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دور جدید فعالیت شورای
بیرجند از 15مردادماه
حسین قربانی – هر چند دوره فعالیت چهارمین
شورای اسالمی شهر و روستا  15شهریور ماه سال
جاری به پایان می رسد اما بنا به دالیلی که هنوز اعالم
نشده پنجمین دوره این شورا قرار است یک ماه زودتر
در  15مرداد ماه سال جاری فعالیت خود را شروع
کند که بر همین اساس این روزها بین اعضای جدید
شورای اسالمی بیرجند جلساتی به شکل غیر رسمی
برگزار می شود.عضو چهارمین دوره شورای اسالمی
شهر بیرجند که از منتخبان پنجمین دوره شورای
اسالمی این شهر نیز هست این مطالب را در گفتگو با
«خراسان جنوبی» عنوان می کند.
«عبدالرزاق نژاد» با اشاره به انتخاب  5عضو چهارمین
دوره شورای اسالمی بیرجند در پنجمین دوره
این شورا می گوید :تا کنون در جلسات غیررسمی با
حضور منتخبان پنجمین دوره شورا صحبتی در زمینه
انتخاب شهردار بیرجند مطرح نشده و بیشتر مباحث
مربوط به انتخاب هیئت رئیسه شورا و کمیسیون های
مختلف آن بوده که هنوز نتیجه قطعی در بر نداشته
است.دکتر« تقی زاده» ،منتخب پنجمین دوره شورای
اسالمی شهربیرجند هم به این نکته اشاره دارد که در
جلسات غیر رسمی منتخبان پنجمین دوره شورای
اسالمی شهر بیرجند تا کنون در زمینه انتخاب
شهردار بیرجند بحثی مطرح نشده و این موضوع به
برگزاری اولین جلسه رسمی شورای اسالمی شهر
بیرجند موکول شده است.بر اساس این گزارش امروز
قرار است جلسه هم اندیشی منتخبان پنجمین دوره
شورای اسالمی شهر بیرجند در سالن اجتماعات
فرمانداری برگزار شود.

راه اندازی مرکز بستری دراز مدت
معتادان در سال جاری

حیدری – مرکز بستری دراز مدت معتادان استان
سال جاری راه اندازی می شود.مدیرکل بهزیستی
خراسان جنوبی از تکمیل زیرساخت های مرکز
بستری دراز مدت معتادان ( )TCدر استان خبر داد و
گفت :برخی معتادان بهبود یافته بعد از سم زدایی نیاز
دارند مدتی در این گونه مراکز برای تغییر الگوهای
رفتاری اقامت کنند تا احتمال بازگشت آن ها به مواد
مخدر کمتر شود.
به گفته «عرب نژاد» زمان اقامت هر معتاد در این
مرکز حداقل  3و حداکثر  6ماه است.وی همچنین از
اجرای برنامه پیشگیری از اعتیاد در مهدهای کودک
استان خبر داد و در این زمینه عنوان کرد  60 :درصد
مهدهای کودک در مناطق آسیب پذیر استان تحت
پوشش این برنامه قرار گرفته اند که این رقم سال
جاری به  100درصد خواهد رسید.
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اصناف و معادن در فهرست سامانه بهین یاب

 2حلقهاقتصادیبهزنجیرهرونقتولیداستاناضافهشد

حیدری– ثبت نام از واحدهای صنفی و معادن
خراسان جنوبی برای دریافت تسهیالت طرح رونق
تولید در سامانه بهین یاب آغاز شد.رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان جنوبی با اعالم
این خبر گفت :از روز گذشته ثبت نام واحدهای
صنفی ،معادن و واحدهای صنعتی نیازمند به
تسهیالت نوسازی و بازسازی در سامانه بهین یاب
آغاز شد.به گفته «شهرکی» این تسهیالت به منظور
بازسازی و نوسازی صنایع ،معادن و صنوف تولیدی
در راستای ارتقای بهره وری  ،افزایش تولید و
اشتغال ،توسعه صادرات و رفع مشکالت آن ها
پرداخت می شود.وی واحدهای دارای مجوز بهره
برداری از وزارت صنعت  ،معدن و تجارت و با ارزش
افزوده باال و صادرات محور و اشتغالزا را در اولویت
دریافت تسهیالت برشمرد.

• •سقف تسهیالت

رئیس سازمان صنعت  ،معدن و تجارت خراسان
جنوبی با بیان این که سقف پرداخت تسهیالت
به هر واحد بر اساس نیاز واقعی آن واحد است

در این مورد وجود ندارد.

