
 نقشه پهنه بندی سیالب
2 در 14 هزار کیلومتر رودخانه

] صفحه 2 [

 افزایش 164 درصدی بارندگی ها
 قاینات، پر باران ترین و طبس، کم باران ترین

برق رسانی  به مسکن محرومان نیازمند 20 میلیارد تومان  
] صفحه 2 [

] صفحه 2 [

] صفحه 2 [

25.3 میلیارد برای 
2مشارکت بخش خصوصی

دست اندازهای بانکی سبب شد

 خروج سرمایه گذاری
 100 میلیاردی از استان

4

رئیس هیئت نظارت استان خبر داد:

 ثبت اعتراض
 52 نامزد مجلس  

سه شنبه | اول  بهمن 1398 | 25  جمادی االول 1441 | 21 ژانویه 2020 | سال پانزدهم | شماره 3193 | 4 صفحه | قیمت600 تومان

 27 هزار مشمول هنوز شبا اعالم نکردند

 سود سهام عدالت
به شرط شبا

مرحله جدید ماه آینده  واریز می شود

 دستبرد به طالفروشی
] صفحه آخر [  در فردوس 

 بی آبی 2 روزه  4 روستای زیرکوه
] صفحه 4 [  آب 11روستای دیگر هم قطع شد 



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2
ستون حرف مردم 

روزنامه خراسان جنوبی 
انعکاس دهنده صادق نظرها، 
انتقادها و مشکالت شماست.

حرف�مردم�

ــر: نماب
056 32448054  

پیامک:
2 0 0 0 9 9 9   

ــن: تلف
056 32448050

 دلیل تفاوت قیمت ها در داروخانه ها چیست؟ ●
 مسئوالن مربوط از تخریب تاغزارهای علی آباد  ●

طبس جلوگیری کنند، تفریح و گردش نباید سبب 
از بین رفتن این سرمایه های ملی شود. سال ها زمان 
می برد تا گیاهی رشد کند و در جلوگیری از حرکت 

شن های روان موثر باشد.
 چند روز از بارش برف می گذرد اما مسیر 1.5  ●

کیلومتری روستای محمد شریف بیرجند تا جاده 
آسفالت هنوز برف روبی نشده است و 17 خانوار 

جمعیت روستا با مشکل تردد مواجه هستند.
 پل زیرگذر روستای فیروزآباد قاین در زمان  ●

بارندگی شرایط نامطلوبی دارد و در یخبندان 
روزهای گذشته تردد از این مسیر به دلیل یخ زدگی 
آب های جمع شده سخت شد و حتی غیر ممکن بود 
که البته وضعیت تغییری نکرده است. رفع مشکل 
این محل بارها درخواست شده اما اقدامی نشده 
است و مردم مجبور هستند از کمربندی با وجود همه 

خطرهای پیش رو تردد کنند.
 کارشناسان حوزه سالمت در توصیه های خود،  ●

میزان سموم در جگر مرغ را زیاد می دانند اگر چنین 
است چرا شاهد عرضه آن در فروشگاه ها هستیم و اگر 

صحت ندارد چرا مردم از مصرف آن منع می شوند؟
 در خبرها اعالم شد که استان در پاییز، کمترین  ●

نرخ بیکاری را داشت. امید که مثل برخی آمارها از 
جمله نرخ تورم نباشد که از کاهش آن خبر می دهند 

اما در عمل چنین به نظر نمی رسد. 
 سه سال از لوله گذاری قنات روستای سرند  ●

طبس می گذرد اما کار ناتمام رها شده است. این 
طرح بر عهده جهاد کشاورزی بود و با پیگیری از 
سازمان، فرمانداری و بخشداری باز هم شاهد 
اقدامی نیستیم در حالی که لوله ها در حال از بین 
رفتن است و بسیاری از کشاورزان برای تامین آب با 

