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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتامعی

شهرستان ها

3

راه اندازی مجدد به  5شهریور نرسید
با خربنگاران

احداث یک دهه ای پروژه
درمانی ،داد نماینده را درآورد

مشکل بیمارستان
خوسف ،اعتبار نیست

پیگیر یهای زیادی برای تامین بودجه
بیمارستان خوسف انجام شد اما رئیس دانشگاه
علوم پزشکی بیرجند اعالم کرد که بیمارستان
مشکل اعتبار ندارد ،بلکه مشکل آن پیمانکار
است.
نماینده مردم بیرجند ،درمیان و خوسف در
دیدار با اعضای شورای شهر و بخش های
خوسف ،با اشاره به طوالنی شدن روند ساخت
بیمارستان شهرستان که بیش از  10سال
طول کشیده است ،گفت 10 :سال از شروع
احداث این بیمارستان میگذرد ،اما همچنان
خاک میخورد ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
و فرمانداری پیگیری کنند تا هرچه زودتر پروژه
به سرانجام برسد.
«خسروی» تاکید کرد :فرماندار ،پیمانکار و
دانشگاه علوم پزشکی را وادار به کار کند تا هر چه
زودتر این پروژه تکمیل شود.
او با اشاره به این که اعتباری در بودجه امسال
مجلس در اختیار نماینده گذاشته شد که 15
میلیارد تومان است و فقط باید در پروژه هایی
که ردیف ملی دارد هزینه شود ،گفت :اداره راه
و شهرسازی و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دو
دستگاهی هستند که ردیف ملی دارند که دو
میلیارد و  100میلیون تومان به دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند و یک میلیارد و  770میلیون
تومان به بنیاد مسکن انقالب اسالمی برای
تامین اعتبار پروژه های در دست اجرا تعلق
می گیرد.

ردیف اعتباری مستقل
محور بیرجند -طبس
به سازی و ارتقای محور بیرجند -طبس ردیف
اعتباری مستقل دریافت کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی اعالم کرد :محور
بیرجند -طبس  15سال زیر بار عبور بود اما
ردیف اعتباری مستقلی در قانون بودجه نداشت
که با پیگیری های انجام شده در قانون بودجه
 1400این پروژه دارای ردیف اعتباری مستقل
است.
مهندس«داعی» افزود :تنها پروژهای که در بخش
راه کشور توانسته است،موافقت کمیسیون ماده
 23را از سازمان برنامه و بودجه بگیرد همین
پروژه بیرجند -طبس است.

واژگونی پژو  405و یک
کشته
بر اثر واژگونی سواری پژو در محورسربيشه به
نهبندان سرنشين خودرو جان خود را از دست
داد.
سرهنگ«رضایی» رئیس پلیس راه استان اعالم
کرد :علت واژگونی برابر نظریه کارشناسان
پلیس راه تخطی از سرعت مطمئنه از سوي راننده
خودرو تشخیص داده شد.

وعده دیگر برای
گرم شدنکوره های
چدن خوسف

از گوشه و کنار استان

تفاهم برای احداث آموزشگاه عشایری
تفاهم نامه سه جانبه بین ادارات کل آموزش و پرورش ،نوسازی ،توسعه و تجهیز
مدارس و امور عشایری استان برای احداث آموزشگاه عشایری در بشرویه امضا
شد .مدیرکل آموزش و پرورش در این مراسم گفت :این آموزشگاه  ۶کالسه با
زیربنای 500مترمربع احداث می شود.
«واقعی» با اشاره به نیاز سه میلیارد و  500میلیون تومانی این طرح آموزشی
برای احداث و تکمیل گفت :با احداث این آموزشگاه  135دانش آموز عشایری
بشرویه از فضای استاندارد برای ادامه تحصیل برخوردار می شوند.
به گفته او بشرویه یکی از شهرستانهای عشایری استان است و اکنون 240
دانش آموز عشایرنشین در مدارس این شهرستان مشغول تحصیل هستند.

