روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

رویداد
نماینده ولی فقیه در دیدار با فرماندهان ارتش

ارتش مکتبی همواره برای دفاع از ناموس تالش می کند
حسین قربانی – ارتش مکتبی و سرفراز ایران
اسالمی همواره برای دفاع از ناموس تالش
می کند زیرا ارتش شجره طیبه ای است که
اهداف نظامی اش همان اهداف عقیدتی و
توحیدی است.
این مطلب را نماینده ولی فقیه روز گذشته در
دیدار فرماندهان و جمعی از کارکنان ارتش
در استان مطرح و تاکید کرد :آن چه امروز همه
ملت های دنیا را بیش از پیش از خواب غفلت
بیدار می کند ،زنگ های خطر جهال و جنایتکاران بین المللی است که هیچ قانونی سرشان نمی شود.
حجت االسالم والمسلمین «عبادی» با بیان این که تمام فسادها ،فتنه ها و  ...عاملی جز آمریکا ندارد و
فرهنگ زدایی و توسعه فحشا و بی ناموسی از اهداف غربی هاست افزود :این افراد عقل و دین ندارند و از
جنایت های کنونی شان هم پیداست که هیچ قانونی را نمی پذیرند .فرمانده ارشد آجا در خراسان جنوبی
نیز در این دیدار گفت :آمریکا به دنبال سوریه نیست بلکه جهان اسالم و قرآن را نشانه گرفته است .امیر
سرتیپ دوم ستاد «قوام یوسفی» تاکید کرد :سربازان ارتش جمهوری اسالمی ایران برای حفظ این نظام و
حفاظت از تمامیت ارضی جمهوری اسالمی ایران با ملت شریف و فرمانده کل قوا بیعت کرده اند و تا آخرین
نفس از هیچ تالشی دریغ نمی کنند .وی از راهبردهای اصلی ارتش جمهوری اسالمی ایران را طرح اعمال،
رفتار و گفتار بر مبنای استکبارستیزی دانست و گفت :آمریکا باید بداند که هر اقدامی که انجام می دهد نه
تنها برایش نتیجه ای ندارد بلکه وی را یک قدم به مرگ نزدیک تر می کند.

برخورداری  1500مددجوی بهزیستی از انشعابات رایگان

هزار و  500مددجوی زیر پوشش بهزیستی در استان از انشعاب های رایگان دستگاه های خدمت رسان
بهره مند شدند.
«عرب نژاد» مدیر کل بهزیستی گفت :از سال گذشته تاکنون هزار و  500مددجوی زیر پوشش این نهاد
حمایتی برای دریافت انشعاب رایگان آب ،برق و گاز (روستایی و شهری) به دستگاه های خدمت رسان
مربوط معرفی شدند که اعتباری بالغ بر  10میلیارد و  950میلیون ریال از اعتبارات بهزیستی به این
دستگاه ها پرداخت خواهد شد.

سومین نمایشگاه دانشجویی ایران در بزرگمهر قاینات

زهراخسروی-اولینجشنوارهوسومیننمایشگاهدانشجوییایرانروزگذشتهدردانشگاهبزرگمهرقاینات
افتتاح شد .مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بزرگمهر قاینات با بیان این مطلب به «خراسان جنوبی» مهم
ترین هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی صنایع دستی ،سوغات محلی و پوشش و آداب و رسوم اقوام
مختلفبرشمردوگفت:افزایشمشارکتهایدانشجوییدربرنامههایفرهنگی،تقویتروحیهکارجمعی
بین دانشجویان و ایجاد رقابت سالم به منظور بروز خالقیت و توانمندی دانشجویان در حوزه های اقتصادی
و ...از دیگر اهداف برگزاری جشنواره است« .یعقوبی» به وجود 11غرفه در این نمایشگاه اشاره کرد و افزود:
از این تعداد چهار غرفه به معرفی آثار و توانمندی های هنرمندان شهرستان ،یک غرفه به برپایی سیاه چادر
عشایری و بقیه به توانمندی دانشگاه های شرکت کننده در این جشنواره اختصاص دارد.
به گفته وی ،نمایشگاه تا فردا دایر است و چنانچه استقبال گسترده باشد مهلت آن تمدید می شود.

