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دادستان بیرجند:در مباحث
بهداشتی با متخلفان تعارف نداریم
کوثری-در مباحث بهداشتی مرتبط با سالمت مردم
هیچ تعارفی با متخلفان نداریم.
دادستان عمومی بیرجند در دیدار مدیر کل
دامپزشکی با بیان این که در مباحث بهداشتی با
متخلفان و سودجویان که سالمت مردم را به مخاطره
می اندازند به هیچ وجه تعارف نداریم ،گفت :از
دامپزشکی استان انتظار داریم هر گونه تخلف در
حوزه بهداشت و فراورده های خام دامی را به دستگاه
قضایی گزارش دهد تا ضمن برخورد قانونی با
متخلفان در صورت نبود شرایط بهداشتی محموله
معدوم شود.
به گفته«مقدس» اگر در تامین گوشت و دیگر مایحتاج
شهروندان نظارت دقیقی صورت نگیرد ،سالمت
مردم به خطر می افتد و هزینه های زیادی به سالمت
و بهداشت عمومی تحمیل می شود.
مدیرکل دامپزشکی استان هم گفت :اگر در برخورد
با تخلفات بهداشتی احکام بازدارنده ای صادر نشود،
سودجویان به تخلفات خود ادامه خواهند داد.
دکتر«رفیعی پور» یادآور شد :دامپزشکی با تعامل
بین بخشی و همکاری همه دستگاه های اجرایی به
خصوص نیروی انتظامی و مقام های قضایی توانست
از ورود عوامل بیماری زا جلوگیری کرده و از سرمایه
صنعت دام و طیور استان حراست کند.
الزم به ذکر است دادستان عمومی و انقالب مرکز
استان سه شنبه شب به طور سرزده از کشتارگاه طیور
بیرجند بازدید کرد .

خط کشی  3هزار کیلومتر راه های
ارتباطی استان
از ابتدای امسال بيش از  3هزار كيلومتر از راه های
ارتباطی استان خط كشی شد.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل
جاده ای استان گفت :در راستای افزايش ايمنی
عبور و مرور ،هدايت وسایل نقليه و آگاهی بخشی به
كاربران جاده ای به خصوص در شب ،بيش از  3هزار
كيلومترخط كشی مفید با اعتباری بیش از 150
میلیارد ریال در راه هاي ارتباطی استان انجام شد.
مهندس «جالل زاده» افزود:سال گذشته در
محورهای ارتباطی استان به خصوص محورهای
شريانی  2هزار و  100كيلومتر از راه ها با اعتباری
بیش از  27میلیارد ریال خط کشی شد و به بهره
برداری رسید.

صعود بانوان فردوس به
لیگ برتر فوتسال
حسینی-تیم فوتسال بانوان عماد نظام فردوس که
به نمایندگی از خراسان جنوبی در مسابقات منطقه
ای شرکت کرده بود ،با کسب عنوان نایب قهرمانی
در این رقابت ها جواز حضور در لیگ برتر را به دست
آورد.
دبیر هیئت فوتبال استان با بیان این که این رقابت ها
در رده سنی زیر  19سال انجام شد ،گفت :نماینده
استان در مسابقات منطقه ای با  6استان هم گروه بود
که در  5دیدار موفق به شکست حریفان شد و فقط با
یک باخت در برابر کهکیلویه و بویراحمد ،عنوان دوم
این رقابت ها را کسب کرد .به گفته «فریبا خواجوی»
زمان برگزاری لیگ برتر فوتسال بانوان هنوز از سوی
فدراسیون اعالم نشده است.

