روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

رویداد

توزیع  30پرچم رضوی بین هیئت های مذهبی استان
فرخ نژاد  30-پرچمحرمرضویبینهیئتهایمذهبیمنتخباستانتوزیعشد.مسئولنمایندگیآستان
قدسرضویدرخراسانجنوبیبااعالماینخبرگفت:هیئتهایمذهبیکهپرچمهایرضویبهآنهاتعلق
گرفت از منتخبان معرفی شده توسط هیئت های مذهبی استان بودند که در برنامه های شورای هماهنگی
تبلیغاتاسالمیودیگرفعالیتهایفرهنگیحضورپررنگیداشتهاند.حجتاالسالموالمسلمین«نصیرایی»با
بیاناینکهسالگذشتهتوزیعپرچمهایرضویبینهیئتهایمذهبیمشهدمقدسانجامشد،افزود:امسال
تصمیمبراینشدکهدرمراکزدیگراستانهاهماینپرچمهاتوزیعشود.

اولین پرواز برگشت حجاج به زمین نشست

بامدادامروزاولینپروازبرگشتحجاجتمتعاستاندرفرودگاهبیرجندبهزمیننشست.بهگفتهمدیرحجوزیارت
استاناولینپروازبرگشتزائرانسرزمینوحیاستانحاملدوکاروانازحجاجشهرستانبیرجند،ساعت
 1:15امروزدرفرودگاهبینالمللیبیرجندبهزمیننشست.
«نوفرستی»بهتداومپروازهایبرگشتحاجیاناستانتا 24شهریورماهجاریاشارهواظهارکرد:دوهزارو350
زائرحجتمتعاستاندرقالب 17کاروانبا 10پروازبهکشوربازمیگردند.ویازاستقبالکنندگانخواست
بهعلتمحدودیتفضادرفرودگاه،حضوربرایاستقبالدرفرودگاهرابهحداقلبرسانندوقبلازحضورساعت
دقیقفرودهواپیماراازاطالعاتپروازفرودگاهبیرجنددریافتکنند.

رزمایش شیفت ایثار در بیرجند

مانورشیفتایثارباحضورفرماندهسپاهانصارالرضا(ع)وجمعیازمسئوالننظامیواجراییاستاندرشرکت
کویرتایربرگزارشد .همزمانبارزمایشاقتدارعاشورایی،بسیجکارگریاقدامبهبرگزاریمانورشیفتایثاردر
سراسرکشورکردکهدراجرایآنکارگرانبسیجیبهجایشرکتدررزمایشمیدانرزمیدرکارخانجاتو
واحدهایتولیدیبدوناضافهکارییادستمزد،فعالیتهاییدرزمینهتقویتتولیدوکمکبهکارخانهورونق
تولیدانجامدادند.بهگزارشتسنیم،هدفازبرگزاریاینمانورکهدرشرکتکویرتایربیرجندبرگزارشد،احیای
فرهنگایثاروازخودگذشتگیدرسنگرتولیدوخدمتاست.

مجمع خیران سالمت زیرکوه هفته آینده فعال می شود

حسینقربانی-مجمعخیرانسالمتزیرکوههفتهآیندهتشکیلمیشود.رئیسدانشگاهعلومپزشکیبیرجند
بااعالماینخبرهدفازتشکیلاینمجمعرابررسی وضعیتحوزهسالمتشهرستانزیرکوهواقداماتیکه
بایددراینزمینهانجامشود،برشمرد .دکتر«قائمی»باتاکیدبراینکهوزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیاز
کمبودهایحوزهسالمتشهرستانزیرکوهآگاهیکاملدارد،بهایننکتهاشارهکردکهپزشکانیکهدرزیرکوه
مستقرمیشوندمانندمتخصصزنانوزایمانبهدلیلاینکهپزشکانطرحیهستندبااتماممدتطرحشان
ازشهرستانمیروندوتاشروعفعالیتپزشکانجدیدممکناستزمانیطولبکشد.ویدربخشدیگریاز
سخنانشبهتامیندستگاهدیالیزبا کمکخیراندرشهرستانزیرکوهاشارهکرد.
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اخبار
چهارشنبه  ۲۱شهریور  ۲ . ۱۳۹۷محرم  .۱۴۴۰شماره ۲۸۰۷

