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شهرستان ها
یک شنبه  2۳دی 6 . ۱۳۹۷جمادی االول  .۱۴۴۰شماره ۲90۵

با خبرنگاران

سینما در خضری دشت بیاض
سدیدی -به مناسبت چهلمین سالگرد
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ،واحد
سینمایی در خضری دشت بیاض فعال می
شود« .میرزنگویی» رئیس فرهنگ و ارشاد
اسالمیقایناتدرنشستیکهبهمنظورفعال
شدن سینما در خضری دشت بیاض با حضور
جمعی از مسئوالن برگزار شد ،گفت :قرار
است به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی
شکوهمند انقالب اسالمی فعالیت سینما به
صورتسیارآغازشود.

کارگاه آموزش به سازی
بافتتاریخی
مشمولی  -به منظور آشنایی بیشتر مردم
بااهمیت بافت تاریخی و به سازی مکان های
موجود در روستا ،کارگاه آموزشی شناخت
پژوهش و به سازی مکان های تاریخی در
روستای کوشه سفلی خوسف برگزار شد .به
گزارش «خراسان جنوبی» ،روستای کوشه
سفلی در دو کیلومتری شهر خوسف و از
روستاهایهدفگردشگریشهرستاناست
که چند سال است با تشکیل شرکت تعاونی
صنایع دستی و همکاری دهیاری چند رشته
ازصنایعدستیوقدیمیاحیا،خانهبومگردی
ایجاد ،بافت قدیمی روستا با مشارکت مردم
و میراث فرهنگی به سازی و نماسازی شده
است و ساالنه هزاران نفر از این روستا بازدید
وازدستساختههایمردمخریدمیکنند.

همایشتبیین
دستاوردهای انقالب
در زیرکوه

دروگر -همایش تبیین دستاوردهای انقالب
اسالمی در زیرکوه برگزار شد« .صالحی»
کارشناس مسائل فرهنگی استان در این
همایش به وابستگی عمیق حکومت
شاهنشاهی به ایادی استکبار اشاره کرد و
گفت :وابستگی شاه به حدی بود که سفیر
انگلیسبدوناجازهبهدربارشاهواردمیشد.
«کسرائی»یکیازمتولیانحوزهفضایمجازی
استاننیزبهتبییندستاوردهاینظاممقدس
جمهوریاسالمیدرفضایمجازیپرداخت.

تامینبرقمجتمعفرهنگی
مذهبیبلنجیر
مشمولی  -پنل های خورشیدی برق مجتمع

فرهنگی مذهبی بلنجیر خوسف نصب و
این مکان برق دار شد .به گزارش خبرنگار
ما ،در پروژه برق رسانی به مجتمع فرهنگی
مذهبی بلنجیر  ۲۴صفحه پنل خورشیدی با
 ۲۴عدد باتری نصب شده است که برق الزم
این مجتمع را به میزان هفت کیلو وات تامین
می کند .حجت االسالم «الهی» ،رئیس اداره
اوقاف و امور خیریه شهرستان خوسف گفت:
برای این پروژه یک میلیارد و  ۳۰۰میلیون
ریال از محل نذورات و عواید این مجتمع
هزینه شده است.

همایش 40سال مبارزه با
اسالم آمریکایی در بشرویه
پورغزنین -همایش بزرگ  40سال مبارزه
با اسالم آمریکایی در محله جوادیه بشرویه
برگزار شد .در این همایش که با حضور استاد
شیخ عبد ا...صالح نایب رئیس جمعیت
اسالمی عمل بحرین و مهندس سید یحیی
از فعاالن اجتماعی سوریه برگزار شد ،خیل
عظیم مردم والیی بشرویه در آن حضور
داشتند .حجت االسالم «نوری» مسئول
امور مساجد استان هم در این همایش گفت:
انقالب اسالمی اکنون به بلوغ و رشد رسیده
و سکویی است که  ۴۰سال برای استحکام
آن خون ها ریخته شده است .استاد شیخ
عبد ا ...صالح نایب رئیس جمعیت اسالمی
عمل بحرین نیز گفت :بیشتر علمای اهل
سنت و شیعه بحرین از ابتدای پیروزی و
شکل گیری انقالب اسالمی ایران از این
انقالب حمایت کردند و اکنون نیز با الگو
گرفتن از خط امام خمینی(ره) ،انقالبی
همچون ایران را رقم خواهند زد.

