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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

اخبار

آموزش تسهیل گری به روستاییان
خراسان جنوبی
رحیم زاده 2-هزار نفر ساعت آموزش تسهیل گری
روستا تعاون در خراسان جنوبی برگزار شد.
معاون تعاون اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
خراسان جنوبی با اعالم این خبر به خبرنگار ما
روستاهای هدف آموزش تسهیل گری را در این
استان  35روستا اعالم کرد و گفت :از ابتدای تیرماه
طرح روستا تعاون در استان کلید خورد.
به گفته «سروری»بر اساس ماده  27برنامه ششم
توسعه  35روستا توسط فرمانداران شناسایی شد
که با برگزاری جلسات آموزشی و تسهیل گری
این طرح برای روستاییان ،دهیاران و شوراهای
اسالمی تهیه شد .وی ایجاد مشاغل خرد و بنگاه های
تولیدی متوسط با توجه به ظرفیت های بومی و محلی
روستاییان از طریق بخش تعاون را از مهم ترین برنامه
های پیش رو عنوان کرد .وی توسعه محلی ،اقتصادی،
توانمند سازی روستاییان ،ظرفیت سازی  ،کاهش
فقر ،ایجاد اشتغال پایدار و ...را از دیگر اهداف این
طرح برشمرد .به گفته وی بعد از گذراندن دوره های
آموزشی  ،تسهیل گری و تشکیل تعاونی ها بر اساس
ظرفیت موجود در روستاها روستاییان می توانند با
توجه به آیین نامه اجرایی اعطای تسهیالت در حوزه
های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی ،صنایع
کوچک ،فعالیت های خدماتی و ....تسهیالت با
کارمزد  6درصد دریافت کنند.

درمیان  22صندوق خرد زنان
روستایی دارد
 22صندوق خرد زنان روستایی در شهرستان درمیان
فعال است .مدیرجهاد کشاورزی درمیان در گفت و
گو با «خراسان جنوبی» با اعالم این خبرگفت :این
صندوق ها به منظور اشتغال زایی زنان در روستاها راه
اندازی شده است.
مهندس«وحید ضیائیان احمدی» افزود :میانگین
اعضای هر صندوق  25نفر بوده ومیانگین اعتباری
که به هر نفر داده می شود تا  500هزار تومان است.
به گفته وی این صندوق ها مزایایی برای زنان روستایی
دارد که هر فرد می تواند با توجه به وسع و توان خود از
دو هزار تا  10هزار تومان در این صندوق ها سرمایه
گذاری و پس انداز کند و این مبلغ برایش پس انداز می
شود .به عالوه این افراد می توانند از وام این صندوق
ها که نیازی به ضامن و وثیقه ندارد با کمترین کارمزد
( دو درصد) بدون زحمت و عزیمت به شهر برخوردار
شوند که وام پرداختی با توجه به موجودی صندوق
محاسبه می شود .همچنین این صندوق ها بیش از
 10سال است که تشکیل و باعث اشتغال زایی برای
افراد زیادی شده است دیگر این که در برخی مواقع
باعث توسعه مشاغل شده که در آمار تولید و اشتغال
تاثیر بسزایی داشته است.
مدیرجهاد کشاورزی درمیان اعتبارات این صندوق
ها در زمینه پرورش دام سبک و سنگین ،مرغ بومی،
فروشندگی ،قالی بافی ،حوله بافی ،جاجیم بافی،
پرورش قارچ ،عرقیات گیاهی ،تولید خشکبار ،تولید
کشک و انواع لبنیات و دیگر کارهایی که برای زنان
روستایی باعث اشتغال زایی و به تبع آن کسب در آمد
می شود را اعالم کرد.
«ضیائیان» هدف از ایجاد این صندوق ها را توانمند
سازی اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی از طریق
تشکل دانست و افزود :این صندوق ها عالوه بر داشتن
جنبه های اجتماعی  ،همبستگی و مشارکتی در حوزه
های مالی و اقتصادی  ،با ایجاد مشاغل خانگی باعث
افزایش اعتماد به نفس اجتماعی زنان روستایی و
ارتقای سطح کیفیت زندگی آن ها می شوند .وی با
اشاره به طرح انتخاب صندوق نمونه کشوری ادامه
داد :در طول سال  1396و درمراحل انتخاب نمونه
های شهرستانی-استانی و کشوری و ارسال مدارک
صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی درمیان به
استان،این صندوق به همراه دو صندوق دیگر در کشور
کاندیدای انتخاب صندوق نمونه زنان روستایی کشور
شدند .وی افزود :در این زمینه کارشناسانی از دفتر
مرکزی ترویج وزارت جهاد کشاورزی برای بررسی
وضعیت حسابداری و اشتغال زایی صندوق به روستای
درمیان آمدند و جلسه ای با تمام اعضای صندوق زنان
درمیان برگزار شد .به عالوه از طرح های آن ها به
صورت تصادفی بازدید به عمل آمد و دفاتر صندوق
و وضعیت حسابداری و پس انداز اعضا بررسی شد.
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بدقولی بانک توسعه صادرات

