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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

با خبرنگاران

قرارگاه فرهنگی در ۸مسجد
سرایان فعال می شود
عرب نجات -قرارگاه های فرهنگی در  ۸مسجد
شهرستان سرایان فعال می شود.
فرمانده ناحیه سپاه سرایان در جلسه توجیهی راه
اندازی قرارگاه های فرهنگی مساجد این شهرستان
درنهادامامتجمعهآیسکگفت:بهمنظورساماندهی
فعالیت های جهادی مقابله با جنگ نرم ،برای اولین
بار در استان قرارگاه های فرهنگی در ۸مسجد
شهرهای سرایان،سه قلعه و آیسک فعال می شود.
سرگرد امانتی هدف اصلی از ایجاد قرارگاه ها را
هماهنگی و تعامل بین یگان ها دانست و تاکید کرد:
قرارگاه به عنوان مرکز قوی سیاستگذاری و پشتیبانی
می تواند با برنامه ریزی به امور فرهنگی با محوریت
مساجد بپردازد.
حجت االسالم و المسلمین حسین عرب امام جمعه
آیسک هم به این نکته اشاره کرد که اولویت و بهترین
مکان برای کار فرهنگی مسجد است وکار منسجم
ودرست باید با همکاری همه دستگاه ها و متولیان با
محوریت مسجد و اولویت بندی انجام شود.

کندوهای عسل سرایان
کددارمی شود

موسوی -امسال تمام کندوهای زنبور عسل
سر شماری و کد دار می شوند.
مدیرجهادکشاورزی سرایان با بیان این مطلب
افزود:به منظور دستیابی به آمار و اطالعات دقیق
از راندمان تولید و تعداد کلنی های زنبور عسل و
شاغالن بخش زنبور داری و نوع کندوهای زنبور
عسل سنتی و صنعتی؛ آمارگیری از زنبورستان ها از
 22تا  27مهر ماه توسط کارشناسان پهنه مدیریت
جهادکشاورزی سرایان با همکاری شرکت تعاونی
زنبورداران شهرستان انجام می شود .
به گفته سلیمانی کد شناسه زنبورداری شامل  9رقم
بوده که در شناسایی زنبورستان ها کاربرد دارد.
وی در ادامه هدف از این اقدام را شناسایی زنبورداران
و زنبورستان ها و خدمات رسانی بهتر و آسان تر به
آنان برشمرد.
به گفته وی بر اساس آخرین سرشماری که مهر ماه
سال گذشته انجام شد هزارو  578کلنی زنبور
عسل در شهرستان سرایان ثبت شده و مجموع عسل
تولیدی شهرستان  8.7تن بوده است.

شهردار طبس از یزد آمد
توسلی-شورای اسالمی شهر طبس ،سرانجام مجید
بهارستانی یزدی را بهعنوان شهردار جدید طبس
انتخاب کرد.
رئیس شورای اسالمی شهر طبس با اعالم این خبر
گفت :آشنایی با قوانین شهرداری ،توان مدیریتی و
فنی باال ،قدرت روابط عمومی و پاسخگویی مطلوب
و ارتباط مؤثر با مسئوالن کشوری ،از مهمترین
مالکهای انتخاب کلید دار این شهر بوده است.
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مسکنمهرقاینغرقدربیمهریمسئوالن
مسکن مهر قاین یکی از هزاران پروژه مسکن مهری
بود که در کشور به بهره برداری رسید و خیلی از
جوانان را خانه دار کرد.
اما این روزها از این نوع مسکن که در یکی از نقاط
خوب شهر قاین ساخته شد و بارقه های امید را در
دل خیلی از اجاره نشین ها دمید خبرهای خوبی
به گوش نمی رسد طوری که بیشتر افراد تمایل به
فروش خانه های خود زیر فی بازار دارند و دیگر خانه
ها چندان خریداری ندارد.
جدا از پاره ای مشکالت در خدمات رسانی  ،یکی از
مهم ترین علل این موضوع بحث فاضالب در برخی
بلوک های این مجتمع است طوری که بوی بد
تعفن وفاضالب بلوک ها حتی همسایه های خارج
از مجتمع را هم شاکی کرده است و اکنون ساکنان
خیابان های مجاور وشهرک های اطراف هم از بوی
بد این پروژه بزرگ گالیه دارند.
در این سال ها مردم نامه های زیادی به فرمانداری
واستانداری و مرکز بهداشت و درمان و حتی تهران
ارسال کرده اند اما هنوز مشکل به صورت اساسی
حل نشده است .طوری که یکی از ساکنان مسکن
مهر قاین می گوید :بوی تعفن در این مجتمع به
حدی است که ساکنان اطراف به تنگ می آیند.
وی تصریح می کند :خواسته ما ازمسئوالن این
است که موضوع از نهادهای باالتر پیگیری شود و
هر چند زمان بر و هزینه بر است اما فاضالب شهری
راه بیفتد .به گفته وی درحال حاضرهرچاه 8متری
که کنده می شود به آب می رسد وامکان حفر چاه هم
وجود ندارد .یکی از بانوان ساکن در این واحدها هم
می گوید :برخی مواقع آب به حدی باال می آید که
مشکالت بهداشتی ایجاد می کند و این در حالی
است که رسیدگی مسئوالن در حد یک بازدید و

