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شهرستان ها
شنبه ۳۱شهریور ۱۲ . ۱۳۹۷محرم  .۱۴۴۰شماره ۲۸۱۳

خراسانجنوبیدرسوگ
سیدوساالرشهیدان
خبرنگاران خراسان جنوبی -خراسان جنوبی در ایام
تاسوعا و عاشورای حسینی یک پارچه سیاه پوش و
غرق در ماتم و عزا شد .به گزارش «خراسان جنوبی» در
شب تاسوعای حسینی هیئت های عزاداری بیرجند با
سینه زنی و زنجیرزنی در مسیرهای منتهی به مسجد
امام حسین (ع) این شهر به عزاداری پرداختند و
عزاداران از کوچک و بزرگ و پیر و جوان با حضور
پرشور در داخل و اطراف این مسجد در سوگ سید و
ساالر شهیدان اشک ماتم ریختند.
بنا بر این گزارش همزمان با غروب روز تاسوعا مراسم
هفت منبر توسط جمعی از بانوان بیرجندی برگزار
شد و بانوان سالخورده ،جوان و دختران در هفت
منبری که در ایام محرم در آن ها مراسم روضه خوانی
انجام میشود شمع روشن کردند گفتنی است مراسم
هفت منبر سال 91به شماره 507در فهرست میراث
معنوی کشور به ثبت رسیده است.
در شب عاشورا هم بیرجند یک پارچه سیاه پوش شد
و عزاداران حسینی پا به پای هیئت های مذهبی
در مسیرهای منتهی به مسجد عاشورا تا پاسی از
شب عزاداری کردند .در روز عاشورای حسینی هم
دستههای سینهزنی و زنجیرزنی  ،مردم و هیئتهای
مذهبی با حضور پرشور سوگواری کردند و نماز ظهر
عاشورا با حضور پرشور عزاداران به امامت حجت
االسالم و المسلمین «عبادی» ،نماینده ولی فقیه در
استان در میدان قتلگاه بیرجند اقامه شد.
همچنین در شب شام غریبان عزاداران بیرجندی با
روشن کردن شمع در اماکن مذهبی ،پارک شهدای
گمنام و  ...در رثای شهادت امام حسین (ع) و  72تن
از یارانش اشک ماتم ریختند.
در شهرستان های استان هم مراسم عزاداری تاسوعا

از گوشه و کنار استان

یادواره ای برای  5شهید ماهیرود
یادواره پنج شهید روستای مرزی ماهیرود برگزار شد .فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) استان در این یادواره
در سخنانی در مورد جایگاه و مقام شهدا گفت :نهال نوپای انقالب به برکت خون شهدا پس از  40سال به
درخت تنومندی تبدیل شد که در مقابل همه توطئه های دشمنان ایستاده است.سردار «قاسمی» همچنین
باخانواده های شهیدان حسینی و صالحی دیدار کرد.

و عاشورای حسینی با حضور پرشور مردم برگزار شد.

حجت االسالم «رادمرد» ،امام جمعه آیسک شد

• •شور حسینی در نخل گردانی فردوسی ها

فردوس هم در ایام تاسوعا و عاشورا غرق در ماتم شد،
به گزارش «خراسان جنوبی» پس از اقامه نماز باشکوه
ظهر عاشورا که با حضور هزاران نفر به امامت حجت
االسالم والمسلمین «بابایی» امام جمعه فردوس
برگزار شد ،عزاداران در آیین نخل گردانی و برداشتن
نخل هایی از هیئت های حسینی سادات ،فاطمیه
طاالر ،ابوالفضلی ،موسی بن جعفر(ع) ،جواد االئمه
(ع) ،طفالن مسلم و حضرت رقیه (س) سر و سینه
زنان ،نخل ها را تا مسجد جامع امام خمینی (ره)
انتقالدادندوبامداحی،سینهزنیومقتلخوانیشور
حسینی به پا شد .حجت االسالم والمسلمین «محمد
فردوسی پور» در مراسم مقتل خوانی به تشریح حادثه
عاشورا پرداخت و صحنه نبرد لشکر حسین بن علی
(ع) و یزید بن معاویه را برای عزاداران مجسم کرد.

