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استاندار پرونده ظرفیت های استان
را همراه فرمانده سپاه و مدیران به تهران برد

با خبرنگاران

مدیران همه به صف
میزخدمتی که هر هفته در نهبندان و با حضور
فرماندار برگزار می شود همه مدیران دستگاه
های اجرایی را برای پاسخ گویی به مطالبه های
مردمی به صف می کند.به گزارش«خراسان
جنوبی» در این میز خدمت مدیران دستگاه
های اجرایی ضمن ارتباط مستقیم مردم و
مسئوالن به مشکالت شهروندان پرداخته
شدو هر یک از مدیران پاسخ گوی مردم شدند.
فرماندار نیز ضمن شنیدن خواسته های مردم
برای بررسی و پیگیری بهتر موارد مطرح شده،
دستورات الزم را به منظور بررسی و پیگیری به
مدیران دستگاه های اجرایی صادرکرد و هر یک
از مدیران به بررسی و برطرف کردن مشکالت
شان پرداختند.در این میز خدمت به  45خواسته
مردمی رسیدگی شد.

صفر؛پرونده های قضایی
معوقه  2شهر
در حوزه قضایی شهرستان های درمیان و زیرکوه
پرونده معوقه از سال های  96و  97وجود ندارد.
رئیس کل دادگسـتری اسـتان در بازدید سرزده
از حـوزه قضایـی شهرسـتان هـای درمیـان و
زیرکـوه گفـت :بـه قضـات اعلام شـده اسـت تـا
رسـیدگی بـه پرونـده هـای امسـال را هـم کـه بـه
دلیـل ویـروس کرونـا عقـب مانـده بـود ،سـرعت
بخشـند.حجت االسلام«حمیدی» بـا بیـان ایـن
کـه مـدت زمـان رسـیدگی بـه پرونـده هـا قابـل
قبـول اسـت ،افـزود :شهرسـتان هـای زیرکـوه و
درمیـان بـا مشـکالتی مواجـه هسـتند کـه تلاش
بـر رفـع آن داریـم.

از گوشه و کنار استان

میز مذاکره توسعه
استان درقرارگاه

داشته ها و ظرفیت هاى موجود استان دیروز در تهران
مورد مذاکره مدیران ارشد استان و قرارگاه خاتم
االنبیاء (ص) قرار گرفت ،سرمایه هاى بکر و خدادادى
استان منحصر به فرد است که اگر شکوفا شود قدرت
دارد نه تنها شلعه فقر را خاموش کند بلکه مى تواند
چراغ توانمندى را در استان پر فروغ کند .مشارکت
مردم ،جذب سرمایه گذاران توانمند و با خرد خود
مى تواند این قفل را بشکند .استاندار هم صندلى با
فرمانده سپاه و تعدادى از مدیران استان پرونده توسعه
استان را به تهران برد و دیروز میز مذاکره توسعه استان
را در مرکز با محوریت مردم در قرارگاه تشکیل داد.
کلنگ توانمند مهندسى قرارگاه خاتم االنبیاء (ص)
در بسیارى از پروژه هاى بزرگ کشور مشهود است.
بدیهى است حضور او در استان مى تواند قدم بلندى در
جهت توسعه استان باشد .البته از میز مذاکره استاندار
و هیئت همراه در خصوص میزان موافقت ها خبرى
درز نکرده است آن چه در پى مى آید گزارشى است به
نقل از استانداری.
استاندار خراسان جنوبی گفت :همه تالش های ما
برای ترغیب مردم به مشارکت در طرح های توسعه ای
است.به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان
جنوبی؛ «مالنوری» با بیان این مطلب در دیدار با
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص) که در
دفتر کار سردار «سعیدمحمد» انجام شد ،خاطرنشان
کرد :ما در راستای بهره وری هر چه بیشتر از ظرفیت
های بی نظیر استان ،برای استفاده از توان و ظرفیت
همه حوزه ها برنامه ریزی کرده ایم.وی تأکیدکرد:
مهم ترین اصل برای استان استفاده از ظرفیت سرمایه
گذاران دارای اهلیت و صالحیت است تا بتوانند منابع
موجود را با ارزش واقعی عرضه کنند.استاندار با اشاره
به جایگاه مردم در برنامه ریزی های استان متذکر شد:

نهضتسبز
قاینات ادامه
می یابد

بوی کاهگل در  2بنای تاریخی

برای ما بسیار جذاب تر است که مردم به میدان بیایند
و در پروژه ها مشارکت کنند تا از درآمد حاصل از طرح
ها منتفع شوند.

