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شهرستان ها
پنج شنبه  2۳اسفند ۷ . ۱۳۹۷رجب  .۱۴۴۰شماره ۲95۵

باخبرنگاران

شهدا قلب تاریخ
حقانی -شهدا ،قلب تاریخ و جوامع بشری هستند که تکریم آنان بر
همه واجب است .امام جمعه قاین در دیدار مسئول ،کارکنان و جمعی
از خانواده های شهدا و ایثارگران شهرستان به مناسبت بزرگداشت
روز شهدا گفت :زنده بودن ،داشتن احساس ،غیرت ورزیدن؛ همه و
همه توسط این قلب های معطر است که به رگ های جوانان تزریق می
شود .حجت االسالم والمسلمین «رحمانی» ،افزود :شهدا با ایثار خود
از شعاع نورشان به جامعه ،روشنی و هدایت بخشیدند.

تجلیل برترین های آزمون سراسری

حقانی  26 -اسفند از برترین های کنکور سراسری سال  97در
مراسمی با حضور مسئوالن اجرایی ،دانشگاهی و خیران قاینات تجلیل
می شود .سید «احمد للهی» ،مدیر آموزش و پرورش قاینات ،گفت :در
کنکور امسال  60نفر رتبه های یک تا هزار را کسب کرده اند.

عیدی شهرداری آیسک

عرب نجات -با وجود مشکالت و تنگناهای مالی با برنامه ریزی انجام
شده پروژه های خوبی در روزهای پایانی سال در آیسک اجرا می شود.
شهردار آیسک ،از اجرای پروژه روشنایی بولوار امام رضا (ع) حد فاصل
میدان سردار شهید عربی تا میدان کوثر و تکمیل پارک خطی بولوار
امام رضا (ع) خبر داد .مهندس «علی مسعودی» ،با تاکید بر رفع نقص
مبلمان شهری ،نظافت و پاکسازی کلی معابر و رنگ آمیزی ،آماده
کردن فضاهای سبز شهری با کاشت گل و نصب المان های نوروزی،
نورپردازی ،نصب پارچه های الوان و تزیینات شهری را از دیگر برنامه
های شهرداری آیسک برشمرد.

تن پوش نو برای 400دانش آموز قاین

به مناسبت جشن نیکوکاری ،مدیر عامل و کارکنان کارخانه ویوان
زرین خاک سابق قاین  400دست لباس را بین دانش آموزان
دختر و پسر مناطق محروم توزیع کردند .به گزارش «خراسان
جنوبی» ،کارگران این کارخانه همچنین در هفته درختکاری
 306نهال را به یاد شهدای قاینات در محوطه کارخانه
کاشتند.

درخواست فرماندار قاینات از احزاب سیاسی

حقانی  -مشکالت کشور قابل حل است بنابراین متنفذان ،نخبگان،
فعاالن سیاسی و عالقه مندان باید توان و انرژی خودشان را در زمینه
توسعه و تعالی كشور به كار گیرند« .کریمی» فرماندار قاینات ،در
نشست هم اندیشی با جمعی از معتمدان ،متنفذان و فعاالن سیاسی
شهرستان ،گفت :شرایط کشور از یك جایگاه مستحكم در غرب آسیا
برخوردار است ،كشور جوان ،قدرت اول منطقه و جزو كشورهای امن
دنیا و غنی از منابع زیرزمینی و روزمینی است.

عیدی  10گروه جهادگر به نهبندانی ها

مرندی 10 -گروه جهادی تعطیالت عید نوروز به مناطق محروم
نهبندان می روند« .ابراهیم مرادی پور» ،مسئول بسیج سازندگی
نهبندان اظهار کرد :از ابتدای امسال  27گروه جهادی به روستاهای
افضل آباد ،کالته حبیب ،تل عارف ،خواجه منجیکو ،چاه عباس اردونی،
شند معصومه ،گله چشمه ،رخنه کالته میر ،مزارسیدعلی ،فیروزآباد،
اسماعیل آباد ،چاه ولی عصر(عج) ،چاهشند ،دغال و حومه برای ارائه
خدمات بهداشتی ،فرهنگی ،عمرانی و اشتغال زایی اعزام شدند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