مشکل مواجه هستند.
 از کسبه نهبندان هستم که برای دریافت حواله  ●

نفت مغازه  ثبت نام کردم و 23 دی موفق به تکمیل 
آن شدم. سرانجام حواله مغازه داران تایید شد و 
وقتی به کافی نت رفتم اعالم شد که باید شرکت 
نفت هم آن را تایید کند در حالی که پنج شنبه شرکت 
تعطیل بود. حاال شرکت اعالم می کند که حواله 
باطل شده است. باید چه کنم و هزینه ثبت نام چه 

می شود؟
 نتایج آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی  ●

اعالم شد اما به نظر می رسد که بیشتر افراد پذیرفته 
شده، سهمیه داشتند.

خراسان�جنوبی��61سال�پیش���      
 در�روزنامه

اتوبوس بقعر دره ای افتاد
روزنامه خراسان در شماره 2593 به تاریخ 29خرداد 1337 در مطلبی در 
صفحه چهار آورده است: اتوبوس برانندگی الف.د متعلق به آقای ک که در 
مسیر خط بیرجند و کاهی کار میکرده دیروز ضمن حرکت و مراجعت بشهر 

در یکفرسنگی کاهی در قعر دره ای افتاده است.
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مدیر کل امور 
اقتصادی و دارایی:

طبق گزارش 
سازمان خصوصی 
سازی تا پایان آذر 

9۸ و با وجود اطالع 
رسانی های انجام 
شده بیش از27 

هزار نفر برای 
ثبت شماره شبای 
خود اقدام نکرده 
اند که باید هر چه 

زودتر این کار را 
انجام دهند

رویداد

نقشه پهنه بندی سیالب در 14 هزار کیلومتر رودخانه
 تهیه نقشه پهنه بندی سیالب در استان کلید خورد  و در 
14 هزار کیلومتر رودخانه اصلی اجرا می شود. مدیر 
عامل شرکت آب منطقه ای استان در گفت و گو با »خراسان 
جنوبی« با اشاره به اجرای نقشه پهنه بندی سیالب، گفت: 
طول رودخانه های اصلی و حائز اهمیت در استان 14 
هزار کیلومتر است که 750 کیلومتر نقشه برداری شد  و 
900 کیلومتر نقشه برداری در حال انجام است. به گفته 
مهندس »امامی« در این طرح محدوده بستر رودخانه ها، 
میزان روان آب و حوضه آب ریز شناسایی و نقشه برداری 

می شود و با توجه به نقشه ها و پهنه بندی سیالب ها، برای 
جانمایی و احداث طرح های زیربنایی و نقاط در معرض 
سیل می توان تصمیم گیری کرد تا در نقاطی که با خطر 
همراه است از سرمایه گذاری و ساخت و ساز جلوگیری 
شود. وی،  استان  را دارای تجربه سیل دانست و افزود: 
برای تهیه نقشه پهنه سیالب، اعتبار ویژه مشخص شد  و 
دغدغه اعتبار وجود ندارد بنابراین تالش می شود که سریع 
تر به سرانجام برسد.او ادامه داد: استان، پهنه وسیعی دارد، 
طول رودخانه های آن زیاد و اجرای این طرح بعد از سیالب 

سال گذشته با اهمیت است که مناطق شهری و نقاط پر 
جمعیت از اولویت های این طرح محسوب می شود. به 
گفته وی، بعد از نقاط شهری و پر جمعیت، دیگر مناطق در 
بازه زمانی مناسب نقشه برداری می شود مهم ترین هدف 
اجرای طرح نیز این است که در بستر و حریم رودخانه ها 
کاداستر انجام  شود تا کسی نتواند برای رودخانه ها سند 
بزند. امامی، آزادسازی بستر و حریم رودخانه ها، مطالعات 
دقیق میزان رودخانه ها و تعیین کاربری را از دیگر اهداف 

اجرای پروژه پهنه بندی سیالب دانست.

