3

شهرستان ها
پنج شنبه  ۲۴خرداد  ۲۹ . ۱۳۹۷رمضان  .۱۴۳۹شماره ۲۷۳۵

اولینشهرامن نجومیکشور زیرآسمان سهقلعه
موسوی -اولین شهر امن نجومی کشور با همکاری
دانشگاه فردوسی مشهد و مساعدت استانداری
خراسان جنوبی در دیار بهشت منجمان ایران ایجاد
می شود.
به گفته بخشدار سه قلعه طرح شهر امن نجومی پیرو
درخواست شورای شهر شهرستان سرایان و بخش سه
قلعه و بررسی و بازدید کارشناسان و اساتید دانشگاه
فردوسی مشهد از منطقه و موافقت با این موضوع به
شهرستان و استانداری ابالغ شد.

مهندس «باستانی فر» با اشاره به ظرفیت مطلوب
کویر سه قلعه برای فعالیت های نجومی اظهار کرد:
با هدف رونق روزافزون فعالیت های نجومی و تامین
زیرساخت های مورد نیاز در این زمینه این طرح در
منطقه اجرا می شود.
وی در ادامه به آلودگی و حجم نوری که از طریق
تیرهای برق موجود در شهر سه قلعه ایجاد می شود،
اشاره و تاکید کرد :این آلودگی نوری هر چند ناچیز
و کم باشد اما تاثیر نامطلوبی در فعالیت های نجومی

می گذارد .به گفته وی در بررسی تیم علمی دانشگاه
فردوسی مشهد از منطقه با ارائه طرحی حذف مشکل
آلودگی نوری شهر سه قلعه با هدف حفظ ظرفیت
تاریک ترین آسمان ایران مطرح شد و در دستور کار
این مرکز علمی قرار گرفت.
وی تاکید کرد :بر همین اساس طرحی در دانشگاه
فردوسی تهیه و به استانداری ارائه و با موافقت و قول
مساعد استاندار در تامین اعتبار  700میلیونی مورد
نیاز طرح مواجه شد.

به گفته بخشدار با اجرای این طرح تمام سیستم
روشنایی شهر تعویض می شود و متناسب با فعالیت
های نجومی منطقه تغییر می کند و شهر سه قلعه به
عنوان اولین شهر امن نجومی ایران و شاید دنیا مطرح
خواهد شد.
وی در پایان یادآور شد :فاصله آخرین نقطه محل کمپ
های گردشگری و نجومی کویر سه قلعه با شهر سه
قلعه  ۴۵کیلومتر و فاصله شهر سه قلعه با مرکز استان
حدود یک ساعت و به میزان  ۱۲۰کیلومتر است.

مصالی امام علی(ع) نهبندان میزبان
نمازگزاران عید فطر

ضرورت احداث پست قرنطینه دام
در دهستان علی جمال

مرندی -نماز عید سعید فطر امسال در مصالی امام علی (ع) نهبندان
برگزار می شود.
حجت االسالم والمسلمین «خزایی» امام جمعه نهبندان در نشست
ستاد نماز جمعه با اعالم این خبر بر استفاده از ظرفیت نوجوانان و
جوانان و همفکری تمام اقشار در برپایی نماز جمعه تاکید کرد.
«کریمان» ،فرماندار نهبندان هم گفت :در اولین جلسه شورای اداری
بر حضور تمام مسئوالن در نماز جمعه تاکید خواهد شد.

پورغزنین -با توجه به بیشترین ورود دام از منطقه نیگنان و کویر
بردسکن برای رصد دام های وارد شده به شهرستان بشرویه احداث
یک پست قرنطینه در منطقه دهستان علی جمال ضروری است.
این مطلب را رئیس اداره دامپزشکی بشرویه مطرح کرد و از ذبح هزار
و  618دام سبک و سنگین در سال گذشته در شهرستان خبر داد.
«عبدی» با تاکید بر این که تاکنون در زمینه بیماری تب کریمه کنگو
موردی در بشرویه مشاهده نشده است به اقدام های انجام شده
برای پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوآنزای پرندگان اشاره و یکی
از این موارد را برگزاری مانوری با کمک بسیجیان در روستای کرند
بیان کرد.

سدیدی -نشست هماهنگی برنامه های ایام صادقیه در  18تیر ماه
امسال برگزار شد.
حجتاالسالموالمسلمین«یعقوبی»،امامجمعهخضریدشتبیاض
در این نشست بر پررنگ تر بودن مراسم ایام صادقیه نسبت به سال
های قبل تاکید و اظهار کرد :طرح مشاوره وقف برای آگاهی بیشتر
مردم در این ایام بازگو شود.
«حیدری» ،مسئول نمایندگی اوقاف و امور خیریه بخش نیمبلوک هم
با اشاره به برگزاری مراسم ایام صادقیه برای هفتمین سال متوالی در
خضری دشت بیاض گفت :تجمع مردم و حرکت هیئت ها باید مثل
سال های گذشته از چهار راه امام خمینی(ره) به طرف حوزه علمیه با
حضور پرشور انجام شود.
حجت االسالم «احترامی» ،مدیر حوزه علمیه محمد باقر خضری
دشت بیاض هم خواستار اقدام کمیته های فرهنگی اطالع رسانی
بسیج به اداره ها ،مردم ،بازاریان و اصناف برای حضور در مراسم و
سیاه پوش شدن سردر اداره ها شد.
وی یادآور شد :برنامه محوری روز شهادت حضرت امام جعفر
صادق(ع) عصر  18تیر ماه امسال با حرکت هیئت های مذهبی از
چهارراه امام خمینی(ره) به طرف حوزه علمیه یک ساعت قبل از
اذان ،برگزاری جلسه با هیئت های مذهبی برای حضور پررنگ و تهیه
بازوبند انجام خواهد شد.

