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فرماندار سرایان اعالم کرد:

قابلیت هیئت های مذهبی
در رونق جشن های انقالب
موسوی  -می توان از قابلیت هئیت های مذهبی به منظور
افزایش رونق جشن های انقالب و انتخابات بهره برد.
فرماندار سرایان در جلسه کمیته فرهنگی اجتماعی
شهرستان که با محوریت برنامه ریزی دهه فجر برگزار شد،
گفت :همه وظیفه دارند با تامین موضوع ها و محتوای
اثر بخش با توجه به شرایط خاص کشور ،زمینه حضور
شکوهمند مردم را در دو صحنه بزرگ بزرگداشت دهه فجر
و انتخابات فراهم کنند« .رسولی مقدم» با انتقاد از روند
طوالنی در تعیین تکلیف رئیس تبلیغات اسالمی سرایان
افزود :رویکرد فعلی فعالیت هیئت های مذهبی به محرم
و نیمه شعبان محدود شده است .وی ،تشکیل کارگروه
های جشن انقالب اسالمی را از اقدام های مناسب برای
گرامی داشت برنامه های دهه فجر به منظور تقویت ستاد دهه
فجر اعالم و بر هماهنگی بین کمیته ها با استفاده از ظرفیت
همه دستگاه ها و بخش خصوصی تاکید کرد.

گرامی داشت  2جان باخته
سانحه هواپیمایی در آرین شهر
مراسم گرامی داشت شهیده معصومه و مهدیه قوی از شهدای
سانحه هواپیمای مسافربری اوکراین در حسینیه صاحب
الزمانی (عج) آرین شهر برگزار شد .حجت االسالم «نوفرستی»
قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان ،در این مراسم که جمعی
از مسئوالن و مردم آرین شهر و روستاهای حومه ،حضور داشتند
ضمن تسلیت شهادت این دو خواهر ،گفت :فلسفه مرگ و
زندگی در این است که مورد آزمایش الهی قرار گیریم و امنیت،
اولین موضوعی است که خداوند با آن بندگانش را مورد آزمایش
قرارمیدهدومشکالتاقتصادی،دومینموضوعیاستکهبه
وسیله آن آزمایش می شویم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار:

دستگاههابهتعهدشاندرتوسعه 4شهرستانعملکنند

تعهدهای دستگاه های اجرایی در اسناد چهار
شهرستان باید تا پایان امسال عملیاتی شود .معاون
هماهنگی امور عمرانی استاندار ،در جلسه بررسی
تفاهمنامههایمبادلهشدهدرسفرمعاوناولرئیس
جمهور،گفت:همهتعهداتدستگاههادراسنادچهار
گانهبایدتاپایانامسالعملیاتیشودوتاسال1400

شهرستان ها

استاندارقرارمیگیرد.بهگزارش«خراسانجنوبی»
درهمایشملیروزروستاوعشایرکه 15مهرباحضور
معاوناولرئیسجمهوروروساینهادهایحمایتی
درمرکزاستانبرگزارشد،چهارتفاهمنامههمکاری
بین استانداری با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
(ره)،کمیتهامدادامامخمینی(ره)،بسیجسازندگی
و بنیاد مستضعفان منعقد شد که هر کدام از این
دستگاهها،محرومیتزداییازیکیازشهرستانهای
نهبندان،زیرکوه،درمیانوسربیشهرامتقبلشدند.

گروه شهرستان ها -بارندگی های پر برکت پنج شنبه
گذشته و آسمان آفتابی جمعه ،پایان هفته ای دل انگیز
برای مردم استان رقم زد طوری که هوای مطبوع بعد
از باران ،جمعیت زیادی را به مناطق تفریحی کشاند.
به گزارش «خراسان جنوبی» ،نزول رحمت الهی سبب
شد مردم استان برای این رحمت با عافیت شاکر خالق
باشند و بیش از همه کشاورزان و دامداران از این نعمت
خرسند باشند چرا که امید دارند بهاری پربارتر از سال
های قبل داشته باشند .این بارندگی ها سبب شد تا
قسمتی از برف های ارتفاعات آب شده و روان آب ها
با خروش بیشتری در رودخانه های فصلی جاری و
به برخی از واحدهای قدیمی خسارت وارد شود .آن
طور که خبرنگاران «خراسان جنوبی» از نقاط مختلف
استان گزارش دادند بسیاری از کشاورزان به مزارع و
باغ ها رفتند تا روان آب ها را به زمین های کشاورزی و
باغ ها هدایت کنند.

