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شهرستان ها
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با خبرنگاران

گرامی داشت شهید
صیاد شیرازی در شاهرخت
دروگر -مراسم گرامی داشت شهید صیاد شیرازی به
مناسبت هفته ارتش ،از طرف قرارگاه عملیاتی تیپ
شهید نصر در شاهرخت برگزار شد .امام جمعه حاجی
آباد در این مراسم گفت :شهید صیاد شیرازی با تهذیب
نفس و خودسازی به آرزوی دیرینه خود که شهادت
بود رسید .حجت االسالم والمسلمین «مرتضایی نیا»،
اظهار کرد :نیروهای مسلح ،چراغ امت هستند و در
هر عرصه ای که نیاز باشد چه در دفاع از کشور و چه
در سازندگی و کمک به مردم شاهد جانفشانی شان
هستیم .او گفت :آمریکا منشا تروریست است و به ناحق
و در اقدام وقیحانه ،سپاه قهرمان را که مولد انقالب
است تروریست خطاب می کند .وی ،افزود :آمریکا و
استکبار بدانند که سپاه قهرمان در کنار ارتش دالور،
نیروهای انتظامی و آحاد مردم یک واحد و آماده دفاع
از کیان ایران هستند.

قاینات ،خرداد میزبان
رقابت های قرآنی
حقانی -چهل و دومین دوره مسابقات قرآن اداره
اوقافو امور خیریه خرداد ماه در قاینات برگزار می
شود .رئیس اداره اوقاف و امور خیریه قاینات ،گفت :این
رقابت ها در دو گروه خواهران و برادران و سنین باالی
 18سال در جوار امامزاده زید فرخ آباد برگزار خواهد
شد .حجت االسالم «رحیمی» ،افزود :این رقابت ها
در رشته های حفظ یک ،پنج 10،و کل قرآن ،قرائت،
ترتیل ،اذان و دعا برگزار می شود .وی ،با بیان این که
 850نفر در طرح تربیت حافظان قرآن کریم قاینات
فعالیت دارند ،گفت :این تعداد از یک جزء تا پنج،10 ،
 20و کل قرآن کریم در حال حفظ هستند و 10حافظ
کل قرآن کریم در شهرستان فعالیت دارند به عالوه،
دو نفر از مربیان نمونه قرآن کریم در اواخر فروردین ماه
جاری به دیدار مقام معظم رهبری نایل می شوند.

 15کالس کانکسی برای درمیان
 15کالس درس به طور کانکسی در شهرستان درمیان
برپا می شود .مدیر آموزش و پرورش درمیان ،با اشاره
به وجود مدارس کانکسی در شهرستان ،گفت12 :
کالس در دبستان شهید احمدزاده طبس مسینا در
کانکس برگزار می شود« .مقیمی» ،با بیان این که سه
کالس در روستای محمدآباد و دوره اول متوسطه در
مدرسه صدیقه طاهره (س) قهستان به صورت کانکس
است ،افزود :درمیان به تازگی از نعمت گاز برخوردار
شده است و بیشتر مدارس در زمینه سیستم گرمایشی
نیاز به گازکشی دارد .وی ،مهم ترین درخواست مردم
از خیران را احداث یک خوابگاه در اسدیه اعالم و اضافه
کرد :مدرسه دخترانه و شبانه روزی دبیرستان محمود
فقیهی نیاز مبرم به احداث خوابگاه دارد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

امامجمعهبشرویه:

دکتر«افضلی»خبرداد:

منطقهویژهانرژیهاینوسربیشهدرالیحهدولت
سربیشه در رایزنی با مسئوالن دولتی به
عنوان منطقه ویژه انرژی های تجدیدپذیر
در الیحه دولت گنجانده شد و تصویب
آن در حال پیگیری است که به احتمال
زیاد به زودی تصویب و عملیاتی میشود.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه با
بیان این که نیروی انسانی ،حرف اول
توسعه را می زند ،افزود :توسعه در گرو
تامین زیرساخت هاست و باید در ابتدا به
تجهیز و ایجاد زیرساخت های شهرستان
پرداخته شود .دکتر «افضلی» ،گفت :در
بین شهرستان های استان ،روستاهای
نهبندان و سربیشه بدترین وضع را در
آب رسانی روستایی دارد که باید تامین
منابع آب این روستاها در اولویت قرار
گیرد .وی ،با بیان این که توسعه باید برای
مردم ملموس باشد و آن را در زندگی خود
به طور واضح درک کنند دستیابی به

توسعه را با حضور فعال همه در این مسیر
قابل تحقق دانست و گفت :برای تحقق
توسعههمهجانبهدرشهرستاندستگاهها
نیز باید پای کار بیایند و خود را محدود و
گرفتار در امور روزانه و قوانین نکنند .به
گفته وی با ابراز تاسف ،سربیشه دچار
عقب ماندگی تاریخی به دلیل بی توجهی
مسئوالن در سال های گذشته است و
هر چند برای گام نهادن این شهرستان
در مسیر توسعه قدم هایی برداشته و
فعالیت هایی انجام شده است اما با توجه
به محرومیت منطقه ،میزان کار انجام
شده به چشم نمی آید .وی ،با بیان این
که برای دستیابی به توسعه در برخی
بخشها مسئوالن ورود کرده اند ،افزود:
برخی از بخش ها هنوز ورودی به آن انجام
نشده است و باید هر چه سریع تر ورود به
آن شروع شود.

