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شهرستان ها
چهارشنبه  ۲۱شهریور  ۲ . ۱۳۹۷محرم  .۱۴۴۰شماره ۲۸۰۷

با خبرنگاران

عطر شهادت در محله میان ده
بشرویه
در مراسمی با حضور فرمانده سپاه انصارالرضا(ع)
استان و مردم شهیدپرور بشرویه یاد و خاطره شهیدان
محله میان ده گرامی داشته شد.
فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) استان در این مراسم،
اقدام های در خور مردم بشرویه در اجرای برنامه
های فرهنگی و یادواره های شهدا را ادای دین آن ها
به شهدا دانست و تاکید کرد :همه نیازمند فرهنگ
شهدا و سیره آن ها هستیم و بر این اساس باید همه
مسئوالن ،خیران ،مردم و به ویژه بسیجیان ،برنامه
های فرهنگی در زمینه ترویج فرهنگ شهادت در
بین جوانان را مدنظر قرار دهند .سردار «قاسمی»
برگزاری این یادواره در محله با سابقه تاریخی و
مذهبی میان ده را یادواره کنگره بزرگ عاشورای
حسینی دانست و در ادامه سخنانش به ایراد سخنانی
درباره توطئه ها و جنگ روانی دشمن پرداخت و بر
بیداری امت و وحدت مردم تاکید کرد .فرمانده سپاه
بشرویه هم برگزاری یادواره شهدای محله میان ده را
در زمینه رویداد فرهنگی کنگره دو هزار شهید استان
بیان و اظهار کرد :برگزاری یادواره محله ها باعث
می شود که عطر و بوی شهید و شهادت در کوچه ها
و محله ها بپیچد .سرگرد «خبازی» درباره برنامه
های محوری کنگره دو هزار شهید استان به برگزاری
بزرگ ترین یادواره شهدای شهرستان بشرویه ،تهیه و
ساخت فیلم داستانی امام حسین(ع) ،چاپ کتاب با
نام و یاد تعدادی از شهدا ،ساخت کتب جیبی با نام و
یاد شهدا و برپایی نمایشگاه بزرگ شهدا در طول هفته
دفاع مقدس اشاره کرد و از برنامه های دیگر در دستور
کار و در حال اجرا در این زمینه خبر داد.
وی همچنین با اشاره به نزدیک شدن به چهلمین
سالگرد انقالب اسالمی تصریح کرد :انقالب اسالمی
با گذشت  ۴۰سال رو به جلو حرکت می کند و هر
چند دشمن تهدید و تحریم هایی انجام داده است و
مشکالت اقتصادی وجود دارد اما در کنار همه این
ها امسال شاهد یک جهش بزرگ در انقالب اسالمی
خواهیم بود و سالی پرافتخار و پر برکت به کوری چشم
دشمنان خواهیم داشت .وی تاکید کرد :به طور قطع
این مشکالت سخت تر از جنگ تحمیلی نیست و از
این پیچ تاریخی عبور خواهیم کرد.

کاهش  40درصدی خرید تضمینی
محصول گندم کاران زیرکوه
به دلیل خشکسالی خرید تضمینی امسال گندم
نسبت به سال گذشته  40درصد کاهش یافت.
مدیر جهاد کشاورزی زیرکوه با اعالم این خبر گفت:
امسال هزار و  300تن گندم کشاورزان شهرستان
زیرکوه به صورت تضمینی خریداری و تحویل
سیلوهای گندم در بیرجند شد که سال گذشته این
رقم دو هزار و  300تن بود.
به گفته «درویشی» قیمت امسال خرید تضمینی هر
کیلوگرم گندم معمولی  13هزار ریال تعیین شده و
یک مرکز خرید در این شهرستان فعال است.
وی سطح زیرکشت گندم این شهرستان را هم هزار
و  600هکتار اعالم کرد که امسال از این سطح دو
هزار و  500تن محصول برداشت شد .وی با اشاره به
کاهش  30درصدی تولید امسال گندم شهرستان بر
اثر خشکسالی ،سیل و تگرگ اظهار کرد :در مجموع
خشکسالی های چند ساله تولید و سطح زیرکشت
گندم را کاهش داده طوری که بسیاری از اراضی دیم
زیرکوه دیگر کشت نمی شود .به گزارش ایرنا وی بک
کراس روشن ،پیشگام ،افق ،روشن و سیروان را از
ارقام گندم تولیدی شهرستان زیرکوه نام برد.

