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شهرستان ها
پنج شنبه  ۲۱تیر  ۲۸ . ۱۳۹۷شوال  .۱۴۳۹شماره ۲۷۵۷

قائم مقام بسیج سازندگی کشور در زیرکوه اعالم کرد

اردویتابستانه 200جهادگردرمناطقمحروماستان
دروگر -تابستان امسال بیش از  200گروه جهادی به مناطق محروم
استان اعزام می شوند .این خبر را قائم مقام بسیج سازندگی کشور در
دیدار با گروه های جهادی مستقر در زیرکوه اعالم و با اشاره به فعال بودن
خراسان جنوبی در حوزه گروه های جهادی اظهار کرد :گروه های جهادی
اعزامی تابستان امسال در استان شامل گروه های جهادی بومی محلی
است ضمن این که خراسان جنوبی میزبان گروه های مهمان هم خواهد
بود« .زهرایی» در حاشیه این دیدار همچنین از اعزام  900هزار جهادگر
به اردوهای جهادی مناطق محروم کشور در تابستان امسال خبر داد که
این جهادگران در قالب اردوهای یک ،هفت روزه و بیشتر در این مناطق
حضور خواهند داشت .وی تفاوت برنامه های گروه های جهادی امسال را
در مبحث جغرافیایی دانست که بر اساس آن هر گروه بین سه تا پنج سال
در منطقه حضور خواهد داشت.
وی در ادامه سخنانش به فعالیت 800گروه جهادی ویژه در کشور اشاره و
گروه های جهادی ویژه را افرادی معرفی کرد که سابقه حضور در سالیان

گذشته را داشته و از نظر مالی با خیران همکاری دارند .وی اظهار کرد:
بسیج سازندگی در زمینه ماموریت های ذاتی خود در قالب اقشار 22گانه
حضور می یابد .به گزارش «خراسان جنوبی» قائم مقام بسیج سازندگی
کشور همچنین به همراه مسئول بسیج سازندگی استان ،امام جمعه
های زیرکوه و اسفدن ،فرماندار و جمعی از مدیران زیرکوه با حضور در
روستاهای پیشبر ،فخرآباد و پیچکان از توابع بخش مرکزی ضمن دیدار
با جهادگران گروه جهادی مخلصین ،از نزدیک با روند خدمت رسانی
این گروه جهادی به مردم محروم شهرستان آشنا شد و با خانواده شهید
«احمدی»« ،ایوب پری»« ،مهدی میری» دیدار و گفت و گو کرد و در
دلجویی از جانباز سرافراز «نقوی» استفاده از ظرفیت جانبازان را مورد
تاکید قرار داد .گفتنی است  40نفر از دانشجویان بسیجی دانشگاه آزاد
اسالمی تهران واحد شمال با عنوان گروه جهادی مخلصین به مدت 11
روز در روستاهای علی آباد ،فخرآباد ،برسنان و پیشبر شهرستان زیرکوه
در زمینه عمران ،فرهنگی و آموزشی فعالیت خواهند کرد.

 64متقاضی انصراف دادند

با تامین مالی ایمیدرو

«اشتغال فراگیر» در استان مشتری ندارد

مرکز تخصصی سنگ تراشی در فردوس فعال می شود

فرخ نژاد-طرح اشتغال فراگیر در استان مشتری ندارد طوری که  64متقاضی اشتغال فراگیر استان
از دریافت تسهیالت در قالب این طرح انصراف دادند.
مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی سهم خراسان جنوبی را از تسهیالت
اشتغال فراگیر  151میلیارد و  200میلیون تومان اعالم کرد و گفت :از این مبلغ  65میلیارد و 890
میلیون تومان به بانک های عامل در استان ابالغ شد.
«فاطمی» از ارسال  119طرح اشتغال فراگیر با اعتبار  68میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز به بانک های
عامل در استان خبر داد و اظهار کرد :از این تعداد طرح معرفی شده فقط هشت طرح به مبلغ چهار
میلیارد تومان تسهیالت دریافت کردند.
به گفته وی  64متقاضی دریافت تسهیالت از این محل نیز به مبلغ  22میلیارد و  800میلیون تومان
انصراف دادند.
وی با بیان این که بقیه طرح ها نیز در دست بررسی است ،افزود :متقاضیان به بانک ها برای انعقاد
قرارداد مراجعه نمی کنند زیرا یارانه تسهیالت بعد از اتمام عملیات اجرایی پروژه و طرحی که برای
ایجاد در نظر دارند به آن ها پرداخت می شود.
وی یادآور شد :پس از ابالغ پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی متقاضیان روستایی به سمت
این تسهیالت جلب شدند اما از این طرح استقبال چندانی نمی کنند.

