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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

با خبرنگاران

جشنواره استانی نرگس آذرماه
در خوسف
مشمولی-بر اساس مصوبه کمیته برنامه ریزی،
جشنواره استانی گل نرگس  ۲۹آذرماه امسال در
سالن ورزشی شهید نجفی شهر خوسف برگزار می
شود.
معاون فرماندار خوسف در کمیته برنامه ریزی
جشنواره گل نرگس گفت :گل نرگس در بخش
کشاورزییکظرفیتخوبویکبرندبرایشهرستان
خوسف است و بر اساس مصوبه کمیته گردشگری
شهرستان امسال همه اداره ها موظف شدند ۵۰
درصدفضایسبزخودرابهگلنرگساختصاصدهند
که با کمبود پیاز گل مواجه شدیم .
«مسعود قلی زاده» افزود  :در حاشیه این جشنواره
نمایشگاه محصوالت کشاورزی  ،دامی  ،صنایع دستی
و عشایری در  ۱۲غرفه برپا می شود .
وی نواختن زنگ آغاز برداشت گل نرگس در مدارس
شهرستان خوسف  ،دعوت از نخبگان کشور و مهمانان
و گردشگران خارجی را از دیگر برنامه ها برشمرد.
به گزارش خبرنگار ما شهرستان خوسف اولین تولید
کننده گل نرگس در استان و پنجمین تولید کننده
کشور و دارای بهترین نوع گل از نظر عطر و ماندگاری
بوده و نرگس زار خوسف به شماره  ۲۴۹در آثار ملی و
معنوی کشور به ثبت رسیده است .

مسابقه کتاب خوانی در
هفته کتاب شوسف
مقیمی -مسابقه کتاب خوانی در هفته کتاب شوسف
برگزار می شود.
مسئول کتابخانه باقر العلوم (ع) شوسف از برگزاری
مسابقه مکتوب کتاب خوانی به مناسبت هفته کتاب
وکتاب خوانی خبر داد و افزود  :این مسابقه در دو رده
سنی نوجوانان وبزرگساالن و از متن کتاب تحصیالت
باطعم شکالت نوشته ابوالفضل ابراهیمی برگزار
می شود.به گفته «محبی» در پایان هفته کتاب به
 3نفرازبرندگان این مسابقه به قیدقرعه جوایزی از
طرف کتابخانه عمومی باقر العلوم (ع) شوسف اهدا
می شود.
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استاندار در سفر به سربیشه :

سرمایهگذاربه دلیلتفکر سیاسی نبایداز استانطرد شود
هیچ سرمایه گذاری به خاطر داشتن تفکر سیاسی
نباید از استان طرد شود.
استاندار خراسان جنوبی روز گذشته در جلسه
ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان
در سربیشه با بیان این که باید فرهنگ کار آفرینی
برای مردم تبیین و از سرمایه گذارها در هر زمینه
ای حمایت شود ،افزود :در فرایند سرمایه گذاری
باید به هر نوع فکری احترام بگذاریم،در این زمینه
تاکید می کنم هیچ سرمایه گذاری به خاطر داشتن
تفکر سیاسی نباید از استان طرد شود.
به گفته «محمد مهدی مروج الشریعه» ،تمام نگرش
های سیاسی محترم است و همه صاحب حق
شهروندی هستند .
از همه تفکرات سیاسی باید قدردانی کرد چون
باعث ایجاد شور و نشاط انتخاباتی می شوند.
وی ادامه داد :مشی دولت دوازدهم ،تعادل ،منطق
و هدف گذاری برای رفع مشکل مردم به وسیله
مردم است در این زمینه از هیچ تالشی فروگذاری
نخواهد شد.
در این جلسه امام جمعه سربیشه هم به مشکالت
این شهرستان اشاره کرد و گفت:یکی از مشکالت
شهرستان سربیشه نبود شبکه تلویزیونی در برخی
مناطق است و باید تدابیری در این زمینه اندیشیده
شود .همچنین استخر شنای سربیشه با گذشت سه

سال هنوز تکمیل نشده است که با توجه به وجود
قشر زیاد جوانان باید برای تکمیل این استخر توجه
شود .حجت االسالم علیاکبر سنجری از وضعیت
محورهای مواصالتی این شهرستان نیز انتقاد
کرد و گفت  :از ابتدای مهر ماه در جاده بیرجند-

