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شهرستان ها
دوشنبه اول بهمن ۱۴ . ۱۳۹۷جمادی االول  .۱۴۴۰شماره ۲91۲

از گوشه و کنار استان

 500برنامه جشن انقالب در 100کانون
حقانی -بیش از  500برنامه در  100کانون فرهنگی
هنری در دهه فجر انقالب اسالمی در قاینات اجرا می شود.
رابط کانون های فرهنگی هنری مساجد قاینات با اعالم
این مطلب ،برپایی محافل انس با قرآن ،برگزاری جشن
پیروزی انقالب اسالمی و شب شعر و شب خاطره گویی را
از جمله برنامه های تدارک دیده شده برای بزرگداشت دهه
فجر اعالم کرد« .حسین یعقوب پور» ،افزود :قرائت سرود
انقالب در میدان امام خمینی (ره) توسط گروه سرود 80
نفری از دیگر برنامه هاست .وی برپایی میز خدمت با شرکت
پزشکان و ویزیت رایگان اقشار آسیب پذیر در دهه فجر ،دیدار
با خانواده شهدا ،رقابت های ورزشی ،اجرای جنگ شادی و
تجلیل از ایثارگران عضو کانون های فرهنگی مساجد را از
جمله برنامه های کانون ها در دهه فجر اعالم کرد.

کاروان های سالمت به روستاهای
محروم می روند
به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و با همکاری
شبکه بهداشت و درمان و بخشداری و هالل احمر ،کاروان
سالمت به مناطق محروم و دور افتاده قاینات اعزام می شود.
رئیس جمعیت هالل احمر قاینات گفت :در اجرای این طرح
یک گروه پزشکی با تجهیزات کامل به روستاهای محروم
سورگ و دهمیر ،جوزندر ،بخش آباد و درسفید اعزام می
شود و ویزیت رایگان را انجام خواهد داد« .جواد یوسفی»،
اهدای خون و برگزاری دوره های آموزش تخصصی ،دیدار با
خانواده شهدا و گلباران تمثال امام راحل (ره) در  12بهمن
و گلباران تمثال پنج شهید پیروزی انقالب اسالمی ،رقابت
های ورزشی و برگزاری کارگاه های آموزشی در روزهای اول
و آموزش کمک های اولیه نجات مصدوم ،اسکان و برپایی
چادر در دبیرستان ها را از جمله برنامه های دهه فرخنده
فجر اعالم کرد.

نمایشگاه بزرگ مبارزه حق طلبانه
قاینیها
نمایشگاه بزرگ مبارزات حق طلبانه مردم انقالبی و مبارز
قاینات در قالب عکس برپا می شود .رئیس اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی قاینات اظهار کرد :شب شعر انقالب و خاطره
گویی توسط پیش کسوتان دوران پیروزی انقالب اسالمی
در دهه فجر از جمله برنامه های تدارک دیده شده به مناسبت
بزرگداشت دهه فجر است« .میر زنگویی» ،شبی با قرآن در
مساجد توسط کانون های فرهنگی هنری مساجد ،اجرای
موسیقی مقامی ،دیدار با خانواده شهدای پیروزی انقالب
اسالمی ،گلباران تمثال مبارک امام راحل (ره) ،شهدای
انقالب اسالمی و برگزاری جنگ شادی را از دیگر برنامه ها
دانست و ادامه داد :یکی از برنامه های جذاب دهه فرخنده
فجر ،اجرای برنامه متنوع آتشونی انقالب همراه با خاطره
گویی ،شعر ،سرود و موسیقی به همراه اعضای خانواده های
آنان در منطقه نمونه گردشگری است.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

