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شهرستان ها
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مدیر کل در بازدید از مناطق عشایری بشرویه اعالم کرد

جذب 9.3میلیاردتومانتسهیالتبرایجبران
خشکسالیهایعشایر
پورغزنین -از ابتدای امسال  9میلیارد و 300
میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه برای جبران
خسارت خشکسالی عشایر استان جذب شد.
مدیر کل امور عشایری این خبر را در بازدید از مناطق
عشایری کمنایی ،سیشک ،اسالم آباد و خداآفرید
شهرستان بشرویه اعالم و به این نکته اشاره کرد که
این تسهیالت از یک تا سقف  15تا  20میلیون تومان
به عشایر خسارت دیده از خشکسالی ها پرداخت می
شود« .قوسی» در ادامه سخنانش از خشک شدن 80
درصد منابع آب شرب مناطق عشایری استان طی17
سال خشکسالی صحبت کرد که در نتیجه آن بیشتر
مناطق عشایری با تانکر آب رسانی می شود.
وی در ادامه سخنانش ایجاد درآمد ،تولید و تامین
اشتغال را از دغدغه های عمده مطرح کرد و در حوزه
اشتغال زایی از تصویب  102طرح متعلق به جامعه
عشایری به مبلغ  219میلیارد ریال با اشتغال زایی
 333نفر از محل تسهیالت اشتغال پایدار روستایی
و عشایری در کارگروه اشتغال استان خبر داد که این
طرح ها به بانک های عامل معرفی شده است.
وی با بیان این که  70درصد درآمد عشایر وابسته به
دام آن هاست ،افزود :با سیاست گذاری های اخیر
برای بهره وری بیشتر عشایر در ترویج اصالح نژاد دام،
چرخه گسترش تولید گوشت قرمز و افزایش تولید
فراورده های خام دامی ایجاد شد.
وی بر این اساس به اختصاص  215میلیارد ریال
تسهیالت ارزان قیمت برای طرح های پرواربندی
اشاره کرد که سهم شهرستان بشرویه از این رقم
تاکنون پنج میلیارد تومان است .وی از دیگر اقدامات

هوشمند به مدت پنج ماه هم اشاره کرد و وعده ساخت
منبع  50متر مکعبی را از محل بودجه بحران داد.
وی همچنین برای پیگیری به منظور تجدید نظر
در هزینه پروانه چرای دام عشایر استان که رقم آن
معادل شمال کشور است هم وعده داد و در ادامه
درباره بازگشایی دو کیلومتر ایل راه پلنگ آباد از امور
عشایری خواست با همکاری فرمانداری شهرستان
هزینه های این مهم را برآورد کنند تا از محل اعتبارات
بحران برای رفع مشکل اقدام شود.

• •خبرهای خوب

در این زمینه را معرفی عشایر برای دریافت تسهیالت
پرواربندی پنج ساله با بهره چهار درصد برشمرد که در
شهرستان بشرویه میزان این تسهیالت  4.4میلیارد
ریال است.
به گفته وی در زمینه حمایت از بانوان عشایر هم بیش
از  40صندوق خرد راه اندازی شده است که عشایر
می توانند تا سقف  25میلیون تومان تسهیالت با بهره
چهار درصد از این صندوق ها دریافت کنند.
پرداخت تسهیالت کم بهره برای مرمت و به سازی راه
های عشایری از دیگر مواردی بود که مدیر کل امور
عشایری به دو مرحله انجام آن در هر سال اشاره کرد.

• •وعده به سازی ایل راه ها

معاون امور عمرانی استاندار هم با تاکید بر کوتاه
کردن دست دالالن و واسطه ها تصریح کرد :حاصل

دسترنج روستاییان و به ویژه عشایر باید مستقیم به
مصرف کننده برسد.
«علوی مقدم» بر این اساس روش های بسته بندی
نوین را تنها راه فروش بیشتر محصوالت روستایی و
عشایری دانست و گفت :خدمات و اقدامات صندوق
های خرد زنان و حمایت از این گونه اشتغال ها می
تواند در این زمینه کارگشا باشد که در این زمینه نیز
تسهیالت کم بهره روستایی شش درصد و در مناطق
عشایری مرزی با بهره چهار درصد اعطا می شود.
به گفته وی برای بازگشایی و مرمت ایل راه ها و راه
های مواصالتی عشایری و روستاییان امسال اعتبار
ویژه ای دیده شده است و با امکانات استانی این راه ها
به سازی خواهد شد.
وی به قطعی آب چاه موتور اسالم آباد توسط کنتور

