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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

از گوشه و کنار استان

کاهش تولد در قاینات
آمار والدت شهرستان قاینات در5ماه گذشته نسبت
به مدت مشابه سال قبل  5.2درصد کاهش داشت.
رئیس اداره ثبت احوال قاینات در جلسه هماهنگی
وبرنامه ریزی ثبت وقایع شهرستان گفت:در 5ماه
نخست امسال هزارو12واقعه والدت به ثبت
رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته
5.2درصد کاهش داشته است.
«رجب زاده» افزود :براساس آمار ثبت شده در مقابل
هر100واقعه تولد دختر 118تولد پسر به ثبت
رسیده است.
وی اظهارکرد99.9 :درصد وقایع والدت در
شهرستان در مدت قانونی 15روز ثبت شده است
که این میزان3دهم درصد از میانگین استانی بیشتر
است.به گفته وی تا پایان مرداد ماه 98واقعه شهری
و131واقعه روستایی وفات نیز به ثبت رسیده که در
تجزیه این آمار در مقابل هر100فوت زنان حدود
116واقعه فوت مردان رخ داده است.وی افزود:این
میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش3.4
درصدی داشته است .وی در ادامه در خصوص
فراوانی اسم ها هم گفت :در گروه پسران امیرعلی
،ابوالفضل،علی،محمد مهدی،حسین ودر گروه
دختران،فاطمه زهرا،نازنین زهرا،فاطمه وزهرا
بیشترین فراوانی نام را در قاینات دارند.

عملیات اجرایی کمپ گردشگری
نجوم در سه قلعه

هروی -عملیات اجرایی کمپ گردشگری نجوم سه
قلعه درحال انجام است.
مسئول میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری
سرایان از مراحل تکمیل عملیات اجرایی کمپ
گردشگری نجوم سه قلعه در شهرستان سرایان خبر
داد و گفت  :عملیات اجرایی کمپ گردشگری نجوم
از محل اعتبارات سال  95در کویر زیبای سه قلعه از
نیمه مرداد ماه آغاز شده و خاکبرداری و تسطیح زمین
و اجرای فونداسیون درحال انجام است.
به گفته «عرب» این سازه متناسب با معماری بومی
منطقه طراحی شده و حدود  400مترمربع مساحت
دارد .وی کویر سه قلعه را یکی از زیباترین کویرهای
استان دانست و گفت  :ابرناکی کم  ،آسمان پر ستاره
 ،حد قدر  ، 7.2امنیت باالی منطقه ،دارا بودن جاذبه
های کویری زیبا و استثنایی در حاشیه رصدگاه شامل
تپه های ماسه روان (تپه ماهور) ،دریاچه نمک ،دق ،
آداب و رسوم زندگی عشایری  ،مجموعه تاریخی شهر
سرایان و ...گوشه ای از جذابیت های کویر سه قلعه
شهرستان سرایان می باشد.

 80بی سواد خوسف جذب طرح
سواد آموزی شدند
مشمولی-سال تحصیلی گذشته از  134بی سواد
شناسایی شده در شهرستان خوسف  80نفر جذب
کالس های سواد آموزی شدند.
کارشناس سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش
استان در دومین نشست شورای پشتیبانی سواد
آموزی شهرستان خوسف گفت :خراسان جنوبی در
سال گذشته در بحث سواد آموزی رتبه هفتم کشور را
کسب کرده و از جایگاه خوبی برخوردار شده است.
سید” احمد اسالمی " در مورد طرح بن سواد آموزی
افزود :این طرح از دی ماه سال  95شروع شد و
خانواده هایی که در آنها فرد یا افراد بی سواد وجود
داشت از آنها ثبت نام شد و توانستند با همکاری
اعضای خانواده یا هر فرد با سواد دیگری که مورد
تایید بود در یک برنامه زمانبندی هشت ماهه با سواد
شوند .به گفته وی در این طرح اجرایی به ازای هر
فرد  10میلیون ريال به یاددهنده (معلم) پرداخت
شد و در پایان شهریور ماه جاری از آنها آزمون گرفته
می شود .
اسالمی با اعالم این که با کمک مدیران مدارس
 ،دانش آموزان  ،شوراهای اسالمی  ،دهیاران ،
نهادهای حمایتی و بسیج در شهرستان خوسف
 134بی سواد شناسایی شدند افزود :از این تعداد
 80نفر جذب شدند و بقیه به دلیل مهاجرت و ترس از
آزمون در این طرح شرکت نکردند .وی تصریح کرد:
لیست مشخصات افراد بازمانده در تیرماه گذشته به
بخشداری ها و دهیاری های شهرستان ارسال شد اما
تاکنون هیچ پاسخی دریافت نشده است.
وی در مورد مرکز یاددهی و یادگیری محلی شهید
مطهری شهرستان خوسف مستقر در زندان مرکزی
گفت :این مرکز از لحاظ آموزشی زیر نظر آموزش و
پرورش خوسف است که ثبت نام و جذب در مقطع
سواد آموزی و تحکیم و انتقال از ابتدای شهریور
ماه شروع شده و تا  15مهرماه ادامه دارد.وی تاکید
کرد :همه دستگاههای دولتی در جذب  ،هدایت و
معرفی افراد بی سواد و دوره های تحکیم و انتقال
همکاری کنند.
در این جلسه از سید احمد اسالمی تقدیر و " حمید
محمدی " به عنوان کارشناس سواد آموزی آموزش و
پرورش خوسف معرفی شد.
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بازارداغچانه زنیبرای انتخاب شهردارها
حسینی نژاد12 -شهردار ابقا و  14سرپرست
شهرداری در خراسان جنوبی معرفی شدند.
به گزارش «خراسان جنوبی» همزمان با آیین تحلیف
شورای پنجم و پس از انتخاب روسای شوراها،
انتخاب شهرداران در دستورکار قرار گرفت به
طوری که در تعدادی از شهرهای استان شهردار
در همان هفته اول آغاز به کار شوراها تعیین شد و
در اغلب مناطق شهرهای استان ،هنوز این فرایند
به نتیجه نرسیده است و انتخاب شهردار در حد
سرپرستی است.
به گفته مدیرکل دفتر شهری و شوراهای اسالمی
استانداری خراسان جنوبی شهردار بهعنوان مقام
مجری تصمیمات شورای شهر طبق قوانین باید در
ابتدای هر دوره شورا تعیین و به مقام صالح برای
صدور حکم معرفی شود که بر این اساس پس از
انتخاب اعضای شورا ،در ماه گذشته12شهردار ابقا
شدند و برای 14شهرداری سرپرست معرفی شد.
«داداشی» با بیان این که درحال حاضر شهرداران
مراحل اداری ابقا را سپری می کنند تصریح کرد:
به طور کلی شوراهای اسالمی شهر و روستا مکلفند
در مدت سه ماه نسبت به انتخاب و معرفی شهردار
پیشنهادی به استانداری اقدام کنند.

