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فرماندار قاینات:

راه توسعه از مسیر
استاندارد می گذرد

مسیر توسعه اگر قرار است به درستی طی شود
باید استانداردسازی به طور ویژه در دستور کار
قرار گیرد که دنیا هم به این نتیجه رسیده است.
فرماندار قاینات در دیــدار با معاون مدیرکل
استاندارد و مسئول نمایندگی اداره استاندارد
شهرستان ،گفت :موفقیت در تولید و افزایش
سیطره تاثیرگذاری در بــازارهــای داخلی و
خــارجــی ،مستلزم رعایت قوانین و مقررات
استاندارد است« .کریمی» ،با اشاره به این که
توجه به استاندارد ،اجتناب ناپذیر است ،ادامه
داد :برای اطالع رسانی و فرهنگ سازی در
حوزه استاندارد طی چند سال اخیر اقدامات
بسیار خوبی انجام شده است اما مسئوالن امر
باید اطالع رسانی و فرهنگ سازی را از پیش
دبستانی ها ،مدارس و دانشگاه ها شروع کنند.

حضور گردشگران خارجی کم شد

راه ناهموارگردشگری
در دیارآسبادها

 65اثر تاریخی ثبت شده
اینمسئول،ظرفیتگردشگریشهرستانراباالدانست
و اضافه کرد :آثار تاریخی نهبندان به  329اثر می رسد
که  65اثر ،ثبت آثار ملی شده و پرونده  25اثر برای ثبت
آماده است همچنین ،در  15نقطه شهرستان شاهد
آسبادها هستیم که البته از  180آسباد 106 ،مورد
باقی مانده و تعدادی از این آسبادها دچار فرسایش و
تخریب شده است که پرونده این آسبادها هم دردست
اقدام است تا ثبت جهانی شود .شبانی ،میانگین منابع
حوزه گردشگری شهرستان را در قیاس با تعداد آثار
منطقه بسیار ناچیز اعالم و اظهار کرد :حوزه ای که می
توانددرآمدزاباشدواشتغالایجادکندخیلیبیشازاین
اعتبار الزم دارد و امسال هم مسئوالن ،وعده افزایش30
درصدی منابع را درمقایسه با سال گذشته داده اند .او به
مرمت و بازسازی های انجام شده اشاره کرد و ادامه داد:
سالگذشتهآثاربسیاری،مرمتوبرایتامینزیرساخت
برقی سه پروژه گردشگری اقدام شد بافت تاریخی این
شهرستان هم که در سال های گذشته مورد بی مهری
قرار گرفته و مغفول مانده بود اکنون مصوبه هایی دارد.
وی با اشاره به این که پرونده پنج باب خانه تاریخی
برای ثبت ،آماده و اقداماتی برای احیای بافت فرسوده
نهبندان انجام شده است گفت :از ابتدای امسال تا پایان
تابستان ،حدود  200گردشگر از جاذبه های نهبندان
بازدید کردند.

 2400بی سواد در سربیشه
محمدخسروی-آماربیسوادانسربیشهدرردهسنی
 10تا 40سالدوهزارو 400نفراستکهبیشترآن
ها عشایر هستند« .محمدی» ،فرماندار سربیشه در
شورایپشتیبانیسوادآموزیاینشهرستانبهآمار
باالی بی سوادان در منطقه اشاره و از برگزاری کم
جلسههایپشتیبانیسوادآموزیوحضورنداشتن
مدیرکلآموزشوپرورشدراینجلسههاگالیهکرد.
معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش هم
خواستار تهیه طرح های محلی و همکاری دستگاه
ها برای ریشه کنی بی سوادی در سربیشه شد.
«مرتضوی»،بابیاناینکهشهرستانهایاستانباید
برنامهپنجسالهایبرایریشهکنیبیسوادیارائه
دهند،افزود:اینبرنامهازسالآیندهتاسال ۱۴۰۴
بایداجراشودتابیسوادیدراستاننداشتهباشیم.

بیتوجهیبهزیرساختهایگردشگری،همچونحمل
ونقلجادهایسببشدهاستتاآمارگردشگرانازجمله
گردشگرانخارجیدرمقایسهباسالگذشتهدرنهبندان
کاهشیابدومنبعدرآمدواشتغالزاییدراینشهرستان
دچارچالششود.مسیرکرمان–نهبندان،مسیرپرتردد
گردشگرانی است که آثار تاریخی و گردشگری نهبندان
را مورد توجه خود قرار داده اند و این روزها تامین نبودن
زیر ساخت جاده ای در قسمت هایی از مسیر ،رغبت آنان
را برای سفر به نهبندان کاهش داده است .رئیس اداره
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری نهبندان،
گفت :صنعت گردشگری این شهرستان می تواند زمینه
اشتغالپایداررابرایبسیاریازروستاییانومردممنطقه
فراهمکند«.شبانی»افزود:گردشگرانبسیاریازجمله

