
تصویب افزایش 25 درصدی بهای خدمات شهری  

پس از باران در طبیعت

] صفحه 2 [

امام جمعه موقت بیرجند:

 ایران، با صالبت 
به آمریکا سیلی زد 

] صفحه 2 [   

پس از تایید هیئت تطبیق مصوبات شورا نهایی می شود

] صفحه 2 [

 آوای باران پنج شـنبه در جای جای اسـتان پیچید و 
طراوتی وصف ناشدنی به هوا بخشـید. باران بر لب 
ها لبخند نشـاند و چشـم ها به امید روزهای پرباران 
تـر درخشـید. جمعـه که شـد خورشـید بر پهنـه های 
باران خـورده تابیـد و هوای پـاک یک روز زمسـتانی 
مـردم را بـه دامـن طبیعـت کشـاند. طبیعـت زیبـا و 

منحصر به فـرد »بنـد دره« از نقاط پر جاذبـه بیرجند 
هـم روز خاصـی را بـا طبیعـت دوسـتان گذرانـد هـر 
چنـد در روز بارانـی هـم مهمانانـی را بـه خـود دیـده 
بود. دیروز صدای دلنشـین آب های جاری در جای 
جـای دره در کنـار آش داغ و چـای آتشـی، بهانـه ای 
برای دورهمی آخر هفته شـد. کوچـک ترها در کنار 

آب هـای بنـد سـر از پـا نمـی شـناختند، جوانـان هم 
پـای ثابـت صحنـه گـردش مـردم در طبیعـت بودند. 
شـلوغی و ترافیـک، پیـچ و خـم هـای جـاده و زمیـن 
پوشـیده از گل و الی، روان آب جـاری بیـن جـاده و 
چاله های پـی در پی مسـیر آسـفالت، نتوانسـته بود 
مانعـی باشـد تـا شـهروندان از گـذران وقـت در ایـن 

نقطـه گردشـگری صـرف نظـر کننـد. ایـن حضـور 
جمعیت در نقطـه ای ماننـد بنددره برای مسـئوالن 
و متولیـان امـر هـم پیام داشـت کـه بایـد بیـش از این 
هـا زیرسـاخت هـای گردشـگری در ایـن نقطـه و 
نقاطـی دیگـر مانند بنـد امیر شـاه، آبشـار چهـارده و 

... را فراهـم کننـد.

امروز ،آغاز خرید توافقی زعفران

کاش مسئوالن هواپیمایی چهارشنبه شب مسافر بیرجند بودند

2لغو پرواز؛فقط  عذر خواهی خلبان
معاون استاندار :دستگاه ها به تعهدشان 

3در توسعه 4 شهرستان عمل کنند 

یک امتیاز، سهم 

 »04« از بازی خانگی                                                                         
      ] صفحه 2 [

 خسارات 

روان آب ها
] صفحه 3 [  
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روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2
ستون حرف مردم 

روزنامه خراسان جنوبی 
انعکاس دهنده صادق نظرها، 
انتقادها و مشکالت شماست.

حرف�مردم�

ــر: نماب
056 32448054  

پیامک:
2 0 0 0 9 9 9   

ــن: تلف
056 32448050

 گویا قرار نیست مشکل تردد تاکسی ها به  ●
مهرشهر برطرف شود چون یا رانندگان تاکسی 
در این مسیر کار نمی کنند و اگر هم برخی راضی 
به سرویس دهی به این محله شوند به صورت 

دربست مسافر می برند.
 کوچه شهید رجایی 15 بیرجند به دلیل تعداد  ●

زیاد تعمیرگاه، شلوغ است. ساکنان این کوچه 
آسایش ندارند و رفت وآمد اهالی به سختی انجام 
می شود. مسئوالن چند سال قبل، وعده انتقال 
این کسبه را به منطقه شکرآب داده بودند اما 

هنوز محقق نشده است.
 ساکنان خیابان سعدی مهرشهر در تابستان  ●

از گرد و خاک آسایش ندارند و در زمستان از گل 
و الی معبر. از شهرداری بیرجند برای چندمین 
بار درخواست دارم این خیابان را آسفالت کند. 
مهرشهر در سال های اخیر گسترده و امکانات 
بنابراین  است  شده  تامین  آن  برای  متعددی 
شایسته نیست این منطقه همچنان خاکی باشد. 

