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شهرستان ها
سهشنبه اول آبان ۱۳ . ۱۳۹۷صفر  .۱۴۴۰شماره ۲۸۴۰

از گوشه و کنار استان

نشست ادبی «یاد حافظ»
در فردوس

باکمال-یکشنبهشبگذشتهفرهیختگانفرهنگی
 ،استادان ادبیات ،دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
و جمع زیادی از عالقه مندان به حافظ در تاالر
محراب فردوس گرد هم آمدند و یاد حافظ را گرامی
داشتند.
در این محفل ادبی «علیرضا خداخواه» مدیر آموزش
و پرورش حافظ را زنده کننده احساس تعلق و
احساس تعهد در ایران دانست و گفت :زیبایی و قابل
درک بودن در اشعار حافظ موج می زند.
«حسین کیال» حافظ شناس و استاد دانشگاه های
فردوس نیز اظهار کرد :اشعار حافظ ،وی را در نزد
همگان عزیز می کند و اهل دل بیشتر اشعار وی
را درک می کنند .دکتر «غالمرضا مدبرعزیزی»
حافظ پژوه و نویسنده کتاب حافظ آسمانی و استاد
دانشگاه ،سخنران ویژه نشست ادبی «یاد حافظ»
بود که در سخنانی عوامل جاودانگی حافظ را
برشمرد .وی فرهنگ اسالمی و ایرانی را مدیون
حافظ دانست و گفت :حافظ به لحاظ عظمت در
نظم و ادب فارسی در اوج قله و رأس هرم است.

 450تن ارزن در مزارع سربیشه
 75کشاورز سربیشه از170هکتار زمین های
زیرکشتارزن 450تنمحصولبرداشتمیکنند.
مدیر جهاد کشاورزی سربیشه این خبر را اعالم و
اظهار کرد :کار برداشت ارزن از مزارع شهرستان
آغازشدواینمحصولبا دودستگاهکمباینسنگین
در حال برداشت است.
«جوادی» از کشت ارزن محلی در سربیشه خبر داد
و یکی از دالیل کشت این محصول را کمبود آب چاه
های کشاورزی شهرستان اعالم کرد.
به گفته وی ارزن برداشت شده در سربیشه در
صنعت طیور و شیرینی پزی ها استفاده می شود.

مسابقه دارت و طناب کشی
در خوسف
به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش مسابقه دارت
و طناب کشی ویژه جانبازان و معلوالن در خوسف
برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در مسابقه دارت یارخشان،
محمود وزیر و هادی حیدری اول تا سوم شدند و در
طناب کشی نیز تیم علی یارخشان ،محمود وزیر،
سجاد یارخشان ،مجتبی علیزاده ،هادی حیدری
و حسن قلی زاده جایگاه اول را از آن خود کردند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

با خبرنگاران

فرماندار از توزیع نامناسب آرد گالیه کرد:

سهمیهآرد روستاییانخوسفدرناکجاآباد
مشمولی -طبق گزارش های مردمی
سهمیه آرد روستاها بر اساسجمعیت کامل
توزیعنمیشودومعلومنیستسهمیهایکه
از کارخانه بارگیری می شود چرا به دست
مردم نمی رسد؟
فرماندار خوسف در سومین جلسه ستاد
تنظیم بازار شهرستان با گالیه از توزیع
نشدن دقیق آرد روستاییان و عشایر گفت:
بر اساس گزارش های مردمی ،آرد روستاها
درست توزیع نمی شود و در بازرسی ها
مشخص شده است که سر از دیگر شهرها در
می آورد و باید نظارت بیشتری بر کارخانه و
شبکه توزیع باشد تا جمعیت روستاها نیز بر
اساس آمار موجود مد نظر قرار گیرد.
«شفیعی» خواستار ایجاد بازارروز ،سامان
دهی پنجشنبه بازار و بازار فروش صنایع
دستی توسط شهرداری و تعاون روستایی
شد و افزود :به دلیل مجاورت پنجشنبه
بازار با دبستان ابن حسام به زودی به مکان
جدید در خیابان باهنر منتقل می شود و
اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیز باید
پیگیر بازار فروش صنایع دستی در کنار
دهکده گردشگری باشد تا هر چه سریع تر
ایجاد شود .

