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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

از گوشه و کنار استان
در دومین روز هفته بسیج انجام شد

بهره برداری از  20پروژه عمرانی محرومیت زدایی در استان

مرندی-دردومین روز هفته بسیج ؛ قنات مرمت شده
روستای سید مراد نهبندان به نمایندگی و همزمان با 20
پروژه عمرانی عام المنفعه و محرومیت زدایی در خراسان
جنوبی به بهره بردار ی رسید.
مسئول بسیج سازندگی استان گفت  :در دومین روز
هفته بسیج  20پروژه شامل احیا و مرمت  17رشته قنات
واحداث  3استخر ذخیره آب در  6دهستان پیشرفت
وآبادانی با اعتبار  14میلیارد ریال به بهره برداری رسید .
به گفته «زهرایی» برای اتمام این پروژه ها 50درصد
اعتبارات را قرارگاه پیشرفت وآبادانی تقبل کرده و
متولی 50درصد بقیه اعتبار جهاد کشاورزی،مشارکت
مردم وهمکاری سپاه وبسیج است.
وی گفت :فاز اول بهره برداری ها شامل 81پروژه بوده
که از این تعداد 50پروژه تاکنون به اتمام رسیده است.
زهرایی در تشریح ماموریت و برنامه های قرارگاه
پیشرفت و آبادانی به این نکته اشاره کرد که در قرارگاه
پیشرفت وآبادانی برای هر دهستان  5ماموریت باید
انجام شود .
وی در بحث اقدامات حوزه فرهنگی هم یادآور شد  :کار به
عنوان تسهیل گری با حضور روحانیون و خانواده هایشان
به مدت 3سال در مناطق هدف است که تاکنون در بیش
از 20روستای این 6دهستان روحانی مستقر شده است.
وی توانمند سازی واشتغال مردم با تکیه بر صندوق
ها و گروه های15تا20نفره خرد روستایی واشتغال

3

شهرستان ها

استاندار خطاب به مدیران استان در فردوس:

سرمایهگذار را
مقابلبانک رها نکنید
مروج الشریعه :ارقام تسهیالت بانکی کمیته امداد و بهزیستی به صاحبان
طرح ها غیر قابل قبول است
باکمال

زایی قرض الحسنه را از دیگر ماموریت های این قرارگاه
برشمرد .مسئول بسیج سازندگی و جانشین قرارگاه
پیشرفت و آبادانی اولویت بعدی قرارگاه را کار زیر
ساختی وعمرانی با اولویت منابع آب وقنات واستخر
ذخیره آب اعالم و ابراز امیدواری کرد :برای هر دهستان
حداقل بتوان به طور متوسط 2میلیارد تومان از قرارگاه
پیشرفت وآبادانی در طول 3سال اعتباردریافت کرد که
عالوه بر آن 2میلیارد تومان هم آورده استان ،مردم ،
خیرین وبسیج وسپاه خواهد بود .
زهرایی تاکید کرد نقشه راه دهستان ها آماده شده که
هر 3سال تحت عنوان ریز فعالیت مشخص می شود .

یاد  17شهید در مود
خسروی -یادواره 17شهید مود به مناسبت هفته بسیج برگزار شد .سروان پاسدار«کاری» فرمانده ناحیه سپاه سربیشه
در مراسم یادواره 17شهید مود بر ترویج تفکر و فرهنگ بسیجی تاکید کرد و یادآور شد :بسیج یک تفکر است و وابسته
به شخص نیست .حجت االسالم« عزیزی» مدیرکل بنیادشهید و امور ایثارگران استان هم گفت :افرادی که جان خود
را درکف دست گذاشته و جهاد کرده اند از جایگاه باالیی برخوردارند و بر این اساس باید آنها را الگو قرار داد و از زندگی
آن ها درس گرفت .به گزارش خبرنگار ما در حاشیه این مراسم ،نمایشگاه محصوالت اقتصادمقاومتی وصنایع دستی
برگزار و از خانواده شهدا تجلیل شد.