سربیشه شاهد درگذشت دو نفر از معلمان بودیم
،امیدواریم با یاری مسئوالن مشکالت جاده در این
شهرستان برطرف شود.
به گفته وی در زمینه دو بانده شدن ابتدای جاده
بیرجند به مود اقدامات خوبی انجام شده که باید

تکمیل شود .جاده سربیشه و درح نیز وضعیت
مطلوبی نداشته و نیاز به همت مسئوالن برای به
سازی و ایمن سازی دارد.
امام جمعه از وضعیت بیکاری و نبود زیرساخت
ها نیز در این شهرستان انتقاد کرد و گفت:در
این سال ها خشکسالی و بیکاری سبب خالی
شدن روستاهای شهرستان سربیشه شده و موج
مهاجرتها را به راه انداخته است و ضرورت دارد در
این زمینه مسئوالن وارد چاره اندیشی جدی شوند.
به گزارش خبرنگار ما در جریان سفر استاندار و
مدیران استانی به شهرستان سربیشه ،از بخش
های مختلف کارخانه تولید اکسید منیزیم سربیشه
بازدید شد و مشکالت این واحد تولیدی مورد
بررسی قرار گرفت.
بر پایه این گزارش؛ این واحد تولیدی سال  72با
سرمایهگذاری  3میلیون دالر و با ظرفیت تولید
ساالنه  30هزار تن محصول به بهره برداری رسید.
این واحد تولیدی سالیانه حدود  50هزارتن انواع
محصوالت تولید می کند که از این میزان  45هزار
تن انواع مواد اولیه صنایع نسوز و بقیه مواد اولیه
صنایع شیمیایی معدنی است.
دیدار با خانواده شهدا و دیدار با حامیان دولت در
این شهرستان از برنامه های استاندار در سفر به
شهرستان سربیشه بود.

باکمال -کتابخانه های فردوس با کمبود فضا و
منابع مواجه است.
به گزارش خبرنگار ما رئیس اداره کتابخانه های
فردوس درنشست خبری آمارکتاب های موجود
دردو کتابخانه قائم فردوس وشیخ مفید اسالمیه
را 46هزارو  600جلد برشمرد که به گفته وی از
این تعداد 29هزارو 500جلد درکتابخانه قائم
فردوس و 17هزار و 100جلد درکتابخانه شیخ
مفید اسالمیه است .
«ملیحه اسدی» در عین حال به کمبود منابع در
زمینه کامپیوتر ،حقوق ،زبان و علوم خالص اشاره
کرد .وی همچنین تعداد اعضای فعال کتابخانه
فردوس و اسالمیه را هزار و  800نفر اعالم و به
پیشرفت فیزیکی کتابخانه روستای باغستان
علیا تا مرحله تکمیل فونداسیون اشاره کرد و
گفت :تاکنون  80میلیون تومان برای احداث این
کتابخانه هزینه شده و امسال هم  100میلیون

نیز با تخصیص باقیمانده اعتبارموردنیاز ،پروژه
کتابخانه قلم چی را تکمیل خواهد کرد و به بهره
برداری خواهد رساند  .رئیس اداره کتابخانه های
فردوس با تشریح برنامه های هفته کتاب و کتاب
خوانی گفت  :هفته کتاب وکتاب خوانی باشعار
«آینده روشن با خانواده کتاب خوان » آغاز خواهد
شد و برنامه های متنوعی ازجمله رونمایی ازکتاب
زن وسنگر نوشته خانم محمود زاده  ،مسابقه

کتاب خوانی ازکتاب سالم برابراهیم با همکاری
دبیرستان فرزانگان  ،نقدکتاب با همکاری موسسه
نگار ماهور ونشست کتاب خوانان مدنظر قرار
گرفته است .اسدی از واقفین و خیرین خواست
موقوفات را به روز رسانی کنند و با توجه به ضرورت
توسعه فرهنگی جامعه و کتاب خوانی ،بخشی از
موقوفات را به امور مربوط به کتاب وترویج فرهنگ
کتاب خوانی اختصاص دهند.