اولین قدم استانی برای تسهیل سفر زیارتی به عراق

مجوزراهاندازیدفاتراستانیصدور ویزایموقت
دردستپیگیری
معاون استاندار :مقرر شد عالوه بر مرز چذابه ،مرز مهران نیز به عنوان خروجی زائران استان مورد استفاده قرار گیرد

با هدف همراهی و مساعدت زائران و مشتاقان حرم
حضرت ابا عبدا ...الحسین (ع) ،دریافت مجوز راه
اندازی دفاتر صدور ویزای موقت در استان در حال
انجام است.این خبر را معاون سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی استاندار در همایش مسئوالن موکب های
اربعین امسال اعالم کرد و با اشاره به این که افزایش
هزینه های زائران همواره به عنوان یک دغدغه مورد
تاکید وزارت کشور قرار داشته است از رایزنی های در
حالانجامبرایکاهشهزینههایسفرزائرانکربالی

حسینی در ایام اربعین خبر داد«.علی اسماعیلی» در
ادامه سخنانش در این گردهمایی که درسالن الغدیر
بیرجند برگزار شد ،تصریح کرد :امسال با تمهیدات
انجامشدهخراسانجنوبیپذیراییاز 20هزارزائررا
متعهدومقررشداینتعدادزائرزیرپوششاستانقرار
بگیرند.وی همچنین تالش های مسئوالن موکب
های اربعین را مورد قدردانی قرار داد و از افزایش آمار
موکب های خراسان جنوبی از ۲۸به ۳۴موكب خبر
داد و این موضوع را بیانگر عمق اعتقادات و دلدادگی

مردم استان به سرور و ساالر شهیدان دانست.معاون
سیاسی،امنیتیواجتماعیاستانداربهابالغموضوع
برگزاریکمیتهشهرستانیبهفرماندارانشهرستان
های تابعه هم اشاره و اظهار کرد :گزارش اقدام های
انجام شده در شهرستان های استان از فرمانداران
درخواست شده است«.اسماعیلی» در پایان این خبر
را هم اعالم کرد که پیرو پیگیری ها مقرر شده عالوه
بر مرز چذابه ،مرز مهران هم به عنوان خروجی زائران
استانمورداستفادهقرارگیرد.

 918پرونده تخلف صنفی به تعزیرات حکومتی رفت
حیدری – در پنج ماهه امسال  918پرونده تخلف
صنفی در استان تشکیل و به تعزیرات حکومتی
ارسال شد .رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان در گفت و گو با «خراسان جنوبی» از انجام
 33هزار و  795مورد بازرسی از واحدهای صنفی
استان از ابتدای امسال تا نیمه شهریور ماه خبر داد و
گفت :در این مدت 599پرونده به ارزش یک میلیارد
و  554میلیون تومان تشکیل و به تعزیرات حکومتی
استان ارسال شد که تا کنون  340میلیون تومان از
این رقم به شاکیان برگشت داده شده است .به گفته
«شهرکی» در این مدت همچنین هزار و  113مورد
گزارش مردمی به سامانه  124این سازمان اعالم و
 176مورد آن منجر به تشکیل پرونده شد.