هدف گذاری تجمیع کمک ها برای کرمانشاه
کمک های مردمی استان به زلزله زدگان ،تجمیع و به روستای شیخ صالح کردستان ارسال شود« .مجید بیکی»معاون
برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار قاینات در جلسه ستاد هماهنگی کمک های مردمی این شهرستان به زلزله زدگان
غرب کشور تاکید کرد :به منظور جلوگیری از موازی کاری ها و تداخل امور،دستگاه های اجرایی ،سازمان ها و نهادها و
عموم مردم کمک ها و هدایای خود را تحویل هالل احمر دهند تا با مدیریت واحد در فرایند توزیع ،پاسخگویی و امداد
رسانی مناسبی به زلزله زدگان انجام شود.
سرهنگ« برات زاده» فرمانده بسیج سپاه ناحیه قاینات هم با توجه به این که عملیات امداد رسانی،آوار برداری و ساخت
وساز روستای شیخ صالح در منطقه مرزی کرمانشاه بر عهده سپاه است ،خواستار تجمیع کمک های مردمی و انتقال
مستقیم از طریق بسیج و سپاه به این روستا شد تا این کمک ها مستقیم به جامعه هدف برسد.
به گفته «یوسفی »رئیس جمعیت هالل احمر قاینات تاکنون هدایا و کمک های مردم قاینات به ارزش  80میلیون تومان
به منطقه زلزله زده ارسال شده است .

مسئوالن تا زمان برش روبان طرح ها ،سرمایه
گذاران را همراهی کرده و آن ها را مقابل در بانک
رها نکنند .به گزارش خراسان جنوبی استاندار
در اولین شورای راهبردی اقتصادی فردوس از
دستگاه های اجرایی که سرمایه گذاران را برای
اجرای طرح به بانک معرفی می کنند به طوری
جدی خواست :سرمایه گذاران را تا زمان افتتاح و
برش روبان  طرح ها همراهی کنند و آن ها را مقابل
در بانک ها رها نکنند.
دکتر «مروج الشریعه» دراین سفر که مدیران چهار
بانک 23،مدیرکل و رئیس سازمان مدیریت و برنامه
ریزی وی را همراهی می کردند اظهار کرد:اگر
چه با ضعف بنیان های اقلیم و خشکسالی مواجه
هستیم اما راه های دیگری هم برای توسعه وجود
دارد که باید با تدبیر وتالش مضاعف این راه ها را
درپیش گرفت .وی ارقام اعطای تسهیالت بانکی به
صاحبان طرح ها به خصوص طرح های معرفی شده
از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) وبهزیستی را
غیر قابل قبول دانست و ازاین دو مدیرکل خواست
نیرویی را دربانک مستقر کنند تا مشکالت صاحبان
طرح ها را بررسی و رفع کند  .وی شایستگی های
مردم استان را بیشتر از وضع موجود دانست و
دربخش دیگری از سخنان خود خروج مواد خام
را ازکشور ،استان و شهرستان ها نادرست خواند .

• •مشکل دامداران حاشیه تون

«مروج الشریعه» از فرماندار فردوس خواست

مشکل دامداران حاشیه شهر تون را که منطقه بکر
گردشگری است با همکاری جهاد کشاورزی برای
همیشه حل کند وهمه دام ها را ازمجاورت محله
سردشت درشهر تاریخی تون خارج کند .
وی قول داد در تامین زیر ساخت های مجتمع
دامداری فردوس که در نزدیکی روستای حسین
آباد درحال احداث است کمک کند .
استاندار همچنین از پرواز پیش قراوالن صنعتی
درنیمه اول آذرماه به خراسان جنوبی و شهرستان
فردوس خبرداد وگفت :پایداری کانون های
جمعیتی اطراف فردوس به میزان توسعه یافتگی
فردوس بستگی دارد و باید این شهرستان مورد
توجه قرارگیرد.

• •درخواست استاندار از نماینده

استاندار از نماینده مردم این شهرستان خواست
موضوعی را درمجلس پیگیری ومصوب کند که
براساس آن تخصیص اعتبارات شاخص های
اقتصادی مشابه سه درصد نفت وگاز باشد و این
خواسته را درخواست همه استانداران از نمایندگان
مجلس دانست  .وی خروج شیر فردوس و ارسال
آن به شرکت های لبنی خارج استان را اقدامی
نادرست خواند و گفت :اقدام ها باید به گونه ای باشد
که ارزش افزوده شیر به شهرستان فردوس بازگردد.
درابتدای جلسه فرماندار فردوس نیز طی سخنانی
از واگذاری سرمایه کالن ملی به برخی افراد که
مدیریت اقتصادی ندارند انتقاد کرد .مهندس«

