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از گوشه و کنار استان

توسعه تخصصی بیمارستان سربیشه
آیین کلنگزنی احداث کلینیک تخصصی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)
سربیشه با حضور جمعی از مسئوالن استانی و محلی برگزار شد.
به گزارش«خراسان جنوبی» این پروژه به مساحت ۶۰۰متر مربع ،شامل بخش
های قلب ،زنان ،ارتوپدی و ...است که حدود  40درصد اعتبار مورد نیاز آن را
خیران تامین کردند و بقیه را دانشگاه علوم پزشکی بیرجند می پردازد.

مشاغل توسعه ای
ایجاد مشاغل توسعه ای به واسطه توانمندی های ویژه طبس مدنظر
است«.منصوری» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی در شورای اداری طبس اعالم کرد :مشاغل توسعهای برای
این وزارتخانه اولویت دارد و برای همه ظرفیتهای طبس اعم از فرهنگی،
گردشگری و  ...باید سرمایهگذاری مناسب همراه با ایده های نو و خالقانه
انجام شود و به این منظور سه سند توسعه ای در بخش های مختلف شهرستان
به صورت ویژه بررسی و حمایت می شود.

راه میانبر صنایع دستی به بازارهای جهانی
پورغزنین-خانهخالقصنایعدستیدربشرویهراهاندازیمیشود«.منصوری»
معاونتوسعهاشتغالوکارآفرینیوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیدرگروهکاری
اشتغال بشرویه اعالم کرد :راه اندازی این خانه به راهیابی محصوالت و تولیدات
صنایعدستیاینشهرستاندربازارهایجهانیکمکمیکند«.اصحابی»معاون
توانمندسازی و ساماندهی صندوق کارآفرینی امید کشور نیز گفت :پروژه هایی
که سبب تکمیل زنجیره تولید در بشرویه می شود ظرفیت خوبی است که باید در
این شهرستان تقویت شود«.شفیعی» فرماندار بشرویه هم گفت :مردم بشرویه در
حوزههایمختلفنیازبهتوسعهوکمکدارندکهیکیازمهمترینحوزههااحداث
درمانگاه تامین اجتماعی است.به گزارش «خراسان جنوبی» هیئتی که از وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به بشرویه سفر کرده بود از گلخانه هیدروپونیک تاج
آباد ،کارخانه تعطیل فراورده های لبنی و ...بازدید کرد.

سازه های آماده بهره برداری سربیشه
سازه های آبخیزداری قابل بهره برداری سربیشه در فجر انقالب اعالم شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سربیشه یکی از پروژه های قابل افتتاح را
طرح  400هکتاری مدیریت هرزآب در مرتع شیرگ بخش مرکزی اعالم کرد و
ادامه داد :این سازه آبی با هزینه  170میلیون تومان اجرا شد که با بهره برداری
از آن  600نفر از مزایای آن بهره مند می شوند.
«فتحی» اجرای  150هکتار هاللی آبگیر توام با بذرپاشی در مرتع سرزه بخش
مود با اعتبار  126میلیون تومان را ازدیگر طرح های قابل افتتاح دانست که با
بهره برداری از آن  70خانوار با جمعیت  350نفر از مزایای این طرح برخوردار
می شوند.همچنین چهار پروژه در حوزه بیابان ،دو پروژه در حوزه آبخیزداری،
یک پروژه در حوزه مرتع و یک پروژه هم در بخش جنگل با اعتبار بیش از پنج
میلیارد و  300میلیون تومان در بخشهای مختلف شهرستان در حال اجراست
و تاپایان امسال به بهره برداری می رسد.

