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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

از گوشه و کنار استان

سالن مطالعه در 5پارک قاین
احداث می شود
حقانی-در 5پارک بزرگ قاینات سالن مطالعه احداث
وراهاندازیمیشود.شهردارقاینگفت:بهسببترویج
فرهنگکتابومطالعهتوسطشهرداریدر5پارکبزرگ
شهرستان سالن مطالعه احداث و راه اندازی می شود.
مهندس«نوروزی»ازراهاندازیمجدددوشنبهبازارکتاب
درپارکمسجدجامعخبرداد.بهگفتهویهمهدستگاه
ها باید به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی بستر
هارافراهموبرایجذبکمکهایخیرانبهامرتجهیزو
احداثکتابخانهاقدامکنند.ویافزود 70:میلیونریال
بهکتابخانهتخصصیشهرداریبهمنظورخریدکتاباز
نمایشگاهکتابتهراناختصاصدادهشد.

تقدیر از 40قرآن آموز خوسف
مشمولی-اختتامیه ترم زمستانه و بهار دارالقرآن کریم
هدایت خوسف با حضور جمعی از مسئوالن  ،قرآن
آموزان و مربیان برگزار و 40قرآن آموز این شهرستان
تقدیرشدند.مدیردارالقرآنکریمهدایتخوسفدراین
مراسمبااعالماینکهبیشاز 100قرآنآموزدررشتههای
مختلف در ترم زمستان و بهار در کالس های این مرکز
حضور داشتند  ،گفت 8:کالس ویژه پسران و 5کالس
ویژه دختران در محل دارالقرآن و  7مدرسه شهرستان
برای گروههای سنی  5سال به باال در رشته های قرآنی
حفظ،تجوید،روخوانی،روانخوانی،صوتولحنتشکیل
شدهبودکهدرپایانبرایآنهاگواهینامهپایاندورهصادر
شد".محمدرضامحسنی" بهرهمندیازسالنورزشی،
استخرشنا  ،اردوهای آموزشی و تفریحی و مسابقه های
ویژهقرآنآموزانراازمزایایشرکتدرکالسهاذکرکرد
خیرانواولیایدانشآموزانشهرستانخواستتابا
واز ّ
دارالقرآنهمکاریکنند.ویافزود:مسئوالندورههای
قرآنی هفتگی و خانگی شهر خوسف نیز می توانند دوره
هایخودرابصورتهفتگییافصلیدراینمکانباعنوان
محفلانسباقرآنکریمبرگزارکنندضمناینکهبرگزاری
محافل انس با قرآن کریم با حضور قاریان و حافظان
شهرستان و استان نیز در برنامه های این مرکز می باشد
 .محسنی یادآور شد :ثبت نام برای ترم تابستانه نیز آغاز
شده و تا  20تیرماه ادامه دارد .در این مراسم  40قرآن
آموزوهشتمربیمرکزبالوحتقدیروهدیهتجلیلشدند.

شب های هنر قاین «در قربان تا
غدیر»
حقانی -هنرمندان رشته های فرهنگی،هنری و ادبی
قاینات در اعیاد بزرگ قربان تا غدیر توان هنری خود
را به نمایش می گذارند .رئیس اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی قاینات با اعالم این مطلب گفت :در فاصله
عید قربان تا غدیر به مدت  7شب هر شب یکی از گروه
های هنری و ادبی قاین جشنواره برگزار خواهند کرد.
«میرزنگوئی» اظهار داشت :انجمن های عکس ،فیلم،
نمایش،موسیقی،شعر،قرآنوهنرهایتجسمیهرشب
بهنوبتیکجشنوارهبرگزارمیکنند.ویادامهداد:این
جشنواره ها هیچ محدودیتی نداشته و هر تعداد گروه
هنریاعمازخواهروبرادرمیتوانندشرکتکنند.بهگفته
ویدرشبآخرهمزمانباعیدسعیدغدیرتمامگروههادر
ادارهفرهنگوارشاداسالمیدرمیدانامامخمینی(ره)
جشنوارهبزرگقربانتاغدیررااجرامیکنند.

