روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

رویداد

 10گروه امشب هالل ماه رمضان
را رصد می کنند
فرخ نژاد-امشب 10گروه استهالل برای رویت
هالل ماه مبارک رمضان در ارتفاعات خراسان
جنوبی مستقر می شوند.
رئیس گروه ستاد استهالل بیرجند در گفت وگو با
«خراسان جنوبی» استقرار این گروه ها را امشب
بعد از غروب خورشید یعنی ساعت  19:26هنگام
نماز مغرب به وقت بیرجند اعالم کرد و گفت :این
گروه ها برای رویت هالل ماه رمضان تا غروب ماه که
ساعت  20:27امشب است کار استهالل را انجام
می دهند.
دکتر«حمید ناصری» با بیان این که رویت هالل ماه
رمضان اگر هوا گرد و خاکی نباشد چندان مشکل
نیست ،افزود :روز گذشته غروب ماه شش دقیقه از
غروب خورشید زودتر بود به همین دلیل رویت هالل
ماه امکان پذیر نشد.
به گفته وی از  10گروه استهالل استان هشت گروه
در نقاط مختلف خراسان جنوبی و دو گروه در مرکز
استان مستقر می شوند.

اربعین اولین شهید مدافع حرم
برگزار شد
رضایی  -مراسم چهلمین روز شهادت شهید
«مرتضی بصیری پور» ،اولین شهید مدافع حرم
استان در مسجد امام حسین(ع) بیرجند برگزار شد.
رئیس شورای سیاستگذاری امامان جمعه استان
در این مراسم ضمن گرامی داشت رشادت های این
شهید ،اطاعت از ولی فقیه را شاخصه امثال شهید
بصیری پورها دانست.
حجت االسالم «رحیم آبادی» با اشاره به تاکید رهبر
معظم انقالب به حفظ تفکر انقالبی گفت :اگر این
تفکرمخدوششود،جبههمقاومتازریشهآسیبمی
بیند .وی با بیان این که خطر و آسیب های زیادی در
کمین انقالب اسالمی است ،افزود :نفوذ منافقان به
امت اسالمی از خطرات جدی است و آن ها به دنبال
ضربه زدن به امت های اسالمی هستند.
این مراسم با حضور نماینده ولی فقیه در استان،
جمعی از مسئوالن و اقشار مختلف مردم در مسجد
امام حسین(ع) بیرجند برگزار شد.

معاون استاندار در شورای روابط عمومی
دستگاه های اجرایی تاکید کرد

استفاده از ظرفیت بزرگ
روابط عمومی ها

2

اخبار
چهارشنبه  ۲۶اردیبهشت  ۲۹. ۱۳۹۷شعبان  .۱۴۳۹شماره ۲۷۱۴

با گذشت  13سال از تقسیم استان اعالم شد

استراتژیتوسعهبیرجندامسالتدوین میشود
حیدری  -طرح جامع استراتژی توسعه شهر بیرجند
امسال تدوین می شود.
فرماندار بیرجند روز گذشته در جلسه شورای اداری
این شهرستان از تدوین طرح جامع استراتژی توسعه
شهر بیرجند به عنوان مهم ترین برنامه مرکز استان
در سال  97خبر داد و گفت :هر چند بیرجند به عنوان
یکی از شهرهای تمیز کشور معروف است اما یکی
از برنامه هایی که باید در این طرح جامع استراتژی
اجرایی شود این است که بیرجند به عنوان تمیزترین
شهر کشور در بهار  98شناخته شود.