به گفته وی ،طی 10روز آینده سه تور خارجی داریم که
 28گردشگر از سوئیس ،ژاپن و ایتالیا به این شهرستان
سفر می کنند و یک تیم  40نفره هم از مشهد عازم می
شود .او ،با بیان این که سال گذشته  800گردشگر
خارجی به نهبندان سفر کردند و منافع زیادی عاید
روستاییان شد ،افزود :امسال زیرساخت  20کیلومتر
از مسیر نهبندان  -کرمان تامین نیست و با گذشت شش

برنامه ریزیخدمت به زائران

کمبود های امداد جاده ای در طبس

سـتاد خدمـات رسـانی بـه زائـران خارجـی در
خضـری دشـت بیـاض بخـش نیمبلـوک فعـال
می شـود« .کریمـی» ،فرمانـدار قاینات در جلسـه
هماهنگی کمیته اتباع و مهاجران خارجی ستاد
اربعیـن شهرسـتان ،بـر تعامـل و همـکاری همـه
دسـتگاه هـای خدمـات رسـان و فرهنگـی ،تاکید
و اظهـار کـرد :مسـئوالن از ظرفیـت هـای موجود
بـه منظـور خدمـات رسـانی بـه زائـران پاکسـتانی
اربعیـن اسـتفاده کننـد.

تامیـن تجهیـزات امـداد جـاده ای طبـس بـا ایـن کـه در سـال هـای اخیـر مـورد
توجه بـوده اسـت اما هنـوز کمبودهـای جـدی وجـود دارد .مدیر عامـل جمعیت
هالل احمر اسـتان در دیـدار با فرمانـدار ویژه طبس ،با اشـاره بـه اختصاص یک
دسـتگاه خودروی نجات به شهرسـتان گفت :دو پایگاه امـداد و نجات در طبس
احداث می شـود« .شـهریاری» ،افزود :امسـال فرمانداری طبس  330میلیون
تومان برای سـوله امدادی شهرسـتان پیش بینی کرد که هنوز تخصیص نیافته
اسـت« .فالحـی» فرمانـدار طبـس هـم گفـت :امدادرسـانی در حـوادث شـمال
ایـن شـهر سـخت اسـت کـه بایـد در جانمایـی پایـگاه امـداد و نجـات مـورد توجـه
قـرار گیـرد .بـه گـزارش «خراسـان جنوبـی» ،در جریـان ایـن سـفر ،مدیـر عامـل
جمعیـت هلال احمـر اسـتان از پایـگاه امـداد و نجات بین شـهری مسـجد شـکر
طبـس بازدیـد کرد.

9موکب درخضریدشت بیاض
سدیدی -مردم خضری دشت بیاض با برپایی 9
موکببهاستقبالزائراناربعیندرورودیاینشهرو
مسیرپیادهرویخضریتاامامزادهعبدا...کارشک
میروند.مهندس«خسروی»،بخشدارنیمبلوکدر
جلسه ستاد اربعین این بخش گفت :از این تعداد،
یک موکب در ورودی خضری دشت بیاض برای
زائران پاکستانی و هشت موکب دیگر در مسیر12
کیلومتری پیاده روی به امامزاده عبدا ...کارشک
خدمترسانی خواهند کرد« .غالمی» ،رئیس ستاد
عتباتعالیاتقایناتهمگفت:دوموکبدرخضری
دشت بیاض و نهبندان به زائران خارجی خدمات
رسانیمیکند.

خارجیدرخضری

 28گردشگر خارجی عازم نهبندان

مهلتثبتنامکاال برگ سوختبهدهیارانخوسف

ماه از سال برای رفع این کمبود ،اقدامی انجام نشده
و همین نقص سبب شده است تا استقبال گردشگران
در سال پیش رو کاهش یابد .او ،با اشاره به این که اوج
گردشگری نهبندانمهرتااردیبهشتاستگفت:وزارت
راه و شهرسازی باید در این باره اقدام ویژه ای انجام دهد
زیرا اگر موانع گردشگری رفع و زیر ساخت ها تامین
شود اشتغال زایی و درآمد بسیاری از این حوزه خواهیم
داشت.بهگفتهاو،درحوزهگردشگریشهرستان،حدود
 50درصدزیرساختهاتامینشدهاستوهتلیهمدهه
فجر برای همین منظور به بهره برداری می رسد.

اکبری

خارجی ها بعد از بازدید مناطق گردشگری کرمان،
نهبندان را مقصد خود قرار می دهند و تنها راه دسترسی
راحت به این منطقه و به ویژه بازدید از اثر جهانی کویر
لوت ،مسیر کرمان  -شهداد  -نهبندان است و از آن جا
کهزیرساختهایجادهایاینمسیرمعایبیداردرغبت
گردشگران به ویژه خارجی ها را کم کرده است.