 استاندار به روستاهای متعددی سر زده و  ●
قوت  که  است  نشسته  روستاییان  سخن  پای 
قلبی برای این قشر است. جا دارد سری هم به 
روستاهای دهمیر، سورگ، درسفید و جوزاندر 
بخش نیمبلوک قاینات بزند و ببیند مردم با چه 

مشکالتی مواجه هستند. 
 با توجه به سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین،  ●

قرار شد به خانواده ها بسته معیشتی پرداخت شود 
اما برای برخی واریز نشد و وقتی موضوع را از راه 
های اعالم شده، پیگیری کردم مشخص شد میزان 

حقوقم را دو برابر آن چه هست محاسبه کردند.
 مسئوالن مربوط برای تاسیس و راه اندازی  ●

فروشگاه زنجیره ای در اسدیه اقدام کنند تا امکان 
خرید ارزان تر برای مردم این شهر هم فراهم شود.

نوغاب بخش  ● روستای  در  نوری  فیبر   شبکه 
مرکزی درمیان با داشتن هزار و 100 خانوار 
چرا اجرا نمی شود؟ از طرفی به دلیل اجرا نشدن 
شبکه مخابرات در قسمتی از شهرک نوغاب، 
جمعیت زیادی از تلفن ثابت محروم هستند. شرکت 

مخابرات استان پیگیر مشکالت مردم باشد.
 کوچه قائم غربی 9 نهبندان به ویژه فرعی  ●

های آن، وضعیت نابسامان دارد و با کوچک ترین 
بارندگی گل والی در این قسمت و فرعی های 
آن پیش روی مردم قرار می گیرد. شهرداری اگر 
قصد آسفالت این معبر را ندارد حداقل برای شن 

ریزی آن اقدام کند.

خراسان�جنوبی��61سال�پیش���      
 در�روزنامه

شتر طفلی را خفه کرد
روزنامه خراسان در شماره 2598 به تاریخ چهارم تیر 1337 در مطلبی 
در صفحه چهار آورده است: حاجی فرزند ر، طناب شتر را بگردن محمد 
ده ساله که همبازی او بود انداخت و بر اثر صدای سگی که در آن نزدیکی 
قرار داشت رم کرده و محمد را بدنبال خود می کشد و نامبرده خفه می شود 

پرونده از طریق ژاندارمری بدادگستری ارجاع و تحت رسیدگی است
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کارشناس روابط 
عمومی فرودگاه 

بیرجند:  پرواز 
مسیر تهران – 

بیرجند و بالعکس 
۸ بهمن هواپیمایی 

ایران ایرتور و 
پرواز مسیر تهران 
– بیرجند 10 بهمن 

هواپیمایی ماهان به  
دلیل کمبود ناوگان 

انجام نخواهد شد

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 

سند آسیب های اجتماعی امسال تدوین می شود 

قاسـمی- مهم تریـن اولویت و آسـیب هـا در مسـایل اجتماعـی فرهنگی اسـتان 
احصـا شـده و بـر اسـاس آن هـا سـند آسـیب هـای اجتماعـی اسـتان با همـکاری 
چند دسـتگاه تـا پایـان امسـال تهیـه مـی شـود. مدیـر کل دفتـر امـور اجتماعی و 
فرهنگی اسـتانداری گفت: موضوع خودکشـی توسـط دانشـگاه علوم پزشکی، 
اعتیـاد در شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر، متکدیـان در شـهرداری 
و طـالق، همسـرآزاری، کـودک آزاری و کـودکان کار توسـط بهزیسـتی اسـتان 
بررسـی شـده اسـت و گزارش هـای تحلیلـی تا مـاه آینـده جمـع آوری می شـود. 
»بهـاری« با اشـاره به این که سـند در مرحلـه آماده سـازی گزارش تحلیلی اسـت 
و تـا پنجم بهمـن باید تهیه شـود، افـزود: در این سـند تحلیلی از وضعیت آسـیب، 

چالـش هـا و وظایـف هر دسـتگاه مطـرح می شـود.