شهروند خبرنگار
• •مشکل کمبود آب در روستاهای بشرویه

آب شرب روستاهای سرند ،خداآفرید و نیگنان و
توابع آن از طریق تانکر تامین می شود ،عالوه بر این
مجتمع آبرسانی ارسک نیز تنها یک موتور پمپ دارد
که در صورت خاموشی مشکالت زیادی ایجاد می شود،
مسئوالن پیگیر رفع مشکل باشند.

• •روستاهای کرند و جوزردان گازرسانی شود

 65درصدروستاهایشهرستانبشرویهگازرسانیشده
است.میطلبدتادوروستایکوهپایهایکرندوجوزردان
کهنیازبههزینهکمتریداردهمگازرسانیشود.

• •بیکاری در دیهوک

بیکاری امانجواناندیهوکرابریدهطوریکهعدهزیادی
ازجوانانچارهایجزمهاجرتندارند.چرامسئوالنبرای
ایجادصنایعبزرگدراینمنطقهاقدامنمیکنند؟
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مردم خراسان جنوبیحماسهآفریدند
مردم شهرستان های خراسان جنوبی بار دیگر
با شرکت در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا
دیروز حماسه ای دیگر خلق کردند .ساعت
هشت روز جمعه 29 ،اردیبهشت ماه ،96درهای
شعبه های اخذ رای به روی مردم خراسان جنوبی
گشوده شد و کار رای گیری دوازدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا در
 11شهرستان تابعه استان آغاز شد.بر اساس
گزارش خبرنگاران ما از شهرستانها روز گذشته
شعبه های اخذ رای هر ساعت پرشورتر از ساعت
قبل بود و حتی در برخی شعبه های رای دهی
مردم قبل از باز شدن در شعبه های اخذ رای
درمحل حضور یافته بودند ،و برای ورود به
شعبه و رای دادن به نامزد مورد عالقه شان در
انتخابات ریاست جمهوری و شوراها لحظه
شماری می کردند.بر اساس گزارش خبرنگار
ما در شهرستان مرزی درمیان حضور قشرهای
مختلف مردم از کوچک و بزرگ ،پیر و جوان ،زن
و مرد ،کارمند و کارگر ،در پای صندوق های رای
بی نظیر و نمادی از وفاداری ،وحدت و همدلی
برادران شیعه و سنی بود .آنها دیروز آمدند
تا با انداختن برگههای رای در صندو قهای
سرنوشتساز حمایت خود را از نظام و والیت

اعالم کنند و با خلق حماسهای بزرگ برگ زرین
دیگری بر تقویم افتخارات نظام و شهرستان خود
بیفزایند.گزارش خبرنگار ما از طبس نیز حاکی
است تعدادی از زایرانی که از مسیر طبس عازم
مشهد مقدس بودند ،با حضور در یکی از شعبه
های اخذ رای این شهر و با شرکت در انتخابات،
به نامزد مورد حمایت خود در دوازدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری رای دادند .مردم

بشرویه نیز روز گذشته مانند دیگر هموطنان
کشورمان با حماسه 29اردیبهشت ماه همراه
شدند.به گزارش خبرنگار ما «علیرضا زمان
زاده» در حاشیه بازدید از شعبه های رای گیری
با اشاره به اینکه  18نفر برای شوراهای شهر و
 118نفر نیز برای شوراهای روستاهای بشرویه
نامزد شدند گفت :در این دوره از انتخابات 76
صندوق در  35شعبه اخذ رای در شهرستان

