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اخبار
پنجشنبه ۱۸مرداد ۲۶ . ۱۳۹۷ذی القعده  .۱۴۳۹شماره ۲۷۸۱

حجت االسالم والمسلمین «عبادی» در دیدار اصحاب و متولیان رسانه های استان

پیامخبرنگارانازطریقدفترنمایندهولیفقیهبهمسئوالنمنتقلمیشود
تالش می شود پیام خبرنگاران از طریق دفتر نماینده
ولی فقیه در استان به مسئوالن منتقل شود.
نماینده ولی فقیه در استان روز گذشته در دیدار
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مدیران و
خبرنگاران مطبوعات و خبرگزاری های خراسان
جنوبی یاد شهید محمود صارمی و روز خبرنگار را
گرامی داشت و پس از شنیدن مشکالت خبرنگاران
و اصحاب رسانه خطاب به آن ها گفت :همان طور که
پیاممردمرابهمسئوالنمنتقلمیکنیددفترنماینده
ولی فقیه در استان نیز تالش می کند پیام خبرنگاران
را به گوش مسئوالن برساند.
حجت االسالم والمسلمین «سید علیرضا عبادی»
آگاهی را شرط اول در هر امری دانست و افزود:
هیچ کاری با جهل پیش نمی رود و بر این اساس
خبرنگاران باید تالش کنند تا جامعه را به لحاظ
آگاهی به روز نگه دارند.
وی با اشاره به این که در گذشته مورخان وقایع
جامعه را منعکس می کردند و در جنبه مثبت و منفی
این امر نقش داشتند ،تصریح کرد :افرادی که در
انعکاس وقایع تاریخ ،صداقت داشتند تا هر زمان

تاریخ منعکس شود در ثواب مردم شریک هستند اما
اگر به ناحق تاریخ نوشته باشند و مردم از نوشته آن ها
گمراه شوند در گناه مردم شریک هستند.
وی با تاکید بر امانت داری در خبرنگاری گفت :این
امانت آگاهی جامعه است که به مردم تغذیه فکری می
دهد .وی همچنین یادآور شد :امروز تبلیغات و جنگ
نرم دشمن ،جامعه را تهدید می کند و بر این اساس
خبرنگاران باید مردم را در صحنه مبارزه جنگ نرم با
آگاهی ،بیان حقایق و رسوایی ستمگران و احقاق حق
مجهز کنند تا این مبارزه را ادامه دهند.
نماینده ولی فقیه در استان در ادامه سخنانش بر
اهمیت رسالت خبرنگاران تاکید کرد و خطاب به
اصحاب رسانه گفت :تا حد امکان از حق جامعه دفاع
کنید که این جهاد مهمی است .وی در پایان با اشاره
به مشکالت و سختی های خبرنگاران از مسئوالن
درخواست کرد از آنان مغفول نمانند.
مدیر کل فرهنگ وارشاد اسالمی هم دراین جلسه به
سابقه طوالنی فعالیت رسانه ها و به ویژه نشر روزنامه
در خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت :زمان تشکیل
خراسان جنوبی  11نشریه در منطقه فعال بود که

هم اکنون به  109نشریه افزایش یافته است« .نبی
زاده» همچنین از فعالیت شش روزنامه 13 ،هفته
نامه 10 ،دو هفته نامه 24 ،ماهنامه 23 ،فصل نامه،

مدیر کل در دفتر روزنامه خراسان جنوبی:

آزمایشگاه کشت مولکولی دامپزشکی هفته دولت افتتاح می شود

رحمان – آزمایشگاه کشت مولکولی اداره کل
دامپزشکیاستانهفتهدولتافتتاحمیشود.
این خبر را مدیر کل دامپزشکی روز گذشته در جمع
خبرنگاران روزنامه خراسان جنوبی اعالم کرد و با
اشاره به دریافت مجوز ایجاد آزمایشگاه دامپزشکی
شرقکشورازپیگیریهابرایاختصاصاعتباردراین
زمینهخبرداد.دکتر«اصغرزاده»باابرازامیدواریبرای
آغازعملیاتاحداثآزمایشگاهدامپزشکیشرقکشور

شهردار

میدان اجتماعات شهری در
بیرجند ایجاد می شود
حسینقربانی-در چند روز آینده الیحه ایجاد میدان
اجتماعات شهری برای مناسبت های ملی و مذهبی
به شورای شهر بیرجند تقدیم و اقدام در این زمینه
آغاز می شود.
این خبر را شهردار بیرجند روز گذشته در مراسم
بزرگداشت روز خبرنگار که با حضور تعدادی از
معاونان ومسئوالن شهرداری برگزار شد ،اعالم کرد
و میدان ابوذر را بر اساس بررسی های انجام شده
مناسب ترین میدان برای این منظور دانست چرا که
به گفته «جاوید»  2.5هکتار زمین های این محدوده
متعلق به شهرداری است و در صورت موافقت
اداره کل راه و شهرسازی بخشی از اراضی پادگان
بیرجند هم به آن اضافه می شود تا اقدامی ماندگار

