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با خبرنگاران

راه موفق ترک اعتیاد
حسین قربانی -درمان اعتیاد از طریق مراکز جامع درمان و بازتوانی ،موفقیت
دراین باره را از  5به  ۴۰درصد افزایش می دهد .مدیرکل بهزیستی در مراسم
افتتاح اولین مرکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد استان در روستای تقاب
خوسف گفت :این مرکز با ظرفیت  30نفر دارای فضاهای بستری ،کارگاهی
و اداری برای درمان افراد داوطلب ماده  15است که با مبلغ دو میلیارد ریال
کمک بالعوض تجهیز و راه اندازی و در آستانه فرا رسیدن ایام دهه فجر افتتاح
شد«.عرب نژاد» افزود :الگوی درمان در این مراکز فرایندی یک ساله دارد که
شامل چهار ماه اقامت و هشت ماه کالس آموزشی است.
به گفته وی ،مددجویان این مرکز پس از پایان فرایند یک ساله درمانی ،در
صورتی که شغل نداشته باشند ،می توانند با استفاده از وام خود اشتغالی
بهزیستی به مبلغ  ۵۰۰میلیون ریال برای خود اشتغال ایجاد کنند.

چهره به چهره با اهالی ماهیرود
فرماندار سربیشه و جمعی از مسئوالن دیداری چهره به چهره با اهالی روستای
مرزی ماهیرود داشتند .به گزارش«خراسان جنوبی» در این بازدید« ،محمدی»
ضمن گفت و گو با اهالی ،مسائل و مشکالت مردم را بررسی و برای حل آن به
مسئوالن مرتبط دستوراتی را صادر کرد.

رونق کشت و زرع در کالته سلیمان
رونق کشت و زرع در روستای کالته سلیمان سربیشه با نوسازی قنات این روستا
رقم خورد .مدیرجهاد کشاورزی سربیشه اعالم کرد :طرح نوسازی و بازسازی
قنات محمود کالته سلیمان با  986میلیون ریال اعتبار عملیاتی شد.
«جوادی» ادامه داد :با اجرای این طرح میزان آبدهی قنات از  7لیتر بر ثانیه به
 8لیتر افزایش یافت که این مهم رونق تولید وکشت وکار در این منطقه محروم
را به همراه داشت.

اشتغال شیرین
کارخانه تولید قند حبه و نبات در آینده ای نزدیک با به کارگیری  10نفر از
افراد زیر پوشش بهزیستی بخش نیمبلوک در شهرک صنعتی خضری دشت
بیاض فعال می شود«.نباتی» سرپرست بهزیستی نیمبلوک اعالم کرد :مدیر
این کارخانه که با نیت خیر پای کار حاضر شده است با به کارگیری  10نفر از
افراد زیر پوشش بهزیستی ،از تسهیالت کارفرمایی بهزیستی و پرداخت بیمه
افراد استفاده می کند.

لزوم پوشش کامل جادهای تلفنهمراه
آنتندهی 100درصدیتلفنهمراهدرراههایچهارشهرستانفردوس،طبس،
سرایان و بشرویه پیگیری میشود .حجت االسالم «نصیرایی» نماینده مردم
فردوس ،طبس ،سرایان و بشرویه در مجلس در دیدار مدیرکل ارتباطات و فناوری
اطالعات استان از وضعیت ضعیف اینترنت در برخی روستاهای حوزه انتخابیه و
مرکزشهرستانطبسگالیهکردوگفت:وسعتجادههایغربخراسانجنوبی،
سفرهایمتعدددرمحورهایمواصالتی،حضورگردشگرانبهمنظورتقویتصنعت
گردشگریوحوادثغمبارجادهای،ضرورتآنتندهی 100درصدیتلفنهمراه
درراههایچهارشهرستانفردوس،طبس،سرایانوبشرویهرابیشترکردهاست.

