اخبار
رویداد

توزیع  18هزار کیلوگرم بذر یارانه ای
بین کشاورزان استان
فاطمی  17-هزارو  770کیلوگرم بذر منداب به
صورت یارانه ای بین کشاورزان استان توزیع شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اعالم این
خبر به «خراسان جنوبی» ارزش بذر یارانه ای منداب
استان را  62میلیون تومان و سطح زیر کشت امسال
این محصول را هزارو  630هکتار اعالم کرد.
به گفته «ولی پور» بشرویه با  320هکتار بیشترین
سطح زیر کشت کود سبز در استان را به خود اختصاص
داده است .وی افزایش ماده آلی ،اصالح بافت و
افزایش حاصلخیزی خاک ،کنترل و ذخیره سیالب
و روان آب ها در فصل پاییز و زمستان و  ...را از اهداف
کشت کود سبز (منداب) در استان برشمرد.

جابهجایی 1.8میلیونمسافردر 8ماه
رحیم زاده -در 8ماه امسال 1.8میلیون مسافر توسط
ناوگان حمل و نقل برون شهری در داخل و خارج
استان جابه جا شدند.
سرپرست معاونت حمل ونقل اداره كل راهداری و
حمل و نقل جاده ای استان با اعالم این خبر گفت :در
 8ماه امسال بیش از  479هزار مسافر وارد استان و
 537هزار مسافر هم از استان خارج و بیش از 807
هزار مسافر هم درون استان جابه جا شدند.
به گزارش روابط عمومی این اداره كل «گرجی»
بیشترین و کمترین سهم جابه جایی مسافر را به
ترتیب مربوط به مركز استان با  54درصد و شهرستان
اسدیه اعالم کرد .به گفته وی هم اکنون هزار و
 683راننده با  214دستگاه سواری و کرایه با عمر
متوسط  7.6سال 121 ،دستگاه مینی بوس با عمر
متوسط  21.2سال و  246دستگاه اتوبوس با عمر
 11.7سال جابه جایی مسافران از شش پایانه استان
را انجام می دهند.

انتصاباعضایگروههماهنگیشورای
فرهنگعمومیاستان
مشتاق -نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اعضای
گروه هماهنگی و برنامه ریزی شورای فرهنگ عمومی
استان را منصوب کرد.
به گزارش «خراسان جنوبی» بر اساس حکم صادر
شده  32نفر به عنوان اعضای این گروه منصوب شدند
و «مهدی رحیم آبادی»« ،زهره روستا»« ،احمد مالیی»،
«فرشته اسدزاده»« ،محمدعلی جعفری»« ،حسن
خسروی» و «محمدحسین رخشانی» از جمله اعضای
منتخب این گروه هستند.
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اخبار

سه شنبه با امضای  ۱۲تفاهم نامه انجام شد

دورخیزبرایایجادهزارفرصتشغلی

حسین قربانی  -سه شنبه همایش سرمایه گذاری،
تولید و اشتغال در استان با حضور  122سرمایه
گذار خارج از استان ،مسئوالن خراسان جنوبی و
تعدادی مهمان کشوری و خارجی در حالی برگزار
شد که با امضای  12تفاهم نامه همکاری همراه
بود و اگر این تفاهم نامه های امضا شده روزی به
قرارداد تبدیل شود و سخنان حاضران در این جمع
جامه عمل بپوشد ،استان نه تنها گل بلکه گلستان
خواهد شد هر چند هنوز زود است که در این بحث
قضاوت کنیم.

• •اولویت های توسعه استان

استانداردرهمایشسرمایهگذاری،تولیدواشتغال
که سه شنبه گذشته با حضور 122سرمایه گذار
داخلی و جمعی از مسئوالن کشوری و خارجی
برگزار شد با استناد به اطالعات و داده های سند
آمایش خراسان جنوبی که دو هفته قبل تهیه شد؛
معادن ،صنایع دستی ،اقتصاد مرز با معابر با ارزش،
دانش آموختگان دانشگاه ها و آب را از اولویت های
توسعه استان مطرح کرد.
«مروج الشریعه» با بیان این که به زودی در خضری

