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شهرستان ها
پنجشنبه ۱۸مرداد ۲۶ . ۱۳۹۷ذی القعده  .۱۴۳۹شماره ۲۷۸۱

از قلم خبرنگار

عذرخواهی معاون استاندار از تاخیر در معرفی فرماندار یک شهرستان

«کریمی»برکرسیفرمانداری قایناتنشست

چند خط بی رودربایستی برای استاندار

امام جمعه از نبود استاندار در مراسم معارفه فرماندار قاینات انتقاد کرد
حقانی -در شورای اداری قاینات «محمد کریمی» به
عنوان فرماندار این شهرستان معرفی شد.
به گزارش «خراسان جنوبی»  13اردیبهشت ماه
امسال دکتر «مشیرالحق عابدی» به عنوان سرپرست
فرمانداری قاینات منصوب و از  10خرداد ماه با حفظ
سمتمعاونتهماهنگیاموراقتصادیوتوسعهمنابع
انسانی استاندار را هم عهده دار شد.
بنا براین گزارش با گذشت دو ماه و هفت روز از اداره
فرمانداری این شهرستان با سرپرستی در شورای
اداری روز گذشته قاینات «محمد کریمی» که ابتدای
خرداد ماه به عنوان مدیر کل دفتر سیاسی ،انتخابات
و تقسیمات کشوری استاندار منصوب و  23خرداد
ماه با حفظ سمت سرپرستی فرمانداری زیرکوه را
عهده دار شد ،به طور رسمی به عنوان فرماندار این
شهرستان معرفی شد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار در جلسه شورای
اداری قاینات ضمن عذرخواهی از تاخیر ایجاد شده
در معرفی فرماندار این شهرستان تصریح کرد :بابت
تاخیر در معرفی فرماندار قاینات اگر چه بنده هیچ
تقصیریندارمولیازمردماینشهرستانعذرخواهی
می کنم .دکتر «اسماعیلی» در ادامه به ایراد سخنانی
درباره توطئه ها و دسیسه های استکبار جهانی علیه
نظام مقدس اسالمی پرداخت و هشدار داد :دشمنان
اسالم و انقالب تمام قد علیه نظام و مردم ایستاده اند و
تا جایی که بتوانند دست از تحریک احساسات مردم،
ایجاد اختالف و بزرگنمایی مشکالت برنخواهند
داشت.
وی بر این اساس تاکید کرد :امروز انسجام ملی و
ایستادگی در برابر دشمنان باید در راس امور قرار
گیرد .وی همچنین اظهار کرد :امروز مردم از دعواها
و اختالفات سیاسی خسته شده اند و بر این اساس
باید ایجاد اشتغال و رفع مشکالت مورد توجه ویژه
قرار گیرد.

افراط و تفریط ،صادق و مردم دار باشد.

• •خبرهای خوش برای قاینات

• •منشورگفتوگویسیاسیدرشهرستانها

معاون سیاسی امنیتی استاندار در ادامه ایجاد منشور
گفت و گوی سیاسی را از سیاست های دولت برشمرد
و از تحقق آن تاکنون در شهرستان های فردوس و
بشرویه خبر داد و تصریح کرد :منشور گفت و گوی
سیاسی به زودی در شهرستان های قاینات و زیرکوه
هم محقق خواهد شد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همچنین ضمن
تبریک  17مرداد ماه و روز خبرنگار از اصحاب رسانه
خواست با انعکاس حقایق و انتقادات سازنده هدایتگر
افکار عمومی و یاریگر مسئوالن باشند.
دکتر «اسماعیلی» همچنین از ابالغ موضوع تشکیل
کارگاه های آموزشی برای فعاالن و داوطلبان عرصه
خبر به فرمانداران شهرستان ها خبر داد.
وی احداث هتل در شهر قاین را هم ضروری دانست و
به پیگیری ها برای تحقق این مهم اشاره کرد.

• •انتقادازنبوداستاندار

امامجمعهقاینهمازحضورنیافتناستانداردرمراسم
معارفه فرماندار شهرستان قاینات گالیه و اظهار کرد:
بهتر بود شخص استاندار در مراسم معارفه فرماندار
شهرستان حضور می یافت تا فرمانداران از پشتوانه
محکم تری برخوردار باشند.
حجت االسالم والمسلمین «رحمانی» تصریح کرد:
برای استاندار شایسته نیست در کمتر از دو ماه دو
فرماندار برای یک شهرستان معارفه شوند.
وی در ادامه سخنانش به تشریح سیاست از دیدگاه
نبوی ،علوی و فاطمی پرداخت و تاکید کرد :سیاست
واژه بدی نیست اما سیاست بازان و سیاست کاران به
این واژه ورود کرده اند و آن را بد جلوه می دهند.
وی درباره خصوصیات و ویژگی های یک مدیر نظام
مقدس اسالمی هم بر این نکته تاکید کرد که یک مدیر
موفق باید زمان شناس ،آینده نگر ،میانه رو و دور از