عکس از منطقه است ودیگر خبری از آنها نمی شود.
یکی دیگر از ساکنان هم اظهار می کند :کاش
مسئوالن امر درک کنند درحال حاضر سرمایه
ما همین خانه است که آن هم به دلیل وضعیت
فاضالب ارزشی نداردوکسی خریدار آن نیست.
یکی دیگر از ساکنان بلوک ها برگه ای را نشان می
دهد که برروی آن نوشته شده :برای حفرچاه بابت
هرواحد مسکونی 40هزارتومان علی الحساب
پرداخت نمایید .او می گوید :این میزان پول شاید
برای یک مسئول رقم ناچیزی باشد اما برای یک
کارگر رقم باالیی است و برخی ساکنان این مناطق
این پول را در شرایطی می پردازند که با وجود تخلیه
فاضالب همچنان مشکل به قوت خود باقی است .
او به این باور رسیده که با گذشت چند سال از این

سد رزه کانون اشتغال درمیان می شود
هاتف -سد رزه در آینده نزدیک به کانون اشتغال
شهرستان مرزی درمیان تبدیل خواهد شد.
مدیر جهاد کشاورزی درمیان گفت :سد رزه به
علت وجود آب ،مواد غذایی و امنیت ،زیستگاه
مناسبی برای پرندگان مهاجر بوده و بزرگترین
سازه آبی خراسان جنوبی است که با ظرفیت
آبگیری  24میلیون متر مکعب در  60کیلومتری
شهر اسدیه مرکز شهرستان درمیان واقع شده
و هم اکنون هشت میلیون متر مکعب آب دارد.
ضیائیان افزود:این سد از ظرفیت بسیار خوبی
برخوردار است که با توسعه در آینده نزدیک به
کانون اشتغال در این شهرستان مرزی تبدیل
خواهد شد و تاکنون جهاد کشاورزی اقدامات
خوبی در اراضی آن انجام داده است.
وی با اشاره به اراضی پایین دست سد رزه ،اظهار
کرد :تاکنون  28هکتار از اراضی پایین دست
این سد به کشاورزان واگذار و در آن نهال عناب

و انار کشت شده است .ضیائیان گفت :با توجه به
این که تسطیح این اراضی ،خاکبرداری  ،اصالح
خاک و اجرای روش های نوین آبیاری توسط
جهادکشاورزی انجام می شود ،خاک برخی از
مناطق این اراضی مرغوب نیست و اصالح خاک
آن توسط جهاد کشاورزی در حال انجام است.
به گفته وی برای انتقال آب به این اراضی 22.5
کیلومتر خط انتقال آب توسط آب منطقه ای
خراسان جنوبی ایجاد شده است.