به گفته وی همچنین در حوزه قاچاق کاال در این
مدت دو هزار و  576مورد بازرسی انجام و در نتیجه
آن  65پرونده به ارزش  221میلیون تومان تشکیل
شد.رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
همچنین به اقدامات انجام شده در حوزه آرد و نان
استان اشاره و اظهار کرد :از ابتدای امسال تا نیمه
شهریور ماه دو هزار و  375مورد بازرسی از نانوایی
های استان انجام و در همین راستا  64پرونده به
ارزش  27میلیون و  142هزار تومان تشکیل شده
است.رئیس اتاق اصناف استان هم از انجام هفت
هزار و  980مورد بازرسی از واحدهای صنفی در
پنج ماهه اول امسال خبر داد و با تاکید بر مستمر
بودن نظارت های اتاق اصناف تاکید کرد :با توجه به

شرایط فعلی بازار و جو حاکم بر آن تیم های بازرسی
و نظارت به طور قوی و مستمر در بازار حضور دارند.
«علیزاده» با اشاره به استقرار دو تیم نظارتی بازرسی
در بازار بیرجند یادآور شد :این تیم ها روزانه به طور
میانگین  45مورد بازرسی انجام می دهند که در
این زمینه از ابتدای امسال  14مورد از پرونده های
تشکیل شده در استان به تعزیرات حکومتی ارسال
شدهاست.ویایجادتعادلدربازارراازاهدافاصلی
برشمرد که در اجرای آن از گران فروشی ،کم فروشی
و  ...جلوگیری می شود.رئیس اتاق اصناف استان
همچنین خواستار نصب قیمت بر روی اجناس از
سوی اصناف و کسبه شد و افزود :در این مدت ۶۵۳
اخطار به واحدهای صنفی داده شده است.

تایید 25طرح اشتغال روستایی در کمیته فنی نهبندان

 ۲۵طرح برای دریافت تسهیالت اشتغال از بانک های عامل در کمیته فنی و تخصصی نهبندان تایید شد .به
گزارشروابطعمومیادارهتعاون،کارورفاهاجتماعینهبنداندریازدهمینجلسهکمیتهفنیبررسیطرحهای
متقاضیتسهیالتاشتغالروستاییاینشهرستان ۳۲طرحبررسیوازاینتعداد ۲۵طرحبهمبلغیکمیلیارد
و 875میلیونریالبرایمعرفیبهبانکهایعاملبهتاییدکمیتهفنی-تخصصیرسید.

اختتامیه کالس های تابستانی اسکیت در زیرکوه

رحمان – جشن اختتامیه کالس های تابستانی اسکیت در شهرستان زیرکوه برگزار شد .مسئول روابط
عمومیادارهورزشوجوانانزیرکوهبه«خراسانجنوبی»گفت:باحضوررئیسهیئتاسکیتاستانوجمعی
ازمسئوالن،والدینوهنرجویانکالسهایآموزشیاسکیت،جشناختتامیهایندورهازکالسهادرسالن
ورزشیادارهورزشوجوانانزیرکوهبرگزارشد.بهگفته«صادقی»دراینمراسممربیاینکالسهاگزارشیاز
فعالیتهایتابستانهکالسهایآموزشیاسکیتارائهکردوخواستاررسیدگیبیشتروتجهیزهیئتاسکیت
زیرکوهوحمایتازمربیانوداوراناینرشتهدرشهرستانشد.درادامه«ادیبیان»رئیسادارهورزشوجوانان
زیرکوه ابرازامیدواریکردباتوجهبهفعالیتگستردهاینرشتهورزشیمهیجواستقبالبینظیرخانوادهها،در
آیندهنزدیککالسهایآموزشیاسکیتدردیگرنقاطشهرستاننیزبرگزارشود.

خراسان جنوبی  ۵۹سال پیش
در روزنامه

در کارگروه ساماندهی کشتارگاه های دام اعالم شد

 6ماه فرصت برای رفع مشكالت كشتارگاه های استان
مشکالت کشتارگاه های دام استان باید در یک
فرصت شش ماهه با همکاری دستگاه های مربوط
برطرف شود.این مطلب را معاون هماهنگی امور
عمرانی استاندار در تاکید بر احصای مشکالت
کشتارگاه های دام استان مطرح و اظهار کرد :در
صورت محقق نشدن این مهم با افراد یا دستگاه
هایی که در این زمینه قصور و کوتاهی کرده اند،
برخورد قانونی می شود«.علوی مقدم» در جلسه
کارگروه ساماندهی کشتارگاه های دام استان به
ارتباطمستقیمعملکردکشتارگاههاباسالمتمردم

