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شهرستان ها
یک شنبه  2۹اردیبهشت  1۳ . ۱۳۹۸رمضان  .۱۴۴۰شماره ۲99۶

از گوشه و کنار استان

 12کیلومتر راه روستایی نیمبلوک
هموار می شود
سدیدی 12 -کیلومتر از راه های روستایی و عشایری بخش نیمبلوک به
زودی آسفالت می شود .بخشدار نیمبلوک ،اظهار کرد :این  12کیلومتر
راه شامل  5کیلومتر باقی مانده از مسیر جان میرزا به عباس آباد6 ،
کیلومتر جاده خضری دشت بیاض به بسکاباد ،کارشک و بیناباج و یک
کیلومتر راه روستایی دهشک به کرغند است .مهندس «خسروی» ،افزود:
همواره تالش شده است که از امكانات موجود برای ارائه خدمات مطلوب
به مردم بخش استفاده حداكثری شود.

نقش پر رنگ بانوان در جامعه
پورغزنین -نقش بانوان در جامعه بسیار پر رنگ است .سرپرست
فرمانداری بشرویه در نشست با اعضای کمیسیون امور بانوان و جمعی
از بانوان فعال این شهرستان گفت :بانوان در خانواده بسیار تاثیرگذار
هستند و نحوه پرورش کودکان تا حد بسیاری به مادران در یک خانواده
بستگی دارد« .علی شفیعی» ،افزود :بانوان در جامعه نیز نقش به سزایی
دارند اما قسمت اصلی حضور بانوان در خانه است بنابراین بانوان این
شهرستان می توانند با بهره گیری از صنایع دستی در منازل هم به اشتغال
و درآمد خانواده کمک کنند و هم گام موثری برای رونق تولید در جامعه
بردارند .گذراندن یک روز با طبیعت با حضور بانوان بشرویه طرحی بود
که «کیال» معاون فرماندار شهرستان مطرح کرد« .نظرزاده» ،مسئول
کمیسیون امور بانوان فرمانداری نیز بر لزوم احداث پارک بانوان در این
شهرستان تاکید کرد و افزود :باال بردن نشاط اجتماعی به ویژه در میان
بانوان سبب تقویت روحیه امید و شادی در بین عموم می شود.

 50مبلغ فعال در سرایان
موسوی -بیش از  50مبلغ و مبلغه اعزامی از مشهد ،قم ،بیرجند و
سرایان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ،به نقاط مختلف
سرایان اعزام شدند .مسئول اداره تبلیغات اسالمی سرایان گفت :با
توجه به نیاز روستاییان به فعالیت های روحانیان در ماه مبارک رمضان،
استقبال مردم روستاهای شهرستان از برنامه های متنوع در این ماه و
به منظور ترویج معارف اسالمی 50 ،مبلغ و مبلغه به بخش ها و روستاها
اعزام شدند .حجت االسالم «حسن سهرابی نژاد» ،برگزاری نماز
جماعت ،سخنرانی ،کالس های آموزش احکام و جلسه های پرسش
و پاسخ را از دیگر برنامه های روحانیان در ماه مبارک رمضان اعالم و
اظهار کرد 200 :جلسه تالوت قرآن طی ماه مبارک رمضان در سرایان
برگزار می شود که روحانیان با حضور در این جلسه ها به تفسیر قرآن
می پردازند.