جشنی برای دانش آموزان محروم خضری دشت بیاض

جشن عاطفهها با هدف کمک به دانشآموزان محروم خضری دشت بیاض با حضورامام جمعه و
تعدادی از مسئوالن در مدرسه سمیه این شهر برگزار شد.
امام جمعه خضری دشت بیاض در مراسم جشن عاطفهها با بیان این که همه ما ،اعضای پیکره جامعه
اسالمی ایران هستیم و باید نسبت به مشکالت دیگران حساس باشیم ،افزود :اگر یک عضو از این
بدنه دچار مشکل شود دیگر اعضا باید دست در دست یکدیگر برای حل و فصل مشکالت تالش کنند.
حجتاالسالموالمسلمینیعقوبیجشنعاطفههارابسترمناسبیبرایکمکبهدانشآموزانمحروم
دانست و افزود :بعضی از اعضای محروم به دلیل مشکالت مالی نمیتوانند وارد فضای آموزشی شوند
پس بایدبه آنها کمک و زمینه تحصیل آنان را مهیا کنیم.

معضل به نظر هم نمی رسد مسئوالن چندان برنامه
اساسی برای حل این مشکل داشته باشند.
به گفته یکی از ساکنان زمان اجرای این طرح
سبتیک ها وچاه هایی که حفرشده در حد استاندارد
این منطقه نبوده است و در شهرهای دیگر که
فاضالب شهری نداشته اند پکیج های تصفیه ای
نصب شده که آب غیر شرب را از مواد فاضالب جدا
می کند   اما این طرح دراین مجتمع اجرا نشده است
و اکنون صدای ساکنان را درآورده است.
به گفته وی بر اساس گفته مسئوالن دراین مجتمع
هرعضو به صورت میانگین 17مترمکعب آب
مصرف می کند که به این سبتیک می ریزد که هیچ
خروجی ندارد به جز این که به چاه وصل شود.
وی ادامه می دهد :برای هر 80واحد2یا3چاه

حفرشده واین چاه ها در طی این مدت اشباع و
چندین بار هم خالی شده است اما از قرار معلوم این
مقدار چاه با این عمق برای این مجتمع کم است و
تنها راهکارموقت تخلیه است که جواب نمی دهد .
او از مسئوالن بهداشت شهرستان هم گالیه دارد
و می خواهد سری به این مجتمع بزنندو وضعیت
جوهای فاضالب هزارواحدی قاین و حجم زیاد
آلودگی ها را ببینند .یکی از ساکنان هم می گوید:
صدایمان به هیچ کس نمی رسد نه فرمانداری
،نه استانداری نه نماینده ونه مسئوالن کشوری
،هیچکدام کاری نکرده وبه این وضعیت رسیدگی
نداشته اند و در پیگیری هایمان می گویند :آن هایی
که ساخته اند یک فکر اساسی بردارند.
به گزارش خراسان جنوبی سال گذشته گزارش
های متعددی در سایت ها و جراید محلی درج شد
که پیرو آن مسئوالن استانی وشهرستانی برای
حل این مشکل به مجتمع های مسکونی آمدند
وگزارشات و راه حل هایی ارائه دادند و برنامه ریزی
شد با توجه به این که سبتیک های در نظر گرفته
شده جوابگوی فاضالب نیست تا زمان متصل شدن
شبکه به فاضالب شهری این مخازن توسط هیئت
مدیره و مدیرعامل مربوطه تخلیه شود اما این راه حل
کارساز نبود.حاال روز به روز فاجعه فاضالب بدتر و
اعتراض ها بیشتر می شود.
درگفت و گوی خبرنگار ما با معاون برنامه ریزی
فرماندار قاینات وی این مشکل ساکنان این
منطقه را تایید کرد و گفت :برای حل موضوع عصر
امروز(چهارشنبه) جلسه ای برگزار می کنیم و با
کمک دستگاه های اجرایی دخیل ،موضوع به جد
مورد بررسی قرار می گیرد  .حال باید دید خروجی
جلسه مجید بیکی با مسئوالن امر چه خواهد بود.

