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شهرستان ها
یک شنبه  21بهمن ۴ . ۱۳۹۷جمادی الثانی  .۱۴۴۰شماره ۲92۸

نمایندهولیفقیهدرخراسانشمالی:

حضرت فاطمه (س)
شهید بی بصیرتی مردم شد
دختررسولاکرم(ص)شهیدبیبصیرتیمردمزمانخودشد.
بهگزارشخبرنگارما،نمایندهولیفقیهدرخراسانشمالیدر
مراسم فجر فاطمی در آستان حسین بن موسی بن کاظم (ع)
طبس با تشریح شرایط بعد از وفات پیامبر (ص) گفت :حضرت
فاطمه (س) به دلیل بصیرت نداشتن مردم زمان شهید شد.
آیت ا« ...یعقوبی» با اشاره به این که در زمان پیامبر (ص) نیز
مردم از بصیرت کافی برخوردار نبودند افزود :مردم ایران
از بصیرت برخوردارند به همین دلیل دشمن در صدد است
با جذب فیزیکی و محتوایی نظام جوانان و زنان را از انقالب
بگیردوبامنکردانستنمعروفهاازتوجهمردمبهامربهمعروف
جلوگیریکند.

چند خط خبر
* موسوی« -عرب» مسئول میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری سرایان از ثبت منبر مسجد جامع سرایان به عنوان
اولین اثر این شهرستان در فهرست میراث منقول کشور خبر
داد.
* سدیدی -از عوامل اجرایی تئاتر «کارخانه مشتقات گلی» با
حضور برخی مسئوالن در مراسم نماز جمعه خضری دشت
بیاضبااهدایلوحتقدیرشد.
* مراسم استقبال از شهید گمنام سالهای دفاع مقدس،
همزمانباسالروزشهادتحضرتفاطمهزهرا(س)وباحضور
مردمخضریدشتبیاضوبخشنیمبلوکبرگزارشد.
* گلزار شهدای خوسف با حضور جمعی از مدیران استان و
شهرستان عطرافشانی شد .همچنین گلزار شهید ستوان دوم
«ایمان یوسفی» در روستای سرچاه شور بخش جلگه ماژان نیز
گلبارانشد.
* نشست کتابخوان با معرفی چهار کتاب «شاه رفت»« ،جای او
خالی»و«برادرتراصداکن»و«شهابسبز»درکتابخانهعمومی
غالمرضافرزینروستایگلبخشجلگهماژانبرگزارشد.
*دیدارمردمیمدیرکلبیمهسالمتاستانبامردمومسئوالن
درمسجدعلیبنابیطالب(ع)خوسفبرگزارشد.
* برنامه شعرخوانی و قصه گویی ویژه دهه مبارک فجر در
کتابخانهعمومیدکترشکوهیخوسفانجامشد.
*مراسمجشنپیروزیانقالباسالمیدرروستاهایدهستان
براکوه ،ماژان ،قلعه زری ،خور ،تقاب ،جشنواره غذای محلی و
مدرن در مسجد جامع روستای معصوم آباد و  ...از برنامه های
هفتمینوهشتمینروزدههفجردرخوسفبود.
* «ولی زاده» رئیس جمعیت هالل احمر خوسف گفت :با
گزارشی مبنی بر مفقودی دو کارگر معدن دهستان خور ،تیم
عملیاتی هالل احمر پس از  ۱۵ساعت جست و جو این معدن
کارانرابهسالمتپیداکردند.
*  39دانش آموز پسر بشرویه به همراه هفت مربی و راوی در
قالب اردوی راهیان نور به مناطق جنگی هشت سال دفاع
مقدساعزامشدند.
*مسابقاتفوتسالنونهاالنمنطقهدواستانبهمیزبانیبشرویه
ودرسالنورزشیبشارتاینشهرباحضورپنجتیمبرگزارشد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