سرپرست سابق فرمانداری قاینات و معاون هماهنگی
امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار هم در
سخنانی بر هوشیاری در جنگ تمام عیار اقتصادی
دشمن تاکید و اظهار کرد :باید برای رفع مشکالت
اقشار مختلف به ویژه کارگران و کامیون داران که از
بیشترین اقشار در شهرستان قاینات هستند ،تالش
شود.
دکتر «عابدی» ضمن اعالم خبر تامین مقدمات ایجاد
دانشکده هوشمند در قاین از راه اندازی این مرکز
علمی و آموزشی در آینده نزدیک خبر داد.
وی با تاکید بر قرار گرفتن موضوع اشتغال در راس امور
فرمانداری قاینات با توجه به اهمیت باالی این موضوع
از تدوین تابلوی سرمایه گذاری شهرستان قاینات خبر
داد و اظهار کرد :تسهیالت مناسبی در مبحث اشتغال
زایی و به ویژه اشتغال روستایی اختصاص یافته است.
به گفته وی  180میلیارد ریال اعتبار برای پرورش بز
ساننبهدوشرکتسهامیزراعیخضریدشتبیاض
و اسالم آباد اختصاص یافته و این اقدام به صورت
پایلوت در استان انجام می شود.
فرماندار قاینات هم در این جلسه به تشریح سیاست
ها ،طرح ها و برنامه های کاری خود پرداخت و تاکید
کرد :ایجاب می کند در قاینات به عنوان بزرگ ترین
شهرستان استان بر اساس سه اصل صداقت ،صراحت
و صمیمیت در خدمت به مردم از هیچ کوششی دریغ
نشود« .کریمی» از اقشار تاثیرگذار شهرستان خواست
با حفظ وحدت و همدلی برای پیشرفت و سازندگی
قاینات ورود و تالش کنند .به گزارش «خراسان
جنوبی» در پایان جلسه شورای اداری قاینات «محمد
کریمی» به عنوان فرماندار شهرستان معرفی و از
خدمات دکتر «عابدی» تجلیل شد.

روز خبرنگار در شهرستان ها
گروهشهرستانها-روزگذشتههمانطورکهتحریریه
روزنامه خراسان جنوبی در بیرجند میزبان مسئوالن
قدرشناس بود خبرنگاران شهرستان های این روزنامه
هم با ارسال پیام ،برگزاری جلسات و همچنین حضور
مسئوالن در محل کارشان تجلیل شدند.

خبرنگار را به وی تبریک گفتند« .هاشمی» رئیس
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نهبندان در این دیدار
رسانه ای گفت :دانایی موهبتی الهی است که از قلم
نشات می گیرد و خبرنگاران چشم بینا و زبان گویای
مردم هستند.

• •تقدیر از خبرنگار خراسان جنوبی در
نهبندان

• •تجلیل از خبرنگاران حوزه بسیج قاینات

به گزارش «خراسان جنوبی» روز گذشته همزمان با
 17مرداد ماه مهندس «صادقی» معاون امور عمرانی
فرماندار نهبندان به همراه رئیس اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی این شهرستان با حضور در محل کار
خبرنگار روزنامه خراسان جنوبی در نهبندان روز

همچنین با برگزاری جلسه ای خبرنگاران فعال حوزه
بسیج شهرستان قاینات از جمله خبرنگار روزنامه
خراسان جنوبی تجلیل شدند.
فرمانده و مسئول عقیدتی سیاسی ناحیه مقاومت
بسیج قاینات در مراسم تجلیل از خبرنگاران فعال
این حوزه در شهرستان در سخنانی به نقش بی بدیل

خبرنگاران در توسعه از طریق انعکاس مشکالت به
مسئوالن اشاره و تاکید کردند :رسالت خبرنگاران
انعکاس دردهای جامعه است که نباید فراموش شود.
به گزارش «خراسان جنوبی» در ادامه این جلسه با
اهدای لوح و هدایایی از سه خبرنگار بسیجی و ایثارگر
قاینات از جمله «جعفر حقانی» خبرنگار روزنامه
خراسان جنوبی در این شهرستان تجلیل شد.
بنا براین گزارش همچنین در مراسمی با حضور معاون
سیاسی امنیتی استاندار ،معاون هماهنگی امور
اقتصادی و توسعه منابع انسانی و فرماندار قاینات از
دو خبرنگار فعال تقدیر شد.