افزایش  20درصدی اهدای پالکت
در استان
اهدای پالکت خون در پنج ماه ابتدای امسال نسبت
به مدت مشابه سال گذشته  20درصد افزایش داشته
است .مدیر کل انتقال خون با اشاره به اهدای 620
مورد پالکت در پنج ماه ابتدای امسال به «خراسان
جنوبی» گفت :این آمار در مدت مشابه سال گذشته
 520مورد بوده است« .عاملی» افزایش اهدای پالکت
را مطلوب ارزیابی و اظهار کرد :بیماران سرطانی
و افرادی که شیمی درمانی می شوند از مصرف
کنندگان عمده پالکت هستند.
وی از نیاز به همه گروه های خونی با توجه به فصل
شهریور و سفرهای تابستانی خبر و ادامه داد :در این
چند روز بیشترین نیاز گروه خونی به  ABمثبت است.
وی همچنین با اشاره به این که اهدای خون در
خراسان جنوبی امسال 8.4دهم درصد نسبت به
مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است گفت :از
ابتدای امسال  11هزار و  127نفر برای اهدای خون
به مراکز خونگیری مراجعه کردند که هشت هزار و
 912نفر موفق به اهدای خون شدند.
وی با بیان این که نمونه گیری از اهدا کننده و مسافرت
ها در تابستان را می توان از دالیل کاهش اهدای خون
نام برد ،افزود :هم اکنون به اهدای همه گروه های
خونی در استان نیاز داریم .وی از افرادی که توانایی
اهدای خون دارند خواست به مراکز خونگیری در
بیرجند ،قاین ،فردوس و طبس مراجعه کنند.

معدوم سازی  800کیلوگرم فراورده
دامی در سربیشه
 800کیلوگرم فراورده خام دامی از ابتدای امسال
تاکنون در سربیشه ضبط و معدوم شد .رئیس شبکه
دامپزشکی سربیشه با اعالم این خبر معدوم سازی
این میزان فراورده خام دامی را دستاورد  250مورد
بازدید از مراکز عرضه بیان کرد و از افزایش 20
درصدی بازدیدهای امسال نسبت به مدت مشابه
سال قبل خبر داد .به گفته «رمضانی» توقیف و معدوم
سازی فراورده های خام دامی در این مدت در مقایسه
با سال گذشته  30درصد کاهش داشته است.

الالیی برایعلیاصغر(ع)در 150نقطهاستان
گهواره عرش و فرش با بیشترین ریشتر ،هنگامی به
لرزه درآمد که کوچک سرباز کربال به مقابله با شقی
ترین لشکر دنیا آمد و پاسخ العطشش را دشمن با
تیر سه شعبه داد.
گهواره دل ها در لحظه ای که خون از گلوی علی
اصغر(ع) فواره زد چنان تکان سختی خورد که
هنوز بعد از قرن ها آرام و قرار نگرفته است و هر سال
مادران و فرزندان در اولین جمعه ماه محرم گرد هم
می آیند تا گهواره طفل شیرخواره امام حسین(ع) را
تکان دهند و الالیی بخوانند شاید آرام و قرار گیرد،
علی اصغر(ع) .مادران با اشک هایی که می ریزند
و دعایی که زیر لب می خوانند طفالن را بیمه علی
اصغر(ع) می کنند و بر عاطفی ترین لحظه دشت بال
در سرزمین کربال اشک می ریزند و این اشک ها و
دعاها سرمایه ای می شود برای سالمتی پاره های
تنشان تا همایش سال بعد.
به گزارش «خراسان جنوبی» قرار است همزمان با
چهارم محرم که اولین جمعه این ماه است همایش
سراسری شیرخوارگان حسینی همزمان با سراسر
دنیا در خراسان جنوبی نیز برگزار شود ،آن طور
که هیئت امنای مجمع جهانی علی اصغر(ع) در
خراسان جنوبی پیش بینی کرده است این همایش
در حدود  150نقطه از استان برپا خواهد شد.
بنابراین گزارش این همایش سراسری امسال در
مرکز استان با مشارکت هیئت رزمندگان و ستاد
نماز جمعه شهرستان بیرجند ساعت  9روز جمعه،
 23شهریور ماه در مصالی المهدی(عج) بیرجند
برگزار می شود.

از گوشه و کنار استان

محرومیت زدایی روستاهای بدون برق سربیشه کلید خورد
محمد خسروی-طرحمحرومیتزداییروستاهایمحروموبدونبرقبخشمرکزیسربیشهاجراشد.رئیس
کمیتهامدادامامخمینی(ره)سربیشهبااعالماینخبرازشناساییچهارروستایمحروموبدونبرقچاهحیدر،
چاهراسته،علیآبادکهکرودوکالتهسیفا...درآغازاجرایاینطرحخبردادوگفت:درمرحلهاولمحرومیت
زدایی این روستاها 200میلیون ریال از منابع این نهاد برای تامین لوازم خانگی ،فرش و سبد غذایی (برنج،
حبوبات،چایوروغن)هزینهشدو 18خانوارازاینخدماتبهرهمندشدند«.خادمی»درادامهازاحداثچهار
سرویسبهداشتیوحمامبااعتباریبالغبر160میلیونتوماندرمرحلهدوماینطرحخبردادویادآورشد26:
درصدجمعیتبخشمرکزیسربیشهزیرپوششکمیتهامدادامامخمینی(ره)هستند.

