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روی خط حادثه

شهادت مامور انتظامی در درگیری با اشرار
علیرضارضایی -روز گذشته در درگیری ماموران انتظامی خوسف با اشرار مسلح استوار دوم «ایمان
یوسفی» به درجه رفیع شهادت نایل شد.
فرمانده انتظامی استان درباره این درگیری گفت :صبح روز گذشته با دریافت اطالعاتی مبنی بر حضور
اشرار مسلح در منطقه کویری شط رهوار خراسان جنوبی تیم های عملیاتی مبارزه با شرارت و نا امنی برای
بررسی موضوع به منطقه اعزام شدند  .سردار«شجاع» افزود  :مأموران پاسگاه عملیاتی خور شهرستان
خوسف با مشاهده اشرار در منطقه کویری شط رهوار در همان منطقه با اشرار رو در رو درگیر شدند که
در این درگیری استوار دوم «ایمان یوسفی» از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان خوسف به درجه
رفیع شهادت نایل آمد و یکی از سربازان وظیفه نیز مجروح شد.گفتنی است :در این درگیری مسلح شهید
«یوسفی» از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.

دستگیری سارق مسلح طالفروشی زابل در قاین

فرمانده انتظامی استان از دستگیری یکی از اعضای اصلی باند سارقان مسلح طالفروشی زابل در
شهرستان قاینات خبر داد  .به گفته سردار«مجید شجاع» با وصول نیابت قضایی از دادسرای عمومی و
انقالب زابل مبنی بر فرار یکی از اعضای این باند به قاینات مأموران پلیس آگاهی شهرستان با استفاده
از شیوه های پلیسی سارق را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند .وی در ادامه به اعتراف
متهم مبنی بر سرقت مسلحانه اعضای این باند مسلح از طالفروشی در شهرستان زابل و فروش مقداری
ازطالهای سرقتی به یکی از طالفروشان شهرستان قاینات به ارزش  210میلیون و  770هزار ریال اشاره
کرد که متعاقب آن مالخر نیز دستگیر و مقداری از طالهای سرقتی هم از مخفیگاه متهم کشف شد.
به گفته وی در ادامه عملیات سه متهم دیگر که با این فرد در ارتباط بودند دستگیر شدند که ارزش طالی
کشف شده از متهم بالغ بر  650میلیون ریال برآورد شده است .

اخبار
پنج شنبه  ۲۱تیر  ۲۸ . ۱۳۹۷شوال  .۱۴۳۹شماره ۲۷۵۷

تدارک 270عنوانبرنامهبرایدههکرامت

کاروان سرزمین خورشید  25تیرماه وارد استان می شود
 270عنوان برنامه ایام دهه کرامت در استان اجرا می شود .مدیرعامل سرزمین
زیرسایه خورشید استان این خبر را روز گذشته در نشست خبری برنامه های دهه
کرامت اعالم و با اشاره به سفرهای خدام رضوی به هزار و  700نقطه کشور و
 36کشور جهان در این ایام اظهار کرد :خراسان جنوبی نیز بر اساس برنامه همه
ساله از این نعمت بی نصیب نیست البته با این تفاوت که امسال خدام در تمام
شهرستانهای استان حضور مییابد.
«حامد عربزاده» بر این اساس از ورود کاروان سرزمین خورشید در  25تیرماه
جاری به استان خبر داد و افزود :در روز اول این کاروان به شهرستانهای قاینات و
زیرکوه می رود و سپس در شهرستانهای درمیان  ،سربیشه ،نهبندان ،خوسف،
بیرجند ،فردوس ،سرایان ،بشرویه  ،طبس و بخش قهستان حضور مییابند.
به گفته وی خادمان در دو گروه شش نفره به استان اعزام میشوند که گروه اول
درشهرستانهایبیرجند،سربیشه،نهبندان،درمیان،خوسف،قایناتوزیرکوه
و گروه دوم در شهرستانهای سرایان ،بشرویه ،فردوس و طبس حضور خواهند
یافت.وی برآورد کرد :امسال بیش از  100هزار نفر مخاطب برنامههای دهه
کرامت و کاروان خدام رضوی باشند.
مدیرعامل سرزمین زیرسایه خورشید استان در ادامه سخنانش از توزیع
 120هزار بسته نمک تبرکی میان مردم خبر داد و دیدار با نماینده ولی فقیه،
امامان جمعه شهرستا نها ،استاندار ،خانواده شهدا و جانبازان ،نیروهای

