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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

رسید،افزود:افتدمابهطورحتمبهگلهایزعفراندر
نقاطی که هنوز کشاورزان در مرحله برداشت هستند
خسارتواردمیکند.بهگفتهویتاظهرروزگذشته64
تیمامدادیکهبیشترراهدارانهستنددرنقاطمختلف
استانآمادهباشبودند.

با خبرنگاران

مادر شهید «احمدی»
آسمانی شد
مادرسردارشهیدعباساحمدیبهفرزندشهیدش
پیوست.بهگزارش«خراسانجنوبی»،بیبیسکینه
میرزاییمادرشهیدعباساحمدیپسازیکسال
تحملدردورنجوبیماریدر 85سالگیدارفانیرا
وداع گفت .شهید عباس احمدی از سپاه پاسداران
انقالب اسالمی و از سرداران دفاع مقدس بود که
سال 63بهدرجهرفیعشهادتنایلآمد.

کارگاه ابن حسام شناسی
در خوسف
مشمولی-اولینکارگاهاستانیابنحسامشناسی
بهمناسبتهفتهکتابدرسالناستادراشدمحصل
خوسف برگزار شد«.شفیعی»فرماندار خوسف در
جمع اهل علم و ادب ،شعرا و استادان دانشگاه ،از
مسئوالنفرهنگیشهرستانواستانخواستباتوجه
به نبود دیوان ابن حسام در بازار ،برای تجدید چاپ
آن اقدام کنند تا در اختیار عالقه مندان قرار گیرد.
دکتر«بهنامفر»،استاددانشگاهبیرجندهمگفت:ابن
حسامبهفردوسیثانیشهرتیافتهاست.

المپیاددرونمدرسهای
درقاینآغازشد
حقانی  25 -هزار دانش آموز قاین در رقابت
های ورزشی المپیاد درون مدرسه ای شرکت
می کنند«.توسلی» ،معاون پرورشی و تربیت
بدنی آموزش و پرورش قاینات در مراسم افتتاح
این رقابت ها در دبیرستان های نسیبه و شاهد
یاس نبی شهرستان ،گفت :این رقابت ها در رشته
های هندبال ،والیبال ،تنیس روی میز ،فوتسال،
بومی محلی و دو و میدانی برگزار می شود.

بازارگرمبازرسیهادربشرویه
پورغزنین 90-مورد بازرسی از بازار بشرویه پس از
سهمیهبندیبنزینانجامشد«.خدایی»رئیساداره
صنعت ،معدن و تجارت بشرویه ،از نظارت دقیق بر
عرضه اقالم مصرفی مردم از ابتدای اعالم قیمت
جدید بنزین خبر داد و گفت :با شروع طرح بیش از
 ۹۰مورد بازرسی ثبت و هیچ گونه افزایش قیمتی
مشاهدهنشد.

 70راهدارخانهوگروهراهداریفعال

نوازش و لطافت باران

طالیسرخ
کبود شد

فرخ نژاد  -روزهای بارانی
پــایــانــی هفته گذشته،
ضمن طـــراوت و زندگی
بــخــشــی بــه زمــیــن هــای
تشنه اس ــت ــان ،بــیــش از
همه شــادی کــشــاورزان و
دامــداران را در پی داشت
به طــوری که بسیاری از
امدادرسانیبهحادثهدیدگانجادهای
کشاورزان ،روان آب های
ناشی از باران را به باغ ها
و مزارع روانه کردند تا سیراب شود .در این میان بخشی
از محصول زعفران کارانی که هنوز برداشت طالی
مدیرکلمدیریت
سرخ را در مــزارع ارغوانی به پایان نرسانده اند آسیب
بحراناستانداری:
دید و حاال نگرانی به سبب سرمای بعد از بارندگی ها
بارندگیهاخسارتی
نیز وجود دارد زیرا محصولشان بیشتر خسارت می بیند
بهبخشهایمختلف
و سبب می شود برداشت چندانی نداشته باشند .این
واردنکرداماسرمادر
موضوع در شهرستان های فردوس ،سرایان ،قاینات و
سرایان،فردوس،
زیرکوهوقاینات
زیرکوه که هنوز همه زعفران خود را برداشت نکرده اند
خسارتیدرحد
دیده می شود .گزارش خبرنگاران «خراسان جنوبی»
لهیدگیبهگلهای
از شهرستان ها حکایت از شادی کشاورزان و دامداران
زعفرانواردکرد
در پی نزول رحمت الهی دارد و بسیاری از بهره برداران

همراه با بسیج

نمایشگاه دستاوردهایبسیج قاین

نمایشگاه دستاوردهای  40ساله بسیج در قاین برپا می شود .سرهنگ پاسدار«
هزاری» ،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج قاینات در همایش فرماندهان پایگاه های
مقاومت بسیج شهرستان گفت :نمایشگاه 40ساله دستاوردهای بسیج در مصلی
نمازجمعهقاینبهمناسبتبزرگداشتهفتهبسیجگشایشمییابدودستاوردهای
بسیجاینشهرستاندربیشاز 30غرفهبهنمایشدرمیآید.

