روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

رویداد

ذبح دام عید قربان زیر ذره بین  74گروه دامپزشکی
حیدری 37 -گروه سیار و  37گروه ثابت دامپزشکی بر ذبح دام در روز عید سعید قربان نظارت دارند.
مدیرکل دامپزشکی با بیان این مطلب به آغاز نظارت های دامپزشکی بر ذبح بهداشتی دام اشاره و اظهار
کرد :در اجرای طرح ویژه نظارتی عید قربان  30دامپزشک 64 ،بازرس بهداشتی و  9ناظر شرعی در
کشتارگاه های استان مستقر هستند .به گفته دکتر «اصغرزاده» پیرو هماهنگی با شبکه های دامپزشکی
هم مقرر شد در شهرستان هایی که میدان عرضه دام ندارند با هماهنگی دستگاه های مربوط مکانی برای
تامین دام های مورد نیاز مردم مشخص شود .وی در ادامه به اعمال نظارت های بهداشتی دامپزشکی در
روستاهای استان هم تاکید و اظهار کرد :برخی روستاها مکانی برای کشتار ندارند که برای این روستاها
نیز گروه های سیار دامپزشکی حضور می یابند و توصیه های الزم را برای انتخاب مکان و نوع کشتار ارائه
می دهند و حتی برخی از این گروه ها در روستاها و بقاع متبرکه ای که گردشگران زیادی به آن جا می روند
و کشتار زیادی در این اماکن انجام می شود ،برای نظارت بر نحوه کشتارها مستقر می شوند.وی همچنین
از انعقاد تفاهم نامه ای با اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خبر داد که بر اساس آن خیرانی که قصد
کشتار دام را در استان دارند یک هفته قبل از عید قربان دام را به شبکه های دامپزشکی استان تحویل
میدهند تا برای سم پاشی به موقع آن اقدام شود و احتمال بروز بیماری ها کاهش یابد.

پروژه بزرگ ترین آزمایشگاه دامپزشکی شرق کشور طی 7سال
به نیمه هم نرسید

حسین قربانی – پیشرفت فیزیکی پروژه احداث و تجهیز بزرگ ترین آزمایشگاه دامپزشکی شرق کشور
با گذشت هفت سال از آغاز عملیات آن 40 ،درصد است .مدیرکل دامپزشکی با اعالم این خبر از پیگیری
این اداره کل برای تکمیل و تجهیز بزرگ ترین آزمایشگاه دامپزشکی شرق کشور خبر داد و گفت :در دیدار
با رئیس سازمان برنامه و بودجه این طرح در اولویت استان قرار گرفت که امید است امسال به بهره برداری
برسد .دکتر«اصغر زاده» در ادامه سخنانش به تشریح پروژه های هفته دولت در حوزه دامپزشکی پرداخت
و بهره برداری از پروژه احداث ساختمان شبکه دامپزشکی بیرجند به مساحت 490متر مربع و اعتبار755
میلیون تومان را که سال گذشته در هفته دولت کلنگ زنی شد از جمله این پروژه ها مطرح کرد.به گفته وی
همچنین در هفته دولت فاز اول احداث آزمایشگاه تشخیص مولکولی استان به عنوان یکی از زیرساخت
های توسعه با اعتبار  550میلیون تومان انجام و نرم افزار سالمت یار به طور رسمی فعال می شود .وی در
بخش دیگری از سخنانش به نبود کانون بیماری های مشترک انسان و دام از جمله تب کریمه کنگو ،تب
مالت و هاری در استان اشاره و تاکید کرد :با توجه به وجود کانون بیماری در استان های همجوار می توان با
آموزش صحیح و همکاری بیشتر مردم از شیوع این بیماری ها در استان جلوگیری کرد .وی در آستانه عید
سعید قربان بر رعایت نکات بهداشتی در ذبح دام تاکید و توصیه کرد :مردم و خیران قبل از تقسیم گوشت
قربانی مراحل پیش سرد گوشت را رعایت کنند و افرادی که گوشت قربانی را تحویل می گیرند ،برای پیش
سرد کردن گوشت قبل از خرد کردن آن اقدام کنند .وی با تاکید بر رصد و قرنطینه دام های ورودی به استان
توسط دامپزشکی یادآور شد :برای رعایت هر چه بهتر الزامات ذبح و توزیع از پنج سال گذشته قصاب های
استان در کالس های آموزشی شرکت می کنند و برای آن ها شناسنامه بهداشتی صادر می شود.

