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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

مادرشهیدکرمپورآسمانیشد

در حـال انجـام عملیـات بـرف روبـی بـرای بازگشـایی
محورهـای روسـتایی مسـدود هسـتند .بـه گفتـه «
صابری» ،بـا اجرای عملیـات برف روبـی در محورهای
روسـتایی 70درصـد این محورها بازگشـایی شـد و در
برخـی شهرسـتان هـا ماننـد قاینـات بـه دلیـل بـرودت
هـوا و یـخ زدگـی ،ایـن کار بـه کنـدی انجـام مـی شـود.

مادر شهید کرم پور هوشمند در ارسک تشییع
و در روستای فتح آباد به خاک سپرده شد .به
گزارش«خراسان جنوبی» ،مرحومه فاطمه حسن
زاده مقدم در  ۸۲سالگی به دلیل کهولت سن و
بیماریدعوتحقرالبیکگفت.شهیدمحمدکرم
پور هوشمند سال  ۶۵در  19سالگی در عملیات
کربالیدوبهدرجهرفیعشهادتنایلآمد.

آبگیری 1.2میلیونمتر
مکعبیسازههایآبینهبندان

سازه های آبخیزداری نهبندان در بارندگی های
اخیر یک میلیون و  200هزار متر مکعب آبگیری
شد.رئیسادارهمنابعطبیعیوآبخیزدارینهبندان،
گفت :میزان آبگیری سازه های آبخیزداری حوزه
شاهکوه شامل آتشکده ،دهو ،کالته سرخ ،کالته
جنگل ،رود گور ،گوجیکه ،اشباک ،رودچشمه یک
میلیون و  200هزار متر مکعب برآورد می شود.
«کدخدازاده»،ادامهداد:بهزودیشاهدتاثیرگذاری
آبگیری سازه ها بر قنات های پایین دست و رونق
کشاورزیدراینمناطقخواهیمبود.

ترمیمراههایفردوس
40میلیارداعتبارمیخواهد
اکبری-عرضکمدرکناروضعیتنامناسبآسفالت
برخینقاطوبارسنگینترافیکیسببحادثهخیزی
محورهای مواصالتی فردوس شده و کمبود منابع
روند به سازی مسیرهای این شهرستان را با کندی
مواجهکردهاست.مدیرراهداریوحملونقلجاده
ای فردوس با اشاره به نیاز 40میلیارد تومانی برای
ترمیم راه های ارتباطی ،خرابی رویه آسفالت و در
بعضی محورها تخریب رویه راه ،عمر باالی قسمتی
ازپلهایحوزهوخرابیوخوردگیآنراازمشکالت
پیشروبیانکرد«.آخوندی»اعتبارهزینهشدهبرای
روکش آسفالت را پنج میلیارد تومان ،اعالم کرد
و افزود :طول راه های در اختیار به  740کیلومتر
می رسد که  400کیلومتر آن آسفالت شهری و
روستایی و  340کیلومتر راه خاکی است .او از
اعتبارسهمیلیاردو710میلیونتومانیامسالبرای
نگهداری راه های شهرستان خبر و ادامه داد70 :
درصد راه های اصلی به طول  140کیلومتر و 50
درصدراههایروستاییبهطول 100کیلومترنیاز
بهترمیمدارد.اوشانهسازیورفعافتادگیشانهراه
به طول  20کیلومتر ،اصالح شیب شیروانی محور
فردوس -بجستان به طول  50کیلومتر ،تیغزنی و
تسطیح شانه راه در محورهای اصلی و روستایی به
طول  430کیلومتر و  ...را از جمله اقدامات انجام
شدهطیامسالاعالمکرد.

قاین؛ سردترین شهر

200محوربازگشاییشد

30درصدمحورهایروستاییزیربرف
قاین سردترین ایستگاه اصلی هواشناسی کشور بود

گروه شهرستان ها
مدیر کل راهداری
و حمل و نقل
جاده ای :از روز
گذشته تمرکز
بر بازگشایی
محورهای
روستایی گذاشته
شد و این مسیرها
به ترتیب جمعیتی
در دستور
بازگشایی قرار
گرفت

معلم یکی از
روستاهای عشایری
دهک عربخانه:
بیشتر راه های
روستایی این
منطقه به دلیل
برف و وقوع سیل
مسدود است
طوری که برخی از
معلمان با این که
مدارس تعطیل
شد اما نتوانستند
محل خدمت خود را
ترک کنند

