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از گوشه و کنار استان

کاهش برداشت انگور از
باغات قاینات
حقانی-پیش بینی می شود تولید انگور در باغات
قاینات نسبت به سال گذشته  30درصد کاهش یابد.
مدیر جهاد کشاورزی قاینات با اشاره به آغاز برداشت
انگور از سطح  303هکتار باغات آبی و  260هکتار
باغات دیم قاینات برآورد کرد :از این میزان هزار و
500تن انگور آبی و  400تن انگور دیم برداشت
شود.
مهندس «سجادی» در ادامه به خسارت قابل توجه
سرمای شدید آذرماه سال گذشته و گرمای شدید
تیرماه سال جاری به محصول انگور شهرستان اشاره
و پیش بینی کرد :تولید این محصول 30درصد نسبت
به سال گذشته کاهش یابد .وی بیشترین سطح زیر
کشت انگور را در بخش نیمبلوک و بیشترین انگور
دیم را در بخش سده و مرکزی اعالم کرد و گفت80:
درصد انگور تولیدی شهرستان به صورت تازه خوری
و یا به صورت شیره انگور مصرف و بقیه به دیگر نقاط
استان ارسال می شود.

دو طرح مذهبی خونیک سفلی
در آستانه بهره برداری
جعفری-دو طرح مذهبی و دینی روستای خونیک
سفلی  30مرداد ماه جاری همزمان با روز جهانی
مسجد افتتاح می شود.
رئیس اداره تبلیغات اسالمی قاینات با اعالم این
خبر این طرح ها را خانه عالم و توسعه مسجد روستای
خونیک برشمرد که خانه عالم با زیربنای110
مترمربع و توسعه مسجد با  180مترمربع و احداث
گلدسته ها و فرش سجاده ای مسجد را شامل می
شود.
به گفته حجت االسالم« علی پور» این طرح ها
درمجموع یک میلیارد و  490میلیون ریال هزینه در
برداشته که توسط خیران تأمین شده است.
به گفته وی این مسجد  30مرداد ماه جاری همزمان
با روز جهانی مسجد افتتاح می شود.

سرزمین سیاه طبس در فهرست
میراث ملی روسفید شد
توسلی-سرزمین سیاه طبس در فهرست میراث ملی
طبیعی قرار گرفت.رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری طبس از ثبت سرزمین سیاه طبس (پشته
سیاه) در فهرست میراث ملی طبیعی خبر داد و گفت:
سرزمین سیاه نام منطقه ای در120کیلومتری
جنوب طبس و درشمالی ترین بخش پناهگاه حیات
وحش نایبند دیهوک است که وسعت این پدیده
زیبای زمین شناختی حدود400کیلومترمربع بوده
وحاصل آخرین فعالیتهای آتشفشانی ایران در دوره
کواترنرمی باشد.
به گفته «بهبهانی» درراستای حفظ و صیانت ازجاذبه
های طبیعی شهرستان وجلوگیری ازهرگونه تخریب
و ایجاد زمینه حضورگردشگران علمی اواخر سال
گذشته پرونده این اثر برای ثبت درفهرست ملی
طبیعی تهیه و پس از دفاع در مرکز کشور درفهرستمیراث طبیعی -ملی ثبت شد .