در سال  ،97از وعده سازمان دامپزشکی کشور برای
تجهیز این آزمایشگاه با پنج میلیارد تومان اعتبار خبر
داد.ویدربخشدیگریازسخنانشخراسانجنوبی
راباوجودبرخورداریازمرزمشترکباافغانستانعاری
از بیماری های مشترک انسان و دام دانست و کاهش
 47درصدی ابتال به تب مالت در استان را نسبت به
سال های گذشته یادآور شد و گفت :از نظر آنفلوآنزای
فوقحادپرندگانهمدراستانتاکنونموردمشکوکی

مشاهده نشده است .مدیر کل دامپزشکی همچنین
اظهارکرد:درمجموعحدودصدمیلیوندالرصادرات
و  10میلیون دالر واردات از افغانستان داریم و از نظر
صادراتخوراکطیور،مرغمنجمدوجوجهیکروزهاز
طریقمرزماهیرودبهافغانستاندومیناستانهستیم.
به گفته وی در بدو ورود دام از افغانستان دام های مورد
نظردوهفتهدرمرز قرنطینهمیشوندوبعدازاطمینان
از سالمت برای ذبح به کشتارگاه های استان منتقل

و ارزشمند و در شان مردم بیرجند انجام شود .وی
در ادامه از تهیه فاز اول طرح جامع ترافیکی شهر
بیرجند توسط مشاور خبر داد و گفت :با اجرای
آن گره ترافیکی خیابان طالقانی بیرجند برطرف
می شود.
وی همچنین از بهره برداری از پارک سایت اداری
بیرجند به مساحت  13هزار متر مربع ،تعریض بلوار
شهدای عبادی و کلنگ زنی اجرای طرح به سازی
خیابان جمهوری بیرجند در هفته دولت خبر داد و
یادآور شد :یک میلیارد و  800میلیون تومان برای
به سازی  ،نورپردازی و ...بلوار شهدای عبادی
هزینه شده است و به زودی برای تهیه طرح پارک
جنگلی فراخوانی در روزنامه های رسمی منتشر
می شود که بر اساس آن متقاضیان تا  20شهریور
ماه امسال فرصت دارند طرح های خود را در این
زمینه ارائه کنند.
وی در ادامه سخنانش به اصالح ساختار شهرداری

اشاره و به کارگیری مدیران جوان و بانوان را اولویت
شهرداری و سازمان های وابسته مطرح کرد.
شهردار بیرجند با تاکید بر دریافت عوارض از
افرادی که در سال های گذشته اقدام به ساخت
و ساز کرده اما عوارض خود را پرداخت نکرده
اند درباره اراضی پادگان  04بیرجند هم تصریح
کرد :این اراضی به عنوان بخشی از بافت شهری
باید برای ایجاد معابر شهری تعیین تکلیف شود و
کاربری های مورد نظر در اختیار مردم قرار گیرد.
وی با اشاره به تعیین تکلیف پرونده های سنگینی
مانند باغ کارگشا بعد از  17سال و زمین های
موسوی در کمیسیون ماده پنج شهرسازی افزود:
اتصال معبر فرزان به پل موسی بن جعفر (ع)
بیرجند بعد از  14سال با تملک همه واحدهای
مسکونی و تجاری در این معبر به مرحله نهایی
نزدیک شده است .به گفته وی همچنین از سوی
شهرداری خط انتقال آب به فضای سبز شمال شهر

هشت دو فصل نامه و  22پایگاه خبری در استان
خبر داد و اضافه کرد :همه شهرستانهای استان به
جز خوسف دارای نشریه هستند وتالش می شود تا

در این شهرستان هم نشریه راهاندازی شود .وی با
تاکید بر این که اصحاب رسانه ،مدیران و سردبیران
استان با تمام مشکالت اقتصادی به فعالیت حرفهای
خود ادامه می دهند ،تصریح کرد :نگاه رسانهها
رسیدن به نقطه توسعه و تحکیم ارزشهای انقالب
است و رسانههای استان کوشش فراوانی در همه
زمینهها دارند.
مسئول بسیج رسانه استان هم در این جلسه گفت :در
تقویم یک روز به نام خبرنگار است اما باید هر روز به یاد
رنجها و مشکالت خبرنگاران بود.
«سجاد رضایی» با بیان این که فضای کار رسانهای در
استان بسیار سخت است ،افزود :در همه حوزههای
رسانه مشکالت خاصی وجود دارد که در این راستا
میتوان برخی مشکالت اعم از بیمه خبرنگاران را
برطرف کرد .به گفته وی تاکنون خدمات نظام کمتر
به گوش مردم رسیده و بر این اساس نیاز به افزایش
فعالیت رسانهای است .وی این نکته را هم مطرح کرد
که شاید برخی نارساییها در مدیریت وجود داشته
باشد اما اصل نظام و اعتقاد شهدا قابل خدشه نیست
که نیاز است این مهم برای مردم تبیین شود.

