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شهرستان ها
شنبه 28مهر ۱۰ . ۱۳۹۷صفر  .۱۴۴۰شماره ۲۸۳۷

از گوشه و کنار استان

یک نماینده مردم در خصوص تعیین فرماندار سرایان مطرح کرد:

پاسکاری بیناستانداریو وزارتکشور
گروه شهرستان ها -حدود چهار ماه و نیم
است که سرایان و زیرکوه فرماندار ندارد و
فرمانداری این شهرستان ها با سرپرست
اداره می شود.
تعللدرمعرفیفرمانداراننهتنهاگالیهمردم
و مسئوالن دو شهرستان بلکه نمایندگان
مردم در مجلس شورای اسالمی را هم در
پی داشته است طوری که نماینده مردم
فردوس ،سرایان ،بشرویه و طبس در مجلس
شورای اسالمی از پاسکاری های استانداری
و وزارت کشور در پیگیری هایی که داشته

است انتقاد کرد.دکتر«امیرحسنخانی» در
گفت و گو با «خراسان جنوبی» با بیان این که
پیگیری های بسیاری برای معرفی فرماندار
سرایان با استانداری و وزارت کشور انجام
داده است افزود :این تالش ها راه به جایی
نبرده است زیرا وزارت کشور موضوع را به
استانداری پاس می دهد و استانداری به
وزارت کشور مربوط می داند .به گفته وی
وقتی شهرستانی بدون فرماندار است نیاز به
پیگیری نیست و باید مسئوالن مرتبط به فکر
باشند و هر چه زودتر یک نفر را معرفی کنند،

البته تجربه اداره فرمانداری شهرستان
ها با سرپرست فقط مربوط به سرایان
نیست بلکه در گذشته فردوس هم  10ماه
فرماندار نداشت .وی با ابراز تاسف از این
که سرایان در شرایط موجود فرماندار ندارد
گفت :با سرپرست اداره شدن فرمانداری
ها فقط مربوط به خراسان جنوبی نیست
بلکه دیگر استان ها نیز با این مشکل مواجه
هستند که ادامه این روند در شرایط فعلی
به هیچ وجه قابل پذیرش نیست .نماینده
مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای

خشکسالی 20 ،درصد دام درمیان را کم کرد
اسالمی هم در زمینه آخرین پیگیریها برای
معرفی فرماندار زیرکوه گفت :در این زمینه
با استاندار و وزیر کشور مکاتبه و به طور
حضوری صحبت هایی مطرح شده است.
«فالحتی» افزود :بعد از پیگیریهای انجام
شده پاسخ این بود که کارهای مقدماتی
انجام شده است اما باید وزارت کشور ابالغ
فرد معرفی شده را صادر کند.
وی ابراز امیدواری کرد :هر چه زودتر
فرماندار زیرکوه تعیین شود تا دستگاه های
اجرایی بالتکلیف نباشند.

امام جمعه خوسف انتقاد کرد:

حضور کمرنگ مدیران در نماز جمعه

مشمولی -یکی از خواسته های مردم خوسف حضور
مدیران در نماز جمعه است اما فقط تعدادی در
مناسبت ها شرکت می کنند.
امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی خوسف
گفت :حضور مدیران در نماز جمعه خیلی کمرنگ

است و از فرماندار ،بخشداران و مدیران شهرستان می
خواهیم به منظور ارتباط نزدیک و پیوند بیشتر با مردم
هر هفته در نماز جمعه شرکت کنند.
حجت االسالم والمسلمین «شاهبیکی» افزود:
دشمن با تهدیدهای زیاد تالش می کند تا به اصطالح

خودش انقالب اسالمی به  40سالگی نرسد بنابراین
همه مردم ،مسئوالن و خواص باید هوشیار باشند و
سعی کنند دستاوردهای نظام را رصد و با برگزاری
نشست های روشنگری به مردم یادآوری و به
ستادهای دهه فجر سالگرد 40سالگی را ابالغ کنند.
فرماندار خوسف نیز با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن
گفت :تهدیدها و تحریم های دشمن جدی است تا بین
مردم و مسئوالن فاصله بیندازد بنابراین مدیران در
برخوردها با مردم و صحبت های خود ،مکان و زمان
را در نظر بگیرند تا سوژه ای دست دشمنان و معاندان
نظام نیفتد.
«شفیعی» خواستار حضور مدیران و کارکنان اداره ها
و نهادها در نماز جمعه خوسف ،برگزاری نشست های
مردمی توسط مسئوالن در شهر و روستاها ،نصب

