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شهرستان ها
چهارشنبه  ۲۶اردیبهشت  ۲۹. ۱۳۹۷شعبان  .۱۴۳۹شماره ۲۷۱۴

«پسیل»  ۷۰درصد پسته سرایان را از بین برد

از گوشه و کنار استان

پستهوپستهکاران دیگرنمیخندند

اهدای اعضای بدن دانش آموز قاینی به بیماران نیازمند

موسوی ۷۰ -درصد محصول پسته سرایان به دلیل
آفت پسیل از بین رفت و امید پسته کاران را نا امید
کرد.
مسئول نظام صنفی کشاورزی سرایان گفت :آفت
پسیل موجب از بین رفتن  ۷۰درصد محصول پسته
شهرستاندرسالگذشتهشد وبسیاریازپستهکاران
همچنان از ادامه این روند نگران و خواستار اقدام
جدی برای جلوگیری از تداوم این وضعیت هستند.
« محمد علی خزاعی» در ادامه به مشکالت حوزه بیمه
محصوالت کشاورزی و دامی اشاره کرد و خواستار
اصالح قوانین آن شد.
به گفته وی سال به سال تعرفههای بیمه باالتر میرود
اما غرامت پرداختی به کشاورزان کمتر میشود عالوه
بر این  در پرداخت غرامتها تاخیر وجود دارد که این
خود موجب بی رغبتی کشاورز و باغدار نسبت به بیمه
محصوالتشان شده است.

افزایش  831درصدی کشفیات
مواد مخدر در خوسف
مشمولی-کشفیات مواد مخدر از ابتدای امسال تا کنون در مقایسه
با مدت مشابه سال گذشته  ۸۳۱درصد افزایش داشته است.
فرمانده نیروی انتظامی خوسف در شورای مبارزه با مواد مخدر
شهرستان از کشف  190کیلوگرم مواد مخدر از ابتدای امسال تا
کنون(دو ماه) خبر داد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از
افزایش  831درصدی برخوردار است.
سرهنگ «صادقی» میزان کشفیات انواع مواد مخدر را در سال گذشته
دو تن و  108کیلوگرم اعالم و به این نکته اشاره کرد که به دلیل قرار
داشتن شهرستان خوسف در مسیر تردد قاچاقچیان میزان کشفیات
باالست  .وی پیشگیری در مقوله مبارزه با مواد مخدر و حمایت از افراد
گرفتار در دام اعتیاد برای بهبودی آن ها و برگشت به جامعه را مورد
تاکید قرار داد و در عین حال گفت :در مواردی ناآگاهی ،بیکاری و

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

وی با بیان این که  ۸۵درصد اشتغال سرایان در حوزه
کشاورزی است افزود ۱۹ :سال خشکسالی ،وضعیت
منابع آبی ،آفات و  ...به اقتصاد منطقه آسیب جدی
زده و زندگی  ۳۵هزار نفر جمعیت شهرستان را با
سختی مواجه کرده است.
وی مهم ترین مشکل پیش روی شهرستان را در حوزه
آب اعالم کرد و افزود :در حالی که فرونشست را در
دشت آیسک داریم و کشاورزان ما برداشت آب را ۵۰
درصد کاهش داده اند ،اما شاهد انتقال آب از این
دشت بحران زده برای تامین آب شهرستان فردوس
هستیم .مسئول نظام صنفی کشاورزی سرایان
اظهارکرد :گاهی میبینیم که این آب که قرار است به
مصرفشرببرسد،بهسایرمصارفیعنیفضایسبز،
صنعت و  ...میرسد.
خزاعی میزان خروجی آب از این دشت بحران زده را
حدود سه میلیون متر مکعب در سال اعالم کرد.

طردشدن از جامعه دوباره بهبود یافتگان اعتیاد را به سمت مواد
مخدر می کشاند.
وی این نکته را هم مطرح کرد که سرمنشا ارتکاب جرم تمام سارقانی
که در چند ماه گذشته دستگیر شده اند مواد مخدر و به ویژه مخدر
صنعتی بوده و با دستگیری سارقان سرقت های شهرستان خوسف
به حداقل رسیده است.
ویبااشارهبهدستگیریپنجنفردررابطهباخریدوفروشموادصنعتی
هم تاکید کرد  :نیروی انتظامی در شهرستان  ،مبارزه با مواد مخدر را
سرلوحه کار خود قرار داده و در این راه هزینه های زیادی متحمل شده
و شهدا و جانبازانی را تقدیم کرده است  .معاون فرماندار خوسف نیز
در این جلسه با تقدیر از فعالیت های نیروی انتظامی در مبارزه با مواد
مخدر برخورد قاطع نیروی انتظامی در زمینه جلوگیری از ورود مواد
مخدر صنعتی به شهرستان را مورد تاکید قرار داد« .قلی زاده» افزود :
مبارزه با مواد مخدر به لحاظ آسیب های فرهنگی واقتصادی این مواد
از اهمیت فراوانی برخوردار است و بر این اساس باید فرهنگ سازی ،
ایجاد نشاط و آموزش در دستور کار سازمان ها قرار گیرد .