شهرستان ها

7

رئیس اداره
میراث فرهنگی،
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گردشگری :طی
 10روز آینده 3
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کنند

خوسف ،میزبان رقابت های
والیبالساحلی

هیئت والیبال خوسف با همکاری اداره ورزش و
جوانان ،هیئت ورزش های روستایی عشایری،
دهیاری و شورای اسالمی کوشه سفلی ،اولین
دورهرقابتهایوالیبالساحلیرابرگزارمیکند.
«عربزاده» ،رئیس هیئت والیبال خوسف گفت:
این دوره از رقابت ها به مناسبت هفته تربیت بدنی
و ورزش در زمین ساحلی کوشه سفلی برگزار می
شود که تیم ها و ورزشکاران روستایی تا  ۲۴مهر با
شرایطبومیبودناعضایتیم،داشتنبیمهورزشی
وپرداختهزینهورودیمیتوانندثبتنامکنند.

مشمولی  -مهلت  ۱۵روزه ای برای همکاری در ثبت نام کاال برگ سوخت
به دهیاران خوسف داده شد .به گزارش «خراسان جنوبی» ،در نشست
کمیسیون هماهنگی مبازره با قاچاق کاال و ارز شهرستان ،تامین نفت
سفید از مهم ترین مشکالت مردم روستاها بود که توسط بخشداران مطرح
شد .بر این اساس هر چند بعضی روستاها گازرسانی شده است ولی هنوز
امکان استفاده برای مردم فراهم نیست و کاال برگ نفت به مردم تحویل
نمی شود .فرماندار خوسف از شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان
خواست تا زمان وصل شدن شبکه گاز خانه ها نفت سفید بین مردم توزیع
شود و گازرسانی به روستا مالک قطع کاال برگ نفت نباشد .به گفته
«شفیعی» بعضی از مردم شهر ،خانه های کارگری روستایی یا بعضی
مستاجران در روستاها و شهر هم گاز ندارند که باید مشکل آن ها با حواله
سوخت رفع شود .وی از دهیاران خواست طی  ۱۵روز مدارک مردم را
جمع آوری و با دریافت کدپستی از اداره پست ،برای ثبت نام روستاییان
به منظور دریافت کاال برگ سوخت اقدام کنند« .بیجاری» ،رئیس منطقه
مرکزی شرکت نفت بیرجند هم درباره مشکل نفت سفید در روستاهایی که
گازکشی شده است ،گفت :مردم باید تا آذر در سامانه شرکت نفت ثبت نام
کنند و با توجه به دستوالعمل شرکت نفت ،نصب علمک گاز نشانه گازکشی
است ولی دهیاران ،بخشداران و شرکت گاز با معرفی روستاها و افراد به
شرکت نفت و ثبت در سامانه می توانند به مردم کمک کنند تا کاال برگ
برای آن ها صادر شود .به گزارش خبرنگار ما بر اساس مصوبه این جلسه
مردم بخش جلگه ماژان زمستان امسال نفت سفید می گیرند همچنین
برای هیئت ها و مساجد هم باید در سامانه ثبت نام شود و پس از تایید اداره
تبلیغات اسالمی ،یکی از اعضای هیئت امنا برای دریافت کاال برگ به
شرکت نفت مراجعه کند.کمبود سیلندر گاز در روستای خور ،جلوگیری از
خروج پیاز گل نرگس و بذر پنبه مله ،ممانعت از ورود افراد متفرقه به داخل
مرغداری ها از دیگر مواردی بود که در این نشست مطرح شد.

نقش مهدهای کودک در تربیت کودکان
نقش مهدهای کودک در تربیت کودکان بسیار پر رنگ است که آثارش را می
توان در دراز مدت در جامعه مشاهده کرد .فرماندار نهبندان در جلسه بررسی
مشکالت مهدهای کودک این شهرستان ،افزود :کودکان ،آینده سازان این
کشور هستند و رسالتی که به طور ذاتی بر عهده مهدهای کودک گذاشته می
شود این است که کودکان را برای زندگی اجتماعی بهتر آماده کنند« .بیکی»،
ادامه داد :پایه مشکالتی که در حوزه های اقتصادی ،اجتماعی و آسیب های
اجتماعی وجود دارد ،پایه فرهنگی است که باید بتوانیم شاخص های فرهنگی
خود را ارتقا دهیم تا بسیاری از مشکالت رفع شود.

دستور کارهای مدیریت بحران قاینات
شـورای هماهنگـی مدیریـت بحـران قاینـات بـا دسـتور کارهایـی در آسـتانه
شـروع فصـل سـرما و بارندگـی همـراه بـود .فرمانـدار قاینـات در ایـن جلسـه
گفـت :دو رکـن موفقیـت در مدیریـت بحـران ،پیشـگیری و آمـوزش اسـت.
«کریمـی» ،افـزود :بـا توجـه بـه ایـن کـه بـه فصـل سـرما و بارندگـی نزدیـک مـی
شـویم؛ اعضـای شـورای مدیریـت بحـران بایـد بازدیدهـای میدانـی و دوره ای
از نقـاط حادثـه خیـز ،بسـتر و حریـم رودخانـه هـا ،مسـیل هـا ،سـیل بندهـا،
دیوارهـای حفاظتـی ،ابنیـه فنـی راه هـا و کانـال هـای جمـع آوری آب هـای
سـطحی را بـه طـور ویـژه در دسـتور کار قـرار دهنـد.