 189میلیون تومان برای ایجاد مرکز تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در فردوس اختصاص
یافت.
سرپرست مدیریت آموزش ،پژوهش و فناوری ایمیدرو با اعالم این خبر به حمایت های زیرساختی
ایمیدرو در چارچـوب برنامه ملی توانمندسازی منابعانسانی شاغـل در معادن و صنایع معدنی
بخشخصوصـی و در راستای ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان اشاره و اظهار کرد :تامین مالی برای
راه اندازی و ایجاد مرکز تخصصی و کارگاه آموزشی تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ،از جمله
این اقدامات است .
«غالمرضا مالطاهری» هدف از احداث و راه اندازی این مرکز را کمک به توسعه و اقتصاد شهرستان
فردوس بیان کرد و ادامه داد :فردوس ،به عنوان یکی از مناطق دارای ذخایر غنی از سنگهای قیمتی
و نیمه قیمتی ،با کمبود دستگاه های تراش سنگ در استان مواجه است و همین امر موجب شده تا
فعاالن معدن بدون ایجاد ارزش افزوده ،اقدام به خام فروشی این نوع سنگ ها کنند.
به گزارش شاتا ،وی با بیان این که با فراوری سنگ های تزیینی ،عالوه بر درآمد زایی مناسب ،اشتغال
قابل توجهی برای جوانان منطقه ایجاد می شود ،افزود :این مرکز با همکاری اداره کل آموزش فنی و
حرفه ای و فرمانداری شهرستان فردوس پنجم مهر ماه امسال با حضور رئیس هیئت عامل ایمیدرو،
نماینده مردم شهرستان فردوس در مجلس و نیز مسئوالن استانی افتتاح خواهد شد.

سوژه روز

سیمای برفکی خوسف در تابستان
مشمولی« -سیگنال موجود نیست» ،برفک ،پرش
تصاویر و قطع برنامه های شبکه های سیما مدتی است
شهروندان خوسف را کالفه کرده و فرصت تماشای
این جعبه جادویی را در اوقات فراغت و روزهای گرم
تابستان از آن ها و به ویژه ساکنان بافت جدید شهر و
مسکن مهر گرفته است.
آن طور که «محمدی» یکی از ساکنان بافت جدید
شهر خوسف می گوید :قطع پشت سر هم برنامه ها و

نامناسب بودن تصاویر شبکه های تلویزیونی به عنوان
یک سرگرمی سالم در روزهای گرم تابستان که شرایط
تفریح در پارک و  ...وجود ندارد باعث شده بیشتر
کودکان و نوجوانان اوقات فراغت خود را با رایانه و
گوشی تلفن همراه و  ...بگذرانند.
او بر اقدام متولیان امر برای حل این مشکل با توجه به
گذران اوقاتفراغت نوجوانان وجوانان تاکید و تصریح
می کند :فراهم نشدن زمینه تفریحات سالم به ویژه
در اوقات فراغت می تواند زمینه استفاده از تفریحات
ناسالم را در این قشر آسیب پذیر فراهم کند.

«حسنی» از اهالی محله شهید باهنر خوسف هم به
مشکل دریافت تصاویر و برنامه های تلویزیونی در شهر
خوسف از مدتی قبل اشاره و اظهار می کند :چند روزی
است تمام شبکه های تلویزیونی دچار مشکل شده یا
قطع است و حتی شبکه های یک ،دو و سه نیز پرش
دارد.او در ادامه از وعده ها برای نصب آنتن تقویتی
در ارتفاعات صحبت می کند که تاکنون راه به جایی
نبرده است« .قاسمی» از اهالی مسکن مهر خوسف
هم تاکید می کند :در بافت مسکن مهر وضعیت شبکه
های سیما از ابتدا مشکل داشت اما مدتی است به کلی