• •روز عاشورایی خوسف

مراسم سنتی عزاداری خوسف در روز عاشورای
حسینی هم با بیل برداری و نخل گردانی با حضور
مردم و میهمانان کشوری برگزار شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» مراسم عصر عاشورای
حسینی در شهر خوسف با حضور هیئت های مذهبی،
دسته های سینه زنی و زنجیر زنی ،بیل برداری و
بیل زنی ،نخل برداری به سمت قتلگاه شهر خوسف
(حسینیه صاحب الزمانی (عج)) برگزار شد و با مرثیه
سرایی ،نوحه خوانی ،روضه و شبیه خوانی علی اصغر
(ع) ،سخنرانی  ،نخل گردانی و حیدر علی(ع) به پایان
رسید .گفتنی است «بیل زنی» تنها مراسم ماه محرم
در کشور است كه اختصاص به شهر خوسف دارد که
در عصر عاشورا همزمان با نخل برداری برپا می شود

این مراسم در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت
رسیده است.

• •صبح رو سیاه در سرایان

عصر روز عاشورا اوج عزاداری و ارادت مردم والیی
سرایان به امام حسین (ع) و یاران با وفایش بود که
در مراسم نخل برداری با عنوان تشییع نمادین سید
الشهدا (ع) و حضور پرشور مردم سرایان و روستاهای
تابعه و هیئت های مذهبی با شور و شعور برگزار شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» در سال های اخیر مراسم
نخل برداری در دو هیئت حسینیه علیا و مهدیه سرایان
برگزار می گردد .همچنین سپیده دم نیز مراسم
تشییع شهدای روز عاشورا با عنوان «صبح رو سیاه»
انجام و کجاوه ها حمل شد و عزاداران در حلقه ماتم
شعرهای محلی و مداحی خواندند .بر اساس رسوم در
ظهر عاشورا نیز مردم عزادار در مراسم مقتل که نمادی
از تشییع امام حسین(ع) است ،شرکت کردند و پس
از آن همگان میهمان سفره امام حسین(ع) در چهار
هیئت عزاداری این شهرستان شدند.
یکی از مراسم ویژه روز عاشورا حضور هیئت های سینه
زنی و زنجیر زنی در منازلی بود که یکی از اعضای
خانواده خود را در همان سال از دست داده اند ،در این
مراسم با دعوت قبلی صاحب عزا ،یکی از هیئت های

سینه زنی و زنجیر زنی در منزل آن ها حضور یافت و
به یاد تازه در گذشته روضه یکی از شهدای کربال را
خواند و پس از سینه زنی و مداحی گوسفند نذری برای
پذیرایی از میهمانان سید الشهداء(ع) قربانی و گوشت
آن به هیئت اهدا شد.
گفتنیاستمراسمحلقهماتمازآیینهایعزاداریدر
سرایان است که در این مراسم صبح عاشورا عزاداری
خاصی در صحن روباز و شبستان زمستانی مسجد
جامع سرایان اجرا می شود و پس از تجمیع هیئت ها
در مسجد ،عزاداران در مراسم مقتل شرکت می کنند.

• •شام غریبان در امامزاده طبس

مردم طبس هم در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی
ارادت و دلدادگی خود به سید و ساالر شهیدان را به
اوج رساندند همچنین مراسم شام غریبان در آستان
امامزاده حسین بن موسی الکاظم(ع) طبس مانند
دیگر نقاط استان با سینه زنی و نوحه خوانی عزاداران،
فضایی آکنده از غم و اندوه را در سوگ سرور و ساالر
شهیدان حاکم کرد .گزارش خبرنگاران ما از دیگر
شهرستان های استان هم حاکی است عزاداران
حسینی در شهرها و روستاهای استان در سوگ سرور
و ساالر شهیدان ،اهل بیت و  72یار باوفایش بر سر و
سینه زدند و اشک ماتم ریختند.

ثبت  3.6میلیون هکتار اراضی منابع طبیعی در کاداستر

شکارچیان غیرمجاز در طبس به دام افتادند

از سال  94تاکنون سه میلیون و  600هزار هکتار از
اراضی منابع طبیعی استان در کاداستر به ثبت رسیده
است.معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری با اعالم این خبر گفت :مساحت کل
استان  15میلیون هکتار است که  14میلیون و 500
هزار هکتار آن را عرصه های ملی در تمام حوزه های مرتع،
بیابان ،کویر و جنگل تشکیل می دهد.
«باقرپور» در ادامه از دریافت سند دفترچه ای برای 13
میلیون و 800هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی استان
خبر داد و جلوگیری از زمین خواری ،تضمین سرمایه گذاری در امور امالک و اراضی و تعیین میزان مالکیت
اشخاص برای جلوگیری از فرار مالیاتی را از مزایای طرح کاداستر برشمرد.
به گفته وی کاهش نزاع ملکی ،حفاظت از امالک کشوری ،تضمین و تثبیت و امنیت مالکیت امالک،
مدیریت و نظارت آسان بر امالک ،ایجاد یک پایگاه واحد اطالعات در طراحی بهینه خدمات رسانی اعم از
گاز ،آب و برق دستگاه های مربوط و سهولت در پاسخ گویی سریع از دیگر مزایای این طرح است.