بشرویه آرای مردم را جمع آوری کردند.وی
اعتماد مردم را بزرگترین پشتوانه نظام ایران
دانست و اظهار داشت :اعتقاد و اعتماد ملت
ایران سبب شده که امروز ایران با قاطعیت تمام
در مقابل قدرت های استکباری دنیا بایستد و هر
رای مردم تیری به سوی دشمنان و بدخواهان
نظام جمهوری اسالمی ایران است.البته روز
گذشته برخی از خبرنگاران از حضور در شعبه
های اخذ رای منع شدند.به گزارش خبرنگار ما
از خضری دشت بیاض درحالی که دو روز مانده
به انتخابات کارت ورود به شعبه ها به منظور ارائه
گزارش و عکس برای خبرنگار خضری دشت
بیاض صادر شده بود اما نماینده فرماندار قاینات
در این شعبه از حضور خبرنگار ما برای تهیه
گزارش خبری ممانعت کرد .هرچند با پیگیری
های روابط عمومی فرمانداری قاینات اجازه
داده شد تا تنها به گرفتن چند عکس بسنده شود
اما این اقدام فرمانداری از سوی دیگر خبرنگاران
و مردم با انتقاد مواجه بود.دوازدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا دیروز
به صورت همزمان برگزار شد .از  769هزار نفر
جمعیت استان 552 ،هزار نفر واجد شرایط
حق رای در انتخابات این دوره بودند که درصد
زیادی شرکت کردند و بار دیگر حماسه آفریدند.

ریز مشکالت در روستای علیآباد فنود
خسروی – علی آباد فنود روستایی در  7کیلومتری
جنوب غربی مود واقع شده است فاصله آن از
مرکز شهرستان سربیشه 32کیلومتر واز مرکز
استان  40کیلومتر است .این روستاکه به لحاظ
موقعیت جغرافیایی دارای آب وهوای کوهستانی
است با 95نفر جمعیت از داشتن برخی امکانات
محروم است.براساس گفته معتمدان روستا ،
بزرگان وگذشتگان قدمت روستای علی آباد به
بیش از  3قرن قبل بازمی گردد طوری که درابتدا
تعدادی ازاهالی روستاهای چهکند و فنوداقدام
به احیای قنات ها وزمین های کشاورزی دراین
آبادی کردند.باتوجه به آب وهوای خوب و وجود 5
رشته قنات دراطراف روستا آرام آرام کشاورزان این
روستاها در فنود ساکن شدند و اسنادمالکیت قدیم
روستا به نام علی آباد فنود نوشته شد .آن زمان عده
زیادی به دلیل سرسبزی و طراوت منطقه به این
روستا مهاجرت کردند اما اکنون وضعیت برعکس
شده و به دلیل خشکسالی و بیکاری اهالی به دیگر
نقاط کوچ می کنند«.علی آبادی» ساکن ومعتمد
محلی این روستا می گوید :به علت نبود اشتغال
مناسب درروستاها وباتوجه به خشک شدن قنات
ها جمعیت روستا به علت مهاجرت جوانان بسیارکم
شده است  .درسرشماری سال 90جمعیت روستا
95نفرگزارش شده است اما بر اساس سرشماری
سال گذشته  24خانوار دراین روستا ساکن اند.

• •نیاز به مرمت قنات ها

البته «دهشیبی» دارای مدرک تحصیلی لیسانس
برنامه ریزی ؛ امکانات روستا را نسبت به روستاهای
دورافتاده مناسب می داند اما از مشکالتی ازجمله
آبدهی کم قنات ها که نیاز به مرمت دارد نبود شبکه
دیجیتال تلویزیون ونداشتن دسترسی کامل به
شبکه های تلویزیون گالیه مند است.