گشت مهربانی در روستای
عباس آباد
سدیدی -اولین گشت مهربانی در روستای
عشایری عباس آباد بخش نیمبلوک رقم
خورد .حجت االسالم« میری» مسئول
نمایندگیتبلیغاتاسالمیبخشنیمبلوک،
هدف از گشت مهربانی را رقم زدن لحظه ای
خوب با حضور در جمع مردم روستاها اعالم و
اظهار کرد :در برنامه هایی که برای روستای
عشایری عباس آباد این بخش داشتیم با
توجه به این که در آستانه چهلمین سالگرد
انقالب اسالمی قرار داریم ،تصمیم گروه
بر این شد که در کنار خدماتی که ارائه می
دهند مشکالت این روستا را هم به گوش
مسئوالن برسانند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

منابعقطرهچکانیپاسخگویآب رسانیسیارنیست

عطشدر 51روستایدرمیان

گروه شهرستان ها -هر چند با شروع فصل سرما از
تعداد روستاهای در چرخه آب رسانی سیار کاسته
می شود اما در شهرستان مرزی درمیان ،اکنون
آب شرب  51نقطه روستایی آن با تانکر تامین می
شود ،این در حالی است که منابع اعتباری در نظر
گرفته شده برای این منظور کافی نیست.
یکی از روستاهایی که اهالی آن تماس های مکرری
با روزنامه خراسان جنوبی داشتند و به گالیه از
کمبود منابع آبی که با تانکر به این روستا حمل می
شود پرداختند ،روستای خیرآباد درمیان است.
این روستا تا شهر گزیک  20و اسدیه مرکز
شهرستان  45کیلومتر فاصله دارد و فاصله آن تا
مرز افغانستان به  70کیلومتر می رسد .با این که
جمعیت آن باالست اما به طور میانگین در ماه 25
تانکر آب به خیرآباد حمل می شود که نیاز اهالی را
پاسخگو نیست طوری که به محض ورود ،تانکر آب
به اتمام می رسد چرا که آب حمل شده برای شرب،
شست و شو و مصرف دام هاست.
رئیس شورای اسالمی روستای خیرآباد با بیان
این که قنات روستا چند سال است که خشک شده
است و یک قطره آب ندارد ،می افزاید :جمعیت
روستا بیش از  900نفر است و اکنون بیش از 300
خانوار در روستا ساکن هستند.
به گفته وی ،شغل مردم روستا دامداری است و
عشایرند اما بیآبی طی سا لهای گذشته شغل
مردم را تحت تاثیر قرار داده است و بسیاری از مردم
روستا کوچ کردهاند.
«نهتانی» با اشاره به این که وقتی آب قنات جریان
داشت بعد از آزمایش و بررسی های مرکز بهداشت
مشخص شد که آب آن غیر بهداشتی است ،ادامه
می دهد :یک حلقه چاه عمیق در روستا حفر شد
که بعد از آزمایش مشخص شد که آب این چاه هم
برای آشامیدن مناسب نیست.
به گفته وی ،زمانی که تانکرهای آب رسانی دیرتر

اهدای  ۶۵واحد خون در خوسف

مشمولی-حضورتیمسیارانتقالخوناستاندرخوسفسببشدتا 65نفر
بهاینواحدمراجعهوخوناهداکنند.بهگزارش«خراسانجنوبی»،حضور
تیمسیارانتقالخوناستاندرحسینیهسیدالشهدا(ع)شهرخوسفسبب
شد تا ۶۵نفر با مراجعه به این واحد سیار با اهدای ۶۵واحد خون در این امر
خداپسندانهشرکتکنند.ایناقدامباهمکاریجمعیتهاللاحمروشبکه
بهداشتودرمانخوسفانجامشد.

زمینهایموقوفهگلوندتعیینتکلیفشد

دربرنامهدهگردشیمسئوالنادارهاوقافوامورخیریهخوسفبهروستای
گلوندبخشجلگهماژان،جلسهمشورتیتقسیماراضیتسطیحشدهاوقاف
برگزار شد .به گفته مسئول دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه خوسف،
هشتونیمسهمازقناتروستایگلوندوقفیاست.حجتاالسالم«الهی»
افزود:اینروستا ۱۲شبانهروزآبداردوهرشبانهروزنیزیکسهماستکه
تحویل ۱۵نفربودهوبیشتردرآمدآنوقفبرعزاداریامامحسین(ع)است.

 97اثر در مسابقه ایمنی و زلزله سربیشه

خسروی  -به مناسبت هفته ایمنی در برابر زلزله؛ بنیاد مسکن سربیشه
مسابقه نقاشی ویژه دانش آموزان برگزار کرد .مهندس «حاجی زاده» مدیر
بنیاد مسکن انقالب اسالمی سربیشه در مراسم اهدای جوایز این مسابقه،
هدف از برگزاری این مسابقه را نهادینه کردن فرهنگ مقاوم سازی مسکن
شهری و روستایی در بین دانش آموزان اعالم و اظهار کرد ۹۷ :اثر نقاشی
به بنیاد مسکن شهرستان ارسال شد که به  ۱۸نقاشی برتر و دیگر شرکت
کنندگانجوایزیاهداشد.
به روستا می آیند اهالی مجبور به استفاده از آب
این چاه می شوند.
همچنین ،چند بار برای رفع مشکل بی آبی در
روستا با فرمانداری و استانداری مکاتبه کرده ایم
و پیگیر نامه های ارسالی شده ایم اما هنوز اقدامی
برای رفع این مشکل انجام نشده است.
آن طور که مدیر امور آب و فاضالب روستایی
درمیان به خراسان جنوبی میگوید :اکنون آب
 51روستای شهرستان با تانکر تامین می شود
و تالش بر این است که با بهره برداری از مجتمع
های آب رسانی ،از تعداد این روستاها کاسته شود.
مهندس«راستین راستگار» با اشاره به تالش انجام

