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گالیهمدیرکلراهآهنشرقدربازدیدمعاوناستاندار

قطار طبس در استان
استقبال نمی شود

توسلی -مردم استان از سفر با قطار طبس استقبال
نمی کنند .مدیر کل راه آهن شرق در بازدید معاون
هماهنگی امور عمرانی استاندار از این اداره کل،
ضریب اشغال قطارها را یکی از دغدغه ها دانست و
گفت:مردمشهرهایخراسانجنوبیاستقبالکمی
از سفر با امکانات ایجاد شده ریلی در این شهرستان
دارند در حالی که این ظرفیت در شهرهای یزد و
اردکان با استقبال خوبی مواجه شده است طوری
کهمسافرانیباخودروبهطبسمیآیندوادامهسفر
خود را با قطار انجام می دهند .مهندس« شرقی»با
اعالم این که روشنایی بولوار راه آهن مناسب نیست
از معاون استاندار خواست دستورهای الزم برای
اصالح این مشکل صادر شود .احداث سریع تر
زیرگذر ایستگاه راه آهن طبس به میدان امامزاده
حسین بن موسی الکاظم (ع) دیگر موردی بود که او
بهآناشارهکرد.

مجتمع رفاهی در صحرای
طبس احداث می شود
آستان قدس رضوی ،مجتمع خدماتی رفاهی بین
راهی در صحرای طبس احداث می کند .رئیس
موزه بین المللی صحرای طبس گفت :بر اساس
توافقی با تولیت آستان قدس رضوی ،این مجتمع
در کنار مسجد شکر با هزینه پنج میلیارد تومانی
ساخته میشود« .جهانبخش» با بیان این که موزه
استکبارستیزی طبس به عنوان اولین موزه بین
المللی کشور ،ردیف بودجه گرفته است افزود:
تالش میکنیم پس از انتخاب پیمانکار ،عملیات
اجرایی مرحله اول آن را پنجم اردیبهشت آینده
و در سالروز شکست حمله نظامی آمریکا آغاز
کنیم .به گفته او ،پس از احداث ساختمان موزه،
آثار و اسناد جنایتهای آمریکا از سراسر کشور از
جمله شیراز ،اصفهان و تهران ،جمع آوری و در
این مکان به نمایش گذاشته میشود.

اعزام  39دانش آموز خوسف
به راهیان نور
 ۳۹نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم
خوسف در قالب یک کاروان به مناطق عملیاتی
جنوب کشور اعزام شدند .به گزارش خبرنگار ما
این دانش آموزان طی پنج روز از مناطق عملیاتی
شلمچه ،فتح المبین ،اروندکنار و هویزه بازدید
خواهند کرد.

گرامی داشت شهدای انقالب در روز قاین

حقانی  -یاد و خاطره پنج مبارز شهید قاین که 22
آذر  57در راهپیمایی مردم این شهر علیه رژیم ستم
شاهیبهفیضشهادتنایلشدند،درهمایشروزقاین
گرامیداشتهشد.امامجمعهقایندراینمراسم،گفت:
افتخاریکهقایناتدرپیشتازیوپیشگامیمبارزهبارژیم
ستمشاهیدارددراستانبینظیراست.حجتاالسالم

والمسلمین «رحمانی» ،افزود :مردم مبارز قاینات،
مبارزاتخودعلیهرژیمستمشاهیرادرخرداد 42آغاز
کردندو 22آذر 57بهاوجرساندند.بهگزارش«خراسان
جنوبی» ،در این مراسم که امامان جمعه حاجی آباد،
زهان،اسفدنونیمبلوک،فرماندار،جمعیازمسئوالن
اجراییوخانوادهمعظمشاهدحضورداشتندازخانواده

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شهرستان ها
در جشن شکرگذاری برداشت زعفران اعالم شد:

باالترین عیار طالی سرخ ،مربوط به سرایان

شهدای دوران پیروزی انقالب اسالمی ،شهیدان
نصیری زاده ،صبیانی ،ریاحی ،مهدوی و الخی و 10
نفر از مبارزان اثرگذار با اهدای لوح و هدایای فرهنگی
تجلیل شد .همچنین در ادامه این مراسم از کتاب 22
آذر،روزقایناترونماییونمایشگاهعکسانقالبقاینات
گشایشیافت.

موسوی -زعفران سرایان باالترین عیار این محصول را در ایران به خود اختصاص
داده است.دکتر «عظیمی» ،رئیس شورای اسالمی سرایان در جشن شکرگذاری
برداشت زعفران شهرستان ،این جشن را بهانه ای برای مطرح کردن زعفران
سرایان در جایگاه واقعی خود اعالم کرد و با اشاره به مظلوم واقع شدن طالی
سرخ شهرستان ،گفت :زعفران این منطقه با عیار  ،3.2باالترین عیار و کیفیت
را در کشور دارد .بر لزوم حمایت مسئوالن از برندسازی این محصول استرتژیک
تاکید و اظهار کرد :تالش ها باید بر این باشد تا سهم واقعی زعفران سرایان از سهم
کشوری و جهانی مشخص شود.