نقاط مناسب احداث ایستگا ههای تلویزیون
دیجیتال و رادیو  FMبرای پوشش کامل تر نقاط
مختلف بخش مرزی درح مشخص شد.
به گزارش«خراسان جنوبی» پس از بازدید
میدانی مدیرکل صدا و سیما و مسئوالن سربیشه
از نقاط بدون پوشش رادیویی و تلویزیونی
دیجیتال بخش درح ،در جلسه ای با حضور
مسئوالن ،نقاط مناسب احداث ایستگاه های
تلویزیون دیجیتال و رادیو  FMبرای پوشش کامل
تر نقاط مختلف این بخش و پاسگاه های مرزی
شناسایی و با همکاری و مساعدت دستگاه های
مرتبط از جمله فرمانداری سربیشه برنامه ریزی
الزم انجام شد.

ایران و خراسان جنوبی بدانند که از این پس سربازان
تامین غذای شما دیگر نهاده دامی ندارند تا حافظ
امنیت غذایی شما باشند.به گفته آن ها وضعیت
خوراک دام آن قدر نابسامان و بی ثبات شده است که
حتی دامدار شرمنده حیوانات زبان بسته و مجبور می
شود تا گروه ،گروه دام های ُم َو ّلد خود را برای تامین
هزینه خوراک بخشی از سرمایه دامی اش بفروشد و
روانه کشتارگاه کند هر چند راضی به این کار نیست
اما چه کند که چاره ای ندارد و این یعنی تا چند وقت
دام مادری در کشور نیست که شیر و گوشتی
دیگرِ ،
تولید شود.آن ها در ادامه رنج نامه خود این طور
بیان کردند که آن چه گفته می شود با واقعیت فاصله

بسیاری دارد و دام ها با حرف این وزیر و آن وزیر سیر
نمی شوند و مناظره مقامات در رسانه ها نیز برای دام
ها ،خوراک نمی شود.مردم ایران و به ویژه خراسان
جنوبی ها بدانند که دامداران همه تالششان را به کار
گرفتند تا شیر و گوشت در جغرافیای این کشور بزرگ،
ارزان و فراوان به دست مصرف کننده برسد .البته
عرضه شیرگران در قفسه مغازه ها و فروشگاه ها را از
چشم دامدار نبینید چون خریداران ،شیر را از دامدار
ارزان تر از آب معدنی و نوشابه می خرند.
اگر تا چند وقت دیگر با بحران قحطی شیر و گوشت
مواجه شدید  ،بدانید دامداران مقصر نبودند و
نیستند.

محرومیتزدایی
از سرایان
با عبور از
رگه های
بنتونیت

وضعیت خوراک
دام آن قدر
نابسامان و بی
ثبات شده است
که حتی دامدار
مجبور می شود تا
گروه ،گروه دام
های مُ وَ ّلد خود را
برای تامین هزینه
خوراک بخشی از
سرمایه دامی اش،
بفروشد و روانه
کشتارگاه کند

از میان خبرها

باادانشدنحقزیستبومنهبندان
اتفاقمیافتد

کانون گرد و غبار در
انتظار تاالب کجی

خاک هایی
که باید زر
شود

موسوی  -خاک هایی که حکم زر دارد اما برای تبدیل
شدن به شمش های طال ی اقتصادی الزم است تا
سرمایه گذاران به ویژه دولتی ها به قطب بنتونیت
کشور پا بگذارند و با تکمیل زنجیره های آن محرومیت
را از این منطقه بزدایند.
آن طور که فرماندار سرایان به «خراسان جنوبی» گفت:
بیشترین مزیت و قابلیت معدنی شهرستان مربوط
به معادن غنی بنتونیت (خاک های صنعتی) است
که با ورود سرمایه گذاران به ویژه دولتی ها می توان
محرومیت و آمار باالی بیکاری را از چهره سرایان زدود.
مهندس«رسولی مقدم» راه اندازی واحدهای فراوری
بنتونیت در سرایان را زمینه ساز توسعه ،عمران و عبور
از بحران بیکاری و محرومیت دانست و از متولیان
حوزه صنعت و معدن خواست تا زمینه جذب سرمایه
گذاران را با اولویت سرمایه گذاران دولتی در سرایان
فراهم کنند.او حمایت و اهتمام ویژه استاندار برای راه
اندازی واحدهای صنعتی پایین دستی معادن بنتونیت
سرایان را در سفر به این شهرستان یادآور شد و با تأکید
بر این که سرایان به لحاظ ذخایر معدنی ،جایگاه بسیار

