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رحیم زاده -یک میلیارد و  200میلیون تومان از
مطالبات زعفران کاران استان برای خرید توافقی این
محصول در نوبت پرداخت است.
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی
استان با اعالم این خبر به خرید توافقی  2.5تن طالی
سرخ از کشاورزان استان اشاره کرد که تاکنون 2
میلیارد تومان بابت این خرید به زعفرانکاران استان
پرداخت شد و یک میلیارد و  200میلیون تومان
از مطالبات زعفران کاران باقی ماند که در نوبت
پرداخت قرار دارد« .عصمتی پور» در ادامه سطح زیر
کشت زعفران را در استان  15هزار هکتار اعالم کرد و
یادآور شد :امسال برای اولین بار در راستای حمایت
از تولیدکننده طرح حمایتی خرید توافقی زعفران
در استان اجرا شد .وی با بیان این که در خرید توافقی
 40درصد قیمت زعفران به صورت نقدی و  60درصد
پس از سه ماه پرداخت میشود ،افزود :زعفران پس
از تحویل به مراکز خرید برای تعیین عیار و کیفیت به
آزمایشگاه ارسال میشود و پس از سنجش درجه و
کیفیت ،این محصول قیمت گذاری می شود.
به گزارش روابط عمومی این سازمان وی اظهار کرد:
آنالیز زعفران در دو آزمایشگاه شهرستانهای قاینات
و بیرجند برای مشخص شدن درجه و کیفیت آن انجام
می شود و تاکنون  2تن و  500کیلوگرم زعفران از
کشاورزان خریداری شده که از این میزان  1.5تن در
سامانه ثبت شده است.

آسفالت یکی از شریان های
اصلی مهرشهر
خیابان  9دی به عنوان یکی از شریان های اصلی
مهرشهر آسفالت شد.
شهردار بیرجند از تکمیل عملیات زیرسازی و آسفالت
خیابان  9دی مهرشهر بیرجند خبر داد و با اشاره به
آسفالت بخشی از بلوار همت اظهار کرد :حوزه عمران
شهرداری در حال تکمیل عملیات زیرسازی و آسفالت
بقیه معابر مهرشهر که تاسیسات زیربنایی آن ها شامل
آب ،گاز و فاضالب انجام شده ،است«.جاوید» هدف از
اجرای این پروژه را تسهیل در رفت و آمد شهروندان و
ارائه خدمات بهتر اتوبوسرانی بیان کرد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
شهرداری بیرجند آسفالت معابر خاکی مهر شهر
تاکنون به مساحت  16هزار متر مربع و با برآورد هزینه
ای معادل  250میلیون تومان انجام شده است.

روی خط حادثه

کشف  154کیلوگرم تریاک
از  3خودرو
رضایی – در چند عملیات جداگانه  154کیلو و 350
گرم تریاک از سه خودرو کشف شد و  7متهم به مراجع
قضایی معرفی شدند.
سردار« شجاع» فرمانده انتظامی استان با اعالم
این خبر از كشف  102کیلو و  300گرم تریاک در
بازرسی از یک سواری پژو پارس توسط مأموران
انتظامی شهرستان سرایان خبر داد و گفت :در دو
عملیاتجداگانهدرشهرستانهایفردوسونهبندان
مأموران 52كیلو و  50گرم تریاك در بازرسی از یك
دستگاه پژو  405و سواری پراید كشف كردند.

 3هزار لیتر سوخت قاچاق
به مقصد نرسید
فرمانده انتظامی سربیشه از کشف سه هزار و
 ۲۰۰لیتر سوخت قاچاق خبر داد .سرهنگ «کارگر»
گفت :مأموران انتظامی شهرستان هنگام كنترل
محورهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک
شدند و در بازرسی از آن سه هزار و  200لیتر مواد
سوختی قاچاق از نوع گازوییل کشف كردند که در این
زمینه یک متهم به مراجع قضایی معرفی شد.