ابراهیمی» براجرای کامل طرح فاضالب فردوس
تأکید کرد و دربحث میراث فرهنگی ،سنگ های
قیمتی و بوم گردی نیز خواستار ترغیب بخش
خصوصی به سرمایه گذاری شد .
وی لزوم سرمایه گذاری درحوزه بسته زعفران و راه
اندازی کشتارگاه طیور را نیز خواستار شد و فعال
شدن نمایشگاه دائمی محصوالت بومی وصنایع
دستی این شهرستان را مورد تاکید قرار داد.
دراین جلسه چهار مدیرکل در راستای اقدامات
انجام شده درراستای اقتصاد مقاومتی گزارش
هایی ارائه دادند.
مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان از تخصیص یک میلیارد و 700
میلیون تومان برای قنات بلده  ،شهر تاریخی تون
و طرح های میراث فرهنگی فردوس در سال 96
خبردادو اعالم کرد :میزان فروش محصوالت
صنایع دستی شامل سنگ های قیمتی و حوله های
سنتیوتوبافیدراینشهرستانیکمیلیاردو400
میلیون تومان بوده است

• •بررسی غیرکارشناسی برخی بانک ها

«رمضانی» تنها چالش پیش رو را دراجرای طرح
های گردشگری تأیید نشدن طرح ها از سوی برخی
بانک ها دانست وگفت  :علت تأیید نکردن برخی
بانک ها این است که همان کارشناسان عمرانی ،
ودامپروری و کشاورزی را برای بازدید و تأیید طرح
های میراث فرهنگی وگردشگری می فرستند و

23کالس درس زیرکوه درکانکس
دروگر ۲۳-کالس درس زیرکوه در کانکس
برگزار می شود .مدیر آموزش وپرورش زیرکوه در
جلسه شورای اداری شهرستان به حضور و فعالیت
تحصیلی  ۷هزارو ۸۰۰دانش آموز و هزار نیروی

انسانی در مدارس مختلف شهرستان اشاره و به
این نکته تاکید کرد که همچنان کمبودهایی در
بحث فضای تحصیلی وجود دارد .به گفته«مهدی
پور»بیشتر کمبودها در مدارس شهری است طوری

که  ۲۳کالس درس در کانکس برگزار می شود.
رئیس دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه زیرکوه
هم گفت:این شهرستان  ۲۵۰موقوفه دارد که
 ۸۰درصد آن در بخش زهان است .حجت االسالم

آنها نسبت به این طرح ها توجیه نیستند  .مهندس
«ولی پور مطلق»رئیس سازمان جهاد کشاورزی
استان هم دراین جلسه از تحقق  80درصد تعهدات
استان درزمینه طرح های نوین آبیاری خبرداد
وگفت :این میزان درشهرستان فردوس 100
درصد بوده است .
وی افزایش قیمت جوجه یک روزه و نوسانات قیمت
مرغ و نهاده های مرتبط با طیور را ازچالش های
پیش روی صنعت طیور ومرغداران دانست و گفت
:راه اندازی کشتارگاه طیور فردوس دردستورکار
سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد و تسهیالت
مورد نیاز را با جدیت پیگیری می کنیم« .شهرکی»
رئیس سازمان صنعت  ،معدن وتجارت استان نیز
با ارائه گزارشی به رصد واحد های تولیدی مشکل
دار اشاره کرد وگفت :بانک ها ملزم به پرداخت
تسهیالت جدید هستند هرچند واحد تولیدی
تسهیالت معوق داشته باشد .مهندس سنجری
مدیرکل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی نیز عملکرد
شهرستان فردوس را دربحث اشتغال قابل دفاع
وقبول دانست وگفت  :از  735نفر سهم اشتغال
شهرستان تا کنون  387نفر درسامانه رصد ثبت
شده و تا آخر سال باقی مانده تعهد با توجه به ابالغ
اعتبارات محقق خواهد شد  .دکتر امیرحسنخانی
نماینده مردم این شهرستان در مجلس نیز قنات
بلده را شاهرگ اصلی فردوس معرفی کرد وگفت:
اگربلده مورد توجه قرار گیرد بسیاری ازمشکالت
بخش کشاورزی شهرستان حل خواهد شد.
«رمضان پور»با اشاره به نقش موقوفه ها دراشتغال
افزود  :حدود  ۵۰۰خانوار در امالک کشاورزی
موقوفه شاغل شده اند.در این جلسه حجت االسالم
«کمیلی» مدیر ستاد اقامه نماز استان هم گفت:
مدیران ادارات خود متصدی نماز در دستگاه های
اجرایی باشند و برای ترویج و توسعه اقامه نماز،
در زمینه برگزاری مسابقه جشنواره و دوره های
آموزشی آداب و اسرار نماز اقدام کنند.