«ناصری» در ادامه خطاب به مدیران تاکید کرد :برای
اجرای برنامه ها و پروژه های خود در سال  97برنامه
ای مدون تهیه و آن را به فرمانداری ارائه کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش در مورد اشتغال های
ایجاد شده در این شهرستان اظهار کرد :از تمام محل
های اعتباری تعهد ایجاد اشتغال شهرستان ،دو هزار
و  902شغل جدید ایجاد شد که می توان گفت 117
درصد تعهد اشتغال شهرستان محقق شده است.وی
با اشاره به پرداخت  29میلیارد تومان در قالب طرح
های خوداشتغالی ،روستاییان و عشایر ،مشاغل

امروز؛ انهدام  8تن کاالی قاچاق سالمت محور

سوء تغذیه  6500کودک استان

رضایی -بیش از  27هزار قلم کاالی قاچاق مضر برای سالمت و امنیت مردم
به وزن هشت تن امروز امحا می شود .این خبر را مدیر کل سازمان جمع آوری و
فروش اموال تملیکی روز گذشته در جمع خبرنگاران اعالم و ارزش ریالی این
میزان کاال که در دو ماهه امسال تعیین تکلیف شده است را 260میلیون تومان
بیان کرد« .شیخ زاده» در ادامه این کاالها را شامل  2.5تن البسه مستعمل ،سه
هزار و  530عدد کاالی خوراکی 540 ،کیلو گرم مواد دخانی شامل ناس،
سیگار ،انفیه ،تنباکوی غیر مجاز 40 ،کیلوگرم گیاه دارویی غیر مجاز ،هزار و
 527بسته دارو شامل انواع روان گردان ها و  ...و  10هزار و  504عدد انواع
لوازم آرایشی برشمرد .وی در ادامه سخنانش به 11مرحله انهدام کاالهای مضر
برای سالمت و امنیت مردم در سال گذشته اشاره و ارزش وزنی این کاالها را  53تن و ارزش ریالی آن ها را بیش از  320میلیون
تومان اعالم کرد که در قالب  490فقره پرونده رسیدگی و ضبط شده بود .وی با اشاره به رشد  252درصدی کشفیات کاالهای
قاچاق در فروردین ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته گفت :فروردین ماه سال گذشته ارزش ریالی کاالهای قاچاق
کشف شده  300میلیون تومان بود که این رقم در فروردین ماه امسال به یک میلیون تومان افزایش یافت .مدیر کل سازمان جمع
آوری و فروش اموال تملیکی استان در ادامه از رشد  12درصدی تعداد پرونده های تشکیل شده در دو ماهه امسال نسبت به سال
گذشته در استان خبر داد و گفت :این تعداد پرونده از  147به  163فقره افزایش یافته است .به گفته «شیخ زاده» برای اولین بار بعد
از ابالغ حکم فروش اموال قاچاق از سال  94در فروردین ماه امسال شاهد فروش اولین محموله قاچاق کاال در استان بوده ایم که
این محموله قاچاق موبایل به ارزش ریالی 270میلیون ریال به شرط صادرات به متقاضیان واگذار شده است .وی با بیان این که در
سال حمایت از کاالی ایرانی کشفیات کاالهای قاچاق در استان شدت گرفته است ،افزود :سازمان اموال تملیکی از صادرکنندگان
استان که برای خرید و صادرات محموله های قاچاق ضبط شده اعالم آمادگی کنند ،استقبال می کند.