آسمان کم فروغ رصدگاه سه قلعه
برای تکمیل عملیات اجرایی اولین ساختمان رصدگاه و کمپ نجومی استان
در کویر سه قلعه به هفت میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.فرماندار سرایان با
اعالم این که چهار میلیارد و 750میلیون ریال از سرفصل اعتبارات استانی برای
احداث ساختمان رصدگاه و یک میلیارد و  800میلیون ریال برای زیرساخت
برق از محل منابع ملی هزینه شده است ،گفت :سازه بتنی رصدگاه بیش از ۴۰
درصدپیشرفتفیزیکیداردو بهسازیجادهدسترسیبهرصدگاههمبهطول31
کیلومتر در حال انجام است.وی از کویر سه قلعه به عنوان بهشت منجمان ایران
یاد کرد و افزود :کویر سه قلعه دارای ابرناکی کم بوده و کمتر از  25روز در سال
دارای آسمان ابری است.همچنین کویر سه قلعه دارای آسمانی پر ستاره است و
حد قدر آن در بعضی از شبها به  7.2هم میرسد در حالی که تاریکترین نقاط
زمین دارای حد قدر 7.5است و از این حیث یکی از تاریکترین نقاط سیاره زمین
است.وی اضافه کرد :کویر سه قلعه جاذبه دیدنی و منحصر به فرد منطقه است
که چهار اقامتگاه بومگردی در این منطقه به بهرهبرداری رسیده و چند اقامتگاه
دیگر در حال احداث و فرصت خوبی را برای جذب گردشگر فراهم کرده است.

مطالبه ای که بارها نماینده ولی فقیه
خواستار عملیاتی شدن آن شد

بی بهره بودن دردانه ترانزیتی استان از زیرساخت
های یک جاده ترانزیتی ،نماینده ولی فقیه در
خراسان جنوبی را برای چندمین بار مجبور به
واکنش کرد و خواستار تکمیل زیرساخت های
محور ترانزیتی ماهیرود به منظور توسعه صادرات
غیر نفتی شد.
حجت االسالم والمسلمین «عبادی» در دیدار
مدیرکل گمرک اعالم کرد :شریان حیاتی
جاده ترانزیتی محور ایران و افغانستان در مرز
ماهیرود باید بیش از پیش فعال و از ظرفیت تولیدات
استان در صادرات محصوالت غیر نفتی بهره گیری
شود.
وی با اشاره به لزوم توجه به صادرات کاال به
کشورهای همسایه ،افزود :باید تالش کرد تا تحریم
دشمن ،بی اثر شود و در این خصوص سیاست کلی
جمهوری اسالمی ایران ،این است که متکی به نفت

نباشیم و صادرات خود را به طور قانونی در جهان
گسترش دهیم.

اهمیت ارتباط با کشورهای همسایه
امام جمعه بیرجند با اشاره به اهمیت ارتباط با
کشورهای همسایه اظهارکرد :اگر وزارتخانههای
امور خارجه و کشور زمینههای الزم در خصوص
برقراری ارتباط با کشورهای همسایه و ایجاد تفاهم
در امور تجاری را فراهم آورند ،آن وقت نقش گمرک
نمایان میشود ،ولی اگر جاده و ارتباطی نداشته
باشیم و اولویتی در صادرات و واردات کاال مشخص
نباشد ،گمرک نمیتواند فعال و پویا باشد.

 10درصد سهم استان از مبادله کاال
در ماهیرود
مدیرکل گمرکات هم گفت :ساالنه حدود یک

برنامه ریزی دهه فجر
ستادهای دهه فجر و اقامه نماز زیرکوه تشکیل
جلسه داد و برنامه ریزی های الزم را اعالم کرد.
فرماندار زیرکوه در این ستادها به سامان دهی
برگزاری نماز در دستگاه های اجرایی و مراسم دهه
مبارک فجر اشاره کرد و گفت :برنامه های تدارک
دیده شده برای گرامی داشت دهه مبارک فجر با

رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.
حجت االسالم «اسماعیلی» مسئول اداره تبلیغات
اسالمی زیرکوه نیز افزود :انقالب اسالمی آیینه ای
شد که خورشید اسالم در آن درخشید و این دهه
فرصتی برای باز آفرینی انقالب اسالمی و معرفی
آن به نسل جوان و جهان است.