25.3 میلیارد برای مشارکت بخش خصوصی

 اکبری - 253 میلیارد ریال اعتبار، امسال برای تشویق بخش خصوصی و مشارکت 
در پروژه های ناتمام و در حال اجرا ابالغ شد. معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی به »خراسان جنوبی« گفت: امسال برای اتمام پروژه های ناتمام 
و در حال اجرا که قابلیت مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی برای تکمیل آن وجود 
داشت اقدام به واگذاری شد و برای تشویق بخش خصوصی به این کار 253 میلیارد 
ریال به کمیته برنامه ریزی شهرستان ها برای تصویب پروژه های قابل واگذاری ابالغ 
شد. به گفته »جهانشاهی« ابالغ اعتبار به پروژه های دارای دیون پیمانکاری و تهاتر 
دیون پیمانکاران با دستگاه های اجرایی از جمله امور مالیاتی و ... از دیگر ساز و کارها 

برای مشارکت بخش خصوصی برای اتمام پروژه هاست.

کارت ملی 93 درصد واجدان صادر شد 
کارت هوشمند ملی93 درصد افراد دارای شرایط در استان صادر شد. بنا بر آمار مدیر 
کل ثبت احوال، در خراسان جنوبی 578 هزار و 779 نفر مشمول دریافت کارت 
ملی هستند که برای 535 هزار و 477 نفر  صادر شده است. »مهرآور« دلیل تاخیر در 
صدور کارت هوشمند ملی را اتکا به تولید داخلی اعالم کرد و افزود: تالش می شود 
با استفاده از ابزار موجود در چاپخانه های کشور در سریع ترین زمان ممکن کارت ها 

صادر و به افراد تحویل شود.

1500 زندانی استان کار می کنند
هزار و 500 نفر از زندانیان استان تولید و درآمدزایی دارند که در قالب زندانیان 
بند باز و بسته کار می کنند. مدیر کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی، گفت: 
در سیستم زندانیان بسته، افراد سند و وثیقه ای ندارند و در زندان مشغول کار 
هستند اما حدود 40 درصد زندانیان اشتغال باز داشته و خارج از زندان مشغول 
کار هستند. »هاشمی« افزود: مددجویانی که  مدتی از حبسشان را گذرانده اند 
و اخالق و رفتارشان مورد تایید است با گذاشتن ضمانت وارد بند کار می شوند 
و در محیط های باز، کارگاه ها، حوزه کشاورزی و دامداری و ... کار می کنند. به 
گفته وی، زندانیان استان در زمینه های مختلفی مانند پرورش شتر مرغ، تولید 

محصوالت گلخانه ای، مصنوعات چرمی، فرش و ... مشغول به کار هستند.

انصاری –27 هزار و  426 نفر، معادل 4.2 درصد مشموالن 
سهام عدالت در استان، شماره شبای خود را در سامانه ثبت 
نکرده اند بنابراین نمی توان برای آن ها سودی واریز کرد. 
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی به »خراسان جنوبی« گفت: 
649 هزار و 205 نفر در استان مشمول سهام عدالت 
هستند که در آخرین مرحله، 578 هزار نفر سود گرفتند. به 
گفته »جعفری« سود مالی سهام عدالت سال 97 ماه آینده 
به حساب مشموالن واریز می شود که با توجه به دریافت 
نشدن کامل سود از همه شرکت ها برای مبلغ سود واریزی 
نمی توان اعالم نظر کرد. به گفته وی، آمار مشموالن سهام 
عدالت استان بیش از 649 هزار نفر و معادل 85 درصد 
جمعیت استان است. وی ادامه داد: طبق گزارش سازمان 
خصوصی سازی تا پایان آذر 98 و با وجود اطالع رسانی 
های انجام شده بیش از27 هزار نفر برای ثبت شماره شبای 
خود اقدام نکرده اند که باید هر چه زودتر این کار را انجام 
دهند. وی با اشاره به این که برنامه ای برای ثبت نام جدید 
سهام عدالت اعالم نشده است، گفت: در مجموع از آغاز 
اجرای این طرح برای 578 هزار نفر، هزار و 86 میلیارد 

ریال سود سهام عدالت پرداخت شده است.