حقانی-اعضایبدندانشآموزکالسسومدبستانشهیدمهدویروستایمحمدآبادعلمقاین،بهبیماران
نیازمند عضو ،اهدا شد « .علی مصطفی پور» ،مدیر دبستان شهید مهدوی الحسینی روستای محمد آباد
علم از توابع بخش مرکزی قاین گفت :مرحوم «رضا علمی» از دانش آموزان مستعد و تیزهوش کالس سوم
این دبستان که سال ها از نارسایی کلیه رنج می برد ،چندی پیش به کما رفت و پس از قطع امید پزشکان و
حتمی شدن فوت وی با رضایت والدین ،قلب ،کبد و ریه و حدقه های چشم او به بیماران نیازمند اهدا شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» روز گذشته معلمان و دانش آموزان و جمعی از جوانان روستا با اهدای گل و
قرائت فاتحه از اقدام انسان دوستانه خانواده مرحوم «رضا علمی» تجلیل کردند.
به گفته «عباس المعی» مدیر کل آموزش و پرورش استان این هفتمین دانشآموز استان است که اعضای
بدنش جان بیماران نیازمند عضو را نجات میدهد.

کنگره 2هزار شهید مهر ماه در بشرویه
پورغزنین-مهر ماه امسال کنگره دو هزار
شهید و سرداران خراسان جنوبی برگزار
می شود.
امام جمعه بشرویه در ستاد اجرایی شهرستان
گفت :امنیت امروز ایران اسالمی را مدیون
شهدای هشت سال دفاع مقدس هستیم.
حجت االسالم و المسلمین محمد شمس
الدین افزود:با هدف گرامی داشت یاد و
خاطره شهدا مهر ماه امسال کنگره دو هزار
شهید و سرداران استان در بشرویه برگزار می شود.سرگرد «خبازی» ،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه
بشرویه هم اظهار کرد :این کنگره قرار است با سه محوریت گردآوری وصیت نامه ها ،نشر آثار و تجلیل از
رزمندگان و خانواده های شهدا برگزار شود.

تقدیر از نیروهای اداری آموزش و پرورش خوسف
مشمولی 50-نیروی اداری و خدماتی آموزش و پرورش خوسف تقدیر شدند«.دانایی» مدیر آموزش و
پرورش خوسف در این مراسم گفت :نیروهای خدماتی در مدارس و واحدهای اداری وابسته به آموزش و
پرورش  ،نیروهای گمنامی هستند که کمتر دیده می شوند در صورتی که بیشترین حضور را در محل کار
دارند .در این مراسم از  ۵۰نفر از کارکنان اداری و نیروی خدماتی که در برگزاری مراسم بزرگداشت هفته
معلم و جشنواره خیران مدرسه ساز همکاری داشتند تقدیر شد .برگزاری کارگاه های بهداشت محیط کار
ویژه نیروهای خدماتی از دیگر برنامه ها بود.

تاکید بر فرصت سنجی در صنایع دستی استان
جشن تکلیف  900دانش آموز طبسی

 ۴۵۰دختر  ۹ساله از  ۲۰آموزشگاه و  ۴۵۰نفر از پسران  ۱۵ساله طبسی به سن تکلیف رسیدن خود را در
امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) جشن گرفتند.
حجت االسالم و المسلمین «محمدی سبزواری» امام جمعه طبس در این مراسم به سخنانی درباره اهمیت
اقامه نماز پرداخت و گفت :همان طور که آب جسم انسان را پاک می کند ،نماز نیز روح انسان را از ناپاکی ها
تطهیر می کند و بر این اساس مطلوب است در این فریضه الهی نهایت اهتمام را داشت.
به گفته مدیر عامل آستان مبارک حضرت حسین بن موسی الکاظم (ع) این مراسم معنوی با حضور دانش
آموزان و اولیای آنان و جمعی از مسئوالن در رواق حضرت امام خمینی(ره) برگزار شد و تمام تمهیدات برای
برپایی هر چه باشکوه تر این جشن با مشارکت و همراهی آموزش و پرورش تدارک دیده شد.
«سپهریان» یادآور شد :در این مراسم تمام شرکت کنندگان از سوی آستان مبارک پذیرایی شدند و به دانش
آموزان نبات متبرک و مهر و جانماز اهدا شد.