رخداد نادر در باغ های پسته قاینات
حقانی -پدیده نادر به وجود آمده در
باغستا نهای پسته قاینات سبب بروز
خسارتهایی به پسته کاران شده است .یکی از
پسته کاران قدیمی قاین گفت :به تازگی هنگام
تیلرزنی و حذف علف های هرز از باغ های پسته
خود متوجه این پدیده نادر شده است .سید
«سعید احمدی» که حدود سه هکتار باغ پسته
در محدوده قاین دارد ،ادامه داد :درختانی
که بیش از  15سال متوالی بارداری داشته و
از پسته بسیار مرغوب نوع کله قوچی و بادامی
برخوردار بوده به طور غیر مترقبه دچار گلدهی
نر شده است .وی اظهار کرد :این درختان
حدود  40اصله است که از  15سال پیش تولید
خوبی داشته اما امسال تغییر جنسیت داده و

به درختان تا حدودی بی محصول تبدیل شده
است .به گفته وی ،برابر بررسی های انجام شده،
گل های موجود در این درختان بی اثر و بدون
گرده است به عالوه این پدیده نادر تا حدودی در
بیشترباغهایپستهقاینخودنماییمیکند.به
گفته وی این موضوع چنان چه به موقع بررسی
شود و برای جلوگیری از آن اقدام نشود حدود
 20سال طول خواهد کشید که این درختان
دوباره به جای اول برگردد.
مسئول روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی
قاینات هم دلیل این پدیده را تغییر آب و هوا
و وجود نوعی کنه دریوفید پسته اعالم کرد.
مهندس «بهروان» ،با بیان این که خوشه های
درختان تعدادی از باغ های پسته شهرستان

بر اثر عامل ناشناخته ای به طور غیر مترقبه به
خوشه های نر تبدیل شده است ،افزود :با توجه
به سطح وسیع و قابل مالحظه این رخداد ،نیاز
به پیگیری بیشتر و کارشناسی دارد که موضوع
به مرکز تحقیقات و آموزش سازمان جهاد
کشاورزی ارجاع و از کارشناسان تخصصی
زبده درخواست بررسی شده است .به گفته وی،
کنه های دریوفید موجودات بسیار ریزی هستند
که اندازه آن ها حدود  160میکرون است و در
ورودی قسمت های سبز گیاه زندگی می کنند
به عالوه ،این حشرات در زمستان ال به الی فلس
جوانه ها زندگی می کند و در اوایل بهار همراه
با رشد جوانه های درخت شروع به فعالیت و
خسارت می کند.

وی گفت :این حشرات با نیش زدن بافت های
نرم درخت پسته شروع به تغذیه از شیره گیاهی
می کند و البته هر چه بافت گیاه خشن تر شود
این حشرات خسارت های کمتری خواهد
داشت .او ،با بیان این که این حشرات به دلیل
ترشح بزاق خود به داخل شیره گیاهی به تشکیل
و تغییر در رویش برگ ها و جوانه های گیاه نمایان
می شود ،افزود :بهترین راه مبارزه با این آفت،
سم پاشی بهاره و در زمستان حذف شاخه های
بد شکل و خسارت دیده و سوزاندن آن هاست.
وی گفت :قاینات دو هزار و  375هکتار باغ
پسته دارد که از این میزان هزار و  182هکتار
بارده است و ساالنه هزار و 140تن پسته خشک
تولید می شود.

از میان خبرها

 32طرح پرورش شتر در نهبندان
 32طرح پرورش شتر با پرداخت  37میلیارد و  93میلیون ریال
تسهیالت روستایی و عشایری سال  97در نهبندان اجرا شد.
مدیر جهاد کشاورزی نهبندان اظهار کرد :با اجرای این طرحها
 540نفر شتر به جمعیت شتر شهرستان افزوده شد« .محمد
مالکی» ،با بیان این که  17هزار نفر شتر در نهبندان وجود دارد،
افزود 12 :هزار نفر در قطب های پرورش شتر شهرستان از جمله

دهسلم ،چاهداشی ،حیدرآباد ،علی آباد کهنو و چاهدراز وجود
دارد و پنج هزار نفر در مجتمع پرورش شتر در حاشیه شهر در حال
پرورش است .به گفته وی تداوم خشکسالی سبب شده است در
 10سال گذشته جمعیت شتر این شهرستان از  24به  17هزار
نفر کاهش یابد .وی گفت :نهبندان ،اولین پرورش دهنده شتر در
خراسان جنوبی و یکی از قطب های پرورش شتر در کشور است و

ساالنه بیش از چهار هزار نفر شتر از این شهرستان برای کشتار و
پرورش به دیگر نقاط کشور حمل می شود .او به تولید ساالنه هزار
و  220تن گوشت ،هزار و  147تن شیر و بیش از  20تن پشم شتر
در نهبندان اشاره و اظهار کرد :برای فراوری شیر شتر در کارخانه
در حال احداث شیر شهرستان یک خط فراوری در نظر گرفته
شده است.