• •مشکل شبکه دیجیتال

وی پیرو این مشکالت اضافه می کند 6 :سال است
باپیگیری هایی که مسئوالن محلی انجام داده اند
صداوسیما دستگاه مادری را در روستا مستقرکرده
وازطریق کابل ارتباط تلویزیونی امکان تماشای5
شبکه را برای مردم مقدورکرده است اما این کفایت
نمی کند.یکی دیگرازاهالی روستا هم با اشاره به
اینکه خدمات وامکانات خوبی دراین روستا ایجاد
شده است و به زودی مشعل گاز هم در علی آباد فنود
روشن می شود تصریح می کند :دربحث صداوسیما
مشکالتی وجوددارد چون شبکه درون روستا کابلی

استوباتوجهبهانجامعملیاتگازکشیگاهیکابل
های مسیر دربعضی نقاط پاره می شود .بر همین
اساس کیفیت تصویرزیاد مناسب نیست و فقط
امکان تماشای5شبکه وجود دارد.
وی از صدا و سیما می خواهد با توجه به این که
امکانات دریافت تصاویر به شکل ماهواره ای در
روستا مستقر است امکان تماشای شبکه های
بیشتری از رسانه ملی را برای مردم فراهم کند.

• •گالیه ای به ستاد بحران

یکی دیگر از ساکنان روستا که ازستادبحران گالیه
منداست هم می گوید :ستاد بحران درخشکسالی
و سرمازدگی به بعضی از مناطق رسیدگی می کند
اما برای روستاهای این منطقه تاکنون اقدامی انجام
نداده است .وی این اقدام ستاد را غیر عادالنه می
داند و تصریح می کند:به عنوان مثال 4مرتبه در
سیالب هایی که رخ داده قنات روستا تخریب شده و
هرچند از ستاد بحران برای بررسی این قنات آمدند
اما دریغ از یک ریال مساعدت.

• • مدرسه تعطیل

«اعلمی»دهیارروستاخواستههاوگالیهمردمرانبود
شبکه های دیجیتال تلویزیون ،تخصیص نیافتن
اعتبارمناسب برای مرمت و بهسازی قنات ها و
رسیدگی نشدن به کشاورزان در زمان سرمازدگی
محصوالت کشاورزی بیان کرده و می گوید:
چند سال قبل مدرسه روستا سه کالس داشت.
حتی ازروستاهای باسناباد،خاواز و روستاهای
اطراف برای تحصیل به این روستا می آمدندولی
باتوجه به مهاجرت اهالی به علت از رونق افتادن
کشاورزی مدرسه علی آباد فنود سال 85تعطیل

شد به همین دلیل آموزش وپرورش مدرسه را مزایده
گذاشت واکنون اندک دانش آموزانی که مشغول به
تحصیلند باالجبار به مدارس مود و روستای چهکند
می روند.

• •تسهیل سرمایه گذاری در روستا

وی درخواستش ازمسئوالن این است که دربحث
اشتغال پایدار ونگهداری مردم درروستاها همکاری
ومساعدت بیشتری داشته باشند وباتوجه به تاکید
مقام معظم رهبری در زمینه اشتغال ،درصورتی
که کسی آماده ایجاداشتغال باشد کار او را تسهیل
کنند .به گفته وی درروستا افرادی هستندکه
آمادگی خود را برای سرمایه گذاری درعرصه های
پرورش زنبورعسل ،شترمرغ و نانوایی و...اعالم
کرده اند و درصورتی که به خوبی حمایت شوند به
طور حتم اشتغالی ایجادخواهدشد و تاثیر زیادی در
کاهش مهاجرت خواهد داشت.

• •بعد از 20روز

وی با اشاره به وضعیت جاده این روستا می گوید:
محور ارتباطی روستا به فاصله یک کیلومترازجاده
اصلی بعد از ده سال باپیگیری های متعدد آسفالت
شد ودردهه فجرامسال با اعتبار750میلیون تومان
باحضورمعاون سیاسی استانداربه بهره برداری
رسید که بعداز 20روزبراثربارندگی مسیرتخریب
شد.به گفته وی اکنون بعدازگذشت چند ماه از زمان
بهره برداری هنوز جاده عالیم راهنمایی و رانندگی
ندارد و در حاشیه جاده نیز چاله های بسیار زیادی
ایجاد شده است .دهیار«علی آباد فنود» یکی دیگر از
مشکالت این روستا را مربوط به وضعیت بهداشت و
درمان می داند و می گوید :این روستا زیرمجموعه