بوی ماه خدا در مساجد نیم بلوک

سدیدی -مساجد بخش نیم بلوک و خضری دشت بیاض به استقبال ماه مبارک رمضان رفتند.یکی از اعضای
هیئت امنای مسجدامام حسین (ع) خضری دشت بیاض از غبارروبی و آماده سازی این مسجد به مناسبت
آغاز ماه مبارک رمضان و تدارک برنامه های فرهنگی ویژه این ایام خبرداد و گفت  :بیشترین استقبال و حضور
شهروندان از فضاهای مذهبی و مساجد در ایام مبارک ماه رمضان است.به گفته «غضنفری» به منظور تامین
آسایش و رضایت مندی بیشتر روزه داران ،غبارروبی و آماده سازی مساجد دو روز قبل از شروع این ماه مبارک
انجام می شود.مسئول نمایندگی اوقاف وامورخیریه بخش نیم بلوک هم ازبزرگترین ترتیل خوانی قرآن
بخش نیم بلوک از اولین شب ماه مبارک رمضان در مسجدامام حسین (ع) خضری دشت بیاض خبرداد و
افزود:برگزاری مراسم ترتیل خوانی وجزء خوانی وتفسیر قرآن کریم در سی شب ماه مبارک مانند سال های
گذشته همراه با برنامه های فرهنگی هرشب در این مسجد برگزار خواهدشد «.حیدری» افزود :همچنین
امامزاده عبدا ...روستای کارشک 30شب با افطاری ساده پذیرای روزه داران خواهدبود

انتقاد فرماندار:

تسهیالت اشتغال زایی برای اشتغال سرایان توفیقی نداشت

موسوی-کمیته اشتغال و ستاد توسعه تعاون سرایان
با حضور دستگاه های اجرایی برگزار و در این جلسه
مطرح شد با وجود اعطای سه میلیارد تومان تسهیالت
اشتغال زایی توفیقی در ایجاد اشتغال در شهرستان
حاصل نشده است.
به گزارش خبرنگار ما فرماندار سرایان در این جلسه
بر الگوگیری از تجارب و طرح های اشتغال زایی
موفق استان های دیگر تاکید کرد و گفت :باید باور
کنیم وضعیت شهرستان از نظر منابع وموقعیتها از
برخی نقاط کشور به مراتب بهتر است و بر این اساس

باید با اتکا به توانمندی ها و ظرفیت های خود حرکت
رو به جلو را با نگاه علمی و توجه به مزیت های نسبی
شهرستان آغاز کنیم .
«کریمی» پیگیری برای هدف یابی بازارهای خارج از
منطقه و توجه به زنجیره تولید را ضروری دانست و از
ادارات خواست افراد توانمند درحوزه تولید را معرفی
کنند تا مشوقی برای ایده پردازی و نمادی برای
الگوگیری مردم باشند.
فرماندار با ارائه آماری از وضعیت اشتغال شهرستان
تصریح کرد :با وجود اعطای سه میلیارد تومان

آمادگی دانشگاه علمی کاربردی برای ایجاد
مرکز رشد در منطقه ویژه اقتصادی
مشتاق – دانشگاه علمی کاربردی در منطقه ویژه
اقتصادی خراسان جنوبی مرکز رشد ایجاد می
کند.مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی
کاربردی در دیدار با رئیس منطقه ویژه اقتصادی
خراسان جنوبی ،گفت  :مجموعه علمی کاربردی

برای حضور در منطقه ویژه اقتصادی با هدف
رشد و تعالی اقتصادی و صنعتی استان از طریق
آموزش های تخصصی و کاربردی آمادگی دارد.
«موسی زاده» با تاکید بر این که مراکز رشد منجر به
توسعه اقتصادی ،توسعه سرمایه های ریسک پذیر،

تسهیالت اشتغال زایی توفیقی در ایجاد اشتغال در
سرایان نداشتیم و بنابراین دستگاه های اجرایی باید
با همفکری در حوزه زنجیره تولید تالش کنند تا زمینه
بازاریابی و هم گرایی در زمینه تولید محقق شود.
مسئول اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی سرایان نیز
در این جلسه با ارائه گزارشی گفت :سال گذشته
جمع اعتبارات اشتغال زایی شهرستان سه میلیارد و
 ۱۲۷میلیون تومان نزد سه دستگاه کمیته امداد امام
خمینی (ره) ،بهزیستی و صندوق کار آفرینی امید بود.
«صالحی فر» افزود :سال گذشته  ۵۲۵نفر تعهد

اشتغال دستگاه های اجرایی شهرستان را در سامانه
رصد داشتیم که با رشد  18درصدی  ۶۲۲نفر در
سامانه رصد ثبت اشتغال شدند.
مسئول اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان
به اعتبارات حوزه مشاغل خانگی اشاره کرد و
افزود:جمع کل اعتبارات مشاغل خانگی در سال
گذشته  746میلیون تومان بود که  89درصد آن
جذب شده است و با جذب دو طرح پشتیبان از محل
اعتبارات شناور جذب اعتبارات مشاغل خانگی به
صد در صد خواهد رسید.

