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شهرستان ها
چهارشنبه  2۵اردیبهشت  9 . ۱۳۹۸رمضان  .۱۴۴۰شماره ۲99۳

با خبرنگاران

 60تن شکر در قاینات توزیع می شود

شش هزار و  750کیلو گرم گوشت قرمز منجمد طی یک سال
گذشته بین قشرهای مختلف مردم در قاینات توزیع شد و به زودی
هم  60تن شکر توزیع خواهد شد« .شاهین» رئیس اداره صنعت،
معدن و تجارت قاینات با اشاره به توزیع  155تن شکر 60 ،تن قند
و  11تن برنج طی یک ماه و نیم گذشته بین اقشار مختلف مردم ،از
مسئوالن اجرایی خواست برای ترویج فرهنگ مصرف صحیح از
هیچ کوششی در جامعه دریغ نکنند.

شروعی دیگر برای جامعه عشایری
نیمبلوک
احداث پروژه های عشایری بخش نیمبلوک بعد از ماه مبارک
رمضان از سر گرفته می شود .بخشدار نیمبلوک در گفت و گو با
خبرنگار ما ،اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای این پروژهها را
 340میلیون تومان اعالم و اظهار کرد :این منابع اعتباری برای
احداث بندهای خاکی ،مرمت قنات ها ،سرویس بهداشتی،
حمام ،لوله گذاری قنات ها ،آبشخور دام ،خرید پنل خورشیدی
و  ...هزینه می شود .مهندس «خسروی» ،ابراز امیدواری کرد :با
تکمیل این پروژه ها تحول زیادی در حوزه عشایری بخش اتفاق
بیفتد و عقب ماندگی سال های گذشته جبران و سبب رونق تولید
در این مناطق شود.

فرماندار:سندآمایشسرایانبازنگریشود

موسوی  -سند آمایش سرایان بر مبنای
مطالعات کتابخانه ای تهیه شده و به همین
دلیل نیاز است به روزرسانی و بازنگری شود.
فرماندار سرایان در جلسه شورای اداری این
شهرستان ،به اهمیت و جایگاه سند آمایش
در توسعه و پیشرفت این منطقه اشاره کرد و از
مدیران اجرایی شهرستان خواست با مطالعه
دقیق و تطبیق سند آمایش سرایان با بقیه
شهرستانهاوبررسیعمیقووسیعآنباتوجه
به قابلیت های موجود در منطقه ،زمینه تدوین
و عملیاتی شدن سند جدید را فراهم آورند.
«رسولی مقدم» ،بر نگاه کارشناسانه و دقیق
مدیران به تدوین سند آمایش سرایان تاکید
و اظهار کرد :اهتمام در تدوین سند آمایش
شهرستانبهطورحتمصحنهزیباییرادرعرصه
اجرایی برای سرایان فراهم می آورد .او در
ادامه با قدردانی از دست اندرکاران ستاد سفر

قرق 19هزار هکتار از مراتع درمیان
امسال 19هزار هکتار از مراتع درمیان به منظور جلوگیری از ورود
دام و حفظ پوشش گیاهی قرق شد .رئیس اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری درمیان گفت :این مراتع که در سال های قبل از منابع
دولتی و با مشارکت بهره برداران احیا و اصالح شده بود برای
حفاظت از خاک و افزایش تولید علوفه و پوشش گیاهی قرق شد
به عالوه ،اوایل آبان پس از پایان مدت قرق و بهبود وضع پوشش
گیاهی ،به مدت  80تا  90روز برای چرای دام آزادسازی می
شود« .مرادی» ،با بیان این که سه طرح آبخیزداری در شهرستان با
اعتبار 486میلیون تومان در دست اجراست ،افزود :سال گذشته
از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی سه طرح آبخیزداری دیگر با
اعتبار بیش از یک میلیارد تومان در شهرستان اجرا شده است.

