روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

رویداد

پیش کسوت رسانه ای استان امروز تشییع می شود
مراسم تشییع و تدفین «غالمعلی خالدی» از پیش کسوتان رسانه ای و مدیرعامل سابق خانه مطبوعات
امروز از محل غسالخانه بیرجند برگزار می شود .به گزارش «خراسان جنوبی» ،پنجشنبه گذشته «غالمعلی
خالدی» از پیش کسوتان جامعه رسانه ای و مدیرعامل سابق خانه مطبوعات استان به دلیل بیماری
سرطان ،در سن  ۶۵سالگی دار فانی را وداع گفت.
بنابراین گزارش مرحوم «خالدی» به عنوان اولین خبرنگار استان بیش از  ۴۸سال فعالیت رسانه ای
داشته است .روزنامه «خراسان جنوبی» مصیبت درگذشت همکار پیش کسوت و خبرنگار متعهد استان
را به جامعه رسانه ای و خانواده آن مرحوم تسلیت عرض می کند.

جشنواره علمی روز دختر فردا در بیرجند
حیدری –چهارمین جشنواره علمی روز دختر فردا در بیرجند برگزار می شود .معاون امور اجتماعی اداره
کل بهزیستی از برگزاری چهارمین جشنواره علمی روز دختر با عنوان «دختران  ،حمایت های روانی –
اجتماعی و توسعه پایدار» ،در بیرجند خبر داد و محورهای این جشنواره را نقش آموزش در حمایت های
روانی و اجتماعی دختران در زمینه های مهارت های زندگی ،سبک زندگی ،آموزه های دینی ،ارزش های
اخالقی و سبک زندگی اسالمی – ایرانی برشمرد.
«شیخانی» اجرای تئاتر توسط دختران مراکز خانه سالمت دولتی و شبه خانواده ،برپایی نمایشگاه
محصوالت دختران توانمند استان ،برگزاری مسابقه نقاشی به همراه تفسیر آن ،نمایش فیلم مستند خانه
سالمت دختران و  ...را از برنامه های این جشنواره بیان کرد.

مکان یابی  26نقطه سربیشه برای ایجاد ایستگاه های دیجیتال
محمد خسروی 26 -نقطه برای راه اندازی ایستگاه های دیجیتال در شهرستان سربیشه مشخص شده
است .این مطلب را «فالحی» فرماندار سربیشه در نشست بررسی مشکالت پوشش شبکه های دیجیتال
شهرستان مطرح و از بخشداران و شوراهای بخش درخواست کرد :عملیات ساختمان سازی این نقاط در
سریع ترین زمان آغاز و تحویل صدا و سیما شود .مدیر کل صدا و سیما هم بر نصب تجهیزات مورد نیاز در
هر نقطه شهرستان که در آن ساختمان فرستنده های دیجیتال تاسیس شود ،تاکید و حداقل هزینه تامین
تجهیزات هر ایستگاه را  300میلیون تومان اعالم کرد« .آینه دار» عزم جدی مسئوالن استانی برای حل
مشکالت احتمالی ساختمان این ایستگاه ها را از جمله تامین برق یادآور شد.

اعالم آمادگی مرکز ملی فرش برای کسب نشان جغرافیایی طبس
توسلی -رئیس مرکز ملی فرش ایران برای کسب نشان جغرافیایی به نام فرش اصیل طبس اعالم آمادگی
کرد و تحقق این مهم را امتیازی برای صادرات فرش طبس دانست.
«فرشته دست پاک» در کارگروه و همایش تخصصی فرش طبس که پنجشنبه گذشته برگزار شد ،انتخاب
این شهرستان به عنوان پایلوت در مبحث فرش دست باف ایرانی را از اقدام های مدنظر دانست و برای
انجام هر اقدامی در حوزه آموزش و پژوهش به منظور راه اندازی کارگاه متمرکز در هنر و صنعت منطقه
اعالم آمادگی کرد .وی این خبر را هم اعالم کرد که در نمایشگاه فرش تهران برای خراسان جنوبی یک
غرفه و برای شهرستان طبس غرفه ای دیگر در اختیار قرار خواهد گرفت.
وی همچنین وعده حمایت مرکز ملی فرش ایران از تهیه مستند فرش دست باف ایرانی در خراسان جنوبی
و شهرستان طبس و برگزاری جشنواره فرش استان در نیمه دوم امسال را داد .رئیس مرکز ملی فرش ایران
در ادامه سخنانش درباره راه اندازی خانه فرش در استان اظهار کرد :با توجه به این که در خراسان جنوبی
دو نماد جغرافیایی به ثبت ملی رسیده است در صورت تامین فضا در بیرجند برای تجهیز آن اقدام و سپس
دومین خانه فرش در طبس راه اندازی خواهد شد .رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان هم به
وجود پنج هزار بافنده فرش در شهرستان طبس اشاره کرد که  10درصد قالی بافان استان را تشکیل می
دهند« .شهرکی» در ادامه از بیمه قالی بافی حدود  800نفر در این شهرستان خبر داد.
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نماینده ولی فقیه در یادواره ستارگان جاوید مطرح کرد