مشتاق  -عامالن شکار غیر مجاز یک رأس کل وحشی به
همراهدوقبضهسالحشکاریساچمهزنیغیرمجازتوسط
مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان طبس
دستگیر شدند .رئیس اداره حفاظت محیط زیست طبس
با اعالم این خبر گفت :مأموران اجرایی یگان حفاظت
محیط زیست این شهرستان در زیستگاههای مناطق
آزاد طبس متوجه دو شکارچی غیرمجاز سابقهدار شده و
محیط بانان موفق به دستگیری یکی از متهمان شدند که
در بازجویی ها از این متهم الشه یک رأس کل وحشی و دو
قبضه سالح شکاری ساچمهزنی کالیبر  12غیر مجاز ضبط شد.
«حاتمی» اضافه کرد :متهم دستگیر شده به شکار غیر مجاز با مشارکت فردی دیگر اعتراف کرد و پروندهای
در این زمینه تشکیل و برای رسیدگی به مقامات قضایی شهرستان طبس ارسال شد .وی یادآور شد :بر
اساس آخرین نرخ بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست ،جریمه قابل
پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر رأس کل یا بز وحشی معادل  10میلیون تومان تعیین شده است.

گزارش خبری

کورس قانون گریزی موتورسواران مزاحم در  36متری خضری دشت بیاض!
ِ

شهردار :در صورت تایید کمیته فنی شورای ترافیک قاینات با اعزام پلیس راهور برخوردهای الزم انجام خواهد شد.
سدیدی -جنون سرعت ،حرکات نمایشی و مارپیچی ،تک چرخ زدن،
کورس و  ...موتورسواران مزاحم و قانون گریز در خلوت شبانه خیابان
بزرگ سی و شش متری خضری دشت بیاض مدت هاست نه تنها آرامش
ساکنان این محله را زیر گرفته بلکه آژیر خطر مرگ راکبان نوجوان و جوان
این موتورسیکلت ها را که حتی در مواردی گواهینامه هم ندارند ،به صدا
در آورده است.
به گزارش «خراسان جنوبی» اگرچه حدود یک ماه پیش گالیه های مردم
خضری دشت بیاض در این زمینه به گوش متولیان امر رسید و متعاقب آن
برای حل و فصل مشکل و برخورد با موتورسواران مزاحم طرح یک هفته
ای اجرا شد و کالنتری خضری دشت بیاض بیش از  30موتورسیکلت را
هم توقیف کرد اما آن طور که از شواهد و گالیه های شهروندان پیداست،
مشکل همچنان وجود دارد و بر این اساس نیاز است این طرح جدی تر در
دستور کار نهادهای مربوط قرار بگیرد و خانواده ها هم در راستای تامین
آسایش شهروندان و همچنین امنیت فرزندانشان در برابر خواسته آن ها
مبنی بر خرید این وسیله نقلیه پرخطر از هر گونه تصمیم احساسی و غیر
منطقی خودداری کنند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

• • آرامش زیر چرخ موتورسیکلت های مزاحم

یکی از ساکنان سی و شش متری خضری دشت بیاض با گالیه از
موتورسواران مزاحم و متخلفی که هر روز و به ویژه هنگام عصر و شب با
حرکات مخاطره آمیزی مانند تک چرخ زدن ،گاز دادن های بی مورد و
 ...آرامش مردم را سلب می کنند ،به مکاتبه ساکنان این منطقه با شورای
ترافیک قاینات برای رفع این معضل اجتماعی اشاره و در عین حال از
پیگیری های شهرداری خضری دشت بیاض در این زمینه تقدیر می کند.
«بذرافشان» با تاکید بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی خواستار
رسیدگی جدی تر متولیان امر در این زمینه و رفع این معضل قدیمی
می شود .شهروند دیگری هم با طرح این سوال که چرا متولیان قضایی
خضری دشت بیاض با این معضل اجتماعی برخورد قاطع تری انجام
نمی دهند ،تاکید می کند :از این معضل نباید به سادگی گذشت چرا که
راکبان این موتورسیکلت ها بیشتر نوجوانان و نونهاالنی هستند که هنوز
به سن قانونی نرسیده اند و گواهینامه ندارند و برای خود و دیگران می
توانند خطرساز شوند.