رئیس هیئت نظارت استان خبر داد:

ثبت اعتراض 52 نامزد مجلس
یازدهمین  انتخابات  نامزد   52 شکایت  انصاری- 
دوره مجلس شورای اسالمی در استان به شورای 
نگهبان رسید. رئیس هیئت نظارت استان به خبرنگار 
127 نفری که در چهار حوزه  ما گفت: از مجموع 
انتخابیه شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف، 
نهبندان و سربیشه، قاینات و زیرکوه و شهرستان های 

طبس، فردوس، سرایان و بشرویه نام نویسی کردند 
13 نفر انصراف دادند و 114 نفری که باقی ماندند 
شدند  تایید  نفر   51 ها،  صالحیت  بررسی  از  پس 
صالحیت 29 نفر احراز نشد و 34 نفر هم رد صالحیت 
شدند. به گفته حجت االسالم »محمدی« شکایت ها 
و اعتراض هایی که در استان دریافت شد در تهران 

بررسی و نتایج آن 11 بهمن  اعالم می شود. وی افزود: 
داوطلبانی که به نتایج بررسی صالحیت ها اعتراض 
داشتند از 22 تا 26 دی، یعنی پنج روز فرصت داشتند 
به فرمانداری بیرجند مراجعه کنند و آن هایی هم که 
در تهران ثبت نام کرده  بودند باید به مجموعه ورزشی 

جهان پهلوان تختی مراجعه می کردند.

برق رسانی به مسکن محرومان نیازمند 20 میلیارد تومان 
قاسمی- برق رسانی به مسکن محرومان استان 
بیش از 20 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. به گفته 
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 
با توجه به استقبال روستاییان از این طرح و در 
صورت افزایش تعداد واحدهای مصوب و گسترش 
های  هزینه  افزایش  امکان  مسکن،  های  سایت 
مورد نیاز وجود دارد البته دو هزار واحد از مسکن 
محرومان استان که در مرحله اول با حضور دکتر 
نوبخت به بهره برداری رسید برق رسانی شده است. 

مهندس »دادگر« گفت: هدف گذاری برای مرحله 
بعد، بهره برداری از دو هزار واحد مسکن در دهه فجر 
است که فهرست و موقعیت این واحدها دریافت شده 
و در دستور کار است. وی، پیگیری برای تامین منابع 
برق رسانی به مسکن محرومان از هر محل ممکن از 
جمله شرکت توانیر و استان را مطرح و تاکید کرد: 
از استان هم انتظار کمک وجود دارد و امید است با 
کمک سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تهران، 

منابع مورد نیاز تامین شود. 

 افزایش 164 درصدی بارندگی ها
 قاینات، پر باران ترین و طبس کم باران ترین

اکبری- خشکسالی اگر چه حدود دو دهه بر استان سایه 
انداخته است اما در سال زراعی جاری، بارندگی ها از 
افزایش 164 درصدی حکایت دارد. البته استان در 
سال زراعی گذشته و به ویژه نیمه دوم آن بارش های به 
نسبت مناسبی را تجربه کرد تا جایی که به اصطالح عامه 
منطقه، بهار شد اما نتوانست آثار قهر طبیعت را بشوید. 
به گزارش خبرنگار ما با شروع سال زراعی 98-99 
بارندگی ها نمود چندانی نداشت اما از ابتدای زمستان، 