• •معلق بودن شورای گزیک

وی در پاسخ به سوال «خراسان جنوبی» درباره
حاشیه های انتخاب شهردارها گفت:در انتخاب

با خبرنگاران

برنامه آسفالت معابر در 5روستای
بخش نیم بلوک

شهرداران چالشی گزارش نشده است البته از میان
27شهر استان تنها یک شهر به دلیل شکل نگرفتن
شورای اسالمی شهر هنوز شهردار آن مشخص
نیست .وی شورای شهر گزیک را به دلیل به حد
نصاب نرسیدن اعضا معلق خواند و افزود:تا زمانی
که این شورا شکل نگیرد شهردار گزیک مشخص
نیست .پس از طی مراحل قانونی درصورت منحل
شدن شورا ،استاندار برای تعیین شهردار تصمیم
گیری خواهد کرد.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسالمی
استانداری اظهار کرد :براساس بخشنامه وزارت
کشور  ،فردی که فعال شهردار بوده و شورای جدید
نیز وی را به عنوان شهردار در دوره پنجم انتخاب
کرده ،تا زمان صدور حکم و انتخاب توسط مرجع ذی
صالح (استاندار ،وزیر کشور)فعالیتش ادامه دارد.

سدیدی-معابر 5روستای بخش نیم بلوک نو می
شود.
بخشدار نیمبلوک گفت:در اجرای سیاست های
دولت تدبیر و امید و به منظور به سازی مناطق
روستایی و توزیع متوازن و عادالنه اعتبارات تفاهم
نامه اجرایی25هزار متر مربع آسفالت معابر
در  5روستای تابع بخش نیم بلوک ،توسط امور
دهیاریهای بخشداری با مشارکت بنیاد مسکن
انقالب اسالمی شهرستان قاینات منعقد و کار
آسفالت و به سازی معابر روستایی آغاز شد.
«گلچین» افزود :در حال حاضر با رشد 4برابری
اعتبارات دهیاریها در طول 4سال گذشته بالغ
بر250پروژه عمرانی در  23روستای تابعه این
بخش از محل اعتبارات دهیاریها در سرفصل های
اعتباری مصوب و اجرا شده است.

به گفته داداشی روند کار این گونه است که پس از
رایزنی با فرد مورد نظر برای تصدی شهرداری ،وی
به استانداری معرفی و سپس به معاونت عمرانی
ارجاع می شود و پس از این مرحله نیز از طریق اداره
کل امور شهری و شوراها اقدامات الزم از قبیل
استعالمات در کوتاهترین زمان ممکن انجام می
گیرد  .در نهایت صدور حکم فعالیت صادر می شود.
مدیرکل دفتر شهری و شوراهای اسالمی
استانداری درباره آخرین خبرها از تعیین شهردار

