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رویداد

مشارکت اجتماعی نوجوانان در محالت کلید خورد
زهرا خسروی-طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان با هدف ارتقای سالمت اجتماعی در محله های بیرجند،
قاین و سرایان آغاز شد.
معاونامورتوسعهپیشگیریبهزیستیبهاجرایطرحمشارکتاجتماعینوجوانانبهطورپایلوتدرخراسان
جنوبی،هرمزگانوگیالناشارهواظهارکرد:اینطرحدراستاندرمحلههایآسیبپذیروپرتراکم بیرجند،
قاین و سرایان با همکاری پایگاه های سالمت روان محلی زیر نظر بهزیستی آغاز شده است و تا پایان مهر ماه
ادامه دارد« .احمدی شادمهری» در گفت و گو با «خراسان جنوبی» افزایش شناخت آسیب های دوران
نوجوانی ،تغییر نگرش در زمینه پیشگیری از این آسیب ها ،جمع گرایی و کارگروهی نوجوانان در شناسایی
مشکالتشان ،ارائه ایده و خالقیت برای رفع مشکالت و ایجاد نشاط اجتماعی را از اهداف اجرای طرح
برشمرد و افزود :در این طرح گروهی منتخب از نوجوانان هر محله مشکالت آن محدوده را بررسی و سپس
با کمک معتمدان محل و مسئوالن برای رفع آن اقدام می کنند.
وی از اجرای طرح برای نوجوانان  13تا  18سال خبر داد و مجموع اعتبار تخصیصی برای اجرای آن در
شهرستان ها را  150میلیون ریال اعالم کرد.

برترین های جشنواره بازی های بومی و محلی خوسف

مشمولی -جشنواره بازی های بومی و محلی همراه با مسابقات دوچرخه سواری کوهستان و همایش پیاده
روی خانوادگی در روستای گردشگری آرک برگزار شد .به گزارش «خراسان جنوبی» پس از  35کیلومتر
رکاب زنی دوچرخه سواران کوهستان در مسیر دو راهی آرک از جاده معصوم آباد به مهدیه روستا به ترتیب
«محمد رضائی»« ،ولی ا ...دانشمند» و «مهدی میری» اول تا سوم شدند.
همچنین در مسابقات چوب کشی در وزن باال و پایین ۹۰کیلوگرم «مهدی باغانی» و «حسن ایوبی» مقام اول
را کسب کردند .در مسابقات یک قل دو قل بانوان هم «زهرا حسنی» و «مریم سمائی» و در رشته لی لی «مریم
حسنی» و «مبینا نوفرستی» اول و دوم شدند.
بنابراینگزارشهمایشکوهپیماییباحضورتیمشهرستاندرارتفاعاتآرک،همایشپیادهرویخانوادگی
باشرکتحدود ۵۰۰نفردرمسیرپنجکیلومتریروستایبینآبادتاآرک،حرکاتنمایشیبادوچرخهتوسط
«علی اختری» عضو تیم ملی دوچرخه سواری ،مسابقه تیرکمان سنتی ،موسیقی محلی همراه با حرکات
نمایشی و بازدید از آثار تاریخی و آبشار روستای آرک از دیگر برنامه ها بود.

«نماز و جوان ورزشکار» در خوسف

بهمنظورجذببیشترجوانانورزشکاربهمساجدوشرکتدرنمازهایجماعتنشستتخصصینمازوجوان
ورزشکار با حضور نمایندگان ورزشی در خانه جوان شهرستان خوسف برگزار شد.
کارشناس مسئول فرهنگی اداره تبلیغات اسالمی خوسف در این نشست تخصصی به بیان شیوه ها و
راهکارهای جذب به نماز پرداخت و بر فراهم کردن فضا ،شرایط و برنامه ریزی های الزم برای جذب جوانان
به نماز توسط والدین ،مسجدی ها ،امام جماعت و اعضای هیئت امنا تاکید کرد.
حجت االسالم «رمضانی» همچنین برای دعوت و جذب به نماز نصب اطالعیه و بنر با مضامین اهمیت و
ضرورت نماز در مراکز ورزشی ،خانه های جوان ،میادین شهر و ...را تاثیرگذار دانست.
«آسمانی»نایبرئیسشورایاسالمیشهرستانخوسفنیزخواستارآموزشهایمتناسبباسننوجوانان
وجوانانشدوتاکیدکرد:درنشستهاازسخنرانانوکارشناسانقویاستفادهووقتبیشتریبرایجوانان
گذاشته شود تا حرف دلشان را بزنند« .چهکندی نژاد» رئیس اداره ورزش و جوانان خوسف هم از نمایندگان
ورزشی خواست پیوند بیشتری با مساجد داشته باشند و در برنامه ریزی کالس ها به وقت نماز توجه شود و
مربیان باید نقش الگویی داشته باشند.

