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شهرستان ها
شنبه ۲۰مرداد  ۲۸ . ۱۳۹۷ذی القعده  .۱۴۳۹شماره ۲۷۸۲

از گوشه و کنار استان

خبرهای خوش آبی در هفته دولت

آبرسانیبه 6680روستاییقایناتجریان میگیرد

سدیدی -شش هزار و  680خانوار روستایی قاینات
هفته دولت امسال از مزایای افتتاح و کلنگ زنی پنج
پروژه آب رسانی برخوردار می شوند.
مدیر امور آب و فاضالب روستایی قاینات از افتتاح و
کلنگ زنی پنج پروژه با اعتباری بالغ بر شش میلیارد
و  470میلیون تومان در هفته دولت خبر و این نوید
را داد که شش هزار و  680خانوار از  24روستای
قاینات از مزایای افتتاح و کلنگ زنی این پروژه ها بهره
مند خواهند شد.
«عیدی» در ادامه به کلنگ زنی پروژه آب رسانی
روستای عشایری کومیران در سال گذشته اشاره و

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

اظهار کرد :با احداث مخزن  100متر مکعبی و هزار
و  550متر لوله گذاری و  68متر طول حصارکشی با
اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان پروژه افتتاح می
شود و حدود  46خانوار روستایی از آب شرب سالم و
بهداشتی بهره مند خواهند شد .
وی همچنین از بهره برداری کامل پروژه دفع و جمع
آوری فاضالب کرغند که تاکنون  15کیلومتر لوله
گذاری در مسیر های اصلی و فرعی و نصب هزار و
 200انشعاب فاضالب آن انجام شده است در هفته
دولت خبر داد و یادآور شد 902 :خانوار روستایی
شهرستان از مزایای این پروژه بهره مند خواهند شد.

وی در ادامه سخنانش یادآور شد :همچنین به دلیل
پایین بودن کیفیت آب شرب در روستای تیغاب خرید
و نصب آب شیرین کن در این روستا با اعتبار 400
میلیون ریال انجام شد و  600خانوار از آب شیرین
بهره مند شدند .
مدیر امور آب و فاضالب روستایی قاینات از مهم ترین
دغدغه های این امور به اصالح و بازسازی شبکه های
فرسوده با توجه به فرسودگی شدید برخی شبکه
ها اشاره و تصریح کرد :امسال با تعویض  15هزار
و  500متر لوله در روستاهای فضل آباد ،شیرمرغ،
اسفشاد ،کالته باال ،روم ،تیغاب ،چاه توکل ،بادامک،

چاه حاجی آباد ،چاه علی آباد ،نوغاب پسکوه ،محمد
آباد علم ،آچونی ،علی آباد علیا ،دهشک،کرغند،
نیگ،کارشک و برکوک اعتباری بالغ بر  930میلیون
تومان هزینه شد و  15هزار و  663نفر از جمعیت
روستایی شهرستان از مزایای آن برخوردار شدند.
«عیدی» با اشاره به این که آب رسانی به روستاهای
کرچ و گوراب از توابع بخش سده شهرستان که 161
خانوار جمعیت دارد نیاز به  11کیلومتر لوله گذاری،
احداث مخزن  260متر مکعبی ،احداث ایستگاه
پمپاژ و  ...دارد ،از کلنگ زنی این پروژه در هفته دولت
امسال خبر داد.

روبان  48پروژه بشرویه هفته دولت بریده می شود

پورغزنین -بیش از  48پروژه خدماتی و عمرانی با اعتباری بالغ بر  18میلیارد تومان هفته دولت در
شهرستان بشرویه به بهره برداری می رسد .این خبر را «زمان زاده» فرماندار بشرویه در نشست اعضای
ستاد هفته دولت در این شهرستان اعالم و در ادامه سخنانش دستگاه های دولتی را مکلف کرد در آستانه
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی خدمات خود را به مردم اعالم کنند.
گفتنی است شرکت توزیع نیروی برق بشرویه با پنج میلیارد تومان پروژه بیشترین اعتبار هزینه شده در طرح
های افتتاحیه هفته دولت را در این شهرستان دارد.

هدیه هنر دست  50مرزنشین گلوباغ به عتبات

محمد خسروی 50 -بافنده روستای مرزی گلوباغ یک تخته فرش  9متری را برای کمک به احداث صحن
مقدس حضرت فاطمه زهرا (س) در نجف اشرف اهدا کردند.
به گزارش «خراسان جنوبی» این تخته فرش که به گفته «دهقانی» مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات در
بخش درح چهارمین فرش اهدایی اهالی گلوباغ برای بازسازی عتبات بوده است ،بافت آن پنج ماه به طول
انجامید و در مراسمی با حضور امام جمعه درح ،جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات استان و مسئوالن
این ستاد در شهرستان سربیشه و بخش درح برش خورد .گفتنی است از ابتدای امسال 33متر فرش توسط
مردم بخش درح برای بازسازی عتبات عالیات اهدا شده است.

