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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

با خبرنگاران

مسابقات ورزشی جام مهارت
در فردوس
باکمال-مسابقات ورزشی جام مهارت اداره کل
آموزش فنی و حرفه ای به میزبانی فردوس برگزار
شد.
رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای فردوس با اشاره
به برگزاری مسابقات ورزشی جام مهارت از  21تا 23
تیرماه جاری گفت :در این مسابقات استانی که در 2
رشته والیبال و فوتسال به میزبانی مرکز آموزش فنی و
حرفه ای شهید رادمردبرگزار شد ۶ ،تیم بصورت دوره
ای با یکدیگر رقابت کردند.
بنا بر اعالم «یعقوبی» در این رقابت ها بر اساس
امتیازات کسب شده تیم فوتسال اداره کل آموزش
فنی و حرفه ای استان مقام اول را کسب کرد و در
رشته والیبال هم تیم فردوس توانست جایگاه اول
را از آن خود کند.
وی از برگزاری مسابقات ورزشی منطقه ای سازمان
آموزش فنی و حرفه ای کشور در شهریور ماه سال
جاری در مشهد مقدس خبر داد.

تیم کیوکوشین استان
در راه رقابت های کشوری
حقانی-تیم کیوکوشین ساکاماتوی خراسان جنوبی
برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور به شیراز
اعزام می شود.
رئیس سبک کیوکوشین ساماتوی خراسان جنوبی
با بیان این مطلب از حضور  20ورزشکار و رزمی کار
قاینات به نمایندگی استان در این مسابقات خبر داد.
به گفته سید «شاهرخ حسینی» برترین های
مسابقات کشوری  27آبان ماه سال جاری برای
شرکت در مسابقات آسیایی به ژاپن اعزام می شوند.

طرح ملی صدقه سفر در خوسف
«طرح ملی صدقه سفر» در شهرستان خوسف اجرا
می شود.
به گزارش خبرنگار ما رئیس اداره بهزیستی خوسف از
اجرای «طرح ملی صدقه سفر» در شهرستان خوسف
خبر داد که هم اکنون در مرحله بررسی و کارشناسی
برای اجرا است.
به گفته «حسینی مقدم» این طرح مدت چهار ماه
است توسط اداره بهزیستی خوسف مورد بررسی قرار
گرفته و انتظار است تا مهرماه سال جاری شکل اولیه
طرح به اداره کل بهزیستی ارسال شود.
وی همچنین یادآور شد طرح های ملی شنوایی و
بینایی در هفته بهزیستی به صورت رایگان انجام
می شود.
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یک مصوبه پرانتقاد

تسهیالت100میلیارد تومانیکشاورزان در پیچ و خم توزیع
گروه شهرستانها-نماینده مردم شهرستانهای
سرایان  ،فردوس  ،بشرویه و طبس در مجلس
شورای اسالمی از عدم توزیع تسهیالت
100میلیارد تومانی جبران خسارات سرمازدگی
سال گذشته در حوزه انتخابیه خودانتقادکرد.
«محمدرضا امیرحسنخانی» با این توضیح که
این تسهیالت و اعتبارات با اولویت شهرستان
های فردوس ،سرایان و بشرویه و ویژه سرمازدگی
محصوالت انار و زعفران است به این نکته اشاره
کرد که حتی در حوزه انتخابیه با توجه به این
که طبس انار و زعفران ندارد و سرمازدگی درآن
جزئی بوده اصراری به اختصاص رقمی باال از این
اعتبارات برای شهرستان نیست
وی تاکید کرد :این در حالی است که در حال
حاضرتصمیم بر توزیع این تسهیالت برای کل
استان است که دور از انصاف می باشد و باعث
اعتراض کشاورزان خسارت دیده منطقه شده
است.
وی از توزیع نشدن تسهیالت  ۱۰۰میلیارد تومانی
مصوبه دولت برای جبران خسارت سرمازدگی سال
 ۹۵انتقاد و تاکید کرد :باتوجه به حجم خسارت ها
و پیگیری نماینده این حوزه انتخابیه اعتبارات باید
در این سه شهرستان توزیع شود اما در شرایطی که

خیلی از کشاورزان از وضعیت درآمدی خود گالیه
داشته و حجم خسارت های ناشی از خشکسالی و
سرمازدگی صدای آنها را در آورده هنوز مسئوالن
استانی نسبت به توزیع آن اقدام نکرده اند.
گزارش خراسان جنوبی نیز حاکی است 11تیرماه
سال جاری جمعی از کشاورزان و اعضای نظام

صنفی کشاورزی سرایان از نحوه توزیع تسهیالت
مصوبه هیئت وزیران انتقاد کردند و خواستار تزریق
کامل این تسهیالت به شهرستان های سرایان ،
بشرویه ،طبس و فردوس شدند.
آنها معتقد بودند:تسهیالت مورد نظر باید به این
مناطق که با محدودیت منابع آبی مواجه بوده و در

سال جاری هم سرمازدگی خسارات سنگینی به
مزارع زعفران و باغات انارمنطقه وارد کرده است،
اختصاص یابد.
بنا بر تاکید آن ها بیشترین خسارت سرمازدگی
مزارع زعفران و باغات انار متوجه این شهرستانها
بوده و خسارات سنگینی را بر پیکره اقتصاد منطقه
وارد ساخته است.
به گفته آنها اعطای تسهیالت ناچیز در گذشته هیچ
گونه بازخورد سرمایه ای برای اقتصاد شهرستان
نداشته و تنها پیامدش انباشت بدهی کشاورزان بود
و اکنون با اختصاص این تسهیالت نیاز است فرصت
را غنیمت شمرده و پرداخت آن مدیریت شود .
در این باره سلیمانی  ،مدیر جهاد کشاورزی
شهرستان سرایان هم با بیان این که پرداخت
تسهیالت جبران خسارات سرمازدگی به بانک
کشاورزی سرایان ابالغ شده است گفت :بالغ بر85
درصد این تسهیالت به حوزه انتخابیه شهرستان
های سرایان،بشرویه،فردوس و طبس اختصاص
یافته و این درحالی است که خسارات ناشی از
سرمازدگی باغات انار و زعفران درسال گذشته
تنها در شهرستان سرایان  ۱۵6میلیارد تومان
برآوردشده و30میلیارد تومان سهم این شهرستان
رقم ناچیزی است.