توقف پیشگامان بیرجند
در اولین دیدار لیگ 3
تیم فوتبال پیشگامان بیرجند در اولین دیدار خود
در لیگ  3فوتبال کشور مقابل نماینده کرمان تن به
شکست داد.
به گزارش خبرنگار ما نماینده استان با وجود بازی
قابل قبول و داشتن موقعیت های گلزنی زیاد به ویژه
در نیمه دوم بازی ،با گل دقیقه  93تیم حریف  ،نتیجه
را واگذار کرد.
به گفته «قهوه چی» رئیس هیئت فوتبال استان ،در
هفته دوم این رقابت ها نماینده استان  28شهریور
در زاهدان به مصاف شاهین زاهدان خواهد رفت.
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

«مروجالشریعه»استاندارشد
فرخ نژاد-روز گذشته با رای اعتماد هیئت دولت ،
« محمد مهدی مروج الشریعه» ششمین استاندار
خراسان جنوبی شد  .به گزارش خراسان جنوبی
قبل از این که سکان استانداری خراسان جنوبی
به«مروج الشریعه» سپرده شود «ابراهیم رضایی
بابادی» ،سید«صولت مرتضوی» « ،قهرمان رشید»،
« وجه ا ...خدمتگزار» و سید «علی اکبر پرویزی» این
مسئولیت را عهده دار بودند.
سید«علی اکبر پرویزی»  10تیر ماه سال گذشته
به جای «خدمتگزار » پا به ساختمان استانداری
گذاشت و روز گذشته با معرفی معاون استاندار
خراسان رضوی به عنوان مقام عالی دولت در
خراسان جنوبی  ،دفتر گمانه زنی ها از تغییر
استاندار بسته شد تا فصلی دیگر از تالش برای
توسعه استان با نیرویی تازه نفس در این منطقه جا
مانده از قطار توسعه آغاز شود .
پنجمین استاندار خراسان جنوبی روز گذشته در

گفت و گو با خبرنگار ما از زمان برگزاری مراسم
معارفه استاندار جدید اظهار بی اطالعی کرد و
گفت :زمان این برنامه را وزارت کشور اعالم می
کند .مهندس سید«علی اکبر پرویزی» در مورد
این که چه مسئولیتی را بعد از پایان کار در خراسان
جنوبی خواهد داشت افزود :برخی از دوستان
قبول مناصبی را در وزارتخانه ها پیشنهاد داده اند
اما تصمیم ندارم از این به بعد مسئولیتی را قبول
کنم و امیدوارم روی این تصمیم بمانم و بهتر می
بینم که دیگر مسئولیتی را نپذیرفته و در خدمت
خانواده باشم.
البته قبول مسئولیت استانداری خراسان جنوبی
هم به اصرار و خواسته دیگران بود وگرنه من به هیچ
وجه حاضر به قبول این مسئولیت نبودم.
به گزارش «خراسان جنوبی» محمد مهدی مروج
الشریعه ،متولد نیشابور ،دانشجوي دکتراي
جغرافیا(برنامهریزی و مدیریت شهری) است.

وی زمستان  94با حکم «رحمانی فضلی» وزیر
کشور به عنوان معاون اقتصادی و توسعه منابع
استانداری خراسان رضوی در دولت دکتر روحانی
منصوب شد .وی پیش از آن مدیرکل برنامهریزی و
مدیر کل اقتصادی استانداری خراسان رضوی بود.
در سال  92نیز برخی از نمایندگان مجلس و

همچنینتعدادیازفعاالنستادهایدکترروحانی
در خراسان رضوی خواستار انتصاب مروج الشریعه
به عنوان استاندار خراسان رضوی بودند.
محمد مهدی مروج الشریعه مسئولیت معاونت
برنامه ریزی استانداری سیستان و بلوچستان و
معاونت برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی در
دولت های نهم و دهم را هم در پرونده دارد.
رئیس مجمع نمایندگان استان هم پس از
این انتصاب گفت :دولت در انتخاب استاندار
با نمایندگان مردم مشورت کرد و نمایندگان
گزینههای بومی و غیر بومی را به آ نها معرفی
کردند .به عالوه افرادی را نیز دولت معرفی
کرد و از نمایندگان نظر خواست تا درباره آ نها
تحقیق کنند .حجتاالسالم والمسلمین سید
«محمدباقر عبادی» افزود :توقع از استاندار جدید
استان این است که دونده و پرکار ظاهر شود زیرا
عقبافتادگیهای استان زیاد است.

