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شهرستان ها
سه شنبه  30بهمن 1۳ . ۱۳۹۷جمادی الثانی  .۱۴۴۰شماره ۲9۳۵

از گوشه و کنار استان

همایش دانش در معادن زغال سنگ
برگزار می شود
جلسه برنامه ریزی برای برگزاری همایش ملی مدیریت دانش در حوزه
زغالسنگ به میزبانی طبس با حضور جمعی از مسئوالن این شهرستان
برگزار شد .به گزارش «خراسان جنوبی» ،این همایش سال آینده با حضور
کارشناسان ،متخصصان و مدیران شرکت های معدنی و صنعتی فعال در
حوزه زغال سنگ سراسر کشور با تمرکز بر محوریت مدیریت دانش در
معادن زغال سنگ طبس برگزار می شود.
بنابراین گزارش ،با توجه به قابلیت های طبس در حوزه زغال سنگ،
این همایش به منظور مستندسازی تجارب و به اشتراک گذاری دانش
متخصصان و کارشناسان این حوزه برگزار خواهد شد.

زیرکوه آماده پذیرایی از مسافران نوروزی
مسئوالن زیرکوه در جلسه ستاد خدمات سفر شهرستان آمادگی
خود را برای پذیرایی از مسافران و گردشگران نوروزی اعالم کردند.
«عربشاهی» ،فرماندار در این جلسه بر آمادگی هر چه بهتر اورژانس،
شبکه بهداشت و درمان ،شهرداری ها ،هالل احمر و میراث فرهنگی
تاکید کرد.

ضرورت مدیریت چرای شتر در نهبندان
مدیریت چرا به ویژه چرای شتر را با توجه به شرایط خاص و
خشکسالیهای پی در پی که در نهبندان رخ داده است باید داشته باشیم.
مدیر کل حفاظت محیط زیست در مراسم معارفه سرپرست اداره حفاظت
محیط زیست نهبندان با اعالم این مطلب ،گفت :اگر مدیریت چرای شتر
اعمال نشود در آیندهای نزدیک با مشکالت دوچندانی مواجه خواهیم
بود« .اکبری» ،ادامه داد :باید در این زمینه بازنگری الزم انجام شود و نوع
توسعه عوض شود و اشتغال در شهرستان را به سمت و سوی دیگر سوق
دهیم .در پایان«امیر کوهستانی» به عنوان سرپرست جدید اداره حفاظت
محیط زیست نهبندان معرفی شد.

مایه کوبی 608هزار دام علیه
آنتروتوکسمی
بیش از  608هزار دام سبک علیه آنتروتوکسمی واکسینه شد .معاون
سالمت دامپزشکی استان ،گفت :آنتروتوکسمی یکی از بیماری های
دام است که به طور معمول با تغییر ناگهانی در جیره دام بروز می کند
که ممکن است منجر به مرگ دام شود .دکتر «محمد علی بخشی» از
دامداران خواست با توجه به تغییرات جوی هوا و همچنین فرا رسیدن
فصل زایش بره و بزغاله ها جیره غذایی دام های جوان را مدیریت کنند
تا از بروز تلفات ناگهانی در گله و بروز خسارت های اقتصادی جلوگیری
شود .وی یکی از موثرترین روش های پیشگیری از این بیماری را
واکسیناسیون دام های بالغ و جوان قبل از تغییر جیره دانست و تاکید
کرد :به منظور پیشگیری از بروز آنتروتوکسمی در دام ها و جلوگیری
از تلف شدن آن ها ،دامداران عالوه بر واکسیناسیون در تغذیه و جیره
دام ها مدیریت داشته باشند تا بر اثر پرخوری تلف نشوند .به گفته وی،
با توجه به این که بیشتر دام ها در بیابان تلف می شوند و دامداران یا
چوپانان به دامپزشکی اطالع نمی دهند ،آمار دقیقی از تلفات در این
بیماری وجود ندارد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

کشاورزان فقط مجاز به برداشت ساالنه  4862ساعت آب شدند

کسری مخزن دشت فردوس ،بحرانی رو به خشکی
باکمال  -کسری  20میلیون متر مکعبی مخازن دشت
فردوس نشان از شرایط بحرانی رو به خشکی در این دشت
دارد به همین دلیل کشاورزان مجاز به برداشت فقط چهار
هزار و  862ساعت آب در سال شدند.
رئیس اداره منابع آب فردوس با بیان این مطلب گفت:
خشکسالی های  20سال گذشته باعث افت شدید آب
های زیرزمینی و کسری مخزن شده است بنابراین شرکت
آب منطقه ای بر اساس مفاد قانون توزیع عادالنه آب و قانون
تعیین تکلیف چاه ها ،کنتورهای هوشمند آب و برق در چاه
های کشاورزی شهرستان نصب و راه اندازی کرده است
که بر اساس ساعت کارکرد ساالنه ،تنظیم و تعریف می
شود و آبیاری به روش های سنتی مانند گذشته امکان پذیر
نیست .مهندس سید «هادی رحیمی» افزود :با توجه به
شرایط موجود ،از این پس کشاورزان مجاز هستند در دشت

