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شهرستان ها
سهشنبه  ۲۶تیر ۳ . ۱۳۹۷ذی القعده  .۱۴۳۹شماره ۲۷۶۱

فقط 7درصدطرحهایاشتغالمصوببشرویهبهبارنشست
پورغزنین -از  236طرح مصوب اشتغال شهرستان
بشرویه در سال گذشته  16طرح عملیاتی شد.
فرماندار بشرویه در نشست کارگروه اشتغال
شهرستان به تصویب  209طرح در بخش کشاورزی،
 24طرح در حوزه صنعت و سه طرح خدماتی با اعتبار
 112میلیارد تومان در سال گذشته اشاره و اظهار
کرد :از این تعداد  16طرح عملیاتی شده که رقم
پایینی است« .علیرضا زمان زاده» بر این اساس یکی
از مشکالت پرداخت تسهیالت در برخی بانک های
عامل را تاکید بر داشتن ضامن کارمند دانست که
روند پرداخت را با کندی مواجه کرده است.
فرماندار در عین حال به برگزاری  12کارگروه
اشتغال با  179مصوبه از ابتدای امسال اشاره کرد
و گفت :شهرستان بشرویه با توجه به نرم جمعیتی
در استان رتبه خوبی در جذب اعتبارات کارگشایی
دارد.
ادامه سخنانش به مجهزترین کارگاه خراطی و
میناکاری روی مس در شهرستان اشاره و ابراز
امیدواری کرد :با تجهیز و آموزش در رشته های

متنوع صنایع دستی گامی موثر در زمینه اشتغال
بانوان برداشته شود« .زمان زاده» با اشاره به هزینه
کرد بیشتر تسهیالت امسال میراث فرهنگی با توجه
به اهمیت اقلیم منطقه در زمینه احداث اقامتگاه
های بوم گردی ابراز امیدواری کرد :با ورود بخش

خصوصی تعداد این اقامتگاه ها به  10مورد برسد.
وی همچنین از در دستور کار بودن طرح نیروگاه
های خورشیدی خانگی برای تامین درآمد و معیشت
خانوارهای روستایی خبر داد .مدیر عامل شهرک
های صنعتی استان هم در این نشست به کمترین نرخ

زمین در شهرک صنعتی بشرویه اشاره و این مقوله
را یک امتیاز برای سرمایه گذاری در این شهرستان
مطرح کرد.
«جرجانی» همچنین برای واگذاری زمین با حداقل
مبلغ پرداختی به سرمایه گذاران برای رونق کسب و
کار در شهرک صنعتی بشرویه اعالم آمادگی کرد.
مشاور استاندار در امور اقتصادی هم به رتبه هشتم
بشرویه در جذب پروژه های اشتغال زایی در استان
در حالی اشاره کرد که به گفته وی این شهرستان در
زمینه پرداخت و تسریع امور رتبه اول استان را دارد.
«حسینی» با اشاره به فرصت ویژه اختصاص 1.5
میلیارد تومان از اعتبارات ملی بر اشتغال روستایی
و عشایری تاکید کرد و گفت :پرداخت تسهیالت در
حداقل زمان در دستور کار قرار گیرد.
وی بر این اساس از ابالغ دستور تسریع در معرفی
طرح ها به فرمانداران خبر داد و تصریح کرد :بانک
های عامل هم همکاری الزم را در پرداخت و تسهیل
پرداخت اعتبارات به کار گیرند چرا که روزانه عملکرد
آن ها رصد می شود.