چند خط خبر
مشمولی-سرهنگ«علی اکبر تجدد»  ،فرمانده منطقه
پدافند هوایی شرق کشور به همراه جمعی از مسئوالن
شهرستان خوسف با  2خانواده نیازمند در شهر
خوسف و روستای فدشک بخش مرکزی خوسف دیدار
و از آن ها دلجویی کردند.
استاد-پیکر سرباز «مرتضی زنگویی»،از جان باختگان
حادثه تیراندازی در پادگان آموزشی کهریزک تهران
در زادگاهش روستای زنوغان دیهوک تشییع و پس از
برگزاری نماز در محل بقعه شیخ احمد ابن اسحاق به
خاک سپرده شد.
حقانی-با هدف ارتقای معلومات و کیفیت بخشی
برنامه های قرآنی به ویژه حفظ قرآن کریم و نحوه
برگزاریمسابقاتقرآن؛کارگاهآموزشیکارشناسانو
رابطان قرآن کریم استان در شهرستان قاینات به مدت
یک روز برگزار شد.
در این کارگاه یک روزه  14کارشناس و رابط قرآنی
استان با طرح های قرآنی امسال ،مباحث آموزشی و
نحوه استفاده از سایت تالوت آشنا شدند.
این کارگاه با حضور امام جمعه قاین و مسئول
دارالقرآن کریم تبلیغات اسالمی استان برگزار شد.
مشمولی-خودروی حمل مرغ زنده بدون مجوز
بهداشتی در بخش سده شهرستان قاینات توقیف و
اعمال قانون شد.
دکتر«گوهری» رئیس شبکه دامپزشکی قاینات گفت:
با جابجایی بدون مجوز بهداشتی طیور به عنوان یک
معضل بزرگ بهداشتی و اقتصادی به طور جدی
مقابله می شود.
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ضرباالجلفرمانداربرایتعیینتکلیفکانسرامطبس
توسلی-کارخانه کانسرام طبس از جمله واحدهای
تولیدی خبرساز خراسان جنوبی است که به دلیل
پاره ای مشکالت طی سال گذشته تعدادی از
کارگران خود را اخراج کرده است.
کارخانه ای که برای گرفتن تسهیالت و خروج از بن
بست فراز و نشیب های زیادی را تاکنون متحمل
شده و مشکالت زیادی را پشت سر گذرانده است.
به گزارش «خراسان جنوبی» 17خردادماه امسال
مدیر عامل کارخانه کانسرام درگفتگو با «خراسان
جنوبی» در تشریح مشکالت این کارخانه به این
نکته اشاره کرد که مشکالت این کارخانه مربوط به
زمان تولید است چرا که آن زمان حقوق کارگران
پرداخت نشده و پس از توقف فعالیت کارخانه منجر
به اخراج تعداد زیادی از کارگران شده بود .

• •امیدوار نیستیم

«اسماعیلی» راه اندازی مجدد این کارخانه را
مستلزم تزریق یک میلیارد تومان تسهیالت دانست
تا حقوق عقب افتاده کارگران و دیگر بدهی ها
حداکثر در مدت یکسال پرداخت شود.
وی دوماه پیش با اشاره به درهای بسته بانک ها
برای ارائه تسهیالت گفت :به تازگی با یک بانک
دولتی به توافق رسیده ایم که اگر همراهی کنند تا
یک ماه دیگر وام پرداخت و کارخانه فعال می شود.
وی این را هم یادآور شد که این کارخانه بعد از راه
اندازی می تواند  100نیرو را جذب کند.

مدیر عامل کارخانه کانسرام با بیان این که پرونده
وام این واحد تولیدی در بانک ایران زمین مربوط
به اردیبهشت ماه سال گذشته است افزود :قرار
بود قبل از پایان سال گذشته سه میلیارد تومان
توسط بانک ایران زمین پرداخت شود که پرداخت
نشد و امیدوار هم نیستیم این بانک اقدامی انجام
دهد.
«به اعتقاد وی از آن جا که کانسرام طبس از  IRو
درآمد باالیی برخوردار است بالفاصله بعد از راه

اندازی می توان تمام بدهی ها را پرداخت کرد.
او درحالی این اعتقاد را داشت که همان زمان رئیس
سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان خراسان
جنوبی درباره دو واحد کانسرام وسیمان طبس آب
پاکی روی دست آن ها ریخت و عنوان کرد :این دو
واحد تولیدی ورشکسته است و با توجه به مضاعف
شدن اختالفات اعضای هیئت مدیره نباید دنبال
راه اندازی مجدد آن بود.
با این حال نماینده مردم این شهرستان در مجلس