مددجویان قاینات تسهیالت گرفتند
 15میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت دراز مدت به منظور ایجاد اشتغال
پایدار برای مددجویان زیرپوشش بهزیستی قاینات به آن ها پرداخت
شد .رئیس اداره بهزیستی قاینات ،گفت :این میزان تسهیالت به 131
مددجوی زیرپوشش شامل معلوالن ،زنان سرپرست خانوار و خانواده
معتادان بهبود یافته پرداخت شد« .زنگنه» ،اظهار کرد :در اجرای طرح
سی .بی .آر نیز  300میلیون ریال اعتبار برای اشتغال شش مددجوی
روستایی به صورت بالعوض در اختیار آن ها قرار گرفت.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

سقفهایپوسیدهبرسر13هزارقاینی
حقانی -بیش از  13هزار نفر از جمعیت
قاین در بافت فرسوده این شهر ساکن
هستند که با وقوع یک زلزله مخرب،
جانشان به خطر می افتد .فرماندار قاینات
در جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار
شهرستان ،اظهار کرد :دستگاه های
عضو ستاد بازآفرینی شهری پایدار ملزم
هستند برای تحقق عدالت اجتماعی
و ایجاد زیرساخت های الزم برای امید
به زندگی و ماندگاری جمعیت در بافت
های فرسوده به صورت ویژه برای ارائه
طرح های زیرساختی اقدام کنند و در
زمینه اجرای آن طرح ها تالش مضاعفی
داشته باشند .مهندس «کریمی» ،ادامه
داد :مسئوالن دستگاه های خدمات
رسان باید تدابیری بیندیشند تا عدالت در
توزیع امکانات و زیرساخت های رفاهی،
آموزشی ،بهداشتی و  ...در نقاط مختلف
شهری رعایت شود .به گزارش «خراسان

جنوبی» ،جلسه ستاد بازآفرینی شهری
پایدار قاینات با دستور کارهای بررسی
مصوبه های جلسه های قبلی ،پیگیری
اجرایی شدن پروژه کف سازی و بدنه
سازی كوچه مسجد جامع و ارائه گزارش
فعالیت های انجام شده در زمینه پروژه
های ابالغی ستاد بازآفرینی شهری پایدار
استان به اداره های آموزش و پرورش ،آب
و فاضالب شهری ،شركت توزیع نیروی
برق ،اموركتابخانه های عمومی ،ورزش و
جوانان و شهرداری قاین برگزار شد كه به
جز اداره ورزش و جوانان دیگر مسئوالن
دستگاه های اجرایی شهرستان گزارش
مفصلی از فعالیت های انجام شده ارائه
کردند .به گزارش خبرنگار ما ،هشدار
فرماندار مبنی بر تهدید جان  13هزار
شهروند قاینی زیر سقف های فرسوده
در حالی مطرح می شود که قاین بیش از
 100هکتار بافت فرسوده دارد.

سرمایه گذاران در راه سربیشه

سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری و بازدید از
قابلیت های سربیشه به این شهرستان سفر می
کنند .نماینده مردم نهبندان و سربیشه با بیان این که
دیدارهایی با سرمایه گذاران برای ایجاد تصفیه خانه
فاضالب و سرمایه گذاری در بخش پساب به منظور
استفاده در طرح های بزرگ کشاورزی و صنعت
سربیشه انجام شد ،افزود :به زودی سرمایه گذاران
طرح تصفیه خانه به منظور بازدید از این پروژه و دیگر
قابلیت های شهرستان به سربیشه سفر می کنند.
دکتر«افضلی» ،ادامه داد :با توجه به حجم بزرگ و
تزریق سرمایه سنگین در پروژه تصفیه خانه سربیشه،

امید می رود شروع این پروژه همراه با اشتغال زایی
زیادی در منطقه باشد و شاهد رونق کشاورزی نیز در
اطراف شهر باشیم .وی ،با بیان این که با حمایت قاطع
اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی
و بقیه نمایندگان مجلس ،بند (ه) تبصره چهار قانون
بودجه امسال در زمینه استفاده دولت از منابع ورودی
صندوق توسعه ملی تصویب شد ،افزود :دولت مجاز
است تا سقف دو میلیارد و  375میلیون یورو از منابع
صندوق توسعه ملی برای ایجاد طرح های آبیاری
تحت فشار و نوین ،آبخیزداری و آبخوان داری ،مقابله
با ریزگردها ،طرح های نوآورانه جهاد دانشگاهی،