رئیسسازمانجهادکشاورزیاعالمکرد:

2500میلیاردتومانخسارتقهرطبیعت

فرخ نژاد  -قهر طبیعت دو هزار و
 437میلیارد تومان خسارت به بخش
کشاورزی استان وارد کرد .رئیس
سازمان جهاد کشاورزی اظهار کرد:
با بررسی هایی که در نقاط مختلف
انجام شد همه مناطق استان دارای
خشکسالیبسیارشدید،شدیدومتوسط
است طوری که خبری از ترسالی نیست.
به گزارش خبرنگار ما ،مهندس «قوسی»،
با بیان این که خشکسالی تاثیر خود
را در درجه اول بر منابع آبی گذاشته
است افزود :مبنای مدیریت ،برنامه
ریزی و سیاست گذاری میزان آب قابل
استحصال در اختیار بخش کشاورزی
است اما استمرار زلزله خاموش سبب
شده است میزان آ بدهی قنات ها از
 350میلیون متر مکعب به 194میلیون
متر مکعب کاهش یابد عالوه بر این ،به
دلیل ادامه دار شدن خشکسالی ،درآمد
روستاییان کاهش یافته است و در نتیجه

چاره را در مهاجرت به شهرها دیده اند.
او به کاهش  23هزار هکتاری سطح
زیر کشت استان و در نتیجه کم شدن
درآمد کشاورزان اشاره و اضافه کرد :در

سال های گذشته برای افزایش درآمد
روستاییان و بخش کشاورزی فعالیت
هایی انجام شده است اما کافی نیست.
وی ،با اشاره به تجهیز  22هزار و 596

هکتار از اراضی استان به سیستم های
آبیاری تحت فشار ،ادامه داد :از این
طریق  54میلیون متر مکعب در مصرف
آب کشاورزی صرفه جویی شده است.
وی ،با بیان این که  15درصد از سطح
زیرکشت محصوالت زراعی استان
زیرپوشش سامانه های نوین آبیاری
قرار گرفته است ،افزود :سهم بخش
کشاورزی استان از تولید ناخالص 31
درصد و ارزش افزوده  29درصد است.
به گفته او ،با توجه به شرایط استان و
تاکید بر توسعه واحدهای گلخانه ای
که جزو سیاست های وزارت کشاورزی
است 300 ،واحد ظرفیت خالی در
استان وجود دارد .همچنین ،با توجه
به شرایط موجود و کمبود منابع آبی
باید تجهیز اراضی استان به سیستم
های نوین آبیاری به  30درصد افزایش
یابد که در این زمینه نیاز به افزایش
اعتبار است.

اخبار

قدرشناسی از  200خیر
مدرسهای خوسف
مشمولی  -به منظور تجلیل از  200خیر مدرسه ای ،از
اول اسفند  16جشنواره در مدارس خوسف برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین « شاهبیکی» ،امام جمعه
خوسف ،در مراسم محوری تجلیل از خیران مدرسه
ای روستای سیوجان در دبستان شهید مقری با تبریک
ایام رجب ،گفت :خیران مدرسه ،افرادی هستند که به
اندیشه ها خدمت می کنند و این بهترین نوع خدمت به
جامعه است چون با این اقدام خداپسندانه فکر و اندیشه
ها شکوفا می شود و به همین دلیل است که عالمان
باالترین درجه ها را دارند .مدیر آموزش و پرورش خوسف
نیزدراینمراسمگفت:بهمنظورتجلیلازخیرانمدرسه
ای ،اولیای دانش آموزان و فرهنگیانی که کمک های
قابل توجهی در تجهیز ،نوسازی ،کف و فضاسازی
مدارس در سال اخیر به مراکز آموزشی و پرورشی کرده
اند 16 ،جشنواره در مدارس و مراکز آموزشی خوسف
برگزار شد« .دانایی» ،افزود :امسال جشنواره خیران و
نیک اندیشان مدرسه ای و مدرسه ساز با رویکرد جدیدی
برگزار می شود که ابتدا در قالب برگزاری مراسم مدرسه
ای از خیران تقدیر می شود همچنین ،در بیست و یکمین
جشنواره محوری خیران مدرسه ساز خوسف که 28
فروردین  98برگزار می شود ،از آنان دعوت می شود.