 40میلیارد تومان تسهیالت اشتغال زایی برای روستاهای استان
رحیم زاده  -امسال حدود  40میلیاردتومان
تسهیالت اشتغال زایی برای روستاییان استان
اختصاص یافت.
سرپرست دفتر امور روستایی و شوراهای
استانداری با بیان این خبر به «خراسان جنوبی»
گفت :امسال 20میلیارد تومان تسهیالت از
محل اعتبارات بانک سینا به متقاضیان ایجاد
اشتغال در روستاها اختصاص یافته است که بر
این اساس طرح های متقاضیان دریافت شده و
پس از کارشناسی به بانک عامل معرفی می شود.
«خواجوی» با بیان این که تسهیالت  10طرح
مشارکتی در روستاها در حال پرداخت است،
ارزش این تعداد طرح را  15میلیارد تومان اعالم
کرد و یادآور شد :حدود  50درصد این رقم سال
گذشته پرداخت شده و بقیه امسال پرداخت می
شود.
به گفته وی متقاضیان برای دریافت تسهیالت

طرح های مشارکتی اقدام به راه اندازی شرکت
تعاونی کرده اند و در این زمینه  14تعاونی تشکیل
شد .وی ازدیگر اقدامات به اختصاص  3میلیارد
و  300میلیون تومان برای ایجاد اشتغال در
روستاها اشاره کرد وگفت :این اعتبار از بهمن ماه
سال گذشته به استان تزریق شد و در حال معرفی
افراد به بانک عامل برای دریافت تسهیالت هستیم
و در این زمینه تا کنون  60نفر معرفی شدند.
وی تخصیص یک میلیارد و  470میلیون تومان از
طریق بانک کشاورزی را از دیگر تسهیالت امسال
برشمرد و این که این تسهیالت در قالب صنایع
تبدیلی ،تکمیلی در اختیار بانک کشاورزی قرار
گرفت و جذب شد.
وی مهمترین هدف تخصیص اعتبارات به مناطق
روستایی را ماندگاری و تثبیت جمعیت ،خالی
نشدن روستاها و جلوگیری از مهاجرت ،جلوگیری
از تبعات حاشیه نشینی در حاشیه شهرها و...

حسین قربانی -جشنواره منطقه ای شعر ابن
حسام  27شهریور در بیرجند برگزار و  12شاعر
تجلیل می شوند.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی
در جمع خبرنگاران با اعالم این که  27شهریور
اختتامیه این جشنواره در بیرجند برگزار می
شود ،گفت  :جهاد دانشگاهی کشور با در خواست

بازدید مستمر یگان حفاظت
شهرستان خوسف از آثار تاریخی
یگان حفاظت شهرستان خوسف به صورت مستمر و دوره ای از
آثار تاریخی و فرهنگی این شهرستان بازدید می کند.
مسئول میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری خوسف،
با بیان اینکه ماموران یگان حفاظت شهرستان از آثار تاریخی
بصورت مستمر بازدید می کنند ،گفت :هدف از بازدیدهای
مستمر حفاظت و صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی ،برای
مقابله با حفاران و قاچاقچیان آثار تاریخی است.
«علی صالحی» افزود :از ابتدای سال تاکنون به صورت نوبتی
 82اثر ثبتی و  160اثر شناسایی شده این شهرستان و محوطه
های اطراف آن مورد بازدید و سرکشی قرار گرفته اند.
مسئول میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
شهرستان خوسف  ،از کشف  2مورد حفاری و یک مورد کشف
فلزیاب از ابتدای سال در این شهرستان خبر داد و گفت :طی
بازدیدهای مستمر و گزارش های مردمی  3نفر از متخلفان
در سطح منطقه دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده اند.