باافتتاح ۱۹۰پروژه

از گوشه و کنار استان

آسمانبهرهبرداریهاپرستارهشد

بهره برداری از برخی پروژه ها در هفتمین
و هشتمین روز از چهلمین سالگرد پیروزی
شکوهمند انقالب اسالمی و طی پنج شنبه و
جمعه گذشته ،چشم روشنی دولت به مردم
بودوکلنگاحداثبرخیطرحهاهمبهزمین
زده شد .به گزارش «پورغزنین» از بشرویه،
در هفتمین روز از دهه مبارک فجر با حضور
مسئوالن این شهرستان یک واحد مسکن
مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به
نمایندگی از سه واحد با اعتبار  ۷۸میلیون
تومانوبهرهمندیسهخانواردربخشمرکزی
بشرویه افتتاح شد .همچنین طرح پرورش
بز سانن  ۲۴راسی با تسهیالت  ۵۵میلیون
تومانی و اشتغال زایی دو نفر ،افتتاح طرح
روکش آسفالت گرم محور بشرویه به طبس
بهطولچهارکیلومتروبااعتبار ۳۷۳میلیون
تومان و بهره برداری از مجتمع کلینیک کار
درمانی با اعتبار شخصی  ۲۰میلیون تومان
درکویشهیدخاکساریبااشتغال زاییدونفر
نیزازدیگرطرحهابود.مسئوالندرپایانطرح
ها از کارگاه های نقاشی و سفال با موضوع
انقالب در جمع اعضای کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان بشرویه بازدید کردند.
در نهبندان نیز  21طرح عمرانی و خدماتی
با هزینه  ١٩میلیارد و  ١٩٠میلیون تومان به
بهره برداری رسید .دو طرح آبیاری كم فشار،
مرغداری  ٢٠هزار قطعه ای با ظرفیت تولید
 ١٢٢تن گوشت سفید ،طرح تعریض و به
سازی جاده نهبندان  -زابل ،روكش آسفالت
گرم مسیر نهبندان – بیرجند و چهار روستا،
به سازی و بهینه سازی سیستم گرمایشی
مدارس و دو كتابخانه روستایی از طرح هایی

بود که  9هزار و  800نفر را در این شهرستان
بهره مند کرد .همچنین همزمان با هفتمین
روز از دهه فجر سومین کورت پدل کشور و
اولین کورت پدل شرق کشور در بیرجند با
اعتبار بیش از یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون
ریالازمحلاعتباراتهیئتاسکواشاستان
ودرزمینیبهمساحت ۲۰۰مترمربعبهبهره
برداری رسید .بهره برداری از هفت طرح
آب و فاضالب بیرجند با هزینه شش میلیارد
و  ۳۰۰میلیون تومان شامل حفر تجهیز به
سازی چاههای علیآباد و رکات ،اجرای
خط انتقال چاههای دشت رکات و نصب
پنج هزار و  245فقره انشعاب فاضالب و
نوسازی استانداردسازی انشعابات فرسوده
آب در استان به تعداد سه هزار و  219رشته
ازطرحهاییبودکههمزمانباهفتمینروزاز
دهه مبارک فجر در مرکز استان بهرهبرداری
شد .مدیر عامل شرکت گاز استان هم در
مراسم بهرهبرداری از عملیات گازرسانی به
 29روستا و 65واحد صنعتی بیرجند گفت:
به این منظور  196میلیارد ریال هزینه شده
استوهزارو 383خانوارازنعمتگازطبیعی
بهرهمند شدند« .هاشمی» با اشاره به این که
 99درصدخانوارشهریازنعمتگازطبیعی
برخوردارشدهاند،افزود 164:روستاتاپایان
امسالگازدارمیشود.درطبسهم 43طرح
با هزینه شش میلیارد تومان شامل  29طرح
عمرانی و اشتغال زا ،گازرسانی به  9واحد
تولیدی ،خانه بهداشت روستایی ،آسفالت
معابر و طرح هادی روستایی افتتاح شد .در
دیهوک نیز دو طرح بهداشتی و خدماتی در
روستاهای زردگاه و نایبند به بهره برداری

