اخبار
رویداد
در دیدار با نماینده ولی فقیه مطرح شد

نیاز  10میلیارد تومانی برای تکمیل
مجتمع آموزشی مهرشهر بیرجند

مشتاق – مدیران و کارکنان اداره کل نوسازی ،توسعه
و تجهیز مدارس استان روز گذشته با آیت ا« ...عبادی
» نماینده ولی فقیه در استان دیدار کردند .
آیت ا« ...عبادی» در این دیدار گفت  :تا کنون بنیاد
برکت و بنیاد مستضعفان اقدامات خوبی در استان
انجام داده اند و از این رو باید درخواست ها  ،پروژه
ها و پیشنهادهای استان در زمینه ساخت و نوسازی
مدارس را برای کمک به این نهادها ارائه کرد.
وی ادامه داد :مردم خراسان جنوبی تا کنون در امر
مدرسه سازی مشارکت خوبی داشته اند و با وجود
گذشت چندین سال از پیروزی انقالب اسالمی ایران
یکی از مواردی که برای مردم در ساخت و سازها
مشکل ایجاد کرد مناقصه های ناهنجار بود که باعث
شکستن نرخ و توازن نابرابر در بازار شد.
مدیرکل نوسازی  ،توسعه و تجهیز مدارس استان هم به
کمکهای بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت اشاره کرد
و افزود :تفاهمنامه ای از طرف بنیاد علوی با همکاری
بنیاد مستضعفان برای نوسازی  100کالس درس در
استان منعقد شد که تاکنون  33کالس درس نوسازی
و آماده بهرهبرداری شده است.
وی به عملیات ساخت مجتمع آموزشی در مهرشهر
بیرجند اشاره و عنوان کرد  :عملیات اجرایی این
مجتمع با زیربنای  10هزار متر مربع و  50کالس
درس از سال  90آغاز شد و  45درصد پیشرفت
فیزیکی دارد و برای تکمیل باید  10میلیارد تومان
اعتبار تامین شود.

راهاندازی سامانه هوشمند قرائت
کنتور در بیرجند
فاطمی-سامانه هوشمند قرائت کنتورهای آب در
بیرجند فعال شد.
معاونخدماتمشترکانودرآمدشرکتآبوفاضالب
بیرجند گفت :در این روش هر مأمور قرائت کنتور با
در اختیار داشتن یک تبلت مجهز به سیم کارت که در
آن نرم افزار ویژه قرائت تبلت نصب شده با اتصال به
سیستم مرکزی قرائت ،هر روز بدون نیاز به مراجعه به
آبفا برنامه کاریاش را دریافت میکند.
نادی یادآور شد :با استفاده از این نرمافزار ،اطالعات
به صورت بر خط رد و بدل میشود و ارتباط مستقیمی
با نرمافزار مشترکین دارد که کاربر میتواند بالفاصله
صحت قرائت و حضور قاری را از طریق  GPSدر محل
تأیید کند.
به گفته وی قرائت و چاپ قبض همزمان در محل از
دیگر امکانات این نر م افزار است که در گام بعدی
عملیاتی می شود.
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

 50پروژهمحرومیت زدایی هفتهدفاعمقدس
بهبهرهبرداریمیرسد
فرخ نژاد 50-پروژه محرومیت زدایی سوم مهر ماه
و همزمان با هفته دفاع مقدس در استان به بهره
برداری می رسد.
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان در گفت
و گو با «خراسان جنوبی» گفت :از این تعداد 25
پروژه مربوط به طرح هایی است که قرارگاه قرب
کوثر اعتبارآن را در استان تامین می کند و به همین
تعداد هم قرارگاه پیشرفت و آبادانی در  6دهستان
هدف اجرا کرده است.
مهندس«محمد زهرایی» هزینه اجرای این طرح ها
را  2.5میلیارد تومان اعالم کرد و افزود :از هر 25
پروژه یک طرح به عنوان نمادین افتتاح می شود
که به احتمال زیاد یک باب خانم عالم در دهسلم
نهبندان از پروژه های قرارگاه قرب کوثر و یک

رشته قنات در روستای چاهک موسویه از طرح های
قرارگاه پیشرفت و آبادانی است.
به گفته وی بهره برداری از این طرح ها با حضور
مهمانان کشوری خواهد بود که امیدواریم با حضور
این افراد بتوانیم از آن ها برای اجرای ادامه پروژه
ها قول تامین اعتبار بگیریم .وی پروژه های قابل
افتتاح قرارگاه پیشرفت و آبادانی را مربوط به 6
دهستانی دانست که زیرپوشش این نهاد برای
زدودن محرومیت قرار دارد و شامل  16باب
استخر ذخیره آب 18 ،رشته قنات و یک باب حمام
و سرویس بهداشتی است .وی پروژه های قابل
بهره برداری قرارگاه قرب کوثر را هم شامل  4باب
مسجد 5،بابخانهعالم 9،بابسرویسبهداشتی،
 3رشته قنات و 4باب کتابخانه عنوان کرد.

