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شهرستان ها
پنج شنبه  2۷دی 10 . ۱۳۹۷جمادی االول  .۱۴۴۰شماره ۲909

از گوشه و کنار استان

 704هکتار آبیاری نوین
حقانی  -با اجرای سامانه های نوین آبیاری  704هکتار از زمین
های کشاورزی قاینات زیر پوشش این سیستم ها قرار گرفت.
مدیر جهاد کشاورزی قاینات گفت :برای اجرای این طرح 52
میلیارد ریال هزینه شد که  44میلیارد ریال آن از محل اعتبارات
دولتی و بقیه از محل سهم آورده کشاورزان و متقاضیان پرداخت
شده است« .سجادی» اظهار کرد :هزار و 100هکتار دیگر آماده
اجرای سیستم های نوین آبیاری است و امسال  710هکتار آن
با اعتباری معادل  39میلیارد ریال زیر پوشش قرار می گیرد.

شناسایی 380مسجد در قاینات
 380مسجددرقایناتشناساییشدهاست.دبیراموررسیدگی
به مساجد قاینات اظهار کرد :بیش از  65مسجد شهرستان
بدون خادم است .حجت االسالم «صمدی» ،در جلسه شورای
رسیدگی به امور مساجد قاینات افزود 73 :خادم بیمه شده اند.
وی از برگزاری همایش بزرگ خادمان و مؤذنان و اعضای هیئت
امنا و امامان جماعات مساجد شهرستان در بهمن خبر داد.

تربچه 1/5کیلویی
یکی از کشاورزان و اهالی روستای کرغند قاینات تربچه ای به
وزن یک کیلو و  420گرم در باغ خود پرورش داد .علت افزایش
وزن بی سابقه این تربچه ،آبیاری به موقع و استفاده از کود
حیوانی و استفاده از خاک آهن دار اعالم شد.

جشنواره فیلم فجر در قاینات
پای اکران فیلم های جشنواره فجر به قاینات هم باز شد .رئیس
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی قاینات گفت :برای اولین بار فیلم
های جشنواره فجر در شهرستان اکران می شود« .میرزنگویی»،
افزود:فیلمهایجشنوارهفجرفقطدرمراکزاستانهاپخشمی
شد .به گفته وی ،این فیلم ها به مدت چهار روز در سالن آمفی
تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و سینما پارک قاین به اکران
گذاشته می شود.

با خبرنگاران

آنروزکه 20شهیدکربالی 5بدرقهشدند

روزسربیشه

گروه شهرستان ها -سهم سربیشه در کربالی پنج20 ،
شهید بود که گرامی داشت یاد و خاطره آن ها روزی شد به
نام «سربیشه» .به گزارش «خراسان جنوبی» ،این شهدا در
 19دی ماه  65آسمانی شدند 26 ،دی ماه پیکر مطهرشان بر
دستان مردم تا آرامگاه ابدی بدرقه شد و این روز با نام سربیشه
در تقویم شهرستان به ثبت رسید .نماینده مردم سربیشه و
نهبندان در مجلس شورای اسالمی ،در مراسم روز سربیشه
و گرامی داشت یاد و خاطره  20شهید کربالی پنج این
شهرستان ،یاد  180شهید دیگر سربیشه را هم گرامی داشت
و گفت :روزی خاطره انگیزتر از این برای نامگذاری سربیشه
نمی توان در تقویم یافت .دکتر «افضلی» با بیان این که جنوب

مادر و پدر  2شهید آسمانی شدند
مادر شهید مهدی قاسم پور رضائی و پدر شهید علی توانا به فرزندان
شهیدشان پیوستند .به گزارش«خراسان جنوبی» ،پیکر پاک مادر
شهید قاسم پور روز گذشته از مسجد جامع ارسک با حضور باشکوه
مردم تشییع شد .شهید مهدی قاسم پور رضائی متولد  ۱۳۴۸و
از شهدای بسیجی و دانش آموز بود که در عملیات والفجر هشت و
در منطقه فاو بر اثر اصابت ترکش در  ۱۶سالگی به شهادت رسید.
همچنین غالمرضا توانا پدر شهید علی توانا در آرین شهر دار فانی را
وداع گفت و در خاک آرام گرفت.
خراسان ،در عملیات کربالی پنج سهم بسزایی داشت ،افزود:
 120دانشجوی دانشگاه بیرجند از مجموع  600دانشجو در
این عملیات حضور یافتند .او با تشریح وقایع عملیات کربالی
پنج ،ادامه داد :این رشادت ها انقالب اسالمی ایران را برای

همیشه بیمه کرد .به گفته وی ،افتخار همه مردم سربیشه این
است که در این روز به دلیل گرامی داشت یاد و خاطره شهدای
کربالی پنج گرد هم می آیند و دوباره با آرمان های انقالب در
آستانه جشن های پیروزی انقالب بیعت می کنند.

