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ارسال کمک ها برای زلزله زدگان
رحیم زاده -هزارو  500تخته موکت به ارزش 52
میلیون و  500هزار تومان از خراسان جنوبی برای
کمک به مناطق زلزله زده غرب کشور بارگیری و
ارسال شد .مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان
در گفت وگو با «خراسان جنوبی» این خبر را اعالم
کرد و از آمادگی اعزام  119نفر در قالب  25تیم
برای کمک به مناطق زلزله زده خبر داد.
به گفته دکتر «خامسان» تا این لحظه فقط در زمینه
تامین موکت اعالم نیاز شده و با توجه به آماده باش
و موجود بودن  22قلم کاالی مورد نیاز در انبارها در
صورت نیاز اقدام خواهد شد.
«میر جلیلی» ،مدیر کل مدیریت بحران استانداری
هم به آماده باش کامل برای تامین تجهیزات و
امکانات بر حسب دستور و تاکید استانداری اشاره
کرد و از اعالم آمادگی این استان پس از اعالم نیاز
برای کمک به زلزله زدگان خبر داد.
دکتر«عاملی» مدیر کل انتقال خون استان هم از
آمادگی برای کمک رسانی از ذخیره گروه های
خونی در استان خبر داد و گفت :در صورت اعالم
نیاز مشکلی برای ارسال فراورده های خونی به
مناطق زلزله زده نیست.

دست دالالن دام کوتاه شد
فاطمی -ورود شرکت پشتیبانی امور دام استان
برای تامین نهاده های دامی ،دست دالالن را
کوتاه کرد.
ولی پوررئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در
جلسه معارفه مدیر پشتیبانی امور دام با بیان این
مطلب گفت :شرکت پشتیبانی امور دام استان برای
اولین بار در کشور با تعهد خود و به صورت اعتباری
اقدام به تامین نهاده های دامی کرد.
«حزبئی» ،معاون پشتیبانی تولید و سرمایهگذاری
شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور هم تاکید
کرد :مدیریت هماهنگ بخش خصوصی و دولتی
ثبات در روند تولید و قیمتها را به دنبال دارد.
در پایان از خدمات «عصاریان» تقدیر و «روشن»
به عنوان مدیر پشتیبانی امور دام سازمان جهاد
کشاورزی معرفی شد.
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اخبار

نماینده مردم دستاوردهای دیدار با «ظریف» را تشریح کرد

پروندهبازارچههایمرزی؛صبحانهکاریبعدیبادیپلماتها

فرخ نژاد -روز گذشته در دفتر وزیر امور خارجه
ایران برای بررسی نتیجه سفر معاونان دکتر
«ظریف» به افغانستان و پیگیری حقابه ایران از
رودخانههریررودنشستی(صبحانهکاری)باحضور
اعضای مجمع نمایندگان استان های سیستان و
بلوچستان و خراسان جنوبی برگزار شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» در این نشست که
«ظریف» نیز حضور داشت مقرر شد در صبحانه
کاری بعدی که نمایندگان استان های خراسان
جنوبی و رضوی و سیستان و بلوچستان با وزیر امور
خارجه و معاونان وی خواهند داشت در قالب کمیته
اقتصادی به مسئله بازگشایی بازارچه های تعطیل
شده خراسان جنوبی پرداخته شود.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای
اسالمی در گفت و گو با «خراسان جنوبی» نتیجه
این صبحانه کاری را تشکیل پنج کمیته کاری