استاندار به سرایان ،گفت :با این که در فضای
مجازی زودتر از موعد مقرر مصوبه های سفر
به این شهرستان اعالم شد اما در آینده نزدیک
بعد از ابالغ مصوبه ها اطالع رسانی درباره آن
انجام می شود .وی ،یکی از ویژگی های مصوبه
های سفر را تسهیل گری در انجام اعالم کرد و

خاکشیر دیم در دق پترگان

 49تشکل کارگری فعال در قاینات
 49تشکل کارگری در قاینات فعال است .رئیس اداره تعاون،
کار و رفاه اجتماعی قاینات ،با بیان این که  16هزار کارگر عضو
این تشکل ها هستند ،افزود :یکی از راهکارهای پیگیری حقوق
جامعه کارگری ،ایجاد تشکل های کارگری است .مهندس «عرب
نژاد» ،اظهار کرد :تشکیل انجمن صنفی کارگران ساختمانی در
قاینات سبب شد تا حقوق صنفی جامعه کارگران به خوبی رصد و
پیگیری شود .وی ،ارائه آموزش های تخصصی ،برگزاری پنج دوره
آموزشی  150کارگر ساختمانی ،ارتقای سطح آگاهی کارگران،
افزایش مسائل ایمنی در محیط کار ،آشنایی کارگران با قوانین
کار و تامین اجتماعی را از مزایای این تشکل ها اعالم و اظهار کرد:
تشکیل تعاونی ارزاق کارگران و تشکیل تعاونی مسکن کارگران
ساختمانی از جمله طرح های در دست اقدام این انجمن است.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

دروگر-رحمتوبرکتکهباشدکویرهمگلستان
می شود .همت و تالش که باشد می توان در
همجواری دق پترگان و در کنار ماسه بادی هم
گیاه دارویی را پرورش داد که ارزش اقتصادی
باالیی دارد .یک کشاورز اهل زیرکوه با همت
خود در دل کویر و همجوار با دق پترگان به دلیل
بارندگی با برکت پایان زمستان گذشته و بهار
امسال بدون این که قطره ای آب به هفت هکتار
زمین آیش شده در این نقطه بدهد همه آن را
زیرکشت گیاه دارویی خاکشیر برده است .آن
طور که «حمید رضایی» ،پیش بینی می کند :از

اینهفتهکتاربهطورحتمحدوددوتنخاکشیر
برداشت خواهد کرد که دارای ارزش افزوده
اقتصادی باالیی است یعنی درآمد او از این سطح
زیرکشت 50میلیونتومانباقیمتهرکیلوگرم
خاکشیر  25هزار تومان خواهد بود و اگر هزینه
 500هزارتومانیبذرودستمزدکارگرانراکسر
کند عایدی خوبی از این داروی گیاهی با ارزش
نصیبش خواهد شد .او سال گذشته یک هکتار
زمین از این محصول را به صورت آبی زیرکشت
برد و  300کیلو گرم برداشت خاکشیر داشت
و امسال نزول رحمت الهی در بهار سبب شد به
جایکشتآبیاینمحصولرابهصورتدیمتولید
کند.بهگفتهاو،خاکشیرازگیاهانیاستکهنیاز
کمیبهآبداردومیتوانددراینموقعیتکمآبی
محصول جایگزین خوبی برای دیگر محصوالت
پرآب بر باشد .این کشاورز درکنار تولید خاکشیر
 30هکتار جالیزی هندوانه و خربزه و  30هکتار
گندم و جو نیز دارد که به صورت آبیاری قطره ای
اینزمینهایزیرکشتراآبیاریمیکند.

رشد 26درصدی کشفیات مواد مخدر در سربیشه
کشفیات مواد مخدر از ابتدای امسال در
سربیشه  26درصد رشد داشت .سرهنگ
«کارگر» ،فرمانده انتظامی سربیشه در شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این شهرستان
گفت :در این زمینه  46نفر دستگیر و تحویل
مراجع قضایی شدند.
«زندی» ،رئیس شورای هماهنگی مبارزه با
مواد مخدر استان ،نیز از رشد  48درصدی

کشفیات مواد مخدر در فروردین امسال نسبت
به سال قبل خبر داد.
«زينلی» ،شهردار سربیشه هم با اشاره به
حضور شبانه مردم طی شب های ماه رمضان
در پارک ها ،گفت :شهرداری آمادگی دارد
زیرساخت های مورد نیاز برای حضور سمن
ها به منظور عرضه محصوالت آن ها را در پارک
ها فراهم کند.