برخورداری اهالی  100روستا از گاز در هفته دولت
ساکنان  100روستای استان هفته دولت از نعمت گاز برخوردار می شوند .مدیرعامل شرکت گاز استان با
اعالم این خبر آمار روستاهای گازرسانی شده تا پایان سال گذشته را 292آبادی برشمرد و گفت :در صورت
تخصیص به موقع اعتبارات و نبود موانع اجرايي و قانوني ۲۰۰ ،روستا تا پایان امسال و  ۲۰۰روستای دیگر
نیز تا پایان سال آینده از نعمت گاز بهره مند میشوند .به گفته «هاشمی» از  200روستایی که امسال قرار
است از نعمت گاز برخوردار شود عملیات گازرسانی  100روستا در هفته دولت به بهره برداری می رسد.
وی در ادامه تعداد روستاهای زیر پوشش شبکه گاز را  305آبادی اعالم کرد و گفت 47 :درصد از جمعیت
روستایی خراسان جنوبی از گاز بهره مندند که در صورت تامین اعتبار به موقع این رقم تا پایان سال آینده
به  80درصد خواهد رسید .وی یادآور شد :از حدود هزار و  960روستا در خراسان جنوبی ۹۳۰ ،مورد
دارای قابلیت گازرسانی است .
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نان پروژه های کشاورزی هفته دولت در سفره  29هزار خانوار
حیدری – حدود  28هزار و  933خانوار استان از
مزایای پروژه های بخش کشاورزی در هفته دولت
امسال برخوردار می شوند .رئیس سازمان جهاد
کشاورزی استان این خبر را روز گذشته در نشست
خبری اعالم کرد و آمار پروژه هایی را که هفته
دولت امسال به بهره برداری می رسد یا عملیات
اجرایی آن آغاز می شود 486 ،مورد برشمرد.
«ولی پور مطلق» در ادامه اعتبار این پروژه ها را
 72میلیارد و  700میلیون تومان اعالم کرد که از
این رقم  37میلیارد و  800میلیون تومان از محل
تسهیالت بانک ها 20 ،میلیارد و  690میلیون
تومان از محل اعتبارات دولتی و منابع تملکی

این سازمان و  14میلیارد و  200میلیون تومان
هم سهم آورده مردم است .وی درباره اشتغال
زایی پروژه های بخش کشاورزی هفته دولت هم
از ایجاد  498فرصت شغلی جدید و تثبیت شغل
چهار هزار و  522نفر خبر داد و یادآور شد :قاینات
با  82پروژه بیشترین و زیرکوه با  29پروژه کمترین
تعداد پروژه های هفته کشاورزی هفته دولت را به
خود اختصاص داده است .وی در تفکیک پروژه
های هفته دولت در این بخش  270پروژه را
مربوط به حوزه آب و خاک 84 ،پروژه را در حوزه
دام و طیور 42 ،پروژه را مربوط به حوزه عشایری،
 17پروژه را در حوزه باغبانی 13 ،پروژه را مربوط

به دامپزشکی ،پنج پروژه را در حوزه شیالت،
هفت پروژه را در حوزه صنایع تبدیلی و  22پروژه
را مربوط به حوزه مکانیزاسیون و  ...برشمرد .وی
با بیان این که پروژه های آب و خاک شامل پروژه
هایی از جمله آبیاری نوین ،انتقال آب با لوله ،احیا
و مرمت قنوات و ساخت استخر است ،افزود266 :
پروژه تسهیالتی هم در زمینه های دامی ،آب و
خاک ،عشایر ،باغبانی ،دامپزشکی و  ...است.
به گفته وی ظرفیت کار سازمان جهاد کشاورزی
بیش از این پروژه هاست و تعدادی از پروژه های
این سازمان در این هفته افتتاح نمی شود و دهه
فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

سنجش 10563نوآموزدراستان
 10هزار و  563نوآموز استان تا کنون سنجش شده
اند.رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان
گفت :در مرحله اول طرح سنجش نوآموزان استان
که از اول تیر آغاز شده است  10هزار و  563نوآموز
سنجش شده اند« .با اطمینان» با بیان این که از این
تعداد  530نفر برای پیش دبستانی و بقیه برای
ورود به کالس اول ابتدایی سنجش شده اند افزود:
از  10هزار و  563کودک سنجش شده 799 ،نفر
به دلیل مشکالت جسمی – حرکتی ،بینایی سنجی
و شنوایی ،برای ارزیابی تخصصی به پزشک ارجاع
شدند .وی گفت :مرحله اول سنجش نوآموزان تا
پایان شهریور ماه ادامه دارد .وی هدف این طرح را
تشخیص و شناسایی به موقع نارساییهای جسمی
– حرکتی ،ارزیابی وضعیت ذهنی کودکان ،کمک
به بهبود کیفی آموزش ،کنترل عوامل مؤثر بر افت
تحصیلی ،بررسی میزان شیوع اختالالت جسمی
و روحی کودکان دارای مشکل و صدور شناسنامه