نمونه گیری مرس از  1107نفر شتر
نماینده مردم :باید به حال برخی پروژه های قاینات گریست

نمونه گیری بیماری مرس روی هزارو 107نفر شتر در
شهرستان نهبندان انجام شد.
به گزارش خبرنگار خراسان جنوبی رئیس شبکه
دامپزشکی شهرستان نهبندان گفت  :با توجه به
موقعیت خاص شهرستان نهبندان به عنوان یکی از
شهرستان های مرزی استان و احتمال خطر سرایت
بیماری کرونا ویروس ،نمونه گیری بیماری مرس از
تمام شترهایی که به استان های مجاور صادر می شوند
انجام می شود .
«محمد راه انجام» افزود :کرونا باعث بروز طیف وسیعی
از بیماری ها نظیر سرما خوردگی ،سارس و مرس بوده
و قدرت واگیری باالیی دارد .وی تصریح کرد :بیماری
مرس یکی از بیماری های قابل انتقال از شتر به انسان
است که عامل آن نوعی ویروس است.
به گفته وی از ابتدای امسال تاکنون ،مراقبت فعال
بیماری های شتر در شهرستان به صورت مستمر انجام
می شود و همچنین برای آزمایش تشخیص بیماری
مرس(کرونا ویروس) از هزار و  107نفر شتر نمونه
گیری انجام شده است

سدیدی-بسیاری از پروژهها در
شهرستان قاینات با دردی مزمن
مواجه است  ،طوری که برخی از
پروژههایناتمامشهرستان قدمتی
 14ساله دارد و باید به حال آن
گریست.
به گزارش خبرنگار ما نماینده مردم
قاینات و زیرکوه در مجلس شورای
اسالمی با اشاره به پروژه های متعدد شهرستان
قاینات گفت :یکی از این پروژهها فوالد است که با
پیگیری های متعدد ،مدیر فوالد کشور را به قاین
بردیم و قول مساعد داده شد مشکالت برطرف
شود .فرهاد فالحتی افزود :ایجاد پادگان در قاین
و استقرار یگانهای نظامی از دیگر درخواست ها و
پیگیریها بوده است که با وزیر دفاع هم مکاتباتی
انجام و دستورات الزم داده شد و پیگیریها انجام
میشود اما خیلی رضایت بخش نیست.
وی همچنینبهپروژهنیمهتمامدانشکدهپرستاری
اشاره واظهارکرد:دانشکدهپرستاریسالهاست
تعیین تکلیف نشده است و در این زمینه با وزیر
مربوطه مکاتباتی داشتیم که نیاز به عزم راسخ
دارد .این نماینده مجلس هم چنین گفت :به حال
بسیاری از پروژههایی که در قاینات چندین سال

مدیر کل اوقاف:

همایش اربعین باعث بقای
اسالم می شود
مشمولی-همایش بزرگ پیاده روی اربعین حسینی
باعث حفظ و بقای اسالم می شود.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان در مراسم عزاداری
دهه آخر صفر در مسجد علی ابن ابیطالب (ع) شهر
خوسف با اشاره به همایش بزرگ پیاده روی اربعین
حسینیگفت:حضور 30میلیونزائروعاشقحسینی
در همایش اربعین از کشورها  ،ملت ها و ادیان گوناگون
نشان از عشق و ارادت به ابا عبدا ...الحسین (ع) است
که باعث حفظ و بقای اسالم می شود.
حجت االسالم هاشمی نفس این حرکت را مهم
دانست و افزود :مراسم روزهای محرم و صفر احیای
مسائل دینی و اهل بیت (ع) را به دنبال دارد و فرصتی
است تا مردم با حضور در این مجالس و محافل سبک
زندگی خود را حسینی و اهل بیتی کنند .

خدمات آنالین کتابخانه ای
در زیرکوه
دروگر -با اتصال تمام کتابخانه های
شهرستان زیرکوه به سامانه مدیریت
نهاد کتابخانه های عمومی کشور امکان
ارائه خدمات کتابخانه ای به صورت
آنالین برای اعضای کتابخانه های
این شهرستان فراهم شد.رئیس اداره
کتابخانه های عمومی زیرکوه با بیان
این مطلب گفت :در این طرح اعضای
کتابخانه در صورتی که کتاب موردنظر
آنان در کتابخانه یافت نشود ,می توانند از
کتابدار درخواست سفارش کتاب کنند و
به درخواست هایی که در طی هفتهکتاب
ارسال شده باشد ,پاسخ داده و کتاب
مدنظر اعضا برای سفارش و خرید مورد
بررسی قرارگرفته و تأمین می شود.
«غالمحسینی» افزود:این طرح به منظور
افزایش تطابق نیازاطالعاتی اعضای
کتابخانه ها با موجودی منابع کتابخانه
ها در شهرستان زیرکوه انجام می شود  .