125برنامه برای هفته بسیج در بشرویه

 125برنامـه فرهنگـی ،ورزشـی و اجتماعـی طـی هفته بسـیج در بشـرویه اجرا
می شـود .سـرهنگ «حسـنی» ،فرمانـده ناحیـه مقاومت بسـیج سـپاه بشـرویه،
برگـزاری یـادواره هـای شـهدا ،همایـش بسـیجیان ،دیـدار بـا خانـواده شـهدا،
رزمایش شـکوه و اقتدار و  ...را از جمله برنامه هایی دانسـت که به طور شاخص
و بـا حضـور مسـئوالن و مـردم برگزار می شـود.

بخشکشاورزیوقشرهای مختلفمردمسجدهشکربه
جاآوردندوبرخیهماقدامبهقربانیگوسفند،پختبلغور
و...کردند.اینبارندگیهاهرچندکارزعفرانکارانرابا
وقفهمواجهکردامانگرانیآنهاازسرمایبعدازبارندگی
است زیرا رسیدن دمای هوا به زیر صفر ،سبب خسارت
جــدی به گل هــای طــای ســرخ می شــود .به گــزارش
خبرنگار ما برخی از زرشــک کــاران از جمله روستای
کبودان زیرکوه که برای شیرین تر شدن محصول ،اقدام
بهبرداشتآننکردهبودندبهدلیلبارندگیوسرمادچار
خسارتشدند.

خسارتبهگلهایزعفران
مدیر کل مدیریت بحران استانداری در گفت و گو با
«خراسانجنوبی»،ازثبتبیشاز 40میلیمتربارندگی
درنقاطیمانندقاینوآرینشهرو20میلیمتردربیرجند
خبر داد و گفت :این بارندگی ها خسارتی به بخش
های مختلف وارد نکرد اما سرمای قبل و بعد از آن به گل
های زعفران در نقاطی مانند سرایان ،فردوس ،زیرکوه
و قاینات خسارتی در حد لهیدگی گل ها وارد کرد.
مهندس«میرجلیلی» ،با بیان این که در همه شهرستان
هایاستانبهجزطبس،دمایهوابهچنددرجهزیرصفر

وظیفهبسیجحراستازآرمانهاست
حجتاالسالموالمسلمین«رحمانی»،امامجمعهقایندر
دیدارفرماندهناحیهمقاومتبسیجوفرماندهانپایگاههای
مقاومت بسیج این شهرستان با تبریک هفته بسیج گفت:
وظیفه بسیج ،حفاظت و حراست از آرمان های انقالب
اسالمی است .در ادامه این دیدارسرهنگ «هزاری»،
فرماندهناحیهمقاومتبسیجگزارشیازبرنامههایهفته
بسیجودستاوردهای 40سالهبسیجراارائهکرد.

عطر افشانی گلزار شهدای قاینات
و خوسف
گلزار شهدای قاینات و خوسف به مناسبت هفته بسیج
عطر افشانی شد .به گزارش «حقانی» از قاینات،
بسیجیان ناحیه مقاومت بسیج با حضور درگلزار
شهدای فرخ آباد و شهدای انقالب با قرائت فاتحه

مدیرکلراهداریوحملونقلجادهایهمبابیاناینکه
طیروزهایپنچشنبهوجمعه 23بابراهدارخانهو57
گروهراهداریدرمحورهایمواصالتیاستانفعالبود،
افزود:باتوجهبهبارشبرفدرگردنههایبرفگیراستان
درهفتشهرستانوبارشباراندرسهشهرستاندیگر،
 80درصد راه های استان از بارندگی تاثیر پذیرفت که با
تالشمشترکتیمهایراهداریوپلیسراهاستانرفت
وآمددرهمهمحورهایشریانیواصلیاستانبهصورت
روان برقرار است .به گفته «شهامت» 76،دستگاه انواع
ماشینآالتراهداریو 145نیرویراهداریبااستفاده
ازحدود 700تنشنونمکبهبرفروبی 400کیلومتر
راههایاستانپرداختند.

وضعیتامدادرسانی
مدیر عامل جمعیت هالل احمر نیز با اشاره به حوادث
 24ساعتگذشته،اظهارکردکهطیاینمدتنیروهای
هالل احمر به محل وقوع شش حادثه اعزام شدند که از
این تعداد یک مورد سیل و آب گرفتگی و پنج مورد جاده
ای بود همچنین در حوادث جاده ای به  13حادثه دیده
امدادرسانی کردند« .شهریاری» ،به امدادرسانی سه
خودرودرجادهفرعیمعدندرکیلومتر 60محوردیهوک
– راور اشاره کرد و ادامه داد :با تالش نیروهای امدادی
 10نفر گرفتار در سیل نجات یافتند .او از پیدا شدن دو
نفرمفقودشده نیزدراطرافروستایبیشهبخشدرحبا
تالشنیروهایمردمیوامدادیخبرداد.
به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند .همچنین،
فرماندهان پایگاه های مقاومت شهرها ،بخش ها
و روستاها نیز به همراه اعضای شورای اسالمی،
دهیاران و مسئوالن محلی با حضور در گلزار شهدا
با عطرافشانی یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند.
گزارش «مشمولی» از خوسف هم حاکی است ،در
اولین روز از هفته بسیج گلزار شهدای خوسف و ماژان
با حضور جمعی از مسئوالن گلباران شد.