زهرا خسروی -شش هزار و  500کودک زیر شش سال استان سوءتغذیه
دارند .این مطلب را مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) به توزیع بسته
غذایی برای سه هزار کودک زیر شش سال درگیر سوءتغذیه طی سال گذشته
اشاره و برآورد کرد :امسال بسته غذایی بین پنج هزار کودک توزیع شود« .سلم
آبادی» در ادامه به جمع آوری 34میلیارد و 760میلیون تومان کمک مردمی
برای نیازمندان استان در سال گذشته اشاره و تاکید کرد :تمام کمک ها بر
اساس نیت اهداکنندگان صرف شده است.به گفته وی از مجموع کمک های
جمع آوری شده  45درصد در قسمت مبتنی بر نیاز به منظور تهیه جهیزیه،
مسکن و ...هزینه شده است .وی همچنین یادآور شد 34 :درصد از مجموع
کمک های جمع آوری شده ،کمک حامیان به طرح های محسنین و اکرام ایتام بوده و مستقیم به حساب یتیم واریز شده و هشت
درصد هم سهم دریافت زکات نقدی و غیر نقدی بوده است .مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) در ادامه تاکید کرد :سال
گذشته کمتر از  50درصد نیازهای مددجویان زیر پوشش برطرف شد که این رقم باید امسال به  80درصد افزایش یابد .وی با
تاکید بر این که با اعتبار دولتی تنها بخشی از مشکالت مردم برطرف می شود ،گفت :فاصله بین فقر و فقرا و اعتبارات موجود زیاد
است و با اعتبار نمی توان این فاصله را کم کرد مگر این که در کنار هر نیازمند یک خیر باشد .معاون اشتغال و خودکفایی کمیته
امداد امام خمینی(ره) هم به ایجاد دو هزار و  500فرصت شغلی و اجرای طرح های مزیت دار اشاره کرد« .حسینی» همچنین
از اجرای دو طرح تجمیعی شتر و شترمرغ به طور آزمایشی در استان خبر داد که در صورت نتیجه بخش بودن این طرح در کشور
اجرا خواهد شد« .رفیعی» معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) هم با اشاره به تهیه سبد غذایی برای
 31هزار و  152خانوار زیر پوشش به ارزش ریالی چهار میلیارد و  600میلیون تومان گفت :گسترش سفره های افطاری ،اطعام
مددجویان با یک وعده غذای گرم و اجرای طرح مفتاج الجنه از دیگر برنامه های امسال این حوزه است.

تایید سالمت طیور مهاجر و صنعتی
استان در  5هزار نمونه گیری
حسین قربانی –با وجود این که از  700مرغداری
گوشتی استان  220واحد فعال و جوجه ریزی می
کنند و  35واحد مرغ تخم گذار نیز در استان فعال
است پاسخ حدود پنج هزار نمونه گیری از طیور مهاجر
و صنعتی ارسال شده به تهران منفی بود.
مدیر کل دامپزشکی در نشست خبری روز گذشته
با بیان این مطلب تاکید کرد :با وجود 832بیماری
مشترک انسان و دام ،خراسان جنوبی در زمینه

شیوع این بیماری ها استان پاکی است .به گفته
دکتر «اصغرزاده» سال گذشته در دو کانون سقط
دام در شهرستان های طبس و درمیان هم هیچ مورد
میکروبی که باعث این امر شود مشاهده نشد و علت
اصلی ناشی از سوء تغذیه دام ها به دلیل سنتی بودن
دامداری ها و فقر مراتع بود.
وی در ادامه به شیوع تب کریمه کنگو با گرم شدن
هوا اشاره و بر اقدامات مقابله ای شامل سم پاشی
دامداری ها و جلوگیری از ذبح غیرمجاز و  ...تاکید
کرد .به گفته وی از ابتدای امسال حدود  25هزار
کیلوگرم مرغ منجمد به ارزش سه میلیون و 610هزار

دومین خط گرم فرمان در قطب تولید برق استان

نقش روابط عمومی ها در انعکاس خدمات و مسائل
و مشکالت مردم ظرفیت بزرگی است که باید بیش از
پیش از آن استفاده شود.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار روز
گذشته در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی
دستگاه های اجرایی استان گفت :نگاه مسئوالن
استانی به روابط عمومی ها نگاه اعتقادی است
چرا که اعتقاد راسخ داریم که روابط عمومی ها می
توانند در بخش های مختلف به ایفای نقش و وظیفه
بپردازند.
«اسماعیلی» دانستن را حق مسلم مردم دانست
و افزود :مدیران باید با تمام وجود به نقش اطالع
رسانی و روابط عمومی اعتقاد داشته باشند.
به گفته وی اگر روابط عمومی ها نقش خود را در
مورد انعکاس خدمات و اقدامات دولت و نیز مسائل
و مشکالت مردم به خوبی و به درستی انجام دهند از
بسیاری از شایعات که زمینه های نارضایتی مردم را
فراهم می كند كاسته خواهد شد و این ظرفیتی است
بزرگ كه باید بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.
مدیر کل روابط عمومی استانداری نیز گفت :روابط
عمومی دستگاه های اجرایی مسئولیتی بس بزرگ
و خطیر بر عهده دارند و انعكاس خدمات و اقدامات
دولت از جمله این مسئولیت هاست.
«بهاری» با اشاره به این که مردم مالک اطالعات
موجود در دستگاه های اجرایی هستند و هر زمانی
را که اراده كنند باید دستگاه ها آن را در اختیار مردم
قرار دهند ،افزود :اطالعات اگر محرمانه یا شخصی
باشد امكان انتشار آن ها وجود ندارد.
همایش پیاده روی ویژه مدیران و کارکنان روابط
عمومی ها ،تجلیل از پیش كسوتان عرصه روابط
عمومی ،برگزاری جشن ویژه روز روابط عمومی و
مسابقه دارت از جمله برنامه هایی بود كه در این
مراسم اجرا شد.