در نشست ستاد مبارزه با آفت ملخ صحرایی اعالم شد

آمادهباشنهبندانبرایمقابلهباملخصحرایی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چندی پیش از احتمال
باز گشت ملخ های صحرایی با توجه به فرا رسیدن
بارندگی ها و افزایش رطوبت در اواخر پاییز و اوایل
زمستان خبر داده و گفته بود که شواهدی در استان
مشاهده نمی شود اما دو کمیته پایش برای مبارزه با
آفات و دفع آن تشکیل شده است .به گزارش« خراسان
جنوبی» ،طرح این موضوع و احتمال بازگشت ملخ ها
سبب شد تا نشست ستاد مبارزه با آفت ملخ صحرایی در
نهبندانباحضورجمعیازمسئوالناستانیوشهرستانی
تشکیل شود .فرماندار در این نشست ،گفت :تامین
امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با آفت ملخ
صحرایی بسیار مهم است و برای پیشگیری از آسیب
های احتمالی باید موضوع در دستور کار دستگاه های
متولی قرار گیرد .مهندس«بیکی» ادامه داد :با توجه به
این که مبارزه در کانون های احتمالی نهبندان از آسیب و

نرگس
زارهای
خوسف
و طبس
گل داد

فرماندار نهبندان در گفت و گو با «خراسان جنوبی» ،نیز با
اشارهبهحملهملخهایصحراییدرابتدایامسالبه40
هکتار از عرصه های طبیعی و کشاورزی این شهرستان
گفت :مشاهده این آفت در جنوب کرمان سبب شد تا در
نهبندان نیز با حضور مسئوالن جهاد کشاورزی جلسه ای
به منظور تامین نیازمندی ها و کسب آمادگی الزم برگزار

آذر که می رسد برداشت «نرگس» در شهرستان های
خوسف و طبس شروع میشود و این کار تا اسفند ادامه
دارد .مدیر جهاد کشاورزی خوسف ،گفت :سطح
زیرکشت گل نرگس در شهرستان  ۲۴هکتار است
که پیشبینی میشود امسال  ۱۲میلیون شاخه گل
برداشت شود .مهندس«رضوی» ،ادامه داد :با وجود
پیگیر یهای بسیار از طریق وزارت جهاد کشاورزی،
هنوز گل نرگس در فهرست صندوق بیمه محصوالت
کشاورزی قرار نگرفته است .به گفته او از عمده مشکالت

کشاورزی به نیابت از سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج کشاورزی مجوز این همایش را صادر کرد.
دکتر «محمد رضا رمضانیمقدم» ،متخصص ژنتیک
و بهنژادی پنبه نیز گفت :اولین همایش ملی علمی
و ترویجی یافتههای کاربردی پنبه ،ماه آینده در
بشرویه برگزار می شود.

دهیـاران و شـوراهای اسلامی بخـش مرکـزی نهبنـدان گـرد هـم آمدنـد.
فرمانـدار در ایـن نشسـت ،گفـت :دهیـاران و شـوراهای اسلامی در روسـتاها
باید بـه منظور اتحـاد ،انسـجام و تحقـق منافـع منطقـه گام بردارند و بـرای رفع
مشـکالت مـردم دغدغـه داشـته باشـند« .بیکـی» ،ادامـه داد :اولیـن نکتـهای
کـه بایـد دهیـاران و شـوراهای اسلامی بـه آن توجـه داشـته باشـند شـناخت
کامـل و جامـع محـل زندگـی ،منطقـه و وضعیـت مسـایل و مشـکالت حـوزه
شهرسـتان اسـت.

شود .به گفته او بر این اساس در هفته جاری کالس های
آموزشی برای محیط بانان و روستاییان برگزار می شود تا
اگراینآفتمشاهدهشدبرایمقابلهوجلوگیریازتوسعه
و گسترش آن به دیگر نقاط استان اقدام های ضروری از
جمله سم پاشی و  ...انجام شود .بیکی ،افزود :سازمان
جهادکشاورزیآمادگیالزمبرایمقابلهبااینآفتوتامین
امکاناتوتجهیزاتموردنیازرااعالمکردهاست.

بهر ه برداران گل نرگس شهرستان نبود بیمه و بازاریابی
این محصول است .او درباره بازار فروش و حمایت از
نرگس کاران ،گفت :عالوه بر فروش داخل به استانهای
اصفهان ،تهران ،خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان
نیز ارسال میشود ،البته چند سال است جشنواره
گل نرگس برگزار می شود و امسال نیز با کمک گروه
نرگسکاران و بخش خصوصی برگزار خواهد شد .به
گفته وی در چند سال اخیر ،تسهیالتی به نرگسکاران
پرداخت شد اما امسال تسهیالتی پرداخت نشده است،

