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از گوشه و کنار استان

غبارروبی گلزار شهدای خوسف
گلزار شهدای خوسف در مراسمی به مناسبت روز شهدا با حضور
فرمانده مرزبانی استان و جمعی از مسئوالن شهرستان غبارروبی
وعطرافشانیشد.بهگزارشخبرنگارما،درآخرینپنج شنبهسال
 ۹۷بسیاری از مردم شهرستان نیز با حضور بر گلزار شهدا و اموات
خودیادوخاطرهآنهاراگرامیداشتند.

جشنی برای آغاز بندگی در آرین شهر

سالخورده 40-دانش آموز دختر پایه سوم ابتدایی دبستانهای
پروین اعتصامی و شهید محمدزاده عباس آباد دشت ،جشن
تکلیف و عبادت خودشان را در حضور اولیا و مربیان و امام جمعه و
امامجماعتآرینشهردرحسینیهصاحبالزمانی(عج)اینشهر،
برگزارکردند.بهگزارش«خراسانجنوبی»،دراینمراسمباشکوه،
نوگالن با اجرای سرود ،جشن قرآن ،خواندن دکلمه ،نمایش و ...
خاطرهایبهیادماندنیبرایخودرقمزدند.

عطرافشانی ضریح امامزاده طبس

توسلی-ضریحمبارکحضرتحسینبنموسیالکاظمطبس(ع)
درآستانه سال نو با حضور جمعی از مسئوالن و مردم غبارروبی و
هدایای مردمی جمع آوری شد .به گزارش «خراسان جنوبی»،
در این مراسم عالوه بر خدام و راهنمایان زائر و کارکنان موسسه
میقات الرضا (ع) ،حدود  ۶۰۰نفر از مسئوالن فرهنگی و اجرایی
شهرستان ،خانواده شهدا ،جانبازان و ایثارگران ،روحانیان،
خادمان فرهنگی شهرستان ،اصناف و قشرهای مختلف مردم
شرکتداشتند.

شارژ هالل احمر نهبندان و سربیشه

جمعیتهایهاللاحمرنهبندانوسربیشهباپیگیریهاینماینده
مردم این شهرستان ها در مجلس شورای اسالمی ،شارژ شد.
نمایندهنهبندانوسربیشهدرمجلسشورایاسالمی،اظهارکرد:
در مکاتبه و پیگیری با رئیس سازمان جمعیت هالل احمر کشور،
درخواستکمک 150میلیونتومانیبهجمعیتهایهاللاحمر
نهبندانوسربیشهمطرحشدکهدرنهایت 15میلیونتوماناعتبار
بهایننهادهاتخصیصیافت.بهگفتهدکتر«افضلی»،درحوزهامداد
ونجاتجادهای،تامینتجهیزاتموردنیازاینجمعیت،اختصاص
بالگرد و  ...نامه نگاری و مذاکره های حضوری و کتبی بسیاری
انجام شده است که در صورت تحقق اطالع رسانی می شود .وی
از تخصیص تجهیزات برای انبارهای جمعیت هالل احمر این دو
شهرستان خبر داد و این تجهیزات را شامل 100دستگاه چادر
امدادی 500،تخته موکت شش متری و هزار تخته پتوی نمدی و
...اعالمکرد.

جشنواره خوسف شناسی

مشمولی-طرحخاورانشناسی(خوسفشناسی)در 15مدرسه
ابتدایی خوسف اجرا شد و 10مدرسه عادی و عشایری آثار و طرح
هایمنتخبخودرادرقالبجشنوارهپایانیدردبستانابنحسام
بهنمایشگذاشتند.بهگزارشخبرنگارما،دراینجشنوارهبیشاز
 20غرفهبا 40موضوعباهمکاریمدیران،معلمان،مربیان،اولیاو
دانشآموزانشاملشخصیتشناسی،شهدایشهرستان،صنایع
دستی مانند تو بافی و پارچه بافی و  ...برپا شده بود که مسئوالن
شهرستانوبهویژهاولیاازآناستقبالکردند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

