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شهرستان ها
سه شنبه  2۸اسفند 1۲ . ۱۳۹۷رجب  .۱۴۴۰شماره ۲95۹

باخبرنگاران

برخورد با اخالل گران در چهارشنبه سوری
سدیدی -دادگاه عمومی نیم بلوک با اخالل گران نظم در چهارشنبه آخر
سالدرخضریدشتبیاضوبخشنیمبلوکبرخوردمیکند.
رئیسدادگاهعمومینیمبلوکدرنشستبرنامهریزیچهارشنبهسوری
گفت :با آن دسته از موتورسوارانی که چهارشنبه آخر سال با حرکات غیر
متعارف و ایجاد مزاحمت برای مردم اقدام به سلب آسایش عمومی کنند،
برخوردخواهدشد.بهگفته«فخاری»،باهماهنگیانجامشدهموتورسواران
و رانندگان خودروهایی که چهارشنبه آخر سال اخالل در نظم داشته
باشند،باتشکیلپروندهبهمرجعقضاییتحویلووسیلهنقلیهآنهاتاپایان
گ متوقف خواهد شد .مهندس «خسروی»
تعطیالت نوروزی در پارکین 
بخشدارنیمبلوکهمباتاکیدبراینکهبرخوردباهنجارشکنانازمطالبات
بهحقمردماست،گفت:پلیسوبسیجبرایتحققاینموضوعتالشخود
رابهکارگرفتهاستوازهیچاقدامقانونیفروگذارنخواهدکرد.

برخورداري524خانوارازخدماتمسکن امداد
 524خانوار امسال از محل منابع دولتی و امدادی از خدمات
بالعوض و وام مسکن کمیته امداد امام خمینی (ره) فردوس برخوردار
شده اند .رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) فردوس با اشاره به
برخورداری  524خانوار از خدمات مسکن این نهاد به مبلغ یک
میلیارد و  100میلیون تومان گفت :از این میزان  860میلیون تومان
بالعوض و  240میلیون تومان در قالب وام قرض الحسنه پرداخت شده
است .ویازتوزیع 305دستگاهبخاریگازیبهطوررایگاندرروستاهای
اینشهرستانخبردادوبیانکرد 92:فرزندیتیمومحرومازنعمتپدر،زیر
پوششایننهادحمایتیقراردارندکه 727خیرسرپرستیآنهارابرعهده
دارند.بهگفتهوی،عالوهبرایتام 218،فرزندمحسنیننیززیرپوششاین
نهاد حمایتی قرار دارند که از ابتدای امسال  591میلیون تومان از سوی
خیران به صورت نقدی و غیر نقدی به فرزندان یتیم و محسنین مساعدت
شدهاست.

تجلیل از 20نیکوکار خضری دشت بیاض
سدیدی -همایش تجلیل از  20نیکوکار در خضری دشت بیاض برگزار
شد .رئیس مرکز نیکوکاری جواداالئمه (ع) خضری دشت بیاض در این
همایشکهباحضوربیشاز 200نفرازنیکوکارانوخیرانمنطقهبرگزار
شد ،با اشاره به آغاز به کار این مرکز نیکوکاری از سال  ،92از توزیع ۱۲۰
بستهغذاییبهارزش ۱۰میلیونتومانو ۱۰۰بستهلباسوکفشبهارزش
چهار میلیون تومان به مناسبت سالروز میالد حضرت جواد االئمه (ع) در
اینمرکزنیکوکاریوتوزیعآنبیننیازمندانخبردادوگفت:اینکمکها
با همکاری خیران مرکز نیکوکاری و اداره اوقاف و امور خیریه و امام جمعه
خضری دشت بیاض تهیه شده است .حجت االسالم «علیزاده» افزود:
ن بیننیازمندانتوزیعشد.
همچنین ۵۰کیلوگرمشیرینیازسویخیرا 

رقابت 130شطرنجباز در جام خاوران
حسین قربانی –  130شطرنجباز در پنجمین دوره مسابقات شطرنج
آزاد جام خاوران رقابت می کنند« .میزانی» دبیر هیئت شطرنج استان به
خبرنگار ما گفت 130:شطرنجباز از 18استان از پنج تا 10فروردین ماه
 98درپنجمیندورهمسابقاتشطرنجآزادجامخاورانبهمیزبانیخراسان
جنوبیدردانشگاهفرهنگیانبیرجندرقابتمیکنند.