است نیمه تمام مانده   باید گریست
چون برخی سابقه  14ساله داشته
که چه در این دولت و چه در دولت
های گذشته با اندک حمایت
مسئوالن استانی میتوانست به
نتیجهبرسد.
وی ادامه داد :برای محور بیرجند-
قاین با نماینده ولی فقیه استان
دیدار وپیگیریهای زیادی انجام و تاکید شد
برای این محور دو راهکار وجود دارد یکی تزریق
پول دولتی برای این پروژه تا طلب پیمانکاران
پرداخت شود و دیگر این که این محور تبدیل به آزاد
راه شود که البته این موضوع به سرانجام نرسید.
به گفته وی بر اساس گزارشات تبدیل این محور
به آزاد راه از بودجه دولتی بیشتر است و بنابراین
سرمایهگذاران بخش خصوصی باید ورود کنند .
وی تاکید کرد :نیاز است دولت در بودجه 97
راههای استان را خوب ببیند.
این نماینده مجلس یادآور شد:در دیداری که با
استاندار خراسان جنوبی داشتم تاکید شد دولت
دوازدهم می تواند تکلیف پروژههای نیمه تمام به
ارث رسیده از دولت های قبل را روشن و مشکالت
آنها را برطرف کند.

از گوشه و کنار استان

برنامه های روز «قاینات»
جلسه برنامه ریزی بزرگداشت 22آذرماه؛ روز
شهرستان قاینات برگزار شد.
فرماندار در جلسه برنامه ریزی بزرگداشت 22
آذرماه ،روز شهرستان قائنات با تاکید بر فرهنگ
سازی روز شهرستان قاینات برای عموم و به ویژه
نسل جوان ،حادثه  22آذر  57در این شهرستان را
یادآور شد و گفت :در راهپیمایی مردم قاینات علیه
رژیم شاه  ،مأمورین در حمله به مردم و به خاک و
خون کشیدن آن ها  4نفر از راهپیمایان به نام حاج
محمد نصیریزاده ،محمد صبیانی ،سیدمحمدعلی
ریاحی و سیدحسین مهدوی الحسینی را به شهادت
رساندند« .کهن ترابی» با اشاره به برنامه های
مختلف فرهنگی به منظور گرامی داشت  22آذر در
شهرستان بر مشارکت همه مردم ،نهاد ها و اصناف
در برنامه های این روز تاکید کرد.
حجت االسالم رحمانی امام جمعه قاین هم در این
جلسه خطاب به مسئولین ،تاکید کرد :همه باید
نشانه های ملی و فرهنگ های محلی و قدیمی
خود را احیا و به نسل جوان معرفی کنیم و با تعامل
و همکاری همه مردم و مسئولین برنامه هایی در
شأن حادثه  22آذر در شهرستان و همچنین معرفی
ظرفیت ها و قابلیت های شهرستان انجام بدهیم.
در این جلسه هر یک از مسئولین و متنفذین به بیان
مهم ترین برنامه ها در راستای گرامی داشت این روز
و معرفی دیگر قابلیت های شهرستان پرداختند.

شرط راه اندازی سونوگرافی
در زیرکوه

قفسه باریک کتاب فردوس
تومان از محل اعتبارات تملک که نیمی از آن از
محل یک درصد نفت است در این زمینه مدنظر
قرار گرفته است .وی سرانه فضای مطالعه را
درشهرستان3صدم متر اعالم و تاکید کرد :این
سرانه بسیار کم بوده که امید است با ساخت
کتابخانه قلم چی که تفاهم نامه آن بین دولت و
موسسه قلم چی به امضا رسیده به زودی شاهد
احداث کتابخانه ای درشأن مردم باشیم .
به گفته وی براساس این تفاهم نامه به هرمیزان که
دولت برای احداث کتابخانه درشهرستان فردوس
سرمایه گذاری کند موسسه قلم چی نیز متعهد
است به همان میزان سرمایه گذاری کند .
وی ادامه داد :بر این اساس برای امسال 800
میلیون تومان ازمحل اعتبارات دولتی مصوب
شده که  300میلیون تومان ازمحل اعتبارات
یک درصد نفت و  500میلیون تومان ازمحل ماده
 180است که درصورت تحقق این اعتبار،موسسه

