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تور صنعتی بازدید خبرنگاران از
شهرک صنعتی بیرجند
حیدری – تور بازدید خبرنگاران از شهرک صنعتی
بیرجند برگزار شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» روز گذشته جمعی از
خبرنگاران استان به مناسبت روز حمایت از صنایع
کوچک  ،با هماهنگی بسیج جامعه مهندسان و
رسانه استان از  2واحد تولیدی موفق در شهرک
صنعتی بیرجند بازدید کردند.
در این بازدید هر یک از مدیران عامل این واحدهای
تولیدی به بیان مشکالت و مسائل حوزه کاری خود
پرداختند و خواستار رفع آن ها از سوی مسئوالن
شدند« .رضایی» ،مسئول بسیج رسانه خراسان
جنوبی در این دیدار یکی از برنامه های در دست
اقدام را بازدید از واحدهای تولیدی موفق و مشکل
دار استان عنوان کرد و ورود رسانه ها برای معرفی
تولیدات استان را مهم دانست.

جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان برای
برترین های کنکور  96استان
مشتاق  -نفرات برتر کنکور سراسری  96در خراسان
جنوبی از جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان بهره مند
می شوند.
به گزارش «خراسان جنوبی» روز گذشته «مرتضی
ضیایی نسب» رتبه  8گروه علوم انسانی و « امیرصدرا
زنگویی» رتبه  16گروه علوم تجربی در کنکور
سراسری  96از طرف بنیاد نخبگان استان مورد
تقدیر قرار گرفتند.
مدیر بنیاد نخبگان خراسان جنوبی در مراسم تجلیل
از برترین های کنکور سراسری در استان گفت:
رتبه های برتر کنکور از تسهیالت و جوایز تحصیلی
این بنیاد بهره مند می شوند .به گفته «هاشمی»
این جوایز و تسهیالت شامل بیمه تکمیلی  ،رتبه
فرهنگی  ،ودیعه اجاره مسکن  ،اعتبار توانمندی
و برنامه های فرهنگی است که در مدت تحصیل
پرداخت می شود.

وزارت بهداشت توجه خاصی
به استان های محروم دارد
رحمان – وزارت بهداشت  ،درمان وآموزش پزشکی
با هدف جبران عقب ماندگی های گذشته توجه
خاصی به استان های محروم دارد.
رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی کشور در حاشیه سفر یک روزه
خود به بیرجند در جمع خبرنگاران با اعالم این که
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در چند سال گذشته
از نظر کیفی و کمی پیشرفت خوبی داشته است
 ،گفت  :توسعه دانشگاه ها یکی از عوامل توسعه
وپیشرفت هر منطقه است و توسعه این دانشگاه
موجب تاثیرگذاری آن بر توسعه استان شده است.
دکتر «رسول دیناروند» با اشاره به این که راه اندازی
دانشکده داروسازی در هر نقطه کشور موجب
افزایش میزان اشتغال و راه اندازی کارخانه های
داروسازی شده است ،افزود :زمانی که دانشکده
داروسازی در خراسان جنوبی تاسیس شود ،مرکز
تحقیقات گیاهان دارویی هم در این مکان ایجاد
خواهد شد و بعد از راه اندازی این دانشکده برای
ایجاد شرکت های دانش بنیان در عرصه گیاهان
دارویی کمک خواهیم کرد.
وی با اشاره به این که در حال حاضر قاچاق دارو در
ایران کمتر از  5درصد است ،افزود :سال گذشته
حدود  70درصد داروی کشور تولید داخل و 30
درصد وارداتی بود .