کاظم حیدری –  670طرح اقتصادی در خراسان
جنوبی برای دریافت تسهیالت از صندوق توسعه
ملی در مرحله بررسی قرار دارد.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
استانداری در گفت و گو با «خراسان جنوبی»
درباره اعتبارات صندوق توسعه ملی و چگونگی
جذب و هزینه کرد آن در استان گفت  :در حال
حاضر  65طرح به ارزش  5میلیارد و  989میلیون
تومان در کارگروه صندوق توسعه ملی و بانک
ها مصوب شده و  670طرح هم به ارزش 81
میلیارد و  807میلیون تومان در دست بررسی و
اقدام است.
«حسینی » در مورد اعتبارات جذب شده استان در
سال گذشته هم گفت  :در سال  95از این محل 15
میلیارد و  303میلیون تومان تسهیالت به 175
طرح پرداخت شده است.
به گفته وی از این اعتبار برای استان ها سهمیه

اعتبار  300میلیون تومانی برای
مطالعات میراث فرهنگی

قاسمی -امسال 300میلیون تومان برای پژوهش و مطالعات میراث
فرهنگی در استان مصوب شد.
مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت :امسال برای انجام

اجرای طرح تعاون روستا در
 42روستای استان
فاطمی – طرح تعاون روستا در  42روستای استان
اجرا شد .
معاون امور تعاون اداره كل تعاون ،كارورفاه اجتماعی
گفت:این اقدام با هدف توسعه جوامع محلی از طريق
توانمندسازی منابع انسانی انجام می شود.
«سروری» افزود:در اجرای اين طرح از  15تسهيلگر
واساتيد دانشگاه برای اجراي بهتر آن استفاده می
شود .به گفته وی تا کنون  400نفر ساعت آموزش در
این زمینه برگزار شده و آموزش وتسهيل گری مهم
ترين رويكرد طرح روستا تعاون است.

کسب  2رتبه کشوری حفظ قرآن
توسط دو دانش آموز معلول

 670طرح استان در نوبت دریافت تسهیالت صندوق توسعه ملی
ای در نظر گرفته نشده و معموال بر اساس نظام
نامه این صندوق  ،استان ها می توانند طرح های
دارای توجیه فنی و اقتصادی خود را تا هر اندازه که
بتوانند جذب کنند تا به این صندوق معرفی شوند و
اعتبارات آن را جذب کنند.
وی افزود :افراد و سرمایه گذاران می توانند طرح
هایی در بخش های صنعت  ،معدن  ،کشاورزی
 ،گردشگری  ،منابع طبیعی  ،محیط زیست ،
صادرات و  ...که دارای توجیه فنی و اقتصادی
باشد را به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به
صندوق توسعه ملی ارائه کنند و و در زمینه های
سرمایه در گردش  ،سرمایه گذاری  ،طرح های
جدید و توسعه ای  ،تامین سرمایه  ،تجهیز مراکز
و مجتمع ها  ،توسعه صادرات کاال و  ...تسهیالت
بگیرند .به گفته وی نرخ سود این تسهیالت در
بخش های منابع طبیعی  ،کشاورزی  ،محیط
زیست و گردشگری  14درصد و در بخش های

از میان خبرها

صنعت و معدن  16درصد است که این رقم در
مناطق محروم  4درصد کاهش می یابد .وی با
تاکید بر این که نحوه هزینه کرد این اعتبار فقط به
صورت تسهیالتی است گفت  :معموال متقاضیان به
صورت مستقیم به بانک های عامل صندوق توسعه
ملی در استان برای دریافت این تسهیالت مراجعه
می کنند که در برخی موارد هم از سوی دستگاه
مربوطه معرفی می شوند و اگر طرحی که ارائه می
شود دارای مزیت اقتصادی و فنی باشد تسهیالت
پرداخت می شود.
«حسینی» تصریح کرد :سقف و کف برای پرداخت
این تسهیالت مشخص نشده و مبلغ تسهیالت به
نوع طرح بستگی دارد و سهم آورده متقاضیان هم
بر اساس ارزیابی ها در طرح های تعاونی  20و در
سایر طرح ها  25درصد است و بقیه را به صورت
تسهیالت دریافت می کنند.
«حسینی» اضافه کرد :استقبال از این تسهیالت

