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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

با خبرنگاران

رقابت شترسوارها فردا در خوسف
مشمولی-اولیندورهمسابقاتشتردوانیوبازیهای
بومی محلی فردا در منطقه گردشگری دق اکبرآباد
شهرستان خوسف برگزار می شود.
رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی
خوسف با اعالم این خبر گفت :احیای بازی های بومی
محلی و ایجاد شور و نشاط در جامعه به ویژه نسل جوان
از اهداف برگزاری این جشنواره است.
«موسوی نژاد» از حضور  ۱۸نفر شتر در این مسابقات
خبر داد و افزود :طول مسیر برگزاری این مسابقات2
هزار متر بوده و نفرات اول تا پنجم این مسابقات تقدیر
می شوند .وی همچنین از برنامه ریزی برگزاری
مسابقات اتومبیلرانی در این شهرستان خبر داد و
افزود :پخت غذای محلی  ،نصب سیاه چادر و نمایشگاه
محصوالتوصنایعدستیشهرستاننیزدرحاشیهاین
جشنواره برپا خواهد شد .به گفته وی هیراب هیراب و
سمندربازی نیز در دو بخش آقایان و بانوان در کنار این
مسابقات برگزار می شود.

نونهاالن هندبالیست آیسک در
رقابت های کشور
عرب نجات -تیم نونهاالن هندبال شهرداری آیسک به
مسابقات منطقه شش هندبال کشور اعزام شد.
مسئول ورزش و جوانان آیسک گفت :تیم نونهاالن
هندبالشهرداریآیسکدرمسابقاتقهرمانیمنطقه
شش هندبال کشور که به میزبانی شهرستان خاتم
استان یزد در حال برگزاری است شرکت می کند.
عربی افزود :این رقابت ها تا  17آذرماه جاری در
شهرستان خاتم ادامه دارد.

رکاب زنی در ارسک

رحیمیان-به مناسبت هفته وحدت مسابقه دوچرخه
سواری بین جوانان روستاهای موردستان و باغ دهک
دربخش ارسک برگزار و به برترین ها جوایزی اهدا شد.

نمایش ادوات کشاورزی در بشرویه
پورغزنین  -دومین نمایشگاه تخصصی ادوات
کشاورزی  ،دام و طیور و صنایع وابسته در بشرویه
برگزار شد .مسئول نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی بشرویه گفت :این نمایشگاه با هدف معرفی به
روزترین سیستم های کشاورزی دنیا و کمک به آشنایی
با روش های کاشت و برداشت مکانیزه پیشرفته برگزار
شد و تا امروز دایر است.
«مجتبی آفاقی» با اشاره به این که شغل بیشتر مردم
بشرویه کشاورزی و دامداری است تصریح کرد :امروزه
باید کشاورزان به سمت روش های نوین کشت رفته
و برداشت محصوالت خود را از شیوه سنتی به روش
صنعتیتغییردهندتاعالوهبرافزایشسرعتبرداشت
در هزینه ها نیز صرفه جویی شود.
به گفته وی در این نمایشگاه بیش از 18غرفه از شرکت
های کشاورزی داخل استان و استان های خراسان
رضوی ،البرز و کرمان حضور دارند.

پیاده روی خانوادگی در شوسف
مقیمی – به مناسبت گرامی داشت هفته وحدت و
هفته معلولین ،همایش پیاده روی خانوادگی در شهر
شوسف برگزار شد .
به گزارش خبرنگار ما رئیس بهزیستی نهبندان
درحاشیه این همایش گفت:افراد برخوردار از شرایط
دریافت تسهیالت مسکن مددجویان در شهر شوسف
و روستاهای بخش برای بهره مندی از این تسهیالت
هرچه سریع تر به نمایندگی بهزیستی شوسف مراجعه
کنند  .به گفته «بارانی» به خانواده های تک معلول،
 10میلیون تومان و برای دو معلولین  15میلیون
تومان کمک بال عوض برای ساخت مسکن مناسب
پرداخت می شود .