آبادگران خیر
کلنگ افزایش بنای بیمارستان کوثر حاجی آباد و
کلنگ احداث دارالشفای خیریه آمنه بنت وهب به
زمین خورد.به گزارش«خراسان جنوبی» با حضور
نمایندگان خیران ،امام جمعه ،مسئوالن و نماینده
مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسالمی
کلنگ احداث دو بنای سالمت به زمین خورد.
«بسکابادی» نماینده خیران گفت :فاز اول
دارالشفای خیریه آمنه بنت وهب با زیربنای هزار
متر مربع در سه طبقه با هزینه پنج میلیارد تومان
به همت خیران مسجد فاطمه الزهرا(س) حاجی
آباد ساخته می شود.نماینده خیران و عضو مجمع

خیران سالمت زیرکوه هم گفت :برای افزایش بنای
بیمارستان کوثر بیش از 30میلیارد ریال برآورد
شده است که توسط خیران حوزه سالمت تامین می
شود .دکتر«رازقی» افزود :این بنا به منظور تاسیس
بخش بستری زنان ،زایشگاه و اتاق عمل احداث می
شود.بنابراین گزارش ،تجهیزات پزشکی شامل
یک دستگاه نبوالیزر ،یک دستگاه ساکشن ،سه
دستگاه پرتابل ،دو دستگاه انکوباتور و ...به ارزش
یک میلیارد ریال توسط مجمع خیران سالمت و با
پیگیری های نماینده مردم قاینات و زیرکوه تامین و
تحویل بیمارستان کوثر حاجی آباد شد.

کاشت درختان صحرایی
برای توسعه و ترویج کاشت درختان صحرایی و مقاوم ،اراضی شیبدار قاینات
زیر کاشت این درختان با ارزش قرار می گیرد.
مدیر جهاد کشاورزی قاینات گفت :با توجه به مفاد تفاهم نامه بین اداره
منابع طبیعی و مدیریت جهاد کشاورزی ،اراضی شیبدار مستعد احداث باغ
های دیم همچون زرشک ،عناب ،بادام ،پسته و  ...زیرکشت قرار می گیرد.
مهندس«سجادی» افزود :متقاضیان می توانند کروکی اراضی ملی را به
مدیریت جهاد کشاورزی ارائه کنند تا پس از بررسی امکان ایجاد باغ دیم فراهم
و برای واگذاری به کمیسیون استان ارسال شود.
او از امضای تفاهم نامه دیگر بین سازمان جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی
خبرداد و افزود :با هدف ترویج و توسعه گیاهان دارویی اراضی شیبدار به صورت
محدود برای کاشت گیاهان دارویی به ویژه کمای آنغوزه واگذار می شود.

تعدیل دبی چاه ها در دستور کاراست

عبوردشت بشرویه از خط قرمز کسری مخزن
کسری مخزن دشت بشرویه آژیر خطر را در این دشت فوق بحرانی به صدا درآورد
و هشدارهای مدیر امور آب استان را در پی داشت.
مدیرعامل آب شرکت منطقه ای در شورای حفاظت از منابع آب بشرویه ،آب
پاکی را روی دست کشاورزان این شهرستان که از کم کردن حقابه خود گالیه
داشتند ،ریخت و این طور اعالم کرد که کسری مخزن دشت بشرویه در استان
بعد از سرایان بیشترین میزان است.
«قندهاری» ادامه داد :استفاده بیش از حد از منابع آب در شهرستان سبب شده
است تا شاهد شوری منابع آبی و افزایش  ECآب بشرویه و کسری مخزن ساالنه
 ۶۰سانتی متر در دشت بشرویه باشیم.
به گفته او تعدیل دبی آب چاه ها در خراسان جنوبی تا حدود 10درصد انجام
می شود.فرماندار بشرویه هم گفت :کشاورزان سال های آبی سختی را پشت
سر گذشته اند به گونه ای که در یک سال 19میلی متر بارندگی داشته ایم.
«شفیعی» ادامه داد :سال  90برداشت آب از دشت بشرویه حدود  98میلیون
متر مکعب بوده که امسال به  80میلیون متر مکعب کاهش یافته است.
همچنین دشت بشرویه  5هزار و  421ساعت کارکرد دارد که این میزان
بیشترین کارکرد در استان است.
وی افزود :با وضعیت موجود خواستار کاهش نیافتن دبی آب چاه های کشاورزی
هستیم و به طور قطع کشاورزان صرفه جویی می کنند.
بنابراین گزارش کشاورزان بشرویه هم دراین نشست کم کردن حقابه کشاورزی
را تیشه به ریشه کشاورزی این شهرستان اعالم کردند.

