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راهیابی  4 چهره 
جدید به مجلس

در گفت و گوی اختصاصی »خراسان جنوبی« با منتخبان مردم مطرح شد

پیمان    مسافران بهارستان



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2

پیگیری حرف مردم

نواقص خیابان زکریای رازی 
در حال بررسی

»بـه سـازی، شـیب بنـدی و احـداث جـوی در 
مسـیر مقابل بیمارسـتان ولی عصر )عـج( چقدر 
هزینـه دارد کـه شـهرداری اقدامـی انجـام نمـی 
دهـد؟ بـاز هـم در بارندگـی هـای اخیـر حجـم 
زیـادی از آب در مسـیر تـردد خودروهـا و عابران 
قـرار گرفـت و حتـی قسـمتی از لکـه گیـری هـا 
تخریـب شـد. ایـن مشـکل چندین سـال بـه حال 
خـود باقـی اسـت در حالـی کـه جمـع شـدن آب، 
آسـیب زیادی نیز به آسـفالت وارد کرده اسـت«. 
ایـن پیـام 23 دی در سـتون حـرف مـردم درج 
شـد. منطقـه 2 شـهرداری در پاسـخ اعـام کـرد 
کـه موضـوع نواقـص خیابـان زکریـای رازی در 
حـال بررسـی و برداشـت هـای الزم  بـرای رفـع 
نواقـص انجـام و مکاتبـه الزم نیـز انجـام شـده 
اسـت کـه پـس از تهیـه زیرسـاخت الزم بـرای 

انجـام موضـوع اقـدام خواهـد شـد.

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

مگـر نظارتـی بـر قیمـت پوشـاک مزونـی در  ●
بیرجنـد نیسـت؟ قیمـت محصـوالت برخـی از 

فروشـگاه هـا غیـر منطقـی و بسـیار باالسـت.
 شبکه های آب رسانی خوسـف فرسوده است  ●

و هـر از چنـد گاهـی شـاهد ترکیدگی لولـه های 
آب و در پـی آن حفـاری آسـفالت خیابـان هـای 
شـهر هسـتیم. چـرا بـرای تعویـض شـبکه هـای 
فرسـوده اقدام نمی شـود تا افزون بـر جلوگیری 
از هدر رفت آب، شـاهد تخریب آسـفالت، آسیب 
بـه خودروهـا و صـرف هزینه هـای زیاد نباشـیم؟

 قیمـت زمیـن و مسـکن در بیرجنـد از برخـی  ●
شـهرهای برخـوردار ماننـد مشـهد هـم گاهـی 
فراتـر مـی رود. جـا دارد بـر خریـد و فـروش هـا با 

قیمـت کارشناسـی نظـارت شـود.
 تماشـای پخـش زنـده فوتبـال از دل خوشـی  ●

هـای جوانـان اصفهـک طبـس اسـت امـا هنـگام 
پخـش از شـبکه 3، فوتبـال قطـع و بـه جـای آن 
فیلم سـینمایی تکـراری بـه نمایش گذاشـته می 
شـود! مسـئوالن برای رفع مشـکل اقـدام کنند.

خراسان جنوبی 61 سال پیش         
 در روزنامه

وضع گوشت و نان

در   1337 شهریور   17 تاریخ  به   2655 شماره  در  خراسان  روزنامه 
آورده است: چند روز است که وضع نان شهر  مطلبی در صفحه چهار 
طبس رضایت بخش نیست و صنف نانوا نانی را که بمردم می فروشند 
مرغوب نیست و قصابها هم عموما گوسفندهای الغر کشتار می کنند. 
آقای بخشدار ضمن سرکشی از کشتارگاه و دکاکین نانوائی دستوراتی 
باقدامات اساسی و تعقیب  دادند ولی بهبود وضع گوشت و نان بسته 

قانونی اصناف نامبرده است.
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مدیر آب و خاک 
سازمان جهاد 

کشاورزی  : 
با توجه به این که 

بسیاری از   قنات ها در 
مسیر ادارات و منازل 

واقع   است   هر لحظه 
خطر ریزش آن ها 

وجود دارد

نماینده ولی فقیه از حضور حماسی مردم در انتخابات قدر دانی کرد
برگ زرین دیگر در سابقه پر افتخار استان

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه 
در  مردم  حماسی  حضور  از  پیامی  در  بیرجند، 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسامی 
قدردانی کرد. در پیام حجت االسام والمسلمین 
»عبادی« آمده است که مردم شریف ،مومن، والیی، 
بصیر، فهیم و انقابی خراسان جنوبی، شما با حضور 
حماسی خود در دوم اسفند ۹۸ در پای صندوق های 
رأی، برگ زرین دیگری بر سابقه پر افتخار استان در 

حمایت از نظام مقدس جمهوری اسامی ایران و 
تبعیت از والیت فقیه افزودید و قلب امام زمان )عج( و 
نایب عزیزش حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( 
را شاد کردید و نشان دادید که از خون شهدای انقاب 
اسامی و محور مقاومت و شهید سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی و یاران باوفایش پاسداری می کنید. در 
ادامه این پیام آمده است که هر برگ رأی شما تیری 
بر قلب سیاه استکبار جهانی و صهیونیسم و در رأس 

آن آمریکای جهان خوار بود، شما به وظیفه  خود عمل 
کردید و امید است با کمک و توفیق الهی و با توجهات 
حضرت بقیه ا...  )عج( مجلس یازدهم با احساس بار 
مسئولیت دینی و انقابی خود، به پیشرفت روزافزون 
کشور و عزت ملی و شاداب تر کردن جمهوری اسامی 
نایل گردد و این اعتماد و اعتبار را حفظ و بلکه مضاعف 
کند. این جانب خاضعانه و با همه  وجود خداوند حکیم 
و عزیز را سپاس می گویم و از شما مردم بزرگوار عمیقًا 
تشکر می کنم که به توفیق الهی و با عزم راسخ خود 
چنین صحنه  باشکوهی را رقم زدید و اتحاد ملی را به 

نمایش درآوردید.

