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به منظور تسریع در2بانده سازی بیرجند -قاین انجام می شود

از گوشه و کنار استان

طرح شهید محمدی
در 2مدرسه خوسف اجرا شد
مشمولی  -طرح شهید بهنام محمدی به مناسبت
هفته بسیج دانش آموزی در دو مدرسه خوسف
اجرا شد.مسئول این طرح گفت :تحقق و تربیت
هشت میلیون جوان مومن انقالبی پای کار از مهم
ترین اهداف این طرح است که در  ۳۴مدرسه
استان و دو مدرسه خوسف اجرا می شود .حجت
االسالم«صدیقی پور»افزود :در این طرح بر تربیت
اصیل اسالمی و هموار کردن راه رشد فرزندان
در قالب اتصال بین مدرسه  ،منزل و مسجد تالش
میشود.

سهم سرایانازنهضتگلخانه ای
موسوی -سهم سرایان در ستاد توسعه گلخانه
ای  150هکتار اعالم شد.رئیس سازمان جهاد
کشاورزی در این ستاد ،با تشریح برنامه های
توسعه گلخانه در استان گفت :پراکندگی،
استمرار خشکسالی و شرایط اقلیمی خاص حاکم
بر استان سبب شد تا افزایش راندمان وارتقای
بهره وری از عوامل تولید سرلوحه برنامه ریزی ها
قرار گیرد.مهندس «قوسی» یکی از هدف گذاری
ها و راهکارهای ارتقای کشاورزی را توسعه و
ترویج گلخانه به عنوان نقشه راه و سند ادامه حیات
کشاورزی اعالم و اظهارکرد 190 :میلیارد تومان
از محل منابع تملک دارایی های سرمایه ای به این
موضوع اختصاصیافت.فرماندارسرایانهمتحقق
توسعه گلخانه را زمینه ساز نگاه متفاوت به استان و
شهرستان ها دانست«.رسولی مقدم» با دعوت از
کشاورزان در ورود به این حوزه خواستار استفاده
از مرز به عنوان یک فرصت در زمینه تولید صادرات
محور و رونق اشتغال شد.

اجرای7پروژهدرراههایطبس
هفت پروژه شاخص در حوزه راه های مواصالتی
طبسبااعتباریحدودبر 78میلیاردریالازابتدای
امسال اجرا شد«.حیدری» رئیس اداره راهداری
و حمل و نقل جاده ای طبس ،گفت :چندین پروژه
شاخص دیگر نیز در حوزه شهرستان آغاز و در شرف
اجراست که از آن جمله می توان به اجرای روکش
ماسهآسفالتدرمقاطعآسیبدیدهازشبکهراههای
شهرستانبهطول 12کیلومتر،احداثابنیهفنیپل
درکیلومتر45محورعشقآباد–بردسکناشارهکرد.

فرخ نژاد
آن چه می تواند سرعت موتور خودروهای راهسازی
در محور بیرجند -قاین را بیشتر کند پرداخت حدود
 40میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران این محور
است که بنا به گفته معاون مهندسی و ساخت اداره
کل راه و شهرسازی با تزریق اعتباری که امسال انجام
شد این مطالبات در حال تسویه است و پیمانکاران
با همه ظرفیت در حال اجرای عملیات راهسازی
قطعات متعهد شده هستند.مهندس« مودی» ،گفت:
با سفر وزیر راه و شهرسازی به استان در سال  98و

آیین برداشت یاقوت کویردرفردوس
جشـن برداشـت انـار همـراه بـا آییـن شـکرگزاری و فـراوری مسـتقیم انـار بـه
صورت سـنتی درخیابان سـرتخت باغ سـتان باحضور  300گردشـگر از اسـتان
هـای خراسـان جنوبـی ،شـمالی ،رضـوی تهـران ،جمعـی از مسـئوالن اسـتانی
و محلـی برگـزار شـد.به گـزارش« خراسـان جنوبـی» ،روز گذشـته درایـن آییـن،
برداشـت انـار بـه صـورت سـنتی همـراه بـا پخـت رب آن و برنامـه هـای متنـوع
همچـون رقـص محلـی انجـام و اجـرا شـد.رئیس اداره میـراث فرهنگـی ،صنایع
دسـتی وگردشـگری فردوس درحاشیه این جشـن به « خراسـان جنوبی» گفت:
برگـزاری این جشـن بـا هـدف آشـنایی گردشـگران بـا قابلیـت های گردشـگری
فردوس و جذب گردشـگر و توسـعه گردشـگری انجام و در همیـن زمینه بازارچه
عرضـه محصـول انـار و صنایـع دسـتی راه انـدازی شـد و برنامـه هـای خوبـی
همچـون بـازی هـای بومـی و محلـی  ،اجـرای نمایـش چولغـزک و رقـص ملـی به
اجـرا درآمد.مهنـدس «صداقـت طالبـی» افـزود :درایـن جشـن بـا برنامـه ریـزی
انجـام شـده تعـدادی از باغـداران انارهـا را درسـبدهای مخصـوص بافتـه شـده
نگو د)گفتـه مـی شـود چیـده
بـا چـوب گـز کـه دراصطلاح فردوسـی بـه آن ( ت ََو ُ
و بـرای عرضـه در بازارچـه سـوغات فـردوس و صنایـع دسـتی کـه ویـژه همیـن
جشـن تـدارک دیـده شـده بـه گردشـگران عرضـه کردند.فـردوس بـا دو هـزار و
100هکتار باغ انار در اسـتان های سـه گانه خراسـان به لحاظ سـطح زیر کشت
و میـزان تولیـد ،رتبـه اول را دارد.