کاهش  5درصدی مقرری بگیران بیمه بیکاری

تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال  96پنج درصد در مقایسه با سال  95کمتر شد .مدیر روابط کار
اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :سال گذشته در راستای اجرای قانون بیمه بیکاری و تفاهم نامه
مشترک هزار و  66پرونده در کمیته های دو نفره تشخیص بیمه بیکاری استان مطرح و با برقراری بیمه
بیکاری برای  912نفر در این کمیته ها موافقت شد.
«رضازاده» با اشاره به اعالم مخالفت با  12درصد پرونده ها ،دلیل عمده این مخالفت ها را بیکاری به دلیل
اتمام پروژه یا بخشی از کار بیان کرد .به گزارش روابط عمومی این اداره کل ،وی در ادامه با اشاره به تکلیف
قانونی مبنی بر فراهم کردن فرصت های شغلی و همچنین ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به مقرری
بگیران ،از اشتغال مجدد  166و معرفی  60نفر به مراکز آموزش فنی و حرفه ای خبر داد.
وی یادآور شد :با توجه به سایر فعالیت های حوزه بیمه بیکاری این اداره کل در نهایت موفق به کاهش پنج
درصدی تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن شد.

تشکیل کمیتههای ستاد بزرگداشت مراسم ارتحال امام خمینی (ره)

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان خراسان جنوبی از تشکیل هفت کمیته در راستای
برگزاری مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی(ره) و قیام خونین  ۱۵خرداد و ستاد قدس و انتفاضه در
استان خبر داد و گفت :انتقال خط و مشیهای فکری امام (ره) مورد توجه قرار گیرد.
حجتاالسالم «احمد مالیی» روز گذشته در جلسه برنامهریزی ستاد بزرگداشت مراسم ارتحال حضرت
امام خمینی (ره) و قیام خونین  15خرداد و ستاد قدس و انتفاضه استان که در شورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی برگزار شد اظهار کرد  :امسال در چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی قرار است
برنامههای متنوعی با توان مضاعف اجرا شود .وی گفت :بیست و نهمین سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر
انقالب اسالمی  ،قیام خونین  15خرداد و راهپیمایی روز جهانی قدس با ماه مبارک رمضان و لیالی با
فضیلت قدر مصادف شده است و فرصت مناسبی برای تبیین آرمانهای امام راحل (ره)  ،شهیدان واالمقام
و منویات مقام معظم رهبری است که ضرورت دارد از این فرصت بهره کامل برده شود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی افزود :انتقال فرمایشات و خط و مشیهای فکری حضرت امام
خمینی (ره) به نسل جوان و نوجوان ،بیان دستاوردهای انقالب ،بیان جنایات جنایتکاران جهانی به ویژه
رژیم غاصب صهیونیسم از اهمیت ویژهای در این ایام برخوردار است.
مالیی از تشکیل کمیته فرهنگی با مسئولیت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ،کمیته هنری و فضای مجازی
با مسئولیت حوزه هنری ،کمیته تبیین و اعزام مبلغ با مسئولیت اداره کل تبلیغات اسالمی ،کمیته اطالع
رسانی با مسئولیت صدا و سیما ،کمیته برگزاری مراسم با مسئولیت شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی،
کمیتهمساجدبامسئولیتمرکزرسیدگیبهامورمساجدوکمیتهمردمیبامسئولیتدبیرخانهکانونهای
فرهنگی و هنری مساجد در هر سه ستاد ارتحال امام راحل(ره) ،ستاد بزرگداشت قیام خونین  15خرداد
و ستاد قدس و انتفاضه برای بزرگداشت این مناسبتهای مهم خبر داد.
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هشدارهواشناسیبهوقوعیخبندانوسیالب
طی روزهای اخیر وقوع بارندگی های متناوب در نقاط
مختلف استان موجی از خوشحالی را در این استان
خشکسال ایجاد کرد و به خصوص برای روستاییان
بسیار مسرت بخش بود تا جایی که بسیاری از بندهای
خاکی آبگیری شد تا عالوه بر فرصت کشاورزی کم
دغدغه تر  ،زمینه تغذیه سفره های زیرزمینی هم
فراهم شود.
در این بین هر چند گالیه هایی از طرف مردم و به
خصوص روستاییان مبنی بر هدر رفتن بخش عمده
ای از روان آب های ناشی از بارندگی مطرح می شود
اما بر اساس آخرین آمارها حجم زیادی از این آب ها هم
پشت سدها جمع شده است به عنوان مثال بیش از دو
میلیون و 200هزار متر مکعب آب در پی بارندگی های
 48ساعت گذشته وارد چهار سد رزه درمیان  ،نهرین و
کریت طبس و پارسای سرایان شده است.
به گزارش «خراسان جنوبی » بر اساس اعالم اداره کل
هواشناسیبارشهایرگباریبهاریتاصبحپنجشنبه
هفته جاری ادامه خواهد داشت و تشدید ناپایداری ها
به ویژه امروز و سه شنبه ،سبب جاری شدن روان آب و
سیالبی شدن مسیل ها در اغلب نقاط استان می شود
که بر این اساس یگان های امدادی خراسان جنوبی از
امروز در آماده باش خواهند بود.