امام جمعه موقت بیرجند:

ایران، با صالبت به آمریکا سیلی زد
رهبر معظم انقالب جریان تشییع پیکر سردار شهید 
اسالم حاج قاسم سلیمانی را در بغداد، نجف، کربال، 
مشهد، تهران، اهواز، قم و کرمان از ایام ا... اعالم 
های  خطبه  در  بیرجند  موقت  جمعه  امام  کردند. 
نمازجمعه این شهر، گفت: بنابراین، این موضوع 
فصل جدیدی برای جهان و درسی برای همه ماست 
تا بدانیم که در این موقعیت از جهان نیز زمینه آن 

وجود دارد که انسانی این چنین در دل ها نفوذ کند. 
حجت االسالم والمسلمین »نوفرستی« افزود: ایران 
با صالبت، سیلی محکمی به آمریکا زد و امیدواریم 
ریشه آمریکا در جهان کنده شود. به گفته او نیروی 
قدس سپاه به عنوان رزمندگان بدون مرز، در جهان 
اسالم نقش ایفا و در برابر دشمنان ایستادگی و با 
هیچ  بدون  مسلمانان  به  خدمت  در  استوار  قامت 

چشم داشتی خدمت رسانی می کند. وی با اشاره به 
اقدامات ناپسند برخی از افراد در ایام فاطمیه گفت: 
در این ایام برخی انسان های بی هویت، قصد دارند 
در منطقه مسایل ضد ارزشی انجام دهند که مسئوالن 
باید دقت داشته باشند هر چیزی در جای خود باشد و 
با افرادی که زمینه ساز این حرکت ها هستند برخورد 

شود و در برابر این مسایل ایستادگی کنند.

انصاری- خرید توافقی  زعفران با توجه به پیگیری ها 
و درخواست های مردمی در استان از امروز انجام می 
شود. مدیر سازمان تعاون روستایی استان به خبرنگار 
ما گفت: با وجود درخواست بهره برداران و مراجعه 
آنان برای فروش زعفران و متعاقب آن پیگیری ها برای 
تمدید مهلت خرید حمایتی زعفران، این موضوع اتفاق 
نیفتاد اما با توجه به رایزنی ها با شرکت های مختلف، 
امکان خرید توافقی زعفران از پنجم بهمن  فراهم شد. 
»ضیائیان احمدی« با تاکید بر این که اگر چه ممکن است 
قیمت خرید توافقی کمتر از خرید حمایتی باشد زیرا بر 

اساس توافق فروشنده 
و عامل خرید  انجام می 
خرید  داد:  ادامه  شود 
توافقی زعفران مشابه خرید حمایتی در چهار لول 
پوشال معمولی، پوشال مرغوب، شبه نگین و نگین انجام 
می شود و قیمتی که قرار بر خرید است حدود 500 تا یک  
میلیون تومان بیشتر از بازار است و از طرفی پرداخت 
پول آن به صورت نقد و حداکثر 10 روز پس از اتمام 
مراحل خرید خواهد بود. وی با یادآوری این که در طرح 
حمایتی، دو هزار و 500 کیلوگرم زعفران خریداری 
شد، گفت: خرید توافقی توسط یک عامل اتحادیه تعاونی 
 روستایی انجام می شود و در صورت استقبال تعداد 

عامل ها افزایش خواهد یافت.

کاش مسئوالن هواپیمایی چهارشنبه شب مسافر بیرجند بودند

لغو پرواز، فقط عذر خواهی خلبان
مجتبی نوریان- مسافران پرواز چهارشنبه شب مسیر 
مشهد – بیرجند با عذرخواهی خلبان، سفرشان لغو 
شد. به گزارش خبرنگار ما مسافران پرواز شماره 387 
ساعت 20:25 چهارشنبه گذشته هواپیمایی ایران ایر، 
پس از تاخیر سه ساعته در فرودگاه مشهد باالخره حدود 
23:30 سوار هواپیما شدند که البته بعد از دقایقی با 
عذرخواهی خلبان، مجبور به ترک  آن  شدند. آنان پس از 
دو مرتبه  اعالم تاخیر پرواز از طریق فرودگاه مشهد، باالخره  
هنگامی که   سوار   هواپیما شده بودند خلبان به دلیل نقص 
فنی از تاخیر به وجود آمده عذرخواهی کرد اما قبل از تیک 
آف،نیز ضمن عذرخواهی مجدد از رفع نشدن اشکال خبر 
داد و حفظ جان مسافران را اولویت اول دانست به همین 
دلیل و تشخیص ایراد فنی از پرواز هواپیما خودداری کرد.