قسمتی از این محور بودیم که با تالش گروه راهداری
شهرستان ،جاده در اولین ساعات بازگشایی شد.
«موسوی» از سرایان هم گزارش داد ،در پی بارندگی
های پنج شنبه به تعدادی از واحدهای مسکونی در
روستای سراب خسارت وارد شد .مهندس« خزاعی»
معاون عمرانی فرماندار سرایان ،گفت :بر اثر شدت
بارندگی ها به پنج واحد مسکونی خالی از سکنه در
این روستای خسارت وارد شد که کارشناسان بنیاد
مسکن برای برآورد خسارت اعزام شدند .همچنین،
کریموی سرایان با  48میلی متر ،رکودار بارندگی
پنج شنبه گذشته در استان بود.گزارش«حقانی» از
قایناتنیزحاکیاست،بارندگیهادرشهرستانچندان
خسارتیدرپینداشتوالبتهسببآبگرفتگیهاییدر
برخیمعابرشدویکبابمغازهگلفروشیدربافتقدیم
قاین تخریب شد .آن طور که «باکمال» از فردوس گزارش
داد،دراینشهرستانهمبارندگیهاباعافیتهمراهبود
طوریکهدرایستگاهفردوس 20وفتحآباد 40میلیمتر
ثبت شد .بنا بر گزارش اداره کل هواشناسی ،پنج شنبه
در سربیشه  37.2میلی متر ،بيرجند ،16.01فردوس
 ، 20.1خوسف  ،16.5قاین  ،15.8درميان،11.4
بشرويه  ، 7.6سرايان  ،8.2طبس  ، 6.5نهبندان  11و
حاجی آباد 16.71بارندگی ثبت شد.

مسدود شدن  3محور روستایی
وقوع بهمن در محور کریمو
بنا بر گزارش «عرب نجات» از آیسک ،رئیس
اداره راهداری و حمل و نقل و جاده ای سرایان،
گفت :با توجه به چندین مرحله بارش برف
سنگین طی هفته های اخیر در محور کریمو
 کاخک و بارش برف و باران از صبح تا عصرپنج شنبه در این مسیر در حالی که صبح پنج شنبه
چند مرحله برف روبی توسط راهداران انجام شد
اما عصر این روز شاهد وقوع بهمن و سقوط برف در

رئیس پلیس راه استان نیز با اشاره به باز بودن همه
محورهای اصلی گفت :به دلیل بارش برف و باران و
یخ زدگی پنج شب جاده ها ،در برخی محورها احتمال
لغزندگی وجود دارد .سرهنگ «رضایی» ادامه داد :سه
راه روستایی بند امیرشاه و بند دره بیرجند و راه روستایی
علی آباد به چدان در قاینات به دلیل ریزش کوه و وقوع
سیل در آب نماها پنج شنبه مسدود بود و بعد از مدتی
بازگشایی شد« .امامی» مدیر عامل آب منطقه ای و
«نصرآبادی» مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هم به
آبگیری سد و بندهای استان به ویژه سد شهید پارسای
سرایان در این بارندگی ها اشاره کردند.
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از گوشه و کنار استان

نهایبیتالمقدسسرایان
رزمایشگردا 
عرب نجات -رزمایش گردانهای بیت المقدس نیروی مقاومت بسیج در
سهنقطهسرایانبرگزارشد.فرماندهناحیهمقاومتبسیجسپاهسرایان،
گفت :این رزمایش به یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در سرایان،
آیسک و سه قلعه به منظور تقویت آمادگی رزمی و توسعه توانمندی
بسیجیان در روزهای سوم و چهارم بهمن برگزار شد .سرهنگ « امانتی»
ادامه داد :گردان های  301بیت المقدس حوزه شهید وهب مرکز
شهرستان ،گردان  302بیت المقدس حوزه مقاومت سیدالشهدا (ع)
آیسکوگردان 303حوزه مقاومتمالکاشترسهقلعهشرکتداشتند.
وی ،افزود :برگزاری کالس های آموزشی ،اجرای مراسم مذهبی با
همکاری هیئت رزمندگان اسالم ،راهپیمایی شبانه و اجرای عملیات
رزمیوتاکتیکیاهمبرنامههایاینرزمایشبود.

خسارت روان آبها

دو بانده سازی  20کیلومتر طبس
اصفهان به مناقصه می رود

اکبری-محورمواصالتیطبس-اصفهانازشریانهایکویری
وترانزیتیاستانبهشمارمیرودکهاز 570کیلومتراینمسیر
 160کیلومتردرحوزهاستحفاظیراههایاستانوطبسقرار
دارد.حجمزیادترافیکوترددباالوتصادفاتمرگبارجادهای،
سببشدهاستدوباندهسازیاینمحورنیزدردستورکارقرار
گیرد.آنطورکهمدیرراهوشهرسازیشهرستانخبرداداولین
قرارداد دو بانده سازی این محور به سال 94برمی گردد و18
کیلومتراینمسیردوباندهسازیشدهاستو 17کیلومترآندر
دستاجراقراردارد.بهگفته«سجادی»برای 20کیلومتردیگر
مجوز تهیه اسناد و برگزاری مناقصه دریافت شد و اعتبار پیش
بینیشدهبرایآن 49میلیاردتوماناستکهمبلغقراردادپس
ازانعقادقراردادمشخصمیشود.