• •هوا  12درجه کاهش می یابد

ادامه گزارش هواشناسی حاکی است به دلیل ریزش
هوای سرد ،دمای هوا هم طی روزهای آینده با میانگین
هشت تا  12درجه کاهش می یابد که وقوع یخبندان و
سرمازدگی و بارش پراکنده برف از اواخر وقت سه شنبه
در ارتفاعات شمال و شرق استان دور از انتظار نیست.

همچنین در این مدت در ارتفاعات و مناطق مستعد
استان بارش تگرگ و تشکیل مه پیش بینی می شود .در
این گزارش ضمن این که هشدار داده شده است افراد
از چرای دام در مناطق سیل خیز و حاشیه رودخانه
های فصلی خودداری کنند به دلیل احتمال وزش باد و
وقوع رگبار و رعد و برق از کشاورزان خواسته شده است
از سمپاشی و محلول پاشی در این مدت خودداری و
باغداران برای جلوگیری از سرمازدگی ،در روزهای
دوشنبه تا چهارشنبه تمهیدات الزم را اتخاذ کنند.

• •افزایش بارندگی در دوشنبه و سه شنبه

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی نیز گفت  :در چند
روز گذشته در خراسان جنوبی شاهد بارندگی بودیم

دهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران از فردا در بیرجند

دهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک و دومین همایش جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی با عنوان ژئوپلتیک
و توسعه محلی ـ منطقه ای ،رویکردی در پایداری شرق ایران  28و  29فروردین ماه جاری در دانشگاه
بیرجند برگزار می شود .قائم مقام دبیر علمی همایش در جمع خبرنگاران با اعالم خبر برگزاری این
همایش ،ژئوپلتیک منطقه شرق ایران ،اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار ،توسعه محلی منطقه ای و
کارآفرینی ،امنیت ،هیدروپلتیک ،زیرساخت ها و ارتباطات بین المللی ،بنیان های جغرافیایی ،رقابت
پذیری و جایگاه آن در توسعه محور شرق و توسعه پایدار اجتماعات محلی و توسعه اقتصادی مردم محور و
نهاد محور را از محورهای اصلی این همایش اعالم کرد.
دکتر«احمد بخشی» با بیان این که کنگره و همایش یاد شده توسط دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن
ژئوپلتیک و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران برگزار می شود افزود :حضور مسئوالن
اجرایی در کنار استادان و پژوهشگران دانشگاهی از ویژگی های این همایش است.
وی یادآور شد 40 :درصد صاحبان مقاالت ،مقامات و مدیران اجرایی مرتبط با موضوع همایش هستند.
قائم مقام دبیر علمی همایش مقاالت رسیده به همایش را  230مورد اعالم کرد و ادامه داد :از 190
مقاله پذیرفته شده 120 ،مقاله به صورت شفاهی و  70مقاله به صورت ارائه پوستری در مجموعه مقاالت
همایش منتشر می شود و در مجموع چهار نشست این همایش  24مقاله برگزیده ارائه خواهد شد.
دکتر«بخشی» از برگزاری یک نشست ویژه با عنوان پایداری شرق ایران با حضور استادان و صاحب نظران
مطرح این حوزه در این همایش خبر داد.
دکتر «محمد اسکندری ثانی» دبیر اجرایی همایش هم بازگویی اهمیت ،مزایا و راهکارهای توسعه محور
شرق را هدف اصلی برگزاری این همایش اعالم کرد و گفت :این همایش فرصت مناسبی برای استادان
خراسان جنوبی و دانشگاه بیرجند برای برجسته کردن و توجیه علمی ،گفتمان سازی و ارائه راهکارهای
عملیاتی در زمینه تحقق طرح توسعه محور شرق ایران است.