انتقاد فرماندار خوسف از ضعف فرهنگ کار جوانان روستایی
مشمولی -در جوانان روستاها فرهنگ کار از بین رفته است و جوان بیل
به دست نداریم.
این مطلب را فرماندار خوسف در انتقاد از ضعف فرهنگ کار در جوانان
روستا مطرح کرد و ضمن تقدیر از فعالیت گروه جهادی  ۱۲نفره دانش
آموزان و دانشجویان بسیجی والیت و شهید بهنام محمدی که در قالب
طرح هجرت در مدارس روستای اکبرآباد بخش جلگه ماژان خوسف
فعالیت دارند ،گفت :این گروه جهادی با فعالیت و تالش روحیه کار را به
روستا آورده است« .شفیعی» در ادامه از مشکالت و کمبود زیرساخت ها
در خوسف صحبت و به این نکته اشاره کرد که با توجه به توزیع اعتبارات
شهرستان ها بر اساس نرم جمعیتی خوسف در رتبه دهم قرار دارد این در
حالی است که هنوز بسیاری از زیرساخت ها از جمله گاز در جلگه ماژان
به عنوان بزرگ ترین بخش استان فراهم نیست.
وی با اشاره به مشکالت اعتباری در این شهرستان یادآور شد :اعتبارات
اختصاصی به شهرستان ها به پروژه های نا تمام باالی  60تا  70درصد

حصارکشی  ۳۷آموزشگاه خبر داد و از خیران خواست برای اقدام در
مدارسی که حصارکشی ندارد و کف حیاط آن خاکی است ورود کنند.
مدیر گروه جهادی والیت شهرستان خوسف هم به آغاز فعالیت این گروه
جهادی از سال 92تصریح کرد :این گروه جهادی در شهر خوسف احداث
و تکمیل مسجد علی بن ابیطالب(ع) و پایگاه های بسیج در روستاهای
آرک ،سلم آباد ،قلعه زری و چاه پنج تن آل عبا در امور ساختمانی مانند
بتن ریزی و کف سازی ،زیباسازی و شعار نویسی و هم اکنون نیز در مدارس
روستای اکبرآباد ماژان بتن ریزی حدود  ۴۰۰متر مربع کف حیاط ،رنگ
آمیزی و شعار نویسی و در کنار آن برنامه های فرهنگی را بر عهده دارد.
«حسینی» از مسئوالن هم خواست جهادگونه برای ایجاد اشتغال جوانان
تالش کنند .سرهنگ «بشیری» فرمانده سپاه خوسف هم در این بازدید از
فعالیت این گروه جهادی و همراهی و همکاری مسئوالن شهرستان تقدیر
کرد .به گزارش «خراسان جنوبی» این گروه جهادی به مدت یک هفته به
طور شبانه روزی فعالیت کردند.

پیشرفت تعلق می گیرد و نمی توان پروژه جدیدی تعریف یا برای اجرای
پروژه های کوچک اقدام کرد .فرماندار ضمن استقبال از سرمایه گذاری
در این شهرستان به اقدام های انجام شده در جذب سرمایه گذاران داخلی
و خارجی با هدف اشتغال زایی اشاره کرد.
«شفیعی» از مدیر آموزش و پرورش شهرستان هم خواست اجرایی شدن
مصوبه شورای آموزش و پرورش در زمینه کمک به دهیاری ها برای تهیه
کولر مدارس را پیگیری کند.

• • 60آموزشگاه بدون حصارکشی در خوسف

مدیر آموزش و پرورش خوسف هم در این بازدید از تهیه مصالح و وسایل
مورد نیاز این گروه جهادی با کمک خیران بومی خبر داد و گفت :پس از
اقدام مطلوب این گروه جهادی در نوروز امسال با کف سازی دبستان پنج
تن آل عبا بخش جلگه ماژان مقرر شد با هدف صرفه جویی در هزینه ها در
اردوی تابستان نیز کف سازی و بتن ریزی مدارس اکبرآباد به این گروه
محول شود« .دانایی» با اشاره به  ۹۷آموزشگاه در شهرستان خوسف از