نصب  2المان در راستای کنگره  2هزار شهید استان در بیرجند

رحمان -دو المان در راستای برگزاری کنگره دو هزار شهید استان در میادین شهر بیرجند نصب خواهد
شد.
شهردار بیرجند با اعالم این خبر ،یکی از این المان ها را مربوط به میدان جدید در حال احداث در تقاطع
خیابان پاسداران دانست که با حدود  400میلیون تومان اعتبار احداث و نصب خواهد شد.
«جاوید» در ادامه از کنگره دو هزار شهید استان به عنوان مهم ترین رویداد فرهنگی یاد کرد و گفت :عالوه
بر تامین زیرساخت های مورد نیاز برای برگزاری این کنگره در حوزه خدمات شهری ،تبلیغات محیطی هم
در این زمینه مدنظر است.

در گفت و گو با استاندار مطرح شد

یارانهحملونقلاستاندردستاندازتصویب

حیدری – تلنگر اختصاص یارانه حمل و نقل برای
تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های استان و
ارسال تولیدات آن ها از خراسان جنوبی و همچنین
درنظرگرفتناینیارانهدرمبحثگردشگریباتوجه
به هزینه های باالی گردشگری داخلی و خارجی در
استان مدتی پیش در یک جلسه اقتصادی زده شد
به گزارش «خراسان جنوبی» در این جلسه مدیرکل
میراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریوجمعی
از مدیران حوزه حمل و نقل کاال برای کاهش هزینه
های تولید و رونق گردشگری منطقه خواستار
اختصاص یارانه به بخش حمل و نقل استان در زمینه
بار و مسافر شدند و قول پیگیری این موضوع هم از
سوی استاندار داده شد.
آن طور که استاندار در پیگیری این مهم به «خراسان

جنوبی» می گوید :اختصاص یارانه به بخش حمل
و نقل استان به معاونت اقتصادی وزارت کشور
پیشنهاد شده و موضوع در حال پیگیری است.
به گفته «مروج الشریعه» این موضوع ابتدا باید در
وزارت کشور و سپس در هیئت دولت و در صورت
لزوم در مجلس شورای اسالمی مطرح و پس از
بررسی تصویب شود.وی یادآور می شود :این
موضوع در اجالس اخیر استانداران کشور هم مطرح
و مسائلی در این زمینه بیان شد .
وی تاکید می کند :این یارانه برای حمل مواد اولیه
از استان های دور به کارخانه های استان و حمل
تولیدات کارخانه های منطقه به نقاط و مبادی
صادراتی دورتر مثل بنادر جنوب و شمال کشور
اختصاصمییابد.مدیرکلمیراثفرهنگی،صنایع

دستی و گردشگری هم در این زمینه می گوید :برای
اختصاص یارانه حمل و نقل و گردشگری استان تا
کنون پیگیری های زیادی انجام و برای تحقق این
موضوع با وزارت کشور و سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری مکاتبه شده است که
هنوز جوابی نداده اند.
«رمضانی» با تاکید بر اختصاص اعتباری از بودجه
کشور برای تحقق این یارانه تصریح می کند :در
بخش گردشگری این یارانه فقط به افرادی تعلق می
گیرد که از کشورهای خارجی و استان های دیگر به
خراسان جنوبی مسافر و گردشگر بیاورند.
«شهامت» مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای
هم می گوید :یارانه حمل و نقل به بخش خصوصی و
شرکت های حمل و نقل مسافر و کاال تعلق می گیرد.

موج قدرشناسی ها در روز تعطیلی تحریریه
حسین قربانی –در روز تعطیلی تحریریه روزنامه ها،
مسئوالنقدرشناسبازهمازخبرنگارانغافلنشدند
وروزگذشتهنیزتعدادیازمسئوالندردفترسرپرستی
روزنامهخراسانبرایتبریکروزخبرنگاروخداقوتبه
فعاالناینمجموعهحضوریافتند.

• •بازهم هراتوبوسیکخبرنگار

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری
بیرجند اولین مسئولی بود که به همراه تعدادی از
همکارانش در دفتر سرپرستی روزنامه خراسان
حضور یافت« .غالمپور» در این دیدار ضمن قدردانی
از تعامل مطلوب خبرنگاران این روزنامه با سازمان
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند به گزارش
چند سال پیش این روزنامه با عنوان «هر اتوبوس یک
خبرنگار» و بازخورد مطلوب آن اشاره کرد و خواستار
تهیه مجدد این گزارش از سوی خبرنگاران روزنامه
خراسانجنوبیشد.
به گفته وی با توجه به این که روزانه حدود صد هزار
شهروند توسط ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی
بیرجند در این شهر جا به جا می شوند ،تهیه چنین

گزارشهاییمیتوانددرانعکاسمشکالتثمربخش
باشد.