شده برای این که تا تابستان  98شش روستا با
جمعیت باال از گردونه آب رسانی سیار خارج می
شود ،ادامه می دهد :اکنون منابعی که به منظور
آب رسانی سیار اختصاص می یابد چون از یک
ردیف اعتباری بوده ،محدود است.
به گفته وی ،اگر منابع اعتباری مجتمع های
آب رسانی از ردیف های خاصی تامین شود بخشی
از مشکالت برطرف میشود.
او شبکه های فرسوده ،هدر رفت باالی آب در این
شبکه ها ،منابع قطره چکانی و ...را از مهم ترین
مشکالت در حوزه آب رسانی به روستاهای درمیان
اعالم می کند.

سرریز بزرگ ترین سازه خاکی شرق کشور تکمیل می شود
مشمولی -احداث بزرگ ترین سازه خاکی شرق
کشور در منطقه آرک و بین آباد خوسف از نیمه مهر
ماه  ۹۷شروع شد و هفته گذشته به پایان رسید
اما احداث سرریز و خروجی آب اعتبار نداشت که
با سفر و بازدید مدیر کل دفتر کنترل سیالب و
آبخیزداری سازمان جنگل ها و مراتع کشور از این
سازه ،این بخش نیز انجام می شود.
بهگزارش«خراسانجنوبی»،مدیركلدفتركنترل
سیالب و آبخیزداری سازمان جنگل ها ،مراتع و
آبخیزداریكشوربههمراهجمعیازمسئوالناستان

از گوشه و کنار استان

و شهرستان از بزرگ ترین سازه آبخیزداری شرق
کشور در منطقه آرک و بین آباد خوسف بازدید کرد.
«حسینپور»دراینبازدیددرزمینهتكمیلاینپروژه
مساعدت و موافقت کرد که فاز سرریز بزرگ ترین
بندخاكیشرقكشوربهمنظورتثبیتبیشتروحفظ
بهترسازهباسنگومالتتكمیلمیشود.ویافزود:
امسال ۳۰۴حوضهآبخیزداریدرکشورزیرپوشش
فعالیتهایکنترلسیالبوآبخیزداریقرارگرفته
که حدود  ۲۲حوزه در خراسان جنوبی است .به
گفته وی ،یکی از هدف گذاری ها در زمینه مدیریت

نزوالت آسمانی به منظور تغذیه قنات هاست که
امسال بیش از دو هزار و  ۷۰۰رشته قنات در کشور
تحت تاثیر فعالیت های آبخیزداری و آبخوان داری
قرارگرفتهاست.

بسته غذایی برای محرومان سربیشه

 19بسته غذایی هر کدام به ارزش دو میلیون ریال از محل درآمد موقوفه
هایروستاهایچهکندمود،چهکندوکواستانستبرابرنیتواقفانبین
نیازمندانسربیشهتوزیعشد.رئیسادارهاوقافوامورخیریهسربیشهگفت:
بهمنظوراجرایطرحدستهایمهربانیواجراینیاتواقفان 38،میلیون
ریالباهمکاریکمیتهامدادامامخمینی(ره)ورئیسستادزکاتاستاندر
بینمحرومانبخشمودکهشامل 19بستهغذاییازمحلدرآمدموقوفات
عبدا...وحاجیهبیبیوفاطمهبیگمدرروستاهایچهکندمود،چهکندوک
واستانستبودباهمکاریکمیتهامدادامامخمینی(ره)شهرمودبرابرنیت
واقفانخیراندیش،توزیعشد«.امینینسب»افزود:ازابتدایامسال648
میلیونریالازمحلموقوفههایشهرستاندرسربیشههزینهشدهاست.

فرماندارطبسخبرداد:

هدف گذاری برای افزایش کشت گلخانه ای
به 10هکتار

هدف گذاری سال آینده در طبس ،افزایش سطح زیر کشت گلخانه ای به
 10هکتار است .فرماندار طبس در جلسه بررسی ،رفع موانع و مشکالت
احداث گلخانه ها در شهرستان از مدیران دستگاه های اجرایی خواست
با همراهی و همدلی گامی مؤثر برای توسعه و پیشرفت طبس بردارند
و برای کاهش زمان پروسه گرفتن استعالم ها ،همه اختیارات و تالش
خود را به کار گیرند .سید «مهدی طالئی مقدم» با بیان این که سطح
زیر کشت گلخانه ای طبس ۶.۴ ،هکتار است ،افزود :توسعه و پیشرفت
شهرستان در بخش کشاورزی یکی از اهداف سند چشم انداز آن است که
در همین زمینه براساس برنامه ریزی های انجام شده ،افزایش سطح زیر
کشت گلخانه ها را در طبس تا پایان سال  ۹۸حداقل به میزان  ۱۰هکتار،
هدف گذاری کرده ایم.