همایش سالمندان در خضری دشت بیاض
سدیدی-همایش سالمندان با حضور بخشدار و
جمعی از مسئوالن و سالمندان در خضری دشت
بیاض برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما سرپرست شبکه بهداشت
ودرمان خضری دشت بیاض در این مراسم با
اشاره به گرامی داشت روز جهانی سالمند از این
قشر به عنوان ارزش های وجودی جامعه نام برد
و افزود :سالمند شدن شهروندان یک جامعه به
طور صرف یک چالش منفی نیست بلکه شاخص
ارتقای افزایش امید به زندگی در آن جامعه نیز
محسوب می شود.
دکتر ترک زاده از جمله علل سالمند شدن جامعه
و افزایش امید به زندگی را کاهش مرگ و میر ،
افزایش شاخص های رفاهی ،افزایش دسترسی
مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و باال رفتن
سواد تغذیه ای برشمرد.
وی در ادامه گفت :بیماری های قلبی و

عروقی،فشارخون ،چربی وقند از بی اطالعی این
قشر بوده و یکی ازمهم ترین راه های پیشگیری
از ابتال به آن تغذیه سالم و ورزش است که بر این
اساس سالمندان باید برنامه های مناسب تغذیه
ای و حرکات فیزیکی مناسب با سن خویش را
مدنظر قرار دهند.
در این جلسه گلچین بخشدار نیم بلوک هم
تاکید کرد :فرهنگسازی ،برای دقت و توجه
بیشتر مردم به امر پیشگیری و حفظ و ارتقای
سالمت شخصی است که نقش مهمی در داشتن
نظام سالمتی کارآمد دارد .وی ،ضمن توصیه به
سالمندان برای توجه بیشتر به سالمت جسمی
خود اضافه کرد :بسیاری از بیماری های امروز
جامعه ما ناشی از بیتوجهی به حفظ سالمت
جسمی و روحی و تنشهای اجتماعی است که
میتوانیم با استفاده از آموزههای اسالمی آنها را
مداوا کنیم و التیام ببخشیم.

شهرستان ها
از گوشه و کنار استان

زنگ عاطفه ها در مدارس بشرویه
به صدا درآمد
پورغزنین-همزمان با سراسر کشور زنگ عاطفه ها
به طور نمادین در مدرسه دخترانه هاجر شهرستان
بشرویه نواخته شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» مدیر آموزش و پرورش
بشرویه در این مراسم جشن عاطفه ها را به عنوان
برنامه مشترک آموزش و پرورش و کمیته امداد امام
خمینی(ره) نام برد که این برنامه در این شهرستان
همزمان با سراسر کشور برگزار شده است.
علیرضا رضوانیان تصریح کرد :در مراسم جشن
عاطفه ها صددرصد عایدات و کمک ها به مدارس
برگشت می خورد طوری که میزان کمک ها در هر
واحد به همان مدرسه تعلق می گیرد .وی در ادامه
اظهار کرد 55 :پایگاه در شهرستان بشرویه برای
جمع آوری کمک های مردمی در جشن عاطفه ها
برپا شده است .به گفته وی امسال  62میلیون ریال
در جشن عاطفه ها به مدارس کمک شده که در سال
گذشته این رقم  71میلیون ریال بوده است.

پاکسازی طبیعت در قاین

به مناسبت روز جهانی کودک  10هکتار از ورودی
شهر قاین پاکسازی شد.
«خواجوی»رئیسادارهحفاظتمحیطزیستقاینات
در این زمینه گفت :به همت اداره حفاظت محیط
زیستوباهمکاریادارهزندانشهرستان،شهرداری
و تشکل های زیست محیطی حدود  10هکتار از
ورودی شهر قاین از سمت مشهد مقدس با حضور
بیش از  100مددجوی بند باز زندان پاکسازی و
حدود  300کیلوگرم زباله جمع آوری شد.

نکوداشت پیرغالمان حسینی
در بشرویه
پورغزنین-همایش نکوداشت پیرغالمان حسینی
در بشرویه برگزار شد .رئیس اداره تبلیغات اسالمی
بشرویه در همایش نکوداشت پیرغالمان حسینی در
این شهرستان حضور بزرگان و پیرغالمان در مجالس
حسینی را نعمتی دانست که بررونق مجالس می
افزاید .حجت االسالم «بهشتی فر»تصریح کرد:
همه ما و به ویژه پیرغالمان و بزرگان شهر وظیفه
داریم مکتب حسینی و عاشورایی را به عموم به ویژه
نسل جوان منتقل کنیم.به گزارش خبرنگارما در
حاشیه این مراسم کتاب شکوه اندوه کاری از محسن
مقداری عکاس شهرستان بشرویه رونمایی شد.