دهگردشی در خوسف

پاکتدرخواستاهالی 6روستایخوسفبازشد

نمایشگاهزمستانهبشرویه
پورغزنین  -نمایشگاه زمستانه سوغات ،هدایا و محصوالت
ایرانی در بشرویه گشایش یافت .مسئول برگزاری نمایشگاه
زمستانه بشرویه گفت :در این نمایشگاه  80نفر از تولید
کنندگان کشور از خراسان های رضوی ،جنوبی و شمالی،
فارس ،اصفهان ،قم ،کرمانشاه ،یزد ،کرمان و  ...محصوالت خود
را شامل سوغات و هدایا ،کیف و کفش ،پوشاک زمستانه ،کت و
شلوار ،انواع شیرینی و ترشی عرضه کرده اند« .کاشانی» هدف از
برگزاری این نمایشگاه را حمایت از کاالی ایرانی و گام برداشتن
در زمینه تنظیم بازار دانست و ادامه داد :انواع محصوالت در
این نمایشگاه با تخفیف  ۱۰تا  ۲۰درصد نسبت به بازار ارائه
می شود .به گفته وی ،دو غرفه تنظیم بازار در این نمایشگاه
محصوالتی از قبیل برنج ،روغن ،گوشت و  ...عرضه می کند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

مشمولی  -روز سه شنبه نماینده مردم بیرجند ،درمیان و
خوسف در مجلس شورای اسالمی به دیدار اهالی روستاهای
امین آباد ،علی آباد تقاب ،معصوم آباد ،کوشه سفلی ،کالته
ملک و نصرآباد خوسف گذشت .در این برنامه دهگردشی
که عده ای از مسئوالن شهرستان نیز حضور داشتند بعد از
طرح درخواست و گالیه ها توسط روستاییان ،مسئوالن به
پاسخگویی پرداختند.

• •اردوگاه دانش آموزی

به گزارش «خراسان جنوبی» ،اولین مقصد؛ امین آباد بود که
فرماندار خوسف در جمع مردم با اعالم این که زمین اردوگاه
توسط خیر در این روستا اهدا شده است گفت :اردوگاه
فرهنگی ،علمی ،آموزشی و تفریحی توسط آموزش و پرورش
احداث می شود« .شفیعی» در زمینه مشکالت روستا افزود:
در امین آباد حدود یک سال و نیم است که دهیاری تشکیل
شده است و برای تهیه و اجرای طرح هادی باید زمین توسط
مالک واگذار شود و در اختیار بنیاد مسکن انقالب اسالمی
قرار گیرد .دومین مقصد؛ معصوم آباد بود که «نوفرستی» ،مدیر
بنیادمسکنانقالباسالمیخوسفدراینروستاگفت104:
قطعه زمین برای احداث واحدهای مسکونی به جوانان روستا
در شهرک شهدای عبادی واگذار شده است اما با ابراز تاسف
در بعضی زمین ها بنایی ساخته نشده است و خرید و فروش می
شود .بنابراین گزارش ،دهیاران و اعضای شوراهای اسالمی
علی آباد تقاب ،امین آباد و معصوم آباد نیز در ابتدای نشست
ها گزارشی از دستاوردهای  ۴۰ساله نظام در روستاها مطرح
و مهم ترین مشکالت را تسطیح ،زیرسازی و آسفالت راه های
دسترسی ،توجه به روشنایی معابر ،راه اندازی صنایع تبدیلی،
تعویض لوله های فرسوده آب آشامیدنی ،کمک به مسجد
در حال ساخت شهرک معصوم آباد ،احداث سازه خاکی در

باالدست بندسارهای منطقه ،سنگ فرش معابر ،روکش
آسفالت محور معصوم آباد به تقاب ،روشنایی گلزار شهدا،
درخواست  ۵۰قطعه زمین در شهرک برای جوانان و هدایت
آب های روان و احداث میدان شهید بقائی اعالم کردند.

،،

فرماندار:بعد از  ۱۵سال گازرسانی به
استان ،امسال عملیات گازرسانی به۵۰
روستای خوسف در بخش جلگه ماژان
شروع شد و در دهه فجر هم پروژه دهستان
خور کلنگ زنی می شود
• •بازارچه صنایع دستی

چهارمین مقصد؛ کوشه سفلی بود که فرماندار در این روستا
گفت :با توجه به این که مهم ترین دغدغه مردم اشتغال است،
به منظور توسعه صنایع دستی و سنتی ،فروش محصوالت
و تولیدات و رونق گردشگری با توجه به ظرفیت موجود در
منطقه ،پنج هکتار زمین در ورودی روستا تملک شده است و
در قالب بازارچه فروش و کارگاه صنایع دستی ،زمین به افراد
متقاضی بومی واگذار می شود تا با استفاده از هزینه شخصی یا
تسهیالت بسازند که عملیات ساخت این بازارچه در دهه فجر
کلنگ زنی می شود.
این گزارش حاکی است ،بعد از طرح مشکالت توسط دهیار،
مسئوالن مربوط نیز قول صدور مجوز پنج خانه بوم گردی در
روستا و استفاده از تسهیالت ۲۰۰میلیون ریالی و حصارکشی
مدرسه را برای سال آینده دادند .به گزارش «خراسان