فردوس فقط چهار هزار و  862ساعت در سال از چاه موتور
استفاده کنند و پس از اتمام این ساعات امکان استفاده از
آب وجود نخواهد داشت بنابراین لزوم اعمال مدیریت بر آب
چاه موتورها توسط کشاورزان برای جلوگیری از بروز بحران
به طور کامل ضروری است .به گفته وی ،برای استفاده
بهینه از آب باید روش های نوین آبیاری و جایگزین کردن
کشت های کم آب خواه به جای محصوالتی که به آب زیادی
نیاز دارد به جد در دستور کار قرار گیرد.
وی ،برداشت بی رویه و فشار بیش از توان طبیعت به آبخوان
های زیرزمینی در طول سالیان گذشته را سبب ایجاد
مشکل اساسی در فیزیوگرافی سفره های آب زیرزمینی
دانست و اظهار کرد :اگر روند گذشته ادامه یابد حتی در
صورت تغییر اقلیم و بارندگی ،با ابراز تاسف آب نزوالت
جوی در آبخوان ذخیره نخواهد شد چرا که آبخوان در

عمل توان ذخیره سازی خود را از دست خواهد داد .وی
کسری مخزنی دشت فردوس را ساالنه معادل  20میلیون
متر مکعب اعالم کرد و گفت :این میزان کسری در واقع یک
بحران است که روند رو به خشکی را نشان می دهد بنابراین
بر اساس اهمیت این موضوع ،آب منطقه ای به عنوان
متولی بخش آب کشور مصمم است تا با نصب کنتورهای
هوشمند مانع برداشت بیش از میزان پروانه های صادره
از چاه های کشاورزی شود و نظارت خود را شدت بخشد.
رئیس اداره منابع آب فردوس ،همکاری مراجع قضایی و
انتظامی به منظور جلوگیری از تخلفات مربوط به اضافه
برداشت از چاه های مجاز ،حفر چاه غیر مجاز ،برداشت
غیر مجاز از مصالح رودخانه ای و  ...را دارای اهمیت اعالم
و اظهار کرد :دستگاه قضایی تاکنون همکاری مناسبی با
آب منطقه ای داشته است.

جشنواره شعر فجر استان پایان یافت

تجلیل  13شاعر برگزیده
مشمولی  -اختتامیه هفتمین جشنواره
شعر فجر خراسان جنوبی با حضور محدثی
خراسانی ،جمعی از شاعران برجسته
استانی ،فرهیختگان و ادب دوستان در
سالن استاد محصل راشد خوسف برگزار
و از  13شاعر برتر و برگزیده تجلیل شد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ،در این
مراسم با اشاره به جایگاه علم و ادب و شعر
و موسیقی خوسف گفت :به همین دلیل
دبیرخانه دایمی شعر فجر خراسان جنوبی
در خوسف است و هر سال این جشنواره
در این شهرستان برگزار می شود« .نبی
زاده» ،با اشاره به ارسال  548اثر از 192
شاعر با محتوای آیینی ،پایداری و انقالبی
به دبیرخانه دایمی جشنواره شعر فجر
و حضور پر رنگ شاعران شهرستانی،
خواهران و در حوزه کودک و نوجوان
افزود :با داوری شاعران برجسته کشوری
و استانی مصطفی محدثی خراسانی ،پیام
یوسفی و مجید خزائی وفا آثار شاعران
ارزیابی شد که سه نفر برگزیده و 10نفر
نیز شایسته قدردانی انتخاب شدند و
اشعار برگزیده شاعران هر شهرستان در
بهار  98چاپ می شود« .مصطفی محدثی
خراسانی» از داوران جشنواره شعر فجر
نیز در حاشیه این جشنواره به خبرنگار ما
گفت :در سال های اخیر شعر خراسان

جنوبی پیشرفت خوبی داشته است و
شاعران استان شعرهای بسیار مطلوبی
را به دبیرخانه ارسال کرده بودند که اگر
در جشنواره های ملی هم شرکت می
کردند رتبه می آوردند .این شاعر برجسته
کشوری ،با بیان این که وجود آرامگاه
مشاهیر و زادگاه آن ها می تواند موج
فرهنگی ایجاد کند و پایگاه خردمندی،
اندیشه ورزی ،رشد ،شکوفایی و هنر باشد،
افزود :وجود آرامگاه ابن حسام در خوسف
که از مفاخر ادبیات فارسی است ،یکی از
قابلیت هایی است که باید در سطح کالن

و ملی مطرح شود تا از این فضا برای قوام
بیشتر فرهنگ و هنر و ادبیات خراسان
جنوبی بهره ببرد .وی درباره رسالت شعر
افزود :شعر در انجام رسالت خود در 40
سالگی انقالب ،از موشک کم ندارد و در
واقع خیلی خوب توانسته است پیام انقالب
را به گوش جهانیان برساند .استاد ناقوس
(غالمحسین یوسفی) از شاعران برجسته
استانی نیز در زمینه جشنواره شعر فجر
ابراز خرسندی کرد و افزود :حضور شاعران
برجسته در جشنواره شعر فجر ،داغ از
دل من برداشت و رباعی هایی که درباره

شهدا خوانده شد توانست فضای شعری
جشنواره را عرفانی کند.