از میان خبرها

در نشست استانداران ادوار خراسان جنوبی عنوان شد

خراسانجنوبیازهستتابایدها
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور:
باید در مورد انتقال آب به استان فکری اساسی کرد

دولت  2.5تن طالی سرخ استان را توافقی خرید

طلب  1.2میلیارد تومانی زعفران
کاران از دولت

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

تاکید نماینده ولی فقیه
بر تبیین مهدویت

حسین قربانی
نشست استانداران ادوار خراسان جنوبی
پنجشنبه گذشته با حضور  18استاندار شامل 5
استاندار خراسان جنوبی 4 ،استاندار خراسان
قبل از تقسیم و  9استاندار عضو هیئت رئیسه
مجمع صنفی استانداران کشور و مدیران استان
برگزار شد و مسائل مختلف استان از جمله آب ،راه
آهن ،استمرار طرح ترسیب کربن و خشکسالی
مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
استاندار در این نشست با بيان اين که اقتصاد
مقاومتي رويکرد قالب دولت در حال حاضر است،
افزود :برمبناي اين استراتژي بيش از  ۲۰۰پروژه
اقتصاد مقاومتي در سطح ملي براي استان تعريف
شد كه پيگيري هاي الزم برای اجرایی شدن آن
ها ادامه دارد« .مروج الشریعه» اظهار کرد :تربیت
نيروي انساني متخصص ،توسعه صادرات و توسعه
خدمات آموزشي و دانشگاهي از نخستين و کليدي
ترين راهبردهاي توسعه استان است وگسترش
شناسایي و بهره برداري از منابع معدني ،گسترش
صنايع دستي و بومي استان ،صنايع و توليد انرژي
هاي نو و تجديدپذير و پيشگيري از خام فروشي نيز
از محورهاي مهم توسعه استان است که در دستور
کار قرار گرفته است .
مقام عالی دولت با اشاره به این که مجلس و دولت با
اعتماد کامل به مسئله تقویت مدیريت هاي منطقه
اي بپردازند،ادامه داد :اگر مجلس و دولت فكري
براي این امر نكنند همچنان در مسيرهاي كم
بهره و كم بازده پيش خواهيم رفت لذا بايد فكري
اساسي دراين زمينه شود و نگاه یکسان به مناطق
کمتر توسعه يافته كشور و روند تخصيص اعتبارات
براي جبران آن به صورت سنتي و مرسوم ،شكاف
موجود در بين مناطق برخوردار و كمتر توسعه يافته
را جبران نمي كند.
نماینده مردم شهرستان های فردوس ،بشرویه،
سرایان و طبس در مجلس شورای اسالمی با
تاکید بر این که خروجی این جلسات باید توسعه
استان باشد ،گفت :با وجود پتانسیل های فراوان
در این منطقه خراسان جنوبی به استانی بحران
زده تبدیل شده که از همه نظر در بحران قرار دارد.

به گفته «امیرحسنخانی» با وجود این که خراسان
جنوبی با محدودیت های مختلفی مواجه است
مانند دیگر استان های کشور نتوانسته از اعتبار
مربوط به توسعه استان استفاده کند و این به
دلیل آن است که جمعیت مالک بوده و در استان
در زمینه جمعیت مشکالتی وجود دارد و با این
جمعیت که در هر کیلومتر  5نفر است نمی توان بر
اساس طرح آمایش عمل کرد.

• •بومی سازی قوانین

نماینده مردم شهرستان های فردوس ،بشرویه،
سرایان و طبس در مجلس شورای اسالمی با
اعالم این که نسخه پیچیده شده برای استان
های دیگر در خراسان جنوبی قابل تجویز نیست
و نباید جمعیت را مالک اختصاص بودجه برای
خراسان جنوبی قرار داد ،ادامه داد :ریل و جاده
مناسب در استان نداریم وبا دارا بودن دو فرودگاه
با محدودیت های بسیاری در زمینه زیرساخت ها
مواجه هستیم و با وجود اقدامات بسیار در سال
های گذشته از خیلی از استان های دیگر عقب
هستیم طوری که هیچ شرکت بزرگ خصوصی در
استان وجود ندارد.
وی تاکید کرد :با توجه به خشکسالی سال های
گذشته نیاز به تبدیل کشاورزی سنتی به مدرن
است و باید بخشی از اشتغال بخش کشاورزی از
طریق بخش های آموزش و خدمات جبران شود.
وی گفت :برای پایداری جمعیت استان باید فکری
کرد و با توجه به این که بسیاری از شهرستان های
استان روی گسل قرار دارند باید با تخصیص 10
درصد آن چه بعد از زلزله هزینه می شود برای
مقاوم سازی واحدهای مسکونی اقدام کرد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور هم در این
جلسه با بیان این که خراسان جنوبی هم اکنون
استان تشنه ای است ،افزود :برای انتقال آب به
این استان باید فکر اساسی و برنامه جدی شود.
«اسماعیل نجار» با اشاره به مزیت های استان در
بخش های مختلف تاریخی ،گردشگری و معدنی
استان استخراج معادن را برای استان تاثیرگذار