بازگشاییباندهایدومطبس-اصفهانودیهوکتاپایانامسال
گروه شهرستان ها  -پس از اتمام عملیات زیرسازی ،باند دوم
طبس -اصفهان و طبس -دیهوک تا پایان امسال بازگشایی
می شود .رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای طبس،
این خبر را اعالم و اظهار کرد :طبس با داشتن  37درصد از
مساحت خراسان جنوبی جزو بزرگ ترین شهرستان حوزه
استحفاظی استان است« .حیدری» با اشاره به فعالیت
های انجام شده در حوزه راه های طبس از ابتدای امسال،
روکش راه روستایی هودر و کامانیه به طول هفت کیلومتر،
لکه گیری راه های حوزه استحفاظی طبس با جمع تناژ
آسفالت دو هزار و  685تن ماسه آسفالت سرد در راه های
اصلی ،فرعی و روستایی و اصالح شیب شیروانی و شانه
سازی در محور اصفهان به طول  24کیلومتر را از جمله این
فعالیت ها دانست .همچنین روکش ماسه آسفالت در محور
طبس -دیهوک به طول  30کیلومتر در دست اقدام است.
وی با بیان این که ایمنی جاد ههای شهرستان از وضعیت
خوبی برخوردار است افزود :از کارهای انجام شده در این
زمینه می توان به خط کشی محورهای مواصالتی به طول
 179کیلومتر ،شست و شوی چهار هزار و  572تابلو و عالیم
اخباری و انتظامی ،نصب و تعمیر  418تابلوی اخباری و
انتظامی و هزار و  57تابلو برای نماز و جمع آوری  66تابلوی
غیر مجاز از حریم راه های مواصالتی اشاره کرد.
این مسئول ،یکی از مهم ترین بخش های راهداری را

زمستانیاعالمکردکههمیشهبامخاطراتخاصهمراهاست
و در این زمینه هر سال در این اداره فعالیت های پیشگیرانه ای
ی شود تا خسارت های ناشی از
در ابتدای فصل سرما انجام م 
حوادثی مانند سیل و توفان به حداقل برسد .وی از فعالیت
های انجام شده در این حوزه می توان به تنظیم بستر رودخانه
ها و دهانه پل ها به حجم  34هزار و  900متر مکعب ،اصالح
و پاکسازی قنوها و درواسیون ها به حجم  28هزار و  250متر

تجهیزمدارسبشرویهبهسیستمایمنگرمایشی

عالوه بر ایجاد اشتغال ،بیت المال نیز هدر نرود و از آن اماکن
به خوبی استفاده شود.
مدیر آموزش و پرورش بشرویه نیز در حاشیه این نشست
گفت :به منظور ایمنی مدارس شهرستان ،به کمک خیران
و اداره کل نوسازی مدارس ،مدارس این شهر به سیستم
ایمنی گرمایشی استاندارد مجهز شد و در این زمینه فقط
مدرسه دخترانه حضرت معصومه (س) در حال نصب
سیستم های گرمایشی است که در دهه فجر به بهره برداری
می رسد« .رضوانیان» ،افزود :در شهرستان و روستاها نیز به
همت خیران و مردم روند ایمن سازی و نصب سیستم های
گرمایشی در حال اجراست که امید داریم هر چه سریع به
سرانجام برسد و شاهد آن باشیم تا هیچ واحد آموزشی بدون

فعالیت دانشگاه فرهنگیان قاینات از آخر بهمن

حقانی-اواخربهمنشعبهایازدانشگاهفرهنگیاندرقایناتراه
اندازیمیشود.رئیسدانشگاهفرهنگیاناستاندرجلسهبرنامه
ریزی راه اندازی دانشگاه فرهنگیان قاین گفت :در این دانشگاه
حدود  70دانشجو در رشته آموزش ابتدایی تحصیل خواهند
کرد.دکتر«مهدیزاده»،افزود:قایناتباسابقهدرخشاندومرکز
تربیت معلم فعال دختران و پسران ،دارای قابلیت های فراوانی
به ویژه در زمینه نیروی انسانی بوده و زمینه بازگشایی شعبه ای
از دانشگاه در قاینات فراهم شده است .وی سرانه دانشجویی را