دشت بیاض احداث بزرگ ترین نمایشگاه صنایع
دستی استان آغاز می شود افزود :هر اقدامی که
الزم باشد باید برای فرش خراسان جنوبی با توجه
به جایگاه آن انجام شود.
وی با اعالم این که ایجاد دو هزار و 200شغل در
نهبندان در راستای سفر مقام معظم رهبری به این
شهرستانبایدعملیشود،بهواگذاری 200هکتار
زمین رایگان از سوی استانداری برای سرمایه
گذاری در این منطقه اشاره و از اقتصاد مرز با معابر
با ارزش آن به عنوان یکی از محورهای توسعه استان
یاد کرد .استاندار با بیان این که زیرساخت هایی
مانند راه آهن بیش از گذشته مورد توجه قرار می
گیرد ،افزود :حق این نیست که از سر ناچاری از
اعتبار استانی  20میلیارد تومان برای احداث راه
آهن بگذاریم.
«مروج الشریعه» از دانش آموختگان دانشگاهی به
عنوان یکی از مزیت های خراسان جنوبی یاد کرد
و ادامه داد :دانشگاه های بیرجند و صنعتی می
توانند در توسعه استان به ویژه در زمینه سرمایه
گذاری آی تی و آی سی تی نقش آفرین باشند.
  معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز در

این همایش گفت :رونق اقتصادی یکی از مهم
ترین اولویت های خراسان جنوبی است و مهم ترین
دغدغه در این زمینه آن است که بتوان از ظرفیت
استان ثروت تولید کرد.
«باللی» با بیان این که یک چهارم جمعیت شهر
بیرجند دانشجو هستند افزود :ایجاد یک سبد
درآمدی جدید به نام آی سی تی باید با توجه
به وجود ظرفیت خوب نیروی انسانی آن مورد
توجه قرار گیرد« .احتشام»رئیس اتاق بازرگانی،
صنعت ،معدن و کشاورزی بیرجند نیز گفت :اگر

نیاز9میلیونیوروییبرایتکمیلنهاییتصفیهخانهفاضالب بیرجند
رحیم زاده-تکمیل نهایی پروژه تصفیه خانه
فاضالب بیرجند منوط به تامین  9میلیون یورو
است .مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان در
گفت وگو با «خراسان جنوبی» این خبر را اعالم و
بر این نکته تاکید کرد که به دلیل پاسخگو نبودن
اعتبارات ملی و استانی برای اجرای طرح تصفیه
خانه فاضالب بیرجند استفاده از وام بانک تجارت
و توسعه اکو در دستور کار قرار گرفت.
به گفته «هاشمی مقدم» سال  91پیرو انعقاد
قرارداد شرکت آب و فاضالب با بانک تجارت
و توسعه اکو برای طراحی ،نصب و راهاندازی و
اجرای عملیات ساختمانی یک مدل از تصفیه
خانه به ظرفیت حداکثر 250لیتر بر ثانیه
و17 ،...میلیون یورو اختصاص یافت.
وی گفت :هم اکنون  100درصد عملیات
اجرایی احداث خط انتقال تصفیه خانه فاضالب
بیرجند به اتمام رسیده و فعالیت تکمیلی و رفع
نواقص در دستور کار قرار دارد .وی با اشاره به
آزاد شدن سه میلیون و  900هزار یورو به عنوان

تشریحپتانسیلهایاستانبرای
گسترشهمکاریباکشورهایمنطقه
مدیران توانا و خالق استان انگیزه الزم برای توسعه
منطقه داشته باشند اقدامات موثری برای تجاری
سازی ایده ها می توان انجام داد.
حجت االسالم والمسلمین «عبادی» رئیس مجمع
نمایندگان استان نیز سرمایه گذاری در معدن و
صنعت را با توجه به همجواری با افغانستان و وجود
محصوالت کشاورزی منحصر به فرد ،از ظرفیت
های موجود در خراسان جنوبی دانست و ادامه داد:
رونق مرز بیش از گذشته باید مورد توجه قرار گیرد.
«مقدسی» دادستان استان هم گفت :با همه توان
امنیت سرمایه گذاران و حمایت از سرمایه گذاری
را در استان دنبال می کنیم.
امیر «یوسفی» فرمانده ارشد آجا در استان هم اظهار
کرد :فرماندهان نیروهای مسلح استان امنیت الزم
را برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران در استان
فراهم می کنند تا آنها بتوانند به خوبی در زمینه
سرمایه گذاری اقدام کنند.
در این همایش عالوه بر برپایی نمایشگاه توانمندی
های 11شهرستان استان 12 ،تفاهم نامه سرمایه
گذاری بخش خصوصی در حوزه های فناوری
اطالعات ،معدن و کشاورزی منعقد شد.