وی از مسئوالن اداره راه و شهرسازی،
شهرداری و جهاد کشاورزی خواست
وضعیت زمین های رها شده حاشیه بلوار
امام خمینی(ره) شهر را مشخص کنند تا
ورودی و خروجی شهر سر و سامان بگیرد
و زمین های مقابل شهرک صنعتی را برای
مشاغل مزاحم و آالینده در نظر بگیرند .به
گفتهاو درآستانهبهرهبرداریازگلنرگسو
ایجاد بازار فروش باید یک غرفه و بازار فروش
در شهر خوسف و یکی در فرودگاه بیرجند
با همکاری شهرداری ،جهاد کشاورزی و
تعاونی ها راه اندازی شود.
فرماندار نبود بازار دام در خوسف را بیان
و تاکید کرد :در کنار مجتمع دامداری
خوسف ،بازار فروش دام نیز راه اندازی شود.
رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت خوسف
هم درباره کاالهای تنظیم بازار گفت :در
دو ماه اخیر  11تن مرغ ،پنج تن و 250
کیلوگرم گوشت گوساله ،سه تن و 600
کیلوگرم شکر ،هفت تن و  180کیلوگرم
برنج 400 ،حلب پنج کیلویی روغن جامد و
 52حلقهالستیکسواریتوزیعشدهاست.
همچنین یک تن گوشت گرم گوسفندی
برای شهرستان جذب شده است و روزانه

بهره برداری از طرح های به سازی
فرودگاه طبس

طرح های به سازی فرودگاه طبس با اعتبار بیش از چهار میلیارد ریال با حضور قائم
مقام مدیر عامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و جمعی از مسئوالن استانی
و محلی به بهره برداری رسید.
به گزارش «خراسان جنوبی» این طرح ها شامل پارکینگ خودروهای آتشنشانی ،به
سازی اتاق ورزش ،ارسال آزمایشی دیتای رادار بر بستر فیبرنوری و درهای اتوماتیک
ساختمان آتش نشانی بود .قائم مقام مدیر عامل شرکت فرودگاه های کشور در این
مراسم گفت :فرودگاه طبس از جمله فرودگاه های خوب کشور است که ظرفیت
روزانه دو پرواز مستمر دارد« .حسین اسفندیاری» افزود :طبس مرکز تالقی بسیاری
از استانهای کشور است که سبب میشود جایگاه ویژه ای پیدا کند.
وی با اشاره به رونق صنعت گردشگری در سالهای اخیر ادامه داد :طبس میقات
الرضا(ع) و نگین کویر است اما از نظر گردشگری هنوز ناشناخته است و نیاز دارد برای
آینده بلندمدت آن برنامهریزی شود.
وی با بیان این که پرواز منظم روزانه ،حیات فرودگاه است افزود :مجموعه آژانسهای
مسافرتی انگیزه سفر را به وجود میآورند و توریست را به داخل منطقه میکشانند و
میتوانند زنجیره مهمی را در حمل و نقل هوایی و جذب مسافر تشکیل دهند.

توسط شرکت تعاونی ابن حسام توزیع می
شود« .اکبری » افزود :خوسف با توجه به
این که تولید کننده برتر مرغ است نباید
مشکل کمبود مرغ داشته باشد و از طرفی
با وجود قیمت باالی آن و فشار کمتر به مردم
الزم است مرغ منجمد بیشتر جذب شود.
«علیزاده» شهردار خوسف هم گفت :طرح
بازارروز آماده شده و بر اساس موقعیت و
ساخت سازه های سنتی به متراژ دو هزار
متر در حاشیه بولوار امام خمینی(ره) و کنار
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی احداث می
شود« .قلندی» مسئول نمایندگی تعاون

روستایی هم خواستار راه اندازی سردخانه
در شهرستان شد و گفت :این طرح جزو
اولویت های سرمایه گذاری است ولی به
دلیل هزینه زیاد از توان شرکت های تعاونی
خارج است و باید طوری برنامه ریزی شود
تا در کنار کشتارگاه دام که در حال احداث
است ساخته شود.
«اکبری» سرپرست شبکه دامپزشکی
خوسف گفت :به دلیل نبود کشتارگاه دام
در شهرستان و تا زمان ساخت کشتارگاه
صنعتی ،شهرداری باید یک مکان را به این
امر اختصاص دهد.

تصویب تهیه بانک اطالعات امالک
شهرداری فردوس

در یکصد و پنجمین جلسه شورای اسالمی شهر فردوس مصوب شد که شهرداری این
شهربرای تهیه و تدوین بانک اطالعات جامع امالک شهرداری اقدام کند.
مهندسحسیناکبری،رئیسشورایاسالمیشهرفردوسدراینجلسهضمنتاکید
بر لزوم سامان دهی و شناسایی امالک و زمین های متعلق به شهرداری ،تهیه بانک
اطالعات جامع امالک شهرداری را امری ضروری دانست و گفت :بدون شک این بانک
اطالعات که شامل اطالعات همه امالک ،مستغالت و زمین های شهر همراه با تعیین
نوع بهره وری و کاربری آن ها و همچنین تعیین وضعیت اسناد مالکیت آن ها خواهد
بود ،سبب می شود که شهرداری و شورای اسالمی شهر بتوانند آخرین اطالعات
امالک و زمین های شهرداری را رصد کنند.
به عالوه برای بعضی از زمین ها و امالک شهرداری که مدت ها بالتکلیف مانده است،
اقدامات الزم باید در زمینه تهیه اسناد ملکی و همچنین تعیین تکلیف آن ها توسط
شهرداری انجام شود.
به گزارش «خراسان جنوبی» در ادامه جلسه ،پس از بررسی ابعاد مختلف این امر توسط
اعضای شورای شهر ،موضوع تهیه بانک اطالعات جامع امالک شهرداری فردوس به
تصویب شورای شهر رسید.