بالتکلیفی در فرودگاه مشهد
ادامه گزارش خبرنگار ما حاکی از آن است که اگر چه 
مسافران ساعت ها در فرودگاه منتظر مانده و برای سفر 
خود برنامه ریزی کرده بودند اما برای تشخیص خلبان 
احترام قائل شدند و حتی بسیاری از آنان در گفت و 

گوهای خود از این اقدام او تشکر کردند ولی انتقادها 
مربوط به بعد از انتقال به سالن فرودگاه و بالتکلیفی 
شان بود. یکی از مسافران گفت: در این ساعت شب، 
باید کسی پاسخ گو باشد که چه  کنیم  و آیا پرواز دیگری 
در نظر گرفته می شود یا خیر؟ اما گویا پس از دریافت 
بار باید فرودگاه را ترک کنیم! مسافر دیگری، گفت: 
خلبان، صادقانه نقص فنی را اعالم و از مشکل پیش آمده 
عذرخواهی کرد اما گالیه ام این است که کسی درباره 
جبران خسارت مسافران برابر آن چه در اطالعیه های 
فرودگاه نصب کرده اند توضیحی نداد.یکی از کارکنان 
در فرودگاه هم فقط به ممهور کردن بلیت مسافران برای 
دریافت وجه آن از شرکت ها اقدام می کرد در حالی که 
بسیاری، بلیت را به شیوه اینترنتی تهیه کرده بودند و 
برگه ای نداشتند. البته  با هدایت مسافران به قسمت 
کنسلی پروازها عده ای پرینت بلیت و مهر استرداد وجه 
را دریافت کردند. به گزاش خبرنگار ما برخی از مسافران 
در تماس با پایانه مسافربری و برخی با رانندگان تاکسی 
و مسافربری، عازم بیرجند و افرادی نیز با توجه به ساعت 

پایانی شب از ادامه سفر منصرف شدند.

پرواز بیرجند – تهران هم لغو شد
برابر این گزارش، چهارشنبه شب گذشته پرواز مسیر 
بیرجند – تهران نیز کنسل شد. »صدری« کارشناس 
روابط عمومی فرودگاه بیرجند، گفت: این پرواز ایران 
ایر، قرار بود ساعت 22:10 فرودگاه بیرجند را به 
مقصد تهران ترک کند که ساعت 30 دقیقه بامداد پنج 
شنبه، کنسلی آن به دلیل  نقص فنی به مسافران اعالم 
شد. وی از لغو دو پرواز هفته جاری نیز خبر داد و افزود: 
پرواز مسیر تهران – بیرجند و بالعکس سه شنبه هشتم 
بهمن هواپیمایی ایران ایرتور و همچنین پرواز مسیر 
تهران – بیرجند پنج شنبه 10 بهمن هواپیمایی ماهان 

به دلیل کمبود ناوگان انجام نخواهد شد.