روز گذشته به مناسبت سالروز شهادت ام االئمه حضرت فاطمه (س)،
خراسان جنوبی غرق در عزا و ماتم بود و در مساجد ،تکایا ،حوزه های علمیه،
حسینیه ها و  ...مراسم ویژه سوگواری برگزار شد .بر این اساس در مرکز
استان نیز مراسم سوگواری و عزاداری در اماکن مذهبی برپا شد.
به گزارش «حقانی» از قاین ،به مناسبت سالروز شهادت دخت رسالت و
همسر والیت ،حضرت فاطمه زهرا (س) ،این شهر سیاه پوش و غرق در عزا
و ماتم بود .در همین زمینه در مساجد ،تکایا ،حوزه های علمیه ،دفتر امام
جمعه و حسینیه ها مراسم ویژه سوگواری برپا بود و ده ها ایستگاه صلواتی
با چای و غذای گرم از شیفتگان آن حضرت پذیرایی کردند .سخنرانان و
مداحان اهل بیت (ع) در زمینه فضایل و سجایای اخالقی حضرت زهرا
(س) سخنانی ایراد کردند.
گزارش خبرنگاران «خراسان جنوبی» ،از دیگر نقاط استان هم از برپایی
مراسم ویژه سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) حکایت دارد.

با خبرنگاران
مکعب ،مرمت دستک و دیواره های هدایت آب به حجم 272
هزار و  500متر مکعب ،تنقیه  651مورد پل و آشکار سازی
 35پل و قرنیز در راه های اصلی ،فرعی و روستایی اشاره کرد.
به عالوه گشت های راهداری زمستانه کار خود را آغاز کرده
اند تا در صورت بروز مشکل ،وارد عمل شوند و مشکل را رفع
کنند .طول راه های آسفالت طبس هزار كیلومتر ،راه های
شوسه  85كیلومتر و راه های خاکی  791كیلومتر است.

درنشستشورایآموزشوپرورشمطرحشد:

پورغزنین -همه مدارس شهر بشرویه به سیستم گرمایشی
استاندارد و ایمن تجهیز شد .فرماندار بشرویه در نشست
شورای آموزش و پرورش شهرستان با تسلیت ایام فاطمیه
(س) گفت :از ابتدای ورود دانش آموزان به مدرسه باید
شناخت معلمان و آموزش یاران روی تک تک دانش آموزان
وجود داشته باشد و زمینه رشد فکری و علمی دانش آموزان
فراهم شود« .علیرضا زمان زاده» ،از حمایت همه جانبه اولیا
در مدیریت مدارس قدردانی و بیان کرد :حمایت اولیا در
زمینه شورای اولیا و مربیان کمک بسزایی در زمینه رشد و
مدیریت هر واحد است که این حمایت ها باید بیش از پیش
ادامه داشته باشد .به گفته وی ،باید فضای بدون استفاده
آموزش و پرورش را در اختیار بخش خصوصی قرار داد تا

استان سیاهپوش عزای ام ابیها

درخراسانجنوبی 69،میلیونریالاعالمواظهارکرد:اینرقم
دربرخیاستانها 140میلیونریالاست.ویبهکمبودشدید
معلم در استان اشاره کرد و افزود :سال آینده استان هزار و 71
نفرکمبودمعلمدارد.بهگفتهوی،دربهمنماهصدمینسالگرد
دانشگاهفرهنگیانرادراستانجشنمیگیریم.امامجمعهقاین
همگفت:مسئوالنواهالیشهرستانباتماموجودآنچهدرتوان
دارندبرایراهاندازیدانشگاهفرهنگیانبهکارمیگیرندوازهیچ
کمکیدریغنمیکنند.حجتاالسالموالمسلمین«رحمانی»،

صدور 250سند مالکیت وقفی در قاینات
 250فقره سند مالکیت موقوفه از ابتدای امسال در قاینات صادر شد .رئیس
اداره اوقاف و امور خیریه قاینات گفت :تا پایان سال  40سند دیگر صادر می
شود .حجت االسالم «رحیمی» ،افزود :این اسناد شامل آب و اراضی و عرصه
های تجاری ،مسکونی و اداری و ارزش تقریبی آن  30میلیارد ریال است که
این موقوفه ها به رقبات شهرستان افزوده شده است .وی بدهکاری برخی
از اداره ها و نهادها را به موقوفات  100میلیارد ریال اعالم کرد و ادامه داد:
 900موقوفه ،هزار و  520رقبه و  15بقعه متبرکه در قاینات وجود دارد.