از شهرستان ها چه خبر؟

اولین شب بازار صنایع دستی سرایان

موسوی -اولین شب بازار و نمایشگاه ترویجی محصوالت صنایع دستی با هدف معرفی و ترویج رشته های
صنایع دستی در پارک پامچال شهر سرایان برگزار شد« .عرب» ،مسئول میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری سرایان با بیان این مطلب اظهار کرد :این نمایشگاه به مناسبت روز جهانی صنایع دستی با
حضور هنرمندانی در رشته های خراطی سنتی ،چلنگری ،سرمه دوزی ،حوله بافی و تولیدات هنری مرکز
توانبخشی نوای مهر برپا شده است.

 55معتکف رمضانی در بشرویه

پورغزنین 55-نفر برای اولین بار در ماه مبارک رمضان در مسجد جامع شهر بشرویه معتکف شدند .حجت
االسالم و المسلمین «بهشتی فر» ،رئیس اداره تبلیغات اسالمی بشرویه با بیان این مطلب به برگزاری
مراسم اعتکاف در سه روز پایانی ماه رمضان به صورت سامان دهی شده برای اولین بار در مسجد جامع
این شهر اشاره کرد.

راه اندازی  ۱۰۰خانه ورزش در روستاها

از گوشه و کنار استان

نشست هماهنگی ایام صادقیه
در خضری دشت بیاض

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

اجرای  1200متر مکعب عملیات آبخیزداری
در سرایان

رئیس منابع طبیعی سرایان از هزار و  200متر مکعب عملیات
آبخیزداری حوزه های زابری و سد شهیدپارسا در این شهرستان خبر
داد« .صادقی» در جمع خبرنگاران با اشاره به خشکسالی های چند
ساله و بحران آب شهرستان بر ضرورت توجه به پروژه های آبخیزداری
و افزایش استقبال مردمی در اجرای طرح های مشارکتی با نظارت
این اداره تاکید کرد.

تاکید امام جمعه بر تسهیل سرمایه گذاری
در بشرویه

امام جمعه بشرویه به منظور رغبت بیشتر سرمایه گذاران برای فعالیت
خواستار رفع سختگیری ها در مورد دریافت استعالم ها شد.
حجت االسالم «شمس الدین» در جمع کارکنان جهاد کشاورزی
بشرویه همچنین حمایت از کشاورزان شهرستان در زمینه تامین مواد
اولیه ،امکانات تولید و بازار فروش محصوالت و فراهم شدن زمینه
اشتغال در گلخانه ها را مورد تاکید قرار داد.
فرماندار بشرویه هم با اشاره به  400میلیارد تومان گردش مالی
بخش کشاورزی شهرستان در سال گذشته اظهار کرد :میزان قابل

توجهی از این اعتبار به خود شهرستان بازنگشته است« .زمان زاده»
همچنین از راه اندازی مجدد نمایندگی شبکه دامپزشکی شهر
ارسک خبر داد و یادآور شد :با وجود تکمیل چرخه تولید لبنیات در
بشرویه نهادینه های اصلی یا برخی مواد اولیه از بقیه شهرستان ها
تامین می شود.

هدررفت  73درصد روان آب های بشرویه

امسال  ۷۳درصد از روان آب های بارندگی های اخیر در بشرویه از
دست رفت .رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بشرویه با اعالم
این خبر بر تامین اعتبارات بیشتر برای احداث سازه و سد تاکید کرد و
در ادامه گفت :سطح بیابان های شهرستان بشرویه  241هزار هکتار
بوده که فقط  41هزار هکتار آن نهال کاری شده است.
«رفیعی» در جمع کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان از استقبال
باالی کشاورزان برای مشارکت در اجرای پروژه های آبخیزداری
صحبت کرد .وی به تخصیص  40درصدی اعتبارات سال گذشته
هم اشاره کرد که به دنبال آن در مبحث بیابان زدایی فقط  ۳۸درصد
پروژه انجام شد که با توجه به اهمیت باالی این تهدید نیاز به اعتبار
بیشتری است .وی با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن طرح ۵۰۰
هکتاری در شمال شهر بشرویه گفت :با اجرای این طرح از ورود
ریزگردها از سمت بیابان شمال شهرستان تا حدودی جلوگیری شود.

