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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

تخممرغهای وارداتی روی شانه وعدهها

رویداد

تذکر کتبی «افضلی»
به رئیس جمهور و  3وزیر

اخبار توزیع تخم مرغ های وارداتی در استان های همجوار تکذیب شد

افتتاح 137پروژهبیرجنددردههفجر
حیدری –دهه فجر امسال  137پروژه عمرانی و
خدماتی در مرکز استان افتتاح و کلنگ زنی می شود.
فرماندار بیرجند با بیان این مطلب اعتبار این پروژه
ها را بیش از  736میلیارد ریال اعالم کرد که از این
رقم  460میلیارد ریال مربوط به پروژه های افتتاحی
و  280میلیارد ریال هم مربوط به پروژه هایی است که
قرار است در این دهه آغاز شود.
«ناصری» در ادامه از نواختن زنگ انقالب در 14بهمن
در تمام مدارس بیرجند خبر داد و به «خراسان جنوبی»
گفت 8:پروژه شاخص نیز در این ایام در مرکز استان به
بهره برداری خواهد رسید.
به گفته وی در دهه فجر امسال فضاسازی برای ایجاد
حال و هوای پیروزی انقالب مهم است و بر این اساس
در تمام دهستان های بخش مرکزی و روستاهای پر
جمعیت ستاد مردمی دهه فجر تشکیل خواهد شد.
وی افزود :مراسم ورود امام خمینی (ره) به میهن نیز به
صورت محوری و خاص در بیرجند برگزار خواهد شد
و در این دهه واحدهای صنفی ،اداره ها و ستادهای
مردمی ایستگاه های صلواتی و همچنین نمایشگاه
های انقالبی برپا خواهند کرد.

 3هزار متر فرش بافت مددجویان
خارج استان پهن شد
رحیم زاده 3 -هزارو  330متر مربع فرش دست باف
مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان به
ارزش یک میلیاردو 652میلیون تومان به دیگر استان
ها و خارج کشور صادر شد.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام
خمینی(ره) استان با اعالم این خبر به «خراسان
جنوبی» به تولید  814تخته فرش از ابتدای امسال
توسط مددجویان این نهاد در استان اشاره کرد.
«حسینی» در ادامه سهمیه این نهاد حمایتی برای
ایجاد اشتغال در استان را حدود  52میلیارد تومان
اعالم کرد که از این رقم  34.5میلیارد تومان از محل
اعتبارات قرض الحسنه بانک ها و بیش از 16.4
میلیارد تومان هم از محل اعتبارات داخلی کمیته
امداد امام خمینی(ره) تامین می شود.
به گفته وی تاکنون 73درصد از سهمیه مصوب استان
برای ایجاد اشتغال توسط این نهاد حمایتی از دو
مبحث امداد و بانک ها ابالغ شده و از اعتبارات ابالغی
هم تاکنون  63درصد جذب و پرداخت شده است.

رحیم زاده -شانه وعده ها برای توزیع تخم مرغ
تنظیم بازار در خراسان جنوبی در حالی روز به روز
سنگین تر می شود که رسانه ها از توزیع این کاالی
تنظیم بازار در برخی استان های کشور از یک هفته
قبل خبر می دهند.
در گزارش میدانی «خراسان جنوبی» از تعدادی
از مراکز و فروشگاه های عرضه مواد پروتئینی و
سوپرمارکت های بیرجند خبری از تخم مرغ های
تنظیم بازار وارداتی برای عرضه نبود.
موضوعی که مدیر توسعه بازرگانی سازمان
جهادکشاورزی استان در مورد آن این طور می
گوید :ثبات بازار تخم مرغ از  10روز گذشته ورود
تخم مرغ های تنظیم بازار وارداتی به استان را
منوط به شرایطی برای توجیه این اقدام برای
مصرف کننده و تولید کننده کرده است.
به گفته «بیجاری» هم اکنون تخم مرغ با قیمت
پنج هزار و  400تومان از تولید کننده های استان
خریداری می شود و با قیمت شش هزار و  100در
اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.
وی در ادامه به مازاد بودن تخم مرغ تولیدی استان
و صادرات آن به دیگر استان های کشور اشاره می
کند و یادآور می شود :سازمان جهاد کشاورزی
خراسان جنوبی پیرو نامه ارسالی وزارت متبوع در
 25دی ماه جاری برای ورود تخم مرغ وارداتی

تنظیم بازار به استان خواستار ارائه شرایط و قیمت
این کاال شده است.
به گفته وی قیمت تخم مرغ های وارداتی تنظیم
بازار باید به گونه ای باشد که عالوه بر تولید کننده
برای خریدار هم توجیه داشته باشد.
وی در تکمیل این گفته توضیح می دهد :اگر
قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی از پنج