 پس از تایید هیئت تطبیق مصوبات شورا نهایی می شود

 تصویب افزایش 25 درصدی
 بهای خدمات شهری

حسین قربانی – بهای خدمات شهرداری در سال 99 بر اساس تصویب دفترچه 
بهـای خدمـات و عـوارض شـهرداری در شـورای اسـالمی شـهر بیرجنـد بـه طـور 
میانگیـن 25 درصـد افزایـش مـی یابـد. معـاون توسـعه مدیریـت و منابع انسـانی 
شـهرداری بیرجند با اشـاره به ایـن که این موضـوع به تصویب شـورا رسـید و برای 
تایید بـه هیئت تطبیـق مصوبات شـورا ارسـال شـد، به »خراسـان جنوبـی« گفت: 
با توجـه بـه افرایـش 50 درصـدی قیمـت بنزیـن، افزایـش کرایه تاکسـی هـا برای 
سـال آینـده 30 درصـد پیـش بینـی شـده اسـت. »بهدانـی« در پاسـخ بـه سـئوالی 
دربـاره چگونگـی تعییـن مبلـغ قبـوض نوسـازی خاطر نشـان کـرد: در سـال های 
95 و 96  قیمـت منطقـه ای بـر اسـاس مـاده 64 قانـون مالیـات هـای مسـتقیم 
توسـط اداره کل امـور مالیاتـی به شـهرداری اعالم می شـد کـه نتیجـه آن افزایش 
زیاد عوارض نوسـازی بود اما از سـال 97 بر اسـاس اسـتعالم از مدیـر کل حقوقی 
سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های کشور هر سال 20 درصد افزایش 
می یابد. به گفتـه وی، چاپ قبوض عـوارض نوسـازی 98 از ابتدای بهمن شـروع 
شـده اسـت و تا امروز برای توزیع به پسـت تحویل می شـود کـه تا 20 بهمـن توزیع 
خواهد شـد. بـه گفتـه او فقـط افـرادی کـه از محـل عوارض سـال هـای گذشـته به 
شهرداری بدهکار هسـتند در قبوض امسـال افزایش ارقام را شاهد خواهند بود.

 یک امتیاز
 سهم »04« از بازی خانگی

حسینی- تیم فوتبال مرکز آموزش04 امام رضا 
)ع(، نماینده استان در لیگ سه، در برابر مهمان 
خود شهرداری نوشهر به نتیجه تساوی رضایت 
داد. به گزارش خبرنگار ما در پایان این دیدار که 
در هفته ششم رقابت های مرحله دوم لیگ سه 
فوتبال کشور در ورزشگاه آزادی بیرجند برگزار 
شد، پس از 90 دقیقه تالش دو تیم، توپی از خط 
دروازه ها عبور نکرد و بازی با نتیجه مساوی به 

پایان رسید.

امروز آغاز خرید توافقی زعفران 



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.

وقوع بهمن در محور کریمو
رئیس  آیسک،  از  نجات«  »عرب  گزارش  بر  بنا 
و نقل و جاده ای سرایان،  اداره راهداری و حمل 
برف  بارش  مرحله  چندین  به  توجه  با  گفت: 
کریمو  محور  در  اخیر  های  هفته  طی  سنگین 
عصر تا  صبح  از  باران  و  برف  بارش  و  کاخک   - 
 پنج 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 

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، 
48 میلی متر، رکودار بارندگی   کریموی سرایان با 
پنج شنبه گذشته در استان بود.گزارش»حقانی« از 
قاینات نیز حاکی است، بارندگی ها در شهرستان چندان 
خسارتی در پی نداشت و البته سبب آب گرفتگی هایی در 
برخی معابر شد و یک باب مغازه گل فروشی در بافت قدیم 
قاین تخریب شد. آن طور که »باکمال« از فردوس گزارش 
داد، در این شهرستان هم بارندگی ها با عافیت همراه بود 
طوری که در ایستگاه فردوس 20 و فتح آباد 40 میلی متر 
ثبت شد. بنا بر گزارش اداره کل هواشناسی، پنج شنبه 
در سربیشه 37.2 میلی متر،  بیرجند16.01، فردوس 
20.1 ، خوسف 16.5، قاین 15.8، درمیان11.4، 
بشرویه 7.6 ، سرایان 8.2،  طبس 6.5 ، نهبندان 11 و 

حاجی آباد 16.71 بارندگی ثبت شد.

مسدود شدن 3 محور روستایی
رئیس پلیس راه استان نیز با اشاره به باز بودن همه 
محور های اصلی گفت: به دلیل بارش برف و باران و 
یخ زدگی پنج شب جاده ها، در برخی محور ها 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. 