• • اطالعات  160معدن

به این نکته اشاره کرد که بنگاه های کوچک با
اشتغالزایی کمتر از  50نفر تا سقف یک میلیارد
تومان  ،واحدهای متوسط با اشتغالزایی بین 50
تا  100نفر تا سقف  6میلیارد تومان و برای بنگاه
های بزرگ با اشتغالزایی بیشتر از  100نفر تا
سقف  15میلیارد تومان تسهیالت پرداخت می
شود.به گفته «شهرکی» مدت زمان بازپرداخت

این تسهیالت  5ساله و دوره تنفس آن حداکثر
تا  4سال و دوره اجرای آن یک سال تعیین شده
است.وی با بیان این که نرخ سود تسهیالت طرح
رونق تولید بر اساس نرخ عقود مشارکتی مصوبه
شورای پول و اعتبار است به این نکته تاکید کرد که
هدفگذاری سال جاری پرداخت تسهیالت به100
واحد تولیدی بوده و هیچ گونه محدودیت اعتباری

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت
 ،معدن و تجارت خراسان جنوبی هم در این زمینه
به  496معدن در استان اشاره و اضافه کرد :طرح
پایش معادن برای این تعداد معدن در استان شروع
شده و در حال اجرا است«.ساالری» افزود :در
اجرای طرح پایش فرم هایی به معادن استان ارسال
شد تا نیاز خود به تسهیالت را در بخشی از این
فرم ها اعالم کنند .به گفته وی تا کنون اطالعات
 160معدن استان توسط این فرم ها جمع آوری
شده است.وی با تاکید بر این که محدودیتی برای
پرداخت تسهیالت به واحدهای معدنی وجود
ندارد ،معادن با مشکل کمبود نقدینگی موثر در
کاهشتولیدرادراولویتپرداختتسهیالتعنوان
کرد.وی درباره نحوه پرداخت این تسهیالت هم
گفت :این واحدها ابتدا باید در کارگروه رونق تولید
بررسی و تسهیالت پس از تصویب در این کارگروه
پرداخت می شود.

گرانیپیازتندترشد
رحیم زاده -پیش بینی ها از کاهش قیمت پیاز
محقق نشد و همچنان این کاالی غذایی پرمصرف
روی نوار گرانی است .این روزها نرخ پیاز به مرز
 5هزارتومان رسیده این در حالی است که انتظار
می رفت بر اساس گفته رئیس اتحادیه میوه و تره
بار بیرجند نرخ پیاز بعد از یک موج گرانی از 17
تیرماه جاری روند نزولی پیدا کند .به گزارش
«خراسان جنوبی» قیمت پیاز به ازای هر کیلوگرم
در یک ماه گذشته از هزار تا هزار و  200تومان به
مرز  5هزار تومان رسیده و اشک خیلی ها را درآورده
است«.حسنی» ،یک شهروند با اشاره به افزایش 5
برابری قیمت پیاز در یک ماه این کاالی غذایی را
در ردیف میوه هایی مثل هلو ،موز ،زردآلو و  ...و چه
بسا گران تر از برخی میوه های لوکس قرار می دهد
و از نبود نظارت در گرانی های بازار میوه و تره بار
انتقاد می کند.شهروند دیگری هم از تفاوت قیمت
پیاز انتقاد و از توجیه فروشندگان مبنی بر کیفیت
متفاوت پیاز صحبت می کند که در برخی موارد این
اختالف قیمتها به  2هزار تومان هم می رسد.یک
فروشنده میوه و تره بار بیرجند هم در تایید افزایش
چشمگیر قیمت پیاز در یک ماه گذشته می گوید:

قیمت پیاز از هزار تا هزار و  200به ازای هرکیلوگرم
به  4هزار و  900تومان رسیده است.او در ادامه
به کاهش تقاضا و مشتری و به تبع خرید کمتر این
محصول از میدان بار اشاره می کند و خواستار ورود
تنظیم بازار برای کنترل و ثبات قیمت می شود.
رییس اتحادیه میوه و تره بار بیرجند هم در پیگیری
«خراسان جنوبی» با تایید افزایش قیمت پیاز در یک
ماه گذشته مهمترین عامل این گرانی را با استناد

به گفته های مسئوالن افزایش دما و بروز سیل در
برخی نقاط و ...اعالم می کند.به گفته «حیدری»
در حال حاضر در میدان بار پیاز سفید شیرین هر
کیلوگرم  4هزار و  300و رقم زرد طالیی هم 4
هزار تومان به فروش می رسد.وی با اشاره به فروش
روزانه حدود  20تا  30تن پیاز در میدان بار این رقم
را در گرانی های پیاز کمتر از نصف این رقم عنوان
و از کاهش چشمگیر تقاضای صنوف نیازمند این