حسـین قربانی – اجـرای طـرح اسـتقبال از بهار، به سـازی 
فضای سـبز و نورپردازی میدان ها، مشکات فضای سبز 
و احـداث 60 تا 70 درصد پارک تفریحی بنـد دره تا نوروز 
از جملـه مـواردی بـود کـه در جلسـه روز گذشـته شـورای 
اسامی شهر بیرجند مطرح شد. شـهردار گفت: در سال 
هـای گذشـته فراخـوان بـرای احـداث نمادهای نـوروزی 
توسط شهرداری منتشر می شد که فقط 30 درصد مردم 
از آن رضایـت داشـتند. بـه گفتـه »جاویـد« بـرای رفـع ایـن 
مشـکل کارهای شـهرداری بر سـامان دهـی و زیباسـازی 
نقاط مختلف متمرکز شد. وی از به سـازی بولوار شهدای 
عبادی و آسـفالت آن تـا پایان امسـال خبـر داد و افـزود: در 
میدان فـرودگاه قرار بود نمادهای سـنگی نصب شـود که 
با توجـه بـه اعـام اداره راهـداری و حمـل و نقل جـاده ای، 
بـرای تبدیـل آن در آینده بـه تقاطع و نـام گذاری بـه میدان 
سـپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی، پیمانکار به سـازی 
آن امسـال انتخـاب و سـال آینـده فراخـوان تندیـس بـرای 
این میدان منتشـر خواهد شـد. به گفته وی، بـرای میدان 
شـهدا هـم در بودجـه ۹۸ نصب تندیـس پیش بینی شـده 
بود که بعـد از سـه بـار فراخـوان، دو طرح بـه بنیاد شـهید و 
امور ایثارگران ارسال شـد تا بعد از تایید، سـال آینده اجرا 
شود. وی به تعیین 70 نقطه از فضای سبز برای واگذاری 

به بخش خصوصی با هدف به سـازی آن ها اشـاره و خاطر 
نشـان کـرد: مرمـت پـارک هـا سـال آینـده توسـط معاونت 
عمرانـی انجـام می شـود. بـه گفتـه وی بـا توجـه به ایـن که 
احداث مرکـز رفاهی تفریحـی بنـد دره از مطالبـات مردم 
بـود شـهرداری بـا حمایـت اسـتانداری، احـداث آالچیق، 
پارکینـگ، سـرویس بهداشـتی و ... را انجـام مـی دهـد و 
بـرج نـوری آن تـا 15 روز آینـده نصـب مـی شـود و تـا نـوروز 
60 تا 70 درصـد کار ایجاد پارک بنـد دره اجرایی خواهد 
شد. رئیس سازمان سـیما، منظر و فضای سبز شهرداری 
نیـز گفـت: در اجرای طـرح اسـتقبال از بهـار خریـد گل ها 
وگیاهـان نسـبت بـه گذشـته افزایـش 20 درصـدی دارد 
و نورپـردازی و بـه سـازی میـدان هـای شـهید سـلیمانی، 
طالقانی، میدان اول شـهید مـدرس، قدس ، میـدان ولی 
عصر )عـج(، پـل مهرشـهر و .... انجام مـی شـود. »ابراهیم 
زاده« افـزود: اجـرای کارهای حجمی بـا اسـتفاده از گل و 
گیـاه در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت و کارهـای ویـژه ای 
در ورودی هـای شـهر تـا پایـان امسـال انجـام مـی شـود. 
»صفایـی« مشـاور فضـای سـبز شـهرداری هـم از کاشـت 
بیـش از 6 هـزار درخـت و افزایـش آن تـا 10 هـزار اصلـه، 
اقدامات ترمیمی و تیمـار 324 درخت بیمـار برای بهبود 

وضعیت فضـای سـبز بیرجند خبـر داد.

 سرپرست اداره کل تعاون
 کار و رفاه اجتماعی:

درمیان، کمترین طرح 
اشتغال روستایی را ارائه کرد

اکبری- شهرستان درمیان با 12۸ طرح اشتغال 
ارسال شده برای دریافت تسهیات اشتغال 
پایدار روستایی و عشایر در آخرین جایگاه استان 
قرار گرفت. به گفته سرپرست اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با شروع پرداخت تسهیات 
به طرح های اشتغال پایدار روستاییان و عشایر 
12۸ طرح از درمیان ارسال که قرارداد 110 
طرح برای دریافت شش میلیارد و 700 میلیون 
تومان تسهیات با پیش بینی ایجاد 1۹2 شغل، 
منعقد شد. »اشرفی« با اشاره به این که به 10۸ 
طرح بیش از شش میلیارد و 600 میلیون تومان 
پرداخت  با  افزود:  شد،  پرداخت  تسهیات 
تسهیات به این طرح ها 1۹0 نفر مشغول به 

کارشدند. 

