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مصدومیت29مسافراتوبوس
هفتمصدوماز 29زخمیحادثهتصادفاتوبوس
با کامیون بنز در محور طبس -یزد از بیمارستان
مرخص شدند .به گزارش خبرنگار ما ،این حادثه
بامداد روز گذشته در محور طبس – یزد به وقوع
پیوست که راننده اتوبوس جان باخت و  29نفر
زخمیشدند.رئیسشبکهبهداشتودرمانطبس
بااشارهبهاینکهجداازترخیصشدگان،هفتنفر
دیگر به بخش جراحی بیمارستان طبس منتقل
شدند ،گفت :یک نفر به دلیل وخامت وضعیت
جسمانی در آی سی یو بستری شده است .به گفته
دکتر «گازرانی»14 ،نفر هم در بخش اورژانس
بستری هستند که حالشان رو به بهبودی است.
رئیسپلیسراهاستانهمگفت:اینحادثهساعت
 2:20بامداد روز گذشته در کیلومتر  150محور
طبس-یزدرخدادکهاتوبوسحاملکاروانزیارتی
امامرضا(ع)دارای 44مسافرازمشهدعازمیزدبود
کهبایککامیونبرخوردکردودراینحادثهراننده
اتوبوسدردمجانباخت.سرهنگ«رضایی»افزود:
کارشناسان پلیس راه علت حادثه را بی توجهی
به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده
اتوبوساعالمکردند.

تکمیلمرکزفنی وحرفهای قاین
پــروژه آمــوزش فنــی و حرفــه ای خواهــران قاینات،
بعــد از هفــت ســال از آغــاز عملیــات در هفتــه دولت
بــه بهره بــرداری مــی رســد .رئیــس مرکز آموزشــی
فنــی و حرفــه ای ایــن شهرســتان زیربنــای پــروژه
را هــزار متــر مربــع و در دو طبقــه بــا اعتبــار 15
میلیــارد ریــال اعــام و اضافــه کــرد :پنــج میلیــارد
ریــال هــم بــه منظــور خریــد و تهیــه تجهیــزات مــورد
نیــاز هزینــه شــد .بــه گفتــه مهنــدس «مظلــوم» ،در
ایــن واحــد پنــج کارگاه آموزشــی شــامل فنــاوری
اطالعــات ،صنایــع چــوب و چــرم ،گودتراشــی،
شیشــه ،امــور مالــی و بازرگانــی ،صنایــع غذایــی و
گیاهــان دارویــی راه انــدازی خواهــد شــد.

سینمای قاین برایکودکان
حقانـی -فیلـم هـای سـی و دومیـن جشـنواره
کـودک و نوجـوان ،طـی مراسـمی بـا حضـور
فرمانـدار ،جمعـی از مسـئوالن اجرایـی
و هنردوسـتان شهرسـتان اکـران شـد.
«میرزنگویـی» رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد
اسلامی قاینـات در ایـن مراسـم ،ایجـاد فضـای
نشـاط و شـادابی بـرای کـودکان را از اهـداف
برگـزاری ایـن اکـران برشـمرد و گفـت :ایـن
اکران افزون بر مراکز اسـتان ها در کشـور ،فقط
در قایـن همزمـان اکـران خواهـد شـد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

121پروژه
بـرای
آبـادانی
گروه شهرستان ها
برنامه های دومین روز هفته دولت در استان با ادای
احترام مسئوالن به مقام شامخ شهدا آغاز و پس از
آن روبان  121پروژه با هزینه کرد  37میلیارد و 33
میلیون تومان از فهرست طرح های آبادانی دولت در
برخی شهرستان ها بریده شد تا مردم طعم خدمات
ارائه شده را بیشتر احساس کنند.

برنامهگازرسانیبهروستاها
به گزارش «خراسان جنوبی» ،روز گذشته استاندار راهی
درمیان شد تا به بهره برداری برخی پروژه ها به نمایندگی
از طرح های افتتاحی هفته دولت بپردازد .بهره برداری
از روکش آسفالت گرم محور بیرجند  -اسدیه ،گازرسانی
به  ۱۵روستا و  ۱۲واحد صنعتی درمیان ،احداث ۶۴
واحد مسکونی در روستاهای جالران ،ذکری و گل نی
این شهرستان و  ...از جمله  94طرح افتتاحی در این
شهرستانبودکهبابهره برداریازآنحدود 14هزارخانوار
ازمزایایآنبرخوردارشدند.استانداردرآیینافتتاحشبکه
گازرسانیبه 15روستایدرمیاندرخونیکساربابیاناین
که روستاهای باالی  ۲۰خانوار تا پایان دولت دوازدهم از
نعمتگازبرخوردارمیشودوبقیههمدردستورکاراست،
افزود:بااتمامگازرسانیبهروستاهایباقیماندهامیدواریم
تاهفتهدولتسالآیندهجشنگازرسانیبهدرمیانبرگزار
شود« .معتمدیان» با اشاره به این که  ۶۷درصد جمعیت
روستایی استان از نعمت گاز بهره مند هستند و تا پایان
امسال این رقم به  ۸۲درصد می رسد ،خدمات  ۴۰ساله
نظام در حوزه جاده ها را تشریح کرد و افزود :اوایل انقالب
حتی یک کیلومتر راه روستایی آسفالت وجود نداشت اما
اکنونبیشاز6هزارکیلومترراهروستاییاستانازآسفالت
استانداردبرخورداراست.