تامین برق
بقاعسربیشه
با انرژی
خورشیدی

محمد خسروی  -سه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت
تولید  ۳۵کیلو وات در بقاع متبرکه بی بی زینب
خاتون ،مسجد فرهنگی حضرت ابوالفضل(ع) و بقعه
شاه سلطان بیدار روستای دهیک سربیشه راه اندازی
می شود.رئیس اداره اوقاف و امورخیریه سربیشه در
جمع خبرنگاران از شروع احداث نیروگاه خورشیدی

چا پ:شهرچا پخراسان

زلزله مود و سربیشه خسارت نداشت

مطالباتپیمانکارانمحوردلهره
در مرحله تسویه
پیگیر یهای استاندار مطالبات پیمانکاران محور
بیرجند  -قاین در حال پرداخت است .او،مجموع
مطالبات پیمانکاران این محور را  ۴۰میلیارد تومان
اعالم و اظهارکرد که بخشی از این مبلغ پرداخت شده
است و پیمانکاران مجدد عملیات اجرایی را قطعه های
مشخص در دستور کار قرار دادهاند.به گفته او ،تا پایان
امسال  10کیلومتر و تا اردیبهشت  ۹۹بیش از20
کیلومتر دوبانده سازی در مسیر بیرجند  -قاین زیر
بار ترفیک میرود.او ادامه داد :اکنون پنج پیمانکار در
محور بیرجند  -قاین مشغول کار هستند و  ۸۰دستگاه
ماشینآالت سنگین نیز فعال است.این کارشناس
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زمینلرزههایروزگذشتهدرمودوسربیشهخسارتنداشت.بهگفتهرئیسمرکز
لرزه نگاری خراسان جنوبی ،روزگذشته زلزله هایی به قدرت  3.5و  3.7ریشتر
مود و سربیشه را لرزاند«.محمدی» فرماندار سربیشه هم گفت :این زمین لرزه ها
با خسارت همراه نبود.

قرعه کشی زمین برای سیل زدگان شیرگ آقا

حوزه راه های استان زمان اتمام دوبانده سازی محور
بیرجند  -قاین را سال  1400اعالم کرد و گفت :از
 ۱۰۰کیلومتر این مسیر تاکنون  ۵۰کیلومتر دو بانده
شده است.آغاز عملیات دوبانده سازی 100کیلومتری
محور بیرجند – قاین به سال  89برمی گردد.

نسخه اعتباری برای تکمیل بیمارستان بشرویه
پورغزنین -برای تکمیل بیمارستان جدید بشرویه
 8.5میلیارد تومان اختصاص یافت و تخصیص آن
کامل است.فرماندار بشرویه در جلسه شورای اداری
شهرستانگفت ۵۰۰:میلیاردتوماندرقالب ۱۰هزار
مسکن محرومان در استان هزینه می شود که سهم
بشرویه  ۴۳۰واحد است« .شفیعی» ادامه داد :چهار
میلیارد تومان در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری و
ایجاد سازه های جدید ،مصوب و یا در حال کار است.
او،ازپیگیریطرحمعرفیبشرویهبهعنوانمرکزبافت
پارچهبرکدرکشورخبردادوابرازامیدواریکرد:این

موضوع به زودی محقق شود.امام جمعه بشرویه ،هم
گفت:درکنارظرفیتهایبسیارباالیاینشهرستان
با ابراز تاسف کمبودهایی را به دلیل بی مهری برخی
مسئوالن شهرستانی و استانی داریم.حجت االسالم
والمسلمین«معلمی»،ادامهداد:بااستفادهازظرفیت
های شهرستان می توان مهم ترین مشکل بشرویه که
بیکاریاستراحلکرد.بهگزارش«خراسانجنوبی»،
در پایان این جلسه «اسماعیل زاده» به عنوان رئیس
جدید اداره گاز و «ساداتی» به عنوان سرپرست ورزش
وجوانانشهرستانمعرفیشد.