بارش ها رشد قابل توجهی داشت تا جایی که به گفته 
مدیر کل هواشناسی از ابتدای سال زراعی، افزایش 
164 درصدی در بارندگی ها را نسبت به مدت مشابه 
سال قبل شاهد هستیم. »خندان رو« با اشاره به این که 
بارندگی ها در استان نسبت به میانگین بلند مدت هم 
افزایش 63 درصدی دارد، افزود: در مدت یاد شده، 
بیشترین بارندگی ها با 136.5 میلی متر مربوط به 
قاینات و کمترین آن با 37.6 میلی متر مربوط به طبس 
است. به گفته وی از ابتدای سال زراعی جدید در مرکز 
استان 69.2 میلی متر باران ثبت شد در حالی که در 

مدت مشابه سال گذشته این رقم 40.6 میلی متر بود.

 27 هزار مشمول هنوز شبا اعالم نکردند

سود سهام عدالت به شرط شبا
مرحله جدید ماه آینده واریز می شود
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با خبرنگاران

کاروان یاری رسانی قاینات 
در دلگان

زدگان  سیل  به  رسانی  یاری  کاروان  اولین 
سیستان و بلوچستان به ارزش 11 میلیارد ریال 
از قاینات به مناطق سیل زده دلگان ارسال شد. 
مسئول موکب امام رضا )ع( قاینات، گفت:این 
هدایا توسط دو دستگاه تریلی به صورت رایگان 
به مناطق سیل زده ارسال شد. »حقانی«، افزود: 
این  به زودی دومین کاروان هدایای مردمی 

شهرستان به مناطق سیل زده ارسال می شود.

 افتتاح 80 پروژه
 بشرویه در دهه فجر

بیش  کرد  هزینه  با  پروژه   80 پورغزنین- 
به بشرویه  در  فجر  دهه  تومان  میلیارد   64  از 

 بهره برداری می رسد. »شفیعی«  فرماندار بشرویه 
در جلسه برنامه ریزی گرامی داشت دهه مبارک 
فجر شهرستان، گفت: با این که امسال با محدودیت 
های اعتباری مواجه بودیم اما پروژه های بزرگی 
مانند تکمیل اورژانس، مرحله اول مجتمع فرهنگی 

و هنری و... به بهره برداری می رسد.

واژگونی دنا 6 مصدوم داشت
سدیدی - یک دستگاه خودروی دنا در محور 
خضری دشت بیاض به قاین از جاده منحرف و 
واژگون شد. به گزارش »خراسان جنوبی«  این 
حادثه 6 مصدوم داشت که به بیمارستان شهدای 

قاین منتقل شدند.

سرمایه گذاری 130 میلیاردی 
در 4 طرح صنعتی نهبندان 

اجرای چهار طرح مهم صنعتی با سرمایه گذاری 
نهبندان  در  فجر  دهه  تومان  میلیارد   130
نهبندان،  فرماندار  »بیکی«   شود.  می  آغاز 
از جذب  این شهرستان،   در کارگروه اشتغال 
مشاغل  یافته  تخصیص  منابع  درصدی  صد 
خانگی به شهرستان به مبلغ پنج میلیارد و 100 
 210 از  ریال و همچنین جذب بیش  میلیون 
میلیارد ریال تسهیالت بنیاد برکت از زمان شروع 
اجرای طرح سحاب از مهر امسال خبر و ادامه 
داد: 180 میلیارد ریال تسهیالت نیز توسط بنیاد 

برکت، آماده پرداخت است.

 ارسال محموله کمکی از قاین 
به سیستان و بلوچستان

زدگان  سیل  به  رسانی  یاری  ادامه  در  قاینات  احمر  هالل  جمعیت   -  حقانی 
سیستان و بلوچستان، دو دستگاه حامل مواد شوینده، آب میوه و آب معدنی به ارزش 
500 میلیون ریال به این مناطق ارسال کرد. رئیس جمعیت هالل احمر قاینات، 
گفت: 150 میلیون ریال کمک نقدی نیز به حساب هالل احمر کشور واریز شد. 
»جواد یوسفی«  با بیان این که اهالی روستاهای رومشتیک، کرغند، شهرک هاشمیه، 
نوغاب پسکوه، قومنجان و کوراب حدود 40 میلیون ریال به سیل زدگان سیستان 
و بلوچستان کمک کرده اند، افزود: از اولین لحظات وقوع سیل نیز یک دستگاه 
خودروی حامل کمک های امدادی به همراه چهار امدادگر ماهر به منطقه اعزام شدند 

که در پمپور به سیل زدگان امدادرسانی می کنند.