شامل امنیتی ،اقتصادی ،فرهنگی و آموزشی،
مرزی و آب به دلیل اهمیت مرزهای شرقی کشور
اعالم کرد و گفت :در این نشست مسائل مربوط
به رودخانه های مرزی ایران با کشور افغانستان از
جمله هریررود و حوضه های آبریز خراسان جنوبی
به این کشور مطرح شد.
به عالوه در این زمینه دو مسئله شامل قرارداد ایران
باافغانستاندرموردتامین 820میلیونمترمکعب
آب توسط افغانستان و همچنین موضوع محیط
زیست تاالب های واقع در مرز دو کشور مطرح شد.
به گفته وی اگر به این تاالب ها که به دلیل تغییرات
اقلیمی رخ داده توجه نشود به طورحتم مسائل
زیستمحیطیازجملهوقوعریزگردهاوتوفانهای
سهمگین را برای استان های همسایه این کشور و
خود آن در پی خواهد داشت.
دکتر«نظر افضلی» افزود:مسئله دیگری که در

صبحانه کاری روز گذشته در مورد آن بحث شد
این بود که به همان نسبت آبی که برای حفاظت
تاالب های موجود و شرب در اختیار ایران قرار
می گیرد ایران هم انرژی های مورد نیاز این کشور
همانند برق و گاز را تامین کند.
به عالوه با توجه به مبادی مرزی ایران با کشور
افغانستان به طورحتم باید مسائلی چون ترانزیت
و کشت های فراسرزمینی برای بهره مندی بیشتر
استان های همسایه با کشور افغانستان مورد توجه
قرار گیرد.
به گفته وی مدیریت مسائل مرزی ازدیگر مباحث
مطرح شده دراین صبحانه کاری بود.
وی ادامه داد :موضوع دیگری که باید در مورد
شهرستان های نهبندان و سربیشه مورد توجه باشد
این است که حدود یک دوم روان آب های ناشی از
سیالب و بارندگی ها به حوضه آبریز افغانستان

می ریزد که باید به طور حتم این شهرستان ها
از قراردادی که برای در اختیار گذاشتن آب با
افغانستان منعقد شده ،سهم ببرند.
دیگر این که نباید از نظردور داشت ،در این سال
هایی که استان های مرزی با افغانستان مراودات
مرزی داشته اند مهمان نوازان خوبی برای این
کشور بوده اند پس باید هنوز هم این مبادالت
مرزی در حوزه های مختلف از جمله ترانزیت کاال
و خدمات ادامه یابد.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس
شورای اسالمی گفت :نمایندگان خراسان جنوبی
همچنین درمورد بازگشایی سه بازارچه مرزی
تعطیل شده استان با وزیر امور خارجه به طرح
مسئله پرداختند که قرار شد نشست کاری بعدی
در قالب کمیته اقتصادی به موضوع بازارچه های
دوکوهانه ،یزدان و گلورده بپردازد.

قصه بی انتهای مرگ
در محور دلهره
رضایی  -حادثه رانندگی در محور دلهره  2کشته و
یک زخمی بر جا گذاشت .رئیس پلیس راه استان
در تشریح این حادثه گفت :ساعت  19:50دوشنبه
شب گذشته در برخورد یک دستگاه خودروی پژو
 405با یک دستگاه کامیون در کیلومتر  25محور
قاین به بیرجند ،راننده 35ساله و سرنشین خانم48
ساله سواری پژو جان باختند و دختر  2ساله زخمی
و به بیمارستان شهدای قاین منتقل شد .سرهنگ
«رضایی» با بیان این که علت این حادثه در دست
بررسی است ،به رخداد این حادثه رانندگی در نقطه
حادثه خیز پیچ تنگل این محور اشاره کرد .به گفته وی
نقاط حادثه خیز در محور بیرجند -قاین فقط با نصب
تابلو و عالیم آشکار سازی شده و بر این اساس الزم
است نگاه ویژه ای به این محور شود .وی همچنین
یادآور شد :از ابتدای مهرماه تا کنون در جاده بیرجند
به قاین  13نفر کشته شدند .