«هبوط» روی صحنه
نمایش هبوط به نویسندگی و کارگردانی هنرمند
جوان قاینی «هیوا ناصریان» روی صحنه رفت و
مورد اقبال فراوان قرار گرفت.به گزارش« خراسان
جنوبی» ،این نمایش به مدت سه روز با بازیگری عماد

نورزاد ،مرتضی برومند ،هیوا ناصریان ،محمد حسین
باقری و مشاوره عباس میرزنگویی و به همراه گروه
نمایش صبا و همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
قاینات به اجرا در آمد.

در بقاع متبرکه شهرستان برای تامین درآمدی پایدار
خبر داد.حجت االسالم«رحیمی» ادامه داد :بیش از
 ۸۰۰موقوفه در شهرستان به ثبت رسیده امادر برخی
از مناطق موقوفه هایی وجود دارد که هنوز شناسایی
نشده و تالش بر سامان دهی این موقوفه هاست.
وی از ثبت  ۱۶وقف جدید از ابتدای امسال در زمینه

های قرآنی ،تامین هزینه های فرزندان بی سرپرست
افطار روزه داران ،تامین هزینه مساجد ،کمک به
دانش آموزان بی بضاعت و  ...خبر داد.به گفته او ،در
عرصه اشتغال و اقتصاد مقاومتی در اراضی موقوفه
علی آباد طبران برای ایجاد مزرعه پرورش  ۵۰نفری
شتر سرمایه گذاری شد.

انصاری -قرعه کشی زمین برای متقاضیان سیل زده روستای شیرگ آقا انجام
شد.مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،گفت :در حادثه سیل امسال در
روستای شیرگ آقا  48واحد مسکونی آسیب دید که تعدادی از اهالی این
روستا خواستار جا به جایی به روستای باغستان در فاصله هزار و  800متری آن
شدند«.آسمانی مقدم» با بیان این که  170نفر از اهالی روستا خواستار دریافت
تسهیالت و زمین بودند ،افزود :تعدادی از این متقاضیان هم تمایل به ترک
روستا به دلیل دوری روستای باغستان از زمین ها و مزارع کشاورزی نداشتند
که قرار شد با رعایت ایمنی اقدام به ساخت و ساز کنند.به گفته او 48 ،متقاضی
ساخت واحد مسکونی در روستای شیرگ خواستار درجا سازی هستند و بقیه
زمین دریافت می کنند.

رفع مشکل خرید توافقی زرشک در سربیشه
مشکل خرید توافقی زرشک در سربیشه برطرف شد.به گزارش خبرنگار ما
اجرا نشدن خرید توافقی زرشک طی روزهای گذشته گالیه زرشک کاران
سربیشه را درپی داشت چرا که به دلیل نداشتن مکان نگهداری محصول
مجبور شدند آن را به قیمت کمتر به دالالن بفروشند.اما گفته های رئیس
اداره تعاون روستایی سربیشه حکایت از این دارد که ،از ابتدای فصل
برداشت تاکنون  25تن زرشک به صورت توافقی از کشاورزان این شهرستان
خریداری و خرید زرشک همانند روال قبل از سرگرفته شد.به گفته «سرمدی»
محدودیت فضا سبب شد تا تعاون روستایی نتواند مدتی کار خرید توافقی را
انجام دهد.

100بسته بهداشتیدر روستای بویکتوزیع شد

مدیرعامل جمعیت هالل احمر ،با اشاره به محرومیت روستاهای خراسان
جنوبی گفت :به مناسبت هفته سالمت بانوان ،یک کاروان به روستای بویک
بخش شاخنات بیرجند اعزام شد و به ارائه خدمات درمانی ،آموزشی و
فرهنگی بین بانوان پرداخت«.شهریاری» به ویزیت حدود  100نفر از بانوان
توسط افراد این تیم و توزیع  100بسته بهداشتی به ارزش پنج میلیون تومان
بین بانوان روستا اشاره و اضافه کرد :همچنین چهار نفر در قالب تیم درمانی
کاروان شامل پزشک عمومی ،متخصص زنان ،ماما و پرستار در این روستا به
ارائه خدمت پرداختند.

 190راس گوسفند در حمله گرگ ها تلف شد
محمدی فرماندار شهرستان سربیشه گفت  :دوشنبه شب گذشته در حمله چند
قالده گرگ به گله گوسفندان روستای تیغناب سربیشه  190رأس گوسفند
تلف شدند که خسارت حدود  300میلیون تومانی به عشایر و دامداران وارد
شد .به گفته وی کمتر از  10درصد این دام ها بیمه بوده اند.
وی افزود :در شهرستان سربیشه فقط  48درصد دام های سبک و سنگین
بیمه هستند .