فرماندار بشرویه هم در جمع اهالی روستای خداآفرید
به این نکته اشاره کرد که اختصاص اعتبارات استان با
معیار جمعیت سبب شده بشرویه با نرم جمعیتی پایین
اعتبارات کمتری دریافت کند.
«زمان زاده» این خوش خبری را هم اعالم کرد که
با اعتبارات امسال عملیات گازرسانی به روستای
خداآفرید که از خواسته های به حق مردم این منطقه
است انجام و شبکه گاز خانگی در این روستا افتتاح
خواهد شد .وی همچنین از در دستور کار قرار گرفتن
اصالح شبکه آب رسانی خبر داد که اقدامات عمرانی
آن از منبع ذخیره آب روستای رقه به سمت روستاهای
سرند و خداآفرید در حال پایان است و فقط چهار
کیلومتر دیگر آن به روستای خداآفرید مانده است که
به زودی تکمیل خواهد شد.
وی یادآور شد :احداث چاه ذخیره آب شرب در منطقه
خداآفرید یکی از طرح های مطالعاتی است که در
قالب چاه آب شرب بحران احداث و چرخه تکمیل آن با
اتصال به شبکه آب شرب شهرستان انجام خواهد شد.

 2پرونده گران فروشی در  15روز طرح نظارتی بشرویه
در  15روز اجرای طرح نظارتی ویژه اصناف بشرویه دو فقره پرونده تخلف
به دلیل رعایت نکردن نظامات صنفی و گران فروشی در این شهرستان
تشکیل شد و صاحبان این اصناف دو میلیون و  800هزار ریال جریمه
شدند.
رئیس صنعت ،معدن و تجارت بشرویه این خبر را در جمع خبرنگاران اعالم
و با اشاره به  53مورد بازرسی در مدت اجرای این طرح خواستار همکاری
ناظران افتخاری برای اجرای موثرتر این طرح نظارتی شد و همچنین
از مردم خواست هر گونه تخلف ،تقلب ،گران فروشی ،احتکار و ...را به
سامانه  124اطالع دهند.
«خدایی» با اشاره به اجرای بازرسی های ویژه در قالب تیم های صنعت،

معدن و تجارت و گشت های مشترک ادارات تاکید کرد :در قالب این طرح
واحدهای مختلف اصناف که نوسانات بازار را شامل می شود ،زیر نظارت
ویژه قرار می گیرند .وی در ادامه از برخورد جدی با نانوایان متخلف در
زمینه رعایت نکردن ساعت کاری ،وزن چانه ،حجم نان ،قیمت مصوب
نان ،ارائه نکردن خدمات مطلوب به مشتریان و اولویت مشتری در زمان
توزیع نان و  ...خبر داد.
وی با اشاره به اجرای طرح نظارتی ایام نوروز یادآور شد :در قالب این طرح
 358مورد بازرسی انجام و  13پرونده به ارزش  33میلیون و  165هزار
ریال تشکیل شد که بیشترین تخلفات مربوط به ارائه نشدن فاکتورخرید،
درج نکردن قیمت و گران فروشی بود.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

از گوشه و کنار استان

بزرگداشت شهید مدافع وطن در خوسف

مشمولی -یاد شهید مدافع وطن «ایمان یوسفی» در مساجد و حسینیه های شهرستان خوسف گرامی
داشته شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» مراسم یادبود شهید «ایمان یوسفی» به مناسبت دهه کرامت و گرامی داشت
سرداران و دو هزار شهید استان با همکاری پایگاه های بسیج و سپاه و همچنین تشکیل حلقه های صالحین
با محوریت این شهید در حسینیه روستاهای خور ،سرچاه شور و محافل انس با قرآن در مساجد چهارده
معصوم(ع) روستای مهدیه و باقرالعلوم(ع) شهر خوسف برگزار شد.
بنا براین گزارش همچنین یاد این شهید مدافع وطن در حسینیه روستای حاجی آباد بیرجند گرامی
داشته شد.