نماز عید فطر در  2نقطه شهری و
 16روستای نیمبلوک

نماز عید سعید فطر در دو نقطه شهری و 16روستای بخش نیمبلوک
برگزار می شود .حجت االسالم «میری» ،مسئول نمایندگی تبلیغات
اسالمی بخش نیمبلوک با اعالم این خبر بر برگزاری باشکوه نماز
عید فطر تاکید کرد .حجت االسالم والمسلمین«یعقوبی» ،امام
جمعه خضری دشت بیاض هم اظهار کرد :در روز عید سعید فطر روی
صندوق ها سه درگاه متفاوت برای زکات فطره ،زکات کفاره و زکات
سادات تعبیه شود« .خسروی» ،بخشدار نیمبلوک هم اظهار کرد:
برای پرداخت زکات فطره نمازگزاران صندوقهای کمیته امداد
امام خمینی(ره) و موسسات خیریه در اطراف محل برگزاری نماز
در نظر گرفته شده است.

مشمولی 100 -خانه ورزش در روستاها راه اندازی شد .رئیس هیئت ورزش های روستایی و بومی محلی
استان با بیان این مطلب به تجهیز  ۷۰خانه ورزش توسط هیئت روستایی و  30خانه ورزش توسط اداره کل
ورزش و جوانان اشاره کرد و گفت :هفته اول تیرماه امسال با همکاری وزارت کشور ،وزارت ورزش و جوانان
و فدراسیون ورزش های روستایی این خانه های ورزش به میز پینگ پنگ ،میز شطرنج ،فوتبال دستی ،تخته
دارت و تشک تاتامی مجهز می شود« .شفیعی» با اشاره به روند تجهیز خانه های ورزش از پنج ماه پیش و
خرید این اقالم پس از برگزاری مناقصه از فروشندگان استان ،معیار انتخاب این روستاها را جمعیت فعال
روستا و نبود زیرساخت های ورزشی برشمرد.

توزیع کارت زرد در  400هکتار باغ پسته سرایان

مبارزه غیرشیمیایی با آفات از طریق توزیع کارت زرد در 400هکتار از باغ های پسته شهرستان سرایان
انجام شد.مدیر جهاد کشاورزی سرایان با اشاره به دو هزار و  500هکتار باغ پسته در شهرستان ،یکی
از مهم ترین آفات را پسیل نام برد و کنترل آفات در تمام باغ ها را نیازمند تزریق اعتبارات بیشتر دانست.
مهندس «سلیمانی» در ادامه به کاهش چشمگیر میزان مصرف سموم امسال نسبت به سال گذشته اشاره
و تاکید کرد :این مدیریت با هدف کاهش مصرف سموم ،مبارزه بیولوژیک و غیر شیمیایی علیه آفات را در
دستور کار قرار داده است.

بدون تیتر
▪

▪
▪

▪
▪
▪

▪ مرندی -طی دو ماهه امسال  45هزار راس دام سبک و  29هزار متر مربع جایگاه دامی شهرستان
نهبندان با هدف پیشگیری از بیماری های دامی از جمله تب کریمه کنگو به طور رایگان سم پاشی
شد.به گفته «راه انجام» ،رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان تاکنون موردی از این بیماری در دام های
سبک و سنگین در شهرستان مشاهده نشده است.
▪سدیدی -فرمانده حوزه شهید باهنر خضری دشت بیاض از عملکرد نیروی انتظامی خضری دشت
بیاض و بخش نیمبلوک در تامین نظم و امنیت تقدیر کرد .پاسدار «فرخ دست» گفت :هم اکنون ما در
بخش نیمبلوک از امنیت مطلوبی برخوردار هستیم.
▪مشمولی ۶۶۰ -وعده غذای گرم با هزینه کرد یک خیر بین مددجویان زیر پوشش کمیته امداد امام
خمینی(ره) در منطقه سرچاه عماری بخش جلگه ماژان توزیع شد«.مهران پور» ،مدیر کمیته امداد امام
خمینی(ره) خوسف با اعالم این خبر به توزیع بیش از پنج هزار وعده غذای گرم و  300سبد غذایی بین
مددجویان از ابتدای ماه مبارک رمضان اشاره کرد.
▪عرب نجات -تیم چادرسرای حریم شهر آیسک قهرمان رقابت های فوتسال جام رمضان شهرستان
سرایان شد.به گزارش «خراسان جنوبی» در ترکیب بیشتر تیم های حاضر در این رقابت ها بازیکنان
لیگ و استانی حضور داشتند و مسابقات در سطح باالیی برگزار شد.
▪مشمولی -مسابقات فوتسال جام رمضان خوسف گرامی داشت دو هزار شهید استان با قهرمانی
دهیاری همچ به پایان رسید و تیم های دهیاری سیوجان و شهید مقری کالته ملک هم دوم و سوم شدند.
▪پورغزنین -رقابت های والیبال جام رمضان بشرویه با حضور  9تیم برگزار شد و با قهرمانی تیم یاران به
پایان رسید و تیم های کترینگ و دهیاری روستای یگی هم به ترتیب دوم و سوم شدند.

