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شهرستان ها
سه شنبه  ۲بهمن ۱۵ . ۱۳۹۷جمادی االول  .۱۴۴۰شماره ۲91۳

با خبرنگاران

نماز جماعت در 430مسجد
حقانی  -دو هزار مسجد در استان شناسایی شده است
که در  430مسجد به طور مرتب نماز جماعت اقامه می
شود .مسئول هیئت امنا ،خدام و امامان جماعت مرکز
رسیدگی به امور مساجد استان در همایش هم اندیشی
مشترک امامان جماعت ،خدام و هیئت امنای مساجد
قاینات با اعالم این مطلب گفت :بیشتر مساجد فعال
استان خادم دارد که زیر پوشش بیمه با همکاری اداره
اوقاف و امور خیریه هستند« .تهوری» ،افزود :در حدود
 200مسجد استان نماز صبح اقامه می شود .در ادامه
دبیر مرکز رسیدگی به امور مساجد قاینات نیز گفت:
در این شهرستان  300مسجد شناسایی شده است
و  156خادم مساجد بیمه شده اند .حجت االسالم
«صمدی» ،افزود 230 :خادم در مساجد شهرستان
فعالیت دارند .همچنین  150روحانی در مساجد
روستاها 100 ،روحانی در مدارس و آموزشگاه ها و
 100فرهنگی غیر روحانی در آموزشگاه اقامه نماز
جماعت می کنند.

هزار سبد غذایی برای قاینات
به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی،
هزار سبد غذایی بین مادران باردار و دارای سوء تغذیه
در قاینات توزیع می شود .رئیس جمعیت هالل احمر
قاینات گفت :این سبدهای غذایی شامل مرغ ،برنج،
روغن ،تن ماهی ،ماکارونی ،پنیر و خرما خواهد بود.
«جواد یوسفی» ،ارزش هر یک از سبدها را یک میلیون
ریال اعالم و اظهار کرد 100 :میلیون ریال از محل
منابع هالل احمر کشور در این زمینه هزینه شده است.

معاونفرمانداریسرایانخواستارشد:

لزوم ارتقای خدمات در چهلمین
سالگرد انقالب
موسوی -الزم است سطح برنامه ها و خدمات در
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ارتقا یابد.
به گزارش «خراسان جنوبی» ،در کارگروه امور بانوان
و خانواده سرایان ،بر فراهم کردن زمینه حضور
فرزندان در برنامه های چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی به عنوان یک ضرورت تاکید شد.
معاون عمرانی فرمانداری سرایان خواستار ارتقای
سطح برنامه ها و خدمات پیش بینی شده به مناسبت
بزرگداشت جشن های انقالب نسبت به سال های
گذشته و حضور فعال تر بانوان در عرصه های فرهنگی و
اجتماعی ،به ویژه نمایشگاه توانمندی های شهرستان
شد .مهندس«مرادی» ،با اشاره به بلوغ کامل انقالب
اسالمی،ضرورتبرنامههایکاربردیومتفاوتباسال
های گذشته را یادآور شد و افزود :با وجود همه گرفتاری
ها و توطئه های دشمنان بعد از پیروزی انقالب ،شاهد
خدمات گسترده نظام در عرصه های مختلف بوده ایم.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

معاونوزیرراهوشهرسازیدرشورایمسکناستانخبرداد:

سرنوشتاراضیپادگانومشاغلمزاحمبیرجند
فرخ نژاد  -جلسه شورای مسکن استان روز گذشته
در حالی با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان ملی
زمین و مسکن ایران برگزار شد که طی دو هفته قبل
نیز این شورا با حضور معاون وزیر در امور مسکن مهر
تشکیل جلسه داد .به گزارش «خراسان جنوبی»،
معاونوزیروهیئتهمراهقبلازبرگزاریاینجلسه
بازدیدهایی از آن چه خواسته و مطالبه استان به
حساب می آمد داشت و با دست پر مقابل اعضا
نشست .خبرهای خوش مهندس «علی نبیان»
حتیبهقبلازوروداوبهاستانوبازدیدهایمیدانی
اش برمی گشت طوری که موافقت اعضای هیئت
مدیرهسازمانملیزمینومسکنراقبلازحضوردر
خراسان جنوبی در زمینه رفع مشکل زمین صنوف
آالینده بیرجند با پرونده  14ساله گرفته بود .این
اولینخبرخوشیبودکهمعاونوزیربرایجمعشدن
صنوفآالیندهازمرکزاستانداد.
اما دومین خبرش به موضوع زمین های پادگان
بیرجند و رفع موانع آن برمی گشت که قول داد به
محض رسیدن به مرکز موضوع را با وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح درمیان بگذارد تا دستور
تخریب دیوارهای این زمین های در حصار را بگیرد
و شهرداری بتواند عملیات اجرایی پارک خطی در
این زمین ها را شروع کند .سومین خبر خوشحال
کننده ای که او برای مرکز استان داشت و به اراضی

پادگانبرمیگشتاینبودکهتادوهفتهدیگرزمینه
های صدور سند زمین های پادگان را از وزارت دفاع
با نام دولت جمهوری اسالمی ایران می گیرد تا این
مشکل 20ساله که شهر اول استان گرفتار آن است
حلشود.
بنابراینگزارش،معاونوزیرراهوشهرسازیازافتتاح
باقیماندهمسکنمهراستانکه 798واحداستتا
پایانبهمنوابتدایاسفندماهامسالخبردادویادآور
شد که با بهره برداری از این واحدها به جز 43واحد
مسکنمهریکهمشکلحقوقیداردپروندهمسکن

کتابخانه جدید بشرویه معطل زمین

پورغزنین -مسئوالن بشرویه هر چه سریع تر برای
واگذاری زمین و شروع عملیات احداث کتابخانه
جدید شهرستان اقدام کنند .مدیر کل کتابخانه
های عمومی در جلسه انجمن کتابخانه های
عمومی بشرویه ،به مشکالت کتابخانه عمومی این

شهر مانند نداشتن فضای مناسب و کمبود نیرو
اشاره کرد« .رضایی» خواستار پیگیری جدی و
منسجممسئوالنارسکبهمنظورساختکتابخانه
این شهر با کمک بنیاد قلم چی شد و افزود :با توجه
به وجود جمعیت ثابت باال و همچنین جمعیت

گالیهوالدیندانشآموزانیکمدرسهدرخضریدشتبیاض

زنگ نگرانی

سدیدی -دغدغه هر روزه والدینی است که
فرزندانشان در مدرسه بنت الهدی خضری دشت
بیاض تحصیل می کنند و نگرانی آن ها را در زنگ
پایانی مدرسه به دنبال دارد .نگرانی آن ها به
شرایط نامناسب خیابان و کوچه کم عرض کنار
این مدرسه بر می گردد که در حد فاصل خیابان
شهید بذرافشان به سمت بولوار آزدگان قرار دارد.
کم عرضی و وضعیت نامناسب این خیابان و کوچه
سبب شده است تا در زمان تعطیلی مدرسه ،والدین
شاهد ازدحام خودروها باشند .هر چند برطرف
کردن این معضل کار چندان سختی نیست اما

بیشتر مورد بی توجهی قرار می گیرد طوری که
نبود ایمنی در کوچه ها و خیابان های منتهی به این
مدرسه اجازه نمی دهد والدین ،خاطری آسوده
داشته باشند .به گزارش «خراسان جنوبی» ،حد
فاصل خیابان شهید بذرافشان به بولوار آزادگان
هنگام تعطیلی مدرسه با ازدحام خودروها رو به
رو می شود و هر لحظه احتمال وقوع حادثه ای
را هشدار می دهد .مادر یک دانش آموز مدرسه
بنت الهدی ،با بیان این که هر روز ساعت 12:20
به دنبال فرزندش می رود ،افزود :خودروهای
زیادی یک ربع قبل از تعطیلی مدرسه در خیابان