مشاغل خانگی بشرویه حمایت می شود
پورغزنین- بانوانی که با فعالیت در حوزه مشاغل خانگی بشرویه به رونق تولید 
کمک می کنند حمایت می شوند. فرماندار در جلسه بهبود وضعیت اشتغال بانوان 
شهرستان، گفت: یکی از قابلیت های بشرویه، جمع های بانوان در حسینیه سرای 
سرکه این شهرستان است که می تواند چهارشنبه هر هفته مکان خوبی برای فروش 
تولیدهای آنان باشد. »شفیعی« با بیان این که حمایت از محصوالت دارای کد 
بهداشتی بیشتر از دیگر از محصوالت خواهد بود، افزود: به دنبال طرح و ایده برای 

اجرایی کردن یک روستا، یک محصول و روستای بدون بیکار در شهرستان هستیم. 

پنجمین محموله امدادی فردوس ارسال شد

پنجمین محموله امدادی برای سیل زدگان از فردوس به سیستان و بلوچستان 
ارسال شد. سید »حسین الژوردی«رئیس جمعیت هالل احمر فردوس، با بیان 
این که چهار محموله کمک های امدادی از استان به مناطق سیل زده سیستان 
و بلوچستان ارسال شده است، افزود: ارزش ریالی محموله را یک میلیارد و 

680 میلیون ریال  است.

از گوشه و کنار استان 

چالش هـای پیـش روی حوزه بهداشـت و درمـان طبس 
در نشسـت جمعـی از مسـئوالن شهرسـتان  و  وزارت 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی  بررسـی شـد. 
فرمانـدار ویـژه طبـس در ایـن نشسـت، بـا اشـاره بـه 
جایگاه شهرسـتان از نظر گردشـگری و جذب گردشـگر 
همچنیـن نقطـه اتصـال 6 اسـتان کشـور، گفـت: ایـن 
 جایـگاه ارزنـده در کنـار دیگـر توانمنـدی هـای طبـس

 مـی طلبـد کـه ایـن منطقـه مـورد توجـه ویـژه قـرار گیـرد 
که یکـی از حوزه هـای نیازمند بـه هدف گذاری بیشـتر، 
بهداشـت و درمـان و گسـترش امکانـات پزشـکی و 
... اسـت. »فالحـی« از رئیـس صنـدوق رفـاه وزارت 
بهداشت و درمان، توسعه دانشـکده و ارتقای آن و رشته 
های موجـود، تخصیـص ردیـف اعتبـاری مسـتقل برای 
دانشـکده پرسـتاری، تجهیـز خوابـگاه و سـلف، توجـه به 
موضـوع های رفاهـی دانشـجویان و تجهیزات ورزشـی، 
رسـیدگی بـه مقولـه سـرویس رفـت و آمـد دانشـجویان و 
... را خواسـتار شـد. مهندس »رحیمی«  رئیس صندوق 
رفـاه وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی نیـز 
برای پیگیری و رفع مشکالت موجود، قول مساعد داد.