نمایشگاه پیشگیری از خودکشی
در نهبندان

• •تعیین شهردار بیرجند به زودی

بیرجند نیز تصریح کرد:بر اساس گفته یکی از
اعضای شورای شهر ظرف کمتر از یک هفته دیگر
شهردار بیرجند هم مشخص خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ما و بر اساس گزارش داداشی
 ،تاکنون شهرداران طبس مسینا  ،عشق آباد ،
نیمبلوک  ،نهبندان  ،شوسف  ،آیسک  ،فردوس ،
اسالمیه  ،بشرویه  ،ارسک  ،سربیشه و قهستان ابقا
شده اند  .پیام بخشی طوسی ،علی محمدی ،محمد

نوروزی ،اسداللهی ،حسین اسماعیلی ،براتی،علی
خطیب  ،توکلی ،مرتضی بختیاری ،محسن علیزاده
،آدینه ،عابدینی و حیدری نیز به ترتیب به عنوان
سرپرست شهرداری های طبس  ،دیهوک  ،قاین ،
اسفدن خضری دشت بیاض ،آرین شهر ،سه قلعه،
سرایان ،مود ،خوسف ،اسدیه ،حاجی آباد و زهان
معرفی شده اند .حسن خانزاد نیز فعال سرپرست
شهرداری بیرجند است.

گزارش «خراسان جنوبی» نتیجه داد

وعده آسفالت برای جاده های عشایری
بخش نیم بلوک
سدیدی-گزارش دو روز پیش «خراسان جنوبی»
با عنوان« نبود جاده  ،کابوس 6روستای عشایری
بخش نیم بلوک» نتیجه داد و بخشی از این جاده
در دستور کاربرای به سازی و آسفالت قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما در این گزارش اشاره شد به
این که بخش نیم بلوک23روستا دارد که6روستای
عشایری آن درحالی که فاصله چندانی با مرکز
بخش ندارند اما با گذشت 38سال از انقالب
اسالمی هنوز دارای جاده های خاکی و بسیار صعب
العبور و خطرناک هستند.
برهمین اساس اهالی این مناطق عشایری معتقدند
کمتر مسئولی به این نقاط عشایری سفر می کند و
شاید همین دلیلی باشد که بعد از چند دهه ،هنوز

شهرستان ها

برای آسفالت این جاده ها اقدامی نشده است.
بخشدار نیم بلوک در پی درج این گزارش روزنامه
خراسان جنوبی در 20شهریورماه اظهار کرد :سال
های گذشته15کیلومتر جاده خضری دشت بیاض
به سمت روستای عباس آباد آسفالت وزیرسازی
شد .برای امسال 8کیلومترباقی مانده به سمت
مناطق عشایری جان میرزا وعباس آباد دراولویت
شروع عملیات اجرایی قرار گرفت.
"گلچین"افزود :تغییر مسیر فاصله باقی مانده از
جان میرزا تا روستای شیرمغز نیز با توجه به ضرورت
به سازی ،دردستور کار اداره کل راه وشهرسازی قرار
گرفت که در حال حاضر با تیغ زنی وتسطیح مستمر
جاده ،مناطق عشایری مورد توجه قرار گرفته است.

مرندی-نمایشگاه پیشگیری از خودکشی در
نگارخانه اداره ارشاد نهبندان افتتاح شد.
رئیس اداره بهزیستی نهبندان با بیان این مطلب
گفت :هدف از برگزاری نمایشگاه ،معرفی هنجار
های مناسب جامعه  ،شفاف سازی پیامد های
ناهنجاری ها بر روی فرد و جامعه و افزایش
مهارتهای زندگی است.
« بارانی» افزود :این نمایشگاه از روز گذشته شروع
شده و به مدت  ۵روز دایر است .مشاوره رایگان
توسط مشاوران و روان شناسان مجرب ،از جمله
برنامه های این نمایشگاه است.

طرح پرورش شتر شیری با سرمایه
گذار خارجی در نهبندان

وی گفت:با توجه به کمبود منابع اعتباری برای
تسریع در روند کار مسجد منطقه عشایری چاه
دهنه5،تن سیمان رایگان و دو میلیون تومان اعتبار
در اختیار گذاشته شده است و به زودی به سازی

جاده این منطقه عشایری نیز آغاز خواهدشد.
وی قول مساعد داد اصالح ،توسعه وبه سازی معابر
روستاهای مناطق عشایری بخش نیم بلوک نیز
براساس طرح هادی اجرا شود .

مرندی-طرح پرورش شتر شیری و ایجاد صنايع
تبديلي شير با سرمایه گذار خارجی در سطح5هزارو
 100هکتار از اراضی دو مرتع خوانشرف و حسین
آباد رزاق زاده نهبندان در حال اجرا ست.
به گزارش خبرنگار ما در این خصوص یک چاه
موتور کشاورزی در مرتع خوانشرف توسط شرکت
سرمایه گذاری خریداری و محدوده مورد نظر در
دو مرتع جانمایی شده است .
این زمین ها در مرحله انتقال امتیاز بهره برداری
است .صنایع تبدیلی در فازهای بعدی اجرایی
می شود.