ثبت ملی «زرده به در» در مسک درمیان

سبدهای قدرشناسی برای خبرنگاران شهرستان ها
خبرنگاران شهرستان ها -برنامه های گرامی داشت روز خبرنگار و تجلیل
از فعاالن عرصه رسانه در شهرستان ها در حالی ادامه یافت که در این
جلسات و دیدارهای قدرشناسی ،مسئوالن متناسب با دغدغه های حوزه
کاری خود بر فعالیت بیشتر رسانه ها در برخی زمینه ها تاکید کردند.

• •آگاهی بخشی در پیشگیری از جرم در قاینات

فرمانده انتظامی قاینات در مراسم تجلیل از خبرنگاران فعال شهرستان
از وقوع بسیاری از جرایم در نتیجه ناآگاهی ،نبود شناخت کافی و تربیت
نادرست صحبت و بر این اساس بر نقش موثر رسانه ها با آگاهی بخشی در
این زمینه ها تاکید کرد .سرهنگ «واعظی» البته در راستای آگاه سازی در
زمینه پیشگیری از سرقت و اعتیاد و آسیب های اجتماعی به برگزاری 63
کارگاه آموزشی در مدارس ،دانشگاه ها ،مساجد ،اداره ها و حسینیه ها
اشاره کرد و البته نقش رسانه ها را در این زمینه بی بدیل دانست.
وی در ادامه سخنانش از افزایش  45درصدی کشف سرقت و دستگیری
سارقان ،رشد  71درصدی کشفیات مواد مخدر در چهار ماهه امسال
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و همچنین افزایش پنج درصدی
تماس با  110از ابتدای سال گذشته تا کنون در مقایسه با مدت مشابه
قبل از آن خبر داد.

 ۲۶مردادماه ،یادواره شهدای خوسف
مشمولی -یادواره شهدای خوسف  26مرداد ماه جاری برگزار می شود.
امام جمعه خوسف در نشست گردهمایی فعاالن مساجد و هیئت های
مذهبی شهرستان ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدا گفت :هر کجا
که شهدا فراموش شده اند مشکلی پیش آمده است .
حجت االسالم و المسلمین «شاهبیکی» بر این اساس تاکید کرد :عالوه

• •ورود رسانه های بشرویه در جنگ اقتصادی

باشند و با راه اندازی خبرگزاری در معرفی بیشتر شهرستان تالش شود.
خبرنگاران نیز با بیان مشکالت حوزه خود خواستار حمایت بیشتر
مسئوالن ،پاسخگویی بهتر برای روشن شدن افکار عمومی و اهمیت
دادن به رسانه ها شدند.

• •انعکاس ثمربخش مشکالت بخش نیمبلوک

آیین و مراسم «زرده به در» روستای مسک درمیان در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ثبت شد.
مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری با اعالم این خبر
«زرده به در» را از آیین های مربوط به تولید گندم نام برد که خرداد ماه برای رفع آفت «زرده گندم» (زنگ
گندم) به طور منحصر به فرد در روستای مسک درمیان اجرا می شود.
«برآبادی» ایجاد همبستگی بین بانوان روستا و نوع پوشش آن ها به همراه موسیقی محلی و دایره نوازی در
اجرای این آیین را از نکات برجسته این مراسم برشمرد.

فرمانده بسیج سپاه بشرویه هم در مراسم تقدیر از خبرنگاران این
شهرستان با اشاره به جنگ اقتصادی و نرم دشمن رسالت رسانه ها را
بسیارخطیردانستوبرانعکاسپررنگموفقیتهاینظاموانقالبتاکید
کرد.سرگرد «خبازی» از خبرنگاران این شهرستان در زمینه پوشش اخبار
مربوط به بسیج ،سپاه و خانواده های شهدا قدردانی کرد.
حجت االسالم «دهقان» مسئول عقیدتی سیاسی سپاه بشرویه هم از
رسانه ها خواست بیش از پیش برای تبیین منویات مقام معظم رهبری به
ویژه در زمینه حمایت از کاالی ایرانی تالش کنند تا این مهم به یک دغدغه
در جامعه تبدیل شود.

بخشدار نیمبلوک هم در مراسم تجلیل از خبرنگار روزنامه خراسان
جنوبی در این بخش از تعامل وی با مردم و مسئوالن و همچنین اطالع
رسانی مطلوب رویدادهای روستاها و عشایر قدردانی و تاکید کرد :تاکنون
انعکاس بیشتر مشکالت ثمربخش بوده است« .خسروی» زندگی انسان
امروزی را بیش از هر زمان دیگر مرهون تالش فعاالن عرصه خبر و اطالع
رسانی دانست که بدون چشم داشت واقعیت هایی که شاید مسئوالن
کمتر ببینند را به تصویر می کشند« .اسماعیلی» شهردار خضری دشت
بیاض هم از تالش خبرنگار شهر و بخش نیمبلوک در پیشبرد اهداف
شهرداری و شورای اسالمی این شهر قدردانی کرد.