ظرفیت های منحصر به فرد
«مالنوری» به ظرفیت های منحصر به فرد استان
در خصوص محصوالت کشاورزی ،ذخایر معدنی،
گردشگری و  ...اشاره کرد و گفت :این که  75درصد
زغال سنگ کشور در خراسان جنوبی قرار داردو این
استان پایتخت بنتونیت کشور نام گرفته و دارای چهار
اثر جهانی و  ...است،نشان دهنده توانمندی این خطه
زرخیز است.وی خاطرنشان کرد :به رغم این فرصت
هایبینظیرامامتأسفانهازمجموع 22هزارتنزرشک
تولیدی استان ،فقط  8درصد فراوری می شود یا 22
میلیون شاخه گل نرگس خوش عطر ما هیچ جایگاهی
در تولید عطر و اسانس ندارد و کمتر از  40درصد ذخایر
معدنی موجود ،فراوری می شود و تعداد اندکی صنایع
بزرگ و شاخص در استان داریم.مقام عالی دولت در
استان در تشریح توفیق نیافتن استان در بهره برداری از
مزیت های موجود گفت :افزون بر این که قدرت ریسک
پذیری و جرئت مردم استان کم است ،مدیرانی که باید
به طور تخصصی برنامه ریزی و موضوع بهره برداری از
ظرفیت ها را جهت دهی کنند نیز ضعیف عمل کرده
اند.مالنوری تصریح کرد :معتقد هستیم اگر قرار است
توسعهایدراستانرقمبخورد،کارهابایدبرمحوربخش

 74هزار اصله نهال مثمر وغیرمثمر بین دهیاری
ها ،ادارات ،کارخانجات ،آموزشگاه ها ،دانشگاه ها
و شهرداری های قاینات به صورت رایگان به منظور
ترویجفرهنگدرختودرختکاریوتوسعهفضایسبز
و ایجاد محیطی سرشار از نشاط در هفته درختکاری
توزیعمیشود.رئیسادارهمنابعطبیعیوآبخیزداری
قاینات کاشت درختان در پارک جنگلی و پارک های

مشارکت 95درصدیخیراندرمدرسهسازیخراسانجنوبی

خیران می توانند با مراجعه به سایت مهر
مدرسه ســازی با انتخاب استان و شهر
مــربــوط در ایــن طــرح مشارکت کنند و
کمک های نقدی خود را به شماره حساب
 69655676/64بانک ملت واریـــز و
سهمی در ســاخــت مــدرســه در استان
داشته باشند.

تومان اعالم کرد و از تحقق  75درصدی آن خبر داد .دکتر
«چاوشان» با اشاره به پویش های مدرسه سازی برای جذب
مشارکت خیران از مشارکت  12هزار و  600خیر مدرسه
ساز در طرح آجر به آجر و  29هزار نفر در طرح «من مادرم،
بچه های ایــران فرزندان من» خبر داد و افــزود :خراسان
جنوبی در جذب مشارکت خیران در این دو طرح رتبه اول
و دوم کشور را دارد .وی از فعالیت  850خیر حقیقی و
حقوقی در امر مدرسه سازی استان گفت و ادامه داد :از این
تعداد خیر مدرسه ساز  100نفر بانوان هستند .در پایان این
مراسم از  20خیر مدرسه ساز استان تجلیل شد.

با مرمت دو بنای تاریخی در قاینات ،بوی کاهگل در هوا پیچید.
رئیس اداره میرا ثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی قاینات اعالم کرد:
در پی بارندگیهای شدید اواخر سال گذشته و اوایل امسال که به آسیبهای
جدی به ویژه به مسجد روستای خشک شده منجر شد ،مرمت این بنا در دستور
کار قرار گرفت و در این دوره عملیات سبکسازی بام ،اجرای غورهگل و کاهگل
پشتبامهای مسجد انجام شد.
«عباس زاده» افزود :اجرای طاق زنی گنبدهای آسیبدیده ،مرمت دیوارهای
داخلی و ستو نها از دیگر اقداماتی بود که به منظور مرمت این اثر تاریخی
انجام شد.
همچنین بارندگیها ،آسیبهایی به پشتبام منزل تاریخی سلطانی که به
عنوان موزه مردمشناسی و مشاهیر قاین است ،وارد کرد که با تجدید کاهگل،
از اثر رفع خطر شد.

خصوصی و با استفاده از ظرفیت های موجود باشد.