هزار و  400تومانی خرید از تولید کننده استان با
احتساب ریزش ،شکستگی ،سود و ...کمتر باشد،
ورود این کاالی وارداتی به استان توجیه دارد و این
اقدام انجام خواهد شد.
وی با اشاره به افزایش حقوق تولیدکنندگان مانند
دیگر اقشار به تناسب نرخ تورم بر این نکته تاکید می
کند که قیمت تخم مرغ در فصول مختلف متفاوت

است و با توجه به افزایش نرخ این کاال در زمستان با
در نظر گرفتن قیمت تخم مرغ در مدت مشابه سال
گذشته با احتساب نرخ تورم باید به طور میانگین
تخم مرغ با نرخ پنج هزار و  700تومان عرضه شود.
وی بر این اساس می گوید :برای رسیدن قیمت پنج
هزارو  700تومانی به طور حتم محموله هایی از
تخم مرغ های وارداتی تنظیم بازار با توجه به شرایط
اعالمی به خراسان جنوبی انجام خواهد شد.
وی به این سوال که چرا تخم مرغ های وارداتی با
قیمت پنج تا پنج هزارو  600تومان در استان های
همجوار توزیع می شوند و در استان از این نوع تخم
مرغ ها خبری نیست ،پاسخ می دهد :با پیگیری
های انجام شده از طریق استان های خراسان
رضویوشمالیتاکنونهیچگونهتخممرغوارداتی
تنظیم بازار با قیمت کمتر از شش هزار تومان به این
استان ها وارد نشده است.
وی این نکته را هم یادآور می شود که به طور معمول
قیمت تخم مرغ در فصل زمستان به علت شیوع
بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان ،کوتاه شدن
طول روز و کم شدن فرصت برای دان خواری،
افزایش تقاضا و ...افزایش دارد.
وی از خراسان جنوبی به عنوان یکی از استان هایی
نام می برد که تخم مرغ مازاد داشته و به دیگر استان
ها این کاالی پروتئینی را صادر می کند.

مشارکت  240خانوار روستایی برای ایجاد  825شغل
فاطمی 240-خانوار روستایی بیرجند با ورود در
یک طرح مشارکتی برای  800روستایی به صورت
غیرمستقیم و برای  25نفر به طور مستقیم شغل
ایجاد می کنند.
مدیر صندوق کارآفرینی امید استان با اعالم این
خبر به «خراسان جنوبی» گفت 240:خانوار اهالی
روستایگازاروتابعه باهمکاریصندوقکارآفرینی
امید استان اقدام به احداث کارخانه بسته بندی
محصوالت کشاورزی می کنند.
«زنگنه» با بیان این که برای اجرای این طرح یک
میلیارد و  900میلیون تومان تسهیالت پرداخت
می شود ،افزود :از این میزان اعتبار یک میلیارد
تومان به عنوان سرمایه در گردش برای خرید

محصوالت کشاورزی و  900میلیون تومان هم
برای احداث کارخانه و تامین ماشین آالت و
تجهیزات هزینه می شود .وی با توجه به این که
کارمزد این تسهیالت  3درصد ،دوره تنفس
دو سال و بازپرداخت  6ساله است ،یادآور شد:
عملیات ساختمانی این پروژه  90درصد پیشرفت
فیزیکی دارد و صد درصد اعتبارات تخصیص یافته
و بر اساس پیشرفت پروژه آزاد می شود.
وی ابراز امیدواری کرد :بر اساس برنامه زمان
بندی انجام شده این پروژه ابتدای سال  97به
بهره برداری برسد .وی با بیان این که  10طرح
مشارکتی در استان در حال اجراست ،افزود :از
این تعداد  8طرح در دست اجراست و  2طرح در

مرحله تشکیل پرونده قرار دارد .وی از طرح های
مشارکتی در حال اجرای استان به پرورش شتر و
خوراک دام در نهبندان ،پرورش ماهی ازمیغان
طبس ،بسته بندی محصوالت کشاورزی سربیشه
و...اشاره کرد و افزود :به تازگی مصوبه دو طرح
دیگر شامل بسته بندی محصوالت کشاورزی برای
درمیان ابالغ شده است .به گفته وی پرداخت
تسهیالت در شهرهای مرزی صفر درصد و برای
دیگر شهرستان ها سه درصد است و طرح های
مشارکتی با هدف توانمندسازی و ایجاد اشتغال
پایدار در روستاها اجرا می شود .وی یادآور شد:
در طرح های مشارکتی حداقل  50تا  200خانوار
روستایی با ضمانت کارت یارانه حضور دارند.

فرسودگی  140کیلومتر شبکه توزیع آب بیرجند
کوثری 140 -کیلومتر از شبکه توزیع آب
بیرجند فرسوده بوده و نیاز به اصالح و بازسازی
دارد.
مدیر اداره آب و فاضالب بیرجند با اعالم این خبر
به «خراسان جنوبی» گفت :براساس مطالعات
مصوب انجام شده در سال ۹۵-۹۶حدود 140
کیلومتر از شبکه توزیع شهر بیرجند به دلیل
عواملی مانند فرسودگی ناشی از قدمت ،اتمام
عمر مفید لولهها ،واقع شدن شبکههای اصلی در
زیر جداول و با توجه به مجتمع سازیهای انجام
شده نیاز به اصالح شبکه و نوسازی دارد.