ایمن سازی قنات ها اعتبار ندارد

خطر 51 قنات زیر پای شهرها
اکبری 

 51 رشته قنات در محدوده شهرهای استان شناسایی 
شده است و در حالی که هر لحظه خطر ریزش آن وجود 
دارد اما اعتباری برای رفع مشکل این قنات ها و حذف 
یا ایمن سازی آن ها اختصاص نیافته است. مدیر آب و 
خاک سازمان جهاد کشاورزی با بیان این که استان، 

شش هزار و 252 رشته قنات دارد که در 10 درصد 
آن ها آب جاری نیست، تعداد قنات های حریم شهر 
بیرجند را 15 رشته اعام کرد و گفت: از 51 قنات 
حریم های شهری، تعداد زیادی مسدود شده و در 
برخی آب جاری است اما با توجه به این که بسیاری از 
این قنات ها در مسیر ادارات و منازل واقع شده است 
و هر لحظه خطر ریزش آن ها وجود دارد، باید برای 

ترمیم، بازسازی یا حذف آن اقدام شود. »محمد حسن 
غامی« با اشاره به ریزش یکی از این قنات ها و نشست 
منزلی، افزود: هوای درون این قنات ها آزاد نیست 
و خطر انفجار و نشست وجود دارد بنابراین به دنبال 
تهیه طرح مطالعاتی این قنات ها هستیم هر چند برای 
برطرف کردن مشکل این قنات ها در محدوده شهری 

تخصیص اعتبار نداشته ایم.  

جذب 6.3 میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی 

اکبری- 6.3 میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی، امسال جذب شد. به گفته 
رئیس مرکز سرمایه گذاری خارجی استان از ابتدای امسال درخواست و 
پذیرش شش سرمایه گذار خارجی از چین، آلمان و استرالیا انجام شد که 
چهار درخواست سرمایه گذاری در حوزه صنایع معدنی، یک درخواست 
در حوزه کشاورزی و یک درخواست در حوزه انرژی های تجدیدپذیر است 
و بیشترین درخواست سرمایه گذاری را سرمایه گذاران چین، داشتند. 
»جعفری گیو« میزان سرمایه گذاری خارجی جذب شده امسال را 6.3 
میلیون دالر مربوط به دو پروژه نیروگاه خورشیدی در شهرستان های خوسف 

و سربیشه اعام کرد.

جشنواره شکوفه ها برگزار می شود
حسین قربانی – جشنواره شکوفه ها در مرکز استان برگزار می شود. مدیر 
اجرایی این برنامه، گفت: جشنواره شکوفه ها در شش بخش و همزمان با 
سالروز میاد امام محمد باقر )ع( در سالن علوی برگزار خواهد شد. به گفته 
»زرگری« جشنواره شکوفه ها در رده سنی 6 تا ۹ سال در شش بخش نمایشگاه 
کتاب، ایستگاه بازی، ورزش های هیجانی کودکان، علمی و پژوهشی و تست 
سامت با همکاری پژوهش سرای جابربن حیان و نظام مهندسی در سالن 

علوی برگزار می شود.

افزایش 60 درصدی اهدای خون دفعه اولی ها
خسروی- آمار مراجعه کنندگان بار اولی اهدای خون 60 درصد افزایش 
یافت. مدیر کل انتقال خون از مراجعه 25 هزار و 7۹6 نفر و خون گیری 1۸ 
هزار و ۸4۹ نفر از ابتدای امسال خبر داد و به »خراسان جنوبی« گفت: سال 
گذشته 25 هزار و ۸۹3 نفر مراجعه کردند که از 20 هزار و 230 نفر خون 
گیری انجام شد. »عاملی« اهدا کنندگان بار اولی سال گذشته را هزار و 551 
نفر اعام کرد که امسال با افزایش 60 درصدی، به دو هزار و ۸16 نفر رسیده 
است. وی با تاکید بر این که خبرها مبنی بر انتشار ویروس کرونا تاثیری بر روند 
کاری نداشته است، خواستار اهدای مستمر خون توسط افراد شد و افزود: 

پاسخ گوی نیاز استان در گروه های خونی هستیم.

پرونده فضای 
سبز در شورا 

باز شد

برنامه 
زیباسازی 

بیرجند 
برای نوروز



           شهرستان ها 3 
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

رئیس اداره 
راهداری و حمل و 
نقل جاده ای: جاده 

سرایان به کاخک 
محور شهری بین 2 
شهرستان سرایان 

و گناباد است که  
از نظر مشخصات 

راه هنوز به عنوان 
مسیری روستایی 

مورد استفاده 
قرار می گیرد
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با خبرنگاران

قاچاقچیان در 3 شهرستان 
زمین گیر شدند

شهرستان  سه  در  قاچاقچیان  های  محموله 
نرسید.  مقصد  به  قاینات  و  نهبندان  طبس، 
فرمانده انتظامی استان، گفت: با دریافت خبري 
مبنی بر حمل مواد مخدر در محورهاي عبوري 
طبس، مأموران خودروي قاچاقچیان را متوقف 
كردند. سردار »شجاع« افزود: در بازرسی از پژو 
پارس 244 كیلو گرم تریاك كشف شد و دو متهم 
دستگیر شدند. فرمانده انتظامی نهبندان هم 
گفت: ماموران انتظامی شهرستان  هنگام كنترل 
محورهاي عبوري، به سه نفر پیاده دستور ایست 
دادند كه در بازرسی از كوله هاي آنان 63 كیلو و 
250 گرم تریاك به دست آمد. سرهنگ »احسان 
رحیمی« افزود: در ادامه این عملیات دو دستگاه 
خودرو توقیف شد و هفت متهم نیز به دام افتادند. 
سرهنگ »محمود زال بیکی« فرمانده انتظامی 
قاینات هم گفت: مأموران در محورهای فرعی، 
خودروی پراید را متوقف و در بازرسی از آن 48 

كیلو و 700گرم تریاك كشف كردند.