دستبند پلیس بر دست سارق منزل

ماموران انتظامی قاینات ،سارق  7کیلوگرم زعفران به ارزش  700میلیون ریال
را در این شهرستان دستگیر کردند.فرمانده انتظامی قاینات اعالم کرد :با اعالم
مرکز فوریت های پلیس مبنی بر وقوع سرقت  7کیلوگرم زعفران در شهرستان،
دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
سرهنگ«زال بیکی» با بیان این که ماموران در بازرسی از منزل متهم  7کیلوگرم
زعفران به ارزش  700میلیون ریال کشف کردند  ،افزود :سارق در اظهارات خود
به یک فقره سرقت دیگر اعتراف کرد.

پایش نقاط برفکی درح

گروه شهرستان ها
کمبود نهاده های دامی سبب شده است تا دامداران
فردوس نیز همزمان با دیگردامداران ایران زمین
خطاب سخن خود را به مردم کنند و از آن ها بخواهند
تا دامداران را مقصر قحطی شیر و گوشت در آینده ای
نزدیک ندانند.
به گزارش «خراسان جنوبی» دامداران فردوس با
ارسال رنج نامه ای به تحریریه روزنامه خراسان جنوبی
این طور زبان به گالیه گشودند که مردم ایران زمین و
خراسان جنوبی ،اگر تا چند وقت دیگر با کمبود شدید
شیر و گوشت مواجه شدید و قیمت این دو فراورده
غذایی مهم نجومی شد ،دامداران را مقصر ندانید.
آن ها با بیان این که دامداران ،سربازان تامین غذای
ایران هستند و همیشه تا آخرین نفس برای امنیت
غذایی کشور و تولید شیر و گوشت با همه مشکالت
جنگیده اند ،افزودند :حتی در اوج بحران کرونا و
قیمت های دستوری شیر و گوشت هم دست از تالش
نکشیدیم و صبح تا شب در حال تولید بودیم اما مردم
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ستاد فجر در سربیشه
جلسه برنامه ریزی ستاد دهه فجر سربیشه در آستانه فجر انقالب تشکیل شد.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرمانداری سربیشه در این جلسه دهه فجر
را فرصتی برای تبیین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی دانست و
گفت :همه دستگاه های اجرایی باید در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند.
مهندس«میرزاجانی» ادامه داد :باید آرمان ها و ارزش های انقالب اسالمی
برای نسل جوان با شیوه های نوین تبیین شود تا جاذبه حداکثری داشته باشد.

فجر انقالب در قاینات
 364برنامه برای گرامی داشت دهه فجر در قاینات برنامه ریزی شد .رئیس
اداره تبلیغات اسالمی قاینات گفت :این برنامه ها با رویکرد بصیرت افزایی
برمبنای اندیشه های امام و رهبری ،امید آفرینی و هدایت گری و نمایش جلوه
های کارآمدی نظام در حوزه های فرهنگی و هنری ،مبانی اجتماعی ،امنیتی
و دفاعی ،دشمن شناسی و وحدت و همبستگی برنامه ریزی شده است .حجت
االسالم «علی پور» ادامه داد :در دهه فجر  103طرح فرهنگی و آموزشی و
تولیدی و آب و خاک و عمرانی با اعتباری معادل  108میلیارد تومان نیز به
بهره برداری می رسد .او دیدار با امام جمعه ،گلباران محل شهادت شهدای
پیروزی انقالب ،برگزاری کارگاه های آموزشی سبک زندگی اسالمی و قرآنی
در فضای حقیقی و مجازی ،اعزام سخنران به روستاها و برگزاری محافل انس با
قرآن  ،شب شعر انقالب و خاطره گویی مبارزان و پیش کسوتان پیروزی انقالب و
اهدای کمک مؤمنانه را از جمله برنامه های این دهه اعالم کرد.
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از گوشه و کنار استان