حال و هوای کاسبی های قدیم
در حجره حاج علی
حقانی -در گذشته ای نه چندان دور حساب ویژه
ای روی بازاریان باز می شد و جایگاه و احترامی
خاص برای مردم داشتند.
بعد از اقامه نماز و صرف صبحانه کرکره حجره را
باال می کشیدند و پس از آب و جارو کردن ورودی
حجره و اسپند دود کردن ،با توکل بر خدا و قرائت
اذکار و خواندن سوره هایی مانند واقعه ،الرحمن
و یاسین کاسبی خود را آغاز و وسعت رزق و روزی
حالل را از عالم رزاق طلب می کردند.
برخی هم که سواد خواندن و نوشتن داشتند
وقتی سرشان خلوت بود و مشتری نداشتند
کتاب های دینی و مسائل شرعی از جمله کتاب
حلیه المتقین را برای دیگر اصناف قرائت می
کردند .وقت اذان هم که می شد برای تجدید
وضو و اقامه نماز جماعت به نزدیکترین مسجد
می رفتند و از آن جا راهی خانه می شدند.

اما این روزها شرایط تغییر کرده و حال و هوای
کاسبی ها متفاوت تر شده است.
برخی بازاریان دیرتر کاسبی را شروع می کنند و
تا پاسی ازشب در مغازه هستند و  ...با این وجود
هنوز هم هستند امثال حاج« علی قربانی» ،از
کاسبان قدیمی قاین که با این که سنی از آن
ها گذشته هر روز صبح زود به حجره می روند
و گذشته را در دل خیلی از قدیمی ها زنده می
کنند .حاج «علی قربانی» عادت دارد مثل همان
قدیم ها مقابل حجره اش را آب پاشی و اسپند
دود کرده و بعد از تالوت قرآن کاسبی اش را
شروع کند .او می گوید :اعتقاد به اینکه روزی از
آن خداست نگاه به کار و کسب را تغییر می دهد و
از آزمندی و حب مال دنیا می کاهد.
این کاسب قدیمی در توضیح دلیل باز کردن
حجره اش صبح زود و تعطیلی کسب و کارش

شهرستان ها
از گوشه و کنار استان

گروه جهادی شهید صاعدی در
روستای بسطاق سرایان
موسوی-گروه جهادی شهید صاعدی به مدت یک
هفته به عمران و آبادانی روستای بسطاق شهرستان
سرایان می پردازند.
صدیقیان مسئول گروه جهادی شهید صاعدی
سرایان در گفتگو با خبرنگار ما گفت :دراین اردوی
جهادی  15نفر در عرصههای مختلف عمرانی،
فرهنگی و آموزشی فعالیت دارند.
به گفته وی با توجه به سخنان و منویات مقام معظم
رهبری ،کمکرسانی به قشر محروم و ضعیف جامعه
ومحرومیتزداییدرمحلروستایبسطاقازاهداف
این اردوی جهادی است.

بازسازی پارک بهارستان بشرویه
پورغزنین -بازسازی پارک بهارستان بشرویه
آغاز شد« .باللی» ،شهردار بشرویه از شروع
بازسازی پارک بهارستان خبر داد و با اشاره به
فضای بیش از  20هزار هکتاری این پارک تاکید
کرد :بیشترین بهره وری در زمینه های مختلف
تفریحی ورزشی در این پارک مدنظر قرار دارد.
«مقداری» رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان
بشرویه هم به مشکالت ورزش شهرستان اشاره
کرد و تکمیل پروژه های نیمه تمام در شهرستان را
نیازمند ورود همه دستگاه ها دانست.

وعده احداث آزمایشگاه شیمیایی
آب در  3شهرستان
در ابتدای غروب به این نکته اشاره می کند که
در قرآن روز برای کسب و کار و شب برای سکون
و آرامش قرار داده شده و عمل بر اساس آیات
و روایات مایه خیر و برکت است .وی از حال و
روز این روزهای بازارها هم صحبت می کند و
اینکه سالهاست دیگر این آداب و رسوم قدیمی
به فراموشی سپرده شده و کمتر کسبه ای دود

کردن اسپند و قرآن خواندن در حجره و آب پاشی
جلوی مغازه را مدنظر قرار می دهند .صدای اذان
که بلند می شود حاج علی صندلی اش را داخل
حجره می گذارد و بی توجه به برخی مغازه های
مجاور که به گفته وی قرار است تا نیمه شب باز
باشند در حجره اش را می بندد و برای رفتن به
مسجد خودش را آماده می کند و ...

آزمایشگاه شیمیایی آب در سه شهرستان استان
احداث می شود .معاون مدیر عامل آب و فاضالب
روستایی استان از احداث آزمایشگاه شیمیایی آب
در شهرستان قاینات تا پایان سال جاری خبر داد و
گفت:همچنین در شهرستانهای نهبندان و فردوس
نیز این آزمایشگاه فعال خواهد شد.
به گفته مهندس «محمدزاده» پس از مرکز استان
قاینات و نهبندان به ترتیب بیشترین تعداد
مشترکین را دارند و بر این اساس احداث این
آزمایشگاه ها در این شهرستان ها در اولویت است.