کشت خارشتر برای اولین بار
در استان
رحیم زاده  -کشت و تولیدخار شتر برای اولین بار در
استان محقق شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» رئیس سازمان جهاد
کشاورزی استان روز گذشته در بازدید از مزارع زیر
کشت خار شتر کشت این گیاه را در استان اقدامی
منحصر به فرد و خاص در کشور دانست.
به گفته مهندس«ولی پور» ایده کشت این گیاه در
استان به سال  94بر می گردد.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران
که برای اولین بار کشت و تولید خارشتر استان در
مزارع این شرکت محقق شده است هم با بیان این که
تکنولوژی این بذر بومی و مربوط به مناطق بیابانی
و نیمه بیابانی است ،تولید و کشت خارشتر را از
پتانسیلهای استان برشمرد.
«سرحدی» با اشاره به محدودیت های پیش رو در
بحث تولید بذر و فراوری خارشتر در ابتدای کار،
تاکید کرد :با پیگیری های انجام شده این شرکت
برای اولین بار موفق به کسب تکنیک هایی در زمینه
عرضه بذر تولیدی خارشتر در کشور شده است.
به گفته وی تاکنون کشت خار شتر در سطح 50
هکتار عملیاتی و کار بذرگیری شروع شده و توسعه
تولید و کشت این گیاه در جلگهماژان و سربیشه در
حال انجام است .
وی اعتبارات مورد نیاز در این زمینه را  100میلیون
تومان اعالم کرد و گفت :تا کنون  30میلیون تومان
برای تولید و کشت خارشتر هزینه شده است.
وی همچنین به انعقاد اولین قرار داد برای توسعه
گیاه خارشتر با کرمان اشاره کرد و این که درخواست
دوم نیز از طرف استان فارس بوده است .
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روستاییان تشنه همچنان چشم انتظارند

ثباتآبی 100روستا درگلوگاه تامیناعتبار

رحیم زاده – باز هم اما و اگرهای اعتباری برای
خالصی آن هایی که سالهاست چشم انتظار
تانکرهای آب در صف های طوالنی می ایستند و
گاه دست خالی برمی گردند.
صحبت از اهالی بیش از 100روستای تشنه استان
است که به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضالب
روستایی استان در صورت تخصیص اعتبارات تا
پایان سال جاری از گردونه آبرسانی سیار خارج
شده و به پایداری و ثبات آبی می رسند.
آن طور که مهندس«بسکابادی» به «خراسان
جنوبی» می گوید :ردیف اعتباری سال جاری این
شرکت بیش از  120میلیارد تومان است که با
تخصیص این رقم مشکل آب  93روستای استان
حل می شود .به گفته وی عالوه بر این میزان
اعتبار بیش از  13میلیارد تومان دیگر هم برای
مجتمع های فخرود ،کالته مال و درمیان اختصاص
یافته که در صورت تخصیص در سال جاری تعداد
روستاهایی که از گردونه آبرسانی سیار خارج می
شود از  93به بیش از  100روستا افزایش می

یابد .وی در توضیح  13میلیارد تومان اختصاص
یافته برای  3مجتمع آبرسانی روستایی به این
نکته اشاره دارد که از محل اعتبارات تنش آبی
سال گذشته  5میلیارد تومان در اختیار شرکت
آب منطقه ای برای تامین آب شهر اسدیه و مجتمع
های روستایی درمیان قرار گرفته است .وی ادامه
می دهد :همچنین از اعتبارات امسال  6میلیارد
تومان برای مجتمع کالته مال و  2میلیارد تومان هم
برای مجتمع فخرود اختصاص یافته که امید است
با تخصیص صد درصدی آن روستاهای مورد نظر از
گردونه آبرسانی سیارخارج شود.
وی با بیان این که ادارات دولتی نمی توانند از
تسهیالت صندوق توسعه ملی استفاده کنند ،
گفت :با پیگیری های به عمل آمده سال گذشته
 500میلیون دالر و امسال هم 300میلیون دالر به
شبکه آبرسانی روستایی اختصاص یافت.
به گفته وی وام گیرنده وزارت نیرو و سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور هم به عنوان ضامن
برای دریافت این تسهیالت تعیین شده اند.