اشاره و بر این اساس بر توجه جدی به ساماندهی این
اماکن تاکید کرد و گفت :با ابالغ به فرمانداران ،آن
ها موظفند به عنوان روسای كمیته های شهرستانی
ساماندهیكشتارگاههایدامنسبتبهانجاموظایف
متناظر با كمیته استانی اقدام كنند .رئیس کارگروه
کشتارگاه های دام استان همچنین به برگزار نشدن
جلسات این کارگروه در استان برای مدت مدیدی
اشاره و اظهار کرد :مردم با اطمینانی كه به مسئوالن
دارند اقدام به خرید و استفاده از گوشت می كنند و
به همین دلیل بی توجهی به این مهم به هیچ عنوان

پذیرفتنی نیست .وی با تاکید بر نظارت بر حسن
اجرای کار در این حوزه تصریح کرد :با تشدید نظارت
ها با متخلفان در این زمینه برخورد قانونی جدی می
شود« .علوی مقدم» همچنین به استفاده از توان
بخش خصوصی در این زمینه اشاره و اظهار کرد :با
توجه به شرایط فعلی  ،شهرداری ها توان اداره کردن
کشتارگاه ها را به لحاظ مالی و تخصصی ندارند از
اینروبایدباشناساییمتقاضیاندربخشخصوصی
 ،زمینه را برای فعالیت آن ها فراهم کرد و مساعدت
های الزم درمورد این بخش انجام خواهد شد.

تشکیل هنگ تعلیماتی
در بیرجند

روزنامه خراسان در شماره  2948که 21
شهریور ماه  1338به چاپ رسید در مطلبی
در صفحه  6از تشکیل هنگ تعلیماتی در
بیرجند خبر داده است .در این مطلب می
خوانیم« :بقرار اطالع چون در نظر بود که
هنگ تعلیماتی در بیرجند تشکیل نشود ولی
هیئتی که با هواپیما به بیرجند وارد شدند
و از هنگ بازدید بعمل آوردند تشکیل هنگ
تعلیماتی را در بیرجند الزم دانسته اند و مرتبا
خواروبار و وسایل و افراد و  ...در سربازخانه
مستقر می شوند و مشمولین تازه بخدمت
تحت تعلیمات قرار می گیرند».

هوا از ظهر امروز خنک می شود

از ظهر امروز با افزایش سرعت وزش باد روند کاهش
دمای هوا در استان آغاز می شود .کارشناس
هواشناسی استان با بیان این مطلب از تداوم کاهش
دمای هوا تا پایان هفته جاری خبر داد و گفت :کاهش
دمای هوا فردا و روز جمعه محسوس تر خواهد بود.
«لطفی» با اشاره به کاهش پنج تا هفت درجه
سانتیگرادی دمای هوا در این مدت ،براساس نقشه
های پیش یابی هواشناسی جو امروز را نسبتا پایدار و
آرام برای بیشتر نقاط استان پیش بینی و اظهار کرد:
از ظهر امروز با افزایش سرعت وزش باد ،روند کاهش
دمای هوا در منطقه آغاز می شود.

حریق  405حامل سوخت قاچاق
 2قربانی گرفت

در حادثه واژگونی و حریق سواری  405حامل
سوخت قاچاق در محور نهبندان به زاهدان راننده و
سرنشین خودرو جان باختند.
سرهنگ «علیرضا رضایی» رئیس پلیس راه استان با
اعالم این خبر به رخداد این حادثه در ساعت 12:05
روز گذشته اشاره کرد و در تشریح جزئیات این حادثه
گفت :سواری پژو  405حامل سوخت قاچاق که
از نهبندان به سمت زاهدان در حال حرکت بود در
کیلومتر  43محور نهبندان به زاهدان؛ سه راهی
حیدرآباد واژگون و دچار آتش سوزی شد که براثر آن
راننده و سرنشین خودرو جان خود را از دست دادند .