موکب پذیرایی زائران اربعین در خضری دشت بیاض
سدیدی -اولین موکب پذیرایی از زائران غیر ایرانی اربعین در ورودی خضری دشت
بیاض راه اندازی می شود.
«خسروی» بخشدار نیمبلوک در جلسه برنامه ریزی برای راه اندازی اولین موکب
زائران اربعین در ورودی خضری دشت بیاض و راهپیمایی جاماندگان اربعین از
برنامه ریزی های انجام شده با هماهنگی دستگاه های اجرایی مرتبط خبر داد و
گفت :مانند گذشته به همت خیران هفت موکب با پذیرایی متنوع برای راهپیمایی
جاماندگان اربعین در بخش نیمبلوک در طول مسیر 12کیلومتری پیش بینی شده
است«.اسماعیلی»شهردارخضریدشتبیاضهمازتهیهکیسههایزبالهدرمسیر
پیاده روی 12کیلومتری خضری دشت بیاض به امامزاده کارشک تا شعاع 100متر
خبر داد و گفت :این نهاد و کارکنان آن آمادگی کامل برای استقبال از زائران پیاده
را خواهند داشت .حجت االسالم والمسلمین «امیری» سرپرست حوزه علمیه امام
محمد باقر(ع) خضری دشت بیاض نیز با بیان این که چهارمین سال متوالی است
که پیاده روی اربعین در خضری دشت بیاض به سمت امامزاده کارشک به صورت
خودجوشبرگزارمیشودگفت:هفتموکبدرمسیر 12کیلومتریخضریدشت
بیاض به امامزاده کارشک پذیرای زائران خواهد بود.

 70درصد روان آب های بشرویه هدر رفت
پورغزنین-بیش از ۷۰درصد روان آب ها در بارندگی های اسفند و فروردین امسال
در بشرویه هدر رفت.
رئیسادارهمنابعطبیعیوآبخیزداریبشرویهدرکارگروهمشترکتحلیلمنابعآبی
و ذی نفعان حوزه های آبخیزداری گفت :بی شک کمک های مردمی در هر منطقه
به ویژه در طرح های آبخیزداری کمک کار ما در اجرای این طرح ها بوده است.
«رفیعی» با بیان این که با توجه به شروع فصل بارندگی و نیاز آبی منطقه ،باید طرح
های آبخیزداری را تقویت کرد ،افزود :سال گذشته بیش از  ۷۰درصد روان آب ها
در بارندگی های اسفند و فروردین هدر رفت.

استقبال کم از نمایشگاه کتاب
سدیدی -از نمایشگاه عرضه کتاب در خضری دشت بیاض استقبال نشد.
«بسکابادی» مسئول نمایشگاه عرضه محصوالت ایرانی اسالمی قاینات این خبر را
اعالم و اظهار کرد :این نمایشگاه حدود 10روز است که در کتابخانه عمومی شهدای
خضری دشت بیاض راه اندازی شده است که در آن حدود هزار جلد کتاب با عناوین
مختلف به نمایش درآمد اما استقبال چندانی از آن نشد.

امدادرسانی پلیس به خودروی گرفتار در كویر
پلیس خوسف به دو سرنشین خودروی گرفتار شده در کویر امدادرسانی کرد.
فرمانده انتظامی خوسف گفت :با اعالم مرکز فوریت های پلیسی  ١١۰مبنی بر
این كه یک دستگاه خودروی پژو  ۴۰۵در كویر شهرستان در حوالی آبگرم لوت نیاز
به كمك دارد ،یک تیم از مأموران انتظامی خوسف به همراه نیروهای هالل احمر
به محل اعزام شدند .سرهنگ «صادقی» با بیان این که موقعیت دقیق افراد گرفتار
شده در حاشیه کویر در دست نبود و گوشی همراه فرد تماس گیرنده آنتن دهی
نداشت ،افزود :مأموران بعد از چندین ساعت جست و جو ،خودروی مورد نظر را با
دو سرنشین مشاهده و کمک رسانی کردند.

