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با خبرنگاران

تجلیل 50خیر مدرسه ساز در خوسف

پرونده قطور خسارت های
سیل در بشرویه

گزارشیازتاللوء هنردردلکویر

مجسمههایگلی

مشمولی  -در بیست و یکمین جشنواره خیران مدرسه
ساز خوسف با حضور مردم ،خیران ،مسئوالن استانی و
شهرستانی از  ۵۰خیر مدرسه ساز قدردانی شد .فرماندار و
رئیس شورای آموزش و پرورش خوسف در این مراسم با اشاره
بهپراکندگیجمعیتشهرستانومهاجرتروستاییانبهشهر
و کمبود کالس درس در شهر خوسف گفت :کمبود اعتبارات
در این شهرستان تازه تاسیس باعث شده است تا در زمینه
میانگین توسعه ،از برخی شهرستان ها عقب بیفتد طوری که
نیاز به منابع اعتباری ویژه دارد« .شفیعی» با تقدیر از خیران
که برای آینده سازان جامعه سرمایه گذاری می کنند ،افزود:
با توجه به کمبود اعتبارات ،آموزش و پرورش خوسف در زمینه
مدرسه سازی و امکانات آموزشی با همت خیران توسعه یافته
است و همه دانش آموزان از نعمت سوادآموزی برخوردار
می شوند و این باقیات و صالحاتی برای خیران است .مدیر
آموزش و پرورش شهرستان نیز درباره نیاز شهر خوسف به
ساخت مدرسه گفت :با همکاری مدارس15جشنواره خیران
مدرسه ساز در مرحله آموزشگاهی در اسفند  97برگزار شد
که رتبه اول استان را کسب کرد« .دانایی» درباره اقداماتی که
توسط خیران در حال انجام است ،به تجلیل از  250خیر در
شهرستان اشاره کرد و افزود :پنج واحد آموزشی در روستای
گل ،حومه و بیشه ،اردوگاه دانش آموزی ،خوابگاه شبانه روزی
و کودکستان در مرحله احداث قرار دارد .به گفته وی ،از 19
میلیارد و  650میلیون ریال تعهد شده در بیستمین جشنواره
خیران مدرسه ساز خوسف حدود  400میلیون ریال محقق
نشده است.

مرندی -آب و گل به مدد دستان هنرمندان
مجسمه ساز حاضر در دومین جشنواره ملی
مجسمه های نمکی در تاالب کجی نهبندان،
جانی دوباره به خاک بخشید.
به گزارش خبرنگار ما ،نهبندان طی روزهای
پنج شنبه و جمعه میزبان هنرمندانی بود که
برای خلق آثار هنری در قالب جشنواره ای ملی
به تاالب کجی نمکزار این شهرستان سفر کرده
بودند .در جای جای بخشی از ساحل این منطقه
بکر طبیعی ،هنرمندان شرکت کننده ذوق هنری
خود را به کار گرفتند و در رقابتی نفس گیر و
هیجان انگیز و با تحمل سختی و وسواس دست
به خلق مجسمه هایی تماشایی زدند و گویی در
هر اثر یک زندگی نهفته بود .گل های بی روح،
مشت مشت روی هم قرار می گرفت و به مدد
سرانگشت هنرمند هنرمندان حاضر در جشنواره
در نهایت مجسمه هایی خلق می شد که دنیای
جدیدی از هنر را مقابل چشم حاضران قرار می
داد و روح زندگی را در حجمی از گل جاری می
کرد .نکته جالب توجهی که در عمق نگاه بازدید
کنندگان ،مسئوالن و هنرمندان دیده می شد
این بود که انگار چشمانشان می خندید .آن ها
برای ساعت ها در محیطی بکر و فارغ از زندگی

خرید 3/5تن زعفران از
زعفرانکاران قاینات

برات در سرایان و آیین «میلک دگیر کرده»

حقانی  -به منظور حمایت از تولید کنندگان و باغداران طی
دو سال گذشته  3.5تن زعفران به طور مستقیم از کشاورزان
و زعفران کاران قاینات خریداری شده است .رئیس اتحادیه
های تعاونی روستایی قاینات با اعالم این مطلب گفت :این
اقدام به جا و به موقع سازمان تعاون باعث شد تا ارزش زعفران
به صورت قابل مالحظه ای افزایش یابد« .هوشیار» ،افزود:
زعفران خریداری شده حداقل کیلویی  15میلیون ریال
باالی قیمت بازار خریداری شده است .وی توزیع هزار و 200
تن آرد طی یک سال گذشته در روستاها را از دیگر اقدام های
این اتحادیه اعالم و اظهار کرد :در این مدت سه هزار تن انواع
خوراک دام نیز بین اعضا توزیع شده است.