پخل بافی ثبت ملی شد
فاطمی-مهارت پخل بافی( سبد کاهی) استان در
فهرست آثار معنوی کشور به ثبت رسید .مسئول
حوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان با اعالم این خبر به
انجام پخل بافی در بیشتر شهرستان های استان
اشاره کرد .به گزارش روابط عمومی این اداره کل
«برآبادی» یادآور شد :این صنعت دست در فصل
بهار موسم برداشت گندم رونق بیشتری دارد.

حاجی آباد زیرکوه شنبه گاز ندارد
آخرین قسط بانک تجارت و توسعه اکو یادآور شد:
با احتساب این رقم تاکنون  17میلیون یورو برای
این طرح از این محل هزینه شده است.
وی نیاز استان برای تکمیل این پروژه را 26
میلیون یورو اعالم کرد و گفت :برای اختصاص 9
میلیون یوروی دیگر از بانک تجارت و توسعه اکو
پیگیری هایی انجام و گزارش های توجیهی تهیه
و مصوبه اولیه آن دریافت شده است.

وی با توجه به این که در صورت تامین اعتبار این
پروژه تا پایان سال  97تکمیل می شود ،ابراز
امیدواری کرد :اختصاص  9میلیون یوروی مورد
نیاز به تایید دولت و شورای اقتصاد پول برسد.
به گفته «هاشمی مقدم» پروژه تصفیه خانه به
ظرفیت  140هزار نفر و به روش لجن فعال
طراحی شده و اکنون در مرحله آغاز عملیات
تست و آب بندی است.

حیدری – گاز شهر حاجی آباد شنبه از ساعت ۸
صبح به مدت  12ساعت قطع می شود.
کارشناس روابط عمومی شرکت گاز استان با اعالم
این خبرگفت :قطعی گاز به دلیل انجام تعمیراتی
در شبکه گازرسانی حوزه شهرستان زیرکوه اتفاق
می افتد و پس از پایان تعمیرات گاز این شهر مجدد
وصل خواهد شد« .فوداجی» از مشترکان این شهر
خواست تمهیدات الزم در این زمینه را لحاظ کنند.

استاندار خراسان جنوبی در نشست مشترک
رئیس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در
امور پناهندگان ،کنسول پاکستان ،مسئول امور
کنسولی سفارت تاجیکستان و دبیر دوم سرکنسول
گری افغانستان به تشریح ظرفیت های استان به
منظور گسترش همکاری ها با کشورهای منطقه
ای پرداخت.
«مروج الشریعه» در این دیدار به بیش از  ۳۶نوع ماده
معدنی و شناسایی معادن غنی لیتیوم به تازگی در
بخش هایی از استان اشاره کرد و خراسان جنوبی
را خاستگاه اصلی معادن زغال سنگ کشور نامید.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری؛ وی
اظهار کرد :عالوه بر این بیش از  ۹۵درصد تولید
عناب و زرشک در کشور از این استان تامین می
شود و حمایت و گسترش فراوری گیاهان دارویی از
اولویت هاست.
وی برخورداری از کویر را هم فرصتی برای توسعه
صنعت پرورش شتر نام برد که در این زمینه چند
سرمایه گذار خارجی و داخلی نیز ورود کرده اند.
«موگلتاز ودای مامو» ،رئیس دفتر کمیساریای عالی
سازمان ملل در امور پناهندگان در منطقه شرق کشور
نیز در این دیدار ارائه خدمات در حوزه های آموزش،
بهداشتی و معیشتی و حقوقی به پناهندگان را از
مهم ترین فعالیت های این دفتر برشمرد.
در ادامه این نشست ،کنسول پاکستان مسئول امور
کنسولی سفارت تاجیکستان و دبیر دوم سرکنسول
گری افغانستان نیز در سخنانی ضمن ابراز خرسندی
از حضور در همایش سرمایه گذاری ،تولید و اشتغال؛
محورهای مشترک توسعه ای استان را مورد تاکید
قرار دادند.

 8686تن شلغم در مزارع استان
رحیم زاده -برداشت شلغم علوفه ای از مزارع استان
هشت هزارو  686تن برآورد شد.
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی
استان با اعالم این خبر به «خراسان جنوبی» سطح
زیر کشت شلغم علوفه ای سال زراعی جاری را در
استان  505هکتار اعالم و برآورد کرد :از این سطح
هشت هزارو  686تن محصول به ارزش  2.7میلیارد
تومان برداشت شود.
به گفته «عصمتی پور» قاینات با 185هکتار بیشترین
سطح زیر کشت شلغم را در استان به خود اختصاص
داده است.
وی یادآور شد :این محصول از اواخر مرداد ماه کشت
می شود و برداشت آن تا اواخر آبان ماه ادامه دارد.