نشت یابی  2.5لیتر بر ثانیه آب در یک شبکه روستایی
فاطمی -با انجام عملیات نشت یابی در شبکه
توزیع آب روستای کرند نشتی قابل توجه با دبی
 2.5لیتر بر ثانیه شناسایی و رفع شد.
رئیس اداره آب بدون درآمد و مدیریت مصرف
شرکت آب و فاضالب روستایی استان با اعالم
این خبر به نشت یابی شبکه توزیع در محل های
مشکوک روستای کرند توسط دستگاه نشت
یاب زئوفن اشاره کرد.
به گفته «عزیزی» در بازدیدهای انجام شده از
شبکهتوزیعحوضچههایشیرآالتوانجامتستهایدبیسنجی،وجودنشتیقابلتوجهدرشبکه
توزیع آب روستای کرند محرز و اقدامات الزم برای انجام عملیات حفاری و رفع ترکیدگی انجام شد.
به گفته وی تمام انشعابات خانگی این روستا مورد آزمایش قرار گرفت و چند مورد نشتی تاسیسات
داخلی منازل مشترکان شناسایی شد و رفع آن در دستور کار قرار گرفت .به گزارش روابط عمومی
این شرکت ،وی شناسایی انشعابات صنعتی و تجاری پرمصرف و کنتورهای معیوب و غیرمجاز را از
دیگر اقدامات اکیپ عملیاتی در این روستا برشمرد.
وی با اشاره به جمعیت  549نفر در قالب  156خانوار در این روستا تصریح کرد :این روستا شامل
 295انشعاب آب بوده و طول شبکه توزیع آن  7هزار و  500متر با مخزن ذخیره به حجم 100
مترمکعب است.

ورود  ۳۴تن عدس و لوبیای  ۴هزار تومانی برای کنترل بازار
 34تن عدس و لوبیا چیتی وارد چرخه تنظیم بازار استان شد .کارشناس تعاون روستایی استان
با اشاره به ورود  22تن عدس و  12تن لوبیا چیتی در چرخه تنظیم بازار استان از فروش  15تن از
این اقالم تاکنون خبر داد.
«سرمدی» قیمت این اقالم تنظیم بازار را به ازای هر کیلوگرم  4هزار تومان اعالم کرد و افزود:هم
اکنون 7تن لوبیا و  12تن عدس در فروشگاه های تعاون روستایی موجود است که با قیمت تنظیم
بازار عرضه می شود.
به گفته وی مکاتباتی با پادگان ها ،بیمارستان ها و ...برای فروش این اقالم انجام شده و این اقالم
در شرکت های تعاون روستایی استان قابل عرضه است.

دانست و ادامه داد :بیالن آبی استان در سال
گذشته منفی  ۱۸۳میلیون متر مکعب بود که با
مدیریت صحیح این رقم هم اکنون به منهای ۱۵۰
میلیون متر مکعب رسیده است.
به گفته وی باید در مورد انتقال آب به استان فکری
اساسی کرد ضمن این که استمرار اجرای ترسیب
کربن در منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است و
توانمند کردن جوامع محلی و تغییر الگوی کشت
و همچنین آبیاری تحت فشار می تواند در مدیریت
آبی استان اثربخش باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در
ادامه با بیان این که اعتبارات استان از سال ۹۴
از سرجمع  ۱۱۲میلیارد تومان به  ۶۴۴میلیارد
تومان ارتقا پیدا کرد و امسال تا این لحظه حدود
 ۳۲درصد تخصیص و نقدینگی اعتبارات را داشته
ایم ،افزود :اعتبارات طرح های ملی از  ۲۴میلیارد
به  ۴۶میلیارد تومان رسیده است و ارزش افزوده
بخش های استانی تا سال  ۹۳در بخش کشاورزی
به  ۱۸هزار و  ۵۴۵میلیون ریال و در بخش صنعت
و معدن به  ۱۳هزار و  ۳۹۸میلیون ریال و در
بخش خدمات به  ۳۱هزار و  ۸۶۵میلیون ریال
رسیده است.
«هادی آرین» تولید ناخالص خراسان جنوبی در
سال  ۹۳را حدود  ۶۴هزار و  ۸۸تن دانست و
ادامه داد :نرخ تورم استان طبق آخرین آمار ۸.۴
است و متوسط هزینه خالص یک خانوار در سال
 ۹۵حدود  ۱۸۴هزار تومان ونرخ مشارکت اقتصاد