توفانخسارت
گروه شهرستان ها -یک شنبه شب و بامداد روز گذشته توفان
سهمگینی نقاط مختلف استان را در نوردید و خسارت هایی هم
به بار آورد که از جمله آن ها می توان به قطع درختان ،قطع برق در
برخینقاط،کاهشدیدافقیو...اشارهکردوپایانبخشاینتوفان
سهمگین،نزوالتآسمانیبرفوبارانبود.بنابرگزارش«سدیدی»،
از خضری دشت بیاض ،بخشدار نیم بلوک گفت :توفان یک شنبه
شب ،خسارات جدی در برخی روستاها و نقاط شهری این بخش
بههمراهداشتطوریکهبهگلخانهها،خودروها،تابلوهایاصلی،
باغهاو...خسارتواردکردوبرقبرخیازنقاطبخشهمقطعشد.
مهندس «خسروی» افزود :به دنبال این توفان بارش شدید باران
نیز آغاز شد که تا حدودی گرد و غبار موجود در هوا راکاهش داد.
مهندس«اسماعیلی»،شهردارخضریدشتبیاضهماظهارکرد:
درپیتوفانخسارتجزییبهفضایسبزواردشدوچندیندرخت
کهنسالهمازریشهدرآمد.

• •توفانبیسابقه

گزارش«باکمال»،ازفردوسهمحاکیاستکهاینشهرستاننیز
یکشنبهشبتوفانیراتجربهکردکهدر 50سالگذشتهبیسابقه
بود .بنا بر این گزارش ،این توفان با ریزگردهای بسیار زیاد همراه
بود و دید افقی را به کمتر از 10متر کاهش داد و سبب سقوط بیش
از  120درخت کهنسال در شهر و شکسته شدن تیر برق و قطعی
برق دو ساعته در فردوس شد .شهردار فردوس هم از آب گرفتگی
 12باب منزل و واژگونی بیش از  120درخت کهنسال خبرداد و
گفت:مأمورانپسازتوفانمشغولجمعآوریدرختانقطعشده
درمعابروتمیزکاریشهرشدندوباهمکارینیروهایامدادگربرای

جشنی برای آغاز بندگی
عربنجات-همزمانباسالروزوالدتامامجواد(ع)،مراسمجشن
تکلیف و تجلیل از دانش آموزان ممتاز قرآنی ،علمی ،فرهنگی و
مذهبی در حسینیه سه قلعه برگزار شد .به گزارش«خراسان
جنوبی»،دراینجلسهباحضورجمعیازمسئوالنسهقلعهوسرایان،
برنامه های جذاب و متنوعی اجرا شد .بنابراین گزارش ،قرائت
قرآن،سروددانشآموزی،نینوازیوشعرخوانیازبرنامههایاین
جشن بود که در قسمتی از این برنامه حجت االسالم «رمضانی» ،از
فعاالنتربیتیمنطقه،بهبیانویژگیهایبندگانخداپرداختوبا
برگزاری مسابقه و برنامه هایی دیگر ،مراسم با شور و نشاط همراه
بود.اینگزارشحاکیاست،سوگندنامهتوسطیکیازتازهمکلفان
قرائت شد و در پایان به ۲۴نفر از دانش آموزان تازه مکلف سجاده و
هدایایفرهنگیوبهممتازانقرآنی،مذهبی،علمیوفرهنگینیز
هدایاییتقدیمشد.

توزیع  250بسته غذایی
بین مددجویان بهزیستی
 250بسته سبد غذایی در راستای اجرای کمپین لبخند مهربانی
عیدانهبینمددجویانبهزیستیدردرمیان،نهبندانو زیرکوهتوزیع
شد .معاون مشارکت های مردمی و اشتغال اداره کل بهزیستی از
اجرای کمپین لبخند مهربانی عیدانه خبر داد و گفت 250:بسته