به گزارش«خراسان جنوبی» ،در این مراسم از  33خیر
مدارس شهید مقری و شهید رضازاده روستای سیوجان
تجلیل شد.

آرامش بهاری در  2بقعه نیمبلوک
سدیدی -طرح آرامش بهاری در دو بقعه متبرکه
امامزادگان عبدا ( ...ع) روستای کارشک و اسماعیل(ع)
روستای خشکان بخش نیمبلوک در تعطیالت نوروز
اجرا می شود .مسئول نمایندگی اوقاف و امور
خیریه نیمبلوک اظهار کرد :این طرح از  ۲۷اسفند
شروع میشود و تا  ۱۵فروردین سال  ۹۸ادامه دارد.
«حیدری» ،به برگزاری مراسم سال تحویل در دو بقعه
و اعزام چهار مبلغ در تعطیالت نوروز اشاره کرد و گفت:
برپایی خیمه های معرفت ،شیفت بندی خدام افتخاری،
برپایی غرفه پذیرایی و راهنمایی مسافران نوروزی در
مسیر جاده آسیایی از دیگر برنامه های بقاع متبرکه
حوزه این نمایندگی است.

کاشت نهال به یاد شهدای
محیطبان
همزمان با گرامی داشت روز شهدا 123 ،اصله نهال با
حضورمحیطبانان،مامورانیگانحفاظتمنابعطبیعی

و جمعی از مسئوالن شهرستانی در پاسگاه محیط بانی
گرنگ خوسف کاشته شد« .تقی زاده» ،رئیس نمایندگی
حفاظتمحیطزیستخوسفگفت:اینبرنامهبهمنظور
زنده نگه داشتن یاد و خاطره  123شهید محیط بان که
در راه حفظ و حراست از مواهب الهی جان خود را از
دست دادند ،برگزار شد.

 5بازارچه صنایع دستی
در قاینات
سدیدی -پنج بازارچه صنایع دستی در تعطیالت نوروز
در خضری دشت بیاض ،قاین ،آرین شهر ،اسفدن و
نیمبلوک برپا می شود .رئیس اداره میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری قاینات ،با بیان این که
شهرستان در مسیر مسافران و گردشگران مشهد و
زاهدان است ،افزود :در سفرهای نوروزی کتابچه های
معرفی جاذبه های استان ،نقاط اسکان و ترافیکی نصب
بنرهای معرفی مسیرها ،نمازخانه ها ،بقاع متبرکه و...
به مسافران و گردشگران ارائه می شود« .عباس پور
اسفدن» ،راه اندازی  40غرفه صنایع دستی را در قالب
بازارچه محصوالت و سوغات ،برپایی سیاه چادرهای
عشایری برای معرفی تولیدات و مراسم کوزه شکنی در
منطقهنمونهگردشگریبوذرجمهرراازدیگربرنامههای
نوروزی اعالم کرد.

از گوشه و کنار استان

غبارروبی آستان امامزادگان فردوس
باکمال-آستانامامزادگان«سلطانمحمد»و«سلطانابراهیم»فردوسغبارروبیشد.
بهگزارش«خراسانجنوبی»،سهشنبهشبگذشتهدرفضاییروحانیومعنویپساز
نمازمغربوعشا،ضریحمطهرامامزادگانسلطانمحمدوسلطانابراهیمازنوادگان
امام موسی بن جعفر (ع) توسط امام جمعه و فرمانده انتظامی فردوس و امام جماعت
امامزادگانغبارروبیشد.بنابراینگزارش،دراینمراسمکهجمعزیادیازقشرهای
مختلف مردم شهرستان حضور داشتند و نوای دل انگیز مداحی و مولودی خوانی در
فضایامامزادگانطنیناندازبود،پسازجمعآورینذوراتمردمیازداخلضریحو
شمارشآن،جمعنذورات 96میلیونریالاعالمشد.درادامه،قبورومضجعشریف
امامزادگانسلطانمحمدوسلطانابراهیمباگالبنابشستهشد.