تابلوهای اطالع رسانی و برپایی نشست های پرسش
و پاسخ در مدارس شد .سرهنگ «صادقی» فرمانده
انتظامی شهرستان هم از جمع آوری خرده فروشان
مواد مخدر در خوسف خبر داد و افزود :از ابتدای سال
 97حدود یک تن مواد مخدر کشف شد و 70نفر در
این زمینه دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.
«قاسمی» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی هم
از برگزاری هفتمین جشنواره شعر فجر استان در
خوسف خبر داد و گفت :این جشنواره به مناسبت 40
سالگی انقالب اسالمی برگزار می شود.
«خوشحال» رئیس شورای اسالمی شهر خوسف هم
خواستار برنامه ریزی و حضور حداکثری مردم در
راهپیمایی  13آبان ،انتقال فرهنگ و مفاهیم انقالب
و دفاع مقدس به نسل جدید شد.

روستاهای استان در استارتاپ دهکده هوشمند
فرخ نژاد -روستاهای خراسان جنوبی به استارتاپ دهکده هوشمند
پیوستند.
به گزارش «خراسان جنوبی» ،اولین جلسه توجیهی استارتاپ دهکده
هوشمند به منظور ایجاد ارتباط پیشرفته و دو سویه بین روستاییان و
دهیاری ها برای کمک به توسعه و اشتغال روستاها توسط دفتر امور
روستایی و شوراهای استانداری با حضور  80دهیار برگزار شد.
مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری در این جلسه گفت:
دولت تالش می کند با معرفی ظرفیت های نهفته روستاها ،زمینه توسعه
گردشگری و اشتغال زایی آن را بیش از گذشته فراهم کند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

مهندس«عالیه خواجوی» با بیان این که دستیابی به توسعه پایدار
روستایی در سایه توانمندسازی ،ایجاد اشتغال پایدار و اقتصاد پویا در
جوامع روستایی بر پایه ظرفیت شناسی روستاها و بهره گیری از فناوری
اطالعات و ارتباطات است افزود :براساس بررسی های انجام شده توسط
ستاد کسب و کارهای آینده روستا مقرر شد این رویداد مهم در استان ها
عملی شود.
به گفته وی ،استارتاپ دهکده هوشمند از مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی
شریف پیرو سرمایه گذاری های علمی و معنوی ستاد توسعه فناوری های
راهبردی و ستاد توسعه اقتصاد نرم و دانش بنیان معاونت علمی و فناوری

ریاست جمهوری و با حمایت های معاونت توسعه روستایی ریاست
جمهوری و معاون دهیاری های سازمان شهرداری های کشور شروع به
مطالعه و بررسی راهبردی در زمینه مشکالت روستاییان و دهیاری های
سراسر کشور کرد و توانست سامانه مبتنی بر پلتفرم روستایی را طراحی
کند تا سبب توسعه اشتغال پایدار در روستاها و رفع بخشی از مشکالت
آن شود.
همچنین این سامانه عالوه بر ایجاد ارتباط دو سویه مردم با سازمان های
خدماتی و نهادها به روستاییان این امکان را می دهد تا در همان سامانه
محصوالت خود را به فروش برسانند یا جذب گردشگر داشته باشند.

سالگذشتهاستمرارقهرطبیعتوکمبودنهادههاسببکاهش 20درصدجمعیتدامیدرمیانشد.مسئول
اموردامجهادکشاورزیدرمیاناینخبررااعالمواظهارکرد:مسئوالنامربایدبهداددامداراناینشهرستان
برسند در غیر این صورت در آینده ای نه چندان دور شاهد کوچ اجباری آن ها به حاشیه شهرها خواهیم بود.
«حاجیپور»کمآبیرامعضلبزرگدامداراناینشهرستاندانستوادامهداد:عالوهبراینپایینبودنقیمت
شیروگرانینهادههایدامیرمقیبرایاینقشرباقینگذاشتهاست.بهگفتهوی،جمعیتدامیدرمیانسال
گذشتهدوهزارراسبودکهامسالبههزارو 500راسکاهشیافتهاست.
ویجمعیتدامسبکشهرستانرا 140هزارراساعالمکردوگفت:درنیمهابتدایامسالدامداراندرمیان
پنجهزارتنشیربهارزشششمیلیاردو 350میلیونتومانتولیدکردند.