هشدارمدیرجهادکشاورزیخوسف:

پیاز نرگس و پنبه مله قاچاق می شود

مشمولی  -پیاز گل نرگس و پنبه مله از ظرفیت های خاص
خوسف است اما متاسفانه توسط دالالن قاچاق می
شود .مدیر جهاد کشاورزی خوسف در جمع خبرنگاران
شهرستان ،گفت :پنبه مله (پنبه قهوه ای رنگ) خاص
شهرستان است و از قدیم فقط در خوسف کاشت و پس از
تبدیل شدن به نخ ،در بافت پارچه ،روانداز ،حوله ،جانماز
و  ...استفاده می شد و یکی از صنایع دستی مردم بوده
است که از حدود  20سال پیش به دلیل از رونق افتادن
پارچه بافی (تون بافی) کاشت این محصول متوقف شد.
به همین دلیل بذر آن در حال انقراض بود که با زحمات
زیاد در دو سال اخیر با تهیه و جمع آوری بذر کمی که

وجود داشت ،با نشا و کشت ،دوباره احیا شد« .رضوی»،
درباره قاچاق پیاز گل نرگس هم افزود :گل نرگس سرمایه
خاص و یکی از محصوالت استراتژیک مردم منطقه
خوسف است که نباید به راحتی از دسترس کشاورزان
منطقه خارج شود چون زمانی این محصول فقط در
خوسف کاشت و بهره برداری می شد اما امروز شهرستان
های استان و حتی دیگر استان ها نیز به پرورش این گل
روی آورده اند .به گفته وی ،نیروی انتظامی برای مبارزه
با قاچاق پیاز گل نرگس و بذر پنبه مله در شهرستان
باید اقداماتی انجام دهد و فقط به افرادی که تاییدیه
جهاد کشاورزی دارند ،مجوز خروج این اقالم را بدهد.

باخبرنگاران

فرماندار قاینات :موارد تفویضی به شهرستان
احصا شود
حقانی  -مسئوالن دستگاه های اجرایی مواردی را که نیاز به تفویض به
شهرستاندارداحصاوبهفرمانداریاعالمکنند.فرماندارقایناتدرجلسه
بررسی وضعیت پاسخ دهی به استعالم ها توسط دستگاه های خدمات
رسان ،اظهار کرد :نگاه دولت ،تفویض اختیارات به استان ها و شهرستان
هاست بنابراین مواردی را که نیاز به تفویض به شهرستان است مشخص و
برای پیگیری های بعدی به فرمانداری اعالم کنید« .کریمی» ،ادامه داد:
بهترین شیوه مردمداری و احترام به ارباب رجوع ،پاسخ سریع و دقیق به
استعالم هاست .به گفته وی ،به دالیل متعدد ،آستانه تحمل مردم پایین
استومردمبهشدتنیازمنداحترامواقدامبهموقعدرخواستهاومکاتبات
شان هستند .وی افزود :همه ما الزام داریم بررسی های کارشناسی در
فرایندپاسخ گوییانجامشودتااگرایرادیوجودداردكهفرایندپاسخ گویی
استعالمهاراباكندیمواجهمیکند،برایحذفآناقدامشود.

