اخبار
رویداد

تبیین فرصت های نوین تولید و
اشتغال شرق کشور فردا در بیرجند
رحیم زاده -اولین همایش ملی فرصت های نوین
تولید و اشتغال شرق کشور فردا در بیرجند برگزار
می شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی استان با اعالم این خبر به «خراسان جنوبی» به
ارسال  317اثر به دبیرخانه این همایش در دانشکده
کشاورزی بیرجند در بازه زمانی  15تیر تا  30آبان ماه
امسال اشاره کرد که از این تعداد  287مقاله مورد
پذیرش قرار گرفت و  17مقاله هم برای سخنرانی و
 270اثر هم در بخش پوستر انتخاب شد.
«جاده گی» علوم زراعی و باغبانی ،گیاه پزشکی،
دام ،طیور و صنایع وابسته ،مدیریت منابع آب و خاک
و کارآفرینی ،نوآوری و تغییر روش آموزشی در بخش
کشاورزی را از محورهای همایش برشمرد و یادآور شد:
ارائه مقاله ها در دانشکده کشاورزی و افتتاح همایش
در تاالر والیت دانشگاه بیرجند برگزار می شود.

مدیر ستادی بانک کشاورزی استان خبر داد

پرداخت  10.1میلیارد تومان
تسهیالت به عشایر آسیب پذیر

رحیم زاده-از ابتدای امسال 101میلیارد ریال
تسهیالت توسط بانک کشاورزی به عشایر آسیب پذیر
استان پرداخت شد.
مدیر ستادی بانک کشاورزی استان با اعالم این خبر به
«خراسان جنوبی» گفت :از این رقم  38میلیارد ریال
تسهیالت سرمایه در گردش پرواربندی دام از محل
اعتبارات امسال صندوق توسعه ملی برای واحدهای
دامداری  234نفر از عشایر پرداخت شده است.
«قزلباش» با اشاره به خشکسالی های چند ساله
استان افزود :همچنین  63میلیارد ریال تسهیالت
ارزان قیمت هم به  355نفر از عشایر آسیب دیده
از خشکسالی پرداخت شده است .به گفته وی این
تسهیالت بر اساس معرفی از اداره کل امور عشایر،
تعداد دام و اراضی عشایر پرداخت شده است .وی
اعتبار ابالغی امسال صندوق توسعه ملی را 40
میلیارد ریال اعالم کرد که تاکنون ۳۸میلیارد ریال
آن جذب شده است .وی اعتبار ابالغی خشکسالی را
هم ۷۲میلیارد ریال اعالم کرد که تاکنون  ۶۳میلیارد
ریال آن جذب شده است و بقیه با توجه به معرفی های
اداره کل امور عشایری پرداخت می شود.

 2خیابان بیرجند امروز  12ساعت
گاز ندارد
مشتاق– به منظور انجام عملیات وصل گرم و توسعه
شبکه امروز گاز مشترکان خیابان نرجس دو و کوچه
های  32تا  42و  37تا  41خیابان دولت از ساعت
هشت صبح به مدت  12ساعت قطع می شود.
روابط عمومی شرکت گاز استان از مشترکان ساکن در
این مناطق خواست برای جلوگیری از بروز خطرات و
حوادث احتمالی شیر اصلی گاز را قطع کنند و در
صورت هرگونه مشکل مراتب را از طریق شماره تلفن
 194به امداد گاز اطالع دهند.

ورود  16هزار تن گوشت مرغ
به چرخه مصرف
فاطمی-از ابتدای امسال  15هزار و  800تن گوشت
مرغ با نظارت دامپزشکی وارد چرخه مصرف شد.
مدیر کل دامپزشکی استان با اعالم این خبر گفت :از
ابتدای امسال هشت میلیون و 814هزار قطعه مرغ در
کشتارگاه های طیور استان با نظارت های بهداشتی و
شرعی دامپزشکی ذبح شد.
دکتر«اصغرزاده» با بیان این که در استان سه واحد
کشتارگاه طیور در بیرجند و قاینات فعالیت دارند،
افزود :پس از کشتار الشه های استحصالی با ماشین
های سردخانه دار به مراکز عرضه حمل می شود و در
اختیار شهروندان قرار می گیرد.