پژوهش و مطالعات میراث فرهنگی استان حدود یک میلیارد تومان
به شوراهای برنامه ریزی شهرستان ها پیشنهاد شد اما از این رقم
 300میلیون تومان به تصویب رسید که نسبت به  227میلیون تومان
اعتبار مصوب سال قبل رشد دارد ،البته از بودجه پارسال207میلیون
تومان آن محقق شد.
«برآبادی» با بیان این که از اعتبارات امسال هنوز خبری نیست و باید
موافقت نامه ها مبادله و روند اداری انجام شود افزود :برای سال 96

در استان خوب است اما پروسه دریافت آن طوالنی
بوده و از طرفی بروکراسی های بانکی مشکالتی
را برای متقاضیان ایجاد می کند .وی همچنین به
سفر اخیر رئیس کل بانک مرکزی به استان اشاره
کرد و گفت  :استاندار خراسان جنوبی در این
سفر تاکید زیادی داشت که از سوی بانک مرکزی
سهمی از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای
خراسان جنوبی در نظر گرفته شود و در فرایند
دریافت ضوابطی را برای این استان در نظر بگیرند
تا از مشکالت دریافت آن کاسته شود« .حسینی»
در مورد اولویت منطقه ای در استان برای هزینه
کرد این اعتبارات هم گفت :از آن جا که توزیع
اعتبارات صندوق توسعه ملی باید بین بخش های
اقتصادی استان ها با هدف ایجاد توازن منطقه ای
باشد اولویتی برای مناطق خاصی از استان نداریم
و هر فردی که طرح اقتصادی و دارای توجیه ارائه
کند می تواند از این تسهیالت بهره مند شود.

چاپ 3تا  5جلد کتاب در برنامه است ،البته هنوز بودجه ای برای آن
نیست ،عالوه بر این ادامه کار بررسی و باستان شناسی ،کاوش های
باستان شناسی ،تعیین محدوده حریم بافت های تاریخی و ...در
دستور کار است.
وی همچنین از مستند سازی و الکترونیکی کردن اسناد تاریخی با
خرید یک نرم افزار خبر داد و اظهار امیدواری کرد تا پایان امسال این
طرح رونمایی شود.

 2دانش آموز معلول خراسان جنوبی رتبه های اول
و دوم مسابقات حفظ قرآن کریم کشوری را کسب
کردند.
مسئول روابط عمومی اداره کل بهزیستی گفت :
این مسابقات در مشهد برگزار شد و  35نفر از استان
های کشور در رشته های حفظ  20، 10، 5و 30جزء
قرآن کریم به رقابت پرداختند.
«فیاضی» افزود« :هانیه آهنگری» در حفظ  10جزء
رتبه اول و «زینب صفری» در حفظ  5جزء قرآن کریم
رتبه دوم کشوری را از آن خود کردند.
به گفته وی افراد شرکت کننده در این مسابقات نابینا
بوده و در رده معلوالن با نیازهای ویژه بودند.

پرداخت  130فقره وام ازدواج
در  4ماه توسط یک بانک
رحیم زاده -در  4ماه ابتدایی امسال  130فقره
تسهیالت ازدواج توسط بانک توسعه تعاون به
متقاضیان پرداخت شد.
مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان با بیان این
مطلب گفت :با پرداخت این میزان تسهیالت 93
درصد سهمیه اختصاص یافته در این زمینه محقق
شدو  7درصد باقیمانده مربوط به عدم پیگیری و
تکمیل پرونده تسهیالتی توسط متقاضیان است .
«مالیی» افزود :این بانک سال گذشته با پرداخت
بیش از 640میلیارد ریال تسهیالت اشتغال زایی
توانسته هزارو  261فرصت شغلی جدید ایجاد و یا
حفظ کند که از این تعداد 70فرصت شغلی مربوط به
متقاضیان کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی
است  .وی پرداخت تسهیالت صندوق توسعه ملی با
اولویت تعاونی ها و ...را از دیگر برنامه های این بانک
برای ایجاد اشتغال اعالم کرد.

