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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتامعی

شهرستان ها
دورکاری های کرونایی ،دودی که به چشم مردم می رود
با خربنگاران

راه «مهدی آباد»
آسفالت شد
عملیات آسفالت قطعه یک راه روستایی مهدی
آباد درمیان به اتمام رسید.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای
درمیان گفت :این پروژه با اعتباری حدود 25
میلیارد ریال اجرا شد«.نوری مقدم» افزود:
عملیات احداث و آسفالت راه روستایی مهدی آباد
از لحاظ اقتصادی برای کشاورزان و دامداران
منطقه حائز اهمیت و سبب برخورداری 70
خانوار از راه آسفالته شده است.

افزایش دبی آب روستایی
با اقدام به موقع و تسریع در رفع نواقص
شبکههای آب رسانی روستایی به ویژه در مناطق
فرسوده ،افزایش آب دهی  42لیتر در ثانیه رقم
خورد.
مدیر امورآب و فاضالب قاینات اعالم کرد :در
این خصوص  30کیلومتر از شبکههای فرسوده
روستایی اصالح و بازسازی و  60میلیارد ریال
هزینه شد.
مهندس« توکلی» افزود :تا پایان سال نیز 10
کیلومتر دیگر از این شبکهها ،بازسازی و مرمت
می شود که از پیشرفت  10درصدی برخوردار
است.
او در ادامه با اشاره به اجرای  60درصد خط
انتقال و شبکه داخلی فاضالب شهر قاین اضافه
کرد :برای اتمام پروژه نیاز به  130میلیارد ریال
اعتبار است.

دومین مجوز کارشناسی
ارشد دانشگاه بزرگمهر
دومین مجوز کارشناسی ارشد در دانشگاه
بزرگمهر قاینات برای رشته مهندسی مکانیک
و ارائه در سال تحصیلی آینده از سوی شورای
گسترش وزارت علوم دریافت شد .رئیس دانشگاه
بزرگمهر قاینات گفت :اولین مجوز برای رشته
مهندسی سیستمهای انرژی تیر امسال دریافت
شد.
دکتر ا«حسان شکیب» اعالم کرد :با همکاری
نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه و مجتمع فوالد
قراردادهای پژوهشی و آموزشی خوبی منعقد
شده است .همچنین با توجه به مصوبه هیئت
دولت در خصوص برگزاری جشنواره ملی زعفران
پیگیر مجوزهای الزم برای برگزاری این جشنواره
از طریق مسئوالن مربوط هستیم.

اولین وقف 1400
سربیشه
اولین وقف سال  1400سربیشه ثبت شد .رئیس
اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه از ثبت اولین
وقف سال  1400در این شهرستان خبرداد
و گفت :واقف خیراندیش سبحان پارسی مود
همزمان با ماه محرم 2.5ساعت آب و اراضی
از قنات دهناب شهر مود را برای هزینه های
تامین امام جماعت مسجد جامع این شهر وقف
کرد« .عطایی» ارزش این موقوفه را حدود 750
میلیون ریال برآورد کرد.

زلزله ارسک را لرزاند
زمین لرز های با قدرت 3.1ریشتر روز گذشته
شهر ارسک بشرویه را لرزاند.
به گزارش خبرنگار ما این زمین لرزه را برخی از
مردم شهر احساس کردند.بنابراین گزارش این
زمین لرزه خسارتی نداشت.

یک قربانی در محور
سرایان  -فردوس
دو نفـر در یـک حادثـه رانندگـی در محور سـرایان
بـه فـردوس کشـته و مجروح شـدند.
رئیـس پلیـس راه اسـتان گفـت :روز گذشـته
برخـورد خـودروی سـواری پـژو بـا کامیـون در
کیلومتـر  2محـور سـرایان بـه فـردوس رخ داد کـه
ایـن حادثـه یـک نفـر کشـته و یـک نفـر مجـروح بـه
جـا گذاشـت.
سـرهنگ« رضایـی» اظهـار کـرد :علـت حادثـه
گـردش اشـتباه از طـرف راننـده کامیـون بـود.