فاینانس،نیروگاهحرارتیطبس را گرمنکرد
فرخ نژاد-زیربار نرفتن بانک توسعه صادرات برای
پذیرش عاملیت اعتبار اسنادی اولین نیروگاه
حرارتی کشور در طبس سبب شد تا تمام محاسبات
و برنامه ریزی های وزارت نیرو برای بهره مندی از
فاینانس چین به منظور خرید تجهیزات و امکانات
مورد نیازخارجی آن به هم بریزد و اکنون گیر کار
هم در قبولی عاملیت توسط بانک های دیگر باشد.
مجری طرح های بازتوانی نیروگاه های حرارتی
کشور در گفت و گو با «خراسان جنوبی» به این
موضوع اشاره می کند که سال گذشته بانک توسعه
صادرات موافقت اولیه خود را برای قبول عاملیت
فاینانس نیروگاه حرارتی طبس به وزارت نیرو اعالم
کرد اما بعد از گذشت چند ماه زیر قول خود زد و
به بهانه باال بودن بدهی های وزارت نیرو موافقت
اصولی خود را دراین زمینه اعالم نکرد.
مهندس«نصراللهی» می افزاید :بد قولی بانک
توسعه صادرات سبب شد تا وزارت نیرو مجبور به
رایزنی با بانک های دیگری مانند تجارت و پاسارگاد
شود و موافقت اولیه هر دو بانک را با ارائه مستندات
و مجوزهای الزم بگیرد.
بهگفتهویکارشناسیهایالزمانجامشدهومنتظر
اعالم نظر نهایی بانک ها هستیم.
به عالوه فرماندار طبس هم نامه ای دراین زمینه به
استاندار خراسان جنوبی و رئیس کل بانک مرکزی
کشور نوشته که دکتر «مروج الشریعه»استاندار
خراسان جنوبی قول پی گیری و صحبت با دکتر
«سیف» را داده است و امید است از این طریق نیز به
آن چه مدنظر است دست یابیم.
وی تصریح می کند :در حال حاضر همچنان تنها
دست اندازی که درمورد تامین فاینانس نیروگاه
حرارتی طبس وجود دارد مشکل قبول عاملیت از
سوی یک بانک است.
مجری طرح های بازتوانی نیروگاه های حرارتی
کشوربا بیان این که از محل منابع داخلی ،عملیات
ساخت و تجهیز نیروگاه حرارتی طبس ادامه دارد
می افزاید :دورخیز وزارت نیرو برای قسمت اصلی
نیروگاه است تا بتواند از فاینانس چین برای این
قسمت استفاده الزم را ببرد زیرا اگر منابع ارزی
پروژه تامین شود می توان توربین ها،ژنراتورها و
دیگر تجهیزات مورد نیاز را خریداری کرد و کار را
پیش برد.
 28شهریور ماه امسال هم «نصراللهی» در صحبت
با «خراسان جنوبی» این طور گفت که سال گذشته
با رایزنی ها و پیگیری هایی که از سوی وزارت
نیرو با بانک توسعه صادرات ایران انجام شد این
بانک عاملیت گشایش حساب برای تامین اعتبار