فرشقرمزبرایمسافرانسرزمینطالیسرخ
حقانی-قایناتباقدمت 30هزارسالهوبهعنوانپیشانی
خراسان جنوبی ،آماده پذیرایی از مسافران نوروزی
است .فرماندار قاینات در جلسه ستاد خدمات سفر این
شهرستان گفت :همه امکانات ،تجهیزات و خدمات الزم
برای ارائه به مسافران و گردشگران فراهم شده است.
مهندس «کریمی» افزود :قاینات با بیشترین آثار تاریخی،
اماکن گردشگری ،تفرجگاه ها ،پارک ها و روستاهای
هدف گردشگری و در موقعیت جاده ترانزیتی زاهدان
و مشهد در جذب گردشگران نوروزی خوب درخشیده
است.ویافزود:درپنجنقطهشهرستانایستگاهراهنمای
مسافران نوروزی با همکاری شهرداری ها ،اداره های
اوقاف و امور خیریه ،میراث فرهنگی ،پلیس راه ،هالل

مشمولی ۳۰ -تن میوه تنظیم بازار برای خوسف درخواست
شده است که توسط سه مرکز فروش توزیع می شود.
فرماندار خوسف ،در جلسه نظارت بر فرایند کاالهای اساسی
شهرستان با اعالم این که برای جذب ،عرضه و نظارت بر
کاالهای اساسی در خوسف کمبود و مشکلی نداریم ،اظهار
کرد :باید نظارت بر کاالها و روند بازار بیشتر شود و به دلیل
نبود بازرس در شهرستان ،بسیج هم باید در این زمینه کمک
کند تا از ورود و عرضه کاالهای قاچاق و بی کیفیت جلوگیری
شود.
«شفیعی» ،افزود :اهمیت کاالها در شرایط تحریم های
اقتصادی حاکم بر جامعه ،نظارت قوی را می طلبد و مردم

نیز باید تخلفات واحدهای صنفی وگران فروشی را به امور
صنفی ،صنعت ،معدن و تجارت و تعزیرات گزارش کنند و
مسئوالن مربوط نیز عالوه بر خط  ،124یک شماره همراه
در دسترس مردم قرار دهند .وی با تاکید بر این که هر سال
جمعیت خوسف در ایام نوروز دو برابر می شود ،ادامه داد:
با توجه به جمعیت مسافر و گردشگر و همچنین قرار گرفتن
در حاشیه جاده ترانزیتی در تعطیالت عید با کمبود میوه،
کاالهای تنظیم بازار و نان مواجه می شویم که باید در این
زمینه سهمیه بیشتری تعلق گیرد .رئیس اداره صنعت ،معدن
و تجارت خوسف نیز در این جلسه از بررسی وضعیت کاالهای
پر مصرف بازار خبر داد و افزود :روغن نباتی به صورت اجباری

منابع طبیعیطبسنیازمندنگاهویژه

همراه با روغن مایع در فروشگاه ها عرضه می شود که در مرکز
استان نیز به همین شکل است و برای شکر و روغن کمبودی
نداریم« .اکبری» ،از درخواست  ۳۰تن میوه تنظیم بازار برای
ایام عید خبر داد و افزود :سه مرکز توزیع در شهر معرفی شده
است که این مراکز حق ندارند میوه دیگری در کنار آن به
فروش برسانند.
معاون دادستان خوسف هم در این جلسه گفت :در بازرسی
های انجام شده ،گران فروشی ،احتکار کاال و عرضه کاال
خارج از قوانین مشاهده نشد و کشیک نوروزی از  16اسفند
ماه شروع شده است و در ایام عید نوروز ادامه دارد« .عرب»،
افزود :دام زنده برای خروج از شهرستان باید مجوز داشته
باشد در غیر این صورت از حمل آن جلوگیری می شود ،چون
تا نیاز شهرستان و استان برای گوشت رفع نشود ،اجازه انتقال
دام زنده به استان های دیگر صادر نمی شود.

فرماندار سرایان :لجام گسیختگی بازار از نبود نظارت است
موسوی -رفع جو روانی حاکم بر بازار نیازمند درک مردم و
مسئوالنازشرایطجنگاقتصادیوروانیحاکمبرکشوراست
و لجام گسیختگی بازار پیامد نبود نظارت هاست .فرماندار
سرایان در آخرین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان
درسال 97بهساریوجاریبودنفعالیتهاینظارتیبربازار
اشاره و اظهار کرد :آن چه که امروزه برای رفع شرایط حاکم بر
بازار نیاز است ،درک بیشتر از شرایط جنگ اقتصادی است.
«ابراهیم رسولی مقدم» ،با بیان این که شرایط عادی در کشور
حاکم نیست و در جنگ اقتصادی و روانی ،دشمن در ظاهر