یادواره شهدای عشایر بشرویه

یاد و خاطره شهیدان مهدی ناصری و الهیار کاووسی،
از شهدای عشایر بشرویه گرامی داشته شد .به گزارش
«پورغزنین» ،حجت االسالم والمسلمین «رادمرد» ،امام
جمعه آیسک در این یادواره ضمن تبریک به آحاد مردم
والیی و همیشه در صحنه در محکومیت اغتشاشات
اخیر ،گفت :حساب مردم از اغتشاش گران جداست و
باید دستگاه قضا هر چه سریع تر با خاطیان برخورد کند.

شهرستان ها

7

از گوشه و کنار استان

معارفهامامجمعهجدیدسرایان
مراسم معارفه امام جمعه جدید سرایان برگزار شد .به گزارش «خراسان جنوبی»،
حجتاالسالموالمسلمین«سنجری»،دربدوورودبهسرایاندرگلزارشهدایاین
شهرحضوریافتوبهمقامشامخشهداادایاحترامکردوسپسبااستقبالقشرهای
مختلف مردم در جلسه شورای اداری حاضر شد .در این جلسه که با حضور معاون
شورایسیاستگذاریامامانجمعهکشورهمراهبودحجتاالسالموالمسلمین
«سنجری»،بهعنوانامامجمعهسرایانمعرفیازخدماتهشتسالهحجتاالسالم
والمسلیمن«نجمیپور»قدردانیشد.

 22کیلومتر باند دوم
نهبندان – سربیشه تامین اعتبار شد
احداث  22کیلومتر از باند دوم محور نهبندان  -سربیشه توسط وزارت راه و
شهرسازی تامین اعتبار شد .فرماندار نهبندان در جلسه شورای اداری این
شهرستان ،گفت :برای احداث این محور 60 ،میلیارد تومان اختصاص یافت که
به زودی وارد مرحله اجرایی می شود« .بیکی» ،ادامه داد :احداث  17کیلومتر
از باند دوم محور نهبندان  -شوسف از مصوبه های سفر استاندار هم در دست
اجراست .او ،با بیان این که سهمیه احداث مسکن محرومان شهرستانهزار و
 584واحد است ،افزود :از این تعداد  550واحد سهمیه بنیاد مسکن است که
عملیات اجرایی  35واحد به اتمام رسیده است و احداث بقیه واحدها با پیشرفت
فیزیکی مناسب در مرحله اجرا قرار دارد .وی با اشاره به این که همزمان با سفر
معاون وزیر ورزش و جوانان ،عملیات اجرایی سالن سقف کوتاه نهبندان با اعتبار
یک میلیارد و  400میلیون تومان آغاز میشودو شروع عملیات گازرسانی به 50
روستا با اعتبار  30میلیارد تومان خبر داد.

فرماندارفردوس:تعددجلسه ها اخاللدرکار است
باکمال  -تعدد جلسه های اداری معضل مدیریت و اخالل در انجام کار است.
فرماندار فردوس در جلسه شورای اداری شهرستان ،گفت :مدیران دستگاه
ها از برگزاری جلسه های غیر ضروری پرهیز کنند چرا که تعدد جلسه ها
سبب اخالل در انجام کار می شود و به نوعی یک معضل مدیریتی است.
مهندس «میرزایی» ،خواستار به حداقل رساندن جلسه ها شد و از مدیران
خواست ،وقت بیشتری را برای گوش کردن به حرف مردم و باز کردن گره
های کاری مردم بگذارند .به گفته او ،بخش عمده ای از مصوبه های سفر
استاندار به فردوس عملیاتی شده است .مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی،
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) و رئیس اداره بیمه سالمت فردوس هم
گزارشی از عملکرد حوزه کاری خود ارائه دادند.

بازار قاینات زیر ذره بین بازرسان
هرگونه افزایش خدمات و کاال خالف است و با متخلفان با شدت برخورد می
شود .فرماندار قاینات در جلسه تنظیم بازار شهرستان ،بر تشدید کنترل و
نظارت مستمر بر افزایش نیافتن قیمت خدمات و کاال تاکید کرد« .کریمی»
افزود :از همراهی مردم به ویژه بازاریان برای مدیریت کنترل و نظارت بر قیمت
ها قدردانی می کنیم.