عزیمت گروهی از نیروهای
متخصص بیرجند به مناطق
بازسازی دشت آزادگان

مسلح ،برگزاری مراسم جشنهای مردمی ،غبارروبی گلزار شهدای گمنام
و امامزادگان ،جشن دانش آموزی و عیادت از بیماران را از جمله برنامههای
کاروان خدام رضوی در استان برشمرد.
وی اظهار کرد :مراسم محوری جشن بزرگ زیرسایه خورشید عصر سوم
مردادماه امسال در آستان امامزادگان باقریه(ع) بیرجند برگزار و در مجموع
 270عنوان برنامه در مدت  10روز حضور خدام در استان اجرا میشود.

معاون وزیر ارشاد در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ وارشاد اسالمی

جامعه فرهنگ و هنر بیشتر برای دل خود کار می کند

قاسمی – جامعه فرهنگ
و هنر بیشتر برای دل
خود کار می کند اما
این خانواده بزرگ نیاز
به انگیزه دارد .معاون
امور مجلس ،حقوقی و
امور استا نهای وزارت
فرهنگوارشاداسالمیروزگذشتهدرمراسمتکریمو
معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :امروز
صنایع ایران به اندازه حوزه فرهنگ و هنر در جهان
قابل رقابت نیست و تمام جهان به احترام فرهنگ و
هنر ما می ایستند .دکتر «حسینی» با تاکید بر این که
«محبی» یکی از مدیران موفق بود اتمام ماموریت وی
و تغییرات در همه استان ها را از علل جابه جایی بیان
کرد .وی با اشاره به افزایش اعتبارات فرهنگ و هنر
استان ،افزود :جامعه فرهنگ و هنر اهل پول نیست،
بیشتر برای دل خود کار می کند اما این خانواده
بزرگ نیاز به انگیزه دارد  .از طرفی با توجه به مشکل
پسندی هنرمندان ،ابراز رضایت  ،رفتار و فرهنگ
باالی مدیران و هنرمندان استان در تقدیر از مدیرکل
سابق موجب شعف و خرسندی است.

وی با تقدیر از حمایت های نماینده ولی فقیه از
مباحث فرهنگی و هنری استان از معاون سیاسی
استاندار خواست استانداری در فصل پنج به اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کمک کند تا آثار
فاخری تولید و ماندگار شود .وی بر تعامل مدیر کل
جدید استان با نماینده ولی فقیه ،استاندار ،سپاه
و بسیج و نیروی انتظامی تاکید کرد و از هنرمندان
خواست تالش کنند تا این حوزه زیرساختی کشور
که ودیعه ای از گذشتگان است به خوبی به جلو برود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار هم با
اشاره به این که مردم خوبی داریم که نقدهای خوبی
مطرح می کنند و ما باید ظرفیت های خود را باال
ببریم گفت :تغییرات مدیریتی وجود دارد و در کم و
کیف آن جای بحث است« .اسماعیلی» مسئولیت
و کار را امانت مردم در دست مدیران و مسئوالن و
عاقبت به خیری را بهترین دعا برای آن ها خواند و
ادامه داد :خراسان جنوبی مردمان قانع و پای کار
دارد و باید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی توجه ویژه
به استان داشته باشد تا برنامه های فرهنگی  ،هنری
و اجتماعی که به نشاط اجتماعی کمک می کند با
همکاری مدیر کل جدید ادامه یابد .وی اظهار کرد:

خراسان جنوبی  ۳۴سال پیش
در روزنامه

از تفریحات و استراحت مدیرکل جدید کم می شود
اما همراهان خوبی در این استان خواهد داشت؛
هنرمندانی که یاور او خواهند بود و مردم خوبی که
نقدهای خوبی مطرح می کنند و ما باید ظرفیت های
خود را باال ببریم  .وی ابراز خوشحالی کرد که هر چند
«محبی»بومیمنطقهنبوداماطوریکارکردکهامروز
مردم او را فرزند استان می دانند .
وی گفت :استانداری درحد توان به فرهنگ و ارشاد
و مدیر کل جدید کمک می کند اما در مشکالتی
که پیش می آید مجری قانون و سیاست های دولت
است .مدیر کل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
هم تصریح کرد :در  20سال کار فرهنگی ،مهم ترین
بخش فرهنگ صفا و صمیمت این حوزه در تقدیر از
مدیر کل سابق ارشاد را مشاهده کردم .
به گفته «نبی زاده» دو هزار شهید  ،شاعران و مفاخر
برجسته  ،علما و فقهای بزرگ  ،ظرفیت های بزرگ
فرهنگی وهنری و ...در منطقه وجود دارد که برای
فعالیت در هر بخش دست یاری به سوی همه دستگاه
ها و موسسات و ...دراز می کنم.
مدیر کل سابق فرهنگ وارشاد اسالمی خراسان
جنوبی هم با قدردانی از خوبی های مردم بیرجند

