اعتبار دولتی  490میلیون ریال
شامل خطوط انتقال آب و شبکه توزیع به منظور افزایش بازدهی بهره وری
و افزایش تولید در واحد سطح با صرفه جویی آب به میزان  17هزار و 500
مترمکعب در سال آغاز شد.

ناکامی قیر دزد ها
ماموران انتظامی طبس سه دستگاه نیسان وانت حامل  2تن و  ۵۰۰کیلوگرم
قیر سرقتی را توقیف کردند.
فرمانده انتظامی طبس گفت :ماموران انتظامی پاسگاه ده محمد شهرستان
هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصالتی به سه نیسان وانت
حامل قیر ،مشکوک شدند و خودروها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
سرهنگ« محمود علی پور» افزود :مأموران در بازرسی از خودر وها 2 ،
تن و  ۵۰۰کیلوگرم قیر کشف که متهمان در بازجویی و تحقیقات
پلیسی به سرقت قیرها از مخازن یکی از ادارات دولتی اعتراف کردند.
به گفته او در این باره سه خودرو توقیف شد و هفت متهم دستگیر شدند.

کشف  21دستگاه استخراج ارز دیجیتال
 21دستگاهاستخراجارزدیجیتالقاچاقدرخوسفکشفشد.
فرمانده انتظامی خوسف اعالم کرد :مأموران انتظامی شهرستان اخباری مبنی
بر نگهداری تعدادی دستگاه استخراج ارز دیجیتال در کارخانهای در شهرک
صنعتی خوسف دریافت کردند.
سرهنگ «صادقی» افزود :مأموران در بازرسی و پاک سازی از این محل 21
دستگاه استخراج ارز دیجیتال کشف و یک متهم را دستگیر کردند.او با اشاره به
این که متهم دستگیر شده به همراه پرونده به مراجع قضایی معرفی شد ،گفت:
ارزش ریالی این اقالم غیرمجاز توسط کارشناسان مربوط ،دو میلیارد و 100
میلیون ریال برآورد شده است.