شهرستان ها
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از خبرنگاران

لزومتکمیل
تجاده
زیرساخ 
دروازهترانزیتی

چراغ های روشن معابر قاین در روز!
طی هفته های گذشته قطع جریان برق باعث وارد شدن خساراتی به برخی
واحدهای تولیدی در استان شد .در این بین بارها مسئوالن تاکید کردند که
به منظور جلوگیری از خاموشی های بیشتر ،مردم در مصرف برق صرفه جویی
کنند و حتی برخی از چراغ های روشنایی معابر نیز به طور موقت خاموش شد
اما گزارش خبرنگار «خراسان جنوبی» از گشت و گذاری که به منظور بررسی
وضعیت صرفه جویی برق در شهر قاین داشت ،حاکی است؛ در این بازدید
میدانی که ساعت  6:20صبح انجام شد با این که از تاریکی خبری نبود اما برق
همه معابر ،خیابان و پارک های شهر روشن بود.
همچنین در برخی از ادارات و شرکت های دولتی بخاری های برقی در زیر
میزهای افراد روشن بود .یکی از مواردی که اصراف زیاد در آن مشاهده شد
مساجد و حسینیه ها بود که باالترین میزان سوخت گاز و مصرف برق را داشت و
متولیان هیچ توجهی به صرفه جویی نداشتند طوری که تا ساعت ها المپ های
اضافی آن ها روشن بود و بخاری ها نیز با باالترین مصرف کار می کرد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

نمودار نزولی اقتصاد درمیان

میلیارد دالر کاال در مرز ماهیرود مبادله می شود
که از این میزان فقط حدود  10درصد آن سهم
استان است.
«رحیمی زاده» اظهارکرد :همواره از طرف برادران
افغانستانی این گالیه مطرح است که چرا همان طور
که کاال به افغانستان صادر میکنید از این کشور کاال
وارد نمیکنید.

کشت فرا سرزمینی
او با اشاره به این که با همکاری سازمان جهاد
کشاورزی میتوانیم از کشور افغانستان واردات
محصوالت کشاورزی داشته باشیم ،ادامه داد :با
توجه به این که بسیاری از والیتهای همجوار ما
در کشور افغانستان پرآب است ،میتوان در قالب
کشت فرا سرزمینی کشت چغندرقند را در آن مناطق
داشته باشیم و آنان نیز خواهان این موضوع هستند.

پاسخ معاون وزیر به  2پرسش
«خراسانجنوبی»

پیگیری
مجتمع فرهنگی فردوس
تا حصول نتیجه
احداث مجتمع فرهنگی فردوس تا حصول نتیجه
پیگیری می شود.
معاون توسعه اشتغال وکارآفرینی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوال «خراسان
جنوبی» درباره پروژه مجتمع فرهنگی و ورزشی
فردوس که مصوبه دولت را دارد و  10سال
است برزمین مانده و در حد فنداسیون باقی
مانده است ،گفت :تاحصول نتیجه موضوع را
پیگیری می کنیم تا شرایط برای تکمیل این پروژه
و تخصیص اعتبار مورد نیاز فراهم شود.
دکتر «منصوری» در پاسخ به سوال دیگری
درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین
اجتماعی اظهارکرد که این موضوع در مجلس
ودولت مصوب شده است و به دنبال منابع مورد
نیاز هستند که امیدواریم به زودی محقق شود.