دست اندازهای بانکی سبب شد

خروج سرمایه گذاری 100 میلیاردی از استان

 انصـراف سـرمایه گـذار، طـرح صنایـع جـوار ریلـی
 راه آهـن شـرق را بـدون متقاضـی گذاشـت. مرحلـه 
اول ایجاد مرکز خرید لوکوموتیـو و احداث کارخانه 
نگهـداری و تعمیـر لوکوموتیـو و واگن هـای باری در 
طبـس سـال قبـل بـا حضـور اسـتاندار، کلنـگ زنـی 
شـد و قرار بود امسـال در همین ایام به بهره برداری 
برسـد اما دسـت اندازهای بانکی پیش پای سـرمایه 
از ادامـه کار سـرمایه  گـذار سـبب شـد انصـراف 
گذاری 100 میلیارد تومانـی را اعالم کند. آن طور 
که رئیـس اداره صمت طبـس به »خراسـان جنوبی«  
گفـت: سـازمان صنعت، معـدن و تجارت، سـال قبل 
مجـوز تاسـیس ایـن کارخانـه را صـادر کـرد و بعـد از 
آن نیـز بـا همـکاری مسـئوالن شهرسـتانی، زمیـن 
بـرای احـداث دو کارخانـه در اختیـار سـرمایه گـذار 
قـرار گرفـت اما دسـت انـداز هـای پـس از آن بـه ویژه 
پرداخت تسـهیالت بانکی، سـبب شـد تـا انصرافش 
از ادامه کار را اعالم کنـد. مهندس»زراع نیا« میزان 
سـرمایه گذاری را حدود 100 میلیارد تومان اعالم 

و تصریـح کـرد: بـا احـداث ایـن واحدهـای تولیـدی 
برای 700 نفر اشـتغال ایجاد می شـد. این سـرمایه 
گـذار هـم در گفـت و گـو بـا صـدا و سـیما اعـالم کـرد 
کـه حـدود دو میلیـارد تومـان بـرای اجـرای طـرح 
هزینـه کـرده اسـت و هزینـه راه انـدازی ایـن طـرح 
بزرگ حدود 70 میلیارد تومان اسـت و بـرای خرید 
لوکوموتیو هـا 40 میلیـارد تومان و احـداث کارخانه 
نگهـداری و تعمیـر لوکوموتیـو و واگن هـای بـاری در 
مرحلـه اول بـه 25 میلیـارد تومـان نیـاز اسـت. بـه 
گفتـه »مجتبایـی«  در مرحلـه اول، دو لوکوموتیـو 
از شـرکت مپنـا خریـداری شـد کـه آمـاده واگـذاری 
اسـت، امـا بـه دلیـل دریافـت نکـردن تسـهیالت 
بانکـی، قـادر بـه پرداخـت هزینـه خریـد نیسـت. او 
ادامـه داد: درخواسـت دریافـت تسـهیالت بـه دو 
بانـک ارائه شـد، امـا هیـچ کـدام تمایلی بـه پرداخت 
تسـهیالت نشـان ندادنـد و بـا پرداخـت نشـدن آن، 
دیگـر رغبتـی بـرای سـرمایه گـذاری و راه انـدازی 

ایـن طـرح نـدارد.

انصاری

 بانگ اذان صبح که از بلندگوی مسـجد شـنیده شـد بیدار 
و بـرای اقامه نماز مهیا شـد اما آبـی در لوله جریان نداشـت 
تا وضو بگیـرد. تصورش این بود که سـاعتی دیگـر قطع آب 
برطرف می شـود امـا با گذشـت بیش از یـک شـبانه روز، نه 
تنهـا آب روسـتای دوسـت آبـاد وصـل نشـد بلکه آب سـیچ، 
مهـرک و کالتـه نـو زیرکـوه از سـاعت پنـج صبـح یک شـنبه 
قطـع شـد و تـا لحظـه ارسـال گـزارش )عصـر روز گذشـته( 

قطع بـود.