«نخعی» با اشاره به این که سر و صدای موتورسواران مزاحم شرایط زندگی
در سی و شش متری خضری دشت بیاض را مشکل کرده است خواستار
رسیدگی جدی به این موضوع می شود.
شهروند دیگری هم با تاکید بر برخورد قاطع با موتورسواران مزاحم و
متخلف این نکته قابل تامل را مطرح می کند که در مواردی مشاهده می
شود موتورسیکلت های توقیف شده به دلیل تخلف در مدت کوتاهی حتی
کمتر از یک شبانه روز به راکبانش بازگردانده می شود و اهرم قوی در این
زمینه وجود ندارد .یکی از کاسبان بلوار سی و شش متری خضری دشت
بیاض هم این سوال را می پرسد که متولیان فرهنگی چرا برای جوانان و
نوجوانان فضایی مناسب و سالم برای اوقات فراغت فراهم نمی کنند و
برای برگزاری مسابقات موتورسواری فضایی در نظر گرفته نمی شود تا
دیگر در شهر و در ساعات استراحت مخل آسایش و آرامش مردم نشوند و
جانخودراهمبهخطرنیندازند«.ابراهیمی»شهردارخضریدشتبیاض
هم با تاکید بر رعایت و ترویج فرهنگ ترافیکی از مکاتبه اخیر ساکنان سی
وشش متری با این نهاد خبر می دهد و می گوید :به محض دریافت ،نامه به
شورای ترافیک شهرستان قاینات اعالم و تاکید شد این موضوع در کمیته
فنی شورای ترافیک شهرستان بررسی تا درصورت تایید با اعزام پلیس
راهور به این منطقه با درخواست ساکنان برنامه های مورد نظر اجرا شود.
مهندس «اسماعیلی» با اشاره به مزاحمت موتورسواران مزاحم بر برخورد
جدی تر متولیان امر در این زمینه تاکید می کند.

عربنجات-مراسم تودیع و معارفه امام جمعه آیسک در جلسه شورای اداری سرایان برگزار و حجت االسالم
و المسلمین «رادمرد» به عنوان امام جمعه این شهر معرفی شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» در جلسه شورای اداری سرایان که با حضور جمعی از مسئوالن شهرستان
برگزار شد ،حجت االسالم و المسلمین «عرب» امام جمعه سابق آیسک بر استفاده از ظرفیت بزرگ نماز
جمعه برای ارتقای فرهنگی منطقه تاکید کرد.حجت االسالم «رضوانی نسب» معاون گزینش شورای
سیاستگذاری امامان جمعه هم با اشاره به جنگ رسانه ای دشمن گفت :استکبار به دنبال تضعیف نظام
اسالمی و ناامید کردن مردم است که باید با همدلی و همکاری از مشکالت عبور کرد.

تدارک  25برنامه هفته دفاع مقدس در خوسف
مشمولی 25 -برنامه فرهنگی ،رزمی ،همایش و  ...برای هفته دفاع مقدس در شهرستان خوسف تدارک
دیده شد.این مطلب را فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه خوسف در نشست خبری مطرح و از برگزاری
همایش میثاق با والیت ،اجتماع زینبیون ،اجرای رژه بسیجیان و رژه موتوری ،تجلیل از سربازان نمونه،
برپایی میز خدمت و همایش پیاده روی به عنوان مهم ترین برنامه های این هفته یادکرد .سرهنگ «بشیری»
درادامهسخنانشبراهمیتهفتهدفاعمقدسوبرنامههایگرامیداشتاینهفتهدرترویجفرهنگانقالب
اسالمی ،مقاومت ،ایثار ،جهاد و خودباوری تاکید و اظهار کرد :هشت سال دفاع مقدس الگویی برای ملت
های مظلوم و مسلمانان عالم بوده و موجی از استکبار ستیزی را در جهان به وجود آورده است.