امروز برو ،فردا بیا

گروه شهرستان ها
یکی از عواقب کنگر خوردن و لنگر انداختن کرونا
دورکاری ادارات برای جلوگیری از شیوع این ویروس
کشنده است اما اعمال این قانون ،مراجعان به
دستگاه های اجرایی و دیگر نهادها را با چالش
درهای بسته اتاق ها و پاسخ گو نبودن برخی از
کارکنانی که آن روز شیفت کاری شان بوده ،مواجه
کرده است به طوری که مردم روزانه با مراجعه به اداره
ها افزون بر در بسته اتاق کارشناسان مربوط با این
پاسخ که همکاران دورکار هستند و امروز بروید فردا

بیایید ،مواجه می شوند.به گزارش«خراسان جنوبی»
مراجعه کنندگان به دستگاه های اجرایی که برخی
از آن ها از روستاها به شهر می آیند ،مجبورند برای
دریافت استعالم یا گرفتن یک امضا چندین مرتبه به
آن اداره مراجعه کنند و آخر هم بی پاسخ ،سرگردان
و بالتکلیف بمانند.
«حیدری» یکی از مراجعه کنندگان به سازمان جهاد
کشاورزی قاینات که برای تأیید استعالم راهی این
اداره شده است ،گفت :برای استعالم یک روز مراجعه
کردم که کارشناس در مأموریت خارج از شهرستان و
روز بعد هم دورکار بود.
«احمدی» یکی دیگر از شهروندان نیز با اعتراض

به این روند کاری که سبب سرگردانی و بالتکلیفی
مراجعان شده است ،ادامه داد :با ابراز تاسف برخی
از کارکنان در زمان دورکاری به کسب و کار و تجارت
یا کار در تاکسی تلفنی یا بنگاه امالک خودرو می
پردازند و اوقات دورکاری خود را میگذرانند .به گفته
وی ،مسئوالن بگویند که این دورکاری چه سودی
برای مردم و چه تأثیری در رعایت محدودیتهای
کرونایی دارد؟
خبرنگار «خراسان جنوبی» در سرکشی سرزده
که از برخی دستگاه های اجرایی قاینات داشت با
این موضوع مواجه شد که اغلب مراجعه کنندگان
با معضل امروز برو فردا بیا به دلیل نبود کارکنان
مواجه بودند و فقط در بنیاد شهید شهرستان همه
نیروها حاضر و پاسخ گوی خانواده های ایثارگران و
جانبازان بودند.
بنابراین گزارش گفته مردم این بود که دورکاری
به جای رفع مشکل و بهبود شرایط ،مشکل ایجاد
کرده و الزم است دولت آن را لغو کند .بنا به اظهار
آنان دورکاری برقرار شده است تا کارمندان در خانه
بمانند ولی اغلب در شهر از این طرف به آن طرف
می روند.

بعد از کسب پیروزی در بازی پلی آف فوتبال کشور

«پیام وحدت» در یک قدمی لیگ دسته 2
سید حسین حسینی -تیم پیام وحدت نماینده استان
در مرحله دوم لیگ  3فوتبال کشور ،عصر روز شنبه در
ورزشگاه آزادی بیرجند با کسب یک پیروزی ارزشمند
در برابر خلیج فارس ماهشهر به یک قدمی لیگ دسته
 2رسید.
به گزارش خبرنگار ما ،در جریان این بازی حساس که در
مرحله پلی آف برگزار شد ،دو تیم در حالی در مقابل هم
صفآراییکردندکهدربازیرفتبهنتیجهمساویبدون
گل رضایت دادند.
با توجه به حساسیت زیاد این دیدار دو تیم ابتدا به فکر
حفظ دروازه هایشان بودند و با احتیاط بیشتری بازی
را آغاز کردند .حمالت پراکنده دو تیم روی دروازه ها که
البته در نیمه اول سهم تیم مهمان بیشتر بود ،تا پایان این
نیمه نتیجه ای در بر نداشت.
با آغاز نیمه دوم بازی سرعت بیشتری گرفت تا این که
در دقیقه  55به علت قطع برق نورافکن های ورزشگاه،
بازی به مدت  50دقیقه متوقف شد .بعد از آغاز دوباره
بازی ،دو تیم که نمی خواستند تا حد امکان بازی به وقت
اضافه و ضربات پنالتی برسد ،حمالت خود را افزایش
دادند به گونه ای که دروازه های هر دو تیم بارها تا آستانه
فروریختن پیش رفت که البته با درخشش دروازه بان ها،
این حمالت نتیجه ای در بر نداشت .در این لحظات دو
تیم بیشتر تمرکز خود را بر ضربات ایستگاهی متمرکز