شورای اسالمی از پیگیری ها دست بر نداشته و
17خردادماه امسال عنوان کرد :پیگیری هایی در
خصوص دریافت وام برای این کارخانه انجام و قرار
شد از بانک ایران زمین  30میلیارد ریال وام دریافت
شود و سعی بر این است حداقل یک میلیارد تومان
وام را این بانک خیلی سریع به کارخانه کانسرام
طبس پرداخت کند.
محمد رضا امیرحسنخانی  قول داد :هر دو کارخانه
کانسرام و سیمان طبس ظرف یک ماه آینده راه
اندازی شود.
قولی که البته داده شد اما در عمل هیچ خبری
نشد .اما گویی کاسه صبر فرماندار ویژه طبس به
سر آمده و وی از حال بد این واحد بزرگ تولیدی
طبس(کانسرام) انتقاد دارد.
به گزارش خبرنگار ما در جلسه ای برای حل
مشکالت این کارخانه تولیدی مهندس طالیی
فرماندار ویژه طبس به شرکت کانسرام 10روز
مهلت داده تا این موضوع را به سرانجام برساند.
وی تاکید کرد :اگر ظرف این ده روز مشکالت بین
سهامداران و مشکل وثیقه حل نشود رای نهایی
برای این کارخانه صادر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ما در حال حاضر تمام دستگاه
های شرکت کانسرام پلمب است و فقط تعداد کمی
نیرو در حد انگشت شمار از این کارخانه بی روح
محافظت می کنند و باید منتظر بود و دید سرانجام
این کارخانه چه می شود.

شمارش معکوس راه اندازی امداد هوایی در استان
حقانی-مقدمات راه اندازی امداد هوایی در
استان فراهم و آشیانه مورد نیاز نیز در حال
ساخت است و به زودی امداد هوایی در استان
راه اندازی می شود.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان در
گردهمایی معاونان و مدیران جمعیت هالل
احمر شهرستان ها در قاین این خبر را اعالم و
به تامین اعتبارات موردنیاز در این زمینه توسط
استانداری اشاره کرد تا امداد هوایی استان به
زودی راه اندازی شود.

دکتر «خامسان» در ادامه از دریافت مجوز احداث
 5پایگاه امداد و نجات جاده ای استان در سال
(96امسال) خبر داد و با اشاره به سفر اوایل
امسال معاون خزانه داری جمعیت هالل احمر
و تصویب اعتبارات مورد نیاز در این زمینه به این
نکته تاکید کرد که خراسان جنوبی در زمینه
پایگاههای امداد جاده ای در کشور حرف اول
را می زند.
وی در زمینه تأمین و اختصاص اعتبار برای
احداث انبار چند منظوره هالل احمر قاین که

 4سال پیش کلنگ زنی شد اما تا کنون اقدامی
برای آن صورت نگرفته است هم گفت :عملیات
این طرح نیز به زودی آغاز خواهد شد.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان از راه
اندازی و آغاز به کار کارگاه آموزشی امداد و نجات
در شعبه های جمعیت هالل احمر استان خبر
داد و افزود :تمام تجهیزات کامل آموزشی در این
شعبه ها تهیه می شود .
خامسان با اشاره به حادثه خیزی استان به این
نکته اشاره کرد که آموزش تمام خانواده ها برای

کاهش اثرات و بالیای طبیعی در صدر فعالیت
های هالل احمر قراردارد.
به گفته وی در اجرای طرح خادم سال گذشته
در سه شهرستان استان 2هزار و  300خانوار
آموزش دیدند و امسال نیز  7هزارو  500خانوار
آموزشهای الزم را با مراجعه امدادگران مجرب به
درب منازل فرا خواهند گرفت .وی از استخدام
و به کارگیری  39امدادگر مورد نیاز پایگاههای
امداد جاده ای استان خبر داد و گفت :مراحل
گزینش این نیروها نیز به اتمام رسیده است.