• •قدردانی از برترین ها

به گزارش «خراسان جنوبی» ،در پایان پس
از قرائت بیانیه هیئت داوران از شاعران
محمد رضا اسالمی از بیرجند ،میری
(نهبندان) ،فاطمه حسینی فر (بیرجند)،
سید عباس محسن زاده ( بشرویه) ،ام
البنین جمالی (بیرجند) ،آسیه تحویلی
(فردوس) ،سعید ارشادی (سرایان)،
علیرضا قاسمی (خوسف) ،زهرا انوری و
زهرا قرائی از قاینات با لوح تقدیر ،تندیس
جشنواره و هر کدام به مبلغ یک میلیون
ریال قدردانی شد .همچنین سید روح ا...
فریدونی (بشرویه) ،سید محمود زینلی
(درمیان) و صفیه قومنجانی (فردوس) نیز
به عنوان نفرات برگزیده اول تا سوم معرفی
و با لوح ،تندیس جشنواره و هدایای نقدی
تجلیل شدند .از اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی شهرستان سرایان نیز به دلیل
بیشترین جذب آثار تقدیر شد.

• •در حاشیه

* مهمانان و شاعران شرکت کننده در
جشنواره با حضور در آرامگاه ابن حسام
خوسفی ،عصر شعر برپا و تعدادی از
شاعران بیرجند و خوسف شعرهای خود
را در آن جا قرائت کردند.
* غرفه های پخت آش و کف محلی رایگان
نیز در بیرون محل برگزاری جشنواره
برپا شد.

با خبرنگاران

پایان فوتسال جام فجر بشرویه
اختتامیه رقابت های فوتسال جام فجر دستگاه های اجرایی
بشرویه ،گرامی داشت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند
انقالب اسالمی با حضور مسئوالن برگزار شد .به گزارش «خراسان
جنوبی» ،در این دوره از رقابت ها تیم بخشداری مرکزی اول شد،
آموزش و پرورش مقام دوم و نیروی انتظامی هم مقام سوم را کسب
کرد که با اهدای کاپ و حکم قهرمانی به ترتیب از سرپرستان تیم
های اول تا سوم تقدیر شد .همچنین جام اخالق رقابت ها به تیم
شبکه بهداشت تعلق گرفت.

تیم شهید مقری ،فاتح فوتسال خوسف
رقابت های فوتسال جام فجر با حضور هشت تیم به مناسبت 40
سالگی انقالب در سالن ورزشی شهید نجفی خوسف برگزار و در
پایان تیم شهید مقری کالته ملک فاتح این دوره از رقابت ها شد .به
گزارش خبرنگار ما ،در شب پایانی و نهایی این رقابت ها تیم فوتسال
شهید مقری کالته ملک با نتیجه هشت بر یک «دهیاری همچ» را
برد و به مقام قهرمانی رسید و تیم دهیاری خرم نیز به دلیل حضور
نیافتن «تعمیرات لوازم خانگی» کارگر مقام سوم را به دست آورد.
در پایان از این تیم ها تقدیر شد.

جام فجر فوتسال خضری دشت بیاض
جام فوتسال به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب و گرامی
داشت یاد شهید مدافع وطن محسن مشرقی مقدم ،در رده سنی
نونهاالن با حضور  13تیم در خضری دشت بیاض برگزار و تیم
پرسپولیس قهرمان این رقابت ها شد .به گزارش«خراسان جنوبی»،
در رقابت رده بندی ،تیم شهید چمران توانست با یک بازی منطقی
تیم پر قدرت شهید مشرقی را با نتیجه سه بر دو شکست دهد و به مقام
سوماینرقابتهادستیابد.دربازیفینالنیزدوتیمشهیدحججی
و پرسپولیس به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با برتری دو بر
یک تیم پرسپولیس همراه شد.

«افضلی» ناظر کمیته اشتغال استان شد
دکتر « افضلی» ،نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای
اسالمی به عنوان ناظر در کمیته هماهنگی اشتغال خراسان جنوبی
انتخاب شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» ،در این کمیته استانداربه عنوان
رئیس و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به عنوان دبیر
و یکی از نمایندگان استان به انتخاب مجلس شورای اسالمی به
عنوان ناظر حضور دارند.

مدرسه نو برای دانش آموزان فهالنج
آموزشگاه شش کالسه روستای فهالنج طبس با حضور جمعی از
مسئوالن این شهرستان به بهره برداری رسید« .طالیی مقدم»،
معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس ،با اشاره به مشارکت بنیاد
خیریه علوی در احداث این آموزشگاه ،گفت :برای احداث آن 850
میلیون تومان تأمین و هزینه شده است.