گروه شهرستان ها
مدیرعامل کارخانه چدن خوسف در مطلبی که ابتدای
شهریور در روزنامه خراسان جنوبی منتشر شد درباره
مهلت دو ماهه ای که استاندار در سفر  12خرداد به این
شهرستان برای راه اندازی دوباره کارخانه بزرگ چدن
خوسف تعیین کرده بود ،اعالم کرد که تا پنجم شهریور
دوباره این کارخانه راه اندازی می شود.
به گزارش«خراسان جنوبی» چشم امید کارگران این
کارخانه به هفته دولت و راه اندازی دوباره آن در پنجم
شهریور بود اما باز هم وعده مسئوالن محقق نشد و
آن طور که نماینده مردم بیرجند ،درمیان و خوسف
در مجلس به «خراسان جنوبی» گفت :فرماندار در
پاسخ به پیگیری اعالم کرد که کارخانه چدن خوسف
طی یک یا دو هفته آینده دوباره فعالیت خود را از سر
خواهد گرفت« .خسروی» ادامه داد :کلیت موضوع را
پیگیری و نظارت می کنیم اما این گونه مسائل را باید
فرمانداران پیگیری کنند.حاال باید دید طی چند هفته
آینده کوره های چدن خوسف دوباره گرم می شود یا
باز هم مسئوالن راه اندازی دوباره کارخانه را به وقت
دیگری موکول می کنند؟

پیگیری های قبلی
بنابر این گزارش« ،مالنوری» در بازدید از کارخانه
چدن خوسف از مدیران این شرکت صنعتی خواست

شارژ مالی حساب بیماران نیازمند قاینی
حداکثر تا پایان تیر درخصوص راه اندازی واحد تولید
چدن اقدام کنند .او وعده داد در صورت راه اندازی
مجدد این کارخانه تا حداکثر دو ماه آینده ،برای
آسفالت مسیر و تأمین آب کارخانه چدن و مجموعه
فوالد مساعدت شود.
سید «حسن جعفری» مدیر کارخانه چدن خوسف هم
در این بازدید به مشکالت موجود اشاره کرد و خواستار
رفع برخی نواقص شد.
وی ابتدای شهریور هم به «خراسان جنوبی» گفت که
هنوز کارخانه راه اندازی نشده است اما  100کارگر
کارخانه برای راه اندازی کوره بزرگ مشغول فعالیت
هستند و با راه اندازی مجدد کارخانه ،همان نیروهای
قبلی به کارگیری می شوند.جعفری با بیان این که
 63مهندس چینی کارخانه از چین برگشته و مستقر
شده اند ،افزود :گازرسانی درحال انجام است و در
حال دریافت تاییدیه شرکت گاز هستیم و طی چهار
روز آینده کوره ها ،به صورت آزمایشی فعال می شود.
وی اضافه کرد :هنوز برای آسفالت مسیر این کارخانه
که استاندار قول آن را داده بود ،هیچ اقدامی نشده
است.مدیر کارخانه چدن خوسف با اشاره به این
که درخواست تامین آب برای واحد چدن و فوالد
پیگیری و طبق دستور استاندار مصوبه آن آماده شده

و شرکت شهرک ها موافقت خود را برای ارزیابی در
کمیته محیط زیست اعالم کرده است ،ادامه داد:
فرایند این مهم طوالنی شده است به طوری که ما
خواستار ارسال نامه به وزارت نیرو هستیم که این
موضوع نیز در حال پیگیری است و مشکلی ندارد.

امسال یک میلیارد و  300میلیون ریال کمک حمایتی درمانی به حساب
بیماران نیازمند قاینات واریز شد.
«یوسفی» رئیس جمعیت هالل احمر قاینات به رسیدگی بیش از  120پرونده
پزشکی طی این مدت اشاره و اعالم کرد :این خدمات شامل کمک درمانی
بستری و جراحی ،فیزیوتراپی ،دندان پزشکی ،خرید عینک طبی ،خرید پروتز
و درمان بیماران کلیوی و ...بود.