کمبود نهاده ها
گرگی برای گله

قاچاقچیان کاال در نهبندان به پرداخت  340میلیون ریال جزای نقدی محکوم
شدند.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی نهبندان گفت :مأموران آگاهی نهبندان هنگام
کنترل خودروهای عبوری در محور زاهدان به بیرجند از یک دستگاه اتوبوس
مقادیری کاالی قاچاق شامل  22کیلوگرم ناس و تنباکو ،سه هزار و  280عدد
قرص و  30کیلوگرم پوشاک مستعمل کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به
اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال کردند«.میرعرب» افزود :پس از محرز
شدن تخلف دو متهم در شعبه  ،افزون بر ضبط کاالهای مکشوفه  ،متهمان به
پرداخت  340میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.

سارق زعفران در بند قانون

شهرستان ها

دامداران طی رنج نامه خود می گویند

جزای  2قاچاقچی کاال

مأموران انتظامی طبس یک سارق حرفهای را دستگیر کردند.فرمانده
انتظامی طبس گفت :با وقوع چندین فقره سرقت از منازل طبس که سبب
ایجاد جو ناامنی و نارضایتی در بین مردم شده بود ،پیگیری موضوع در دستور
کار پلیس قرار گرفت .سرهنگ« علیپور» با بیان این که سارق دستگیر شده در
بازجوییهای پلیس به چهار فقره سرقت به ارزش یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون
ریال اعتراف کرد ،افزود :متهم به مراجع قضایی معرفی شد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

ویژه ای دارد ،اعالم کرد :یکی از بهترین ذخایر معدنی
شهرستان  ،بنتونیت است.
به گفته او این ماده معدنی یکی از مواد اولیه پرکاربرد
در صنایع مهمی مثل فوالد ،نفت و گاز و تولید شوینده
هاست.وی تأکید کرد :همه مسئوالن شهرستان باید به
طور جدی تالش کنند که از خام فروشی مواد معدنی
جلوگیری شود.او ادامه داد :اکنون پنج واحد فراوری
بنتونیت در سرایان فعال است که با اشتغال زایی برای
 53نفر به صورت مستقیم ،ساالنه  136هزار تن پودر
بنتونیت تولید می شود.
همچنین دو واحد فراوری دیگر نیز با پیشرفت فیزیکی
باالی  90درصد در حال راه اندازی خط تولید است
که با فعالیت این دو واحد  28نفر به صورت مستقیم
مشغول به کار می شوند و ساالنه  80هزار تن به
تولیدات پودر بنتونیت شهرستان افزوده می شود.
به گفته وی ،افزون براین جذب سرمایه گذار به ویژه
سرمایه گذاران دولتی به منظورتکمیل زنجیره ارزش
ماده معدنی بنتونیت  ،در دستور کار فرمانداری سرایان
قرار گرفته است.

تعیینتکلیفاراضیپایابسدرزه
 ۵۰هکتار جوکاری در اراضی پایاب سد رزه پس از
سالها بالتکلیفی ،انجام شد.مدیر جهاد کشاورزی
درمیان اعالم کرد :از سال  90اراضی پایاب سد
رزه در بالتکلیفی به سر میبرد و با پیگیری های
انجام شده ،باالخره وضعیت قرارداد این اراضی
مشخص و در قالب ماده سه قانون بهره برداری از
منابع طبیعی به شرکت تعاونی ظفر ،پایاب برای
مدت معین طی یک طرح توجیهی اقتصادی واگذار