نیروی هوایی در اوج اقتدار

حسین قربانی – نیروی هوایی در  40سالی که از
انقالب می گذرد در اوج اقتدار و عزت بوده است.
این مطلب را نماینده ولی فقیه در استان پنجشنبه
گذشته در اولین یادواره شهدای نیروی هوایی
استان با عنوان «ستارگان جاوید» که با حضور
معاون سیاسی -امنیتی استاندار ،فرماندهان
نظامی و انتظامی وخانواده های شهدا برگزار شد،
مطرح کرد .حجت االسالم و المسلمین «عبادی»
خانواده شهدا را اسناد ماندگار شهدا و امنیت و

آسایش امروز جامعه را مدیون رشادت های شهدا و
خانواده های آن ها دانست.
فرمانده پایگاه شکاری شهید حسینی استان هم با
اشاره به تقدیم هشت شهید نیروی هوایی استان
به انقالب هدف از برگزاری این یادواره را تجلیل از
مقام شهدا ،ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم
خانواده معزز شهدا برشمرد.
سرهنگ« مصطفوی» در ادامه به شرح ویژگی ها و
خاطراتی از شهدای نیروی هوایی استان پرداخت

و بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برای زنده نگه
داشتن یاد شهدا تاکید کرد.
امیر خلبان«خلیلی» از همرزمان شهید «بابایی»
در این مراسم به بیان خاطراتی از شهدای نیروی
هوایی استان پرداخت و با بیان این که نباید تصور
شود که صدام در محاسبات خود در حمله به ایران
دچار اشتباه شد ،افزود :آن چه موجب شکست
صدام شد این بود که پتانسیل های نهفته در ارتش،
مردم و خلبان ها قابل محاسبه نبود .به گزارش
«خراسان جنوبی» در این مراسم از خانواده هشت
شهید نیروی هوایی ،شهید «بصیری پور» اولین
شهید مدافع حرم و شهید« ایمان یوسفی» شهید
مدافع وطن استان تجلیل شد.

صنعتگراناستاندرکش وقوس
تامین ارز 4200تومانی

رئیس صنعت ،معدن و تجارت :در استان به تعداد انگشتان دو دست هم واحد تولیدی مشمول دریافت ارز دولتی وجود ندارد
حیدری – با گذشت حدود دو ماه از ورود دولت برای
مهار نرخ ارز در بازار و ارائه ارز دولتی با نرخ چهار
هزار و  200تومان و همچنین سامان دهی پرداخت
ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین آالت  ،اما برخی
تولیدکنندگان استان هنوز موفق به دریافت ارز
مورد نیاز خود نشده اند این در حالی است که جدا از
این افراد نیز  ،برخی به دلیل مشکالت و دردسرهای
مسیر دریافت ارز دولتی ،نگرفتن آن را بر دریافت
پردردسر آن ترجیح داده اند.
یکی از فعاالن حوزه صنعت و تولید استان درباره
دریافت ارز دولتی به «خراسان جنوبی» می گوید:
حدود یک ماه قبل برای دریافت  50هزار دالر
در زمینه واردات تجهیزات پنل های خورشیدی
اقدام کرده ام اما هنوز موفق به دریافت این سهمیه
نشده ام.
«صباغ» مشکل اصلی در این مسیر را برخی سیاست
های غلط بانک مرکزی می داند و این که در این زمینه
گاه روابط دخیل است و برخی که نمونه آن کم نیست
بر اساس روابط و البی های قوی ارز را دریافت و اقدام
به واردات کاال و تجهیزات مورد نیاز می کنند.
«لطیفی»صنعتگردیگریدرشهرکصنعتیبیرجند
هم می گوید :با توجه به در نظر گرفتن شرایطی برای
استفاده از این فرصت با وجود مشکالت موجود ،
کارخانهاشمشمولدریافتسهمیهارزینمیشود.
«رمضانی» صاحب یک کارخانه مواد غذایی در
شهرک صنعتی بیرجند هم دلیل ثبت نام نکردن
برای دریافت سهمیه ارز دولتی را مشکالت متعدد در

