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شهرستان ها
چهارشنبه  ۴اردیبهشت  1۸ . ۱۳۹۸شعبان  .۱۴۴۰شماره ۲97۵

با خبرنگاران

موکب امام رضا (ع) قاینات
یاور سیل زدگان
یک دستگاه تریلی کمک های انسان دوستانه مردم قاینات
توسط موکب امام رضا (ع) از این شهرستان به خوزستان
اعزام شد.مسئول موکب امام رضا (ع) قاینات گفت :این
موکب تاکنون در آزمون های نیکوکاری – امدادی و خدمت
به مردم پیشتاز بوده است و پس از وقوع سیل گلستان
برای خدمت رسانی و پخت غذای گرم اعالم آمادگی کرد.
«حقانی» ،افزود :بعد از فرمان سرلشکر قاسم سلیمانی و
فراخوانی موکب ها ،این موکب طی پنج روز با کمک کمیته
امداد امام (ره) قاینات ،موسسه های خیریه و نیکوکاری
شهرستان و مردم روستاها؛ اقالم خوراکی و غیر خوراکی
برای توزیع در شهرهای هویزه و سوسنگرد جمع آوری کرد.
وی میزان ریالی این کمک ها را یک میلیارد و  500میلیون
ریال اعالم و اظهار کرد :این موکب آمادگی برای جمع آوری
و ارسال مجدد کمک ها را دارد.

سیل همدلی در جنگ شادی
جنگ شادی در ایام نیمه شعبان و هفته جوان ،به همت
کانون جوانان جواداالئمه (ع) و ستاد نماز جمعه آیسک
در سالن ورزشی شهدای این شهر برگزار شد .به گزارش
خبرنگار ما در این مراسم که به منظور ایجاد نشاط و شادابی
در جامعه و جمع آوری کمک برای سیل زدگان کشورمان
با اجرای گروه فرهنگی هنری نبوت اسالمیه همراه بود
عالوه بر اجرای نمایش های مختلف ،سرود و نمایش طنز،
مولودی خوانی نیز انجام شد .این گزارش حاکی است ،این
جشن با استقبال مردم آیسک مواجه شد و عواید حاصل
از فروش بلیت به مبلغ چهار میلیون و  123هزار تومان به
سیلزدگان کشور اختصاص یافت .به گزارش خبرنگار ما،
جمعی از کارکنان بهزیستی استان در قالب کمک های
نقدی و کسر از حقوق 60 ،میلیون و  750هزار ریال برای
کمک به سیل زدگان زیرپوشش به حساب مشارکت های
مردمی بهزیستی خوزستان واریز کردند.

هجوم آفت جدید به مراتع زیرکوه
 200هکتار از مراتع زیرکوه مورد هجوم کرم پروانه گربه
نوروزی قرار گرفت .معاون فرماندار زیرکوه ،گفت :این
کرم به علف های مراتع حمله می کند و به صورت کامل
آن را از بین می برد« .امین مصطفوی نیا» ،ادامه داد :کرم
پروانه گربه نوروزی ،نوعی گیاهخوار است که سالیان قبل
به صورت خیلی محدود در مراتع زیرکوه مشاهده شد اما
امسال سطح وسیعی از مراتع و سطح معدودی از باغ ها
و مزارع شهرستان را مورد هجوم قرار داده است .وی ،با
بیان این که این کرم در مزارع نیز بیشتر بوته های خربزه
و جو را مورد هجوم قرار می دهد ،افزود :نمونه برداری از
مراتع توسط جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان
انجام شده است تا برای جلوگیری از خسارت وارده اقدام
اثرگذاری انجام شود.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

فرماندارازضعفتجهیزاتیادارههادرزمانسیلانتقادکرد

خسارت37میلیاردیبارندگیفروردیندرقاینات

حقانی-بارندگیهایسیلآسایفروردینماه 37میلیاردتومان
به بخش های مسکونی ،زراعی ،باغی ،دامی ،راه و تاسیسات
قاینات خسارت وارد کرد .فرماندار قاینات در جلسه مدیریت
بحران این شهرستان گفت :از این میزان  16میلیارد تومان به
بخش های زراعی و باغی ،شش میلیارد تومان به بخش های
راهداری 10 ،میلیارد تومان به تاسیسات شهری و بقیه به دیگر
زمینه ها خسارت وارد شد .مهندس «کریمی» ،افزود :در بارندگی
های اخیر باال آمدن آب یک رشته قنات مخروبه و قدیمی به نام
شوراب که از محدوده نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه و از
وسط واحدهای مسکونی می گذرد خسارت هایی به چند واحد
مسکونی وارد کرد .او ،از مسئوالن خواست برای جلوگیری از هر
گونه خسارتی در آینده مظهر اصلی قنات را مشخص کنند .این