دیده نمی شود ،افزود :غفلت از نقشه های دشمن سبب می
شودتامشکالتوجوروانیبربازارراازچشمکسبهوخودیها
ببینیمکهآثاربدیبرجامعهخواهدگذاشتتادشمنراحتتر
به اهداف خود برسد .وی ،با انتقاد از روند توزیع مساوی منابع
اعتباری در کانون های فرهنگی هنری تصریح کرد :مالک
توزیعاعتباربایدبراساسعملکردوفعالیتهایاینکانونها
باشد.امامجمعهسرایاننیزباانتقادازنبودنظارتالزمبربازار
اظهارکرد:اینروندسببسوءاستفادهدالالنوجوالنآناندر
شرایطموجودشدهاستوبردامنهفعالیتوسودجوییدالالن

تقویم نوروزی خوسف
مشمولی-ستادتسهیالتسفرخوسفباموضوعبررسیتقویم
برنامه های فرهنگی ،ورزشی ،سالمت و گردشگری شهرستان
درتعطیالتنوروزبرگزارشد.فرماندارخوسف،درایننشستاز
تنظیمتقویمنوروزیخبردادوگفت:باهماهنگیدستگاههای
مختلف تقویم گردشگری ،فرهنگی و مذهبی نوروز  98تنظیم
شده استتامسافرانوگردشگرانیکهبهخوسفسفرمیکنند
عالوهبربازدیدازمناطقمختلف،ازبرنامههایفرهنگی،ورزشی

ومذهبیهمبهرهمندشوند«.شفیعی»،افزود:منطقهگردشگری
عشایری گواب خوسف و مرحله اول دهکده گردشگری در
روستای فاطمیه نصرآباد برای نوروز آماده می شود و اولین
مراسم تحویل سال و روز اول نوروز در امامزاده سید ابوالقاسم
روستاینصرآبادبرگزارخواهدشدودومینبرنامهنیزدرسالروز
وفات حضرت زینب (س) در امامزاده شاه سلطان گولگ بخش
جلگه ماژان خواهد بود .وی افزود :بر اساس تقویم نوروزی

رونمایی از پرچم تصاویر شهدای شاخص
حقانی  -در مراسم گرامی داشت روز شهدا ،از پرچم تصاویر شهدای
شاخص کشور رونمایی شد .فرماندار قاینات در این مراسم ،با
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت :همه ما مسئوالن باید قدردان
آنانوخانوادههایشانباشیم.مهندس«کریمی»افزود:اقتدار،استقالل
وآزادیامروزکشورمرهونجانفشانیهایشهداست.

احمر و آموزش و پرورش ،دایر و بیش از پنج هزار بروشور
و سه هزار کتابچه معرفی مکان های دیدنی ،تاریخی
و تفرجگاه های استان و شهرستان تقدیم مسافران
می شود .همچنین  40غرفه فروش سوغات و هدایا و
صنایع دستی در ورودی شهرهای قاین ،خضری دشت
بیاض ،اسفدن ،آرین شهر و نیمبلوک به عرضه و معرفی
توانمندی های اقتصادی شهرستان می پردازند .به
گزارش «خراسان جنوبی» ،در ادامه این جلسه مسئوالن
کمیته های پنجگانه اسکان ،حمل و نقل ،اطالع رسانی،
انتظامی و هماهنگی شهرداری ها و دهیاری ها و ستاد
خدمات رسان سفر شهرستان گزارشی از فعالیت ها و
برنامه های خود ارائه دادند.