کشف نیم تن تریاک در
تانکر نفت کش
رضایی  -در بازرسی از یک دستگاه تانکر نفت کش
در شهرستان طبس  518کیلوگرم تریاک کشف و دو
متهمدستگیرشدند.فرماندهانتظامیاستانبااعالم
این خبر گفت :مأموران ایست بازرسی دیهوک هنگام
کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه تانکر نفت
کش که عازم شهرهای مرکزی کشور بود را متوقف و
دربازرسیازآن 518کیلوگرمتریاککهبهطرزبسیار
ماهرانه ای در تانکرجاساز شده بود را کشف کردند.
بنا بر اعالم سردار «مجید شجاع» در این زمینه راننده
و سرنشین  30و  35ساله خودرو دستگیر و پس از
تشکیل پرونده و اعزام به دادسرا با دستور مقام قضایی
روانه زندان شدند .

گرگ های گرسنه  40رأس گوسفند
را دریدند

 2هکتار اراضی صنعتی استان تعیین تکلیف شد
حیدری 2 -هکتار از زمین های نواحی و
شهرک های صنعتی استان تعیین تکلیف شد.
مدیر حقوقی شرکت شهرک های صنعتی
استان از تعیین تکلیف و استرداد  2هکتار از
اراضی بالتکلیف این شرکت از سرمایه گذاران
غیرفعال از ابتدای سال جاری تا کنون خبر
و توضیح داد :در گذشته برخی زمین های

نواحی و شهرک های صنعتی استان به سرمایه
گذاران در حالی واگذار شد که تعدادی از آن
ها هنوز به تعهدات خود برای راه اندازی واحد
تولیدی عمل نکرده اند و بر این اساس پس
از بررسی موضوع در جلسه کمیته حقوقی
استان این اراضی از این سرمایه گذاران پس
گرفته شد.

«افخمی» با بیان این که زمین های تحویل
گرفته شده مربوط به شهرک های صنعتی
نهبندان  ،قاین و بیرجند است به این نکته
تاکید کرد که این زمین ها پس از تعیین تکلیف
به سرمایه گذاران جدید واگذار خواهد شد.
به گفته وی جلسه کمیته حقوقی این شرکت
هر سال  2تا 3بار برگزار و در آن برای

قراردادهای بالتکلیف تصمیم گیری می
شود .
«افخمی»گفت:ازابتدایسالجاریهمچنین
 60اظهارنامه در زمینه های تعیین تکلیف
بدهی  ،مالیاتی  ،بیمه ای و تحقق تعهدات برای
واحدهای صنعتی استان ارسال شد که بیشتر
این اظهارنامه ها وصول شده است.

قول معاون وزیر برای تامین اعتبار تکمیل انبار دارویی استان
حسین قربانی – معاون وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی در زمینه اختصاص اعتبار و جذب
نیرو برای حوزه غذا و دارو و تکمیل انبار دارویی
استان قول مساعد داد.
به گزارش «خراسان جنوبی» معاون غذا و داروی
وزیر بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی روز گذشته
در نشست با هیئت رئیسه و کارکنان حوزه معاونت
غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بر
اهمیت احداث انبار دارو در استان تاکید کرد و
گفت :برای جذب نیروهای جدید معاونت غذا
وداروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پی گیری
الزم انجام می شود و با تخصیص اعتبار امیدواریم
تا قبل از پایان سال شاهد بهره برداری از انبار
دارویی بیرجند باشیم.
دکتر «دیناروند» تامین دارو و لوازم پزشکی مورد
نیاز بیماران در بیمارستان ها  ،کاهش هزینه
های پرداختی مربوط به درمان بیماران از 54
به  40درصد  ،پرداخت هزینه بیماران خاص
وصعب العالج  ،تالش برای حذف زیر میزی با
اصالح تعرفه های پزشکی و آرامش مردم در حوزه
سالمت کشور و...را از دستاوردهای اجرای طرح
سالمت دانست.
به گفته وی در راستای اجرای طرح سالمت