شناسایی  2هزار معلول در طبس
توسلی -دو هزار معلول توسط مراکز توان بخشی در شهرستان طبس
شناسایی و از خدمات مستمر و غیر مستمر برخوردار شدند.
رئیس اداره بهزیستی طبس با اعالم این خبر درباره خانوارهای دو
معلولی در شهرستان گفت :در شهرهای طبس ،عشق آباد و دیهوک
به ترتیب  24 ،164و هفت خانوار دو معلولی وجود دارد.
«حسینی» همچنین به وجود  9خانوار سه معلولی در شهر طبس
اشاره و تعداد این خانوارها را در عشق آباد و دیهوک به ترتیب پنج و
شش خانوار برشمرد .وی این نکته را هم مطرح کرد که در شهر طبس
همچنین یک خانواده چهار معلولی شناسایی و از خدمات بهزیستی
برخوردار شد .وی در ادامه به فعالیت سه مرکز توان بخشی معلوالن
در این شهرستان اشاره کرد که روزانه  90معلول می توانند از خدمات
این مراکز استفاده کنند.
وی با تاکید بر انجام مشاوره های ژنتیک قبل از ازدواج برای کاهش
معلولیتهابهانجاماینمشاورههادرمرکزتوان بخشیشهیدفوالدی
اشاره و تصریح کرد :سال  95با انجام مشاوره های ژنتیکی غربالگری
 173مورد پرخطر شناسایی و  107مورد به مرکز استان ارجاع شد
که  60مورد برای انجام آزمایش ژنتیک مراجعه کردند.

رئیس اداره بهزیستی طبس در ادامه سخنانش به جذب صد در صدی
اعتبار اختصاص یافته به این نهاد حمایتی اشاره کرد و این که هنوز
افرادی در نوبت دریافت تسهیالت اشتغال بهزیستی هستند.
وی یادآور شد :تسهیالت پرداختی در زمینه کشاورزی ،دامپروری و
مشاغل خانگی اعم از قالی بافی ،خیاطی و ...بوده است.
«حسینی» همچنین از ارائه خدمات مستمر به  400بانوی سرپرست

خانوار زیر پوشش خبر داد و یادآور شد 31 :مهدکودک و آدینه مهر زیر
نظارت بهزیستی و دو خانه نرگس و حافظ برای نگهداری کودکان زیر
پوشش فعال است که  25کودک در این مراکز نگهداری می شوند.
به گفته وی مشارکت های مردمی توسط موسسه های خیریه با نظارت
بهزیستی جذب می شود که شامل موسسه حضرت عباس(ع) و
الزهرا(س) ،حافظ و خانه نرگس است.
وی بر این اساس از جمع آوری و توزیع دو میلیارد و  250میلیون ریال
در سال گذشته و  468میلیون و  500هزار ریال در سه ماهه اول
امسال از محل مشارکت های مردمی خبر داد.
وی یادآور شد :همچنین سال گذشته حدود یک میلیارد ریال در
بخش مشاوره و  750میلیون و  478هزار ریال در حوزه آموزش های
پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی هزینه شد.
وی از افزایش  14درصدی میزان مستمری های امسال مددجویان
بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) هم خبر داد و اظهار کرد:
مرکز اورژانس اجتماعی سال گذشته با وجود کمبود اعتبار از محل
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها راه اندازی شد و شهرستان طبس
سه مرکز مشاوره فعال دارد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

از گوشه و کنار استان

یادواره ای برای  4شهید امامزاده کارشک
سدیدی -یادواره 4شهید آرام گرفته در امامزاده عبدا ...روستای کارشک 29تیرماه جاری برگزار می شود.
«حیدری» مسئول نمایندگی اوقاف و امور خیریه بخش نیمبلوک با اعالم این خبر از اقامه نماز جمعه هفته
جاری به مناسبت دهه کرامت و بزرگداشت امامزادگان به روال سال های گذشته در جوار بارگاه امامزاده
عبدا...بن موسی روستای کارشک خبر داد.

خدام رضوی  29تیرماه در نهبندان

مرندی-شهرستان نهبندان به مناسبت دهه کرامت  29تیرماه جاری میزبان خادمان حرم امام رضا(ع)
می شود.
«هادی محمدی» دبیر ستاد مردمی استقبال از خدام رضوی با اعالم این خبر استقبال مردمی از خدام
رضوی ،غبارروبی گلزار شهدا ،دیدار با امام جمعه ،فرماندار و مسئوالن ،خانواده معظم شهدا و جانبازان،
عیادت از بیماران بیمارستان شهید آتشدست و برگزاری جشن بزرگ زیر سایه خورشید را از برنامه های
سفر خادمان رضوی به مناسبت میالد امام رضا(ع) در این شهرستان برشمرد.