 30تن میوه تنظیم بازار برای خوسف

باخبرنگاران

افزوده می شود .حجت االسالم والمسلمین «نجمی پور» ،در
ادامه برنامه ریزی برای عملیاتی کردن بیانیه گام دوم انقالب
به عنوان موضوعی راهبردی و کلیدی را از وظایف شورای
فرهنگ عمومی با بهره گیری از ظرفیت نخبگان شهرستان
اعالم کرد .در ادامه «مهدی خوشکام» ،مسئول اداره فرهنگ
و ارشاد اسالمی سرایان ،با ارائه گزارشی از فعالیت های این
شورا،ازوجود 26کانونفرهنگیهنریدرمساجدشهرستان
خبر داد و کانون فرهنگی هنری خدام الحسین (ع) سرایان را
یکیازکانونهایفعالشهرستاندانست.
استان،جشنوارهبازیهایبومیمحلیدرسومنوروزبهمیزبانی
روستای گیمنجبخشجلگه ماژان بهصورتاستانیبرگزارمی
شودوترتیببرگزاریاینجشنوارههرروزدریکیازروستاهای
شهرستان ادامه می یابد .به گزارش «خراسان جنوبی» ،قایق
سواری در منطقه گردشگری گواب ،برپایی نمایشگاه صنایع
دستیوتولیداتکشاورزیدامیوعشایریاستاندر 22غرفه
درمجموعهگردشگریگوابوسیاهچادرهایعشایریدرخورو
دیگرمناطقازدیگربرنامههایتدارکدیدهشدهبرایسفرهای
نوروزیدرخوسفاعالمشد.

توسلی-طبسباوجودپنجمیلیونو 500هکتارمساحتنیازمندنگاه
ویژه مسئوالن کشوری و استانی در تخصیص اعتبار است .رئیس اداره
منابع طبیعی و آبخیزداری طبس ،در جمع خبرنگاران شهرستان ،با
تاکیدبرلزومتزریقاعتباربهاینحوزهبهدلیلوسعتبیابانهایطبس،
گفت:بیشازنیمیازمنطقهبیابانیخراسانجنوبیدرطبسقراردارد
ونیازاستاینشهرستانبهشکلویژهایدیدهشود«.محمدیان»،درباره
فعالیتهایبیابانزداییافزود:باوجودامکاناتمحدودوکمینیروها
 ۱۳هکتار نهال کاری ،تولید  ۵۰هزار اصله نهال ریشه ای طاق و ۲۰
هزاراصلهنهالگلدانیو 57هکتارمراقبتوآبیاریکشتداشتیم.

جشنواره سرود و تئاتر

جشنوارهسرودوتئاتردانشآموزانمقاطعمتوسطهاولودومدخترانو
پسرانقایناتبرگزارشد.بهگزارش«خراسانجنوبی»،دراینجشنواره
 12گروه سرود از مقطع پسران و  15گروه سرود از مقطع متوسطه
دخترانباهمدیگربهرقابتپرداختندکهافرادبرترگروههایهرمقطعبه
رقابتهایاستانیمیروندکهدرسالآیندهدربیرجندبرگزارمیشود.

آمادگی حوزه بهداشت قاینات

امکانات و تجهیزات بهداشتی و درمانی برای ارائه خدمات الزم و
مناسببهمسافراننوروزیوشهروندانفراهمشدهاست.رئیسشبکه
بهداشتودرمانقاینات،گفت 20:پایگاهاورژانسجادهای 10،مرکز
بهداشتیودرمانیوسهمرکزدرمانیشبانهروزیوبیمارستانشهدای
قاینباتجهیزاتکاملآمادهارائههرگونهخدماتبهداشتیودرمانیبه
مردمخواهدبود.دکتر«محمدرضاعارفی»،افزود:گروههاینظارتیو
بازرسینیزبهطورمرتبازایناماکنسرکشیمیکنند.

جهادگران ،مهمان نوروزی خوسف

مشمولی-درنشستستادپشتیبانیاردوهایجهادیخوسفاعالم
شد در تعطیالت نوروز چهار گروه جهادی عمرانی و فرهنگی در بخش
جلگهماژانفعالیتمیکنند.سرهنگ«بشیری»،فرماندهسپاهناحیه
خوسف در این نشست ،با اعالم این که از ابتدای امسال به همت گروه
های جهادی شهرستان فعالیت های خوبی برای مرمت و بازسازی
مدارس انجام شده است ،گفت :در چند نوبت تیم های پزشکی از
دانشگاهعلومپزشکیبیرجندنیزدرقالبگروههایجهادیدرمنطقه
خدمترسانیکردهاند.

جلسهمجمععالیبسیجخوسف

مجمع عالی بسیج خوسف با حضور بسیجیان و جمعی از مسئوالن با
محوریت بیانیه گام دوم انقالب در سالن راشد محصل خوسف برگزار
شد .حجت االسالم «نصیرایی» مدیر حوزه های علمیه استان در این
جمع با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب گفت :این بیانیه یک سند مهم و
سرنوشتسازاستکهبایدسرلوحهکارمردمومسئوالننظامقرارگیرد
ودرجامعهنهادینهشود.