برآورد برداشت  1100تن توت
در استان
پیش بینی می شود امسال هزار و  100تن توت در
خراسان جنوبی برداشت شود.
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان با اشاره
به برداشت توت از اواسط اردیبهشت تا پایان خرداد
ماه برآورد کرد :امسال هزار و  100تن توت در استان
برداشت و  22میلیارد تومان عاید کشاورزان استان
شود« .رضایی» با بیان این که  395هکتار از باغات
خراسانجنوبی زیر کشت درختان توت است ،افزود:
ارقام توت مشهدی ،خرمایی ،شاه توت ،بخارایی و
مقراضی از جمله ارقام توتهای استان است.
به گزارش روابط عمومی این سازمان ،وی یادآور شد:
شهرستا ن های بشرویه و بیرجند بیشترین باغات
توت استان را به خود اختصاص دادهاند.

خانگی و  ...در سال گذشته افزود :از محل مراجعات
مستقیم به بانک های استان نیز برای هزار و  45نفر
شغل جدید ایجاد شد و در مجموع سال گذشته در
بیرجند سه هزار و  200نفر شاغل شدند.وی در مورد
تحقق شعار سال مبنی بر حمایت از کاالی ایرانی
اظهار کرد :عالوه بر خرید کاالی داخلی باید از سرمایه
گذار و تولید کننده هم حمایت مستمر شود و مصوبات
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان و استان
مورد توجه مدیران باشد.وی از مدیران اداره های
بدهکار شهرستان خواست بدهی خود را به دستگاه

های خدمات رسان مثل آب ،برق و گاز زودتر بپردازند
تا این دستگاه ها بتوانند تداوم خدمت داشته باشند.
فرماندار برنامه ریزی برای تعیین تکلیف واحدهای
تولیدی و صنعتی راکد و نیمه فعال بیرجند را تا پایان
امسال مورد تاکید قرار داد.
سرهنگ «احمدی» ،فرمانده سپاه ناحیه بیرجند هم
در این جلسه گفت :در سالروز رحلت امام خمینی(ره)
مانند سال های گذشته اعزام کاروان به مرقد امام
راحل(ره) نخواهیم داشت اما برنامه های شهرستانی
برگزار می شود که برنامه محوری آن در همان روز در

مرکز استان برگزار خواهد شد .مدیر اداره تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی بیرجند هم به تاسیس شرکت تعاونی
توسعه عمران شهرستانی در مرکز استان اشاره کرد و
در مورد پذیره نویسی این شرکت تعاونی گفت :برای
ثبت این شرکت تعاونی نیاز است تعداد اعضای آن به
هزار و  300نفر برسد و در این زمینه کارکنان اداره
ها و سایر اقشار مردم هم می توانند عضو آن شوند.
به گفته «راستگو» یک طرح تعاونی در روستای
نصرآباد و یک طرح هم در روستای خراشاد توسط این
شرکت تعاونی اجرا شده است.