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

از گوشه و کنار استان

دیدار امام جمعه خوسف
با گروه های جهادی

جلوگیری از خسارت بیشتر همچنان در تالش هستند .مهندس«
کاظمی» ،میزان خسارت به تأسیسات شهری شامل جداول ،نرده
هاودیواربرخیمنازلکهبراثرسقوطدرختانتخریبشدهاستو
خسارتبه فضایسبزشهررابیشازیکمیلیاردتوماناعالمکرد.
مهندس «رئیسی» ،معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار فردوس
پس از بازدید از روستاها از وارد آمدن خسارت به مزارع کشاورزی
روستایی ،گلخانه ها ،محورهای ارتباطی و شبکه های برق وآب
روستایی خبر داد و گفت :جمع بندی میزان خسارت ریالی بعد
اعالم می شود.گزارش «خسروی» ،از سربیشه هم حاکی است،
معاون برنامه ریزی فرماندار سربیشه ،گفت :خسارت چندانی
نداشتهایمفقطدرچندنقطهروستاییقطعیبرقرخدادکهمشکل
رفعشد«.فراشی»،بابیاناینکهخسارتهادرحالبررسیتوسط
دستگاه های مربوط است ،افزود :در سربیشه  20و در مود 12
میلیمتربارندگیثبتشد.بنابراینگزارش،برفبرایدومینبار،
روستاهایبخشمودازجملهاسفزاروچنشتراسفیدپوشکرد.
«توسلی» ،از طبس هم گزارش داد که توفان و بارندگی یک شنبه
و بامداد روز گذشته سبب  18مورد آب گرفتگی ،سه مورد حادثه
سبدغذاییشامل10کیلوگرمبرنج،سهبطریروغنمایع،سهبسته
ماکارونی،نیمکیلوگرمچای،سهکیلوگرمقندویکجعبهشیرینی
بینمعلوالننیازمندومددجویاندرمیان،نهبندانوزیرکوهتوزیع
شد« .رحیمی» ارزش ریالی بسته ها را  350میلیون ریال اعالم
کرد و افزود 150 :دست پوشاک دخترانه و پسرانه به ارزش 150
میلیون ریال از محل این کمپین تهیه شده است که به زودی بین
معلوالن و مددجویان شش شهرستان در مناطق کم برخوردار
توزیعخواهدشد.

اولین بانوی بخشدار
اولین بانوی بخشدار در استان منصوب شد .طی حکمی از سوی
استاندار« ،مهناز بوستانی درمیان» به عنوان بخشدار مرکزی
شهرستاندرمیانمنصوبشد.

آماده باش پلیسدرچهارشنبه آخر سال

سه هزار مامور انتظامی برای برقراری نظم و امنیت در چهارشنبه
آخر سال آماده باش هستند .معاون عملیات فرماندهی انتظامی
استان گفت :سال گذشته در شب چهارشنبه آخر سال ،چهار
دستگاه خودرو و سه دستگاه موتور سیکلت توقیف شد و  21نفر
هم مصدوم شدند.سرهنگ «شجاعی نسب» اظهار کرد :تاکنون
هفت هزار قطعه مواد محترقه غیر مجاز در استان کشف شده است
وافرادمرتبطباآنبهمجموعهپلیساحضارشدهاند.ویازخانواده

رانندگیو 58موردشکستگیدرختاندراینشهرستانشد.بنابر
اینگزارش،براثربارندگیهاییکشنبهسدنهریندرآستانهسرریز
شدنقرارگرفتهاستوجادهخرونیزبهدلیلطغیانسیالببهطور
کامل مسدود شد و رفت و آمد تا لحظه ارسال گزارش امکان پذیر
نبود.بهگزارشخبرنگارماازخوسف،بارندگیهایدوشبگذشته
،سببآبگیری 30درصدبزرگترینسازهآبخیزداریشرقکشور
دراینشهرستانشد.

• •امدادرسانی 480نفر

مدیر کل مدیریت بحران استانداری هم گفت :در اثر توفان و سیل
که از یک شنبه شب رخ داد به  480نفر گرفتار ،امدادرسانی شد
کهازاینتعداد 17نفرازمرگحتمینجاتیافتند«.میرجلیلی»،با
بیاناینکههزارو 50مسافرگرفتار،نیزاسکاندادهشدند،افزود:
 42دستگاهخودرونیزرهاسازیشد.ویبااشارهبهاینکه 97تیم
عملیاتیوامدادیاستانباتوجهبهفعالبودناینسامانهبارشیدر
آمادهباشهستند،گفت 28:گروهبرایبرآوردخسارتهایناشی
ازتوفانوسیالبامروزبهشهرستانهااعزاممیشوند.
هاوجوانانخواستمراسمچهارشنبهآخرسالرابهصورتسنتی
و کوچه محوری انجام دهند تا شب کم حادثه و بدون حادثهای را
داشته باشیم.

یک قربانی و 5زخمی در 2تصادف

دوحادثهرانندگیروزگذشتهدراستانیککشتهوپنجزخمیبهجا
گذاشت.رئیسپلیسراهاستانگفت:ساعت 7:13روزگذشتهدو
دستگاه کامیون در کیلومتر 45محور طبس -ده محمد با یکدیگر
برخوردکردندکهبراثرآنیکنفرجانباختودونفرزخمیشدند.
سرهنگ«رضایی»افزود:همچنیندودستگاهپرایددرکیلومتر25
محور سربیشه  -نهبندان به دلیل انحراف به چپ یکی از آن ها ،با
یکدیگربرخوردکردندکهبراثرآنسهنفرزخمیشدند.