مسیر دریافت آن برمی شمرد .صاحب یک کشتارگاه
هم با اشاره به اقدام برای خرید دستگاه ها و ماشین
آالت واحد خود از کشور هلند می گوید :حدود یک ماه
است برای دریافت سهمیه ارز دولتی ثبت نام کرده ام
اما تا کنون خبری نشده و وارد کردن ماشین آالت این
واحد معطل اختصاص سهمیه ارزی است.
«فروزان فر» ادامه می دهد :قرارداد ما برای خرید
ماشین آالت  26هزار یورو است که  20هزار یوروی
آن به صورت دولتی و شش هزار یورو نیز از بازار
آزاد تهیه می شود تا طبق قرارداد به صورت نقدی
تحویل دهیم.
«یوسفی» صنعتگر دیگر استان هم از مشکالت زیاد
برای دریافت سهمیه ارزی صحبت می کند و این که
برای ثبت نام اقدام نکرده است.
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی
استان هم می گوید :هر تولیدکننده ای که برای
تامینمواداولیهوماشینآالتکارخانهخودمتقاضی
ارز دولتی باشد می تواند بر اساس دستورالعمل
کارگروه ماده 14از آن بهره مند شود که به این منظور
شرکت شهرک های صنعتی استان فراخوانی برای
تمام واحدها ارسال کرده است.
«عابدینی» ادامه می دهد :در این راستا فرمتی تهیه و
درخواست متقاضیان توسط سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان بررسی و پس از تصویب در دفتر
تخصصی در وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای
سازمان توسعه تجارت و کارگروه ماده  14به بانک
مرکزی ارجاع شد تا سهمیه ارزی اختصاص یابد.

• •میزان درخواست ها

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان هم
در این زمینه می گوید :آمار افرادی که ارز دولتی
دریافت کرده اند را ندارم چرا که به سامانه دسترسی
نداریم اما به هر متقاضی واجد شرایط به اندازه نیاز
ارز ارائه می شود« .شهرکی » با بیان این که در استان
در مجموع به تعداد انگشتان دو دست هم واحد
تولیدی که مشمول دریافت ارز دولتی بشود وجود
ندارد ،می افزاید :کل درخواست های واحدهای
تولیدی استان برای ارز دولتی به  10مورد هم
نرسیده است و خیلی کم است .وی تاکید کرد :اگر
واحدهایی که اولویت دوم هستند برای تامین مواد
اولیه مشکل دارند ما از طریق وزارتخانه موضوع و
مشکالت آن ها را پیگیری می کنیم و تا کنون چند
مورد را هم حل کرده ایم .وی تاکید می کند :اگر به
یک تولیدکننده ارز دولتی اختصاص داده نشد نباید
همه تقصیرها را به گردن سامانه و دست اندرکاران
آن بیندازد چرا که این سهمیه بر اساس اولویت و نوع
کاالیی که باید وارد شود اختصاص می یابد .
به گفته وی اولویت تخصیص ارز دولتی ،تامین مواد
اولیه و کارخانه های رو به تعطیلی است .وی برای
تهیه ارز و وارد کردن وسایل و قطعات دو راه پیشنهاد
می دهد که یکی از آن ها تامین ارز از سامانه ارزی
و دیگری بازار ثانویه است که بهترین راه استفاده از
بازار ثانویه است چرا که با این کار نیازی به ثبت نام در
سامانه نیما نیست و به هر اندازه که کاال خرید کردند
می توانند از ارز استفاده کنند.

خراسان جنوبی  ۳۲سال پیش
در روزنامه

بازدید وزیر معادن و فلزات از
معدن مس قلعه زری بیرجند

روزنامه خراسان در شماره  10712که
30تیرماه  1365به چاپ رسید در صفحه
اول آورده است :مهندس آیت اللهی وزیر
معادن و فلزات به منظور بررسی مسائل
و مشکالت معدن مس قلعه زری و پنبه
نسوز شهرستان بیرجند عصر روز پنج شنبه
گذشته به همراه استاندار خراسان ،سه تن
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی عضو
کمیسیون معادن و فلزات 2 ،تن از معاونین
این وزارتخانه و مدیر کل معادن و فلزات
خراسان وارد بیرجند شد و مورد استقبال
جمعی از مسئولین ادارات و نهادهای انقالب
اسالمی این شهرستان قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما وزیر معادن و فلزات
و همراهان از محل معدن مس قلعه زری
بازدید کردند و از نزدیک مسائل و مشکالت
این معدن را مورد بررسی قرار دادند مهندس
آیتاللهیهمچنینباحضوربرگلزارشهدای
بیرجند نسبت به آنان ادای احترام کرد و
از مقام این عزیزان تجلیل به عمل آورد.بر
اساس گزارش خبرنگار ما مهندس آیت
اللهی و همراهان عصر جمعه از بیرجند عازم
مشهد شدند.

روی خط حادثه

مرگ موتورسوار در محور مود

رضایی -براثر واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت در
محور مود به مزارکاهی راکب ۲۷ساله آن جان باخت.
جانشین پلیس راه استان در تشریح جزئیات این
حادثه که در ساعت ۹:۴۰روز گذشته رخ داد گفت:
در حضور کارشناس تصادف در محل حادثه مشخص
شد راکب  27ساله موتورسیکلت به دلیل سرعت باال
سر پیچ کنترل خود را از دست داده و موتور واژگون
شده است .سرهنگ«نیک مرد» افزود :به دنبال
واژگونی موتورسیکلت راکب مصدوم و به مود و سپس
به بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند منتقل شد اما
به علت شدت جراحات فوت کرد .وی علت حادثه را
تخطی از سرعت مطمئنه در سر پیچ اعالم کرد.