می شوند .او با تاکید بر این که تاکنون سرایت بیماری
از مرز افغانستان به استان نداشته ایم ،افزود :با کشتار
دام در غیر کشتارگاه برخورد می شود و افراد خاطی با
توجه به خطراتی که در این زمینه وجود دارد به مراجع
قضایی معرفی می شوند .به گفته «اصغرزاده» تاکنون
برای دو فرد خاطی بر اساس قانون مجازات اسالمی
دراینزمینههفتماهحبستعزیریصادرشدهاست.
مدیر کل دامپزشکی استان با اعالم خبر انهدام 14
تن فراورده دامی و معدوم شدن سه تن مرغ از ابتدای
امسالگفت:درزمینهسالمتمردمباهیچکستعارف
نداریمونظارتبسیارخوبیدرمرکزاستانوشهرستان
هابرامورمحولهانجاممیشود.ویبابیاناینکهمردم

از طریق نرم افزار سالمت یار دامپزشکی می توانند
سوالهایخودرامطرحوپاسخدریافتکننددرزمینه
میداندامبیرجندافزود:میداندامسابقبیرجند25
سالاستبدونمجوزدامپزشکیفعالیتمیکندوبر
اساسقوانینموجودشهرداریوبهداشتمحیطباید
برای انتقال میدان دام سابق بیرجند به مکان جدید
اقدامکنند.
وی با اشاره به این که به طور متوسط روزانه 253
خدمت توسط  186نفر از کارکنان این اداره کل ارائه
میشودازآغازبهکار 18نیرویجدیدازشهریورماهدر
این اداره کل خبر داد و یادآور شد 15 :درصد خدمات
بابرونسپاریبهبخشخصوصیواگذارمیشود.
و اجرای سیستم نوین آبیاری در فضای سبز انجام
و با حدود هفت میلیارد تومان مجموعه فرهنگی
ابتدای بلوار شهید صیاد شیرازی تکمیل می شود و
با انتخاب پیمانکار با برگزاری مناقصه ،تفکیک زباله
از مبداء در چند روز آینده شروع و در مقصد با ایجاد
سوله پایش زباله ها انجام خواهد شد.
رئیس شورای اسالمی شهر بیرجند هم با تبریک
 17مرداد روز خبرنگار گفت :در دوران جدید
مدیریت شهری بیرجند اقدامات خوبی مانند به
سازی پارک ها ،اتصال سه راه اسدی به معبر فرزان،
اجرای سیستم نوین آبیاری و...انجام شده است.
دکتر «تقی زاده» از همه خبرنگارانی که در یک
سال گذشتهِ فعالیت شورای اسالمی شهر بیرجند
با امانت داری و صداقت در انتقال فعالیت های
شورا به مردم همکاری کرده اند  ،قدردانی کرد و
خبرنگاری را به دلیل وجود پیچیدگی های بسیار
در آن از مشاغل سخت دانست.

خراسان جنوبی  ۴۶سال پیش
در روزنامه

انجام عملیات آسفالت
در بیرجند
روزنامه خراسان در شماره  6702که 18
مرداد ماه  1351به چاپ رسید در مطلبی در
صفحه  7از خوشحالی شهروندان بیرجندی
به دلیل آسفالت یکی از خیابان های این
شهر بعد از مدتی وقفه خبر داده است در این
مطلب می خوانیم « :آسفالت خیابان 25
شهریور که مدتها بتعویق افتاده بود بوسیله
شهردار بیرجند شروع شد و مردم چون از گرد
و خاک نجات می یابند بی نهایت خوشحال
می باشند».

رویداد

خسارت  30درصدی باد به
محصوالت باغی استان

مشتاق  -وزش باد شدید در دو روز گذشته به
محصوالت زرشک ،عناب و پسته استان خسارت زد.
معاون خدمات بیمه ای کشاورزی استان گفت :بر
اساس گزارشات رسیده ،توفان دو روز گذشته سبب
ریزش محصول عناب  ،زرشک و پسته از درخت ها
شده است .به گفته «غنچه» در این خسارت ها که
تاکنون از شهرهای اسدیه ،درمیان  ،مود  ،خوسف و
بیرجند گزارش شده باد شدید افت تولید و ریزش 25
تا  30درصد محصول زرشک و عناب و  15درصد
پسته را رقم زده است.به گفته وی محصوالتی که
بیمه باشند شامل دریافت جبران خسارت می شوند .
وی تاکید کرد :تا زمان برداشت این محصوالت میزان
خسارت قطعی مشخص نمی شود.

جریمه میلیونی قاچاقچی ماده
گیاهی اعتیاد آور در نهبندان
رضایی-متهم به قاچاق ماده گیاهی اعتیاد آور به17
میلیون و  351هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی با اعالم این خبر گفت:
با توجه به گزارش نیروی انتظامی مبنی بر کشف
 295کیلوگرم ماده گیاهی اعتیاد آور (ناس) و
 80کیلوگرم پارچه و روسری قاچاق در نهبندان،
پرونده ای تشکیل و در شعبه ویژه قاچاق کاال و ارز
این شهرستان رسیدگی شد«.اشرفی» افزود :پس
از بررسی پرونده و محرز شدن تخلف ،متهم عالوه بر
ضبط کاال به پرداخت  17میلیون و  351هزار تومان
در حق صندوق دولت محکوم شد.