توقیف 1920 قطعه مرغ 
هزار و 920 قطعه مرغ بدون مجوز بهداشتی 
شد.  توقیف  درمیان  شهرستان  در  حمل 
سرهنگ »حسن دشتستانی« فرمانده انتظامی 
درمیان،گفت: راننده خودرو با تشکیل پرونده به 

مراجع قانونی معرفی شد.

موسوی- سه دهه از انتظار مردم سرایان و کاخک برای 
اصالح و به سازی جاده پر رفت و آمد و ییالقی سرایان - 
کاخک می گذرد اما حتی یک ریال از محل منابع ملی به 
این شریان تخصیص نیافته است. به گزارش »خراسان 
جنوبی« برای اصالح و به سازی این جاده، بارها جلسه 
های مشترک با فرمانداران، نمایندگان و مسئوالن 
اداره های راه و شهرسازی دو شهرستان و استان برگزار 
شد اما مصوبه های این جلسه ها خروجی و برون دادی 
نداشته طوری که این محور بین شهری در حد یک جاده 
روستایی باقی مانده است. بنا بر این گزارش از ابتدای 
ارتقای سرایان به شهرستان و حتی قبل از این موضوع، 
تعریض و به سازی جاده سرایان- کاخک به عنوان یکی 
از محورهای اصلی توسعه شهرستان مطرح بود چرا 
که سرایان در بن بست راه های ارتباطی قرار دارد و 
توسعه و توجه به محورهای ارتباطی، می تواند زمینه 
رشد این شهرستان را فراهم آورد. عده ای از کاربران 
جاده ای و مردم سرایان در گفت و گو با »خراسان 
جنوبی« از کم توجهی مسئوالن به این محور منتهی 
به مناطق ییالقی، گردشگری و زیارتی گالیه کردند 
و خواستار پیگیری ویژه برای تخصیص منابع ملی به 
این محور شدند. به گفته برخی از شهروندان، طوالنی 
شدن رسیدگی به این محور پر رفت و آمد و حادثه خیز 
بودن آن، جان افرادی را که در این مسیر رفت و آمد 
می کنند به مخاطره می اندازد. »محمودی« از اهالی 
روستای مصعبی به دلیل خطرهایی که در این جاده 
جان مسافران را تهدید می کند، این جاده را جاده 
مرگ، می نامد و می گوید: پیچ های تند و کوهستانی 
بودن مسیر، عرض کم و آسفالت نامناسب، این مسیر 

45 کیلومتری را آبستن حوادث ناگوار کرده است.

گالیه از طوالنی شدن روند اجرا
یکی دیگر از روستاییان نیز با گالیه از طوالنی شدن 
روند اجرای پروژه که به بیش از سه دهه می رسد 

ادامه می دهد: کوهستانی بودن مسیر، مشکل عمده 
روستاهای کوهپایه ای شهرستان های سرایان و گناباد 
و زائران مشهد مقدس و امام زادگان سلطان مصیب 
مصعبی، سطان کریم شاه کریمو و سید محمد عبد 
کاخک محسوب می شود. به گفته »اسحاقی« همچنین 
عرض کم جاده، سرایان- کریمو- کاخک - گناباد، 
نامناسب بودن آسفالت بعضی نقاط مسیر، گردنه 
های برفگیر و نبود راهدارخانه، آنتن دهی نامطلوب 
تلفن همراه و خطر ریزش سنگ، سبب افزایش نگرانی، 
کاهش ایمنی مسیر و استرس رانندگان و افزایش 
تصادفات شده است. یکی از شهروندان گنابادی هم با 
اشاره به قابلیت بسیار گردشگری این مسیر، می گوید: 
ماندگاری برف در ارتفاعات این مسیر می تواند محیط 
مناسبی برای احداث پیست اسکی باشد اما بهره مند 
نبودن جاده از استانداردهای الزم سبب شده است تا 

نتوان برای این قابلیت اقدامی انجام داد.

پیوند گردشگری 2 شهرستان
اما رئیس شورای اسالمی شهرستان سرایان، جاده 
سرایان به کاخک وگناباد را از اولویت های اول شهرستان 
در حوزه راه های ارتباطی اعالم و اظهار می کند که توجه 
به این مسیر، ظرفیت های گردشگری موجود در بخش 
کاخک و کریمو و مصعبی را به هم پیوند می زند. »محمد 
مهدی عظیمی« ادامه می دهد: اختصاص یافتن اعتبار 
به محور کوهستانی سرایان- کاخک - گناباد، سبب 
توسعه گردشگری در این منطقه زیارتی و سیاحتی می 
شود اما در شرایط فعلی تردد اهالی 38 روستای مستقر 

در حاشیه این محور را با خطر مواجه کرده است.

توجیه نبودن به مزایای اقتصادی
بخشدار کاخک گناباد هم با اشاره به این که جاده 
کاخک - سرایان از گذشته های دور به عنوان یک 
اولویت در توسعه راه های سرایان و بخش کاخک مطرح 

بوده است، می گوید:  نگاه مسئوالن سرایان و گناباد به 
این موضوع، مثبت است و اگر احساس می شود از ناحیه 
گناباد کمتر پیگیری می شود ناشی از این است که 
مردم و مسئوالن گناباد درباره مزایا و منافع اقتصادی 
آن توجیه نیستند. مهندس »مرادی« ادامه می دهد: 
بنا بر آمار بهداشت و درمان گناباد 30 درصد بیماران 
این شهرستان از سرایان مراجعه می کنند و این کمک 
بزرگی به جامعه پزشکان گناباد برای جذب و تامین 
متخصصان شهرستان است اما به دلیل  وجودجاده 
نامناسب این امکان آن طور که باید و شاید مسیر نیست.