قطع آب بدون اطالع
بـه گفتـه یکـی از اهالـی دوسـت آبـاد، ایـن روسـتا در 
فاصلـه پنـج کیلومتری حاجـی آبـاد 250 نفـر جمعیت 
دارد و بـدون اطالع قبلی، آب از یک شـنبه قطع اسـت. 
»رضایـی«  ادامـه داد: جـا داشـت مسـئوالن قبـل از این 
کار اطالع رسـانی می کردند  تا مردم آب ذخیره کنند. 
او بـه قطعی هـای مکرر و چنـد سـاعته آب روسـتا در ماه 

هـای اخیـر نیـز اشـاره کـرد و از قطـع آب در روسـتاهای 
سـیچ، کالته نو و مهـرک خبر داد. به گزارش»خراسـان 
جنوبـی«  مشـکل اهالـی ایـن روسـتاها فقـط بـه قطـع 
دو روزه آب بـر نمـی گـردد بلکـه بـرق ایـن روسـتاها و 
همچنین همت آباد، فندخت، استند، اسفاد، میرآباد، 
بهمـن آبـاد و شـهر آبیـز، روز گذشـته بـا خـارج شـدن از 

مـدار تـا لحظـه تنظیـم گـزارش قطـع بود.

آب 15 روستا قطع شد
مدیر امور آب و فاضالب روستایی زیرکوه با تایید قطع 
آب چهار روستای دوست آباد، سیچ، مهرک وکالته نو، 
دلیل آن را بازسازی شبکه و تعمیر اعالم کرد و گفت: 
قرار بود جریان آب این روستاها روزگذشته برقرار شود 
اما به دلیل از مدار خارج شدن شبکه برق نه تنها آب این 
روستاها وصل نشد بلکه آب 11 روستای دیگر هم قطع 
شد. »غالمحسینی« به پیگیری ها برای برقرای جریان 
برق این روستا اشاره و اظهار کرد که به محض وصل شدن 
برق با چند ساعت تاخیر آب روستاها هم در شبکه جریان 

می یابد. »سلطانی« مدیر امور برق زیرکوه نیز اعالم کرد: 
شرایط جوی، سبب قطع برق روستاهای این منطقه شد 
اما بعد از چند ساعت جریان برق برقرار و مشکل رفع شد.

بی آبی 2 روزه  4 روستای زیرکوه 
آب 11روستای دیگر هم قطع شد

دستبرد به طالفروشی در فردوس
باکمال- مقادیری طال یک شنبه شب گذشته از یک طالفروشی در فردوس 
در طالها  گفت:  جنوبی«،  »خراسان  به  طالفروشی  صاحب  شد.   سرقت 
گاو صندوق نبود و سارقان با سوراخ کردن سقف، وارد مغازه شدند و بیش از 
یک کیلو گرم طال را به سرقت بردند. او ادامه داد: مغازه با هماهنگی نیروهای 
انتظامی برای انگشت نگاری پلمب است و پس از محاسبه مقدار طالهای ثبت 
شده در سیستم و مقداری که سارقان نتوانستند به سرقت ببرند، میزان دقیق 
آن مشخص می شود. یک مقام آگاه در پلیس شهرستان هم با تایید سرقت از 
این طال فروشی، گفت: صاحب مغازه، طالها را در گاو صندوق قرار نداده بود و 
سارق یا سارقان ساعت 23:07 یک شنبه با سوراخ کردن سقف مغازه اقدام به 
سرقت کردند. یک مقام آگاه در دادگستری فردوس نیز در گفت و گو با خبرنگار 
ما افزود: صاحب مغازه، طالها را حتی در گاو صندوق قرار نداده بود. به گفته 

وی، پلیس با جدیت به دنبال کشف این سرقت است

چالش های بهداشت و درمان طبس پیگیری شد

مدیر امور آب و فاضالب روستایی زیرکوه :
قرار بود جریان آب این روستاها روزگذشته برقرار شود اما به دلیل از مدار 

خارج شدن شبکه برق نه تنها آب این روستاها وصل نشد بلکه آب 11 روستای 
دیگر هم قطع شد
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