داده هایی که سبب شده است تا نمودار اقتصادی درمیان روند نزولی را در پیش
گیرد ،اعالم شد.فرماندار درمیان در جلسه بررسی مسائل اقتصادی و اشتغال
شهرستان ،موضوع عمده ای که اقتصاد درمیان را تحت تاثیر قرار داده است،
تعطیلی معبر مرزی گلورده اعالم کرد و گفت :کارخانه سیمان باقران با هدف
صادرات در 35کیلومتری این مرز احداث شد که با تعطیلی این بازارچه مشکالتی
برای آن به وجود آمد« .بخشی» افزود :در روز  100دستگاه کامیون و تریلی باید
 140کیلومتر را برای رسیدن به بازارچه ماهیرود بپیمایند و با توجه به این مهم که
درمیان بعد از قاین ،جاده ای پرخطر در استان را دارد ،این تردد بدون توجیه است.
ویکارخانههایسیمانباقرانوقندقهستانرادوصنعتبزرگتولیدیشهرستان
دانست و گفت 65 :درصد سهام کارخانه قند قهستان توسط سرمایه گذاران
محلی خریداری شده است و این واحد تولیدی برای تأمین مواد اولیه مشکل دارد
و امید است با پیگیری های انجام شده ،رفع شود.او به برند تجاری فرش قهستان
درمیاناشارهواظهارکردکه 500قالیبافدرشهرستانکارتشناساییدارنداما
فقط 80نفربیمههستندوباتوجهبهخشکسالیهایچندسالهو...بایدمشکلاین
افراد برای ماندگاری در شهرستان حل شود .وی نبود پشتیبان ،گرانی مواد اولیه،
تقاضای کم و محدودیت صادرات در صنعت فرش را از دیگرمشکالت این صنعت
برشمرد .وی به راه اندازی شعبه تأمین اجتماعی در سال 94اشاره و اضافه کرد :با
توجه به وجود 15هزار بیمه شده تأمین اجتماعی و ُبعد 100کیلومتری مسافت تا
مرکز استان ،راه اندازی درمانگاه برای این قشر مهم است .وی در ادامه سخنانش
خواستارارتقاینمایندگیتعاون،کارورفاهاجتماعیشهرستان،افزایشمستمری
مددجویان بهزیستی ،پرداخت تسهیالت تعمیر منازل معلوالن ،الگوسازی برای
استفاده از دام های پربازده ،احداث نیروگاه های خورشیدی وتخصیص منابع با
توجه به قرار داشتن  ۸۰۰نفر در پشت نوبت بهزیستی و ...شد.

پایش تنگناهای  3روستا
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی به همراه جمعی از
مسئوالن سربیشه تنگناهای سه روستای این شهرستان را مورد بررسی و پایش
قرارداد.به گزارش«خراسان جنوبی» ،دکتر«نخعی» به همراه مسئوالن استانی
و محلی از روستاهای تاجمیر ،نازدشت و کندرود سیاهو بازدیدکرد و در دیدار با
اهالی این روستاها درجریان مسائل و مشکالت آن ها قرار گرفتند.

مرمت اضطراری  4بنای تاریخی قاینات
چهار بنای تاریخی قاینات و بخش نیمبلوک از محل منابع اضطراری مرمت شد
رئیسادارهمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیقایناتگفت:خانهموسوی،
موزه مردم شناسی ،آب انبار بسکاباد و مسجد جامع خضری دشت بیاض از آثار
تاریخی است که از محل اعتبارات مرمت بناهای اضطراری امسال و با مشارکت
مالکیاهیئتامنایمسجد،دهیاریوشورایبسکابادو...مرمتآنهاانجامشده
است«.عباس زاده» افزود :مرمت بناهای اضطراری امسال  110میلیون تومان
اعتبارداردکهازاینمبلغحدود 40میلیونتومانتخصیصیافتهاست.

  2067واجد شرایط طرح اقدام
ملی مسکن طبس
حدود دو هزار و  67نفر در طرح اقدام ملی مسکن طبس ثبت نام کرده و واجد
شرایط این طرح شناخته شده اند«.داعی» مدیرکل راه و شهرسازی اعالم کرد:
براساس تعداد واجدان شرایط 129هکتار زمین درنظرگرفته شده است.
همچنین اراضی و قطعات مسکونی در نظر گرفته شده باتوجه به شرایط شهر
طبس و سند باالدستی (طرح جامع شهر طبس) به صورت قطعات ویالیی
مسکونی در همکف ساخته می شود.