تبیین دستاوردهای  8سال دفاع مقدس در فردوس
باکمال -خودباوری ،تحول درصنایع دفاعی و تحقق شعار «ما می توانیم» از دستاوردهای دوران دفاع
مقدس است.
این مطلب را جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه فردوس در نشست خبری برنامه های هفته دفاع
مقدس مطرح کرد و دستاوردهای این دوران را حاصل تفکر بسیجی و روحیه جهادی دانست.
سرگرد «مرتضی سکندری مقدم» دستاوردهای دوران دفاع مقدس در عرصه بین الملل را هم تثبیت اقتدار
جمهوری اسالمی ،تضمین استقالل کشور و نقش ایران در امنیت منطقه و کارآمدی جهان اسالم برشمرد.
وی با اشاره به رشد فضایل اخالقی ،باورهای دینی ،حق طلبی ،ساده زیستی و روحیه ایثار و شهادت طلبی
بین رزمندگان هشت سال دفاع مقدس تاکید کرد :در شرایط فعلی هم با ترویج و حاکم شدن این روحیات
بین مردم و مسئوالن بسیاری از مشکالت برطرف خواهد شد.
وی از تدارک 100عنوان برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در شهرستان فردوس خبر داد و عطرافشانی
گلزارشهدا،اجرایرژهنیروهاینظامی،انتظامیوبسیجی،برگزارییادوارهشهدایآبرویمحله ،همایش
های رزمندگان دفاع مقدس ،اسوه های صبر و مقاومت و کارآفرینی ،اعزام تیم های جهادی به مناطق
محروم و چند برنامه فرهنگی ،ورزشی را از مهم ترین برنامه های تدارک دیده شده برای این هفته برشمرد.

کلنگ احداث مجتمع فرهنگی علی آباد تقاب به زمین خورد
احداث مجتمع فرهنگی و مذهبی امام علی (ع) روستای علی آباد تقاب در بخش مرکزی خوسف کلنگ
زنی شد.به گزارش «خراسان جنوبی» کلنگ احداث این مجتمع فرهنگی مذهبی با حضور فرماندار و
جمعی از مسئوالن شهرستان خوسف و اهالی منطقه در زمین اهدایی حاج محمد امینی به مساحت دو
هزار متر مربع به زمین خورد.

واژگونی پراید در محور نهبندان قربانی گرفت
واژگونی پراید در محور نهبندان  -زابل یک قربانی گرفت.جانشین رئیس پلیس راه استان با اشاره به رخداد
حادثه واژگونی خودروی پراید در ساعت  18:20پنجشنبه گذشته در کیلومتر  40محور نهبندان – زابل
گفت :در این حادثه واژگونی یک نفر جان باخت و سه نفر مصدوم شدند.سرهنگ «نیکمرد» علت این حادثه
را تخطی از سرعت مطمئنه راننده خودرو اعالم کرد.

بسته های تحصیلی برای دانش آموزان نیازمند خوسف
دانش آموزان نیازمند خوسف در آستانه سال تحصیلی جدید سبد کاال و نوشت افزار نو گرفتند.به گزارش
«خراسان جنوبی» در آستانه سال تحصیلی جدید  ۱۰۰سبد کاال و  ۱۲۰بسته نوشت افزار توسط موسسه
خیریه آبشار عاطفه ها بین دانش آموزان نیازمند خوسف توزیع شد.

بدون تیتر
* امدادگران جوان پایگاه هالل احمر خور شهرستان خوسف از مجتمع فرهنگی مذهبی بلنجیر بازدید
کردند .به گزارش «خراسان جنوبی» کوهپیمایی و برگزاری مسابقات ورزشی از برنامه های این اردوی
یک روزه بود.
* در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی هیئت دانش آموزی محبان اهل بیت(ع) کانون فرهنگی تربیتی
اندیشه مدیریت آموزش و پرورش بشرویه با حضور پرشور دانش آموزان و فرهنگیان به عزاداری پرداختند.
* به دنبال برگزاری جلسه ای با مدیر عامل و ناظران بهداشتی کشتارگاه طیور قاینات و با هدف برطرف
شدن نواقص بهداشتی ،دکتر «بخشی» معاون سالمت اداره کل دامپزشکی به همراه مسئوالن شبکه
دامپزشکی قاینات از کشتارگاه طیور این شهرستان بازدید و با حضور در بخش های مختلف این کشتارگاه،
نکات بهداشتی مدنظر و توصیه های الزم را به مدیر و ناظران بهداشتی این واحد گوشزد کرد.