کرده بودند تا این که تیم پیام وحدت در نتیجه یکی از
همین ضربات توانست به گل برتری دست یابد.
برابر این گزارش ،در دقیقه  87بازی و در حالی که همه
خود را آماده پایان بازی و ورود به وقت اضافه می کردند،
تیم وحدت پشت محوطه  18قدم ،صاحب یک ضربه
کاشته شد .در حالی که بیشتر بازیکنان منتظر ارسال
توپ روی دروازه بودند « ،مهدی خاقانی» بازیکن شوت
زنپیاموحدتباشوتیسنگین،حسابشدهوناگهانی،

کمک مومنانه متفاوت

احیای شریان های حیاتی با هزینه های ترحیم
با رایزنیهایی که با مجموعههای خیران خارج از
استان انجام شده است ،بخشی از هزینه مراسم
ترحیم اقوام این خیران به موضوع احیای قنات در
استان اختصاص یافت.
رئیس بسیج سازندگی استان با بیان این که
یکی از موضوعاتی که در نهضت کمک مومنانه
پیگیری میشود ،کمک مجموعه نهادها و خیران به
پروژههای عمرانی و محرومیت زدایی است ،افزود:
با رایزنیهایی که با مجموعههای خیران خارج از
استان انجام شده است ،بخشی از هزینههای مراسم
ترحیم اقوام این خیران به موضوع احیای قنات در
استان اختصاص یافت.مهندس«مهدی هنری» ادامه

داد :در قاینات با کمک بخشهای مختلف و با توجه
به هماهنگی با مجموعه جهاد و اهالی روستا سه
پروژه احیای قنات با اعتبار  450میلیون تومان انجام
شد.به گفته او از  450میلیون تومان  60درصد یعنی
نزدیک به 270میلیون تومان ،کمک مجموعه خیران
بود و از آن جایی که با توجه به کرونا مراسم ترحیم
برگزار نمیشود ،هزینهها برای کمک به احیا و مرمت
قنوات این شهرستان اهدا شد.
او با اشاره به این که اهدای هزینههای مربوط به
ختم و ترحیم برای احیای قنات های کشاورزی
کار جدیدی است ،گفت :با توجه به کار خوبی که
انجام شد مردم استان میتوانند نذورات خود را در

توپ را در گوشه دروازه خلیج فارس ماهشهر جا داد.
شدت ضربه به حدی بود که دروازه بان تیم مهمان فقط
توانست نظاره گر ورود توپ به دروازه باشد.
به گفته مسئوالن هیئت فوتبال استان ،هر چند که طبق
اعالم قبلی ،تیم «پیام وحدت» برای ورود به لیگ  2باید
با نماینده البرز ،دیگر برنده بازی پلی آف دیدار کند ،اما
این احتمال وجود دارد که با نظر فدراسیون فوتبال هر
دو تیم به لیگ دسته 2فوتبال راه یابند.