 5موکب قاینات برای اربعین

امسال پنج موکب از قاینات در کربالی معال و کاظمین به زائران اربعین حسینی
خدمات ارائه خواهند داد .مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات قاینات در جلسه
ستاد اربعین شهرستان گفت :سه موکب کار پذیرایی و اسکان و دو موکب پخت نان
را بر عهده خواهند داشت .به گفته «غالمی» ،روزانه  20هزار قرص نان ،اسکان و
تغذیهششهزارنفرومیانوعده 60هزارزائرانجامخواهدشدوتوسط 20دستگاه
تریلی و کامیون؛ کمک ها و نذورات مردمی به عراق انتقال می یابد.

فرماندارفردوس درجلسه شورای اداری تاکید کرد :

پرهیزازجلسههایکماثر

گزارش خبرنگار ما از طبس هم حاکی است ،روز
گذشته  20طرح در این شهرستان به بهره برداری
رسید که افتتاح مخزن هزار متر مکعبی روستای
خسروآباد طبس ،گازرسانی به  ۹واحد تولیدی و
صنعتی این شهرستان ،بهره برداری از آسفالت معابر
 9روستای بخش مرکزی طبس و مجتمع آب رسانی
کالته مالی طبس و  ...از جمله آن ها بود.

فرماندارفردوسجمعیتبرخوردارازهرپروژهرا 20هزار
واشتغالپایدارپروژههارا 97نفراعالمواظهارامیدواری
کرد :با افتتاح این پروژه ها نرخ بیکاری در شهرستان
کاهش یابد و شرایط برای رونق اقتصادی فراهم شود
.مهندس «میرزایی» از برقراری ردیف بودجه برای باند
امداد و نجات فردوس به عنوان فرودگاه طی امسال
خبرداد و گفت :منطقه ویژه اقتصادی در کنار باند امداد
و نجات از دیگر پروژه هایی است که مقدمات ایجاد آن
فراهمشدهاست.

آب رسانیبهاستندوسهفرسخ

طرحهایعمرانیدرسرایان

به گزارش «خراسان جنوبی» ،در دومین روز از هفته
دولت با حضور جمعی از مسئوالن مراسم کلنگ زنی
اجرای پروژه آب رسانی به روستاهای استند و سه فرسخ
نهبندان هم با میزان عملیات  ۱۵کیلومتر لوله گذاری و
احداثمخزنذخیره ۴۰۰مترمکعبی ۲۵،بابحوزچه،
شیرآالت و دو ایستگاه پمپاژ با اعتبار ۲۳۰میلیون تومان
و جمعیت بهره مند  ۷۵خانوار انجام شد .قبل از مراسم
کلنگ زنی جمعی از مسئوالن در گلزار شهدای گمنام
شهرستانحضوریافتندوبهمقامآنانادایاحترامکردند.
همچنین فرماندار و مسئوالن پس از دیدار با امام جمعه،
همراه وی با مادر شهید صادقی دیدار کردند .به گزارش
خبرنگار ما از سربیشه ،هفت طرح نیز در این شهرستان
افتتاح شد که بهره برداری از آسفالت معابر سربیشه و
ساختماناداریوانبارشرکتتعاونیعشایر،افتتاحخانه
مددجودرروستایسلم آبادو...ازجملهاینطرحهابود.

به گزارش خبرنگار ما از سرایان ،همزمان با هفته دولت
 ۷۷پروژه عمرانی و تولیدی با اعتبار۱۸میلیارد و۹۷۳
میلیون تومان شامل گازرسانی به هفت پروژه صنعتی
و تولیدی به بهره برداری می رسد .به گفته «رسولی
مقدم» فرماندار این شهرستان ،از مجموع پروژه ها دو
طرح کلنگ زنی می شود و  ۷۵مورد به بهره برداری
می رسد و بیشتر آن ها در حوزه خدماتی و بهره برداری
شامل اشتغال ،کشاورزی ،دامداری و  ...است.