«آبروی محله ،افتخار کوچه» در طبس
سیستم گرمایشی استاندارد در شهرستان نداشته باشیم.
وی از تکمیل استخر آموزش و پرورش بشرویه خبر داد و گفت:
این پروژه که سال های زیادی متوقف شده بود ،امسال در
دهه فجر به بهره برداری می رسد .همچنین مدرسه خیرساز
مرحوم ساالر صادقی نیز افتتاح خواهد شد و از ابتدای سال
تحصیلی جدید به بهره برداری می رسد.
به گزارش «خراسان جنوبی» ،مشاوره در زمینه مسائل و
مشکالت زندگی ،برگزاری کالس های آموزشی اولیا در
بدو ورود دانش آموزان به سن بلوغ و تکالیف عمومی ،تعیین
میزان کمک اولیای دانش آموزان به همان نرخ سال قبل با
سقف  50هزار تومان و تعیین شهریه دبیرستان بزرگ ساالن
از مصوبه های این نشست بود.

افزود :تلخ ترین روز زندگی ام آن روزی بود که مسئول وقت اداره
آموزش و پرورش انحالل و تعطیلی دو مرکز تربیت معلم قاینات
را که از مراکز فعال و نمونه کشور بود صادر کرد .فرماندار قاینات
نیز گفت :آمادگی داریم از همه قابلیت های شهرستان در زمینه
راه اندازی دانشگاه فرهنگیان استفاده کنیم« .کریمی» افزود:
درخواست همگانی و مساعدت جامع برای راه اندازی دانشگاه
فراهماستوتا 15روزآیندهگروهیازکارشناسانمجربزمینه
بازگشاییرافراهممیکنند.

توسلی -یادبودی با عنوان «آبروی محله ،افتخار کوچه» برای شهید حسن
عباسیان و یاد و خاطره شهدای پایگاه شهید محالتی شهرک شهید صدوقی
طبس برگزار شد .رئیس ستاد اقامه نماز کشور در این مراسم ،گفت :بانوان
نقش بسیار مهمی در ساختن جامعه دارند .حجت االسالم والمسلمین
«قرائتی» ،افزود :آن چه از اسالم به ما رسیده به دلیل نقش بسزای حضرت
خدیجه (س) و حضرت فاطمه (س) در اسالم بوده است .وی با اشاره به این
که مساجد باید بیشتر از قبل احیا شود ادامه داد :اگر مساجد احیا شود همه
مشکالت رفع می شود .به گفته وی ،یکی از سرمایه های همه خانواده ها،
شهدا هستند.

رئیسبنیادشهیدقاینات:

خدمت به خانواده شهدا افتخار نظام است

سدیدی -خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران افتخاری بزرگ برای نظام
است .رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران قاینات در مراسم بزرگداشت
شهید «محسن مشرقی مقدم» که در امامزاده عبدا ...روستای کارشک
نیمبلوک برگزار شد با بیان این که خدمت به خانواده شهدا برای مدیران
و مسئوالن به عنوان افتخاری بزرگ محسوب می شود ،گفت :خون شهدا
نمیگذارد که انقالب اسالمی ذرهای از مسیر خود منحرف شود و مردم
قاینات ،خضری دشت بیاض و بخش نیمبلوک با استقبال خود بار دیگر
برای شهدا سنگ تمام گذاشتند .وی ادامه داد :این شهید که در منطقه قصر
شیرین کرمانشاه به شهادت رسید ،به طور حتم به دنبال پیام و هدف خاصی
به نسل جوان بود و راه ایثار و از خودگذشتگی آن ها همچنان ادامه می یابد.