خانه بهداشت روستای شواکند است وهردوهفته
ای ماموربهداشت ازمکان ها وفضای اطراف روستا
بازدید می کند اما باتوجه به اینکه حیوانات موذی
زیادی در این منطقه رفت و آمد دارند می طلبد که
آموزش هایی به مردم داده شود تا زباله ها رابسته
بندی وتفکیک کنند« .اعلمی» با اشاره به وجود
چشمه آب شیرین در اطراف روستا و استفاده اهالی
از آن از مرکز بهداشت درخواست کرد هر 6ماه
یک بار حداقل برای اطمینان از سالم بودن آب
آزمایشاتی ازاین چشمه گرفته شود که البته تاکنون
نسبت به این موضوع اقدام نشده است.وی می
افزاید  :با وجود نیاز اهالی به حضور پزشک اما در
سال دو تا سه مرتبه پزشک برای ویزیت به روستا
می آید درصورتی که در روستای شواکند ماهی
یکباردرخانه بهداشت حضورمی یابد.

• •اجرای طرح هادی بعد از عملیات
گازکشی

وی ازتصویب طرح هادی علی آباد فنود خبر می
دهد وتصریح می کند :این طرح دوسال قبل به
بنیاد مسکن پیشنهادشد وبه تصویب رسید اما هنوز
اجرایی نشده است.به گفته وی بعد ازگازکشی
روستا واصالح معابر،سنگ فرش معابر این روستا
در دستور کار قرار می گیرد.به گفته وی باتوجه
به نامگذاری معابر و نامگذاری مکانهای عمومی
اختصاص کدپستی هم به زودی درصورت تامین
اعتبارومشارکت مردم آغاز می شود.

• •ورزش وامکانات

«اعلمی» وضعیت امکانات ورزشی و فرهنگی این
روستا را مناسب می داند و می گوید :درروستای
علی آباد 65نفربیمه ورزشی هستند.بعالوه خانه
ورزش این روستا که سال  90افتتاح شد تاکنون
برنامه های ورزشی مختلفی ازجمله کوه پیمایی
،همایش پیاده روی ،مسابقات فوتبال و بومی محلی
باهمکاری کانون فرهنگی هنری شهیدرجایی
روستا برگزار کرده است .
همچنین در بحث فرهنگی نیز کانون فرهنگی
شهید رجایی روستا از کانون های برتر روستایی
استان درسال گذشته است .وی راه اندازی صندوق
مالی برای کمک به نیازمندان روستا و اجرای
عملیات ساخت مسجدفاطمه زهرا(س) علی آباد
فنود بامشارکت وهمکاری مردم و بسیج سازندگی
را از برنامه های فرهنگی عنوان می کند که دراین
روستا انجام شده است.