حادثه سبب بهتر کار کردن و بهتر اندیشیدن و دقت بیشتر شد
تا برای حفظ جان و مال مردم بیشتر دقت کنیم .وی ،بر تقویت
و تجهیز امکانات امدادی و خدماتی اداره ها و آموزش کارکنان
دستگاههایاجراییومردمبرایکاهشآثاربالیایطبیعیتاکید
کرد و گفت :وجود یک تشک بادی در زمان بحران برای حفظ جان
و مال مردم ارزش ندارد و با توجه به آپارتمان سازی ،الزم است
شهرداری ها و آتش نشانی ها به تجهیزات جدید ،مجهز شود.
فرماندار قاینات ،از مسئوالن خواست حداقل سالی یک میلیون
تومان برای تجهیز امکانات امدادرسانی خود هزینه کنند.
او با گالیه از برخی متصدیان واحدهای تولیدی و صنعتی
شهرستان ،افزود :توقع داشتیم این عزیزان به یاری ما و مردم
میشتافتند و از امکانات و تجهیزات موجود خود استفاده

می کردند به عالوه ،الزم است شهرداری ها ،راه و شهرسازی
و دستگاه های ناظر بر ساخت و سازها همه پارامترها را در
ساختمان سازی با استاندارد کامل برای کاهش آثار بالیای
طبیعی مدنظر قرار دهند.
به گفته وی برخی دستگاه ها در سیل اخیر حتی یک پمپ و موتور
کوچک ذخیره نداشتند که جای تاسف دارد .وی در پایان میزان
کمک های جمع آوری شده توسط هالل احمر ،سپاه پاسداران،
کمیته امداد امام خمینی (ره) و موکب امام رضا (ع) قاینات
را یک میلیارد و  670میلیون ریال و کمک های نقدی را سه
میلیارد و  200میلیون ریال اعالم و اظهار کرد :این اقالم توسط
یک دستگاه تریلی و دو دستگاه کامیونت به مناطق سیلزده
ارسال شد.

نمایشگاه ریواس آهنگران و استند
سخاوت آسمان بعد از سال های خست و قهر،
تن پوش بهاری را به زیبایی هر چه تمام تر
برای استان آراست تن پوشی از سبزه و گل که
بهاری متفاوت تر را در این استان تشنه از قهر
طبیعت رقم زد .این روزها با لبخند زمین به
دلیل نزول رحمت الهی هر آن چه در دل دارد
بیرون ریخته است تا همگان را به تماشای
تصویر از بهار قدیم که رفته رفته از ذهن ها محو
می شد و به خاطره ها می پیوست ،فرا خواند.
این روزها دشت آهنگران و استند زیرکوه
محل رویش گیاه ریواس است تا با پهن شدن
این فرش سبز و سرخ رنگ ،همگان را به
تماشای این دشت پهناور  100هکتاری
دعوت کند تا حظ الزم را با گشت و گذار در
این دشت پهناور از طبیعت ببرند .این روزها
آن هایی که خواهان گشت و گذار در کویر
همت آباد و دره زیبای تجنود هستند سری هم
به این نمایشگاه ریواس در دشت های استند
و آهنگران می زنند و با گرفتن عکس هایی و

انتشار آن در فضای مجازی ،اعجاز طبیعت در
این نقطه از استان را به رخ می کشند.
به گزارش «خراسان جنوبی» ،بذرهای ریواس
که سال قبل به وسیله باد و باران در نقاط
مختلف دشت آهنگران و استند پراکنده شده
بود امسال به دلیل نزول رحمت الهی سر از
خاک بیرون آورده و دشت آهنگران را مفروش
به این گیاه زیبا با برگ های پهن سبز و گلهای
ارغوانی رنگ آن کرده است .هر چند در
سالهای قبل به دلیل استمرار خشکسالی به
کسی اجازه برداشت از این محصول داده نمی
شد اما امسال به گفته «رضوی» ،رئیس اداره
منابع طبیعی و آبخیزداری زیرکوه ،افراد می
توانند با دریافت مجوز از این اداره ،ریواس
برداشت کنند.
این گزارش حاکی است ،زیبایی این نمایشگاه
طبیعی ،گردشگرانی از نقاط همجوار زیرکوه
و حتی دیگر شهرستان های استان را به دیدن
دشت ریواس آهنگران و استند کشانده است.

برنامه های حوزه معادن سرایان

موسوی -برنامه های تدوین شده برای امسال
درحوزهمعادنسرایاناعالمشد.رئیسسازمان
صنعت ،معدن و تجارت ،در کارگروه تسهیل
و رفع موانع تولید سرایان ،گفت :واگذاری
محدوده های امیدبخش حاصل از عملیات
مطالعات ژئوفیزیک هوایی سازمان ایمیدرو
از طریق برگزاری مزایده عمومی و آزادسازی
پهنههای اکتشافی به منظور فراهم کردن