 11میلیون نفر به شکل رایگان بیمه شدند البته
نکته مهم در این زمینه با توجه به محدودیت های
اعتباری حفظ این دستاوردهاست و وزیر بهداشت
 ،درمان و آموزش پزشکی با هدف رفع این مشکل
برای بار دوم به مجلس معرفی شد  .دکتر « قائمی»
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم در
این دیدار با اشاره به دستاوردهای اجرای طرح
سالمت در خراسان جنوبی  ،این استان را یکی
از قطب های فرهنگی و آموزشی کشور دانست
و گفت  :با توجه به همجواری این استان با کشور
افغانستان می توانیم در زمینه آموزش به کادر

پزشکی افغانستان ورود کنیم و چون زیر ساخت
های مناسب در حوزه بهداشت ودرمان خراسان
جنوبی فراهم شده است کار درمان بیماران
خارجی در استان را شروع کرده ایم .
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
نیز در این جلسه با بیان گزارشی اجمالی از
وضعیت بخشهای مختلف این معاونت گفت :
هولدینگ دارویی  ،راه اندازی آزمایشگاه دارو ،
تفویض اختیار صدور پروانه ساخت ،بهره گیری از
روش های جدید برای تشخیص آالینده ها وتقلب
در فرآورده های غذایی ،آرایشی و بهداشتی

وتکمیل و تجهیز آزمایشگاه سم شناسی و آنالیز
دستگاهی از برنامه های توسعه ای این معاونت
در آینده است .
به گفته دکتر « ناصری » ساخت انبار دارویی استان
سال  89آغاز شد و سال  90زمین مورد نیاز واگذار
و از سال  95احداث آن در زمینی به مساحت 4
هزار و  900متر مربع شروع شد .این انبار 85
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با توجه به قرار داد
منعقد شده با پیمانکار عملیات ساختمانی آن تا
پایان شهریور ماه به اتمام می رسد.
به گفته وی کنترل  ،بازرسی و نمونه برداری از
واحدهای تولید استان ،صدور وتمدید پروانه
بهداشتی بهره برداری  ،راه اندازی سامانه مدیریت
داروخانه ها ،تشکیل اداره داروهای طبیعی،
سنتی و مکمل وجمع آوری و ثبت و پردازش حدود
دو میلیون و  400هزار نسخه از جمله مهم ترین
اقدامات این معاونت است.
براساس این گزارش رئیس سازمان غذا وداروی
وزارت بهداشت در سفر به بیرجند از انبار دارویی
در دست احداث استان  ،بخش های مختلف
معاونت غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
و مرکز شیمی درمانی و آنکولوژی ایران مهر
بیرجند بازدید کرد.

برای صادرات سوخت از طریق لوله کشی به
افغانستان با مقامات این کشور رایزنی شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» روز گذشته معاون
مدیرکل امور مرزی و پدافند غیرعامل وزارت
کشور و جمعی از مسئوالن اقتصادی استان از
مرز ماهیرود و ارگان های مستقر در آن بازدید
کردند.
مدیر سایت مرزی منطقه ویژه اقتصادی
خراسان جنوبی در حاشیه این بازدید به موضوع
صادرات سوخت به افغانستان اشاره و عنوان

آبیاری نوین منجر به صرفه جویی  4میلیون مترمکعبی آب شد
رحیم زاده -اجرای سیستمهای نوین آبیاری در اراضی کشاورزی استان منجر به صرفه جویی 4
میلیون متر مکعبی آب در استان شد .رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اعالم این خبر به
تجهیز هزار و 282هکتار از اراضی کشاورزی به سیستمهای آبیاری نوین از ابتدای سال جاری اشاره
کرد .به گفته مهندس« ولی پور» با هدف حمایت از بهره برداران بخش کشاورزی  85درصد هزینه
های تجهیز اراضی به سیستم آبیاری نوین به صورت بال عوض و  15درصد توسط کشاورز پرداخت
می شود .به گفته وی از  153هزار و  752هکتار اراضی کشاورزی موجود در استان  139هزار و 54
هکتار را اراضی آبی به خود اختصاص داده است.

