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با خبرنگاران

برنامه های جشن
والدت خورشید
سدیدی – استان ،این روزها به یمن دهه کرامت،
میزبان خادمان حرم رضوی است مردم دل را
روانه صحن و سرای منور امام رضا (ع) می کنند
اما در آستانه میالد سراسر نور؛ حضرت شمس
الشموس ،تکاپو برای برگزاری جشن این روز
ادامه دارد .مسئول نمایندگی تبلیغات اسالمی
نیمبلوک گفت که امسال در شب و روز والدت امام
هشتم (ع) در مجتمع رفاهی امام رضا (ع) برنامه
هایشادومتنوعیبرگزارمیشود.حجتاالسالم
«میری» ،همایش پیاده روی بانوان از مسجد امام
حسین (ع) به سمت مجتمع امام رضا (ع) ،دوره
آموزشی سبک زندگی رضوی با رویکرد عفاف و
حجاب ،همایش بانوان رضوی در امامزاده عبدا...
کارشک ،فضاسازی ،مراسم عقد و ازدواج یک زوج
در دفتر امام جمعه ،اجرای نمایش و  ...را از برنامه
های تدارک دیده شده اعالم کرد.

توفیق خدمت
گذران اوقات فراغت آن هم در قالب کمک به مردم
محروم ترین نقاط روستایی؛ سعادتی است که
نصیبهرفردینمیشوداماجهادگرانیاینتوفیق
را یافته اند .گروه جهادی شهید وزوایی دانشگاه
صنعتیشریفازآنجملهاستطوریکهاینروزها
در روستاهای تل عارف ،افضل آباد ،حسین آباد آبله
و...نهبندانودیگرنقاطمحرومروستاییاستاندر
حالکمکبهعمرانوآبادانیوتامیننیازهایمردم
هستند .به گزارش «خراسان جنوبی» ،این خدمت
بی منت مسئوالن استان از جمله معاون هماهنگی
امور عمرانی استاندار ،مدیران کل امور بانوان و
خانواده و روستایی استانداری ،رئیس سازمان
بسیج سازندگی و جمعی از مسئوالن نهبندان را
بر آن داشت تا از نزدیک به این جهادگران خداقوت
بگویند و از طرح های احداث مسجد در تل عارف،
کانالکشیمزارعحسنآباد،فعالیتهایفرهنگی
خواهران در این روستاها و پروژه قنات ،استخر،
کانال کشی مزارع ،مرمت استخر ،کشت جایگزین
و مرغداری سنتی در افضل آباد بازدید کنند.
همچنین ،نشستی در مسجد افضل آباد برگزار
شد که روستاییان به بیان درخواست ها پراختند
و معاون استاندار هم دستورهای الزم را برای رفع
مشکالت صادر کرد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

 20روز از ضرب االجل یک ماهه
استاندار در خضری دشت بیاض گذشت

از گوشه و کنار استان

بهداشت
زیرسم دام ها

اولین خانه مله بافی استان در خوسف

سدیدی
جلسه های متعددی این روزها در نقاط مختلف استان
با محوریت پیگیری و اجرایی شدن مصوبه های سفر
استاندار برگزار می شود و این موضوع در جلسه شورای
بهداشت بخش نیمبلوک هم رخ داد که به بررسی اصلی
ترین معضل بهداشت عمومی و اجتماعی در خضری
دشت بیاض بر می گشت .اما شرح ماجرا چیست؟ از
سال  82قرار است مجتمع دامداری در خارج از محدوده
خضری دشت بیاض بنا شود تا 80واحد دامداری مستقر
دراینشهربهاینمجتمعانتقالیابدامابعدازگذشت16
سال،اینپروژهبهدالیلمختلفبهسرانجامنرسیدهاست
وشهروبسیاریازشهروندانهمچنانباچالشنگهداری
دام در خانه ها مواجه هستند و چشم انتظارند تا بلکه یکی
از وعده ها به سرانجام برسد .به گزارش خبرنگار ما ،در
سفرچندیپیشاستانداربهقاینات،مردمخضریدشت
بیاض این معضل را با «معتمدیان» ،در میان گذاشتند و

پرداخت 92درصد
مطالبات گندم کاران طبس
برداشت گندم از ابتدای خرداد در طبس آغاز
شد و روزهای پایانی خود را طی می کند طوری
که از هزار و  800هکتار اراضی زیر کشت این
محصول ،هزار و  780هکتار آن برداشت شده
است اما نکته خوشایند در برداشت خوشه های
طالیی این است که در این مدت  92درصد
مطالبات گندم کارانی هم که محصول مازاد
خود را به دولت فروختند ،پرداخت شد.به گفته
«بخشایی» مدیر جهاد کشاورزی طبس ،تا
 17تیر ،هزار و  225تن گندم از گندم کاران
شهرستان به ارزش  20میلیارد و  985میلیون
ریال خریداری شد که وجه  92درصد محصول
تحویلی به مراکز خرید پرداخت شده است.