شرایط ثبت محدوده در شهرستان از برنامه های
سازمان در حوزه معدن سرایان است که امسال
پیگیری می شود .مهندس «شهرکی» ،تکمیل
چرخه صنعتی صنایع معدنی با محوریت معادن
بنتونیت،پرداختتسهیالتبهطرحهایصنایع
معدنی شهرستان از محل بند «الف» تبصره 11
قانون بودجه ،برگزاری دوره های آموزشی برای
فعاالن فرش دست باف و ایجاد کارگاه متمرکز

از گوشه و کنار استان
معاوندانشگاهعلومپزشکی:

 3شهر در اولویت تامین ام .آر .آی است
رحمان  -قاین ،فردوس و طبس در اولویت تامین دستگاه
ام .آر.آی قرار دارد .معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند،
با اعالم این که تعداد دستگاه های ام .آر .آی استان استاندارد
است ،گفت :به دلیل این که دو مرکز ام .آر .آی در بیرجند وجود
دارد امکان صدور مجوز برای فعالیت بخش خصوصی در این
زمینه نیست .به گفته دکتر «احمدی» ،هر چند تجویز بعضی
از پزشکان برای استفاده بیماران از ام .آر .آی منطقی و علمی
نیست اما تصور مردم بر این است که از طریق ام .آر .آی بیماری
آن ها درمان می شود.

همایش سالمت در آیسک
عرب نجات -همایش سالمت در دبستان دخترانه برادران
مهرداد آیسک برگزار شد .به گزارش «خراسان جنوبی» ،در
این مراسم که بخشدار ،امام جمعه موقت ،اعضای شورای شهر
آیسک ،نمایندگان آموزش و پرورش ،کارشناسان ستاد شبکه
بهداشت و درمان و مرکز بهداشت سرایان حضور داشتند،
سرپرست بیمارستان امام علی (ع) سرایان و پزشک مرکز
جامع سالمت شهری آیسک ،درباره اهمیت بهداشت و سالمت
سخنانی بیان کردند .بنابراین گزارش ،برگزاری جشنواره غذای
سالم و اجرای دکلمه و سرود از دیگر برنامههای این همایش بود.

نوجوانان خضری دشت بیاض رکاب زدند
سدیدی -همایش دوچرخه سواری به منظور توسعه فرهنگ
دوچرخه سواری و سالمتی با شرکت بیش از  100نوجوان
خضری دشت بیاض برگزار شد .به گزارش خبرنگار ما شرکت
کنندگان در این همایش مسیر سه کیلومتری مسجد امام حسین
(ع) تا مسجد قدیم جامع خضری دشت بیاض را رکاب زدند و در
پایان به  30دوچرخه سوار جوایزی اهدا شد .حجت االسالم
«طاهری» ،رئیس هیئت ورزش های همگانی قاینات در این
مراسم گفت :ترویج فرهنگ دوچرخه سواری ،استفاده کمتر از
خودرو و حفظ هوای پاک از اهداف برگزاری همایش دوچرخه
سواری است.

کشاورزی نهبندان ،در راس
خسارتهای سیل
بافندگی فرش را از دیگر برنامه های اولویت دار
سازمان صنعت ،معدن و تجارت در سرایان اعالم
کرد .به گفته وی ،سرایان با  53معدن 10 ،فقره
پروانه اکتشاف و چهار فقره گواهی کشف حدود
 10درصد معادن استان را به خود اختصاص
دادهاستبهعالوه،درحوزهمعادنشهرستان،با
سرمایه گذاری 77میلیارد ریالی برای 235نفر
بهصورتمستقیماشتغالایجادشدهاست.وی،
با بیان این که بیشترین معدن بنتونیت استان در
سرایان وجود دارد که ظرفیت و فرصت بسیار

خوبی برای ایجاد واحدهای فراوری و صنایع
معدنی در این شهرستان است ،افزود :سرایان
زیر پوشش پهنه ژئوفیزیک هوایی فردوس -قاین
قرار دارد و از معدود شهرستان هایی است که به
طور کامل تحت پوشش این مطالعات در استان
قرار گرفته است« .رسولی مقدم» ،فرماندار
سرایان هم با تا کید بر شناخت قابلیت های
شهرستان ،گفت :بدون شناخت این قابلیت ها
برنامه ریزی ها در امر توسعه سرایان ،محکوم به
شکست خواهد بود.

بیشترین خسارت سیل امسال با  66میلیارد ریال به بخش
کشاورزی نهبندان وارد شد .فرماندار نهبندان ،اظهار کرد :هزار
و  300هکتار از مزارع165 ،هکتار از باغ ها و  20رشته قنات
شهرستان بر اثر سیل خسارت دید.
«کریمان خراسانی» ،با بیان این که سیل در اوایل هفته گذشته
 120میلیارد و  478میلیون ریال به زیرساخت های مختلف
شهرستان خسارت وارد کرد ،افزود :در این بارندگی ها بیش
از  30میلیارد ریال خسارت به راه ها وارد و به عالوه ،بر اثر سیل
 600کیلومتر از راه های عشایری نهبندان تخریب شد که مرمت
دوباره ایل راه ها آغاز شده است.