جشن جوان در خوسف
به مناسبت میالد حضرت علی اکبر (ع) مراسم جشن و
سروری در سالن ورزشی شهر خوسف برگزار شد .به گزارش
خبرنگار ما ،در این مراسم گروه تلویزیونی (خوشحال و
نخعی) خراسان جنوبی به اجرای برنامه های نمایشی و طنز
پرداختند .اجرای گروه های موسیقی و برگزاری مسابقه از
دیگر برنامه ها بود.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

ماشینی قرار گرفته
بودند و خود ،خودشان
را نظاره گر بودند و نگاه
ها همه مبهوت انگشتان
هنرمندی بود که به مدد
ذوق و اندیشه به گل ،جان
می بخشید.

• •رقابت  25گروه

رئیس اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی نهبندان
در حاشیه این جشنواره
به خبرنگار ما گفت :هنرمندانی كه در جشنواره
ملی مجسمه های نمكی تاالب كجی حضور
دارند ،از  11استان کشور در قالب  25گروه
با هم رقابت کردند و هنرمندان فقط تا ساعت
 14جمعه فرصت داشتند آثار خود را تكمیل
كنند .سید حسین هاشمی افزود :در این دوره
از جشنواره هنرمندانی از استان های خراسان
های جنوبی و رضوی ،سمنان ،همدان ،لرستان،
البرز ،یزد ،آذربایجان شرقی ،کرمان و تهران
با یکدیگر به رقابت پرداختند .به گفته وی این
جشنواره در معرفی هر چه بیشتر ظرفیت های

موسوی -آیین میلک دگیر کرده یا شمع روشن کردن در سرایان
از میراث معنوی است که  21آبان سال  96در فهرست آثار معنوی
(ناملموس) کشور به ثبت رسیده است.
مسئول اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری سرایان
شمع روشن کردن (شمع دگیر) را از جمله آیینها و مراسم بانوان
شهرستان در  ۱۴شعبان (روز برات) اعالم کرد که برای برآوردن
حاجات انجام میدهند.
«محمد عرب» ،افزود :در زمانهای بسیار دور که شمعهای امروزی
نبوده است ،مردم شمع درست میکردند که به آن میلک میگفتند و
به این مراسم نیز (میلک دگیر کرده) میگویند.
به گفته وی ،بیشتر بانوان و زنان سالخورده سرایان در این مراسم
شرکت میکنند و این مراسم مربوط به قوم و طایفه خاصی نیست.
وی ،ادامه داد :آنها معتقدند که در این روز به چهار محل که مورد

احترام آنهاست می روند و در آن جا برای برآوردن حاجات خود شمع
روشن میکنند و تعدادی از آنها که حاجات شان برآورده شده است
شیرینی ،نقل و شکالت تقسیم میکنند.
وی اظهار کرد :این چهار محل شامل؛ مسجد میرهاشم ،آرامگاه
تورانشاه ،تکیه حضرت رقیه (س) ( -کوت سنگ) و تکیه حضرت
علیاصغر(ع) ( -مربیجه) است که از جمله مکانهای مورد احترام
در این شهرستان است« .عرب» با بیان این که با توجه به اطالعات
موجود این مراسم از زمان قدیم اجرا میشده است ،افزود :تاریخ
دقیقی از انجام این مراسم در دست نیست اما با توجه به مصاحبه و
انجام پژوهش و پرسش از کهن ساالن و بزرگان مشخص است که این
مراسم بیش از  100سال قدمت دارد.
به گفته عرب ،روز برات برای افرادی که شخصی از آن ها در سال
گذشته فوت کرده از اهمیت بیشتری برخوردار است و سعی می

کمک های ادامه دار قاین به سیل زدگان
حقانی  -در ادامه یاری رسانی به سیل زدگان
شمال و جنوب کشور؛ کارکنان اداره ها ،نهادها،
شرکت های دولتی و خصوصی ،اصناف ،بازاریان،

طبیعی و گردشگری شهرستان نهبندان و استان
نقش بسزایی دارد .فرماندار نهبندان نیز با اشاره
به شرایط محیطی و طبیعی تاالب کجی و آبگیری
مناسب آن گفت :با وجود تمام مشکالت ،شرایط
برای برگزاری دومین جشنواره ملی مجسمه های
نمکی در تاالب کجی فراهم شد.
«کریمان خراسانی» برگزاری این گونه جشنواره
ها را باعث ایجاد محیطی پویا و نشاط آور برای
همه دانست و تشویق هنرمندان بومی و غیر بومی،
شناساندن ظرفیت های شهرستان نهبندان و
به ویژه تاالب کجی نمکزار به گردشگران و فعال
شدن چرخ اقتصاد را از اهداف این جشنواره بیان

قشرهای مختلف مردم و روستاییان قاینات به
کمک همنوعان خود ادامه دادند.
به گزارش «خراسان جنوبی» ،در همین زمینه

کرد .به گزارش خبرنگار ما ،تاالب کجی نمکزار
نهبندان با چشم انداز زیبا در  75کیلومتری
نهبندان و حاشیه محور اصلی این شهرستان به
بیرجند قرار گرفته است .مساحت آن بیش از 22
هزار هکتار است و با وجود دو دهه خشکسالی در
استان هنوز زنده و پایدار است و زیستگاه پرندگان
آبزی زیادی به شمار می رود و در بارندگی های
نافع سال گذشته و امسال آبگیری شده است.
این گزارش حاکی است ،پس از پایان هنرنمایی
هنرمندان ،داوران به ارزیابی آثار تولیدی
پرداختند که تا لحظه ارسال گزارش نتایج آن
مشخص نبود.