کشف بیش ازنیمتنتریاکدراستان
شناسایی  17مرکز فروش مجازی البسه قاچاق در بیرجند

حیدری – 17مرکز عرضه تلگرامی البسه و کاالی قاچاق در بیرجند شناسایی و به پلیس فتای
استان برای پیگیری معرفی شد .رئیس اتاق اصناف بیرجند این خبر را روز گذشته در جلسه
هماهنگی مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیرجند در تشریح یکی از مصوبات جلسه گذشته مبنی بر
شناسایی محل های فروش البسه غیر مجاز اعالم کرد« .علیزاده» با اشاره به عضویت باالی کانال
ها و گروه های تلگرامی این  17مرکز عرضه مجازی کاال و البسه قاچاق ،از اعتراض واحدهای
صنفی نسبت به این موضوع صحبت و تاکید کرد :پیگیری این موضوع بر عهده پلیس فتا و پلیس
آگاهی استان بوده و با وجود قول مساعد برای صدور حکم قضایی ورود به منزل هنوز هیچ اقدامی
نشده است .به گفته وی این فروشندگان به طور معمول کاالهای خود را به صورت قاچاق و از
استان های مرزی مثل هرمزگان تهیه می کنند .معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت  ،معدن
و تجارت استان هم در این جلسه با بیان این که هیچ گونه سیگار قاچاق و غیر مجاز در مراکز
استان وجود ندارد ،افزود :هم اکنون برای  302نفر از فروشندگان مجوز عاملیت فروش سیگار
و کاالهای دخانی صادر شده است « .تهوری» تاکید کرد :همچنین قرار شد در یک مهلت سه ماهه
واحدهای صنفی تمام کاالهای خود را بر اساس فاکتور خرید و اصالت ارائه کنند .
فرماندار بیرجند هم در این جلسه تاکید کرد :همه دستگاه های اجرایی شهرستان باید در طرح
جامع سامانه انبارها ثبت نام و کد انبارداری برای خود دریافت کنند.
«ناصری» همچنین به موضوع سامان دهی بازارهای روز در مرکز استان اشاره کرد و افزود :
شهرداری و سازمان میادین میوه و تره بار باید برای سامان دهی این بازارها و به ویژه چهارشنبه
بازار اقدام کنند و تمام موارد آن ها کنترل شود  .وی تاکید کرد :باید شهرداری اطالعات عرضه
کنندگان بازارهای روز بیرجند را مستندسازی کند و برای هر فروشنده کارت فروشندگی صادر
شود تا این فروشندگان مشخص باشند و بتوان به آن ها خدمات ارائه کرد« .پاکدل» رئیس شرکت
پخش فراورده های نفتی بیرجند گفت :در شش ماهه اول امسال مصرف بنزین در بیرجند شش
درصد و مصرف نفت سفید پنج درصد افزایش یافت اما به دلیل این که گازوئیل بر اساس اجرای
طرح پیمایش تحویل می شود در این قسمت افزایش یا کاهشی اتفاق نیفتاده است« .شهدادی»
نماینده سازمان اموال تملیکی استان هم گفت :در شش ماه اول امسال  26هزار و 634
کیلوگرم کاال به ارزش  188میلیون تومان در استان کشف و سپس امحا شد.