بازگشت گوشواره های ام البنین

آب رسانی روستایی و عشایری ،پایداری و ارتقای
کیفی آب شرب شهرهای پرتنش برداشت کند.
همچنین ،در این بند طرح های آب رسانی ،عشایر
را هم در بر می گیرد که امیدواریم با اجرای این
مهم شاهد بهبود آب رسانی به روستاهای عشایری
نهبندان و سربیشه باشیم .به گفته وی سال گذشته
 200میلیون دالر برای طرح های آبخیزداری و
آبخوان داری اختصاص یافت که سبب نهضتی
در احداث بندهای خاکی در منطقه شد و آثار آن با
افزایش آب قنات ها در بارندگی های امسال به طور
کامل ملموس است.
او ،اشاره ای هم به نظارت بر خرید و فروش گندم کرد و
افزود :با توجه به بارندگی های اخیر ،جاری شدن سیالب
و تحریم ها در کشور ،گندم های تولیدی کشاورزان باید
به چرخه تولید نان وارد شود و نیاز کشور به نان را برطرف
کند بنابراین باید از خرید و فروش توسط دالالن گندم
جلوگیری کرد .وی ادامه داد :سهمیه خراسان جنوبی
برای تحویل گندم به مراکز دولتی  30هزار تن تعیین
شده است .مدیر جهاد کشاورزی خوسف با بیان این که
قیمت هر کیلو گرم گندم  17هزار ریال اعالم شده است،
افزود :این در صورتی است که قیمت هر کیلو گرم جو در
خوراک دام  21هزار ریال اعالم شده است و این موضوع،
راه ورود دالالن را به چرخه خرید و فروش گندم باز می
کند بنابراین برای جلوگیری از ورود دالالن به بازار خرید
و فروش گندم و جو ،جلسه های متعددی درباره توجیه
دالالن برگزار شد تا وارد این بازار نشوند.

خرداد سال گذشته دختری هفت ساله با نام ام البنین حسین خو اهل
نیمبلوک گوشواره هایش را برای کمک به بازسازی عتبات عالیات اهدا
کرد .به گزارش «خراسان جنوبی» ،پس از این که اهدای این گوشواره ها
توسطایندختریتیم،رسانهایشدانتشاراینخبرسببشدخیربوشهری
دو قطعه گوشواره برای او بخرد که روز گذشته این گوشواره ها با حضور این
خیرومسئوالنبهاوتقدیمشد.

بزرگ ترین مجتمع گلخانه ای استان
سرمایهگذار ندارد
 32واحد گلخانه ای در بزرگ ترین مجتمع گلخانه ای استان در فردوس
آماده واگذاری به متقاضیان است اما هیچ استقبالی از آن نمی شود .مدیر
جهاد کشاورزی فردوس ،با بیان این که بزرگ ترین مجتمع گلخانهای
استان در این شهرستان با زیرساخت کامل آماده واگذاری به سرمایه
گذار است ،افزود :تاکنون استقبالی برای کار تولیدی در این مجتمع
نشده است« .علیرضا مهمیز» ،با اشاره به این که بانک کشاورزی تسهیالت
الزم برای راه اندازی گلخانه به متقاضیان پرداخت می کند ،گفت :جهاد
کشاورزی نیز آماده آموزش متقاضیان و اعزام آنان به هر نقطه از کشور
برای آموزش عملی است .وی با تاکید بر این که برای هر واحد گلخانه ای
سند تک برگی نیز صادر میشود ،ادامه داد :با وجود فراهم شدن امکانات
و زیرساختها در این مجتمع ،با استقبال کم مواجه است.

تولید 800تن گوشت شترمرغ در قاین
ساالنه  800تن گوشت شتر مرغ در واحدهای پرورش شترمرغ قاینات
تولید می شود .مدیر جهاد کشاورزی قاینات ،گفت ۵۳:واحد پرورش شتر
مرغ گوشتی و مولد و توام در شهرستان وجود دارد« .سجادی» ،با بیان این
که ۲۸درصد گوشت شتر مرغ استان در قاینات تولید می شود ،افزود۱۰:
درصدگوشتتولیدیدرشهرستانبهمصرفمیرسدوبقیهبهاستانهای
اصفهان،البرز،تهران،شیراز،کرمانوخراسانهایرضویوشمالیارسال
میشود .به گفته وی ،ساالنه شش هزار قطعه جوجه در واحدهای پرورش
شترمرغشهرستانتولیدمیشودو ۲۰۰خانواربهصورتمستقیمباپرورش
یکنند.
شترمرغامرارمعاشم 