ادامه داد :بیشتر مصوبه های در دسترس که
جنبه اجرایی داشته باشد با پیگیری مسئوالن
در زمان بندی مشخص عملیاتی می شود .این
مسئول ،با بیان این که در بارندگی های سیل
آسای اخیر به دلیل همراهی مردم در سرایان
شاهد کمترین خسارت ها در این شهرستان

بودیم ،افزود :در این بارندگی ها فقط به حوزه
کشاورزی با توجه به انجام نشدن تلقیح ،به
سه هزار هکتار از درختان پسته و هزار هکتار از
مزارعزعفرانخسارتواردشد .حجتاالسالم
والمسلمین«نجمیپور»،امامجمعهسرایاننیز
با تبریک ماه مبارک رمضان ،دشمن شناسی را
ازویژگیهایانسانهایانقالبیاعالمواظهار
کرد :تالش دشمنان بر ایجاد جنگ روانی،
نرم ،هنجارشکنی و تفرقه افکنی با استفاده
از فضای مجازی و  ...معطوف شده است .در
ادامه «عرب» ،مسئول اداره میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری سرایان با ارائه
گزارشی از خدمات سفرهای نوروزی ،از اقامت
بیش از سه هزار گردشگر در اقامتگاه های این
شهرستان خبر داد و گفت :درآمد صاحبان
صنایع دستی از حضور در نمایشگاه نوروز 65
میلیون تومان بود.

شیپورزنی؛ آیین رمضانی قاینات
حقانی  -یکی از آداب و رسومی که هنوز در
قاینات از رونق نیفتاده است و با گذشت
زمان همچنان در روزهای تاسوعا و عاشورای
حسینی و ماه مبارک رمضان نمود دارد
شیپورزنی است.
به گزارش «خراسان جنوبی» ،در قاینات
تعدادی از مومنان در صبح روز تاسوعا و
عاشورای حسینی هنگام عبور هیئت های
عزاداری در شهر مقابل هیئت برای این که
حرکت هیئت را به اطالع مجالس سوگواری
و عزاداری برسانند چندین دفعه اقدام به
شیپورزنی می کنند.
همچنین ،در ماه مبارک رمضان از قدیم که
ساعت ،تلویزیون و امکانات امروزی وجود
نداشت تا امروز هنگام اذان مغرب و عشا و
سحر در دو نوبت ،یک بار برای بیدار شدن
و بار دیگر هنگام اذان صبح این کار را تکرار
می کنند.
یکی از این افراد که در ماه مبارک رمضان

طی  30شب بر باالی بام می رود و هنگام
افطار و سحر سه نوبت اقدام به شیپورزنی
می کند «زین العابدین محتشمی» است که
 80سال دارد و به گفته خودش حدود 60
سال است مبادرت به شیپورزنی می کند.
او که شغلش نمک فروشی است ،می گوید:
شیپورزنی ،آموخته دوران سربازیام است
و تا عمر و رمق دارم بر باالی بام می روم و
به این کار ادامه می دهم .او ،از این کارش
احساس رضایت دارد و با اشتیاق آن را
انجام می دهد.

آغاز آواربرداری از روستاهای سیل زده دستگردان
عملیات آواربرداری در روستاهای سیل زده
دهستان یخاب دستگردان طبس آغاز شد.
مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی طبس ،با
بیان این که عملیات آواربرداری  11هزار و
 250متر مکعب به صورت رایگان انجام می
شود ،افزود :در بخش دستگردان  127واحد
مسکونی در سیل اخیر بین  60تا  100درصد
آسیب دید که صاحبان  75واحد درخواست

آواربرداری کردند .به گفته وی ،بعد از ابالغ
اعتبار تا چند روز آینده عملیات پی کنی و
ساخت خانه ها آغاز می شود همچنین189 ،
واحد مسکونی در  32روستا و دو شهر عشق
آباد و طبس بین  30تا  60درصد و  64واحد
مسکونی نیز تا  30درصد دچار خسارت شد
که نیاز به تعمیر دارد و در صورت ابالغ دولت به
آن ها تسهیالت پرداخت می شود.