بـارش بـرف در روزهـای شـنبه و یـک شـنبه در نقـاط
مختلـف اسـتان ،هر چند سـبب خوشـحالی مردم شـد
امـا انسـداد برخـی محورهـای مواصالتی را هـم در پی
داشـت .در ایـن میـان ،اگـر چـه بـا تلاش راهـداران ،
محورهای اصلی بازگشایی شـد اما روز گذشته برخی
از دهیـاران و اعضـای شـورا و روسـتاییان در تمـاس
تلفنی بـا تحریریه «خراسـان جنوبی» اظهـار کردند که
پـس از بـارش بـرف ،جـاده ارتباطی آنـان با دیگـر نقاط
بازگشـایی نشـده و آنـان را بـه زحمـت انداختـه اسـت
طـوری کـه بسـیاری از آن هـا بـرای تامیـن مایحتـاج
ضـروری خـود ماننـد نـان و دارو با مشـکل مواجه شـده
اند .دهیار سرخنگ بخش قهسـتان درمیان در تماس
خـود از مسـدود بـودن جـاده ایـن روسـتا کـه فاصلـه
ای حـدود  3کیلومتـر تـا قهسـتان دارد گالیـه کـرد و
خواسـتار بـرف روبـی ایـن مسـیر شـد« .اشـرفی» ،بـه
پیگیری هایی که ایـن روزها برای بازگشـایی این معبر
روسـتایی انجـام داده اسـت اشـاره کـرد و این کـه هنوز
(تا لحظـه ارسـال گـزارش) نتیجه نـداده و جاده بسـته
است.البته یک مسـئول در اراده کل راهداری وحمل
و نقـل جـاده ای از بازگشـایی 70درصـد محـور هـای
روسـتایی تـا لحظـه ارسـال گـزارش خبـر داد.

برخیراههادرسربیشهمسدوداست
«موالیـی» ،عضـو شـورای اسلامی شـیرگ آقـا نیـز بـا
گالیـه از ایـن کـه جـاده ایـن روسـتا و نقـاط اطـراف بـه
دلیل بـارش  60سـانتی متری برف مسـدود اسـت ،به
حضـور خودروهـای راهـداری برای بازگشـایی مسـیر
اشـاره و اعلام کـرد کـه چـون بـرف و کـوالک سـنگین
بـود نتوانسـتند اقدامـی انجـام دهنـد .معلـم یکـی از

روسـتاهای عشـایری دهـک عربخانـه نهبنـدان هـم
گفـت :بیشـتر راه هـای روسـتایی ایـن منطقه بـه دلیل
بـرف و وقـوع سـیل مسـدود اسـت طـوری کـه برخـی از
معلمـان با ایـن که مـدارس تعطیـل شـد اما نتوانسـتند
محل خدمت خـود را ترک کنند .به گزارش «خراسـان
جنوبی» آن طور که برخی از سـاکنان منطقه عشـایری
کوه یخـاب بخش دسـتگردان طبـس نیز اعلام کردند
محـور کویـر کاج بـه پـده بیـد ،مسـدود اسـت و امـکان
رفت و آمد با وسـایل نقیله ممکن نیسـت .در این محور
روسـتاهای چاه بلـو ،زبرکـوه ،قرچه ،پـده بید و سـرباال
واقـع اسـت کـه دسترسـی بـه جـاده اصلـی ندارند.

تمرکز بر بازگشایی محورهای روستایی
مدیر کل راهـداری و حمل و نقـل جـاده ای در این باره
گفـت :طـی دو روزی کـه اسـتان درگیـر بـارش بـرف
و بـاران بـود تمرکـز راهـداران بـر بازگشـایی شـریان
هـای اصلـی قـرار داشـت البتـه در ایـن روزهـا اگـر در
شهرسـتانی محورهـای اصلـی بـاز بـود بازگشـایی
محورهـای روسـتایی در دسـتور کار قـرار گرفـت.
مهنـدس «شـهامت» ،ادامـه داد :از روز گذشـته تمرکـز
بـر بازگشـایی محورهای روسـتایی گذاشـته شـد و این
مسـیرها به ترتیب جمعیتی در دسـتور بازگشایی قرار
گرفت.مسـئول روابـط عمومـی اداره کل راهـداری و
حمـل و نقـل جـاده ای هـم بـا بیـان ایـن کـه بـر اسـاس
برنامهریـزی انجـام شـده برفروبـی در راههـای فرعی
و روسـتایی اسـتان توسـط تیمهـای راهـداری از صبح
روز گذشـته بـا کمـک دهیـاران در حـال انجـام اسـت،
گفـت :بـا توجـه بـه ایـن کـه اولویـت اول بازگشـایی
راه هـای اصلـی و سـپس فرعـی و روسـتایی اسـت،
 198محـور روسـتایی بازگشـایی و همـه راهـداران
در قالـب گـروه هـای عملیاتی بـه صـورت شـبانه روزی

بـه گـزارش خبرنـگار مـا پـس از دو روز بـارش بـرف و
بـاران ،سـرمای شـدید ،پدیـده غالـب شهرسـتان های
اسـتان شـد و بـر اسـاس اعلام «نخعـی» ،کارشـناس
هواشناسـی اسـتان ،دمای هـوا در قاین بـه  18درجه
سـانتی گراد زیر صفر رسید که سـردترین شهر استان
و سـردترین ایسـتگاه اصلی هواشناسی کشـور بود .به
گفتـه او ،بیشـترین ارتفـاع بـرف خراسـان جنوبـی ،در
روسـتای کریموی سـرایان با  40سـانتی متـر گزارش
شـد و پس از آن ،عبـاس آبـاد میان قایـن با  35سـانتی
متر و قهسـتان درمیـان با  25سـانتی متـر در رده های
بعد قرار گرفت .افزون بر این ،سـنگینی بـرف در قاین
بـه حـدی بـود کـه پارکینـگ بیمارسـتان شـهدای ایـن
شـهر روی خودروهـای پـارک شـده سـقوط کرد.