خبری از تصویر نیست و حتی امکان استفاده از برنامه
های رادیو هم وجود ندارد.
به گفته «کریمی» از دیگر شهروندان خوسف در مسیر
بولوار امام خمینی(ره) به سمت شرق شهر و بافت
جدید رادیوی خودرو قطع می شود و شبکه های سیما
نیز مشکل دارد این در حالی است که ساکنان اقدام به
نصب بهترین آنتن ها کرده اند.
تماس های تلفنی «خراسان جنوبی» با معاون صدا
و سیمای استان برای پاسخگویی به این دغدغه و
مطالبه مردمی به نتیجه نرسید.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

از گوشه و کنار استان

امشب؛ یادواره پدران و مادران آسمانی کرغند
حقانی -همایش بزرگ  120نفر از طالب و روحانیان کرغند ،یادواره و تجلیل از پدران و مادران آسمانی
امشب در مسجد جامع این دهستان برگزار می شود.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران قاینات با اعالم این خبر هدف از برگزاری این مراسم معنوی و همچنین
یادواره  20شهید دهستان آفریز در روز  22تیرماه جاری در جوار امامزاده زیدالنار را ترویج فرهنگ ایثار و
شهادت و احترام به فقه ،فقها و علمای دینی برشمرد.
حجتاالسالم«خداشناس»دیدارباخانوادهمعظمشاهد،غبارروبیگلزارشهداوضریحمطهرامامزادگان،
تجلیل از مادران و پدران آسمانی و طالب برجسته ،اقامه نماز جماعت ،مداحی ،سینه زنی ،سخنرانی و
قرائت دعای کمیل و ندبه توسط سخنرانان و مداحان برجسته کشوری و آستان قدس رضوی را از جمله
برنامه های این مراسم معنوی برشمرد.
به گفته وی این برنامه های معنوی به همت حوزه علمیه ،ناحیه مقاومت بسیج ،بنیاد شهید و امور ایثارگران،
شورای اسالمی و دهیاران ،روحانیان مستقر و هیئت امنای امامزادگان و ستاد اقامه نماز قاینات برگزار
می شود.

 100برنامه فرهنگی دهه کرامت در بشرویه

پورغزنین 100 -برنامه فرهنگی برای ایام دهه کرامت در شهرستان بشرویه تدارک دیده شد.رئیس
اداره تبلیغات اسالمی بشرویه در نشست برنامه ریزی دهه کرامت در این شهرستان ضمن تاکید بر باشکوه
برگزار شدن برنامه های این ایام ،تالش برای تحقق این مهم را تکلیفی برای نهادهای فرهنگی دانست.
حجت االسالم والمسلمین «بهشتی فر» با اشاره به حضور خدام رضوی در این ایام به شهرستان ،حضور در
گلزار شهدای شهرستان ،دیدار با خانواده های شهدا ،عیادت از بیماران ،حضور در جشن مسجد مجتمع
بین راهی امام رضا(ع) ،دبیرستان امام رضا(ع) و مسجد امام رضا(ع) شهر بشرویه را از جمله برنامه های
خدام رضوی در بشرویه برشمرد.
گفتنی است در پایان این نشست اجرای  100برنامه فرهنگی برای دهه کرامت در شهرستان تصمیم
گیری و مقرر شد دستگاه های مرتبط برنامه های خود را در دو روز کاری به دبیرخانه ستاد تحویل دهند.

یادواره  17شهید روحانی در قاین

یادواره  17شهید روحانی در حوزه علمیه جعفریه قاین برگزار شد .حجت االسالم والمسلمین «لشگری»،
استاد حوزه و دانشگاه قم در این یادواره امنیت جامعه را مرهون رشادت و خون پاک شهدا دانست و بر
ظرفیت باالی قاینات در زمینه حوزه های علمیه تاکید کرد.
به گزارش «خراسان جنوبی» این مراسم با حضور بیش از دو هزار نفر از اقشار مختلف مردم برگزار و پس
از مداحی و سینه زنی در مدح و منزلت امام صادق(ع) و شهدا با اهدای لوح از خانواده شهدای روحانی
تجلیل شد.