معرفی برترین های سوگواره شعر و عکس آیینی

فرخ نژاد -اولین سوگواره شعر و عکس آیینی حضرت زینب(س) خراسان جنوبی با معرفی
برترین ها به کار خود پایان داد .به گزارش«خراسان جنوبی» اولین سوگواره شعر و عکس آیینی
حضرت زینب(س) بیرجند با محورهای اصلی سهم حضرت زینب(س) از نهضت عاشورا ،زن
و مدیریت نهضت اسالمی از عاشورا تا امروز ،زن و مهندس فرهنگی جامعه و زن و دفاع مقدس
توسط دفتر امور بانوان و خانواده استانداری با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند،
بسیج دانشگاه آزاد اسالمی و بسیج اداره ها برگزار شد.
بنابراین گزارش در مراسم اختتامیه این سوگواره که یکشنبه شب گذشته در سالن دانشکده
علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند برگزار شد ،هیئت داوران در بخش عکس به ترتیب
«رها صالحی مقدم» و «ویدا مسگرانی» را حائز رتبه های اول و دوم و «محسن مقداری» و «مهدیه
مهیمنی» را هم به صورت مشترک حائز رتبه سوم معرفی کرد .همچنین« ندا ناظر» در این بخش
به عنوان فرد منتخب شناخته شد .هیئت داوران در بخش شعر «مریم مهدوی نیا»« ،روح ا...
فریدونی» و «جعفر عباسی» را به عنوان نفرات اول تا سوم شناخت و «فاطمه مریم حسامی» را هم
به عنوان فرد منتخب در این بخش معرفی کرد .عالوه براین در بخش شعر عاشورایی از« جالل
اکبری» پیر غالم امام حسین(ع) هم با اهدای لوح قدردانی شد.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در آیین اختتامیه این سوگواره گفت :در اولین
سوگواره شعر و عکس آیینی حضرت زینب(س) که به صورت استانی برگزار شد 500اثر در قالب
شعر و عکس ارسال و در نهایت  6اثر در هر دو بخش به عنوان برترین ها معرفی شد.
«نفیسه نخعی» ابراز امیدواری کرد :سال بعد این سوگواره در سطح ملی برگزار شود.
امام جمعه اسدیه هم حضرت زینب(س) را اسوه تامل برانگیز حلم و صبر برای تمام مردان و
زنان در تاریخ دانست .حجت االسالم «حسینی» افزود :اقامه زیارت اربعین دیگر اقدام حضرت
زینب(س) به حساب می آید که امروز ادامه آن مسیر را با جالل و شوکتی وافر در راهپیمایی
جهانیاربعینشاهدهستیم«.سرافرازی»معاونهماهنگیاموراقتصادیوتوسعهمنابعانسانی
استاندار خراسان جنوبی هم با اشاره به نقش آفرینی زنان از صدر اسالم تاکنون گفت :هم اکنون
زنان می توانند با بازخوانی این الگوها و اسوه ها در عرصه های مختلف به ویژه تحقق اهداف
اقتصاد مقاومتی دین و رسالت خویش را به جامعه و کشور خود ادا کنند.

 578کیلوگرم تریاک توسط ماموران نیروی انتظامی
نهبندان کشف شد .فرمانده نیروی انتظامی استان
با اعالم این خبر گفت :این محموله از یک خودروی
سواری آردی در محورهای فرعی نهبندان کشف شد.
به گفته سردار «مجید شجاع» یک دستگاه سواری
سمند نیز به عنوان راه پاک کن توقیف شد و دو متهم
به مراجع قضایی معرفی شدند.

گردش به چپ نادرست مینی بوس
حادثه ساز شد
برخورد مینی بوس با پژو  405در بلوار پیامبر اعظم
(ص) بیرجند  2نفر را روانه بیمارستان کرد.
به گزارش خبرنگار ما ساعت  12:40روز گذشته
در یکی از دوربرگردان های بلوار پیامبر اعظم(ص)
بیرجند در برخورد یک دستگاه مینی بوس و پژو405
در حال حرکت در مسیر شمال به جنوب بلوار راننده و
سرنشینپژومجروحشدند.سرهنگ«قاسمی»رئیس
پلیس راهور شهرستان بیرجند علت این حادثه را
گردش به چپ به شیوه غلط راننده مینی بوس اعالم
کرد .گفتنی است ،کمتر از یک ماه در یک اقدام
مسکنی دور برگردان های بلوار پیامبر اعظم (ص)
اصالح هندسی شده که البته از نظر پلیس راهور غیر
استاندارد است.
یکی منبع آگاه در پلیس راهور اظهار کرد:به زودی
اصالح هندسی استاندارد در بلوار اجرا می شود.