سومین روز تعطیلی مدارس
همچنیـن مـدارس برخـی از شهرسـتان هـای
اسـتان ،سـومین روز تعطیلـی را پشـت سرگذاشـتند
و آن طـور کـه «حسـینی» مدیـر روابـط عمومـی اداره
کل آمـوزش و پـرورش اعلام کـرد بـه دلیـل بـرودت
هـوا ،یـخ بنـدان و لغزندگـی معابـر مـدارس ابتدایـی
بیرجنـد و همـه مـدارس قاینـات ،زیرکـوه ،سربیشـه و
درمیان ،مراکز اسـتثنایی فردوس و بشـرویه ،مدارس
دهسـتان عربخانـه و روسـتای سـیدال نهبنـدان،
منطقـه دسـتگردان طبـس و مـدارس روسـتاهای
یخاب ،چـاه مسـافر،کریمو ،مصعبـی ،چرمه،
نـرم ،نـوده و نوبهـار سـرایان تعطیـل
بـود« .سـدیدی» از خضـری
دشـت بیـاض هـم گـزارش
داد که «خسـروی» بخشـدار
نیمبلوک اعالم کـرد ،یک
فرد گرفتـار در بـرف بعد
از چهار سـاعت با کمک
نیروهـای هلال احمـر
این بخش نجات یافت.

شهرستان ها

3

از گوشه و کنار استان

تشییع پیکرپدرشهیدکریمی
پیکرمرحومحاجابراهیمکریمیپدرشهیدغالمحسینکریمیدرروستایشهرک
قدسقاینتشییعوبهخاکسپردهشد.بهگزارش«خراسانجنوبی»،حاجابراهیم
کریمیدر ۷۸سالگیبهدلیلکهولتسنوبیماری،دعوتحقرالبیکگفتوبه
فرزندشهیدشپیوست.دانشآموزشهیدغالمحسینکریمی 28،آبانسال،62
در 16سالگیدرمنطقهپنجوینبراثراصابتترکشبهفیضشهادتنایلآمد.

3.9میلیارد
برایاحیایمراتعطبستخصیصیافت

سه میلیارد و 923میلیون تومان برای اجرای پروژه های بیولوژیک ،بیومکانیک،
حفاظتوقرقبخشمرتعطبسازمحلمنابعصندوقتوسعهملیتخصیصیافت.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری طبس ،گفت :از محل این منابع طرح هایی
درحوزههایسدنهرینوکریتنیزدرحالاجراست«.حسنمحمدیان»،افزود:از
محل این منابع همچنین 596هکتار بذرپاشی گیاه دارویی آنغوزه با احداث چاله
هایفلسیانجاممیشود.بهگفتهوی،احداثدوواحدآبشخوربتنی 5متریونیز
دوآبانباربهگنجایش 72مترمکعبانجاممیشودکهازپیشرفتفیزیکیمطلوبی
برخورداراست.اوتعدادخانواربهرهمندازاینطرحهارا 115خانواراعالمواظهار
کرد:همهطرحهادردههفجربهبهرهبرداریمیرسد.

عملیات میدان ورودی خضری
در حال اجراست

عملیات اجرایی میدان ورودی خضری دشت بیاض در حال انجام است .شهردار
خضری دشت بیاض ،گفت :با مساعد شدن شرایط آب و هوایی ،الیه دوم آسفالت
آن اجرا می شود« .اسماعیلی» ،ادامه داد :تابلوگذاری و تامین روشنایی این
میدان بر عهده اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای است.

توزیع دان و علوفه
در مناطق برفی درمیان -سربیشه
حدود  2تن علوفه و  ۲۰۰کیلوگرم دان در دو روز برفی ،برای حیات وحش
و پرندگان مناطق حفاظت شده درمیان – سربیشه و منطقه شکار ممنوع
لشکرگاه قاین توزیع شد .مدیر کل حفاظت محیط زیست گفت :طی روزهای
شنبه و یک شنبه که بارش برف و باران در استان شدت گرفت ،دستیابی
وحوش و پرندگان به غذا سختتر شد بنابراین حدود  2تن علوفه و حدود
 ۲۰۰کیلوگرم دان با تالش محیط بانان و دوستداران حیات وحش در منطقه
حفاظت شده درمیان -سربیشه ،منطقه شکار ممنوع لشکرگاه و برخی مناطق
آزاد در قاینات پخش شد« .اکبری» ،با بیان این که در فصل سرما وحوش برای
تامین تغذیه به سمت اراضی کشاورزی ،باغها و حتی منازل نزدیک می شوند،
افزود :توزیع علوفه در منطقه برای جلوگیری از خسارت به اراضی کشاورزی
است .وی با اشاره به تداوم سرما و یخ بندان شبانه تا پایان هفته ،گفت :محیط
بانان در مناطق مختلف استان در حال آماده باش هستند تا در صورت نیاز،
توزیع دانه و علوفه دستی بین وحوش و پرندگان انجام شود.