روزنامه خراسان در شماره  10125که 21
تیرماه  1363چاپ شد در مطلبی در صفحه
 2آوردهاست:درجریانبازسازیروستاییابر
حمودی دشت آزادگان که بدست مزدوران
بعثیصهیونیستیعراقویرانشدهوبازسازی
آنبعهدهمردمخیرشهرستانبیرجندمیباشد
صبحدیروزگروهکثیریبناوکمکبناازشرکت
تعاونیمسکننهادهایانقالباسالمیبیرجند
وگروههایآزادمردمیکهدررشتههایبنایی،
آرماتوربندی،جوشکاریوکارگریسادهمهارت
هایی داشتند از طریق ستاد بازسازی مناطق
جنگی جهاد سازندگی شهرستان بیرجند در
میانبدرقهگرمامتحزبالهوخانوادههایشان
رهسپارمناطقمزبورشدند».

از میان خبرها

 40کیلوگرم ترياك به مقصد نرسید

و خراسان جنوبی ،به راه اندازی سه اداره خوسف،
زیرکوه و بشرویه  ،افزایش اعتبارات فصل پنج استان
از 16به  150میلیون تومان و همچنین اعتبارات
فصل پنج وزارت فرهنگ و ارشاد برای استان از
 320میلیون تومان به یک میلیارد تومان در سال
های خدمت خود اشاره کرد« .محبی» ضمن بیان
بخش دیگری از عملکرد خود ادامه حمایت ها از خانه
مطبوعات ،فعال شدن هلدینگ هنرمندان استان
و همکاری هنرمندان استان با مدیریت جدید و...
را خواستار شد .در پایان جلسه از زحمات «محبی»
تجلیل و «نبی زاده» به عنوان مدیر کل جدید فرهنگ و
ارشاد اسالمی خراسان جنوبی معرفی شد« .رفیعی»

مدیر عامل کانون هنرمندان استان در این مراسم
تصریح کرد :عزل و نصب مدیران و انتخاب افراد
همسو  ،حق استاندار است اما مردم هم حق دارند
دلیل این انتخاب ها را بدانند تا پاسخ برخی سوال
و ابهام ها که تبدیل به شایعه می شود مشخص شود.
«اکبرپور» مدیر یک موسسه فرهنگی هنری نیز
تاکید کرد :توقع هنرمندان باال رفته و این موضوع
مسئولیت مدیرکل جدید را سخت تر می کند.
هر چند مراسم تودیع و معارفه مدیران فرهنگ و
ارشاد اسالمی با تاخیر بیش از یک ساعت برگزار شد
اما موج قدردانی از مدیر کل سابق زمان جلسه را به
ساعت 16و جلوتر از آن کشاند.

صدرا -فرماندهانتظامینهبندانازکشف 40کیلوگرم
تریاکودستگیریدومتهمدراینشهرستانخبرداد.
به گفته سرهنگ« شاهوردی » این محموله در بازرسی
ماموران ایست و بازرسی شهید حسینی سهل آباد از دو
خودروی سواری در مسیر زاهدان به شهرهای مرکزی
کشورکشفشد.ویتصریحکرد:دراینزمینهسهمتهم
دستگیرشدندودوخودروتوقیفشد.

توزیع کننده حرفه ای مواد مخدر
در طبس دستگیر شد

جانشینفرماندهیانتظامیطبسازدستگیرییکتوزیع
کنندهحرفهایموادمخدردراینشهرستانخبرداد.به
گفته سرهنگ «فاضل مریمی» تیم گشت پلیس آگاهی
شهرستانطبسهنگامگشتزنیدریکیازمحالتبه
یکدستگاهپرایدکهبابرچسبوتابلویآژانسدرخیابان
توقفکردهبود،مشکوکشدندودربازرسیبدنیوبررسی
مدارکیکجوانبارفتارمشکوکدرکنارخودرو54گرم
هروئینو20سانتشیشه کشفکردند.