صفر سهم پروژه از منابع ملی
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای سرایان 
نیز با بیان فعالیت های انجام شده در این مسیر از 
محل منابع شهرستانی گفت: حتی یک ریال از محل 
منابع ملی به مسیر اختصاص نیافته است. مهندس 
»فرخی« جاده سرایان به کاخک را محور شهری بین 
دو شهرستان سرایان به گناباد معرفی و اظهار می کند 
که این جاده از  نظر مشخصات راه هنوز به عنوان مسیر 
روستایی مورد استفاده قرار می گیرد. وی از انجام 
مطاالعات این پروژه به عنوان راه فرعی درجه یک خبر 
و ادامه می دهد: با منابع شهرستانی، عملیات اجرایی 
این پروژه از روند کندی برخوردار است. به گفته وی، به 
دلیل تردد اتوبوس و کامیون در این مسیر باید به طور 
حتم عملیات به سازی، تعریض و اصالح پیچ های تند 
آن در دستور کار قرار گیرد البته پیگیری ها و جلسه 
های بسیاری بین دو شهرستان برگزار شده اما هنوز 
به درنظر گرفتن ردیف بودجه  از منابع ملی برای این 

محور منجر نشده است.

از میان خبرها

درمیان؛ نقطه هدف چهاردهم بنیاد مستضعفان
انصاری- توسعه و آبادانی شهرستان درمیان به عنوان چهاردهمین نقطه هدف 
بنیاد مستضعفان در کارتابل این نهاد قرار گرفت. به گزارش »خراسان جنوبی« 
نیمه مهر امسال بنیاد برکت، کمیته امداد امام خمینی )ره(، بسیج سازندگی 
و بنیاد مستضعفان کشور به عنوان نهادهای حمایتی و معین شهرستان های 
مرزی و محروم درمیان، نهبندان، زیرکوه و سربیشه تفاهم نامه های همکاری با 
استاندار امضا کردند که بنیاد مستضعفان به عنوان معین درمیان انتخاب شد 
و چهاردهمین نقطه هدف این نهاد قرار گرفت. رئیس بنیاد مستضعفان کشور 
در سفر دو هفته قبل به خراسان جنوبی، دستور رفع و بررسی برخی از موانع و 
مشکالت پیش رو برای فعالیت توسعه ای را داد و رئیس سازمان اموال و امالک 
این نهاد نیز هفته قبل ماموریت یافت تا از نزدیک برای ارزیابی مشکالت به استان 
سفر کند. سید »صولت مرتضوی« به »خراسان جنوبی« گفت: تاکید رئیس سازمان 
بنیاد مستضعفان بر این است که این سازمان برای آبادانی و محرومیت زدایی 
درمیان در این شهرستان خیمه بزند و به همین منظور، نشستی با مسئوالن استان 
برگزار شد که برون داد آن شناسایی گلوگاه ها و تنگناهای دستگاه های اجرایی 
با این نهاد و چاره اندیشی برای رفع آن است. او با بیان این که هر کاری الزم باشد 
برای توسعه استان و در حد توان انجام می شود، افزود: مشکالت بخش قهستان و 
مرکزی درمیان به عنوان شهرستان معین این نهاد و چهاردهمین نقطه انتخابی در 
حوزه های مختلف شناسایی شده است تا برای رفع آن برنامه ریزی شود. به گفته 
او بنیاد به تنهایی نمی تواند برای توسعه و آبادانی درمیان گام بردارد و همراهی 
و همیاری دیگر دستگاه های اجرایی را می طلبد چرا که در بخش های مرکزی و 

قهستان، عقب ماندگی های جدی وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

کشف 70 کیلو گرم حشیش 
در سرایان

سرایان  در  حشیش  گرم   530 و  کیلو   70
انتظامی استان  کشف شد. جانشین فرمانده 
گفت: مأموران انتظامي سرایان هنگام کنترل 
خودروهای عبوری به یك پژو پارس مشکوک 
شدند و دستور ایست دادند. سرهنگ »سعید 
دادگر« افزود: راننده بدون توجه به فرمان پلیس از 
محل متواري شد كه مأموران با اجراي طرح مهار، 
خودرو را متوقف کردند و در بازرسی از آن 70 
كیلو و 530 گرم حشیش به دست آمد. به گفته 
او در این عملیات خودرو توقیف شد و دو متهم با 

تشكیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

انتظار به سازی 30 ساله شد

سرایان- کاخک 
همچنان محور روستایی

 »هودر« در مرحله نیمه نهایی
 جشنواره روستاهای دوستدار کتاب 

روستای هودر طبس در مرحله نیمه نهایی جشنواره روستاهای دوستدار کتاب باقی 
ماند. معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، گفت: در ششمین 
جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ایران ۱27 روستا از خراسان جنوبی شرکت 
کرد که پس از کرمان، خراسان جنوبی بیشترین روستاها را در جمع شرکت کنندگان 
داشت و در میان 36 روستایی که به مرحله نیمه نهایی راه یافت هودر طبس نیز دیده 
می شود. »رمضانی« افزود: هودر در این مرحله باقی ماند و به بخش نهایی نرسید اما 
با وجود این سبب افتخار استان است البته سال قبل اسفندیار طبس در ۱0 روستای 
برگزیده جشنواره روستاهای دوستدار کتاب معرفی شد. به گفته وی، سربیشه به 

مرحله نیمه نهایی شهرهای برگزیده دوستدار کتاب رسید. 