اسکان 124 در راه مانده
با  گفت:  نیز  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
توجه به بارش باران و برف و سیل، 124 مسافر در 
راه مانده در پایگاه های امداد جاده ای هالل احمر، 
اسکان  استان  متبرکه  بقاع  و  حسینیه ها  مساجد، 
یافتند. »میرجلیلی« افزود: تیم های امدادی استان 
به 83 نفر گرفتار در سیالب امدادرسانی کردند و 
18 خودرو 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 تیم های امدادی به موقع مشکل رفع شده است. 
وی ادامه داد: در پی ورود سامانه بارشی جدید به استان 
از امروز 84 تیم امدادی و عملیاتی برای امدادرسانی به 
حوادث احتمالی تا فردا در آماده باش کامل هستند. او 
از کاهش محسوس دما در روزهای آغازین هفته خبر داد 
و از مردم خواست در مصرف حامل های انرژی به ویژه گاز 

و برق صرفه جویی داشته باشند.
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مدیر کل
  مدیریت  بحران 

استانداری: 
تیم های امدادی 
استان به ۸3 نفر 

گرفتار در سیالب 
امدادرسانی کردند 
و 1۸ خودرو گرفتار 

در سیل رهاسازی 
شد

از گوشه و کنار استان

رزمایش گردان  های بیت المقدس سرایان  
عرب نجات- رزمایش گردان های بیت المقدس نیروی مقاومت بسیج در 
سه نقطه سرایان برگزار شد. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سرایان، 
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 301 بیت المقدس حوزه شهید وهب مرکز 
شهرستان، گردان 302 بیت المقدس حوزه مقاومت سیدالشهدا )ع( 
آیسک و گردان 303 حوزه  مقاومت مالک اشتر سه قلعه شرکت داشتند. 
وی، افزود: برگزاری کالس های آموزشی، اجرای مراسم مذهبی با 
همکاری هیئت رزمندگان اسالم، راهپیمایی شبانه و اجرای عملیات 

رزمی و تاکتیکی اهم برنامه های این رزمایش بود.

2 اقامتگاه بوم گردی در درح ایجاد می شود
دو موافقت نامه اصولی برای ایجاد اقامتگاه بوم گردی در روستاهای 
ماخونیک و کالته باال در بخش درح صادر شد. سرپرست نمایندگی میراث 
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 
صادر شدکه این اقامتگاه ها یکی در روستای ماخونیک به عنوان روستای 
هدف گردشگری و یکی از هفت روستای شگفت انگیز کشور و دیگری در 
روستای ییالقی کالته باال احداث می شود. به گفته او، راه اندازی اقامتگاه 
بوم گردی طاق اسکی با 15 واحد خانه های عشایری ) َکَپر (، رستوران و 
فروشگاه صنایع دستی به عنوان بزرگ ترین اقامتگاه بوم گردی عشایری 
استان و همچنین راه اندازی اقامتگاه بوم گردی در شهرهای سربیشه و 

مود از جمله اقدام های مورد پیگیری این اداره است.

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: 
400 کیسه آرد و هفت هزار قرص نان به ارزش ریالی 35 میلیون 
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 100 درصد 14 مصوبه در سربیشه

14 مصوبه سفر استاندار به سربیشه 100 درصد اجرایی شد. فرماندار 
در جلسه بررسی و پیگیری مصوبه های سفر استاندار، گفت: سربیشه 
آخرین شهرستان در سفرها بود و کمتر از پنج ماه از آن نمی گذرد اما از 74 
مصوبه، 14 مصوبه صد در صد اجرا شد و دهه فجر به بهره برداری می رسد. 

»محمدی«، افزود: آخرین پیشرفت فیزیکی مصوبه ها 56 درصد است.

فرماندار سرایان اعالم کرد:

 قابلیت هیئت های مذهبی 
در رونق جشن های انقالب

موسوی- می توان از قابلیت هئیت های مذهبی به منظور 
برد.  بهره  انتخابات  و  انقالب  های  جشن  رونق  افزایش 
اجتماعی  فرهنگی  کمیته  جلسه  در  سرایان  فرماندار 
شهرستان که با محوریت برنامه ریزی دهه فجر برگزار شد، 
محتوای  و  ها  موضوع  تامین  با  دارند  وظیفه  همه  گفت: 
حضور  زمینه  کشور،  خاص  شرایط  به  توجه  با  بخش  اثر 
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 
کارگروه  تشکیل  وی،  است.  شده  محدود  شعبان  نیمه  و 
 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 2 جان باخته
 سانحه هواپیمایی در آرین شهر

مراسم گرامی داشت شهیده معصومه و مهدیه قوی از شهدای 
اوکراین در حسینیه صاحب  سانحه هواپیمای مسافربری 
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 
قرار می دهد و مشکالت اقتصادی، دومین موضوعی است که به 

وسیله آن آزمایش می شویم.