تنور اولین نانوایی بسکاباد گرم شد

سدیدی-اولینواحدنانواییروستایبسکابادبخشنیمبلوکراهاندازیشد.بهگفتهدهیاربسکاباداولینواحد
نانوايياینروستاهمزمانبااولینروزمحرمبههمتتعداديازجوانانوخيرانوهمچنينباپیگیریوتالش
دهياریوشورايروستادرشركتتعاونيسابقراهاندازيشد.
«داورینژاد»گفت:مردمازاینپسميتوانندنانباكيفيتتنوريبسكابادراازايننانواييتهيهكنند.

هشدار به مدارس و مراکز غیرانتفاعی بی کیفیت

عالوه بر این نقطه ،به طور همزمان برگزاری
همایش سراسری شیرخوارگان در گلزار شهدای
باقریه و سالن شهیدین قاسمی نیز در بیرجند
تدارک دیده شده است .به گزارش «خراسان
جنوبی» همچنین همزمان با سراسر کشور
هفتمین همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی
چهارم محرم در هیئت حسینی شهر خوسف و 10
نقطه این شهرستان برگزار خواهد شد .مسئول
نمایندگی تبلیغات اسالمی بخش نیمبلوک هم
ازبرگزاری همایش بزرگ شیر خوارگان حسینی
در شش نقطه از شهرها و روستاهای این بخش

فرمانده سپاه شهرستان گالیه کرد

فهرست خالی برنامه های هفته دفاع مقدس
در برخی اداره های بشرویه!

اداره های بشرویه مکلف به ارائه برنامه های هفته دفاع مقدس
تا پایان هفته جاری شدند
پورغزنین -جای بسی گالیه است که برخی اداره
های بشرویه با ارسال نامه ای به ستاد هفته دفاع
مقدس شهرستان ،نداشتن برنامه برای گرامی
داشت این هفته را اعالم کرده اند.
این گالیه را فرمانده سپاه شهرستان بشرویه
در نشست اعضای ستاد هفته دفاع مقدس در
این شهرستان مطرح و بر این اساس خطاب به
مدیران اداره ها تاکید کرد :هفته دفاع مقدس
فقط منوط به سپاه و بسیج نیست و همه اداره ها
در برگزاری برنامه های فرهنگی و مذهبی ایام این

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

هفته سهیم هستند .سرگرد «خبازی» در ادامه در
سخنانی درباره قیام عاشورا گفت :تمام هم و غم
امام حسین(ع) بر آن بود که دین زیر پا نشود و اکنون
همه مردم و مسئوالن باید در امور روزانه خود سیره
سرور و ساالر شهیدان و قیام عاشورا را در دستور
کار قرار دهند و در مسیر حفظ اسالم و فریضه امر به
معروف و نهی از منکر گام بردارند.
وی یادآور شد :شهیدان با الگوگیری از قیام عاشورا
در جبهه های حق علیه باطل حضور یافتند که باید
قدردان زحمات آن ها بود.

خبر می دهد .به گفته حجت االسالم «میری»
این همایش در خضری دشت بیاض ،نیمبلوک،
کرغند ،گزنشک ،دهشک وگریمنج برگزار خواهد
شد که در خضری دشت بیاض برگزاری این
همایش ساعت  15:30جمعه هفته جاری با
حضور مداح برجسته کشوری در حسینیه حجت
بن الحسن(عج) این شهر با حضور مادران و نوزادان
است .گزارش خبرنگاران ما حاکی است ،همایش
بزرگ شیرخوارگان حسینی جمعه ،چهارم محرم
در نقاط شهری و روستایی دیگر شهرستان های
استان برگزار خواهد شد.
فرماندار بشرویه هم در این نشست برگزاری هر چه
باشکوه تر برنامه های ایام محرم و هفته دفاع مقدس
را مورد تاکید قرار داد و تاکید کرد :همه اداره ها و
نهادهای دولتی موظف به اجرای برنامه های ستاد
هفته دفاع مقدس هستند.
«زمان زاده» با ابراز امیدواری برای برگزاری هر چه
بهتر این مراسم در شهرستان تصریح کرد :اکنون
که دشمن سعی دارد وحدت مردم و مسئوالن را
بر هم بزند باید هوشیار بود و از اجرای برنامه های
فرهنگی مذهبی در اداره ها غافل نشد .وی بر این
اساستاکیدکرد:همهادارههایشهرستانموظف
به فراهم کردن شرایط حضور نیروهای خود برای
برگزاری هرچه با شکوه تر برنامه های هفته دفاع
مقدس هستند و تمام همکاری را باید با ستاد هفته
دفاع مقدس در شهرستان داشته باشند.
به گزارش «خراسان جنوبی» در پایان این نشست بر
ارائه برنامه های فرهنگی و مذهبی هر اداره تا پایان
هفته جاری تاکید شد.

