اخبار
اقتصادی

 800میلیون تومان هزینه برای
یک پروژه ناتمام  6ساله
فاطمی -پیشرفت فیزیکی آزمایشگاه تخصصی
دامپزشکی استان با گذشت  6سال از کلنگ زنی و
هزینه کرد  8میلیارد ریال  50درصد است.
سرپرست اداره کل دامپزشکی این مطلب را در دیدار
با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بیان
و اعتبارات هزینه شده در این مدت برای پروژه را 8
میلیارد ریال اعالم کرد .به گزارش روابط عمومی
اداره کل دامپزشکی استان« ،اصغرزاده» یادآور شد:
در صورت افتتاح این آزمایشگاه می توان به استانهای
دیگر نیز خدمات آزمایشگاهی ارائه داد.
«آرین» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
هم گفت :تخصیص منبع اعتباری مناسب برای
تکمیل آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی مدنظر است.

تخفیف  25درصدی کتاب در
دومین طرح پاییزه
در قالب دومین طرح پاییزه از امروز کتاب با تخفیف
 20تا  25درصد در  13کتاب فروشی استان عرضه
می شود .این خبر را مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
در گفت وگو با «خراسان جنوبی» اعالم کرد و با اشاره
به  39کتاب فروشی در استان گفت :در قالب دومین
طرح پاییزه کتاب امروز کتاب همزمان با سراسر
کشور با تخفیف ۲۰تا  ۲۵درصدی در  13کتاب
فروشی شرکت کننده در این طرح عرضه می شود.
به گفته «محبی» این طرح از امروز شروع می شود و تا
 ۲۲آذر ماه در مراکز استانها و تا  ۲دی ماه امسال در
شهرستانها ادامه دارد.
وی یادآور شد:کتاب فروشی ها در قالب این طرح
کتابهای عمومی را با  ۲۰درصد و کتابهای کودک
و نوجوان را با  ۲۵درصد تخفیف تهیه کنند.

افزایش دو برابری واگذاری زمین در
شهرک های صنعتی استان
مشتاق – قراردادهای واگذاری زمین در شهرک ها
و نواحی صنعتی خراسان جنوبی در  8ماهه امسال
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد دو برابری
برخوردار است .مدیرعامل شرکت شهرک های
صنعتی استان با بیان این مطلب به «خراسان جنوبی»
از انعقاد  16قرارداد واگذاری زمین در نواحی و
شهرک های صنعتی استان برای بهره برداری از حق
انتفاع به متقاضیان خبر داد« .جرجانی» مساحت
زمین های واگذار شده در قراردادهای امسال را120
هزار و  407متر مربع اعالم کرد که در مقایسه با مدت
مشابه سال گذشته  140درصد افزایش دارد.
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

کارگروه آرد ونانبراینرخناندراستانتصمیم میگیرد
حیدری – کارگروه آرد و نان برای قیمت نان در
خراسان جنوبی تصمیم می گیرد .به گزارش
«خراسان جنوبی» هفته گذشته رسانه ها خبری
مبنی بر افزایش  15درصدی قیمت نان از اول آذر
ماه منتشر کردند و این گرانی نان در حالی در برخی
استان های کشور از روز گذشته اجرایی شد که این
افزایشقیمتدرنانواییهایبیرجندمشاهدهنشد

و حتی برخی نانوایان از این تصمیم بی خبر بودند.
رئیسادارهبازرسیونظارتسازمانصنعت،معدن
و تجارت استان در این زمینه به «خراسان جنوبی»
گفت :تاکنون برای افزایش قیمت نان در استان
تصمیمگیرینشدهوکارگروهآردونانبایدبرایاین
موضوع تصمیم گیری کند .به گفته «تهوری» قیمت
نان در استان حداکثر تا  15درصد افزایش خواهد

یافت و افزایش نرخ کمتر از این رقم فقط با تصمیم
کارگروه آرد و نان مقدور است .وی با بیان این که این
سازمان پیگیر افزایش قیمت نان در استان است،
افزود:تماماقداماتاولیهوکارشناسیدراینزمینه
توسط این سازمان انجام می شود و تا زمان تعیین
قیمت در کارگروه آرد و نان استان  ،نرخ نامه قبلی
قابل اجراست و باید تمام نانوایی ها از آن تبعیت

کنند .وی در مورد تغییر نرخ نانوایی های آزادپز هم
گفت :این افزایش قیمت برای نانوایی های یارانه
ای است و به دلیل این که نانوایی های آزادپز حالت
رقابتی دارند ،قیمت نان برای این نانوایی ها توسط
اتحادیه تعیین می شود .به گفته «تهوری» افزایش
قیمت نان برای تمام نقاط استان پس از تعیین
قیمت در کارگروه آرد و نان اعمال خواهد شد.