تاکید بر شناسایی اداره های پرمصرف برق سرایان

موسوی -اداره های پرمصرف برق شهرستان سرایان شناسایی شود .معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
فرماندار سرایان در نشست بررسی مشکالت ناشی از کمبود و قطعی برق در برخی نقاط این شهرستان با
تاکید بر این مطلب از مدیران دستگاه های اجرایی خواست نظارت و کنترل بیشتری در این زمینه داشته
باشند.
«مرادی» با اشاره به رشد چشمگیر مصرف برق به دنبال گرم شدن هوا در ماه های اخیر همچنین خواستار
اصالح نحوه محاسبه جرایم مشترکان پرمصرف برق شد و تصریح کرد :تعیین جرایم مشترکان باید بر اساس
ميزان مصرف برق مد نظر قرار گيرد.
وی استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی را در مدیریت مصرف آب و برق هم مورد تاکید قرار داد و به
اماکنی که نیاز به برق مداوم دارند ،توصیه کرد :به منظور کاهش مشکالت در قطعی برق احتمالی برای
تامین دیزل اقدام کنند.

 30درصد درخواست های طالق زیرکوه به سازش ختم شد

در سه ماه اول امسال حدود  30درصد درخواست های طالق با مشاوره های بهزیستی به سازش ختم شد.
رئیس اداره بهزیستی زیرکوه با بیان این مطلب دلیل  15درصد طالق های این شهرستان را اعتیاد اعالم
کرد و اولین قدم جلوگیری از بروز و کاهش آسیب ها و معضالت اجتماعی را افزایش آگاهی مردم از این
آسیب ها دانست.
«بارانی» در ادامه به ارائه خدمات به هزار و  200معلول 300 ،بانوی سرپرست خانوار 60 ،یتیم و هزار و
 150کودک در مهدکودک های شهرستان اشاره و برای تحقق صد در صدی اهداف ،برنامه ها و فعالیت
های این نهاد حمایتی در حوزه های توان بخشی ،اجتماعی ،پیشگیری و مشارکت های اجتماعی خواستار
همکاری دستگاه های اجرایی ،سمن های مردم نهاد و خیران شهرستان شد.

جریان برق تولیدی  20روستایی بشرویه در شبکه

رحیمیان -برق تولیدی  20مشترک روستایی بشرویه وارد شبکه سراسری شد .دهیار شهرک امام
خمینی(ره) بشرویه با اعالم این خبر به اتصال نیروگاه  100کیلو واتی روستایی این شهرک به شبکه
سراسری برق اشاره و اظهار کرد :برق تولیدی  20مشترک این شهرک که هر کدام برای ایجاد نیروگاه
خورشیدی به ظرفیت پنج کیلو وات در پشت بام منازل خود اقدام کرده بودند پس از کش و قوس های فراوان
در شبکه سراسری برق جریان یافت.
«مرادزاده» اعتبار این پروژه را حدود  700میلیون تومان اعالم کرد که  85درصد آن از محل صندوق توسعه
ملی و  15درصد آورده شخصی است.

توزیع  ۴۰سبد غذایی بین مددجویان سرایان

به مناسبت هفته بهزیستی  ۴۰سبد غذایی به ارزش شش میلیون و  800هزار تومان بین مددجویان زیر
پوشش بهزیستی سرایان توزیع شد.
رئیس اداره بهزیستی سرایان با اعالم این خبر برخی اقالم این سبدها را شامل برنج ایرانی ،روغن مایع،
پنج کیلوگرم قند شکسته ،چای و  ...برشمرد و ارزش هر سبد غذایی را حدود  ١٧۰هزار تومان بیان کرد.

توقیف محموله دام قاچاق در نهبندان

ماموران ایست و بازرسی معدن حاجات نهبندان هشت راس گوسفند بدون مجوز بهداشتی-قرنطینه ای را
در یک خودروی سواری در مسیر زابل – نهبندان شناسایی و این محموله را متوقف کردند.
«راه انجام» رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان با بیان این مطلب از توقیف  21محموله دام زنده غیر مجاز
شامل 75نفر شتر 131،رأس گوسفند و 11رأس گاو که از استان سیستان و بلوچستان به سایر نقاط کشور
حمل میشد از ابتدای امسال در این شهرستان خبر داد.