گفت :سال قبل بخشی از مجوزهای موافقت
عاملیت بانک توسعه صادرات و پذیرش آن از سوی
این بانک دریافت شد و امسال هم برنامه ریزی شده
تا سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و
فنی ایران انعقاد قرارداد با شرکت شانگهای چین
را به منظور تامین اعتبار اسنادی مورد نیاز احداث
نیروگاه حرارتی طبس پیگیری کند.
مهندس«نصراللهی» با بیان این که وزارت نیرو در
حال پیگیری دریافت مجوزهای الزم برای ادامه راه
است افزود :پیشرفت کل پروژه در زمینه تجهیزات
جانبی اولین نیروگاه حرارتی کشور  51درصد در
سال گذشته است و امسال هم قرار است با توجه
به برنامه ریزی انجام شده تجهیزات و امکانات این
بخش را به  80درصد برسانیم تا در این زمینه تا
حدودی کار به اتمام برسد.

اسنادی مورد نیاز اولین نیروگاه حرارتی کشور که
در طبس در حال احداث است را پذیرفت اما در
مرحله دوم از این کار سرباز زد و زیر بار نرفت و با این
کار پرداخت فاینانس چین به این نیروگاه هم سه
ماه به تعویق افتاد.
وی که از همراهی نکردن بانک توسعه صادرات
برای قبول عاملیت اعتبار اسنادی نیروگاه حرارتی
طبس گالیه مند بود افزود :با این که تمام مجوزهای
الزم از جمله ماده  62قانون محاسبات عمومی
کشور که معتبرترین مجوز برای طرح های اقتصادی
است را دریافت کردیم اما بانک توسعه صادرات
که در مرحله اول عاملیت اعتبار اسنادی اولین
نیروگاه زغال سوز کشور را پذیرفته بود مرحله دوم
که گشایش حساب برای  LCبود را نپذیرفت و با این
کار  3ماه زمان برای تامین اعتبار اسنادی این پروژه
به تعویق افتاد.
به گفته وی اگر بانک توسعه صادرات پشت وزارت
نیرو را خالی نمی کرد اکنون باید در مرحله ابتدای
گشایش اعتبار اسنادی این پروژه می بودیم.
به گفته وی بانک توسعه صادرات چون در خط
اعتباری چین ثبت نام کرده به تعهدش در مورد
نیروگاه حرارتی عمل نکرد .وی اعتبار اسنادی در
نظر گرفته شده برای این پروژه را  400میلیون
یورو و با اصل و فرع این تسهیالت  580میلیون
یورو اعالم و اظهار کرد :وزارت نیرو در حال رایزنی
با بانک های دیگر برای پذیرش عاملیت گشایش
حساب اعتبار اسنادی نیروگاه حرارتی است.
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مجری طرح های بازتوانی نیروگاه های
حرارتی کشور:در حال حاضر همچنان
تنها دست اندازی که درمورد تامین
فاینانس نیروگاه حرارتی طبس وجود
دارد مشکل قبول عاملیت از سوی
یک بانک است

• •پیشرفت  60درصدی تجهیزات داخلی

مجری طرح های بازتوانی نیروگاه های حرارتی
کشور با بیان این که  180تا 190نیرو در بخش
ایجاد و نصب تجهیزات داخلی نیروگاه حرارتی
طبس مشغول به کار هستند افزود :این بخش حدود
 60درصد پیشرفت فیزیکی دارد اما برای خرید و
نصب تجهیزات اصلی نیروگاه نیاز به تامین اعتبار
اسنادی است که به دلیل تامین نشدن منابع مورد
نیاز نمی توان کاری انجام داد.
وی اعتبار ریالی این پروژه را امسال  2میلیارد
و  300میلیون تومان اعالم کرد و گفت :برای
تخصیص اعتبار داخلی مصوب این پروژه نیاز است
تا بخشی از اعتبار اسنادی مورد نیاز تامین شود تا
این منابع به طور کامل تخصیص یابد.
وی  31اردیبهشت امسال هم به «خراسان جنوبی»