دلجویی از خانواده شهید طلبه قاین
حقانی-مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه
انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی با خانواده روحانی
شهید محمد رضا شفیعی در قاین دیدار کرد.
حجتاالسالم«نوفرستی»درایندیداراقتداروصالبت
نظام مقدس اسالمی در صحنه های بین المللی را
حاصل خون پاک شهدا دانست و تاکید کرد :شهدا
دینخودرابهاسالموانقالبوامامورهبریاداکردند.
وی افزود :آنان لیاقت داشتند که قدم در این مسیر
نهادند و شما مادران و پدران شهدای عزیز الیق چنین
فرزندانشایستهوفداییبودید.دراینمراسمبااهدای
لوح از خانواده شهید طلبه تجلیل شد.

آموزش زیست محیطی در قاین
کارگاه آموزشی مباحث زیست محیطی ویژه انسان و
محیطزیستباحضوردانشآموزاندبیرستاندخترانه
فدک در اداره حفاظت محیط زیست قاینات برگزار
شد .به گفته «بسملی» سرپرست اداره حفاظت محیط
زیست قایناتآشناییبامباحثمحیطزیست،آلودگی
های آب ،خاک و هوا  ،مناطق حفاظت شده و بازدید از
آزمایشگاه و گونه های تاکسیدرمی شده از برنامه های
این کارگاه بود.
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 4خبرخوشمعاونوزیربهداشتبرایطبس
سفر روز گذشته معاون درمان وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی به شهرستان طبس خبرهای
خوشی به همراه داشت.
به گزارش خبرنگار ما «قاسم جان بابایی» در حاشیه
بازدید از بیمارستان شهید سیدمصطفی خمینی
طبس در جمع خبرنگاران در خصوص مشکل
کمبود متخصص رادیولوژی که مدت هاست در این
شهرستان نارضایتی هایی را به دنبال دارد گفت:
مشکل رادیولوژیست  ،کشوری است طوری که
حتی در برخی شهرهای بزرگ هم مشکل کمبود
رادیولوژیست خانم وجود دارد.
وی در عین حال گفت :برای حل این مشکل ،
متخصصان زن در یک دوره کوتاه مدت سه ماهه
سونوگرافی را آموزش خواهند دید.
وی با بیان این که شهرستان طبس در این طرح در
اولویت است افزود:متخصصان زن این شهرستان
هر کدام به نوبت آموزش می بینند تا بدین ترتیب
مشکل سونوگرافی به صورت دایمی حل شود.

جان بابایی با اشاره به ازدحام مراجعان به کلینیک
درمانی طبس دستور داد :کلینیک ویژه که در داخل
بیمارستان وجود دارد جدا شود چرا که وجود آن در
بیمارستان موجب شلوغی و همهمه است.
وی با تاکید بر این که خدمات سرپایی باید از
خدمات بستری جدا شود مقرر کرد :از فضای
فعلی بیمارستان قدیم طبس برای کلینیک ویژه
استفاده شود ضمن این که درصورت داشتن منابع
اعتباریبرایتجهیزوتکمیلکلینیکویژهنیزاقدام
خواهد شد.
معاون درمان وزارت بهداشت با اعتقاد بر این که زیاد
بودن بیمارستان ها موجب رضایت مردم نمی شود
تصریح کرد:به طور حتم جلب رضایت مردم طبس
در وهله اول در توسعه بیمارستان فعلی است.
بنابراین توسعه بیمارستان در دستور کار قرار گرفته
و در اولویت اول ،بخش  NICUتوسعه خواهد یافت.
وی از تجهیز بیمارستان به دستگاه  MRIدرصورت
تامین اعتبارات الزم خبر داد.