تامین زیرساخت مجتمع های بین راهی خضری دشت بیاض

امام جمعه خوسف هم در دیدار خبرنگاران این شهرستان ضمن تقدیر
از عملکرد رسانه ها صداقت را از اصول کار خبرنگاری دانست و برجسته
کردن اقدام های خوب و انعکاس کمبودها و مشکالت را مورد تاکید قرار
داد .حجت االسالم والمسلمین «شاهبیکی» از این که گاهی کارهای
بزرگ دیده یا بعضی گزارش ها پیگیری نمی شود هم انتقاد و با اشاره به
کمبود خبرنگار در این شهرستان اظهار کرد :باید خبرنگاران بیشتری

همچنین فرمانده و تعدادی از کارکنان حوزه شهید باهنر خضری دشت
بیاض ،فرمانده حوزه ام البنین(ع) خواهران و مسئوالن نمایندگی اوقاف و
امورخیریهوفرهنگوارشاداسالمینیمبلوکباخبرنگارروزنامهخراسان
جنوبی در این بخش دیدار و گفت و گو کردند« .فرخ دوست» فرمانده حوزه
شهید باهنر خضری دشت بیاض در این دیدار خطاب به مسئوالن تاکید
ی امیدوارتر کنند.
کرد :با عملکردشان خانواده خبرنگاران را به زندگ 

بدون تیتر

بر نیروهای اداری و دولتی ،مردم هم در میدان باشند تا کمک های فکری
و فرهنگی سازمان دهی و در صورت نیاز کمک های مالی توسط اعضای
هیئت های مذهبی جمع آوری و یادواره ای در شان شهدا و خانواده
هایشان برگزار شود.
فرمانده سپاه ناحیه خوسف هم به برنامه ریزی برای برگزاری یادواره
شهدای این شهرستان در راستای برپایی کنگره دو هزار شهید استان
اشاره و بر تالش نهادهای دولتی و غیر دولتی در تبلیغات و اطالع رسانی

که مهم ترین رکن حضور حداکثری مردم است ،تاکید کرد .سرهنگ
«بشیری» همچنین دهیاران و شوراها را مکلف به اطالع رسانی و رفت و
آمد مردم برای حضور حداکثری در یادواره شهدا کرد.وی با اعالم نبود
اعتبار مالی برای برگزاری این یادواره بر اقدام برای جذب کمک های
مردمی و خیران در این زمینه تاکید کرد.گفتنی است یادواره شهدا ۲۶
مردادماه جاری همزمان با نماز مغرب و عشا در حسینیه صاحب الزمانی
(عج) شهر خوسف برگزار خواهد شد.

*«عرب» مسئول میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری سرایان از مرمت و به سازی موزه صنایع دستی
و مردم شناسی سرایان با  100میلیون ریال اعتبار از منابع ملی خبر داد.
*«صالحی»مسئولنمایندگیمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریخوسفازپایانفصلاولمرمت
مسجد محله تاریخی «باب الحوایج» خوسف با هزینه کرد  40میلیون ریال خبر داد.
*تیم هندبال دبستان شهیداسماعیلی آیسک نماینده استان در سی وپنجمین دوره مسابقات دانش آموزی
کشور در اولین دیدار خود تیم اراک را با نتیجه ۱۵بر۱۲شکست داد.
* در یک دوره مسابقه شطرنج خواهران با عنوان «جام تابستان» که با شرکت  25نفر در پنج دور به روش
سوئیسی در آیسک برگزار شد« ،محمدزاده»« ،داوری» و «بنی اسدی» به ترتیب اول تا سوم شدند.

• •برجسته کردن کارهای خوب در خوسف

• •مسئوالن خانواده خبرنگار را امیدوار کنند

 100نفر در رویداد استارتاپی قاین

حقانی -اولین رویداد استارتاپ ویکند قاین با همکاری پارک علم و فناوری استان ،مرکز رشد واحدهای
فناور قاینات و بنیاد توسعه فرهنگی سپهر تهران به مدت سه روز در دانشگاه پیام نور قاین برگزار شد.
«نوربخش» دبیر استارتاپ ویکند در بازدید امام جمعه ،فرماندار و رؤسای دانشگاه های قاینات از کارگاه
های آموزشی از رقابت  100نفر در این رویداد خبر داد و هدف از برگزاری آن را تشویق نوجوانان به ایده
پردازی و راه اندازی کسب و کارهای نوآورانه و دانش بنیان برشمرد.
زهرا خسروی -یک میلیارد و  800میلیون ریال برای تامین زیرساخت مجتمع های خدماتی -رفاهی
بین راهی شهر خضری دشت بیاض هزینه شد«.عباسی» رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری قاینات گفت :سال گذشته از محل اعتبارات ارتقای شاخص های توسعه اقتصادی یک میلیارد و
 800میلیون ریال برای تامین برق و آب یک مجتمع خدماتی– رفاهی بین راهی در حال احداث و همچنین
تامین آب مجتمع «خاوران» خضری دشت بیاض هزینه شد.