دو بیرجندی در تیم والیبال
جوانان کشور

روزنامه خراسان در شماره  10157که 30
مرداد ماه  1363به چاپ رسید در مطلبی در
صفحه  7از دعوت دو جوان بیرجندی به تیم
والیبال جوانان کشور خبر داده است .در این
مطلب می خوانیم« :به گزارش روابط عمومی
هیات والیبال خراسان از سوی کمیته فنی
مسابقات فدراسیون والیبال کشور برادران
سعید محبی و حمید حاتمی از بیرجند جهت
شرکت در تمرینات تیم ملی جوانان کشور
دعوت شدند».

از میان خبرها

قرائت دعای عرفه امروز
در  268نقطه استان

سالمت برای تمام کودکان برشمرد .وی یادآور شد:
 14پایگاه در شهرستان های استان ،سنجش پیش
دبستانی ها و کودکان بدو ورود به دبستان را انجام

می دهند .به گفته وی مرحله دوم طرح سنجش
نوآموزان مهرماه برای بازماندگان از سنجش،
انجام می شود.

 58طرح محرومیت زدایی در هفته دولت افتتاح می شود
مشتاق  58 -طرح محرومیتزدایی سپاه هفته دولت
دراستانافتتاحمیشود.فرماندهسپاهانصارالرضا(ع)
روز گذشته در نشست با اصحاب رسانه از بهره برداری
و افتتاح  58پروژه محرومیت زدایی استان در هفته
دولت خبر داد و گفت :همچنین قرارگاه پیشرفت و
آبادانی در  130روستا کار عمرانی را دنبال میکند
و در موضوع بسیج مناطق محروم نیز طرح جواداالئمه
(ع) در نقاط آسیب پذیر اجرا میشود .سردار «قاسمی»

خراسان جنوبی  34سال پیش
در روزنامه

در ادامه با اشاره به برگزاری کنگره ملی دو هزار شهید
استان اظهار کرد :در راستای برگزاری این کنگره 28
کمیته تشکیل شده است و مدیران استانی ،مسئول
کمیتهها و در مجموع حدود  300نفر دست اندرکار
هستند .وی ادامه داد :برای برگزاری این کنگره نقش
اقشار مختلف و شهرستانهای استان در دفاع مقدس
در قالب یک کتاب تدوین و چاپ میشود .وی یادآور
شد :امسال عالوه بر خراسان جنوبی در استانهای

کرمان ،البرز و قزوین نیز تا پایان سال کنگره ملی شهید
برگزارمیشود.وینقاشیدیواری،المان،تپهنویسی،
تندیس شهدا برای هر اداره ،همایش بچههای مسجد
و جشنواره فیلم کوتاه را از دیگر برنامه های جانبی
کنگره دو هزار شهید استان مطرح کرد و از اجرای
 300برنامه رادیویی و تلویزیونی در این راستا خبر داد.
سردار «قاسمی» از  300برنامه مصوب بسیج و سپاه
در استان خبر داد.

مراسم قرائت دعای امام حسین (ع) در روز عرفه امروز
در  268نقطه استان برگزار می شود .حجت االسالم
«صادقی خواه» کارشناس برنامه ریزی فعالیت های
فرهنگی مساجد تبلیغات اسالمی استان با اعالم این
خبر از برگزاری این مراسم در مساجد ،حسینیه ها،
هیئت های مذهبی و بقاع متبرکه خبر داد و از جمله
مکان های برگزاری این مراسم در بیرجند را آستان
شهدای باقریه ،مسجد های امام حسین (ع) ،امام
صادق (ع) ،امام حسن مجتبی (ع) ،امام هادی (ع) و
هیئت های ابوالفضلی و صاحب الزمانی (عج) نام برد.

 5822راننده جاده بیمه تکمیلی شدند
از ابتدای مرداد ماه امسال پنج هزار و  822نفر
از رانندگان حمل و نقل جاده ای حوزه کاال بدون
پرداخت هزینه زیر پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان این
مطلب از بیمه تکمیلی اعضای خانواده این رانندگان
در مراحل بعدی خبر داد .به گفته «شهامت» سال
گذشته بیش از چهار هزار و  707تن کاال توسط 63
شرکت حمل و نقل کاال از استان به دیگر نقاط کشور
جا به جا شده است.