تاکید و از حضور پررنگ اهل تسنن و تشیع در کنار
هم در این جشن ابراز خرسندی کرد.
حجت االسالم والمسلمین «خزاعی» امام جمعه
موقت شوسف هم بر تمرکز بر مشترکات و جلوگیری
از اختالف و دو دستگی تاکید کرد.
در ادامه این جشن سرودهایی توسط نوجوانان
خواهر و برادر در شان پیامبر مکرم اسالم خوانده شد
و حاضران با ذکر صلوات سرود خوانان را همراهی
کردند .به مناسبت هفته وحدت و سالروز والدت با
سعادت حضرت محمدبن عبدا( ...ص) و امام جعفر
صادق (ع) شهرستان قاینات و شهرهای خضری

قطاری برای جابه جایی معدن کاران طبس
توسلی-قطار حومه ای راهکار مناسبی برای جا به جایی
کارکنان معادن زغالسنگ طبس است .مدیرکل راه
آهن شرق در دیدار با مدیر عامل شرکت زغالسنگ پروده
طبس با اشاره به رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی در
راه اندازی قطارهای حومه ای ،این شیوه حمل و نقل را
برای جا به جایی شاغالن معادن زغالسنگ طبس راهکار
مناسبی دانست.
« ماسوری» در این دیدار با تاکید بر نگاه ملی به توسعه
زیرساخت های کالن منطقه گفت :تقویت حمل و نقل ریلی به دلیل رویکرد ریل محور در حمل بار در
دستور کار قرار گرفته که در این راستا دو خطه کردن محور بافق – تربت حیدریه مصوب شده است و در
صورت تامین اعتبار الزم ،عملیات اجرایی آن آغاز می شود .به گفته وی با اجرای این پروژه بسیاری از
مشکالت کنونی منطقه نظیر بالک های بحرانی و ماسه گیر و گلوگاه ها برطرف خواهد شد.
وی با تاکید بر تقویت شرایط بارگیری زغالسنگ گفت :نصب قیف دوم بارگیری ،احداث سکوی بارگیری
غیر مکانیزه و استفاده از ظرفیت های معادن خصوصی می تواند در کوتاه مدت راهکارهای مناسبی
برای افزایش میزان حمل بار با راه آهن باشد.
مدیرعامل شرکت زغالسنگ پروده طبس نیز در این دیدار با استقبال از پیشنهادات مدیرکل راه آهن
شرق گفت :هزار و 870نفر در معادن طبس شاغل هستند که روزانه حدود 18دستگاه اتوبوس وظیفه
جا به جایی آنها را به عهده دارند و بر این اساس راه اندازی قطار حومه ای ،فرصت بسیار مناسبی را ایجاد
می کند تا از مزایای حمل و نقل ریلی بهره مند شوند.

پیشرفت65درصدی ساختمان پژوهشکده قرآنی قاین
حقانی-پروژه احداث ساختمان پژوهشکده قرآنی وابسته
به مرکز عالی تربیت مدرس قرآن کریم قاینات به پیشرفت
 65درصدی رسید.
مدیر مرکز عالی تربیت مدرس قاینات با بیان این مطلب
گفت :تاکنون  27میلیارد ریال از محل کمک های
خیرین برای احداث ساختمان در دست اقدام این مرکز
هزینه شده و تکمیل این ساختمان  15میلیارد ریال نیاز
دارد .به گفته علی اکبر حقگو این ساختمان در زمینی
به مساحت 10هزار متر مربع اهدایی خیرین قاینی و زیربنای 2هزار و 700مترمربع در سه طبقه در
حال احداث است.
وی یادآور شد :با وجود این که این ساختمان در محدوده خدماتی شهر قاین واقع شده به همت مسئوالن
تا کنون برای احداث خط برق و آب اقدام شده و گاز رسانی به مرکز نیز در دست اقدام است .به گفته وی
در حال حاضر  320دانشجو در  4رشته حفظ  ،مفاهیم  ،قرائت و تجوید دراین مرکز مشغول تحصیل
هستند.