 2پرواز ویژه در نوروز

هفته دوم نوروز  98دو پرواز در مسیر بیرجند  -تهران به پروازهای
استانافزودهمیشود.مدیرکلفرودگا ههایاستانبهخبرنگارما
گفت :شرکت هواپیمایی آتا برای هفته دوم عید دو پرواز به مقصد
بیرجند -تهران برقرار میکند« .سالمی» از انجام  30پرواز رفت
و برگشت و افزایش پروازها در هفته دوم عید خبر داد و افزود :در
ایام نوروز قیمت بلیت هواپیماها افزایش نمی یابد .به گفته وی
از ابتدای امسال ،ایران ایر رکورددار کنسلی پروازها در فرودگاه
بین المللی بیرجند است و تحریم ها وکمبود ناوگان از دالیل آن
بیان شده است.

مشمولی  -امام جمعه به همراه جمعی از جوانان بسیجی
خوسف با حضور در روستای تقی آباد جلگه ماژان با اعضای
گروه جهادی شهید مومنی دانشگاه خواجه نصیر تهران
دیدار کردند .حجت االسالم والمسلمین« شاهبیکی»،
در این نشست صمیمی با قدردانی از حضور دانشجویان
جوان بسیجی تهران گفت :کار عمرانی و فرهنگی شما در
کنار تحصیل بسیار ارزشمند است« .کریمی» ،مسئول گروه
جهادی شهید مومنی هم با قدردانی از حضور امام جمعه
در جمع جهادگران ،گفت :با ساخت پروژه های مختلف
در روستاهای محروم کار گروه جهادی تمام نمی شود بلکه
موضوع اشتغال و رونق اقتصادی جای کار دارد و باید با
تشکیل اتاق فکر الگوهایی برای این گروه ها معرفی تا در
فرصت های بعدی مشکالت رفع شود .به گزارش«خراسان
جنوبی» ،گروه جهادی شهید مومنی در قالب  105نفر از
نیروهای بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر طوسی
تهران از جمعه  24اسفند به مدت  10روز در بخش عمرانی
و  40نفر گروه منتظران ظهور نیز همزمان در روستاهای
تقی آباد ماژان ،دولت آباد ،طالب آباد ،چاه قدس و کالته
عرب فعالیت فرهنگی خواهند داشت.

 2کارگر در اردوی تیم ملی کاراته
«ابوالفضل علیزاده بیرجندی» رئیس هیئت ورزش کارگری
استان گفت :جواد کمالی منش و مهدی جهانیان برای اعزام
به ششمین دوره مسابقات جهانی کاراته کارگران به اردوی
تیم ملی دعوت شدند .ششمین دوره مسابقات جهانی کاراته
کارگرانتیرماه 98بهمیزبانیاسپانیابرگزارمیشود.

 8سالازشروعکارگذشت

اتمام یك سوم دوبانده سازی
محور نهبندان -شوسف

هر چند یک سوم عملیات دوبانده سازی محور شوسف-
نهبندان بعد از هشت سال انجام شده است اما به زودی و
قبل از آغاز سال نو 12 ،کیلومتر از باند دوم این محور زیر بار
ترافیك می رود .رئیس اداره راه و شهرسازی نهبندان ،طول
محور نهبندان -شوسف را  ٣٠كیلومتر اعالم كرد و گفت:
كلنگ اجرای دو بانده سازی این محور سال  ٨٩به زمین
خورد كه طی هفته آینده پس از هشت سال ،فقط یك سوم آن
شامل ١٢كیلومتر با اعتبار ١٢میلیارد تومان زیر بار ترافیك
می رود .به گزارش خبرنگار ما ،مهندس «صحراگرد» از
تعیین پیمانكار و برگزاری مناقصه برای  ١٨كیلومتر باقی
مانده این محور خبر داد و اعتبار آن را  60میلیارد تومان
اعالم کرد و افزود :در صورت تأمین اعتبار تا پایان سال ٩٨
كل پروژه  ٣٠كیلومتری نهبندان  -شوسف دو بانده خواهد
شد .وی با اشاره به سفر دكتر «نوبخت» و اختصاص56٠
میلیارد تومان به حوزه حمل و نقل استان ،از اتمام طرح
مطالعاتی 50كیلومترازمحورشوسفتاسهلآبادخبردادو
ابراز امیدواری کرد عملیات اجرایی این پروژه هم آغاز شود.