کارآفرینی و تجاری سازی فناوری خواهد شد،گفت:
تبدیل ایده به ثروت از وظایف اصلی مراکز رشد است
که با راه اندازی این مجموعه در منطقه ویژه اقتصادی
خراسان جنوبی این هدف محقق خواهد شد.
رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی
هم در این دیدار با بیان توضیحاتی در خصوص مزایای
منحصر به فرد منطقه ویژه اقتصادی استان به معرفی
این منطقه پرداخت.مهندس صفدری زاده با تاکید
بر جایگاه کارآفرینی  ،گسترش فرهنگ کسب و کار ،
افزایش قدرت ریسک پذیری و به تبع آن اشتغال زایی

و ثروت آفرینی و همچنین سرعت چشمگیر رقابتی
شدن بازارهای جهانی به نقش مهم آموزش و پژوهش
های کاربردی و تخصصی در راستای افزایش مهارت
های فردی و ارتباطی پرداخت.
وی گفت :توجه به آموزش ،راهکار بهبود روند تولید
است وتلفیق دانش و کار موجب توسعه و اشتغال می
شود در همین راستا منطقه ویژه اقتصادی به عنوان
بزرگترین موتور محرکه توسعه اقتصادی خراسان
جنوبی فضایی بسیار مساعد با زیرساخت های الزم
برای پیوند علم و صنعت است.

در زمینه تولیدات صنایع دستی باید فرصت
ها و تهدیدها را بشناسیم و بر اساس نیاز هر
منطقه تولید کنیم.
به گزارش خبرنگار ما در چهارمین نشست
صنایع دستی استان استفاده از فرصت
ها و رفع تهدیدهای تولید صنایع دستی
بررسی شد .معاون گردشگری و صنایع
دستی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری در این نشست تاکید
کرد :برنامه امسال اداره کل این است که در هر روستا یکی از صنایع دستی را راه اندازی یا احیا کنیم تا در
این صنایع تنوع ایجاد شود و صنعتگران هم به این باور برسند و بر اساس توانایی و ظرفیت های موجود هر
منطقه کار کنند .
«عباس زاده» با بیان این که باید در تولید صنایع دستی فرصت ها و تهدیدها را بشناسیم و بر اساس نیاز هر
منطقه تولید کنیم ،افزود :اگر نتوانیم با شهرهای برخوردار رقابت کنیم صنعتگر ما سرخورده می شود .
ویافزود:درحوزهتولیدصنایعدستیماطراحنیستیمبلکهتسهیل وتعیینکنندهمسیرهستیمضمناین
که باید با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های هر منطقه گام برداریم و بخش خصوصی را وادار به رقابت کنیم.
وی افزود :یکی از مهم ترین کارهایی که در حوزه صنایع دستی باید انجام شود برجسته کردن کار
هنرمندانی است که کارهای شاخصی انجام داده اند و در دنیا حرفی برای گفتن دارند.

سی شب با قرآن در خوسف
مشمولی-برای سومین سال در  ۳۰شب ماه
مبارک رمضان مراسم معنوی محفل انس با
قرآن کریم به صورت محوری در بوستان مهر
شهر خوسف برگزار می شود.
امام جمعه خوسف در نشست برنامه ریزی
این محفل بزرگ قرآنی به استقبال مطلوب
و گسترده از این طرح در سال های گذشته
اشاره کرد و گفت :در این مراسم معنوی هر
شب شاهد حضور بیش از هزار نفر در محضر
تالوت  ،تفسیر و بیان احکام بودیم .حجت االسالم والمسلمین «شاهبیکی» با گالیه از حضور کم رنگ و
کم لطفی مدیران شهرستان سال گذشته در این مراسم معنوی از همه آنان خواست امسال با همدلی ،
همراهی و وحدت حضور و ارتباط پررنگی داشته باشند .وی تالوت و جزء خوانی قرآن با حضور قاریان
شاخص شهرستان  ،تفسیر آیات قرائت شده  ،سخنرانی  ،برگزاری مسابقه و توزیع جوایز ،جذب کودکان ،
نوجوانان و جوانان با اجرای طرح ها و کالس های آموزشی در حاشیه مراسم را از مهم ترین برنامه ها اعالم
کرد  .در این نشست پس از بحث و بررسی چگونگی برگزاری این محفل ،اعالم شد کتابخانه سیار کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این محل مستقر شود و نماینده اداره برق نیز در محفل شبانه حضور
داشته باشد ،از خیران نیز دعوت شود تا در تهیه جوایز به شرکت کنندگان همکاری کنند.