معارفه امام جمعه جدید خضری دشت بیاض
سدیدی-مراسم تودیع و معارفه امام جمعه جدید

خضری دشت بیاض برگزارشد .
به گزارش خبرنگار ما در این مراسم که با حضور
جمع زیادی از مردم برگزارشد از زحمات پنج ساله
حجت االسالم والمسلمین «مدنی» قدردانی و
حجتاالسال م والمسلمین «یعقوبی» به عنوان امام
جمعه جدید این شهر معرفی شد.
به گزارش خبرنگار ما مردم خضری دشت بیاض
از زمان شنیدن خبر استعفای امام جمعه این شهر
بارها خواستار انجام نشدن این موضوع شدند و در

دیدار ماه مبارک رمضان  خود با نماینده ولی فقیه
موضوع را مطرح کردند .
حجت االسالم والمسلمین «مدنی» در مراسم
تودیع برای شفاف سازی ،دلیل استعفای خود
را ضعف جسمانی پدرش عنوان کرد و گفت:با
هدف رسیدگی به والدین دوسال پیش پیرو نامه
هایی به شورای سیاست گذاری استان درخواست
استعفا کردم.
وی تصریح کرد :از طرفی محل سکونت خانواده
ام گناباد بود و نمی توانستم به درستی در محل

خدمتم حاضر شوم با این حال پس از درخواست
های مردم  ،نامه نگاری شد تا اگر شورای
سیاستگذاری تهران موافقت کند تغییرات منتفی
شود که تصمیم گیری برای این موضوع انجام شده
بود .حجت االسالم والمسلمین «رحیم آبادی»
مسئول شورای سیاستگذاری امامان جمعه استان
نیز در این مراسم گفت :برگزاری فریضه نماز جمعه
مردم را نسبت به وظایف خطیر و حساسی که در
رابطه با انقالب دارند ،آشنا ساخته و به وحدت و
همبستگی دعوت می کند.

شهرستان ها
با خبرنگاران

نقشه اقامتگاه بوم گردی برای
 3خانه بشرویه و ارسک
سه خانه قدیمی بشرویه و ارسک اقامتگاه بوم گردی
می شود.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری بشرویه با اعالم این خبر به برنامه های
مدنظر برای افزایش مناطق بوم گردی اشاره کرد که
در جذب مسافران و گردشگران تاثیر بسزایی دارد.
سید «امیر سلیمانی رباطی » در ادامه به این نکته
تاکید کرد که با فعال کردن اقامتگاه های بوم گردی
در روستاهای تاریخی می توان زمینه جذب و بازدید
از مکان های تاریخی این مناطق را فراهم کرد.
به گفته وی سال جاری موزه تاریخی بشرویه,بافت
تاریخی و صنایع دستی نقش موثری در جذب
گردشگر داشته است.

اخطار تعطیلی به کارگاههای
غیر ایمن فردوس

باکمال-کارگاههای غیر ایمن شهرستان فردوس
باید تعطیل شود.
رئیس اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی فردوس
درنشست خبری خود بر ایمنی کارگاهها تأکید
کرد و نقش رسانه ها رادرآگهی بخشی موضوع
ایمنی بسیار حائز اهمیت دانست .
حمید رضا صولتی از وقوع  20هزار حادثه کارگاهی
کشور در سال گذشته خبردادو گفت  :بر این اساس
به طور متوسط هرماه 150نفر به دلیل رعایت نکردن
ایمنی درکارگاهها جان خود را ازدست داده اند .
به گفته وی  75درصد حوادث توسط افراد کم تجربه
و کمتر از  30سال رخ می دهد و حوادثی که به دلیل
رعایت نکردن ایمنی کارگاه رخ داده 25درصد منجر
به قطع عضو  40 ،درصدشکستگی و  35درصد
ازکارافتادگی شده است .
وی بر این اساس بر تعطیلی کارگاههای غیر ایمن
در فردوس تأکید کرد و این که کارگران باید قبل از
شروع به کار آموزش های الزم را درزمینه ایمنی کار
دریافت کنند.
به گزارش خبرنگار ما در حاشیه این نشست و در
راستای ارتقای ایمنی و کاهش حوادث کارگاههای
ساختمانی ،بازرسی هدفمند از تعدادی پروژه
ساختمانی با حضور اعضای کمیته ارتقای ایمنی
ساختمان شهرستان و اصحاب رسانه انجام و مقرر
شد نواقص در مدت  72ساعت رفع شود.