مهردرخراسانجنوبیبستهمیشود.
نبیان ،درباره  10درصد زمین سهم شهرداری
بیرجند در مسکن مهر نیز قول پیگیری و در اختیار
گذاشتنآنرادادهمچنینبرایتامینزمینشهرک
 ITبیرجند که از دیگر دغدغه ها بود قول داد .او به
مسئوالن استانی اطمینان داد منابع آماده سازی
مسکن مهر بیرجند را نیز به هر طریق ممکن تامین
کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی به هدف گذاری برای
احداث  400هزار واحد مسکونی با عنوان اقدام

ملی اشاره و اظهار کرد :ساخت  100هزار واحد از
اینتعدادرابنیادمسکنانقالباسالمیمتقبلشده
است و  100هزار واحد مربوط به احداث بناهای
جدید در طرح بازآفرینی شهری است و  200هزار
واحد باقی مانده در شهرهای جدید کشور ساخته
میشود.
«جعفری» ،مدیر کل راه و شهرسازی نیز سهم
خراسان جنوبی برای احداث واحدهای مسکونی
اقدامملیراهزارو 726واحددرطرحهایبازآفرینی
شهری اعالم و اظهار کرد :هنوز سهمیه اداره کل
بنیاد مسکن انقالب اسالمی مشخص نشده است.
استاندار هم گفت :در سال های قبل در برخی از
شهرستان های استان زمین هایی به بعضی افراد
تحویل شد که ضوابط قانونی واگذاری آن رعایت
نشدهاستوصاحبانآنبامشکالتیمواجههستند
کهامیدواریمباراهکاری،مشکلاینزمینهاتوسط
سازمان ملی مسکن و زمین رفع شود« .معتمدیان»
افزود :تالش خواهیم کرد پرونده پروژه مسکن مهر
استاندرکوتاهترینزمانبستهشود.
گزارش خبرنگار ما حاکی است ،در ابتدای جلسه
نیز مدیر کل راه و شهرسازی ،مدیر عامل شرکت آب
وفاضالبشهریاستان،شهرداروفرمانداربیرجند
و مدیر کل امور شهری استانداری درخواست ها و
دغدغههایخودرامطرحکردند.

عشایری امید است با همکاری مسئوالن مربوط و
تامین مکان و انجام اقدام های الزم توسط آن ها،
کتابخانه در غنی آباد راه اندازی شود و این اداره کل
نیز تجهیز و تامین نیروی آن را عهده دار می شود.
فرماندار بشرویه نیز گفت :طی یک هفته تا 10
روز آینده مسئوالن مرتبط ضمن بازدید و در نظر
گرفتن نظر کارشناس ،مکان را تعیین کنند« .زمان

زاده» ،افزود :برای توسعه کتابخانه فعلی 150
میلیون تومان در نظر گرفته شد که در صورت نیاز،
اعتبار بیشتری اختصاص می یابد« .مریم کیانی»،
مسئول کتابخانه های عمومی بشرویه هم گفت:
کمبود نیروی انسانی یکی از جدی ترین مشکالت
کتابخانه های شهرستان است.

توقف می کنند طوری که هنگام تعطیلی مدرسه
بسیاری از رانندگان حقوق شهروندی را رعایت
نمی کنند و در این خیابان به مدت نیم ساعت گره
ترافیکی ایجاد می شود .او ادامه داد :نظارتی در
این مکان وجود ندارد و نیروی انتظامی یا پلیس
راهنمایی و رانندگی همکاری نمی کنند .یکی
دیگر از والدین گفت :در این خیابان نظارتی نیست
و اگر دانش آموزی بخواهد از کوچه و خیابان این
مدرسه عبور کند باید با ترس و دلهره رد شود به
همین دلیل هر روز چون وسیله ای ندارم پیاده
باید با فرزندم به مدرسه بیایم و موقع تعطیلی نیز
همراه او شوم .وی ادامه داد :در یک کوچه باریک
و کم عرض ،خودروها هنگام رفت و آمد رعایت
حال دانش آموزان را نمی کنند و اگر اتفاقی بیفتد
معلوم نیست چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ وی از