در سال گذشته نیز  ۱۰.۷بوده است .وی عمده
محصوالت کشاورزی استان را زرشک ،زعفران،
پنبه و پسته و عناب برشمرد و یادآور شد۲۷۱ :
معدن با ذخیره قطعی هزار و  ۴۸۳میلیون تن
در استان وجود دارد و در مجموع  ۳۴۸معدن و
محدوده معدنی با هزار و  ۷۱۴میلیون تن ذخیره
در استان است.

• •تغییر نگاه

رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز یکی از مشکالت
اساسی موجود در کشور را در سال های گذشته
نگاه یکسان به نقاط مختلف کشور با شرایط
یکسان دانست و گفت:نگاه استانداران باید از نگاه
هزینه ای به درآمدزایی تغییر کند و صحنه عمل
استانداران وسیع تر شود و نمایندگان هم به جای
نگاه محلی ومنطقه ای باید نگاه ملی داشته باشند.
به گفته مهندس «شافعی» عده ای در تهران برای
همه کشور نسخه واحدی نوشته اند و اجرا می کنند
لذا به توانمندی های خاص هر منطقه کم توجهی
شده که توزیع نامتوازن را به دنبال دارد .بسیاری از
مناطق محروم در دور باطل توسعه یافتگی گرفتار
شده اند و تفویض اختیارات از سوی وزارتخانه ها
خیلی کم است.
«طاهری» دبیر مجمع استانداران هم گفت  :این
مجمع با هدف انتقال تجربیات و سوابق خدمتی
به استانداران جدید تشکیل شد و آماده هرگونه
همکاری برای توسعه خراسان جنوبی است.

مشتاق  -نماینده ولی فقیه در استان بر تبیین
مهدویت برای افراد جامعه تاکید کرد.
حجت االسالم والمسلمین «عبادی» روز گذشته در
دیدار قائم مقام بنیاد مهدویت کشور ایجاد رشته های
دانشگاهی و تخصصی برای حفظ شرایط جامعه را
مهم دانست و گفت :با راه اندازی دانشگاه مهدویت
گزینش هایی باید برای اساتید برجسته انجام شود و
سهمیه پذیرش این دانشگاه برای هر یک از استان ها
متناسب با جمعیت آن استان باشد.
به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در
خراسان جنوبی وی اظهار کرد :برخی کارها با برنامه
ریزی و آرمان های مفیدی انجام می شود اما به دلیل
اینکهبهافرادبیکفایتسپردهمیشودنتیجهخوبی
ندارد که باید با کیفی سازی سعی کرد جلوی این
فرصت سوزی ها گرفته شود .قائم مقام بنیاد مهدویت
کشور هم در این دیدار از راه اندازی دانشگاه مهدویت
از سال آینده در کشور خبر داد.
حجتاالسالم «کفیل» با اشاره به اقدامات انجام
شده توسط این بنیاد در خراسان جنوبی تاکید کرد:
از اقدامات با موضوع مهدویت در ادارات حمایت
خواهد شد.

نماز باران دوشنبه در بیرجند
نماز باران دوشنبه هفته جاری در بیرجند اقامه می
شود.
امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به خشکسالی های
پی در پی در استان و درخواست های مردمی برای
اقامه نماز باران در مرکز استان گفت :خشکسالی
و کاهش بارندگی ها در استان سختی های زیادی
برای مردم و کشاورزان به دنبال داشته و بر این اساس
درخواست های زیادی برای برپایی و اقامه نماز
باران در استان به دفتر امامت جمعه ارسال و مقرر
شد نماز طلب باران دوشنبه هفته جاری در بیرجند
برگزار شود.حجت االسالم والمسلمین «مختاری»
افزود :نماز باران دوشنبه هفته جاری در مصالی
المهدی(عج) بیرجند به امامت حجت االسالم
والمسلمین«اسدی» برگزار خواهد شد.