ایجاد شغل برای  5700نفر در
واحدهای صنفی استان
حیدری – با صدور بیش از دو هزار پروانه کسب صنفی
برای پنج هزار و  741نفر شغل جدید ایجاد شد.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت از صدور دو هزار
و  297پروانه کسب صنفی در سال  96توسط اتحادیه
های صنفی در استان خبر داد و گفت :این پروانه ها
در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده  12قانون
نظام صنفی در رسته های تولیدی ،توزیعی ،خدماتی
و خدمات فنی صادر شده است.
به گفته «شهرکی» بیشترین پروانه های صادره در
رسته توزیعی با هزار و  125مورد و کمترین تعداد در
رسته خدماتی با  354مورد بوده است.
وی افزود :بیرجند با داشتن هزار و  70فقره عنوان
بیشترین و خوسف با داشتن  18فقره پروانه کسب،
عنوان کمترین تعداد از این پروانه ها را به خود

و این بارندگیها تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
خندانرو افزود :شدت میزان بارندگیها در خراسان
جنوبی در روزهای دوشنبه و سه شنبه افزایش خواهد
داشت و در این روزها با شدت گرفتن میزان بارندگیها
شاهد جاری شدن رواناب ،بارش تگرگ و تشکیل مه در
نقاط کوهپایه خواهیم بود.
به گفته وی در سه روز گذشته بیشترین میزان بارندگی
مربوط به طبس با  17میلیمتر و کمترین مربوط به
حاجی آباد با دو میلیمتر بوده است.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی هم گفت :در
بارندگی های  72ساعت گذشته در استان در بیرجند
 11میلی متر ،قاین هشت میلی متر ،نهبندان دو میلی

• •ذخیره  2میلیون متر مکعب آب در  4سد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی هم
گفت :بیش از  2میلیون و  200هزار متر مکعب آب در
پی بارندگی های 48ساعت گذشته وارد چهار سد رزه،
نهرین ،کریت و پارسا در این استان شد .امامی افزود:
میزان بارندگی ها از ابتدای سال آبی  96-97تاکنون
در استان  55.2میلیمتر بوده که نسبت به مدت مشابه
سال گذشته  35درصد کاهش داشته است.

 ۵۰۰هکتار بیابان زدایی در پروژه ترسیب کربن نهبندان
قاسمی-عملیات بیابان زدایی در  ۵۰۰هکتار از اراضی پروژه بین المللی ترسیب کربن با مشارکت مردم
نهبندان اجرا شد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری با بیان این مطلب گفت :بیابان زدایی در  ۵۰۰هکتار از اراضی منطقه
پروژه بین المللی ترسیب کربن نهبندان شامل  ۲۰۰هکتار نهال کاری در چاه ولی عصر و فیروزآباد و
همچنین  ۳۰۰هکتار مدیریت هرز آب در زهاب و کجی نمکزار با همکاری دو هزار و  ۸۰نفر از مردم محلی
عملیاتی شد.
مهندس «نصرآبادی» گفت :به دنبال موفقیت پروژه ترسیب کربن در شهرستان سربیشه ،با ارزیابی های
بین المللی و ملی از پروژه در خرداد ماه گذشته ،با همکاری UNDPو سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری
کشور اجرای این پروژه در شهرستان نهبندان در سطحی معادل  ۱۵۰هزار هکتار با  ۶۳روستا و جمعیتی
حدود هشت هزار و  ۵۰۰نفر به مدت پنج سال تصویب و از نیمه دوم سال گذشته اجرای آن آغاز شد.
وی مهم ترین فعالیت های انجام شده در ماه های گذشته را تشکیل صندوق و گروه های توسعه روستایی،
ترویج انرژی های نو ،توزیع  ۵۰دستگاه آبگرم کن خورشیدی به منظور افزایش شاخص بهداشت و کاهش
تخریب مراتع ،آغاز عملیات تولید نهال گلدانی در منطقه ،آغاز آبیاری سنواتی و انجام یک دور آبیاری در
سطح  ۲۰۰هکتار نهال کاری نام برد.
به گفته وی معرفی متقاضیان ایجاد کارگاه های پرورش مرغ خانگی به بانک برای دریافت تسهیالت،
برگزاری کارگاه های آموزشی تولید نهال در چهار منطقه شهرک سهل آباد ،مزار سید علی ،چاهدراز و
زهاب برای عالقه مندان از دیگر اقدام هاست.
وی از اهداف اجرای طرح در بعد جهانی ارائه مدل ترسیب کربن در مناطق خشک و نیمه خشک ،در کشور
احیای مناطق تخریب یافته منطقه با مشارکت گروه های توسعه روستایی و در استان بهبود شاخص توسعه
انسانی مردم و توانمندسازی گروه های توسعه را نام برد.