عزای فاطمی در استان
همزمان با ایام عزای شهادت حضرت فاطمه (س) مراسم سوگواری
در اقصی نقاط استان با حضور دوستداران اهل بیت (ع) برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما از بیرجند ،همزمان با شب شهادت حضرت
زهرا (س) مراسم سخنرانی و نوحه خوانی در مساجد و حسینیه
های این شهر برگزار شد .همچنین روز گذشته با حضور عزاداران،
سوگواره یاس نبوی در آستان شهدای باقریه و عزاداری در بوستان
شهدای گمنام این شهر برگزار شد .به مناسبت ایام شهادت حضرت
فاطمه زهرا (س) مراسم عزاداری در هیئت صاحب الزمانی (عج)
خوسفومحلهجومیانودیگرروستاهایاینشهرستانبرگزارشد.
بهگزارشخبرنگارما،مراسمشبشهادتحضرتزهرا(س)همراه
بایادوخاطرهشهدایمحلهجومیاندرهیئتحسینینیزباسخنرانی

گرامی داشت یاد 40شهید در ارسک
پورغزنین-یادوارهشهدایپایگاهامامعلی(ع)ارسکدرهفتیمنروزازدهه
مبارک فجر با حضور پرشور مردم والیی این شهر برگزار شد .فرمانده سپاه
بشرویهدراینمراسمبااشارهبهاینکهخوشحالیمباوجودتوطئههایدشمنان
نظام ،انقالب در ۴۰سالگی خود قرار دارد ،گفت :باید حماسه  22بهمن را
آن چنان باشکوه تر از قبل برگزار کنیم تا چشم دشمنان کور شود .سرهنگ
دوم «خبازی» افزود :پرتاب ماهواره ،ساخت موشک های دوربرد ،قایق های
تندرو و رادار گریز و پیشرفت های علمی؛ جمهوری اسالمی ایران را به یکی از
کشورهایقدرتمنددنیاتبدیلواینموضوعدشمنراهراسانکردهاست.

راه آهن شرق ،ایمن ترین منطقه ریلی کشور

رسید .در درمیان هم  18طرح با هزینه دو
میلیارد و  987میلیون تومان شامل خانه
بهداشت روستای فورگ ،آبیاری تحت فشار،
سالنورزشیروستایی،دوواحدگلخانهآلوئه
ورا و  ...افتتاح شد .در قاین نیز  10طرح با
هزینهسهمیلیاردو 600میلیونتومانشامل
تجهیزواستانداردسازیآزمایشگاهنوینلوله
و آبیاری تحت فشار کشاورزی قاین و آسفالت
معابر ،کانال کشی و جدول گذاری ،نصب
مجموعه بازی و المان گلزار شهدا به بهره
برداری رسید .در خوسف  33طرح با هزینه
یک میلیارد و  220میلیون تومان و داشتن
 390خانوار به بهره برداری رسید .در زیرکوه
هم شش طرح با هزینه شش میلیارد و 681
میلیونتومانشاملفازاولآب رسانیبهمحله
عشایری ،آسفالت معابر ،دو واحد پرورش دام
و  ...به بهره برداری رسید .در سربیشه نیز 9
طرح با هزینه 525میلیون تومان شامل لوله
گذاری و انتقال آب به سه روستا و محالت

سرهنگ «مزگی نژاد» برگزار شد .گزارش «باکمال» از فردوس هم
حاکی است ،در شب و روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) این
شهرستانغرقدرماتمبودوعزادارانازهفتهیئتمذهبیدرهیئت
فاطمیه به عزاداری پرداختند .حجت االسالم «ادبی» از روحانیان
قم در این مراسم فضایل و کرامات حضرت فاطمه (س) را برشمرد.
به گزارش «عرب نجات» ،آیین عزاداری شهادت دخت نبی اکرم
(ص) با حضور مردم آیسک در حسینیه شهدای این شهر برگزار شد.
در این مراسم حجتاالسالم «کامجو» در سخنانی به تشریح فضایل
حضرتفاطمه(س)پرداخت.بهگزارش«موسوی»ازسرایان،مراسم
عزاداریسالروزشهادتحضرتفاطمهزهرا(س)باحضورگسترده
مردم والیی این شهرستان برگزار شد .ارادتمندان اهل بیت عصمت
و طهارت (ع) در قالب هیئت سینه زنی متشکل از طالب و روحانیان
و اقشار مختلف مردم از مسیر مهدیه تا گلزار شهدای گمنام؛ در جوار
مسجدجامعسرایانسینهزنیکردند.