استاندار که وخامت اوضاع را درک کرد بازدید از محله
های دامداری شهر و نقاطی را که در آن دام نگهداری
می شود در دستور کار قرار داد و سپس ضرب االجلی در
این بازدید برای مسئوالن و متولیان امر صادر کرد این
که تا یک ماه آینده تکلیف این معضل اساسی بهداشتی و
اجتماعی شهر را مشخص کنند.

مهم ترین مصوبه
بخشدار نیمبلوک در جلسه ای که به این منظور برگزار
شد گفت که یکی از مهم ترین مصوبه های سفر استاندار
به این بخش ،تصویب خروج دام از شهر و احداث هر چه
سریع تر مجتمع دامداری خضری دشت بیاض است و
این که مسئوالن باید تا یک ماه آینده این معضل اساسی
را تعیین تکلیف کنند« .خسروی» ،خواستار شناسایی
دامداران واقعی و تشویق آن ها توسط جهاد کشاورزی

با همکاری شورای اسالمی برای خروج از شهر و
استقرار در مجتمع دامداری شد.
بخشدار نیمبلوک:
احداث مرکز جامع
سالمت نیمبلوک
از مصوبه های
سفر استاندار
به قاینات است
که اعتبار آن را
فرمانداری ،شبکه
بهداشت و درمان و
خیران باید تامین
کنند تا طی 18
ماه آینده به بهره
برداری برسد

دیگر مصوبه ها
به گزارش «خراسان جنوبی» ،این مسئول ،دیگر مصوبه
های بخش بهداشت و درمان نیمبلوک را هم فهرست
و از جمله آن به احداث مرکز جامع سالمت نیمبلوک
اشاره کرد که اعتبار آن را فرمانداری ،شبکه بهداشت
و درمان و خیران باید تامین کنند تا طی  18ماه آینده
به بهره برداری برسد .همچنین ،در این جلسه مقرر شد
برای پرهیز از موازی کاری ،کارشناسان مراکز جامع
سالمت با همکاری شهرداری ها ،دهیاری ها و بقیه
دستگاه های مرتبط؛ تیم های مشترکی را شکل دهند
تا با رصد مشکالت بهداشتی و درمانی در شهرها و
روستاهای بخش پیگیر رفع آن از مبادی مرتبط باشند.

داشته های علمی زیرذره بین کمیسیون آموزش
آن چه بر تارک خراسان جنوبی به ویژه بیرجند می
درخشد ،وجود بزرگانی از علم و دانش در این خطه
است طوری که چهار پدر علمی کشور از این نقطه
برخاسته اند و جزو مفاخر ایران و جهان به حساب
می آیند .البته بزرگانی هم از دیگر شهرستان ها مایه
فخر استان هستند اما این دیار که پیوندی دیرینه با
علم و دانش دارد همواره با کمبودها و تنگناهایی در
این حوزه مواجه است طوری که نمایندگان استان در
مجلس به ویژه دو نماینده بیرجند ،درمیان و خوسف
و قاینات و زیرکوه که از اعضای کمیسیون آموزش و
تحقیقات مجلس شورای اسالمی به حساب می آیند
از اعضای این کمیسیون درخواست کردند برای
اطالع از داشته ها و نداشته ها به استان سفر کنند
تا به همت آنان داشته ها تقویت و مشکل نداشته ها

رفع شود .به گزارش «خراسان جنوبی» ،روز گذشته
اعضای این کمیسیون به خراسان جنوبی آمدند و
همراه با نمایندگان دولت و مجلسی های استان به
چهار حوزه انتخابیه رفتند تا توانمندی های آموزشی
مانند دانشگاه ها ،آموزشکده ها و مراکز علمی منطقه
را ببینند و بشنوند و بعد در جلسه ای جمع بندی
راهکار ارائه دهند و چاره کار کنند .گزارش«موسوی»
از سرایان حاکی است ،جمعی از اعضای کمیسیون
تحقیقات و آموزش مجلس و تعدادی از نمایندگان
آموزش عالی با حضور در این شهرستان از زیرساخت
های حوزه آموزش عالی و آموزش و پرورش سرایان
بازدید کردند .مهندس «رسولی مقدم» فرماندار
سرایان ،هدف از این سفر را بازدید از زیرساخت ها و
اطالع از مشکالت این دو حوزه برشمرد.