یادواره شهید رفیعی در دیهوک

راهیابی  15قاری وحافظ قرآن استان
به مرحله کشوری
دانیال توسلی-چهلمین دوره مسابقات قرآن اوقاف و امور
خیریه با معرفی راه یافتگان مرحله کشوری به کار خود
پایان داد.
منصور هاشمی ،مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان در
مراسم اختتامیه چهلمین دوره مسابقات استانی که به
میزبانی طبس برگزار شد ،گفت 255:نفر از 11شهرستان
استان در  15رشته به مرحله استانی راه یافتند که پس از
یک رقابت سنگین  15 ،نفر راهی مسابقات کشوری شدند.
به گزارش خبرنگار ما در این مسابقات استانی در بخش
خواهران در رشته حفظ جزء  5سمیه رستگارنیا  ،در حفظ
جزء  10فرزانه شکوهیان وجزء  20زهره سادات عبدالهی
از بیرجند برتر شدند.
در رشته حفظ کل نیز زهرا مروتی و در قرائت زهرا قاسمی

هر دو از قائن ،در ترتیل فاطمه شریفی پور و در دعاخوانی
زهرا نخعی پور هر دو نفر از بیرجند نفرات برتری بودند که به
مرحله کشوری راه پیدا کردند.
در بخش برادران نیز در رشته حفظ جزء5علی خاتمی و جزء
10محمد اوالدی هر دو از بیرجند و جزء  20محمد قاسمی
از سربیشه نفرات برتر این رشته شدند.
در رشته حفظ کل نیز مصطفی فریدونی ،رشته قرائت
وحید براتی و ترتیل مهدی عبدالهی هر سه نفر از
بیرجند،دعاخوانی عباس شریف زاده از سرایان و رشته
اذان رضا سیاحی از بیرجند برتر شدند و به مرحله کشوری
راه پیدا کردند.
گفتنی است رشته حفظ جزء 5در بخش خواهران و برادران
اعزامی به مسابقات قرآنی کشوری ندارد.

استاد-یادواره شهید محمود رفیعی با حضور جمعی
از مسئوالن طبس و دیهوک ،خانواده معظم شهدا
و ایثارگران ،بسیجیان و رزمندگان و اقشار مختلف
مردم در روستای امیر آباد دیهوک برگزار شد.
فرمانده سپاه ناحیه طبس در این مراسم ضمن اشاره
به رشادتها و دالوریهای رزمندگان در هشت سال
دفاع مقدس گفت:شهدا افتخار ایرانند و هرچه داریم
از برکت خون شهیدان است .
سرهنگ« فرحبخش» برگزاری این محافل و یادواره
ها را در انتقال روحیه ایثار و شهادت به نسل جوان و
جامعه امروزی مثمرثمر دانست و تاکید کرد :باید از
شهدا درس بگیریم و ادامه دهنده راهشان باشیم .

نظارت دامپزشکی بر ذبح 200
راس دام سربیشه

فاطمی-از ابتدای امسال تا کنون نظارت های
بهداشتی و شرعی بر کشتار بیش از  200راس دام
سبک و سنگین در سربیشه انجام شد.
«رمضانی» سرپرست شبکه دامپزشکی سربیشه با
بیان این مطلب گفت :از این تعداد بیش از  14رأس
گاو  187 ،رأس گوسفند و بز و  8نفر شتر زیر نظر
کارشناسان و ناظران بهداشتی شهرستان ذبح و
بازرسی های الزم انجام شد.