مسئوالن امر می خواهد هنگام تعطیلی مدرسه
نظارت کافی بر این محل داشته باشند یا عالیم
راهنمایی و رانندگی نصب کنند یا هم پلیس
راهنمایی و رانندگی نیرویی زمان تعطیلی مدرسه
به این مکان اختصاص دهد تا دغدغه والدین کمتر
شود .مسئولنمایندگیآموزشوپرورشنیمبلوک
نیز با بیان این که فقط تعداد کمی از اولیا حاضر به
استفاده از سرویس مدارس هستند ،می افزاید :اگر
همهاولیاباهمهماهنگشوندتاازسرویسعمومی
استفاده کنند به طور حتم رفت و آمد دانش آموزان
با سهولت انجام و از ازدحام آن ها در مسیر مدرسه
جلوگیری می شود« .جهانبخش» ،گفت :عالوه
بر این بهترین راه حل استقرار پلیس راهنمایی و
رانندگی است تا والدین بدون دغدغه فرزندان خود
را به مدرسه بفرستند.

از گوشه و کنار استان

130کیلومتردوباندهسازیدر دیهوک
استاد  -طی سال های اخیر  130کیلومتر از راه
های مواصالتی بخش دیهوک طبس دو بانده شده
است .مهندس «جالل زاده» ،معاون راهداری اداره
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در جلسه شورای
اداری دیهوک ،به اهمیت جاده های این بخش به ویژه
جاده ترانزیتی بندرعباس به مشهد مقدس و کشورهای
آسیای میانه اشاره کرد و گفت :در سال های اخیر
 130کیلومتر از این مسیر دو بانده شده است که در
کاهش حوادث و تلفات جاده ای تاثیرگذار بوده و
رضایت رانندگان و مسافران را به دنبال داشته است.
به گزارش «خراسان جنوبی» ،در این جلسه مهندس
«حقی» به عنوان سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل
جاده ای دیهوک معرفی و از زحمات مهندس آخوندی
قدردانی شد.

رقابت های انتخابی در خوسف
مشمولی -رقابت های انتخابی دانش آموزان مدارس
متوسطه دوم خوسف با محوریت تکمیل تیم های
ورزشی شهرستان برای شرکت در مسابقات استانی
بومی محلی و انتخابی کشور در رشته های والیبال،
فوتسال ،دو و میدانی ،چوب کشی ،طناب کشی و
هفت سنگ در حال برگزاری است .کارشناس تربیت
بدنی آموزش و پرورش خوسف گفت :با توجه به این
که یکی از نواقص ورزش شهرستان ،نبود آرشیوی
از سوابق ورزشکاران در رشته های مختلف است به
همین دلیل در بعضی از رقابت های استانی حضور
تیم های شهرستان کمرنگ است و به همین منظور از
ابتدای سال تحصیلی جاری آموزش و پرورش اقدام به
برگزاری رقابت های استعدادیابی و انتخابی تیم های
شهرستان کرده است« .محمد رازی» ،ابراز امیدواری
کرد که تا پایان سال تحصیلی ورزشکاران قدرتی،
سرعتی ،استقامتی و مهارتی خوسف شناسایی شوند
و برای پرورش و هدایت آنان اقدام شود.

جام فجر در خضری دشت بیاض
سدیدی  -رقابت های فوتسال جام فجر ،چهار رده
سنی در خضری دشت بیاض برگزار می شود .رئیس
هیئت فوتبال خضری دشت بیاض گفت :این هیئت در
زمینه گسترش شور و نشاط در جامعه و به ویژه بین قشر
نوجوان و جوان ،رقابت های جام فجر را در چهار رده
سنی نونهال ،نوجوان ،اداری(پیش کسوتان) و آزاد
برگزار می کند.
«ابراهیم قلی زاده» ،با اشاره به شروع این رقابت ها از
ششم بهمن ابراز امیدواری کرد :تیم هایی از شهر و
روستاهای نیمبلوک در این رقابت ها حضور یابند .به
گفته وی ،مهلت ثبت نام شرکت در این رقابت ها تا روز
گذشته بود.