نیزبهنتیجهنهاییبرسد.مهندس«میرجعفریان»ادامه
داد:بعدازاحصاینیازمندیهاومشکالتنهبندان،
سربیشه،درمیانوزیرکوه،سندتوسعهاینمناطقدر
اختیار دستگاههای معین قرار گرفت .به گفته وی،
اقدامدستگاههایاجراییبهمنظورتحققایناسناد
جمعبندیشدهوبرایپیگیریهاینهاییدراختیار

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

 2اقامتگاهبومگردیدردرحایجادمیشود
اسکان  124در راه مانده
مدیرکل مدیریت بحران استانداری نیز گفت :با
توجه به بارش باران و برف و سیل 124 ،مسافر در
راه مانده در پایگاههای امداد جادهای هالل احمر،
مساجد ،حسینیهها و بقاع متبرکه استان اسکان
یافتند« .میرجلیلی» افزود :تیمهای امدادی استان
به  ۸۳نفر گرفتار در سیالب امدادرسانی کردند و
 ۱۸خودرو گرفتار در سیل رهاسازی شد .به گفته او،
حادثه خاصی در استان گزارش نشده است البته برخی
معابر شهری به صورت موقت دچار آب گرفتگی شد که با
حضور تیمهای امدادی به موقع مشکل رفع شده است.
وی ادامه داد :در پی ورود سامانه بارشی جدید به استان
از امروز  84تیم امدادی و عملیاتی برای امدادرسانی به
حوادث احتمالی تا فردا در آمادهباش کامل هستند .او
از کاهشمحسوسدمادرروزهایآغازین هفتهخبرداد
وازمردمخواستدرمصرفحاملهایانرژیبهویژهگاز
و برق صرفهجویی داشته باشند.

مدیر کل
مدیریت بحران
استانداری:
تیمهای امدادی
استان به ۸۳نفر
گرفتار در سیالب
امدادرسانی کردند
و  ۱۸خودرو گرفتار
در سیل رهاسازی
شد

دو موافقت نامه اصولی برای ایجاد اقامتگاه بوم گردی در روستاهای
ماخونیکوکالتهباالدربخشدرحصادرشد.سرپرستنمایندگیمیراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی سربیشه ،گفت :به منظور توسعه
گردشگری روستایی و اقامتگاه های بوم گردی ،چهار طرح متقاضی
بوم گردی به این اداره ارائه و برای دو طرح موافقت اولیه صادر شد« .حق
پناه» افزود :برای اولین بار در بخش درح مجوز ایجاد اقامتگاه بوم گردی
صادرشدکهایناقامتگاههایکیدرروستایماخونیکبهعنوانروستای
هدفگردشگریویکیازهفتروستایشگفتانگیزکشورودیگریدر
روستایییالقیکالتهباالاحداثمیشود.بهگفتهاو،راهاندازیاقامتگاه
بوم گردی طاق اسکی با 15واحد خانه های عشایری ( َک َپر ) ،رستوران و
فروشگاهصنایعدستیبهعنوانبزرگتریناقامتگاهبومگردیعشایری
استان و همچنین راه اندازی اقامتگاه بوم گردی در شهرهای سربیشه و
مودازجملهاقدامهایموردپیگیریاینادارهاست.

کمک مردم سرایان به سیل زدگان
کمک های مردمی سرایان ،آیسک و سه قلعه به مناطق سیل زده
ارسال شد«.حسن پور» مسئول ستاد عتبات عالیات سرایان ،گفت:
 400کیسه آرد و هفت هزار قرص نان به ارزش ریالی  35میلیون
تومان از مردم خیر سرایان ،بخش ها و روستاهای تابعه جمع آوری شد
که قسمتی از آن به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان ارسال شد و
قسمتی هم در روزهای آینده به این مناطق حمل می شود.

اجرای 100درصد 14مصوبه در سربیشه
 14مصوبه سفر استاندار به سربیشه 100درصد اجرایی شد .فرماندار
در جلسه بررسی و پیگیری مصوبه های سفر استاندار ،گفت :سربیشه
آخرینشهرستاندرسفرهابودوکمترازپنجماهازآننمیگذردامااز74
مصوبه 14،مصوبهصددرصداجراشدودههفجربهبهرهبرداریمیرسد.
«محمدی»،افزود:آخرینپیشرفتفیزیکیمصوبهها ۵۶درصداست.