هدف راه اندازی ستاد توسعه خاوران
وی گفت :سرمایه گذارانی که بتوانند با توانمندی خود،
اعتماد مردم را جلب و این باور را در آن ها تقویت کنند
که خودشان به عنوان سرمایه گذار وارد میدان شوند،
در زمینه بهره برداری از منابع موجود ،بهترین کمک را
به استان می کنند.به گفته وی؛ مهم ترین هدف استان
از راه اندازی ستاد توسعه خاوران ،رسیدن به همین دو
هدف بزرگ است.استاندار ،مردم خراسان جنوبی را
شریف،متعهد،توانمندوهمیشهدرصحنهخواندوگفت:
با وجود درآمدهای اندک ،مردم این استان در همین
یک سال شیوع کرونا 260 ،میلیارد تومان در طرح
کمک های مؤمنانه و تأمین اقالم قشرهای آسیب دیده
از کرونا کمک کرده اند.مالنوری تصریح کرد :مطمئن
هستیم اگر برنامه ریزی ها به درستی و جهت دهی ها به
خوبی انجام شود ،مردم در تحقق برنامه های توسعه ای
استان نیز مشارکت و همراهی خواهند داشت.شایان
ذکر است در این نشست تخصصی که با حضور سردار
قاسمی ،فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) و جرجانی رئیس
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همراه بود ،چند
طرحمختلفدرزمینههایصنعتی،معدنی،کشاورزیو
اقتصادیارائهشدودرخصوصنحوهمشارکتوسرمایه
گذاریقرارگاهخاتماالنبیاء(ص)دراینطرحها،بحثو
رایزنی الزم انجام شد.

داخل شهر و مدارس و دانشگاه ها و کاشت 350نهال
به نام  350شهید واالمقام شهرستان در منطقه جبل
النور و گلزار شهدای گمنام را از دیگر برنامه های
هفته درختکاری اعالم کرد .مهندس«گلی» تجلیل
از مرتع داران برتر  ،همیاران طبیعت برتر  ،دهیاران
و خبرنگاران همچنین دیدار با امامان جمعه قاین و
آرین شهر ،خضری دشت بیاض و اسفدن و نیمبلوک،

تجلیل  20خیر در بیست و دومین جشنواره خیران مدرسه ساز استان

بیست و دومین جشنواره خیران مدرسه
ســاز اســتــان همزمان بــا ســراســر کشور
با حضور ویدئو کنفرانسی معاون اول
رئیس جمهور ،معاون سازمان برنامه و
بودجه ،وزیــر آمــوزش و پــرورش ،رئیس
سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
کشور ،در سالن شهید رجایی استانداری
خراسان جنوبی برگزار شد .مدیر کل
نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان
در حاشیه این مراسم با اشاره به شروع
ساخت و اجرای  220پروژه مدرسه سازی
با حدود  600کالس درس و با زیربنای
بــاالی  100هــزار متر مربع در استان
گفت :از این تعداد  ،بیش از  580کالس
با مشارکت خیران انجام می شود و یا در
حال ساخت است .به گفته دکتر«چاوشان»
میزان مشارکت خیران در مدرسه سازی
کــشــور بـــاالی  60درصـــد اســت امــا در
خراسان جنوبی میزان مشارکت خیران
بیشتر از  95درصد است .او از رشد 97
درصــدی اعتبارات خیری گفت و میزان
تعهد خیران در استان را  47میلیارد
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مالنوری:
افزون بر این
که قدرت
ریسک پذیری
و جرئت مردم
استان کم
است ،مدیرانی
که باید به طور
تخصصی برنامه
ریزی و موضوع
بهره برداری از
ظرفیت ها را
جهت دهی کنند
نیز ضعیف عمل
کرده اند

فرماندار ،مسئوالن قضایی و انتظامی ،شرکت در
مراسم غبارروبی گلزار شهدا ،بهره برداری از بند
خاکی روستای روم و افتتاح پروژه روشنایی پارک
جنگلی قهستان را از دیگر برنامه های تدارک دیده
شده در این هفته دانست.به گفته او از این طرح ها
 221خانوارروستایرومواهالیشهرقاینومسافران
و زائران امام رضا(ع) بهره مند می شوند.

سامانه نظارت بر توزیع نهاده های دامی
پورغزنین  -سامانه مدیریت و نظارت برتوزیع نهاده های دامی مدیریت جهاد
بشرویه راه اندازی شد.مدیر جهاد کشاورزی بشرویه در جلسه راه اندازی این
سامانه گفت :از  ۶ماه قبل که در کشور اتفاقاتی در خصوص کمبود نهاده های
دامی افتاد برای راه اندازی این سامانه اقدام کردیم و بشرویه تنها شهرستانی
است که در کشور این سامانه را راه اندازی کرده است.
«سرچاهی» افزود :با استفاده از این سامانه فقط به دام هویت دار خوراک
تحویل می دهیم.به گفته او  84هزار و  540راس دام در بشرویه دارای هویت
هستند.همچنین از ابتدای سال مالک تحویل شیر هم دام هویت دار خواهد
بود.او ادامه داد :با کمک این سامانه درصورت گزارش های مردمی درباره
استفاده دالالن یا افرادی که خرید و فروش دام دارند ضمن انجام بازدیدهای
میدانی و راستی آزمایی گزارش ها ،از طریق این سامانه سهمیه خوراک فرد
را صفر می کنیم.