مجتمع فرهنگی بشرویه معطل 70 میلیون  
بهره برداری از مرحله اول مجتمع فرهنگی هنری بشرویه 70 میلیون تومان اعتبار نیاز 
دارد. مسئول پیگیری امور فرهنگ و ارشاد اسالمی بشرویه گفت: عملیات احداث این 
مجتمع، حدود ۱6 سال قبل شروع شد اما با گذشت این مدت، هنوز به اتمام نرسیده 
است. »فرزانه تورانی« پیشرفت مرحله اول اجرای پروژه را 80 درصد و زمان بهره 
برداری آن را نامشخص دانست و افزود: کار نما، محوطه و دیوارسازی باقی مانده است 

و تکمیل آن 70 میلیون تومان الزم دارد.

اکبری- عملیات احداث واحد تولید کنسانتره 
آهن نهبندان دهه فجر آغاز شد و برای احداث این 
کارخانه 46 میلیارد و 600 میلیون تومان سرمایه 
شرکت  سرپرست  گفته  به  شود.  می  گذاری 
شهرک های صنعتی استان با بهره برداری از 
این واحد تولیدی 75 نفر به طور مستقیم به کار 

گرفته می شوند. »عابدینی« ظرفیت تولید این 
واحد را 600 هزار تن در سال دانست و افزود: 
این واحد طی یک سال و در زمینی به مساحت 
۱۱ هکتار احداث می شود. او ادامه داد: این واحد 
صنعتی با هدف تبدیل سنگ آهن به کنسانتره 
و تکمیل زنجیره فراوری مواد معدنی نهبندان 

احداث و مواد اولیه مورد نیاز این کارخانه از 
معادن شهرستان تامین می شود و ظرفیت الزم 
و  شهرستان ها  معدنی  محصوالت  خرید  برای 
استان های همجوار را دارد. او افزود: بازار فروش 
تولیدات این کارخانه، صادرات و کارخانه های 

فوالد کشور و فوالد قاینات است.

شروع سرمایه گذاری 
 46 میلیاردی 

در نهبندان
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از آن کمک کننده 

است

 سلمان اسحاقی: 
برای تحقق اهداف 

اقتصاد مقاومتی، 
توجه به قابلیت 

های حوزه انتخابیه 
و تولید محصوالت 

استراتژیک 
توان خود را برای 
کمک به فراوری، 

برندسازی زرشک 
و زعفران خواهم 

گذاشت

 مجید نصرایی: 
برای رفع معضالتی 

اعم از مشکل 
پروازها، جاده ها، 

راه آهن، انتقال 
آب، بیکاری و 

ازدواج جوانان اگر 
بتوانیم نگاه ملی 

را به این منطقه 
معطوف کنیم در 

حوزه زیرساخت ها 
بسیار موثر است

 مصطفی نخعی: با 
توجه به قابلیت 

ها و نقاط قوت 
منطقه در بخش 

های کشاورزی و 
دامپروری، تالش 

برای جذب سرمایه 
در حوزه های 

مختلف به ویژه 
صنایع و معادن از 

برنامه های قابل 
پیگیری است

گروه گزارش

 با پایان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی و انتخاب 
مردم چهار حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان، خوسف، نهبندان و 
سربیشه، قاینات و زیرکوه و فردوس، طبس، سرایان و بشرویه به 
ترتیب حسین خسروی اسفزار، مصطفی نخعی، سلمان اسحاقی 
و حجت االسالم مجید نصرایی به عنوان نمایندگان منتخب راهی 
بهارستان می شوند تا در دوره یازدهم فعالیت مجلس شورای اسالمی 
به نمایندگی از خراسان جنوبی ضمن ایفای نقش در تصمیم گیری ها 
موضوع های مربوط به استان را هم در مرکز، پیگیری کنند. روزنامه 
خراسان جنوبی پس از اعالم این افراد به عنوان منتخبان مردم با آن ها 
در گفت و گوهای جداگانه از برنامه هایشان برای روزهای نمایندگی 

پرسید و آنان از وعده ها ، تعهدها و پیمانشان با مردم گفتند.

اقدام عملیاتی به حضور مردم

شهرستان  مـــردم  منتخب 
ــان و  ــی هـــای بــیــرجــنــد، درم
ــف در گــفــت و گــو با  ــوس خ
از  تشکر  ضمن  ما  خبرنگار 
حــضــور حماسی مـــردم در 
وجود  با  گفت:  انتخابات، 
تـــراکـــم بــرنــامــه هــای روز 
انتخابات، اما با رصدی که 
داشتم  حضور مردم را خوب 
و با شکوه دیدم و این حضور 
در کشور جایگاه دوم را از آن 

خود کرد که جای شکرگزاری دارد. »حسین 
خسروی اسفزار« در پاسخ به این  که مردم با 
حضور و مشارکت خود، انتخابشان را کردند 
و حال چطور باید پاسخ این حرکت را داد، 
افــزود: باید تشکر عملی را از مردمانی که 
به صحنه انتخابات آمدند عملیاتی جواب 
دهیم یعنی تا جایی که بتوانیم پاسخ گو و 
پیگیر خواسته های آنان در چارچوب قانون 
باشیم. البته نماینده، یک نفر است و شاید 
به تنهایی نتواند کاری انجام دهد بنابراین 
همه باید با هم کمک کنند. وی با تاکید بر 
این که تا جایی که بتواند از همه راه هــای 
ارتباطی موجود اعم از حضوری، مجازی و 
... پاسخ گوی مردم خواهد بود، ادامه داد: 

تا شروع فعالیت مجلس یازدهم، فاصله زمانی زیادی باقی مانده 
است بنابراین نخستین کار بنا به قول اخالقی که داده شد، دیدار با 
مردم حوزه انتخابیه از نزدیک و نشستن پای درد دل آنان و شنیدن 
مشکالت است زیرا آگاهی از آن کمک کننده است و در گام دیگر 
با نماینده فعلی این حوزه انتخابیه، بررسی موارد موجود در سه 
شهرستان و استان انجام خواهد شد. وی، تصریح کرد: اهدافی را 
که در زمان تبلیغات به مردم اعالم شد از زمان شروع فعالیت مجلس 

یازدهم دنبال می کنم.