حقانی  -دومین خط گرم فرمان استان در قاینات راه اندازی شد.مدیر عامل شرکت توزیع برق استان
در مراسم آغاز به کار دومین خط گرم فرمان از نزدیک در شهرستان قاینات گفت :اولین خط گرم در
مرکز استان و دومین خط گرم در قطب تولید برق استان در قاینات راه اندازی شد.
«شرکاء» افزود :با راه اندازی این مرکز دیگر نیازی به قطع برق مشترکان نخواهد بود و بدون قطع برق
عملیات تعمیر و  ...انجام می شود .به گفته وی برای راه اندازی هر مرکز  10میلیارد ریال هزینه شده
است.وی هزینه در نظر گرفته شده برای آموزش  12نفر از کارکنان را  800میلیون ریال اعالم کرد
و با اشاره به برگزاری جشن برق دار شدن روستاهای باالی  10خانوار در سال گذشته اظهار کرد:
روستای باالی  10خانوار بدون برق نداریم.وی همچنین شاخص خاموشی کشوری را  700دقیقه
برای مشترک در سال اعالم کرد که در استان این میزان به  94دقیقه رسیده است« .خسروی» ،رئیس
اداره برق قاینات نیز با اشاره به زیر پوشش بودن  200روستا گفت 57 :هزار و  563مشترک 2 ،هزار
و 800کیلومتر شبکه برق و هزار و  483ترانس تحت پوشش این اداره است.

صاعقه  17راس گوسفند را تلف کرد
دروگر -عصر روز گذشته بر اثر وقوع صاعقه  17راس گوسفند یک گله در زیرکوه تلف شدند .به گزارش
«خراسان جنوبی» این حادثه در دشت چناران حاجی آباد اتفاق افتاد و چوپان این گله نیز بر اثر صاعقه
مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.

دالر صادر و  496هزار و 738قطعه جوجه یک روزه
به خارج از استان حمل شد .وی همچنین از تشکیل
 127پرونده در زمینه قاچاق دام در سال گذشته و14
پرونده از ابتدای امسال خبر داد و گفت :سال گذشته
برای  40پرونده و امسال  14پرونده حکم قضایی
صادر و سال گذشته و امسال دو پرونده جعل مجوز
دامپزشکی نیز بررسی و حکم حبس برای آن صادر
شد .وی با اشاره به کلنگ زنی احداث آزمایشگاه
تخصصی شرق کشور در سال  90گفت :این پروژه
با  40درصد پیشرفت برای تکمیل به سه میلیارد
تومان اعتبار نیاز دارد و در صورت تکمیل ساختمان،

دامپزشکی کشور آن را با پنج میلیارد تومان تجهیز
می کند.
وی یادآور شد :در ماه مبارک رمضان  35اکیپ ثابت و
سیار با  85نفر با همکاری دیگر دستگاه های مربوط
بر عرضه فراورده های دامی نظارت می کنند.
معاون دامپزشکی استان هم به اجرای طرح مبارزه با
تب برفکی به مدت یک ماه ،شناسایی انگل های بدن
دام های سبک و توزیع رایگان سم برای دامداری
ها خبر داد .دکتر«بخشی» با اشاره به اجرای طرح
مراقبت فعال و نمونه گیری تصادفی از مرغداری ها
افزود 30 :واحد مرغداری استان در زمینه پرورش

مرغ بدون آنتی بیوتیک فعال است و امسال 724
قطعه مرغ در استان تولید شد که نسبت به سال
گذشته  40درصد رشد دارد.
مهندس «معراجی» ،معاون توسعه و مدیریت نیروی
انسانی اداره کل دامپزشکی هم
مشکل اصلی این اداره کل را کمبود اعتبار دانست
و افزود :سال گذشته تنها  20درصد اعتبارات
تخصیص یافت که نسبت به سال قبل از آن  20درصد
رشدداشت.بهگفتهویکلاعتبارتملکسالگذشته
سه میلیارد و 800میلیون تومان بود که یک میلیارد
و 800میلیون تومان آن تخصیص یافت.