برنامهریزیهمایشملیپنبهدربشرویه
پور غزنین  -جلسه برنامه ریزی برگزاری اولین
همایش ملی پنبه در بشرویه با حضور نخبگان بخش
کشاورزی و پنبه کاران این شهرستان برگزار شد.
«شفیعی» فرماندار بشرویه در این جلسه ،گفت :این
همایش برای اولین بار بهصورت همایش علمی،
ترویجی برگزار می شود و موسسه آموزش و ترویج

گردهمایی دهیاران و شوراهای نهبندان

مهاجرت ملخ ها به بقیه نقاط استان جلوگیری می کند،
ضرورت دارد درباره تامین امکانات و تجهیزات الزم از
قبیل ماشین آالت ،سموم و نیروی انسانی آموزش دیده،
مساعدت الزم توسط جهاد کشاورزی استان به عمل
آید .به گفته او ،آگاهی بخشی مردم ،بهره برداران بخش
کشاورزی و همراهی محیط بانان در شناسایی مناطق
آسیب پذیر بسیار حائز اهمیت است.

مشاهدهآفتدرجنوبکرمان
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مسئول تعزیرات حکومتی فردوس و بشرویه:
فرماندار:
در هفته جاری
کالس های
آموزشی برای
محیط بانان و
روستاییان
برگزار می شود

چون کشاورزان خواستار وام کم بهره و دارای تنفس
دو تا سه سال هستند .مدیر جهاد کشاورزی طبس هم
مناطق عمده کاشت و پرورش گل نرگس شهرستان
را روستاهای کریت ،پیرحاجات ،ازمیغان ،خرو و شهر
طبس اعالم کرد و گفت :برداشت گل نرگس در طبس
تا فروردین ادامه دارد و پیش بینی میشود امسال حدود
یک میلیون و  ۱۰۰هزار شاخه نرگس در این شهرستان
برداشت شود« .بخشایی» افزود 476 :میلیون تومان
برای احداث باغهای نرگس اختصاص یافت.

بررسیتوانمندی وچالشهایکشاورزیسربیشه
توانمندیهاوچالشهایکشاورزیسربیشهباحضورجمعیازمسئوالناستانیو
محلیبررسیشد.بهگزارش«خراسانجنوبی»،درایننشستدربارهموضوعهای
مختلفحوزهجهادکشاورزیبهویژهبسترسازیوایجادگلخانهباتوجهبهکویریبودن
وکمآببودناستان،دامپروریوتولیدهایدامی،شیالت،اصالحالگوهایکشت،
روشهاینوینآبیاری،فراوریمحصوالتکشاورزی،اهتمامبهاهمیتمحصوالت
استراتژیکمثلزعفران،زرشک،عنابودیگرمواردمرتبطتبادلنظرشد.

بشرویه در قاچاق کاال و سوخت سفید است

پورغزنین -بشرویه ،شهرستانی سفید در حوزه قاچاق کاال و سوخت در
استان است« .حسینی» ،مسئول تعزیرات حکومتی شهرستان های فردوس
و بشرویه در جلسه ستاد هماهنگی با مبارزه با قاچاق کاال بشرویه ،با قدردانی
از مسئوالن ،مردم و بازاریان شهرستان ،از انجام مداوم گشت های مشترک
مبارزه با قاچاق ،خبر داد .مسئول شرکت فراورده های سوختی بشرویه،
فردوس و سرایان نیز گفت :از ابتدای آذر کاهش  ۱۳درصدی مصرف
بنزین و افزایش  ۱۷درصدی سی ان جی را در بشرویه شاهد بوده ایم.
«نیک دست»افزود :مصرف بنزین نیز در هشت ماه امسال در مقایسه با سال
قبل 11درصد و گاز هم 6درصد افزایش داشت که نشان از افزایش ترددها دارد.

شریانهایمواصالتیبشرویه روبهبهبود
پورغزنین  -حدود  40درصد مصوبه های سفر استاندار به بشرویه در حالی
اجرایی شده است که ارتقای شریان های مواصالتی شهرستان حرکت به
سمت بهبودی را آغاز کرده است .فرماندار بشرویه در جلسه بررسی مصوبه
های سفر استاندار به این شهرستان ،گفت :رهاورد این سفر  60مصوبه بود
که همه در مرحله پیگیری و اجراست .مهندس« علی شفیعی»با بیان این
که هشت پروژه مدت دار و ناتمام در بشرویه وجود دارد ،افزود :از جمله این
پروژه ها می توان به استخر ورزش و جوانان ،اورژانس بیمارستان ،ساختمان
بخشداری ،مجتمع فرهنگی و هنری و  ...اشاره کرد که ساخت آن سال ها با
کندی مواجه بود اما پس از سفر ،اعتبار مربوط به این پروژه ها تامین شد و حتی
دو پروژه نیز تکمیل شده است .او با اشاره به این که خبرهای خوبی از حوزه
راه در پیش است گفت :موضوع ارتقای راه ها از مهم ترین مشکالت بشرویه
است و چند پروژه به زودی به نتیجه می رسد .وی از آماده شدن طرح جامع
راه های شهرستان خبر داد.