تدارک جشن والدت امام رضا(ع) در ورودی خضری دشت بیاض

سدیدی -جشن بزرگ والدت امام رضا(ع) در مجتمع رفاهی امام رضا(ع) در ورودی خضری دشت بیاض
برگزار می شود.
مسئول نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسالمی بخش نیمبلوک با تاکید بر انتظار مردم برای ایجاد فضای
بانشاط در ایام والدت به برگزاری این مراسم همزمان با والدت امام رضا(ع) اشاره کرد و برنامه های شاد
نمایشی،موسیقی،مولودی،شعرخوانی،طنزو...راازجملهبرنامههایایننهاددردههکرامتبرشمردکه
با همکاری ستاد بزرگداشت دهه کرامت برگزار می شود«.حسینی» با تاکید بر ترویج سبک زندگی رضوی
از فاصله زندگی های امروز با این سبک زندگی ابراز تاسف کرد.

خوسف میزبان خدام رضوی

با حضور خادمان رضوی در روستای بصیران بخش جلگه ماژان برنامه کاروان زیر سایه خورشید در
شهرستان خوسف آغاز شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» دیدار با امام جمعه ،حضور خدام رضوی در جمع مردم روستای قلعه زری و
سرچاه شور ،ادای احترام به مقام شهید مدافع وطن «ایمان یوسفی» و دیدار با خانواده این شهید ،شرکت
در مراسم کلنگ زنی بازسازی واقعه غدیر در شهر خوسف ،مراسم استقبال در امامزاده سید ابوالقاسم(ع)
روستای نصرآباد جشن بزرگ مردمی زیر سایه خورشید در مسجد جامع شهر خوسف از جمله برنامه های
این کاروان در خوسف است.

انتقاد از نبود امکانات ورزشی در روستاهای ماژان

دهیار اصغریه بخش جلگه ماژان از نبود امکانات ورزشی در روستاهای این بخش انتقاد کرد.
«احمدی» در گفت و گو با «خراسان جنوبی» با اشاره به شرکت  ۳۰نفر از بانوان روستا در جشنواره فرهنگی
ورزشی فراغت با نشاط خوسف خواستار احداث سالن ورزشی به مرکزیت یکی از روستاهای منطقه شد.
وی این نکته را هم مطرح کرد که هفته گذشته مقداری وسایل ورزشی برای راه اندازی خانه ورزش به این
روستا ارسال شد اما تاکنون مکانی برای ایجاد آن در نظر گرفته نشده است.

بانوان دیهوک هنر دستشان را به عتبات هدیه کردند

استاد 42 -نفر از بانوان خیر منطقه بازگ دیهوک یک تخته فرش شش متری دست بافتشان را برای
بازسازی عتبات عالیات هدیه کردند«.عدالتی» مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات دیهوک ارزش این
تخته فرش را که بافت آن حدود یک سال به طول انجامید را  50میلیون ریال اعالم کرد.
همچنین روز گذشته فرش دست باف دومتری دو بانوی خضری دشت بیاض که در مدت  20روز بافته شد
برای کمک به بازسازی عتبات عالیات در مراسمی برش خورد.

جشن های دهه کرامت در خوسف

به مناسبت دهه کرامت مراسم جشن و سرور در شهرها و روستاهای شهرستان خوسف در حال برگزاری
است .
به گزارش «خراسان جنوبی» این مراسم با مولودی خوانی ،اجرای سرود ،نمایش و سخنرانی در سالن
اجتماعات جهاد کشاورزی خوسف و با شعرخوانی ،اجرای دکلمه و مولودی خوانی و اهدای شاخه گل
به دختران در مرکز دارالقرآن هدایت خوسف برگزار شد .بنا براین گزارش همچنین به مناسبت این دهه
مراسم جشنی در کانون های فرهنگی تربیتی حضرت فاطمه زهرا(س) ،شهید هاشمی نژاد و پایگاه های
تابستانی اوقات فراغت شهرستان خوسف با حضور دانش آموزان و مربیان برگزار شد.