پاسخ به مردم با عملکرد

ــات و  ــن ــای ــردم ق ــ منتخب م
زیــرکــوه در مجلس شــورای 
اسالمی نیز با قــدردانــی از 
مردم به دلیل اعتماد به یک 
فرد جــوان و لبیک آن ها به 
ندای رهبرشان، می گوید: 
مقام معظم رهبری فرمودند 
که باید جوانان را بــاور کرد 
و به آن ها میدان داد که به 
طور قطع این بار مسئولیت 
مرا سنگین تر می کند. دکتر 

»سلمان اسحاقی« می افزاید: می خواهد 
پاسخ مردمی را که به او اعتماد کردند با 
عملکردش نشان دهد چرا که هر چه کفه 
ــردم به رهــبــری، سنگین تر باشد  ارادت م
به مردم  باید به همان میزان کفه خدمت 
نیز سنگین تر شود. او ادامه می دهد: برای 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیز با توجه به 
قابلیت های فراوان حوزه انتخابیه و به ویژه، 
تولید محصوالت استراتژیک همه توان خود 
ــراوری، برندسازی زرشک  را بر کمک به ف
و زعفران قاینات و زیرکوه خواهم گذاشت 
تا ارزش افـــزوده آن به استان و ایــن حوزه 
انتخابیه و کشاورزان برگردد. او که با نگاه 
بین المللی به خراسان جنوبی با چهار مرز 

مشترک با افغانستان پا به میدان گذاشته است، می گوید: در این 
حوزه نیز همه هم و غم خود را توسعه روابط بین الملل با فعال شدن 
مرز یزدان و دیگر معبرهای مرزی خواهم گذاشت اگر چه عملی شدن 
این مهم به اتحاد و همدلی دیگر نمایندگان منتخب مردم در خراسان 

جنوبی نیاز دارد.

تالش برای بهره برداری از قابلیت ها

ــردوس،  ــ ف ــردم  ــ منتخب م
طبس، سرایان و بشرویه هم 
با بیان این که با مردم حوزه 
انتخابیه اش پیمان می بندد 
هر چه در توان دارد برای بهره 
ــرداری از قابلیت ها و رفع  ب
کاستی ها و تنگناهای این 
حوزه به کار بندد، از حضور آن 
ها و مشارکت حداکثری در 
روز انتخاب، قدردانی و اظهار 
امیدواری می کند که بتواند 

ــدردان اعتماد بی شائبه مــردم این مناطق  ق
باشد. حجت االسالم »مجید نصرایی« به قابلیت 
های معدنی بی نظیر حوزه انتخابیه اش اشاره و 
اظهار می کند که می توان خراسان جنوبی و به 
ویژه طبس را که قطب زغال سنگ کشور است 
با تامین زیرساخت های مورد نیاز به عسلویه 
معدنی کشور مبدل کرد و این موضوع را در دوره 
نمایندگی پیگیری می کند. اما از نظر او موضوع 
قابل اهتمام این است که به طور حتم در برنامه 
ریزی های اسناد توسعه باید به پیوست فرهنگی 
متناسب با نیازها، اقلیم و فرهنگ منطقه توجه 
شود. وی با اشاره به مشکل بیکاری در استان و 
حوزه انتخابیه اش تصریح می کند: برای مثال 

از ظرفیت زغال سنگ فقط 5 درصد متعلق به شرکت پروده و 95 درصد 
دیگر در اختیار بخش خصوصی است که 90 درصد نیروهای آن هم غیر 
بومی هستند و اگر ظرفیت 5 درصد بومی افزایش یابد و اولویت جذب، 
نیروهای بومی منطقه باشد در بخش اشتغال بسیار تاثیرگذار خواهد 
بود. افزون براین برای رفع معضالتی اعم از مشکل پروازها، جاده ها، راه 
آهن، انتقال آب، بیکاری و ازدواج جوانان اگر بتوانیم نگاه ملی را به این 

منطقه معطوف کنیم در حوزه زیرساخت ها بسیار موثر واقع می شود.

 بستر الزم برای اشتغال پایدار
منتخب مردم نهبندان و سربیشه هم پس از قدردانی از حضور حماسی و 
پرشور مردم حوزه انتخابیه اش، می گوید: پس از ورود به مجلس شورای 
اسالمی، به دنبال ایجاد بستر الزم برای اشتغال پایدار با گسترش صنایع 
تبدیلی و تکمیلی در منطقه خواهد بود و افزون بر این در برنامه است 
با توجه به اهمیت بخش گردشگری، در کنار توسعه نیروی انسانی از 

طریق گسترش کمی و کیفی 
آموزش در این دو شهرستان 
کمتر توسعه یافته، گام هایی 
بــرای توسعه برداشته شود. 
»مصطفی نخعی« همچنین 
توجه بــه قابلیت هــا و نقاط 
قــوت منطقه در بخش های 
کشاورزی و دامپروری، تالش 
برای جذب سرمایه در حوزه 
های مختلف به ویژه صنایع و 
معادن را از دیگر برنامه های 

خود در ادامه راه نمایندگی مردم این مناطق 
اعالم می کند. وی می افزاید که قصد دارد با 
تدوین برنامه عملی، برای رفع مشکل آب شرب 
روستایی اقدام کند و در حوزه ایجاد اشتغال هم 
تاکید بر توسعه شرکت های تعاونی خواهد بود. 
وی، پیگیری پروژه های تکمیل نشده حوزه 
سالمت و درمان حوزه انتخابیه را در فهرست 
دیگر برنامه های کاری قرار می دهد و انتخابات 
برگزار شده را نیز بسیار پر شور و سالم می داند 
و می گوید: مردم با حضور حداکثری خود در 
صحنه بار دیگر تجدید بیعت با نظام مقدس 

جمهوری اسالمی را به نمایش گذاشتند. 