ماه محرم و صفر و هزینههای مراسم را برای کمک
به اجرای پروژ ههای زیرساخت اشتغال اختصاص
دهند و چون پروژ ههای آب و کشاورزی اولویت
استان است ،این اقدامات خیرخواهانه میتواند
کمک بزرگی باشد.
به گفته او از ابتدای امسال با رایزنی که با
مجموعههای خیران و مجموعهها در قالب
کمکهای مومنانه انجام شد 500 ،میلیون تومان
کمک خیران برای کمک به منابع آب و کشاورزی
اهدا شد که  10پروژه را آغاز کردیم و امید است با
ترویج این سنت حسنه بتوانیم مبالغ بیشتری را در
این مسیر برای کمک به اجرای پروژههای محرومیت
زدایی سوق دهیم و سبب کمک به عمران و آبادانی
روستاهای استان شویم.
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ارمغان های روز ششم
ارمغان های ششمین روز از بزرگداشت هفته دولت نیز برای مردمان دیار خراسان
جنوبی قیچی شدن روبان پروژه های به سرانجام رسیده و به زمین خوردن کلنگ
شروعطرحهایجدیدبود.آنطورکهخبرنگارماازبشرویهگزارشداد،روزگذشته
 19طرح عمرانی و خدماتی با اعتبار  29میلیارد و  ۶۵۰میلیون تومان و بهره
مندی بیش از  20هزار نفر در این شهرستان افتتاح شد.این طرح ها شامل پروژه
آب رسانی به روستای خداآفرید ،اقامتگاه های بوم گردی اسپیدار و میربلوکی،
به سازی و نوسازی راه بشرویه به امامزاده علی ،تعریض و آسفالت محور غنی
آباد -نیگنان ،توسعه اینترنت پرسرعت روستاهای رقه ،نیگنان ،اصفاک و غنی
آباد ،گازرسانی به 9روستا از جمله طرجد ،دهنو ،خانیک ،رحمت آباد ،سعادت
آباد ،حسین آباد و  ...و بخش زایمان بیمارستان بشرویه بود.بنابر گزارش خبرنگار
ما از درمیان دراین شهرستان نیز پروژه های گازرسانی به پنج روستا و هفت واحد
صنعتی ،ساختمان عملیاتی اداره گاز  ،نگارخانه شهر اسدیه ،آسفالت معابر
روستای نوزاد ،آسفالت راه روستایی محمدیه -مهدی آباد ،آب رسانی روستاهای
سرخنگ ،آویشک و سریجان و سنگفرش معابر روستای سرخنگ بخش قهستان
درمیان مورد بهره برداری قرار گرفت.آن طور که خبرنگار ما از زیرکوه هم گزارش
داددراینشهرستاننیزپروژههایگازرسانیبههفتروستا،خانهورزشروستای
بقال به نمایندگی از 13خانه ورزش ،پروژه اشتغال زایی به نمایندگی از 30پروژه
کمیته امداد امام خمینی (ره) ،بهره برداری از پروژه توسعه شبکه آب شرب مهرک
الغره به نمایندگی از پروژه های آب بخش زهان ،روکش آسفالت سرد محور زهان
 اسفدن به طول  ۶کیلومتر و طرح آبیاری کم فشار روستای خطیبی وارد فاز اجراشد.خبرنگار ما از قاینات هم گزارش داد که در این شهرستان نیز گلخانه شخمگر
در روستای زول به نمایندگی از  86واحد گلخانه ای و پروژه کشاورزی شهرستان
اعم از اجرای آبیاری کم فشار ،تحت فشار و کانال آب کشاورزی و احداث جاده
بین مزارع و پروژه زیرسازی ،جدول گذاری ،آسفالت و ایجاد روشنایی بولوار امام
رضا (ع) روستای اسفشاد به نمایندگی از  32پروژه دهیاری های بخش مرکزی
قاین مورد بهره برداری قرار گرفت.گزارش خبرنگار ما از طبس هم حاکی است
که عملیات اجرایی گازرسانی طرح اقدام مسکن ملی در شهرستان آغاز شد.
بنابر گزارش خبرنگار ما از فردوس  ،مردم این بخش هم از مزایای  6پروژه بخش
کشاورزی در اسالمیه با همکاری بسیج سازندگی ،اشتغال زایی  180نفر و
اعتباری معادل  64هزار و  751میلیون ریال بهره مند شدند.همچنین پارک
کودک روستای بیدسکان بخش اسالمیه مورد بهره برداری قرار گرفت.گزارش
خبرنگار ما از سرایان هم حکایت از این داشت که هفت پروژه به نمایندگی از 46
پروژه در شهر سرایان و بخش سه قلعه به بهره برداری رسید.نگارخانه آفتاب ،پروژه
آبیاری کم فشار موتورپمپ بدر روستای زنگویی به نمایندگی از  9پروژه سازمان
جهاد کشاورزی ،پارک پردیس شهر سه قلعه ،احداث شبکه و نصب ترانس برق
روستایدوستآباد بهنمایندگیاز 30پروژهبرقرسانی،چمنمصنوعیروستای
زنگویی ،خانه جوانان سرایان و پروژه گازرسانی به  3واحد صنعتی و تولیدی از
جمله طرح هایی بود که روز گذشته افتتاح شد.همچنین در این روز  ۶کیلومتر
دیگرازپروژهاحداثبانددوممحوربیرجند-قاینمحدودهمسجدفاطمهزهرا(س)
تا ورودی آرین شهر بازگشایی شد و زیربارترافیک رفت.