دو بانده سازی 20 کیلومتر طبس  
اصفهان به مناقصه می رود

اکبری- محور مواصالتی طبس- اصفهان از شریان های کویری 
و ترانزیتی استان به شمار می رود که از 570 کیلومتر این مسیر 
160 کیلومتر در حوزه استحفاظی راه های استان و طبس قرار 
دارد. حجم زیاد ترافیک و تردد باال و تصادفات مرگبار جاده ای، 
سبب شده است دو بانده سازی این محور نیز در دستور کار قرار 
گیرد. آن طور که مدیر راه و شهرسازی شهرستان خبر داد اولین 
قرارداد دو بانده سازی این محور به سال 94 برمی گردد و 18 
کیلومتر این مسیر دو بانده سازی شده است و 17 کیلومتر آن در 
دست اجرا قرار دارد. به گفته »سجادی« برای 20 کیلومتر دیگر 
مجوز تهیه اسناد و برگزاری مناقصه دریافت شد و اعتبار پیش 
بینی شده برای آن 49 میلیارد تومان است که مبلغ قرارداد پس 

از انعقاد قرارداد مشخص می شود. 

خسار ت روان آب ها 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار:

دستگاه ها به تعهدشان در توسعه 4 شهرستان عمل کنند
چهار  اسناد  در  اجرایی  های  دستگاه  تعهدهای 
شهرستان باید تا پایان امسال عملیاتی شود. معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار، در جلسه بررسی 
تفاهم نامه های مبادله شده در سفر معاون اول رئیس 
جمهور، گفت: همه تعهدات دستگاه ها در اسناد چهار 
گانه باید تا پایان امسال عملیاتی شود و تا سال 1400 

نیز به نتیجه نهایی برسد. مهندس »میرجعفریان« ادامه 
داد: بعد از احصای نیازمندی ها و مشکالت نهبندان، 
سربیشه، درمیان و زیرکوه، سند توسعه این مناطق در 
اختیار دستگاه های معین قرار گرفت. به گفته وی، 
اقدام دستگاه های اجرایی به منظور تحقق این اسناد 
جمع بندی شده و برای پیگیری های نهایی در اختیار 

استاندار قرار می گیرد. به گزارش »خراسان جنوبی« 
در همایش ملی روز روستا و عشایر که 15 مهر با حضور 
معاون اول رئیس جمهور و روسای نهادهای حمایتی 
در مرکز استان برگزار شد، چهار تفاهم نامه همکاری 
بین استانداری با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
)ره(، کمیته امداد امام خمینی )ره(، بسیج سازندگی 
و بنیاد مستضعفان منعقد شد که هر کدام از این 
دستگاه ها، محرومیت زدایی از یکی از شهرستان های 

نهبندان، زیرکوه، درمیان و سربیشه را متقبل شدند.



امتیاز:  صاحب 
موسســه فرهنگی هنری خراسان

مسئول:  مدیر 
محمد ســعید احدیان 

 

دفترمر    کــزی: مشهد،بلوارشهیدصادقی)ســازمان آب(
  91735-511 پستی:  صندوق 

 051-37634000  تلفن: 
نمابــر     دبیرخانه:    051-37624395 

پیامك:    2000999  

سر پرستی    اســتان     خراســان     جنوبی:بیر    جند،خىابان     
مدرس،خىابا ن    باهنر    غربی،شــماره77 
تلفن سرپرست:32443939 -        056 

تحریریه:    32448050 -056     
نمابــر تحریریه    : 32448054 - 056

واحد آگهی و اشتراک:32448052 -        056 
         97175  -514   صندوق پستی: 

  نمابر آگهی و اشــتراک :    32448053 -        056    

چاپ :شهرچاپ خراسان  روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اذان ظهر 11:45 
غروب آفتاب 16:58

اذان مغرب 17:17
اذان صبح فردا 5:08 
طلوع آفتاب فردا 6:32

شنبه
5 بهمن  1398 

29 جمادی االول 1441 
              3196 شماره 
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