راهیابی 4چهره 
جدید به مجلس

پرونده یازدهمین دوره انتخابات مجلس در حالی 
بسته شد که ترکیب منتخبان در چهار حوزه انتخابیه 
نسبت به دور قبل به طور کامل تغییر کرد. به گزارش 
خبرنگار ما برای شرکت در انتخابات این دوره، دو نفر 
از نمایندگان فعلی وارد گود نشدند، صالحیت یک 
نفر تایید نشد و یک نفر دیگر هم در جریان انتخابات، 
رای نیاورد بنابراین در مجموع همه منتخبان از 
میان چهره هایی هستند که برای اولین بار به عنوان 
نماینده پا به بهارستان می گذارند. برابر این گزارش 
مردم استان، در حالی انتخاباتی پر شور برگزار کردند 
که در نهایت میزان مشارکت آن ها در کشور در رده 
های باال ثبت شد. بر این اساس بیش از 564 هزار 
نفر واجد شرایط رای دادن بودند که در چهار حوزه 
انتخابیه، 367 هزار و 476 رای برای انتخاب چهار 

نماینده از میان 40 نامزد به صندوق ها ریخته شد.

منتخبان مردم استان
رئیس ستاد انتخابات استان با اشاره به این که مردم 
استان با مشارکت باالیی در انتخابات، نماینده های 
خود را برای یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
تعیین کردند، گفت از  مجموع بیش از 564 هزار 
نفر واجد  شرایط    367 هزار و 476 نفر رای دادند. 
»خوش خبر« با اشاره به آمار نهایی اعالم شده از ستاد 
انتخابات کشور، افزود: در حوزه انتخابیه بیرجند، 
درمیان و خوسف از   155 هزار و 505 رأی مأخوذه، 
حسین خسروی اسفزار با  72 هزار و 872 رأی 
منتخب مردم شد.به گفته وی ،مصطفی نخعی نیز در 
حوزه انتخابیه نهبندان، سربیشه از   52 هزار و 153 
رأی مأخوذه، 17 هزار و 341 رأی را کسب کرد تا 
منتخب مردم در مجلس یازدهم باشد.  وی، منتخب 
حوزه انتخابیه فردوس، طبس، سرایان و بشرویه را 
حجت االسالم مجید نصیرایی، اعالم کرد و ادامه 
داد: او از مجموع 84 هزار و 74 رأی مأخوذه با 37 
هزار و 334  رأی به مجلس یازدهم راه یافت. به گفته 
وی، در حوزه انتخابیه قاینات و زیرکوه هم سلمان 
اسحاقی از دیگر رقبا پیشی گرفت و با 21 هزار و 934 
رأی از 75 هزار و 744 رأی، بیشترین آرا   را کسب 
کرد. او گفت: بر اساس ماده 68 قانون انتخابات، از 
تاریخ انتشار آگهی اعالم نتایج شمارش آرا، هیئت 
اجرایی مرکز حوزه انتخابیه به مدت دو روز برای قبول 
شکایت ها آماده است و به استناد تبصره های یک، 2 
و 3 این ماده، کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات 
شکایت دارند، می توانند طی هفت روز از تاریخ اخذ 
رأی، شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای 
نگهبان ارائه کنند و در صورتی که شاکی بدون دلیل 
و مدرک، کسی را متهم کند و عمل شاکی عنوان افترا 

داشته باشد، قابل تعقیب و پیگیری است.

در گفت و گوی اختصاصی »خراسان جنوبی« با منتخبان مردم مطرح شد

پیمان      مسافران بهارستان

خبرمرتبط

رئیس هیئت نظارت استان:

تخلف مختل کننده انتخابات نداشتیم 
انصاری- تخلفاتی که در روند برگزاری انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی در استان مشکل ایجاد کند نداشتیم.

رئیس هیئت نظارت استان به خبرنگار ما گفت: امسال هم مانند 
دوره های قبل حضور و مشارکت مردم در انتخابات رکورد   دار است 
هر چند طبق آمار، درصد مشارکت اندکی کمتر بود اما با توجه به 
موقعیت، حضور خوبی رقم خورد. حجت االسالم »محمدی« در 
پاسخ به این که آیا در برگزاری انتخابات، تخلفی هم رخ داد؟ افزود: 
در استان تخلف های کوچکی در حد تخلف  تبلیغاتی در نزدیکی 
برخی شعب اخذ رای مشاهده شد اما این  که تخلفات بخواهد در 
روند برگزاری انتخابات در استان تاثیرگذار باشد وجود نداشت. 
وی، ادامه داد: در روز انتخابات تخلفات به محض رویت گزارش 
شد تا به مراجع ذی صالح منتقل شود که بیشتر شامل اهانت به 
طرف مقابل از طریق حرف، توهین و تخریب بود و همه این موارد 
پیگیری شد. به گفته وی با استناد به قانون، کسانی که از نحوه 
برگزاری انتخابات شکایت دارند، می توانند شکایت مستند خود 
را به عوامل اجرایی تحویل دهند  که بعد از سه روز توسط عوامل 

اجرایی رسیدگی و به شورای نگهبان ارسال می شود.
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