محصول مانند رستوران ها صحبت می کند.به
گفته وی پیاز نقاطی مانند شیراز ،اصفهان و ...هنوز
وارد بازار نشده و امید است با ورود پیاز این مناطق
قیمت ها شکسته و بازار به آرامش و ثبات قیمت
برسد.وی این نکته را هم یادآور می شود که برای
ثبات بازار پیاز هندی و پاکستانی وارد بازار برخی
شهر ها مانند مشهد و ...شد اما از آن جا که کیفیت
مطلوبی نداشت جایی در سبد غذایی پیدا نکرد.
او که  7تیر ماه سال جاری در گفتگو با «خراسان
جنوبی» کاهش قیمت پیاز طی  10روز آینده (17
تیرماه) را پیش بینی کرد به این نکته اذعان می کند
که با وجود مشکالت و حوادث غیر مترقبه نمی توان
قیمت اقالم را پیش بینی کرد.مدیرتوسعه بازرگانی
سازمان جهاد کشاورزی استان هم با بیان این که
خراسان جنوبی برای برخی محصوالت وارد کننده
و برای برخی صادر کننده است ،می گوید :از آن
جا که پیاز در استان کشت نمی شود پیاز مصرفی
استان از دیگر استان های کشور تامین می شود.
مهندس«بیجاری» با اشاره به پیگیری های انجام
شده با وزارت متبوع ابراز امیدواری کرد :با کمک
تشکل ها و ورود پیاز به بازار قیمت ها کاهش یابد.

رویداد
معاوناستاندارعنوانکرد

برنامهتامینآباستان

تأمین  ۲۷۶میلیون متر مکعب آب برای افق۱۴۲۵
استان پیش بینی شده است.سرپرست معاونت
هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت :بالغ بر
 ۹۷درصد از نیاز آبی استان از طریق آب های زیر
زمینی تأمین می شود که این امر در درازمدت می
تواند مشکالت زیادی را ایجاد کرده و آینده استان
را به مخاطره بیندازد؛ از این رو تأمین آب مورد نیاز
استان از سایر روش ها در دستور كار قرار گرفت.به
گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری فرهادی،
افزود  :در برابر  ۵۹میلیون متر مکعب آبی كه از سفره
های آبی زیرزمینی در سال برداشت می شود تنها
 ۱/۵میلیون متر مكعب آن از آب های سطحی تأمین
می شود.وی به بارورسازی ابرها در پاییز و زمستان
 ۹۵اشاره کرد و افزود :با توجه به اثرات مناسب این
امر ،بارورسازی ابرها در سال جاری نیز در دستور
کار وزارت نیرو و سایر مراجع و دستگاه های ذی
ربط قرار دارد.وی یکی از طرح های در دست اقدام
دولت برای تأمین آب مورد نیاز استان را استفاده از
آب ژرف دانست و افزود :بر همین اساس یک تفاهم
نامه مطالعاتی سه جانبه بین استانداری  ،معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت نیرو منعقد
شد.وی با بیان اینکه عمق پیش بینی شده برای این
چاه ها احتما ًال به  ۵کیلومتر برسد ،گفت :در صورت
اجرایی شدن این كار نیاز آبی استان در حوزه های
شرب ،صنعت و خدمات تأمین شده و مشكلی از این
بابت نخواهیم داشت.وی انتقال آب از دریای عمان
را از دیگر پروژه های مهم دولت در استان دانست و
افزود :در این رابطه نیز تاکنون پیگیری های بسیار
مناسبی صورت گرفته و به نتایج بسیار مناسبی نیز
رسیده است.به گفته وی استفاده از روان آب های
سطحی و سدهای احداث شده در استان از جمله سد
رزه در شهرستان درمیان در دستور کار است.

کنسرسیومنهادههایخوشه
طیورفعالمیشود

حیدری –کنسرسیوم تهیه و تامین نهاده های خوشه
طیور خراسان جنوبی تا چند ماه آینده راه اندازی می
شود.مدیرعامل توسعه خوشه طیور خراسان جنوبی
با اعالم این خبر به «خراسان جنوبی» به راه اندازی
یک کنسرسیوم فروش و صادرات برای خوشه طیور
استان اشاره کرد و گفت :ایجاد کنسرسیوم تهیه و
تامین نهاده های طیور در دست پیگیری بوده و تا
چند ماه آینده راه اندازی می شود«.برادران» توسعه
فعالیت های کنسرسیوم فروش و صادرات  ،کاهش
قیمتتمامشدهوبهبودکیفیتمحصوالتاینخوشه
را از برنامه های هدفگذاری شده در سال جاری برای
خوشه طیور استان برشمرد.