در دفتر سرپرستی روزنامه خراسان بر نقش موثر
خبرنگاراناینمجموعهدرتوسعهاستانتاکیدواظهار
کرد:هدفماوشماارتقایاستاناست.
«محمد شفیعی» با تشکر از «محمد حسن مشمولی»
خبرنگارروزنامهخراسانجنوبیدراینشهرستانبه
دلیل انعکاسخوبفعالیتهاواقداماتانجامشده،

خراسان ضمن قدردانی از همکاری «علیرضا
رضایی» خبرنگار روزنامه خراسان جنوبی با این
هیئت ،روز خبرنگار را به فعاالن این مجموعه تبریک
گفت«.مالکی»همچنینازهمکاریروزنامهخراسان
جنوبی در دو سال گذشته با این هیئت در زمینه
انعکاس برنامه شیرخوارگان حسینی که هر سال
برگزار می شود ،قدردانی کرد در ادامه این دیدار از
سویهیئتحضرتعلیاصغر(ع)بیرجنداز«علیرضا
رضایی» خبرنگار روزنامه خراسان جنوبی به دلیل
همکاریبااینهیئتتقدیرشد.

گفت :وی تنها خبرنگار روزنامه های استان است که
ضمن تعامل مطلوب با فرمانداری و دستگاه های
اجرایی خوسف در این شهرستان فعالیت دارد.
وی همچنین تاکید کرد :خبرنگاران استان باید
تالش کنند ظرفیت های موجود در استان به خوبی
در کشور معرفی شود.
«فرهادیان»سرپرستروزنامهخراسانجنوبیدراین
دیدارهاباتشکرازحسننیتمسئوالندستگاههای
اجرایی استان نسبت به خبرنگاران روزنامه خراسان
جنوبی ،اعالم کرد مانند سال های گذشته آمادگی
داریم در خدمت مردم و مسئوالن استان باشیم و به
عنوان پل ارتباطی بین این دو به وظایف خود در این
زمینهعملکنیم.

• •تقدیرازانعکاسمراسمشیرخوارگان
حسینی

عضو هیئت امنای عزاداران حضرت علی اصغر(ع)
بیرجند هم با حضور در دفتر سرپرستی روزنامه

• •نقشموثردرتوسعهاستان

فرماندار خوسف هم پنجشنبه گذشته به همراه
خبرنگار روزنامه خراسان جنوبی در این شهرستان

خراسان جنوبی  ۳۵سال پیش
در روزنامه

اعطای سردوشی در بیرجند
روزنامه خراسان در شماره  9861که 20
مرداد ماه  1362به چاپ رسید در مطلبی
در صفحه  2از برگزاری مراسم سردوشی
در بیرجند خبر داده است در این مطلب
می خوانیم« :طی مراسمی که با حضور
فرمانده ناحیه ژاندارمری خراسان در
هنگ ژاندارمری شهرستان بیرجند برگزار
گردید گروهی از برادران سرباز که دوره
آموزشی مقدماتی را بپایان برده اند بدریافت
سردوشی نایل شدند»

روی خط حادثه

، 405گله گوسفند را زیر گرفت
باکمال – 22راس گوسفند یک گله در حادثه برخورد
یک دستگاه پژو  405در محور اسالمیه به روستای
بیدسکان تلف شدند.
یک مقام پلیس درکالنتری اسالمیه با اعالم این خبر
درباره جزئیات حادثه که ساعت  20:30پنجشنبه
گذشته رخ داد به «خراسان جنوبی» گفت :این خودرو
که از فردوس به سمت روستای بیدسکان در حرکت
بود پس از برخورد با گله گوسفندان ازجاده منحرف
شد و به شدت با خاکریز کنار جاده برخورد کرد اما با
توجه به عمل کردن ایربگ ها برای راننده و سرنشین
خودرو اتفاقی نیفتاد .این گزارش حاکی است
گوسفندان این گله بیمه بودند.

مرگ راکب موتورسیکلت در محور
روستایی خوسف
مشمولی -در حادثه برخورد یک دستگاه موتور
سیکلت و خودروی پیکان وانت در روستای فخر آباد
بخش مرکزی خوسف راکب  ۱۹ساله موتور سیکلت
در دم جان باخت و دو ترک نشین آن زخمی و به
بیمارستان منتقل شدند.
به گفته سرهنگ «نیکمرد» جانشین رئیس پلیس راه
استان علت حادثه در دست بررسی است.