آبوآسفالتدرطبس

 82پروژهبرایفردوس
گزارش خبرنگار ما از فردوس هم حاکی است ،در هفته
دولت  82پروژه با اعتبار بیش از  260میلیارد و 895
میلیون ریال در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

برنامههایقایناتوخوسف
گزارش خبرنگار ما از قاین هم حاکی است،
123پروژه عمرانی خدماتی طی هفته دولت در این
شهرستان به بهره برداری خواهد رسید .مهندس
«کریمی» فرماندار قاینات ،با اشاره به  120طرح
افتتاحی و سه پروژه کلنگ زنی ،اعتبارات هزینه
شده را  420میلیارد ریال اعالم کرد .به گزارش
خبرنگار ما از خوسف ،به مناسبت هفته دولت ،گلزار
شهدای خوسف گلباران شد و مدیران این شهرستان
با حضور در گلزار شهدا با آرمان های شهدا تجدید
میثاق کردند.

باکمال  -فرماندار ،امام جمعه و مسئوالن دستگاه های اجرایی فردوس در اولین
روز از هفته دولت؛ با حضور در گلزار شهدای بهشت اکبر با شهدا میثاقی دوباره
بستند و پس از حضور در این مراسم ،برای تشکیل جلسه شورای اداری راهی سالن
اجتماعات فرمانداری شدند .فرماندار فردوس در این جلسه ،شأن کارگزاران نظام
اسالمیراخدمتبهمردمدانستوگفت:رفعمشکالتمردمبایددراولویتباشد.
مهندس«میرزایی»،مدیراندستگاههایاجراییراازبرگزاریجلسههایکمبازده
و وقت گیر بر حذر داشت و با طرح این سوال که چرا برخی هنوز بر این باور نادرست
اصرار دارند که جلسه ها باید  2ساعت به طول انجامد؟ افزود :بسیاری از جلسه ها
با یک یا نیم ساعت هم ممکن است به نتیجه مطلوب برسد .وی با اشاره به این که
دلیل برخی مراجعات ارباب رجوع به فرمانداری ،ناشی از پاسخ گونبودن صحیح
در اداره های مربوط است ،خواستار رفع معضالت و مشکالت مردم در شهرستان
شد و ادامه داد :اگر مشکالت مردم را رفع نکنیم به یک معضل و مشکل بزرگ در
کشور تبدیل و سبب نارضایتی مردم می شود .حجت االسالم والمسلمین «بابایی»
امام جمعه فردوس هم خطاب به مسئوالن دستگاه ها گفت :همان طور که عملکرد
مسئوالن قبلی را رصد و ارزیابی می کنید ،دیگران هم در کار شما نظر خواهند داد
بنابراین لباس خدمت بپوشید و هر چه می توانید به مردم خدمت کنید.

استاندار:
تا پایان امسال
 ۸۲درصد جمعیت
روستایی استان از
نعمت گاز بهرهمند
می شوند

فرماندارقاینات:درامورسرمایه گذاران
کارشکنی نشود
حقانی  -رسیدگی به امور سرمایه گذاران به ویژه پیگیری پاسخ استعالم های آن
ها و معرفی قاینات به عنوان منطقه کم برخوردار از موضوع هایی بود که فرماندار
در نشست با مسئوالن روابط عمومی دستگاه های اجرایی شهرستان مطرح کرد.
«کریمی» با اشاره به این که مسئوالن روابط عمومی ،وظیفه دارند در هفته دولت
خدمات بی شمار دولت را برای مردم بازگو کنند ،گفت :با پیگیر های انجام شده
آموزشکده کشاورزی با تزریق اعتبار ،مشکلی برای اسکان در مهر نخواهد داشت.
وی از آغاز عملیات ساختمان بیمارستان دوم قاین با  10هزار و  500متر مربع و
اعتبار  100میلیارد ریال اعتبارخبرداد و افزود :سال گذشته  25میلیارد ریال
به کتابخانه مرکزی قاین اختصاص یافت و با پیگیری استاندار  30میلیارد ریال
مطالبات کارگران شرکت فوالد پرداخت شد .وی با تاکید بر این که با پیگیری
استاندار و مسئوالن ،قاینات جزو شهرستان های کم برخوردار معرفی شد ،درباره
برقراری تفاهم نامه با شرکت گاز گفت :بر این اساس طی سه سال آینده روستاها
گازرسانی خواهد شد .او با اشاره به تثبیت پادگان قاین و واگذاری مطالبات آن به
پیمانکار واجد شرایط از مسئوالن دستگاه های اجرایی خواست که رسیدگی به
امور سرمایه گذاران به ویژه پاسخ استعالم ها را در اسرع وقت در اولویت کار خود
قرار دهند و از کارشکنی خودداری کنند.