وی با اشاره به بیکاری  200کارگر به دنبال تعطیلی
کارخانه چدن خوسف ،گفت :این نیروها پیمانکاری
بوده اند ،هم اکنون  100کارگر مشغول فعالیت
هستند و با راه اندازی مجدد کارخانه نیز همان
نیروهای قدیمی که قراردادی بوده اند یعنی  50تا 60
نفر به کارگیری خواهند شد.
به گزارش«خراسان جنوبی» کارخانه چدن از سال
 92احداث شد و از سال  97به صورت آزمایشی تولید
خود را آغاز کرد.
این واحد صنعتی با ظرفیت تولید ساالنه  100هزار
تُن با سرمایه گذاری چینی ها به بهره برداری رسیده
ولی هم اکنون به دلیل مشکالتی تعطیل شده است.
با بهرهبرداری کامل از این واحد تولیدی ،برای هزار
نفر به صورت مستقیم و هفت هزار نفر نیز به شکل
غیرمستقیم اشتغال ایجاد میشود.

چالش های پیش روی «چیروک»

 200کارگر بیکار

بسته حمایتی برای «دادران» قرآنی
بستهحمایتیمعاونتقرآنوعترتوزارتفرهنگوارشاد
اسالمی به روستای دادران درمیان به عنوان روستای
قرآنیاختصاصیافت.رئیسگروهقرآنوعترتادارهکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :اختصاص کتب قرآنی

به ارزش  250میلیون ریال از محل معاونت فرهنگی و
اختصاص 300میلیون ریال وام قرض الحسنه از محل
صندوقحمایتازهنرمندانونویسندگانبخشیازجوایز
درنظرگرفتهشدهبرایروستاهایشایستهتقدیرطرحملی

خرب

ناكامي
قاچاقچی

در بازرسی از يك پژو  405در نهبندان  102کیلو و  650گرم ترياك كشف شد
و قاچاقچی در رساندن این محموله به مقصد ناکام ماند.
فرمانده انتظامی استان گفت :مأموران پاسگاه عربخانه نهبندان اطالعاتی
مبنی بر حمل مواد مخدر توسط سوداگران مرگ در محورهاي فرعی شهرستان
دریافت کردند.
سردار «فرشید» ادامه داد :ماموران هنگام کنترل محورهاي فرعی نهبندان به
پژو  405كه با سرعت در حركت بود مشکوک شدند و به راننده دستور ايست
دادند اما وی بر سرعت خودرو افزود و متواری شد.
به گفته او مأموران خودرو را با اقدامات پليسی متوقف کردند و در بازرسی از آن
 102كيلو و 650گرم ترياك به دست آوردند .در اين رابطه خودرو توقیف و متهم
به مراجع قضایی تحویل شد.

انتخاب روستای برتر قرآنی است«.صابری» افزود250 :
میلیون ریال کمک بالعوض برای حمایت از فعالیتهای
قرآنی هر روستا نیز توسط معاونت قرآن و عترت وزارت
فرهنگوارشاداسالمیبهاینروستاهااختصاصمییابد.

نمایند ه مردم فردوس ،طبس ،سرایان و بشرویه با حضور در جمع مردم چیروک
مشکالت مطرح شده اهالی روستا را بررسی کرد.
به گزارش«خراسان جنوبی» آب و برق ،نبود مسکن برای محرومان و اینترنت
پرسرعت و آلودگی زیست محیطی معدن شن و ماسه در جوار روستا ،از
موضوعاتی بود که توسط اهالی روستای چیروک مطرح شد و مسئوالن ادارات
مرتبط در خصوص رفع آن قول مساعد دادند.
نماینده مردم همچنین بانماینده کارخانه شن و ماسه چیروک درخصوص
گالیه مطرح شده اهالی صحبت و بر لزوم توجه به موضوعات اجتماعی و
اختصاص اعتبار الزم برای توسعه و پیشرفت این روستا توسط این کارخانه و
معدن تاکید کرد.