• •بزرگ ترین معدن حرارتی

عالوه براین با توجه به برنامه ریزی های انجام شده
در سال 96قرار است بزرگ ترین معدن زغال سنگ
حرارتی کشور با ظرفیت تولید ساالنه 2هزار و500
تن را هم آماده کنیم.
مجری طرح های بازتوانی نیروگاه های حرارتی
کشور تصریح کرد :وزارت نیرو برای ادامه عملیات
احداث نیروگاه حرارتی زغال سنگ طبس 460
میلیارد تومان اعتبار پیشنهاد کرده که در حال
مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور هستیم و معلوم نیست با چه میزان موافقت
شود .مهندس«نصراللهی» افزود :سال قبل هم
نیروگاه حرارتی طبس 400میلیارد تومان اعتبار
مصوب داشت که به دلیل عملیاتی نشدن اعتبار
اسنادی پروژه از این میزان بودجه مصوب 70
میلیارد تومان آن جذب شد.
مجری طرح های بازتوانی نیروگاه های حرارتی
کشور  15دی ماه سال گذشته هم در گفت وگو
با «خراسان جنوبی» به پذیرش عاملیت بانک
توسعه صادرات برای تامین اعتبار اسنادی مورد
نیاز از کشور چین اشاره کرد و گفت :قرار است
حدود  400میلیون یورو فاینانس برای تامین
تجهیزات و امکانات مورد نظر از کشور چین دریافت
شود که با قبول عاملیت از سوی بانک توسعه
صادرات در این زمینه یک قدم به جلو برداشته
شد .مهندس«نصراللهی» افزود :با قبول عاملیت
از سوی بانک توسعه صادرات ،وزارت نیرو در حال
رایزنی با بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری و
کمکهای اقتصادی و فنی ایران برای ارائه مجوزها
و رایزنیهای الزم با کشور چین است.

گزارش
کشاورزی

جذب  20درصد خسارت
سرمازدگی زعفران طبس از سوی
بهره برداران
فرخ نژاد 20 -درصد خسارت سرمازدگی سال
گذشته زعفران طبس از سوی بهره برداران جذب
شد.
مدیرجهاد کشاورزی طبس به «خراسان جنوبی»
گفت :برای جبران خسارت سرمازدگی سال گذشته
مزارع زعفران شهرستان 39میلیارد و  525میلیون
ریال تسهیالت كم بهره و بلند مدت به هزار و 152
نفر از زعفران كاران طبس اختصاص یافت که تاکنون
بیش از  20درصد این اعتبار توسط بهره برداران
جذب شده است.
مهندس «داوود بخشایی» با بیان این که كار برداشت
زعفران از سطح  404هكتارمزارع این شهرستان از
نیمه دوم آبان ماه آغاز شد افزود :با وجود خشكسالی
های متوالی پیش بینی می شود امسال حدود هزار
و  372كیلوگرم زعفران خشك استحصال شود.
وی ادامه داد :برای ارتقای سطح آگاهی زعفران
كاران و افزایش كیفی این محصول 2 ،كالس
آموزشی اصول صحیح کاشت ،آشنایی با بیماری ها
و آفات زعفران و فراوری بهداشتی زعفران تشكیل
شد.
مدیر جهاد کشاورزی طبس خدمات ارائه شده به
زعفران کاران را عالوه بر خدمات کارشناسی و تامین
نهاده های کشاورزی از قبیل کود و سم  ،خرید یک
دستگاه کولتیواتور باغی برای رندش کردن مزارع
زعفران شهرستان  ،توزیع  112کیلوگرم کود سولو
پتاس و  60لیتر اسید هیومیك به منظور تغذیه مزارع
زعفران در سطح  12هکتار اعالم کرد.
«بخشایی» گفت :با توجه به وسعت طبس و تنوع
شرایط آب و هوایی ،زمان برداشت این محصول در
نقاط مختلف شهرستان متفاوت بوده و بیشترین
سطح زیر كشت این محصول در بخش های
دستگردان و دیهوك است.
به گفته وی عملیات خرید حمایتی زعفران از
کشاورزانشهرستانتوسطاتحادیهتعاونیروستایی
شهرستان طبس ،در حال اجراست.