• •تجدید میثاق خبرنگاران طبس با شهدا

خبرنگاران طبس هم صبح روز گذشته با حضور در
گلزار شهدای گمنام این شهر ضمن عطرافشانی و
گلباران گلزار شهدا با مقام واالی شهیدان تجدید
میثاق کردند.
به گزارش «خراسان جنوبی» دیدار خبرنگاران و
اصحاب رسانه با خانواده های شهیدان «االهی»
و «شیردل» از دیگر برنامه های  17مرداد ماه در
طبس بود.
گزارش خبرنگاران ما از دیگر شهرستان ها هم
حاکی است روز گذشته به مناسبت  17مرداد ماه و
روز خبرنگار مسئوالن و مدیران دیگر شهرستان ها
با ارسال پیام و برگزاری جلساتی از خبرنگاران فعال
تجلیل کردند.

در شورای ورزش شهرستان مطرح شد

فرماندار :به شهرستان خوسف به چشم
یک بخش نگاه می شود!

مشمولی -هنوز به شهرستان خوسف به چشم یک بخش نگاه می شود.
این مطلب را فرماندار خوسف در نشست شورای ورزش شهرستان در
انتقاد از تقسیم ناعادالنه امکانات ورزشی مطرح کرد« .شفیعی» با انتقاد از
نبود زیرساخت های ورزشی در این شهرستان گفت :انتظار می رود اداره
کل ورزش و جوانان در زمینه تامین زیر ساخت ها به شهرستان کمک کند
و تا پایان شهریور ماه امسال بخشداران و دهیاران در روستاهای پرجمعیت
 ۳۰زمین فوتبال و والیبال ساحلی ایجاد کنند.
رئیس گروه ورزش های همگانی و روستایی اداره کل ورزش و جوانان هم
در این جلسه از تدوین سند توسعه ورزش استان خبر داد و گفت :در این
سند به ورزش های روستایی و همگانی توجه ویژه ای شده است.
به گفته «غالمی» در راستای توسعه ورزش روستایی ،تجهیزاتی برای

 ۱۰۰خانه ورزش روستایی تحویل این اداره کل و پیرو این موضوع
 ۱۴خانه ورزش در شهرستان خوسف تجهیز شد و تا پایان امسال نیز
تعدادخانه های ورزش روستایی به  ۳۰مورد افزایش خواهد یافت.
«چهکندی نژاد» رئیس اداره ورزش و جوانان خوسف هم در این نشست
از برگزاری لیگ والیبال ساحلی و میزبانی مسابقات هفت سنگ بانوان
شرق کشور در این شهرستان خبر داد و درباره استخر شنای درحال
احداث خوسف گفت :تا کنون یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان در این
مجموعه هزینه شده و حدود یک میلیارد تومان دیگر برای تکمیل آن نیاز
است که در صورت تخصیص استخر خوسف  ،سال  ۹۸به بهره برداری
می رسد.
به گزارش «خراسان جنوبی» نبود وسیله برای رفت و آمد ورزشکاران،

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

حقانی -آقای استاندار از آن جا که نقش بی بدیل مردم قاینات در پیروزی
انقالب اسالمی و دوران پس از آن بر کسی پوشیده نیست و تقدیم  405شهید
مویدی بر این گفته است و برخورداری منطقه از شخصیت های برجسته علمی،
مذهبی ،سیاسی و  ...نشان از استعدادها و ظرفیت های این شهرستان دارد به
نظر نمی رسد سفر مقامات مسئول به این منطقه محروم ،حضور در جمع مردم
و شنیدن مطالباتشان انتظار و توقع زیادی باشد ،این در حالی است که برخی
مدیران در دوران خدمت خود حتی برای یک بار به این شهرستان سری نزده و
بعضی هم فقط برای معارفه و تودیع مدیران حوزه خود در این شهرستان حضور
یافته اند .در کنار این بی مهری و ندیدن های مردم قاینات از فرصت رسانه استفاده و در این مطلب خالصه
وار تبعات تغییرات مدیریتی که اوایل سال در این شهرستان اتفاق افتاد ،را مطرح کرده ام که می طلبد در
این موارد توضیحات الزم برای قانع کردن افکار عمومی داده شود.
آقای استاندار بد نیست بدانید تغییرات مدیریتی اوایل سال در یکی از بزرگ ترین شهرستان های استان
سبب نارضایتی و حتی ایجاد شبهاتی برای مردم قاینات و معطل ماندن برخی امور شد و این موضوعی
نیست که با توجه به تبعات سوء آن بتوان به سادگی از آن گذشت.
آقای استاندار در خالی ماندن صندلی فرماندار در شهرستان قاینات در این مدت فرصت هایی از دست
رفت چرا که برخی مدیران ارشد کشوری در سفر به استان قاینات را فراموش کردند یا نسبت به امور این
شهرستان کم توجه بودند و این فرصت سوزی در حالی رقم خورد که این شهرستان از ظرفیت های قابل
توجهی برخوردار است .آقای استاندار در یک کالم مردم قاینات هم اکنون با انتخاب فرماندار جدید برای
این شهرستان می خواهند هر چه سریع تر برای جبران فرصت های از دست رفته اقدام و در مسیر توسعه
بیش از پیش این شهرستان قدم برداشته شود.