اعتقادها در برنامه های شاد زیر سوال نرود
پورغزنین -اجرای برنامه های شاد و متنوع برای جوانان مانعی
ندارد اما باید در نظر داشت تا اعتقادها و مسائل دینی مذهبی زیر
سوال نرود .امام جمعه بشرویه در نشست ستاد امور جوانان این
شهرستان ،با تبریک اعیاد پیش رو ،گفت :برنامه شاد و مفرح باید
در چارچوب شهرستان برگزار شود و می توان با همکاری نهادهای
فرهنگی،برنامههایفرهنگیزیادیرابرگزارکرد.حجتاالسالم
والمسلمین«معلمی» ،افزود :اکنون که در دور دوم انقالب هستیم
باید به جوانان بها بدهیم و خیلی از امور به آن ها واگذار شود چرا که
در هشت سال دفاع مقدس نیز بیشتر فرماندهان جنگ ،میانگین
سنی  22تا  30سال داشتند .او ،از مسئوالن ورزشی شهرستان
انتقاد کرد و گفت :امکانات تفریحی و ورزشی در بشرویه کم است
و در این زمینه نوجوانان و جوانان با مشکالتی مواجه هستند .او،
با گالیه از این که وقتی در یک شهر گرم و خشک یک استخر شنا
برای طراوت و استفاده ورزشی وجود ندارد چه انتظار داریم تا
جوانان وقتشان پر شود .سرپرست فرمانداری بشرویه هم ضمن
تشکر از حضور حداکثری مردم و جوانان در راهپیمایی حمایت
از سپاه ،گفت :این جوانان ،همان فرزندان رزمندگانی هستند
که در جوانی کار جهادی انجام داده اند و اکنون نوبت آن هاست.
«شفیعی» افزود :به منظور بهره گیری و مشاوره گرفتن از جوانان
باید فرم های استعدادیابی طراحی کنیم و استعدادهای آنان
را در عرصه های مختلف به کار گیریم .به گفته وی ،طرح های
اشتغالزایی جوانان با جدیت پیگیری و راه های موانع پیشروی
آنان برطرف می شود.

مقاوم سازی 7368مسکن در طبس
فرخنژاد-هفت هزار و 368واحد مسکونی طی سال های گذشته
در  105روستا و دو شهر عشق آباد و دیهوک طبس مقاوم سازی
شد .مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی طبس ،در گفت و گو با
«خراسان جنوبی» ،با تاکید بر بهبود در ارتقای کیفیت واحدهای
مسکن روستایی اظهار کرد :طرح ساخت ویژه به سازی مسکن
روستایی از سال  84همزمان با سراسر کشور در روستاها و
شهرهای زیر  20هزار جمعیت شهرستان آغاز شد و هفت هزار
و  368واحد با تسهیالت در  105روستا و دو شهر عشق آباد و
دیهوک مقاوم سازی شده است« .یوسفی پور» ،از پرداخت 250
میلیون ریال تسهیالت و کمک بالعوض برای بافت های فرسوده
خبر داد و اضافه کرد :پرداخت وام قرض الحسنه تا سقف 120
میلیون ریال برای متقاضیانی که در سال های گذشته وام مسکن
روستایی دریافت کرده اند و واحد آن ها تکمیل و قابل سکونت
نشده است هم پرداخت می شود .وی ،طرح هادی روستایی را
ضمن سامان دهی و اصالح بافت موجود ،سبب ایجاد زمینه
توسعه و عمران و هدایت فیزیکی روستاها دانست و افزود :برای
همه روستاهای باالی  20خانوار و  32روستای زیر  20خانوار
طرح هادی تهیه و در  54روستای طبس این طرح با اعتباری
معادل  210میلیارد ریال اجرا شده است .به گفته وی498 ،
واحد مسکونی که شامل  184واحد در نقاط مختلف شهر و 314
واحد در قالب مسکن مهر در عشق آباد و دیهوک است ،احداث شد.
وی از کلنگ زنی ساخت  14واحد مسکونی در دهه حساب 100
امام(ره) در روستای جمز خبر و ادامه داد :هشت هزار و  650جلد
سند در  38روستا و دو شهر عشق آباد و دیهوک صادر شده است.