شروع احداث کارخانه فرمینگ فوالد مود

خسروی-احداثکارخانهفرمینگفوالددرناحیهصنعتیمودکلنگزنیشد.بهگزارش«خراسانجنوبی»با
حضورفرماندارسربیشهوجمعیازمسئوالناستانیومحلی،کلنگاحداثکارخانهفرمینگفوالددرناحیه
صنعتیمودبااعتبار 50میلیاردریالزمینزدهشد.
بنابراینگزارش،باراهاندازیاینکارخانهدرآیندهنزدیکبرای 80نفراشتغالایجادمیشود.

نجات  4گردشگر در کویر اکبرآباد خوسف

مشمولی-چهارنفرازگردشگرانگرفتاردرکویراکبرآبادخوسفتوسطنیروهایامدادیجمعیتهاللاحمر
نجاتیافتند«.ولیزاده»رئیسجمعیتهاللاحمرخوسفگفت:بااعالمگزارشیمبنیبرگرفتارشدنچهار
نفردرکویراکبرآبادبخشجلگهماژانشهرستان،دوتیمعملیاتیازاینجمعیتبهمحلحادثهاعزامشدندو
پسازسهساعتعملیاتجستوجو،حادثهدیدگانرادرحالیکهخودرویشاندرماسهگیرکردهبودنجات
دادندوبهمحلامنمنتقلکردند.

دستگیری شکارچی در طبس

عامل شکار غیر مجاز یک رأس بره میش وحشی به همراه یک قبضه سالح گلولهزنی توسط محیط بانان
شهرستانطبسدستگیرشد.رئیسادارهحفاظتمحیطزیستطبسگفت:براساسدریافتشواهدیمبنی
برورودشکارچیانغیرمجازبهزیستگاههایمناطقآزادشهرستان،بالفاصلهمامورانیگانحفاظتمحیط
زیستطبس بهمنطقهموردنظراعزامشدند«.حاتمی»افزود:محیطبانانپسازپیمایشچهارساعتهوپیمودن
چندکیلومترمسافتبهصورتپیادهدرشب،موفقبهشناساییودستگیرییکشکارچیمتخلفشدند.

تجلیل از پیرغالمان حسینی بشرویه

پورغزنین-همایشتجلیلازپیرغالمانحسینیبشرویهبرگزارشد.مدیرکلتبلیغاتاسالمیدراینهمایش
گفت:بایدقدردانزحماتخادمانونوکراناباعبدا...الحسین(ع)باشیموبردستاناینبزرگمردانبوسه
بزنیم.حجت االسالم والمسلمین «رضایی» افزود :خدمت به سرور و ساالر شهیدان لیاقت و شایستگی می
خواهدکهاینمهمنصیبهرکسینمیشود.
بهگزارش«خراسانجنوبی»درپایاناینمراسمبیشاز ۴۰پیرغالموخادمامامحسین(ع)تجلیلشدند.

اعزام موکب نانوایی خوسف به عراق

مشمولی -درآستانهاربعینحسینیوحرکتکاروانهایپیادهرویاربعینبهسمتعتباتعالیات،موکب
نانواییجواداالئمه(ع)خوسفبرایارائهخدماتبهزائرانبهشهرکاظمیناعزامشد.
بهگزارشخبرنگارما ۱۱،نانوادرمدت۱۲روزدرپختپنجتنآردبهصورتشبانهروزیهمکاریوبخشیاز
نانزائرانپیادهراتامینمیکنند.
بهگزارش«خراسانجنوبی»،اینموکببرایسومینسالاستکهبهکاظمیناعزاممیشودوامسالدستگاه
نانواییوخمیرگیربهقیمت ۱۲۰میلیونریالتوسطستاداربعینخوسفخریداریشد.