فرماندار خواستار پیگیری جدی رسانه ها شد

وعده اشتغال  401نفر تا آخرماه در صنعت و معدن بیرجند
با گذشت ۹ماه از سال فقط ۴۶.۷درصد سهمیه تعهد
اشتغال شهرستان بیرجند محقق شده است

تا پایان ماه جاری با اشتغال زایی برای  401نفر
در حوزه صنعت ،معدن و تجارت؛ میزان تعهد
اشتغال این حوزه در شهرستان بیرجند به 500
نفر می رسد.
این وعده را نماینده سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان در پاسخ به انتقاد فرماندار بیرجند از رقم
پایین تحقق تعهد اشتغال برخی اداره های این
شهرستان مطرح کرد که در این زمینه فرماندار
خواستار پیگیری جدی رسانه ها برای تحقق این
وعده شد .به گزارش «خراسان جنوبی» فرماندار
بیرجند در پنجمین جلسه کمیته اشتغال این
شهرستان سهمیه تعهد اشتغال بیرجند را  2هزارو
 440نفر اعالم کرد که با گذشت  9ماه از سال فقط
 46.7درصد آن محقق شده است.
«ناصری» با اشاره به عملکرد مطلوب برخی دستگاه
های اجرایی در تحقق این تعهد از مدیران دستگاه
هایی که درصد پایینی از این تعهد را محقق کرده
اند ،توضیح خواست و گفت :با توجه به برخورداری
حوزه صنعت ،معدن و تجارت از باالترین سهمیه
تعهد اشتغال شهرستان ،باید آمار تحقق تعهد
اشتغال این حوزه به صورت جدا به فرمانداری
ارائه شود.

• •فقط  13درصد تحقق اشتغال

رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بیرجند در
ادامه سهمیه تعهد اشتغال حوزه صنعت ،معدن
و تجارت در شهرستان بیرجند را 762نفر اعالم
کرد که به گفته وی تاکنون  13درصد آن محقق
شده است که در این زمینه نماینده سازمان صنعت،
معدن و تجارت پاسخ داد :عالوه بر این که امکان
پرداخت تسهیالت اشتغال به حدود  40درصد

آیت ا« ...عبادی» :

بسیجی باید به مردم خدمت کند
مشتاق – بسیج باید به دنبال خدمت کردن به مردم
باشد.
این مطلب را نماینده ولی فقیه در استان روز گذشته
در دیدار اعضای پایگاه بسیج پیامبراعظم(ص) ،
استانداری و فرمانداری بیرجند مطرح و تاکید کرد:
بسیجی به دنبال نام و نشان نیست و باید به مردم
خدمت و مشکالت آن ها را حل کند.
آیت ا« ...عبادی» با بیان این که حق هرگز شکست
نمی خورد ،تاکید کرد:اگر با کارشناسی صحیح در
جبهه حق باشیم و براساس علم و عقل حرکت کنیم
هرگز شکست نخواهیم خورد .

سه زندانی جرایم غیر عمد
امروز آزاد می شوند

رحیم زاده
افراد دارای پروانه کسب به دلیل دریافت تسهیالت
از دیگر نهادها در گذشته وجود نداشت ،به علت
نقص سامانه رصد ثبت تحقق اشتغال مقدور نشد.
«رحیمی» بر این اساس وعده داد :از سهمیه 762
نفری ایجاد اشتغال این سازمان تاکنون  99تعهد
اجرا شده و تا پایان ماه جاری این رقم به  500نفر
خواهد رسید .به گزارش «خراسان جنوبی» در
این جلسه تعهد امسال ایجاد اشتغال صندوق
کارآفرینی امید بیرجند  174نفر اعالم شد که
تاکنون  42نفر یعنی  13درصد آن محقق شده
است که در این زمینه «حسن وند» رئیس صندوق
کارآفرینی امید بیرجند دلیل عمده کاهش تحقق
این تعهد را محدودیت اعتبارات صندوق ،پرداخت
تسهیالت به برخی مددجویان و ثبت آن ها در
زیرمجموعه اداره های دیگر و مشکل در سامانه
رصد اعالم و ابراز امیدواری کرد :تا پایان امسال
صد در صد این تعهد محقق شود.
گفتنی است در این جلسه اعالم شد از  240تعهد
اشتغال دانشگاه علوم پزشکی بیرجند فقط 65
مورد محقق شده و نماینده ای نیز از دانشگاه برای
پاسخگویی به چرایی پایین بودن رقم محقق شده
در جلسه حضور نداشت که با انتقاد و درخواست
پیگیری جدی فرماندار مواجه شد.
در ادامه فرماندار بیرجند به تحقق مطلوب تعهد
اشتغال اداره های بهزیستی ،بنیاد شهید و امور
ایثارگران ،فرهنگ و ارشاد اسالمی ،شهرداری،
آب روستایی ،برق و...اشاره کرد که توانسته اند
به ترتیب  100 ، 400 ،120 ،177 ،105و صد
درصد تعهدات خود را از ابتدای امسال تاکنون
اجرایی کنند.