جنوبی» ،ادامه دهگردشی ها به نصرآباد رسید که بعد از
طرح مشکالت« ،شفیعی» فرماندار در زمینه پیگیری نماینده
و مسئوالن شهرستان گفت :بعد از  ۱۵سال گازرسانی به
استان ،امسال عملیات گازرسانی به  ۵۰روستای خوسف در
بخش جلگه ماژان شروع شد و در دهه فجر هم پروژه دهستان
خور کلنگ زنی می شود که امیدواریم با توجه به مصوبه مجلس
در سال آینده عملیات گازرسانی به دهستان قلعه زری نیز
شروع شود.
آخرین مقصد هم روستای کالته ملک بود که فرماندار خوسف
در زمینه ورودی این روستا از دهیاری خواست با تفاهم نامه
بین بنیاد مسکن و راه و شهرسازی و خودیاری مردم زیرسازی
انجام و با استفاده از سهمیه قیر رایگان مسیر آسفالت شود.
«شفیعی» ،در زمینه اشتغال افزود :در شهرک روستا زمین
های تجاری و کارگاهی پیش بینی شده است تا جوانان از
موقعیت فراهم شده استفاده کنند و از تسهیالت  ۲۰۰تا
 ۵۰۰میلیون ریالی کمیته امداد امام خمینی (ره) ،تمام افراد
بهره مند شوند.

• •خواسته های مردمی

بنابراین گزارش ،تعریض جاده ورودی به روستا ،به دلیل تردد
زیاد وسایل نقلیه حمل ماسه و آجر ،آسفالت معابر به سمت
گلزار شهید مقری و اتصال به جاده بین مزارع معصوم آباد،
احداث مسجد و مدرسه در شهرک ،نداشتن روحانی ،نبود
خانه بهداشت ،واگذاری امتیاز آب آشامیدنی به کوره های
آجرپزی ،افزایش محدوده روستا و بهره مندی مردم از گاز
طبیعی ،کمک به ساخت مجتمع فرهنگی مذهبی روستا،
ساختپایگاهبسیج،تغییرنامروستاازکالتهملکبهملکآبادو
استفاده از ظرفیت های ورزشی روستا از مهم ترین درخواست
های مردمی ،دهیاری و شورای اسالمی بود.

 70برنامه جشن انقالب در خوسف
مشمولی -بیش از 70برنامه فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی به مناسبت
بزرگداشت  40سالگی انقالب در خوسف تدارک دیده شد .به
گزارش« خراسان جنوبی» ،از جمله این برنامه ها می توان به برگزاری
همایش پیش کسوتان انقالب ،یادواره شهدا ،میز خدمت مدیران،
نمایشگاه دستاوردهای انقالب ،اعزام مبلغ به مدارس و مساجد برای
تبیین دستاوردهای نظام ،سرکشی از خانواده شهدا ،مسابقه ورزشی
و سوگواره یاس نبوی اشاره کرد.

خدمات نظام بیان شود
مسئوالن با تمام قوا در دهه فجر بدرخشند و خدمات نظام و انقالب
را برای مردم بیان کنند .مسئول ستاد امر به معروف و نهی از منکر
طبس ،در جلسه ستاد این شهرستان گفت :مسئوالن در دهه فجر
تسهیالت ویژه ای برای مردم در نظر بگیرند مانند شهرداری که
می تواند خدمات خاصی ارائه کند .حجت االسالم «محمدی» با
گالیه از حضور کمرنگ مسئوالن در بین مردم بیان کرد :میز خدمت
پیشنهادی است که می تواند موثر باشد و هفته ای یک بار در یک اداره
برگزار شود.

رکاب زنان«  40بهار» در نهبندان
دوچرخه سواران طرح  40بهار ناجا پس از عبور از  14استان وارد
نهبندان شدند .فرمانده انتظامی نهبندان گفت :گروه دوچرخه
سواران یگان های ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
(ناجا) در قالب طرح  40بهار با استقبال شماری از مسئوالن وارد
نهبندان شدند .سرهنگ «رحیمی» ،افزود :تور دوچرخه سواری
یگان های ویژه ناجا که از  25آذر ماه حرکت خود را از حرم مطهر امام
خمینی (ره) آغاز کرد قرار است هشت هزار کیلومتر مسیر مرزی 20
استان را پیمایش کند.

 8700سرایانی بدون کارت ملی
موسوی -هشت هزار و  700نفر در سرایان برای دریافت کارت
هوشمند ملی اقدام نکرده اند« .ابدان» ،رئیس اداره ثبت احوال سرایان
در جلسه شورای هماهنگی وقایع حیاتی شهرستان با ارائه گزارشی با
بیاناینکهازابتدایطرحتعویضکارتملی 19هزارو 852نفرکارت
هوشمند دریافت کرده اند ،افزود :هشت هزار و  700نفر اقدامی در
زمینه تهیه و دریافت کارت هوشمند ملی انجام نداده اند.