شهرستان ها
با خبرنگاران

مدیرجهادکشاورزیاعالمکرد

کاشت 44رقم و الین گندم ،جو و
کلزامناسببااقلیمطبس

 44رقم و الین گندم ،جو و کلزا مناسب با اقلیم طبس
سال زراعی جاری در این شهرستان کشت شد.
مدیرجهاد کشاورزی طبس با بیان این مطلب گفت:
در سال زراعی جاری  44رقم والین گندم ،جو و کلزا
در این شهرستان کشت شد تا از نظر عملکردی ودیگر
صفات با هم مقایسه و در نهایت ارقام سازگار با عملکرد
باال برای کاشت در سال آینده انتخاب ومعرفی شوند.
مهندس«بخشایی» افزود :در طرح انتخاب مشارکتی
ارقام گندم و جو 15 p.v.sرقم و الین امید بخش گندم
شامل الین های  m-91-18،m-91-10و ارقام
پیشگام ،پارسی ،مهرگان ،سیروان ،رخشان ،بهاران
،سیوند،پیشتاز،سیستان ،ارگ ،بم و افق و  9رقم و
الین امید بخش جو شامل الین های 10 ، mb-92-9
 mbd-92و  mbd-90-12و  -90mbd-14و-87mbd-16و ارقام گوهران  ،نیک  ،یوسف  ،نصرت
و  2رقم تریتیکاله شامل سناباد و پاژ کاشت شده است.
به گفته وی از هر یک از ارقام به صورت جداگانه اجزای
عملکرد شامل تعداد خوشه در متر مربع  ،پنجه  ،وزن
هزار دانه  ،ارتفاع بوته و  ...اندازه گیری می شود .
وی ادامه داد :درطرح تحقیقی -ترویجی ارقام و
الین های امید بخش گندم و جو متحمل به شوری
 10رقم کشت شده که در این طرح  4الین امید
بخش گندم شامل ، -92ms-14، ms-92-18
 ms-92-5،ms -92-8با شاهد رقم نارین و 3
الین امید بخش جو شامل ES-92-15 ، ES-92-5
و -ES 92-16با شاهد های خاتم و الین امید بخش
 ES-87-12از نظر عملکرد دانه و دیگر صفات باهم
مقایسه می شود.بعالوه در مرحله برداشت نیز هرکدام
از ارقام جداگانه با کمباین و یا دروگر برداشت شده و
عملکرد آنها به صورت بیولوژیک ( کاه  +گندم ) بررسی
خواهد شد.

طرح مباحث۳۳پرونده در
دومین کمیسیون ماده ۵استان
دومین کمیسیون ماده  ۵استان درسال جاری وبه
ریاست استاندار و با حضور اعضاي اين کميسيون در
سالن اجتماعات حوزه استاندار برگزار شد ، .در اين
کميسيون ۳۳پرونده از شهرهاي بيرجند  ،فردوس ،
قائن و شوسف مطرح شد که بیشتر طرح ها مورد تایيد
قرار گرفت .ازجمله طرح های مهم مصوب در اين
کميسيون مي توان به طرح تفکيك اراضي  ۹هكتاري
مشهوربهباغكارگشااشارهكرد.همچنیندراینجلسه
مصوب شد شهرداری ها پيشنهادات کارشناسي شده
خود در زمینه نحوه تفويض اختيار تغيير کاربري از
مسكوني به تجاري را به كميسيون ارائه دهند تا پس از
بررسي و تصويب به شهرداري ها ابالغ شود

امامجمعه:

موقوفات طبس از نظر کمیت در
سطح کشور کم نظیر است
موقوفات طبس از نظر کمیت در سطح کشور کم نظیر
است.امامجمعهطبسبااشارهبهاینکهموقوفاتطبس
از نظر کمیت در سطح کشور کم نظیر است گفت:
مدیران و کارشناسان سازمان اوقاف باید تمام تالش
خود را برای همگانی شدن فرهنگ وقف به کار گیرند.
حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم «مهاجریان
مقدم » در همایش بصیرتی علما و روحانیون طبس،
بشرویه و فردوس ،به موقوفات شهرستان طبس
اشاره کرد و افزود :در زمان قبل از انقالب اسالمی به
حریم موقوفات این شهرستان همچون دیگر موقوفات
کشور تجاوز شد که به برکت پیروزی انقالب این
موقوفات به نیت خود بازگشتند.به گفته وی وقف
سنتی است که از صدر اسالم مورد توجه بوده و این
سنت همواره گره گشای مشکالت جاری جامعه بوده
است .وی تصریح کرد :کارشناسان و مدیران سازمان
اوقاف باید برای تشویق مردم به شعار این سازمان مبنی
بر «همه واقف باشیم» تالش کنند .وی خاطرنشان
کرد :متولیان سازمان اوقاف باید برای همگانی شدن
فرهنگ وقف تالش کنند به طوری که مردم بدانند فقط
با داراییهای مالی نمیتوان واقف بود بلکه میتوان
داراییهای معنوی خود را نیز وقف کرد.