اختصاص داده اند .رئیس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت خراسان جنوبی اظهار کرد :در راستای صدور
پروانه های کسب صنفی صادره در سال  96پنج هزار
و  741نفر در واحدهای صنفی استان مشغول به
فعالیت شده اند.

شهرستان حضور داشتند به ترتیب تیم های بیرجند،
فردوس و طبس اول تا سوم شدند.
وی گفت :در بخش دختران هم هنرجویان پنج
شهرستان حضور داشتند که به ترتیب بیرجند ،طبس و
فردوس در جایگاه اول تا سوم این رقابت ها ایستادند.

شناگران ماهر استان

ورزشکاران بیرجند در دره های
کرمان

زهرایی – برترین شناگران چهار رده سنی هفت تا10
سال 11 ،تا  13 ،12تا  15و  16تا  18سال در ماده
های  50متر کرال سینه ۵۰،متر کرال پشت ۵۰،متر
قورباغه و  ۵۰متر پروانه معرفی شدند.
رئیس هیئت شنای استان با بیان این مطلب به
حضور 160شناگر در این رقابت ها اشاره کرد
که از این تعداد  90نفر پسر و بقیه دختر بودند .به
گفته «اکبری» در بخش پسران که هنرجویان شش

متر و فردوس و بشرویه هر کدام شش میلی متر بارش
باران ثبت شده است« .برهانی» افزود :همچنین در
طبس  17میلی متر ،سرایان  13میلی متر ،درمیان
 13میلی متر ،سربیشه 17میلی متر ،حاجی آباد چهار
میلیمتر و خوسف شش میلی متر بارندگی داشته ایم.
در پی هشدار اداره کل هواشناسی  ،مدیرکل مدیریت
بحران استانداری هم گفت :در راستای پیشبینی
بارندگیها تا چهارشنبه و شدت بارش در روزهای
دوشنبه و سه شنبه از امروز  ۷۱تیم امدادی در استان
در آماده باش کامل خواهند بود.
به گزارش تسنیم « میرجلیلی» با اشاره به بارندگیهای
اخیراظهارکرد  :ازپنجشنبه گذشته تا صبح روزگذشته
بهطورمتوسطهشتمیلیمتردرخراسانجنوبیباران
آمده است .رئیس پلیس راه خراسان جنوبی نیز گفت:
در هنگام بارندگی جاده های استان لغزنده است و
رانندگان باید با احتیاط کامل رانندگی کنند.
به گزارش خبرنگار ما  ،سرهنگ «رضایی» افزود:
بارندگی های اخیر موجب سست شدن شانه برخی
از راه های استان شده است بنابراین رانندگان باید
احتیاط بیشتری در رانندگی داشته باشند.

پیمایش فنی دره های سیمک و فوسک کرمان توسط
تیم دره نوردی هیئت کوهنوردی بیرجند انجام شد.
به گزارش خبرنگار ما رئیس هیئت کوهنوردی و
صعودهای ورزشی شهرستان بیرجند گفت :تیم ۱۰
نفره هیئت براساس تقویم ورزشی به سرپرستی «احمد
جعفری» و مربیگری «مرتضی صالحی فرد» از  23تا
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دو دره فنی در ارتفاعات شهر کرمان با نام های سیمک
با  ۱۲فرود و فوسک با هشت پرش را پیمایش کردند.

ابالغ دستورالعمل انتخابات شورای
استانی نظام مهندسی کشاورزی
دستورالعمل تشکيل کميته هاي اجرايي و نظارت
پنجمین دوره انتخابات شورای استانی سازمان نظام
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ابالغ شد.
«جاده گی» ،با بیان این مطلب مهلت ثبت نام از
داوطلبان عضویت در شورای استان را از اول تا پنجم
اردیبهشت ماه امسال اعالم کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی استان اظهار کرد :مجمع عمومی این سازمان
همزمان با سراسر کشور اول تیر ماه امسال برگزار
می شود.