از گوشه و کنار استان

کاهش  70درصدی برداشت پسته َتر از باغ های آیسک

عرب نجات -پیش بینی می شود میزان برداشت امسال پسته تَر در بخش آیسک نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  70درصد کاهش یابد.
رئیس مرکز جهاد کشاورزی آیسک با بیان این مطلب تامین نشدن نیاز سرمایی این محصول در زمستان،
افزایش ناگهانی دما ،تگرگ و ریزش جوانه های گل در فروردین ماه و تلقیح نامناسب درختان را از مهم ترین
دالیل کاهش برداشت محصول پسته تر در آیسک برشمرد« .خزیمه» ابراز امیدواری کرد :امسال حدود
 800تا  900تن از این محصول از سطوح زیر کشت باغ های این بخش برداشت شود.
وی سطح زیر کشت پسته بارده آیسک را حدود هزار و  100هکتار اعالم کرد و کله قوچی ،فندقی و احمد
آقایی را از ارقام عمده پسته برداشت شده در این بخش برشمرد.

احداث  20استخر ذخیره آب کشاورزی در سرایان
موسوی-سالگذشتهبااختصاص 17میلیاردو 600میلیونریالاعتبار 20،استخرذخیرهآبکشاورزی
در شهرستان سرایان احداث شد.
«سلیمانی» مدیر جهاد کشاورزی سرایان با بیان این مطلب حجم ذخیره آب این استخرها را  31هزار
متر مکعب اعالم و به این نکته اشاره کرد که از مجموع اعتبارات پرداختی سال گذشته ۱۴میلیارد و
۱۴۷میلیون ریال از محل تسهیالت صندوق توسعه ملی و سه میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال هم از محل
خودیاری بهره برداران بوده است.

طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان در محالت قاین کلید خورد
اجرای طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان با هدف ارتقای سالمت اجتماعی در محالت قاین آغاز شد .رئیس
بهزیستی قاینات با اعالم این خبر به اجرای پایلوت این طرح در محله های آسیب پذیر و پرتراکم شهر قاین
تا پایان مهر ماه امسال اشاره کرد.
به گفته «زنگنه» افزود :در این طرح ،گروهی منتخب از نوجوانان هر محله ،مشکالت محل را بررسی و سپس
با کمک معتمدان محل و مسئوالن برای رفع آن اقدام می کنند.

دانش آموزان هندبالیست آیسک پشت تور کشوری
عرب نجات -تیم هندبال آموزشگاه شهید اسماعیلی آیسک با کسب عنوان اول استانی به مسابقات
کشوری راه یافت.
به گزارش «خراسان جنوبی» اعضای این تیم را «خاکسار»« ،ثریامقدم»« ،حاجی محمدی»« ،حیدری»،
«براتی»« ،رمضانی»« ،سمیعیان»« ،اردشیر»« ،اکبرزاده»« ،پاسبان»« ،مالکی» و «علمدار» معرفی کرد که با
مربیگری «کاظم احمدی» برای حضور در این رقابت ها به تبریز اعزام شدند.

فستیوال مدارس فوتبال فردا در بیرجند
حسین قربانی – فستیوال مدارس فوتبال فردا در استادیوم آزادی بیرجند برگزار می شود« .قهوه چی»
رئیس هیئت فوتبال استان با اعالم این خبر به برگزاری این مسابقات در راستای یادواره دو هزار شهید
استان و شهدای ورزشکار اشاره کرد و از حضور  16تیم  14نفره در این فستیوال خبر داد.

بدون تیتر

نبود سالن استاندارد و اعتبار برای نصب چمن های مصنوعی از مهم
ترین مواردی بود که در این جلسه مطرح و بررسی شد .گفتنی است چمن
مصنوعی و وسایل مورد نیاز که قرار است در محوطه دبیرستان عالمه
امینی شهر خوسف احداث شود ،حدود شش ماه است که خریداری شده
اما به دلیل نبود اعتبار نصب در انبار آموزش و پرورش خاک می خورد.

* به مناسبت روز خبرنگار همایش پیاده روی بانوان اداره های قاین با حضور بیش از  60نفر در پارک بانوان
این شهر برگزار شد.
* تیم هندبال سیسمونی شهرزاد قهرمان مسابقات جام تابستانه سرایان شد و تیم های بیمه پاسارگاد و
تیک اسپورت هم دوم و سوم این رقابت ها شدند.
* در چهار ماه گذشته  47هزار و  814نوبت سر دام علیه بیماری های دامی و مشترک انسان و دام در
فردوس واکسینه شدند.