شهرستان ها

فرماندار قاینات :

2پیشنهاد برای خانه دار شدن جوانان قاینات
مشکل مسکن جوانان قاینات
در ستاد ساماندهی امور جوانان
شهرستان بررسی و دو پیشنهاد
در این زمینه ارائه شد .به گزارش
خبرنگار ما فرماندار قاینات در
جلسهستادساماندهیامورجوانان
شهرستان برای حل مشکل مسکن
جوانان پیشنهاد داد :شهرداری
ها و مسکن و شهرسازی می توانند با در اختیار
قرار دادن زمین رایگان به سرمایه گذاران بخش
خصوصی در بافت های فرسوده شهرها که
زیرساخت های الزم فراهم است؛ به صورت
مشارکتیواردعملشوندوبااستفادهازتسهیالتی
که در این بخش وجود دارد نسبت به ساخت
مسکن ارزان قیمت برای جوانان اقدام کنند.
«کهن ترابی» خطاب به جوانان و افراد جویای کار،
اظهار کرد :جوانان باید منیت ها را کنار بگذارند و
با خرد جمعی و به صورت مشارکتی دنبال ایجاد
شغل و کارآفرینی باشند .وی تأکید کرد :در حوزه
اشتغال جوانان باید با فرهنگ سازی جسارت این
قشررابرایتولیدواشتغالافزایش ونگاهورویکرد
جوانانوافرادتحصیلکردهبهکاربهعنوانیکامر
پشتمیزنشینیراتغییرداد.کهنترابیبااشارهبه

چالش های موجود در مسیر ایجاد
کار و کارآفرینی در حوزه جوانان
افزود :یکی از مهم ترین چالش
های پیش روی افراد تحصیل کرده
و جویای کار نبود قدرت ریسک
پذیری است و دوم این که آن ها کار
را فقط یک کلیشه پشت میزنشینی
با یک حقوق ماهیانه ثابت می دانند
که باید این رویه و نگرش به کار در افراد تغییر کند.
وی بر این اساس یادآور شد :این مهم میسر نخواهد
شد؛ مگر این که همه مسئولین در جامعه فرهنگ
سازی کنند تا رویکرد عموم مردم و به ویژه قشر
تحصیل کرده و جویای کار ،به فرهنگ کارعوض
شود  .در این جلسه مهندس «حسین اسماعیلی»
شهردار خضری دشت بیاض خبر خوشی برای
جوانان این شهر اعالم کرد و افزود 10 :تا 20
نفر از جوانانی که در اولین فرصت در منطقه 48
هکتاری حدفاصل خضری و دشت بیاض اقدام به
ساخت و ساز منزل مسکونی کنند؛ 100درصد از
پرداخت عوارض صدور پروانه معاف خواهند بود.
در این جلسه هر یک از مسئولین دستگاه های
اجرایی مهم ترین اقدامات و برنامه هایی که در
حوزهجواناندردستورکارداشتند؛رابیانکردند.

راه اندازی مرکز سونوگرافی در زیرکوه منوط به
تامین نیروی انسانی است.
به گزارش خبرنگار ما رئیس شبکه بهداشت و درمان
زیرکوه  ،با بیان این مطلب گفت :با وجود این که
همه شرایط از قبیل مکان و دستگاه سونوگرافی
آماده است اما نیروی انسانی متخصص  ،در
دسترس نیست .دکتر «ناصری» در زمینه راه اندازی
مرکز سونوگرافی در زیرکوه اظهار کرد:دستگاه
سونوگرافی خریداری شده اما متخصص
سونولوژیست در استان کمیاب است .وی با بیان
این که در شهرستان قاینات فقط یک متخصص
سونولوژیست وجود دارد ،افزود  :قرار است متخصص
دیگری نیز به شهرستان قاینات اختصاص داده شود.
ما پیگیر هستیم تا این متخصص یک روز در هفته در
شهرستان زیرکوه حضور یابد .ناصری یادآور شد:
ما برای این موضوع با دانشگاه علوم پزشکی مکاتبه
کرده ایم اما متخصص این موضوع را به علت فاصله
مکانی با شهرستان قاینات قبول نمی کند.