 40راس گوسفند در حمله گرگ های گرسنه در
سربیشه تلف شدند.
فرمانده انتظامی سربیشه با اعالم این خبر گفت :در
پی تماس تلفنی با مرکز فوریت های پلیسی 110
مبنی بر حمله گرگ ها به گله گوسفند در روستای
«دستهقیچ»مأمورانانتظامیبهمحلاعزاموبهمنظور
پیشگیری از مخاطرات بعدی و حفظ جان روستاییان
اقداماتامنیتیوانتظامیرادردستورکارقراردادند.
سرهنگ «علیرضا فوالدی» در ادامه افزود :بررسی
های میدانی پلیس حاکی از این است که صاحب
گله تالش فراوانی برای نجات گوسفندان از چنگال
گرگ های گرسنه انجام داده ولی به علت حمله گله
ای گرگ ها و تنها بودن چوپان تلفات سنگینی به گله
وارد شده است .

 1.4کیلوگرم هروئین در
 405لو رفت
فرماندهانتظامیقایناتازکشف یککیلوو 400گرم
هروئین در این شهرستان خبر داد.
به گفته سرهنگ«اسماعیل واعظی» مأموران ایست
بازرسی شهرستان هنگام کنترل وسایل نقلیه عبوری
به یک دستگاه خودروی پژو  405مشکوک شدند
و خودرو را متوقف و در بازرسی از آن این محموله را
کشف کردند .به گفته وی در این زمینه یک متهم
دستگیر و راهی زندان شد .

توقیف  50هزار قطعه ماهی بدون
مجوز در بیرجند

رایزنی با افغانستان برای لوله کشی سوخت
کرد :هماهنگی و مذاکرات برای لوله کشی به
بندر ابونصر فراهی به منظور انتقال سوخت به
افغانستان انجام و به زودی پس از موافقت دولت
افغانستان این اقدام اجرایی خواهد شد.
به گفته «قلی زاده» از ابتدای سال جاری تا کنون
یک در واحد ورود و خروج به کشور افغانستان در
این منطقه ایجاد شد تا از این طریق ورود و خروج
کامیون ها با دقت و نظارت بیشتری انجام شود.
وی آماده سازی باسکول های  60و  120تنی ،
حصار کشی اطراف منطقه ویژه اقتصادی با دیوار

روی خط حادثه

بتنی به طول  4کیلومتر و تامین زیرساخت های
سرمایه گذاری را از جمله اقدامات انجام شده
امسال برشمرد.
معاون مدیرکل امور مرزی و پدافند غیرعامل
وزارت کشور هم هدف از انجام اقدامات توسعه
ای در مرز را رونق اقتصادی مناطق مرزی ،تثبیت
جمعیت و امنیت پایدار در این مناطق دانست
که تحقق آن نیازمند مشارکت و کمک ساکنان
مناطق مرزی است.
«مولوی» گفت :با توجه به محدودیت های مالی

و از سویی مزیت ها و ظرفیت های مرز تامین
شرایط برای حضور موثرتر بخش خصوصی
ضروری است تا برخی امکانات و زیرساخت های
مورد نیاز با کمک بخش خصوصی تامین شود.
همچنین از شرکت سهامی زراعی دشت خوشاب
هم بازدید و مقرر شد تسهیالت کم بهره ای
برای توسعه دامداری و احداث یک واحد صنایع
تبدیلی و تکمیلی و همچنین برق دار کردن
تعدادی از چاه های کشاورزی این شرکت از
طریق جهاد کشاورزی استان اختصاص یابد.

خودروی حامل  50هزار قطعه ماهی بدون مجوز در
بیرجند توقیف شد.
سرپرست شبکه دامپزشکی بیرجند با اعالم این خبر
گفت :یک دستگاه خودروی نیسان حامل 50هزار
بچه ماهی بدون مجوز حمل بهداشتی-قرنطینه ای
با همکاری پاسگاه نیروی انتظامی علی آباد بیرجند
توقیف شد .دکتر« علیزاده» افزود :این خودرو از مبدا
زهک در سیستان و بلوچستان به مقصد خراسان
رضوی در حال حرکت بود ،که توسط نیروی انتظامی
و گشت دامپزشکی متوقف شد.