نماینده ولی فقیه در استان :

هسته های گزینش در
حزب و گروه وارد نشوند
هسته های گزینش نباید در هیچ حزب یا گروهی قرار
گیرند و باید براساس وجدان و عقل گزینش کنند.
نماینده ولی فقیه در استان روز گذشته در دیدار با
مسئوالن گزینش استانداریهای شرق کشور گفت:
امروزه آنچه که از گزارشات مردم بیان میشود این
است که برخی نیروهای زبده و صادق کنار گذاشته
شده و مدیران ،افرادی از حز بهای خود سرکار
میآورند .آیت ا« ...عبادی» با تاکید بر این که مسئله
گزینش به همه امور مربوط میشود افزود :اگر
گزینشگران آنچنان که عقل انسان ،دین و وجدان
ایجاب میکند عمل کنند به همان میزان اجر و ثواب
بزرگی دریافت میکنند.
وی ادامه داد :بعضی افراد گناه میکنند به کام بقیه
یا به کام فالن حزب یا گروه درصورتی که با این کار
موجب بدبختی خودشان و جامعه میشوند پس
هسته های گزینش نباید در هیچ حزب یا گروهی قرار
گرفته و باید براساس وجدان و عقل گزینش کنند.
وی گفت :در سیستم قانونی نظام جمهوری اسالمی
دولت به معنای عام و خاص نوکر مردم است و اگر
خالف این عمل کند به مردم خیانت کردهاست.
وی اضافه کرد :مسئله گزینش شامل اموری میشود
که انسان همواره در کارهای شخصی ،اجتماعی،
اقتصادی ،نظامی و زندگی روزمره با آن مواجه است .

اختصاص  430میلیارد ریال اعتبار
به مدیریت بحران استان

عنوان کرد .وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه
 4جانبه سال گذشته بانک سینا ،بنیاد علوی،
معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری و

استانداری گفت :تسهیالت با کارمزد  18درصد
بین این دستگاه ها تقسیم شد و متقاضیان فقط 3
درصد کارمزد را پرداخت کردند.

 27شهریور  ،جشنواره منطقه ای شعر ابن حسام در بیرجند
ایجاد فرهنگسرای ابن حسام در بیرجند موافقت
کرده است اما به دلیل نبود فضای مناسب ،این
فرهنگسرا در ساختمان جهاد دانشگاهی استان
مستقر می شود تا بعد از برگزاری جشنواره به مکان
مناسبی انتقال یابد.
«حمید مرادی» با اعالم این که در مجموع 935
اثر از  165شاعر به دبیرخانه جشنواره فرستاده

از میان خبرها

شد ،ادامه داد  :برای داوری نهایی  60درصد آثار
انتخاب شد و در مراسم اختتامیه در مجموع از12
صاحب اثر تجلیل می شود .وی افزود  :در کنار
برگزاری این جشنواره شرکت کنندگان از موزه
های بیرجند بازدید می کنند و عصر این روز برنامه
مشترکی با همکاری فرهنگ وارشاد اسالمی
خوسف در کنار مقبره ابن حسام برگزار می شود .

به گفته وی شعرایی از استانهای خراسان شمالی
 ،رضوی  ،کرمان  ،یزد ،سمنان و سیستان و
بلوچستان در این جشنواره شرکت خواهند کرد .
«مرادی» با بیان این که در خراسان جنوبی شاعران
بزرگی مانند حکیم نزاری و ابن حسام زیست کرده
اند از کم کاری مسئوالن فرهنگی استان و ...برای
معرفی این بزرگان در کشور انتقادکرد .

بررسی مشکالت گردشگری فردوس
درنشست با اعضای کمیسیون اصل 90
به منظور بررسی موانع و مشکالت صنعت گردشگری  ،صنایع
دستی و میراث فرهنگی نشست تخصصی اعضای کمیسیون
اصل نود با فعاالن این حوزه ها در فردوس برگزار شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» دراین جلسه ابتدا «ابراهیمی»
فرماندار فردوس ،گزارشی از قابلیت های حوزه گردشگری و
سفرهای انجام شده در طول سال به این شهرستان ارائه کرد.
در ادامه رمضانی مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان گزارشی از این حوزه ها در استان و همچنین
موانعی همچون حمایت نکردن بانک ها از سرمایه گذاران،
منطبق نبودن ساخت و سازهای شهری با هویت ایرانی اسالمی
ارائه کرد و گفت :وقتی در شهری معماری بدون هویت ایجاد می
شود نمی توان انتظار داشت آدم های با هویت  ،شعر با هویت ،
قصه های با هویت ایجاد شود.
وی با انتقاد از طرح فروش اوراق برای پرداخت هزینه های
عمرانی افزود :حوزه میراث فرهنگی حوزه حاکمیتی است و