کنند از هر شهری که باشند در این روز خود را به قبر درگذشتگانشان
برسانند .وی پخت نان روغنی و توزیع بین اقوام ،همسایگان و نیز
مستمندان را یکی دیگر از رسوم شهر سرایان در روز برات اعالم کرد.

 45نفر از طالب مدرسه جعفریه قدیمه قاین این
هفته برای  15روز امدادرسانی به سیل زدگان،
به این نقاط می روند .بنابراین گزارش ،بانوان
نیکوکار قاینی سه تن کلوچه محلی قاینی که از
ماندگاری باالیی برخوردار است برای مناطق

سیل زده تهیه می کنند .این گزارش حاکی است،
شرکت های تروند زعفران قاین و تیزپاک خراسان
 220کارتن آبمیوه و زرشک و  220کارتن مواد
شوینده را به مناطق سیل زده خوزستان و لرستان
ارسال کردند.

پورغزنین  -آخرین گزارش از برآورد میزان
خسارت های سیل در بشرویه اعالم شد.
سرپرست فرمانداری شهرستان بشرویه در جلسه
بررسی خسارت های بارندگی اخیر در شهرستان
که با حضور مدیر کل مدیریت بحران برگزار شد
گفت :میزان بارندگی در بشرویه  ۳۰میلی متر
بود اما ایستگاه های بارانسنجی نیگنان و دیگر
روستاهای اطراف ،بارندگی  ۵۳میلی متری را
ثبت کردند.
«شفیعی» افزود :در بارندگی اخیر حجم سیالب
در بعضی از مناطق شدید بود و با وجود آمادگی
الزم دستگاه ها و تقویت بعضی بندسارها و حفظ
استحکام آن ها اما باز هم دو منطقه در ارسک و
بخش مرکزی دچار خسارت شد و موتورپمپ اتحاد
و روستای بندان نیگنان از جمله مناطقی بود که
خسارت دید .وی اظهار کرد :در سیالب اخیر
تخریب کامل بیش از  20خانه ،آب گرفتگی برخی
منازل و دامداری ها ،تلف شدن بیش از  ۲۰۰راس
دام و خسارتی حدود دو میلیارد تومان به مجتمع
پرورش شترمرغ در این شهرستان اتفاق افتاد.
وی آب شستگی شانه خاکی راه در مسیر رقه -
ارسک ،رقه – دیهوک و غنی آباد تا نیگنان و چاه علی
و تخریب دو قسمت از آسفالت راه های بشرویه را از
دیگر خسارت های سیالب دانست و گفت :ایل راه
های عشایری این شهرستان نیازمند ماشین های
سنگین برای سهولت در عبور و مرور عشایر است .به
گفته وی ،باغ های پسته این شهرستان نیز در زمان
تلقیح درگیر بارندگی و با شست وشوی گرده ها به
این محصول خسارت وارد شد.
وی اظهار کرد ۳۶ :قنات باالی  ۹۰درصد ،چهار
قنات باالی  ۶۰درصد ،سه حلقه چاه بیش از
 ۷۰درصد ،سه استخر بیش از  ۹۰درصد و 220
کیلومتر از جاده های بین مزارع این شهرستان دچار
خسارت شده است.
مدیر کل مدیریت بحران نیز قول پیگیری برای
جبران خسارت های حاصل از سیل داد و گفت:
مزارع و باغ ها باید بیمه باشد و مشکالت قنات ها،
چاه ها و کانال های بین مزارع در اولین فرصت
رفع شود.
«میرجلیلی» افزود :شاید با کمک بالعوض نتوانیم
جبران خسارت های زیادی داشته باشیم اما
تسهیالت چهار درصد به مردم پرداخت می شود.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان نیز گفت:
در بشرویه به  ۳۰۰نفر از سیل زدگان امدادرسانی
توسط جمعیت هالل احمر انجام شد و از این تعداد
 ۲۰۰نفر در  38چادر اسکان یافتند« .شهریاری»
افزود :در اولین فرصت مواد غذایی و دیگر اقالم و
لوازم مورد نیاز سیل زدگان در بین آن ها توزیع شده
است .وی از توزیع  38چادر در بشرویه برای اسکان
سیل زدگان خبر داد.