از گوشه و کنار استان
فرماندهناحیهمقاومتبسیج قاینات:

سالگرد ارتحال امام (ره) پرشور
برگزار شود

حقانی  -مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) باید پرشور
و باشکوه تر از سال های گذشته برگزار شود .فرمانده ناحیه
مقاومت بسیج و دبیر ستاد بزرگداشت مراسم سالگرد ارتحال
امام راحل(ره) قاینات ،اظهار کرد 14 :و  15خرداد از روزهای
مهم و فراموش نشدنی تاریخ انقالب اسالمی به شمار می رود.
سرهنگ پاسدار «هزاری» خواستار بازگویی ابعاد شخصیتی
امام (ره) برای مردم و به ویژه نسل جوان شد .وی برگزاری مراسم
باشکوه و چند هزار نفری در جوار امامزاده زید فرخ آباد ،شب شعر
آفتاب،نمایشگاهیازآثارامامراحل(ره)وحرکتهیئتمذهبی
درشهرودههابرنامهدیگرراازجملهبرنامههایتدارکدیدهشده
برایبزرگداشتسالگردارتحالامام(ره)درقایناتاعالمکرد.

رئیس ستاد اقامه نماز استان:
قرآن از مهجوریت خارج شود
مشمولی  -امت اسالمی باید راه و سبک زندگی خود را بر اساس
قرآن قرار دهند چرا که با خواندن این کتاب آسمانی و پیاده
کردن مفاهیم آن در زندگی می توان قرآن از مهجوریت خارج
کرد .رئیس ستاد اقامه نماز استان ،در مراسم معنوی  30شب
با قرآن بوستان مهر خوسف ،با بیان این که یکی از وظایف انسان
عمل کردن به قرآن و دستورهای اهل بیت (ع) است ،افزود:
پیامبر اسالم (ص) نبی رحمت است و بر امت خود نفرین نمی
کند اما در صورتی که قرآن را در مهجوریت قرار دهند به انسان
در روز قیامت شکایت می کند .حجت االسالم «کمیلی»،
ادامه داد :فلسفه این که انسان در نماز ،قرآن می خواند این
است که قرآن از مهجوریت درآید و قرآن خواندن و عمل به آن
فراموش نشود .به گزارش «خراسان جنوبی» ،مراسم معنوی و
محوری  30شب با قرآن کریم شامل جزخوانی همراه با تفسیر،
سخنرانی و برگزاری مسابقه هر شب ساعت  21در بوستان
مهرشهر خوسف برگزار می شود.

ثبت نام 1084بیکار در موسسه
کاریابی طبس
توسلی  -هزار و  84بیکار در موسسه کاریابی طبس ثبت نام
کردند .رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی طبس درباره
اشتغال زایی برای جویندگان کار ثبت نام شده ،گفت :سال
گذشته ،در مجموع هزار و  ۸۴نفر در موسسه کاریابی مهر
ثبتنام کردند که  ۹۲۹نفر آقایان و  ۱۵۵نفر بانوان بودند.
«قاسمی زاده» ،ادامه داد :نکته قابل تامل این است که از این
میزان ۶۷۸ ،نفر اعالم کردند که بدون مهارت هستیم و ۶۲
درصد از آمار ثبت نام شدگان را شامل میشود .به گفته وی،
فرصت های شغلی که در کاریابی توسط کارفرمایان درخواست
شده  ۴۰۴مورد است که به واحدهای پذیرنده معرفی شدهاند.
او با بیان این که سال گذشته از مجموع جویندگان کار  191نفر
مشغول به کار شدند ،افزود :کل معرفی نامه هایی که سال قبل
صادر شد  ۷۳۵مورد بود و امسال هم  ۶۷نفر در حوزه کاریابی و
جویندگان کار ثبت نام کرده اند.