رویداد

• •اشتغال فراگیر  1588نفر

رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بیرجند در
دومین دستورالعمل جلسه سهم اعتبارات بیرجند
از محل برنامه اشتغال فراگیر را  483میلیارد ریال
اعالم کرد که برای ایجاد اشتغال هزارو  588نفر
بین  8بانک عامل توزیع می شود و بر این اساس
متقاضیان باید طرح های خود را مرتبط با دستگاه
اجرایی ارائه کنند و از این تسهیالت برای ایجاد
اشتغال بهره مند شوند.
«راستگو» در ادامه اعتبارات مشاغل خانگی را
دستور بعدی جلسه دانست و گفت :از ابتدای
امسال  139فقره مجوز در رسته های مختلف در
قالب مشاغل پشتیبان و مستقل صادر شده است.
وی اعتبارات اختصاص یافته در قالب طرح
پشتیبان را  22میلیاردو  800میلیون ریال و برای
طرح های مستقل  6میلیاردو  50میلیون ریال
بیان و تاکید کرد :تاکنون  81طرح در این زمینه به
بانک های عامل ملی و صادرات معرفی شده است.
وی با اشاره به انعقاد قرارداد وزارت تعاون ،کار و

رفاه اجتماعی با جهاد دانشگاهی بر معرفی الگوی
طرح ملی توسعه مشاغل خانگی تاکید کرد.

• •ورود به رشته های مزیت دار

در ادامه معاون جهاد دانشگاهی استان با بیان این
که خراسان جنوبی جزو  8استان پایلوت در زمینه
طرح تکاپو است ،گفت :بر اساس پیگیری های
انجام شده گرایش حدود  80درصد متقاضیان به
سمت 6رشته قالی بافی ،خیاطی ،تایپیست ،گلیم
بافی ،پرورش بوقلمون و گاو شیری است و دیگر
رشته ها استقبال ندارد.
«ابراهیمی» از رشته های مزیت دار بر اساس
ظرفیت ها به عنوان حلقه مفقوده یاد کرد و از
مسئوالن خواست نسبت به ارائه اطالعات برای
به روز شدن بانک اطالعاتی محصوالت مزیت دار
و  ...اقدام کنند که در این زمینه فرماندار به منظور
برگزاری جلسات مشترک برای متقاضیان اعالم
آمادگی کرد و از مسئوالن دستگاه های اجرایی
خواست تا  15آذرماه جاری برای ارائه اطالعات به
جهاد دانشگاهی اقدام کنند.

رضایی -با کمک خیران و ستاد دیه سه زندانی
بدهی مالی به مناسبت ماه ربیع االول امروز به خانه
برمی گردند.
مدیر کل زندان های استان به خبرنگار ما گفت :با
همت ستاد دیه استان ،خیران و تشکیل جلسات،
پرونده سه زندانی جرایم غیر عمد که به دلیل بدهی
مالی دوران محکومیت خود را سپری می کردند
بررسی شد.
«هاشمی» مجموع بدهی این سه زندانی جرایم غیر
عمد را دو میلیارد و  962میلیون و  346هزار ریال
اعالم کرد که با همت ستاد دیه استان یک میلیارد و
 832میلیون و  346هزار ریال رضایت شاکی گرفته
شد و با کمک هیئت امنای مسجد امام حسین(ع)
بیرجند و آورده خود مددجویان  66میلیون ریال
جمع آوری و  460میلیون یال وام قرض الحسنه
پرداخت شد .به گفته وی ستاد دیه کشور هم برای
آزادی این سه زندانی جرایم غیر عمد  600میلیون
تومان کمک کرده است.

«حقیقی» برگزیده
«نواهای ضد استکباری»
حسینقربانی-آثارهنرمندخراسانجنوبیبرگزیده
دومین جشنواره کشوری نواهای ضد استکباری شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» ،آثار «عبد ا ...مولوی
حقیقی» شامل «وقت خوابیدن نیست» و« حقوق بی
بشر» در دومین جشنواره نواهای ضد استکباری که
به مناسبت حمله به هواپیمای مسافربری ایران در
مشهد برگزار شد در بین  514اثر رسیده به دبیرخانه
جشنواره توسط هیئت داوران به عنوان برگزیده
دومین جشنواره نواهای ضد استکباری انتخاب شد.