تجلیلمروجانسالمتبشرویه

پورغزنین-همایشتجلیلازمجریانمدارسمروجسالمتدرسالتحصیلی-97
 96باحضورجمعیازمسئوالنشبکهبهداشتودرمانوآموزشوپرورشدرمدرسه
دخترانهشاهدبشرویهبرگزارشد.رئیسشبکهبهداشتودرمانبشرویهدراینهمایش
گفت:طرحمروجسالمتدرمدارسازسال 86درکشورشروعشدهوحدود 19هزار
مدرسه مروج سالمت در کشور فعال است که در این شهرستان نیز 15مدرسه مروج
سالمت داریم .دکتر«حسینی نژاد محبی» ،اظهار کرد :موضوع بهداشت و درمان در
حوزهمدارسبهویژهدرابتداییازاهمیتباالییبرخورداراستکهتوجهویژهمربیان
بهداشتودیگرمعلمانرامیطلبد.بهگفتهوی،مدارسدخترانهشاهدوامالشهدادر
حوزهمروجسالمتباانجامخدماتموفقتردراینزمینهبامشارکتوالدینوافزایش
سطحسالمتکارکنان،توانستندموفقبهکسبامتیازپنجستارهشوند.

توزیع سبد غذایی بین نیازمندان فردوس

با کمال -موسسه خیریه
امام زمان (عج) در اقدامی
خداپسندانه از محل کمک
های خیران 100 ،سبد
غذاییراشاملبرنج،روغن،
ماکارونی ،قند ،حبوبات
و ...تهیه و از طریق رابطان
افتخاریبیننیازمندانتوزیعکرد.مدیرعاملموسسهخیریهامامزمان(عج)فردوس
درگفتوگوبا«خراسانجنوبی»،اظهارکرد:ازحدود 10سالقبلاینسنتحسنه
کهبهدستخیراننیکاندیشدرشهرستانرقمخوردهاستهرسالازمحلکمک
های خیران مبلغی به موسسه خیریه امام زمان (عج) اهدا می شود تا برای نیازمندان
آبرومند سبد کاال تهیه و تحویل آنان شود .سید «شرف الدین اختر» ،افزود :امسال در
آستانه سیزدهم ماه مبارک رجب و نوروز ،خیران شهرستان و فردوسی های مقیم
بقیه شهرستان ها 400میلیون ریال به این امر خداپسندانه اختصاص دادند و ما نیز
کاالهایموردنیازمستمندانراتهیهوباعنوانسبدهایغذاییبین 100خانواریک
تاپنجنفرهتوزیعکردیم.بهگفتهوی،موسسهخیریهامامزمان(عج)عالوهبرکمکبه
تامین معیشت نیازمندان ،در زمینه کمک به تامین جهیزیه ،مسکن زوج های جوان،
ایتامودانشآموزانبیبضاعتفعالیتدارد.

توزیع 84سبد غذایی بین مددجویان سده
 84سبد غذایی بین مددجویان بهزیستی بخش سده توزیع شد .رئیس بهزیستی
قاینات گفت :با رایزنی های انجام شده با موسسه خیریه انصارالحجه (عج) مشهد
 84سبد حمایتی در آستانه عید نوروز تامین و بین مددجویان زیر پوشش این اداره
در بخش سده توزیع شد« .زنگنه» ،ارزش هر بسته را  100هزار تومان اعالم و
اضافه کرد :این سبدها شامل برنج ،روغن ،حبوبات و پوشاک است.