مهندس«هاشم آبادی»با بیان این که اعتبارات
ت بندی و اصالح شبکه در دستور
تخصیصی اولوی 
کار قرار دارد ،یادآور شد :سال گذشته 280
میلیون تومان از اعتبارات استانی این امور برای
پروژههای آب رسانی ،اصالح و توسعه ،مرمت و
بازسازی تأسیسات هزینه شد.
به گفته وی با پیگیری های انجام شده با شرکت
مهندسی آب و فاضالب کشور و وزارت نیرو هم از
محل ردیف های ملی کاهش هدررفت و بازسازی
تأسیسات آبی شهرهای دارای تنش آبی نیز 920
میلیون تومان جذب و برای اجرای پروژ ههای

کاهش هدررفت ،پروژههای آب رسانی و تأمین
تجهیزات هزینه شد.
وی یادآور شد :با وجود کمبود منابع درآمدی
جاری کمک قابل توجهی به تأمین آب فعلی شهر
بیرجند و جلوگیری از خلل در ارائه خدمات انجام
شده و در این زمینه در سال گذشته  6کیلومتر
اصالح شبکه آب اجرا شد.
به گفته وی امسال هم تاکنون  7.2کیلومتر
اصالح شبکه و هزار فقره بازسازی انشعابات با
اعتباری بیش از  11میلیارد ریال انجام شده و
با تخصیص اعتبارات اقدامات ادامه می یابد.

مشتاق – نماینده مردم نهبندان و سربیشه به رئیس
جمهور و وزرای دادگستری ،اقتصاد و دارایی و
نیرو برای رسیدگی به موضوع آب و وضعیت سپرده
گذاران موسسه مالی افضل توس تذکر کتبی داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی «افضلی» در تذکر
کتبی به رئیس جمهور ،وزیران دادگستری و امور
اقتصادی و دارایی در مورد رسیدگی به وضعیت
سپرده گذاران صندوق افضل توس خواستار آن شد
به منظور شفاف سازی و رفع مشکل مردم دستور
رسیدگی و تسریع در احقاق حق سپرده گذاران با
پرداخت اصل مبالغ سپرده گذاری شده انجام شود.
وی همچنین در تذکر کتبی دیگر خود از وزیر نیرو
خواست به مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی
ومدیرعاملآبمنطقهایاستاندستورهمکاریویژه
برای تامین آب مورد نیاز طرح های تولیدی کوچک از
جمله مرغداری ها به منظور رونق تولید و ماندگاری
حداقلی جمعیت در روستاها را بدهد.

 3چاه غیر مجاز پلمب شد
سه حلقه چاه غیر مجاز در قاینات پلمب شد.
سرپرست امور منابع آب شهرستا نهای قاینات و
زیرکوه با اعالم این خبر گفت :با دستور قضایی ،در
دی ماه جاری  3حلقه چاه غیر مجاز در اراضی دشت
اسفدن شهرستان قاینات پلمب شد.
«هاونگی» افزود :با توجه به خشکسالیهای چند دهه
گذشته کسری مخزن آب زیرزمینی این شهرستان به
میزان  24.4میلیون مترمکعب بوده که سعی بر این
است با اجرای طرح تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی
این میزان کاهش یابد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
استان ،شهرستان های قاینات و زیرکوه دارای
بیشترین تعداد چاه غیرمجاز در استان هستند.

تفاهم نامه «بیا در مورد افسردگی
حرف بزنیم»
فاطمی -تفاهمنامه جهاد دانشگاهی و دفتر فرهنگی
و اجتماعی استانداری با عنوان «بیا در مورد
افسردگی حرف بزنیم» منعقد شد.
«صادقی» رئیس جهاد دانشگاهی استان با اعالم
این خبر گفت :بر اساس این تفاهم نامه دبیرخانه
علمی آسیبهای اجتماعی استان برگزاری نشست
کتابخوان را در دستور کار خود قرار داده و اولین
نشست با عنوان «بانوی فرزانه»  10بهمن ماه امسال
برگزار می شود.

بوی تریاک از بار ضایعات کامیون
فرمانده انتظامی استان از کشف  150کیلوگرم
تریاک در بازرسی از یک دستگاه کامیون حامل بار
ضایعات در شهرستان نهبندان خبر داد.
به گفته سردار «مجید شجاع» این کامیون در مسیر
سیستانوبلوچستانبهسمتشهرهایمرکزیکشور
در حرکت بود که توسط مأموران ایستگاه بازرسی
سهل آباد شهرستان نهبندان متوقف و این محموله
کشف و خودرو توقیف و یک متهم دستگیر شد.