اعتباری دیگر برای احداث پل های میدان ورودی خضری دشت بیاض

سدیدی 110-میلیون تومان اعتبار دیگر برای احداث پل های رودخانه های میدان ورودی خضری دشت
بیاض هزینه می شود.
شهردار خضری دشت بیاض در گفت وگو با «خراسان جنوبی» این خبر را اعالم و به این نکته اشاره کرد که
این اقدام در زمینه رفع مشکالتی است که هر سال در مواقع بارندگی ایجاد می شود.
«اسماعیلی» تسریع در احداث میدان ورودی این شهر را از مطالبات مردمی مطرح و اظهار کرد :بر این
اساس تاکنون  700میلیون تومان برای تملک اراضی اطراف و بارریزی دو طرف میدان هزینه شده است.
وی همچنین از نصب سه مجتمع بازی پارکی با تجهیزات کامل در پارک های شهید فهمیده ،شادی دشت
بیاض و مسکن مهر جنب دادگاه در آینده نزدیک خبر داد و به تامین روشنایی پارک ارغوان خضری دشت
بیاض از یک هفته گذشته اشاره کرد.

افتتاح  2پروژه شهری دیهوک تا پایان شهریور ماه

استاد -پروژه های احداث فضای سبز و بوستان نماز رو به روی مسجد جامع قدس و به سازی و سامان دهی
بوستان شهید فهمیده دیهوک تا پایان شهریور ماه امسال به بهره برداری می رسد.
شهردار دیهوک با اعالم این خبر اعتبار اجرای این طرح های شهری را بیش از  550میلیون ریال از محل
اعتبارات داخلی شهرداری بیان کرد.
«خطیب» همچنین به آغاز عملیات حفاری کانال های پروژه گازرسانی شهر دیهوک به طول تقریبی
 30کیلومتر اشاره و اظهار کرد :این طرح که برای اجرای آن شش میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی
شهرداری پیش بینی شده است تا پایان آذر ماه امسال به پایان می رسد.

پایش مرغداری های غیر مجاز در خوسف

مشمولی -مرغداری های غیر مجاز خوسف پایش می شود.سرپرست شبکه دامپزشکی خوسف گفت:
با توجه به جوجه ریزی و پرورش جوجه بدون نظارت در مرغداری های بدون مجوز این پایش به منظور
جلوگیری از شیوع بیماری های آنفلوآنزای فوق حاد و باقی مانده دارویی انجام می شود.
«اکبری» همچنین از شناسایی چهار مرغداری گوشتی و دو مرغداری تخم گذار بدون مجوز در شهرستان
خوسف خبر داد.

تخفیف بلیت سفرهای اتوبوسی
دردفاتر پیشخوان دولت
بلیت اتوبوس های برون شهری از این به بعد
در دفاتر پیشخوان دولت استان با تخفیف
 20درصد عرضه می شود .معاون حمل و نقل
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاد های با
اشاره به در دستور کار قرار گرفتن طرح خروج
فروش بلیت از پایانه های مسافربری با همکاری
کارگروه دفاتر پیشخوان دولت استانداری

گفت :به منظور رفاه حال شهروندان و مسافران
از روز گذشته فروش بليت سفر با ناوگان حمل
و نقل اتوبوسی جاد های از طريق آژانسها،
دفاتر فروش شركتها و دفاتر پيشخوان دولت
استان و با 20درصد تخفیف شروع شد .به گفته
«گرجی» در مرحله اول این طرح با استفاده از
تکنولوژی روز و توان دفاتر پیشخوان دولت،

فروش بلیت از طریق همه دفاتر پیشخوان
دولت استان برای شرکت های حمل و نقل
مسافر اتوبوسی استان به مقاصد دارای قرارداد
سرویس دهی ممکن است .وي مزاياي این طرح
را كاهش سفرهاي شهري ،آلودگی محیط
زیست ،هزينه سفر ،ایجاد رقابت سالم و ارائه
خدمات مطلوب به مردم برشمرد.

شیوع بیماری های مشترک انسان و دام در روستاها

بیشترین موارد حاد بیماری های مشترک انسان و دام در روستاها و مناطق عشایری مشاهده می شود.
مدیر ارزیابی عملکرد اداره کل دامپزشکی در کارگروه آموزشی مبارزه با بیماری های دام و انسان
شهرستان بشرویه با بیان این مطلب بر برگزاری دوره های آموزشی در زمینه پیشگیری از این بیماری ها
در روستاها و مناطق عشایری تاکید کرد.دکتر «سهرابی» یکی از بیماری های مهم را هاری نام برد و گفت:
در مقابله با این نوع بیماری واکسیناسیون سگ های صاحب دار در اولویت است.وی همچنین به ارائه
توضیحاتی درباره اقدامات پیشگیرانه بیماری تب کریمه کنگو پرداخت.