 17میلیارد ریال تسهیالت برای اشتغال جوانان قاینی
حقانی-در راستای تحقق اشتغال پایدار و اجرای طرح
های مشاغل خانگی  17میلیارد ریال تسهیالت قرض
الحسنه به شهرستان قاینات اختصاص یافت.
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار قاینات در
جلسه کمیته اشتغال این شهرستان با بیان این مطلب
گفت :از این میزان تسهیالت  3میلیارد و  500میلیون
ریال برای مشاغل مستقل و  13میلیارد ریال در حوزه
مشاغل پشتیبان به دستگاه های اجرایی اختصاص
داده شده است .مهندس «بیکی» تاکید کرد :این اعتبارات باید تا پایان دی ماه جذب و پرداخت شود.
وی همچنین تسهیل ارائه تسهیالت به متقاضیان ایجاد مشاغل پایدار را مورد تاکید قرار داد و افزود:
برای تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیالت پشتیبان موضوع تفویض اختیار این گونه تسهیالت به
کمیته اشتغال و سرمایه گذاری استان ارجاع شده است .مهندس بیکی در بخش دیگری از سخنان
خود اعتبارات تبصره  16شهرستان را  63میلیارد ریال اعالم کرد و افزود :این اعتبارات توسط کمیته
امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی بین متقاضیان واجد شرایط اشتغال زایی در حال توزیع است.

از گوشه و کنار استان

غربالگری تنبلی چشم در سربیشه
طرح غربالگری تنبلی چشم در ادامه رزمایش مردم
یاری بزرگ ارتش درشرق کشور توسط متخصصین
چشم پزشکی اعزامی اداره بهداشت و درمان و امداد
قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا(ص) ارتش در مهد
کودکهایشهرستانسربیشهانجامشد .بهگزارش
خبرنگار ما در طرح غربالگری تنبلی چشم پس از
معاینه کودکان  2تا 6سال این شهرستان کودکانی
کهنیازبهاستفادهازعینکوپیگیریخدماتداشتند
شناسایی و برای دریافت خدمات رایگان به اداره
بهداشت و درمان پدافند هوایی ارجاع شدند.

بشرویه در ردیف  10مرکز
کشت حفاظتی کشور

جشن همدلی شیعه و سنی
خبرنگاران شهرستان ها -در سالروز میالد ختم
رسل ،حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر
صادق (ع) با برگزاری جشن و سرور،چراغانی معابر
و پخش شربت وشرینی ،میالد پیامبراکرم (ص)و
فرزند عزیزش امام صادق(ع) گرامی داشته شد.
به گزارش خبرنگار ما شب و روز گذشته در مرکز
استان مراسم مختلف مولودی خوانی با حضور
مداحان اهل بیت برگزار شد و همچنین جمعی از
کسبه شهر با پخش شربت و شیرینی به پذیرایی از
شهروندان پرداختند.
به گزارش خبرنگار ما از فردوس اوج مراسم میالد
نبی اکرم در هیئت حسینی سادات بود که مداحان
اهل بیت با سرودن اشعاری در وصف نبی مکرم
اسالم(ص) وامام صادق (ع) میالد پیامبر (ص)
و سالله پاکش حضرت امام صادق (ع) راگرامی
داشتند.حجت االسالم «حیدری کارشانی» از
علمای قم در این مراسم در سخنانی به موضوع
والدتپیامبراکرم(ص)وابعادشخصیتیآنحضرت
و امام صادق (ع) پرداخت .در حسینیه شهر شوسف
نیز مراسم جشنی باشکوه برگزار شد که نشان
دهنده همدلی و همزبانی اهل تشیع و تسنن بود .
مولوی «سعادت کوشا» از روحانیان اهل تسنن شهر
شوسف در سخنانی بر حفظ وحدت جامعه اسالمی