دانش کشاورزی ،فن نخ ریسی ،سنت ها و نمودهای شفاهی پنبه مله خوسف
تیر سال گذشته در فهرست میراث معنوی کشور ثبت و سبب شد زمینه احیای
این هنر سنتی در شهرستان فراهم شود و حال چراغ اولین خانه مله بافی استان
در سرزمین ابن حسام روشن شد .بنا به گفته مسئول میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری خوسف ،در این محل نحوه تبدیل پنبه مله به نخ ،مراحل
برداشت پنبه تا تبدیل به محصول و نمایشگاهی از پارچه های قدیمی و جدید مله
به نمایش گذاشته شد« .صالحی» ،افزود :چند دار مله بافی برای تهیه پارچه نیز
آماده شد و برنامه ریزی برای آموزش دوره تخصصی نخ ریسی مله به نسل جوان
از اهداف ایجاد خانه مله بافی خوسف است .او ،از بافت اولین جانماز مله بعد
از  ۲۰سال در خانه مله خوسف خبر داد و اضافه کرد :این هنر در قالب مشاغل
خانگی گسترش می یابد و در آینده نزدیک ،خوسف به عنوان شهر پارچه بافی با
رویکرد پارچه مله به کشور معرفی می شود.

فردوس ،زیر سایه خورشید
باکمال -این روزها کاروان زیر سایه خورشید شهر به شهر ،روستا به روستا و
محله به محله می رود تا در دهه کرامت آن هایی که دل شان هوای زیارت دارد اما
امکانش برایشان فراهم نیست حتی با بوسه ای بر پرچم متبرک حرم هشتمین
اختر تابناک آسمان امامت و والیت ،عطر رضوی را مهمان وجود کنند و دل ها را
به ضریح اش گره بزنند .این روزها بیشتر نقاط خراسان جنوبی حال و هوای حرم
رضوی دارد و با حضور خدام حرم و نجوای صلوات خاصه خود را برای دقایقی
در حرم می بینند .روز گذشته هم سفیران حرم خورشید خراسان ،مهمان
مردم فردوس شدند و با حضور در امامزادگان سلطان محمد و سلطان ابراهیم،
ضریح این امامزادگان را گلباران کردند« .عرب نجات» از آیسک نیز گزارش داد،
همزمان با دهه کرامت و در آستانه سالروز میالد با برکت امام هشتم (ع) ،کاروان
زیر سایه خورشید و خادمان حرم رضوی به همراه پرچم متبرک گنبد طالیی امام
مهربانی ،وارد آیسک شد و در گلزار شهدای این شهر خانواده معظم شهدا ،امام
جمعه ،بخشدار و مسئوالن محلی از آن ها استقبال کردند .این کاروان با ادای
احترام به شهدا به مداحی پرداخت.

نهبندان و سربیشه محروم از تعرفه گرمسیری
وجود مناطقی مانند کویر لوت و گندم بریان در نهبندان ،مهر تاییدی بر شدت
گرما در این شهرستان است و بیشینه دما در برخی از نقاط مانند بندان ،دهسلم
و گرم تمام ده نهبندان و درح سربیشه هم نشان می دهد که در تابستان دمای هوا
در این نقاط بیش از حد نرمال است به همین دلیل باید مشمول قانون تخفیف
تعرفه گرمسیری شود .نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس در دیدار با
مدیر کل هواشناسی این خواسته را مطرح کرد و گفت که اگر امکان استفاده
نهبندان و درح از این تعرفه نیست با انجام مطالعه منطقه ای و پهنه بندی این
نقاط با دریافت شرایط احراز ،در فهرست قانون قرار گیرد« .خندان رو» مدیر کل
هواشناسی هم از راه اندازی ایستگاه هواشناسی بندان خبر داد و اظهار کرد:
عملیات اجرایی ساخت آن در حال انجام و تاسیس ایستگاه پایش گرد و غبار در
نهبندان در دستور کار است.