فعالیتمراکزغیرانتفاعیکهباتخلفیابدونکیفیتدرحالفعالیتاستبااخطارمتوقفمیشود.اینمطلب
را«مهرانفر»رئیسادارهمدارسومراکزغیردولتیومشارکتهایمردمیادارهکلآموزشوپرورشدرکارگاه
آموزشیتبیینقوانینومقرراتادارهمراکزومدارسغیردولتیوتوسعهمشارکتهایمردمیدرقاینمطرحو
تاکیدکرد:راهاندازیمدارسغیرانتفاعیازنظرآموزش،بناواستحکامدارایضوابطخاصیبودهکهآموزشو
پرورشمتولینظارتبرآنهاست«.للهی»مدیرآموزشوپرورشقایناتهمبرضرورتارتقایآگاهیموسسان
و مدیران مدارس و مراکز غیر دولتی با برگزاری کارگاه های آموزشی تاکید کرد .در این جلسه موضوعاتی در
زمینهاهمیتسامانهشهریهورعایتشهریهمصوب،اجرایقوانینومقرراتمدارسومراکزغیردولتی،رعایت
قوانیننوسازیمدارسو...مطرحو هریکازکارشناسانبهتشریحقوانینومقرراتدرحوزهخودپرداختند.

تست سل و بروسلوز در گاوداری شرکت سهامی نیمبلوک

سدیدی-تستسلوبروسلوزدرگاوداریشرکتسهامیزراعیشهرنیمبلوکانجامشد.بهگفتهرئیسشبکه
دامپزشکیقایناتدراینعملیاتبهترتیباز 405و 400راسگاوتستسلوبروسلوزانجامشد.
«محمودی»باتاکیدبراینکهباانجاماینتستعالوهبرکنترلبیماری،امکانشناساییدامبیماروحذفآن
وجودداردتصریحکرد:انجامایناقدامبهداشتیبرابردستورالعملهایکنترلیاستکهباعثپیشگیریاز
وقوعاحتمالیبیماریدرجمعیتدامیوانسانیخواهدشد.
وی یادآور شد :در اقدامات اخیر بهداشتی ،تشخیصی و پیشگیرانه دامپزشکی ،موردی از سل و بروسلوز در
شهرستانمشاهدهنشدواینبیماریهاتحتکنترلاست.

بلندقامتان برتر رقابت های بانوان در مود

محمد خسروی -مسابقات دوستانه والیبالبانوانبهمیزبانی مود با برتریتیم موجنویالفبیرجند به پایان
رسید.بهگزارش«خراسانجنوبی»دراینرقابتهاکهبهمناسبتگرامیداشتکنگرهدوهزارشهیداستانبه
مدتیکروزدرسالنورزشیشهرمودبرگزارشد،چهارتیمازشهرمود،سهتیمازبیرجندویکتیمازشهرستان
درمیانشرکتکردندکهدرپایانبهترتیبتیمهای«موجنویالفبیرجند»«،درمیان»و«موجببیرجند»اول
تاسومشدند.

تاکید بر برخورد جدی با متخلفان عرضه طیور در زیرکوه

معاونفرماندارزیرکوهبربرخوردجدیبامتخلفانعرضهطیوردراینشهرستانتاکیدکرد«.مصطفوینیا»در
کمیتهپیشگیریازآنفلوآنزایفوقحادپرندگانشهرستانهمچنینبااشارهبهکوچپرندگاناستانوشهرستان
هایمجاوردراینشهرستان،لزومهمکاریادارههاونهادهایمربوطرادرکنترلوپیشگیریازاینبیماری
ضروریدانست«.فلکی»سرپرستشبکهدامپزشکیزیرکوههمدراینجلسهکهبهمنظورهماهنگیادارههاو
نهادهایشهرستانبرایپیشگیریازآنفلوآنزایفوقحادپرندگانبرگزارشدباارائهگزارشیازعملکردامسال
اینشبکهازآمادگیکاملمجموعهدامپزشکیشهرستاندرزمینهکنترلوپیشگیریازبیماریآنفلوآنزایفوق
حادپرندگانخبرداد.