اگر حقابه تاالب کجی نمکزار نهبندان تامین
نشود ،این تاالب به یک کانون گرد و غبار تبدیل
خواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست در سومین جلسه
گروه کاری آمایش سرزمین و محیط زیست گفت:
باتوجه به سند سازگاری و پیشگیری از گرد و غبار
،شرکت سهامی آب منطقهای باید حقابه زیست
محیطی تاالب کجی نمکزار نهبندان را با کم
کردن  20درصدی برداشت آب از آن در اولویت
کار قراردهد« .اکبری» افزود :براساس مطالعه
دانشگاه بیرجند ،باید دست کم نیم میلیون
مترمکعب از برداشت آب سفرههای زیرزمینی کم
کنیم تا حقابه حداقلی این تاالب تأمین و طبیعت
آن حفظ شود.به گفته او اگر حقابه تاالب کجی
نمکزار نهبندان داده نشود یا پوشش گیاهی
اطراف آن از بین برود ،این تاالب با وجود بادهای
 120روزه سیستان ،به یک کانون گرد و غبار
تبدیل خواهد شد«.سروری» معاون برنامهریزی
شرکت آب منطقهای هم گفت :برای مدیریت
آبهای سطحی ،طرح الی روبی رودخانههای
منتهی به تاالب کجی نهبندان در دستور کار
است همچنین باید میزان برداشت از منابع آب
زیرزمینی  11تا  20درصد کاهش یابد.
شد«.نصیرایی» افزود 100 :هکتار از این اراضی
برای کشت محصوالت زراعی در نظر گرفته شده و
تمام زیرساختهای الزم برای انتقال آب و تسطیح
و تجهیز اراضی از طرف سازمان جهاد کشاورزی و
مدیریت آب و خاک سازمان برای این پروژه تخصیص
اعتبار و اجرا شده است.به گزارش«خراسان جنوبی»
ساالنه  8میلیون متر مکعب آب در سد رزه ذخیره
میشود که از این میزان  ۶میلیون مترمکعب برای
کشاورزی و 2میلیون مترمکعب برای مسائل زیست
محیطی پیش بینی شده است.

مطالبات مردم سه قلعه
مطالبات مردم سه قلعه با حضورنماینده مردم
فردوس ،طبس ،بشرویه و سرایان بررسی شد.
به گزارش«خراسان جنوبی» شبانه روزی شدن
مرکز بهداشتی درمانی شهر سه قلعه ،احداث
جاده سرایان  -سه قلعه  -دیهوک ،تامین علوفه و
داروی ارزان برای عشایر از جمله مطالبات مطرح
شده در این دیدار بود.

بانوان سخاوتمند طبس
دو بانوی سخاوتمند ،یک واحد تجاری و یک
واحد مسکونی به کمیته امداد امام خمینی(ره)
طبس اهدا کردند .مدیرکل کمیته امداد امام
خمینی(ره) ارزش ریالی این بناها را یک میلیارد
و  600میلیون تومان اعالم کرد«.سلم آبادی»
افزود :درآمد حاصل شده صرف امور معیشتی
و فرهنگی ایتام زیرپوشش کمیته امداد امام
خمینی(ره) طبس می شود.

دغدغه های کمبود کم می شود

روغن جامد در راه طبس
طی چند روز آینده  ۵۰تن روغن مایع و جامد به
دست عامالن توزیع در طبس می رسد .رئیس
اداره صنعت ،معدن و تجارت طبس گفت :باتوجه
بهوعدهدادهشده 20،تنروغنمایعوجامدتنظیم
بازار طی هفتههای اخیر بین  30عامل توزیع در
شهرستان پخش شد«.زارعنیا» ادامه داد :انتظار
استتادرشهرهاوروستاها،مسئوالنمحلیپخش
روغنرامدیریتکنندتامشکلیپیشنیاید.

آبشار تفتو در فهرست
میراث طبیعی ایران
کال و آبشارهای تفتوی طبس در فهرست میراث
طبیعی کشور ثبت شد.مدیرکل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی اعالم کرد :کال
و آبشا رهای تفتو در  35کیلومتری طبس5 ،
کیلومتری روستای اصفهک و در ه ای منتهی
به پایین دست سدکریت و در رشته کوه شتری
واقع است« .رمضانی» افزود :شماره ثبت این اثر
ارزشمند به زودی به استان ابالغ می شود.