عشایری،بندخاکیچاهشوروپارکفرهنگ
درح افتتاح شد .در آیسک هم یک مسکن
مددجویی کمیته امداد امام خمینی (ره)
با زیربنای  ۷۳متر مربع و هزینه  ۴۳میلیون
تومانی و طرح آبخیزداری روستاهای نرم
و نوده با هزینه  378میلیون تومان به بهره
برداری رسید .به گزارش خبرنگار ما ،واحد
بوجاری و بسته بندی و سردخانه زرشک
زارعی و دهقانپور به نمایندگی از پروژه های
جهاد کشاورزی بخش سده با حضور دکتر
یوسفیان نماینده صندوق کارآفرینی امید
کشورومهندسزنگنهرئیسصندوقاستان،
فرماندار قاینات و بخشدار سده با اعتباری
بیش از یک میلیارد تومان در روستای روم
بخشسدهافتتاحشد.همچنینبهرهبرداری
از زمین چمن مصنوعی بادامک ،زیرسازی و
آسفالت و جدول گذاری معابر قومنجان ،آب
شیرین کن آرین شهر و سنگ فرش روستای
کرشکازدیگرپروژههایبخشسدهبود.

توسلی-راهآهنشرق،جایگاهایمنترینمنطقهریلیکشوررابهدستآورد.
مدیرکلراهآهنشرقگفت:براساسگزارشتحلیلیآمارحوادثراهآهن،از
ابتدای امسال این اداره کل ،جایگاه ایمن ترین منطقه ریلی کشور را به دست
ل و نقل ریلی اهمیت ویژهای
آورد« .چنگانی» با تاکید بر این که ایمنی در حم 
دارد و هیچ بهانه و قصوری پذیرفتنی نیست گفت :با برنامه ریزی های انجام
شده شاخص های ایمنی امسال نسبت به سال های قبل افزایش یافته است
و در تمام شاخص ها شامل فراوانی درجه اهمیت حوادث ،فراوانی حوادث
(حوادث راه آهنی  +شخص ثالث) ،شدت و فراوانی حوادث بر حسب میلیون
قطار-کیلومتر و  ...راه آهن شرق رتبه اول را بین مناطق راه آهن جمهوری
اسالمیایرانبهدستآورد.

توزیع 6500قطعه جوجه در خوسف
مشمولی -شش هزار و  ۵۰۰قطعه جوجه مرغ بومی توسط بسیج سازندگی
در خوسف توزیع شد .سرهنگ «بشیری» فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه
خوسفبااشارهبهتوزیعششهزارو ۵۰۰قطعهجوجهمرغبومی ۳۵روزهدر
 ۱۷روستای بخش جلگه ماژان ،هدف از این اقدام را کمک به معیشت مردم
با توجه به جنگ اقتصادی و در زمینه اقتصاد مقاومتی اعالم و ابراز امیدواری
کرد:هریکازروستاییانبتواننددرکنارزندگیودامداری،گوشتمرغوتخم
مرغخودراتامینکنند.

مسابقات ورزشی در خضری دشت بیاض
سدیدی-مسابقاتورزشیبانواندرسهرشتهوالیبال،چوبوطنابکشیبین
 45دانشآموزخضریدشتبیاضبهمناسبتدههفجربرگزارشد.بهگزارش
خبرنگارما،دررشتههایطنابکشیووالیبالبهترتیبتیمپرسپولیسوعقاب
بر حریفان خود غلبه کردند .در مسابقات چوب کشی نیز مرادی پور ،مطهره
سدیدی،زهراابوترابی،مریمبادامکیومهدیهیلبرحریفانخودپیروزشدند.

خوسف؛ میزبان مسابقات هنرهای زورخانه ای
مشمولی -هشتمین دوره مسابقات هنرهای فردی زورخانه ای استان با
حضور  ۵۰ورزشکار از شش خوسف ،بیرجند ،قاینات ،طبس ،فردوس و
سرایان در گود زورخانه امام علی(ع) روستای تقاب خوسف برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما ،شرکت کنندگان در این مسابقات در شش رشته
سنگ ،میل سنگین ،کباده ،میل بازی ،چرخ چمنی و چرخ تیز با هم به رقابت
ی بیرجند ،فردوس و قاینات مقام های اول تا سوم را کسب
پرداختند و تیم ها 
کردند و تجلیل شدند.