شهرستان ها

دشت بیاض ،اسفدن  ،آرین شهر ونیمبلوک و بخش
ها و روستاهای منطقه غرق درشور و شعف و شادی
شد .سردر ادارات  ،مغازه ها و بلوارها  ،مساجد و
حسینیه ها با پرچم های رنگارنگ و المپ های الوان
تزیین و در بیش از  300مسجد شهرستان مراسم
جشن و سرور و مولودی برگزار شد.
مراسم ازدواج زوج های جوان  ،مراسم پیاده روی
خانوادگی ،غبار روبی امام زادگان،برپایی ایستگاه
های صلواتی ،عیادت از بیماران و سادات و اجرای
جنگ های شادی و ورزش باستانی از جمله برنامه
هایاینروزبود.درمیالدنبیاکرم (ص)وامامجعفر

صادق (ع) محفل قرآنی منادیان وحدت با حضور
مدیرکل تبلیغات اسالمی و جمعی از روحانیون و
مولوی های اهل سنت با شرکت پرشور مردم تشیع
وتسننحسنآبادوروستاهایتابعهدر مسجدپیامبر
اکرم(ص) روستای حسن آباد برگزار شد .
مولوی مهدی نهتانی در این همایش با تاکید بر
حفظ وحدت به تبیین اهداف استکبار از تفرقه بین
مسلمین پرداخت  .امام جماعت روستای حسن آباد
هم این نکته را مطرح کرد که باید قرآن را سرلوحه
خودقراردهیمتاسعادتدنیاوآخرتشاملحالمان
شود و علما و خطبا هم باید بیش از پیش هوشیار و
مراقب نقشه های دشمنان باشند.
حجت االسالم رضایی مدیر کل تبلیغات اسالمی
استان نیز با تاکید بر وحدت مسلمین اظهار کرد :
وحدت نباید فقط از روی احساس باشد بلکه باید از
رویبصیرتورفتارباشد.قرائتقرآنباحضورقاری
مطرح کشوری و قاریان شهرستان و مولودی خوانی
از دیگر برنامه های این همایش بود .
همچنینبهمناسبتمیالدباسعادتپیامبرمهربانی
ها و امام جعفر صادق (ع) مراسمی در مسجد امام
صادق (ع) شهر خوسف برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما مولودی خوانی  ،برگزاری
مسابقه و اهدای جوایز از برنامه های این مراسم بود.

پورغزنین-بشرویه یکی از مراکز ده گانه کشت
حفاظتی کشوراست.مدیرجهاد کشاورزی بشرویه
با بیان این که در کشور  10مرکز کشت حفاظتی
وجود دارد افزود :مرکز کشت حفاظتی بشرویه نیز
یکی از مراکز ده گانه کشور است که از دی ماه سال
گذشته کارخود را آغاز کرده و تاکنون بهره وری
خوبی داشته است.
« سرچاهی» در مراسم به صدا در آوردن زنگ خاک با
اشاره به این که ایران رتبه اول فرسایش خاک را در
دنیا دارد و متوسط فرسایش خاک در ایران تا سه
برابر قاره آسیاست تصریح کرد :فرسایش خاک رابطه
مستقیمی با نابودی جنگل ها دارد و ما در  40سال
گذشته کاهش 11درصدی وسعت جنگل های خود
را داشته ایم.
وی از دانش آموزان خواست در حفظ آب و خاک
منطقه جدیت کنند.

10وقف جدید در قاین
حقانی-در هشت ماهه امسال ده وقف نامه جدید
شهرستان قاینات ثبت شد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه قاینات با بیان این
مطلب گفت :این وقف ها شامل هزار متر زمین20 ،
ساعت آب از قنات و تعداد قابل توجهی درخت پسته
و زرشک به ارزش  1میلیارد و  800میلیون ریال بود
که براساس نیات واقفین برای روضه خوانی حضرت
سید الشهدا(ع) ،کمک به امور مساجد  ،حسینیه ها و
نیازمندی های ایتام هزینه خواهد شد.
به گفته حجت االسالم «رحیمی»اکنون در
شهرستان قاینات  674فقره موقوفه منفعتی 217 ،
موقوفه انتقالی و هزار و 500رقبه مربوط به  13امام
زاده فعالیت دارند.