پیاده روی  120بانوی نوغاب پسکوه

 120بانوی بسیجی روستای نوغاب پسکوه بخش نیمبلوک در همایش پیاده روی شرکت کردند .به
گزارش «خراسان جنوبی» در این همایش پیاده روی که به مناسبت والدت حضرت معصومه(س) با هدف
ایجاد شادابی ،تحرک و پویایی بانوان برگزار شد ،شرکت کنندگان مسیر  10کیلومتری تا جوار امامزاده
اسماعیل خشکان را پیمودند.

درخشش دختران اسکیت باز آیسک

تعیین حریم آتشکده نهبندان
کلید خورد
عملیات سامان دهی و تعیین حریم محوطه تاریخی
آتشکده نهبندان در روستای آتشکده علیا واقع در
منطقه شاهکوه این شهرستان آغاز شد.
کارشناس باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری با اعالم این خبر به واقع
شدن این آتشکده در زمینی به مساحت  30هکتار
اشاره و اظهار کرد :این بنا مربوط به دوره تاریخی
قبل از اسالم بوده و شامل قلعه ،چهار ستون معروف

به آتشکده و استقرارهای مرتبط در حاشیه آن است.
«محمد فرجامی» از جمله آثار باقی مانده این اثر به
پالن ،پی قلعه و پایه ستون های سنگی با مالت گچ
اشاره کرد و یادآور شد :برنامه بعدی میراث فرهنگی
مطالعه باستان شناسی و دوره تاریخی در این محدوده
است.
به گفته وی بخشی از سازه های این آتشکده شناسایی
و آزادسازی شده و حریم بخشی دیگر در داخل و خارج
روستا توسط علمک هایی مشخص شده است.
گفتنی است هم اکنون این بنا تنها بنای معروف به
آتشکده در استان است که مورد توجه پژوهشگران

داخلی و خارجی از جمله هون سدین ،احمد مستوفی
و  ...قرار گرفته و به شماره  28126ثبت ملی شده
است.

کشف  66تن پیاز قاچاق زعفران
در سرایان
سال گذشته  66تن پیاز قاچاق زعفران در شهرستان
سرایان کشف شد.
رئیس کمیسيون مبارزه با قاچاق کاال و ارز سرایان
با اشاره به انجام حدود  170مورد گشت بازرسی و

 25گشت مشترک دستگاه های اجرایی شهرستان
در سال گذشته ،کشف  6۶تن پياز زعفران۱۲ ،تن
برنج ۲۵ ،كيلوگرم چاي۱۲۸ ،كيلوگرم سير۲۲۰ ،
كيلوگرم ليموترش 55 ،كيلوگرم البسه و هزار و 319
نخ سيگار و تحویل  26نفر به مراجع قضایی را در این
زمینه از دستاوردهای این بازرسی ها برشمرد.
«رسولی مقدم» در ادامه سخنانش اقتصاد مقاومتي
را راه حل برون رفت از مشكالت اقتصادی دانست و
در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کاالی شهرستان
تاکید کرد :بدون مبارزه قاطع با قاچاق نمي توان به
اهداف اقتصاد مقاومتي دست يافت.

عرب نجات -دو اسکیت باز دختر آیسک در مسابقات استانی درخشیدند.به گزارش «خراسان جنوبی» در
رقابت های اسکیت استان به مناسبت والدت حضرت معصومه(س) و روز دختر« ،آیدا جهانی» و «ریحانه
عربی» در اولین حضور اسکیت بازان آیسک در مسابقات استانی موفق به کسب عنوان شدند.
بنابراین گزارش در این رقابت ها «ریحانه عربی» در رده سنی هشت سال در ماده  100متر سرعت و گروهی
 200متر قهرمان شد و در  100متر سرعت و  200متر گروهی در رده سنی  9سال ،مقام چهارمی به «آیدا
جهانی» رسید .گفتنی است در این دوره از مسابقات اسکیت بازانی از طبس ،بشرویه ،فردوس ،بیرجند و
سرایان حضور داشتند.

بدون تیتر
*  40نفر از عشایر خوسف طی مراسمی با حضور مسئوالن برای اولین بار برای زیارت امام رضا(ع) عازم
مشهد مقدس شدند.