نمی توان این حوزه را به پیمانکار واگذار کرد بنابراین چگونه می
توان حقوق کارگران روزمزد که به صورت امانی کار می کنند را
با اوراق پرداخت کرد.
وی از تاخیر بودجه گله کرد و گفت :با گذشت شش ماه از سال
هنوز موافقتنامه ای رد و بدل نشده و در ادامه با شروع فصل سرما
امکان عملیات مرمتی وجود ندارد و در ادامه با شروع تعطیالت
نوروزی این اداره درگیر فعالیت های نوروزی است بنابراین این
اداره کل درعمل باید طی دو ماه اعتبارات خود را هزینه کند که
در عمل نمی توان استفاده بهینه از بودجه کرد.
بنابراین گزارش در ادامه جلسه مدعوین و نمایندگان منتخب
گروه ها مشکالت حوزه کار خود را مطرح کردند در پایان جلسه
نیز« ترکی» و« سعیدی» از اعضای کمیسیون اصل نود مجلس
شورای اسالمی گزارشی از بازدیدها و رصد اقدامات با موضوع
گردشگری و صنایع دستی در استان های مختلف ارائه و بر
پیگیری مشکالت تاکیدکردند.

فاطمی 430-میلیارد ریال اعتبار به مدیریت بحران
استان اختصاص یافت.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری در گفت و گو
با «خراسان جنوبی» گفت :از این میزان اعتبار
اختصاص یافته  290میلیارد ریال از محل ماده
 12مربوط به سال گذشته است و چون نقدینگی آن
تامین نشد این رقم برای امسال ابالغ شد و به زودی
در اختیار دستگاه های مرتبط قرار می گیرد.
مهندس«میرجلیلی» افزود :بیش از  140میلیارد
ریال هم به تازگی به استان اختصاص یافته و به زودی
تخصیص می یابد.
به گفته وی با این میزان اعتبار همه مباحث شامل
بازسازی ناشی از زلزله ،سیل ،توفان  ،خشکسالی،
احیا و مرمت قنوات  ،باز سازی پل  ،جاده  ،ابنیه،
بازسازی انشعابات و خطوط انتقال آب شهری و
روستایی ،مباحث مرتبط با عشایری و ...در دستور
کار این مدیریت قرار دارد.
وی با بیان این که در این اعتبارات مباحث مرتبط
با پیشگیری ،پروژه های آبخیز و آبخوان داری و...
هم لحاظ شده است اعتبارات بحران استان در
سال گذشته را  310میلیارد ریال اعالم و ابراز
امیدواری کرد :با وجود افزایش اعتبارات شاهد
توسعه استان و حل بخشی از مشکالت ناشی از
خشکسالی و ...باشیم.

کاوش باستان شناسی  4شهرستان
در دستور کار
قاسمی-کاوش باستان شناسی در  4شهرستان
در دستور کار امسال میراث فرهنگی استان است.
مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان
جنوبی گفت :کاوش باستان شناسی در شهرستان
های بیرجند ،قاینات و همچنین برای اولین بار
در سرایان و فردوس در دستور کار امسال است و
در طبس هم ادامه کار بررسی و شناسایی باستان
شناسی انجام می شود.
«برآبادی» افزود :در نهبندان و طبس تعیین حریم
محوطه های تاریخی انجام می شود ودر صورت
تامین اعتبار خوسف هم مشمول این برنامه می شود.
ثبت  20تپه تاریخی در فهرست آثار ملی کشور در
دستور کار امسال است و  15پرونده هم به منظور
ثبت در میراث معنوی آماده شده که مراسم برات
بانوان در سرایان ،فنون تهیه سرمه ،تکیه بندان
درمیان ،مسگری سنتی و ...از آن جمله است.به
گفته وی تاکنون  84مورد تپه ومحوطه تاریخی
استان در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