امروز ؛ قطع آب برخی نقاط بیرجند
آب برخی نقاط شهر بیرجند امروز قطع می شود.
شرکت آب و فاضالب شهری خراسان جنوبی در
اطالعیه ای ،قطعی امروز آب را در برخی خیابان
های بیرجند اعالم کرد .بر اساس این اطالعیه آب
مناطق معصومیه بیرجند ،الین شمالی خیابان
شهید گازاری و الین جنوبی بلوار شهدای عبادی و
همچنین خیابان های صنعت و معدن ،شهید قاینی،
شهید اربابی ،شهید یوسفی و خیابان جنت با کوچه
های فرعی حد فاصل بلوار شهدای عبادی تا شهید
گازاری امروز از ساعت  9تا  11:30به دلیل انجام
عملیات اصالح شبکه قطع است.
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

رئیس مجمع نمایندگان استان خبر داد:

اخبار

بارورسازیابرهادراسفندماه

حیدری-وزیر نیرو برای بارورسازی ابرها در اسفند
ماه امسال قول مساعد داد.
رئیس مجمع نمایندگان استان روز گذشته در
نشست خبری به قول مساعد وزیر نیرو برای
بارورسازی ابرهای استان در اسفند ماه امسال با
توجه به اولویت داشتن خراسان جنوبی نسبت به
استان های دیگر اشاره کرد و گفت :قرار است این
کار تا پایان امسال انجام شود.

شورای امنیت ملی کشور موضوعات مرتبط با این
پروژه مطرح شد.
وی با بیان این که دولت به اندازه کافی پول برای
اجرای این پروژه ندارد ،افزود :باید این پروژه توسط
بخش خصوصی داخلی یا سرمایه گذاری خارجی
اجرا شود و اکنون هم مشکل اصلی این پروژه در
جذب سرمایه گذار است.
به گفته «عبادی» پروژه انتقال آب به استان از نظر
نرم افزاری پیشرفت های خوبی داشته است.

حجت االسالم «عبادی» در ادامه با استناد به
بررسی های انجام شده گفت :چند برابر کمبود
آب های زیرزمینی استان به صورت روان آب از
دست می رود که در دیدار با رئیس مجلس شورای
اسالمی ضمن طرح مشکالت آبی استان قرار شد
این موضوعات در قالب طرح هایی تهیه و در دیدار
با مقام معظم رهبری مطرح و اعتباری از محل
صندوق توسعه ملی برای آن در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد :بر این اساس دو طرح آبخیزداری
و آب رسانی روستایی برای استان تهیه و توسط
رئیس مجلس در حضور مقام معظم رهبری مطرح
و با موافقت رهبری قرار شد برای اجرای این طرح
ها در استان و کل کشور  500میلیون دالر از محل
صندوق توسعه ملی در بودجه سال  97اختصاص
یابد که از این رقم مبلغ قابل توجهی سهم خراسان
جنوبی خواهد بود.

• •راه آهن

• •موافقت رهبری با  2طرح ویژه استان

• •انتقال آب از دریای عمان

او در مورد وضعیت پروژه انتقال آب از دریای عمان
به استان هم به برخورداری سه استان شرقی کشور
از اجرایی شدن این پروژه و همچنین پیگیری
نماینده این استان ها در این مبحث اشاره کرد
و افزود :از جهتی که خراسان جنوبی در مرز با
افغانستان واقع شده سال گذشته در دیدار با دبیر

فرماندار:

یک ماه است بیمارستان طبس
دستگاه سی تی اسکن ندارد
فرخ نژاد-یک ماه است دستگاه سی تی اسکن
بیمارستان طبس سوخته است و هنوز مسئوالن
برای تعمیر آن اقدام نکرده اند.
فرماندار ویژه طبس با انتقاد از کمبود امکانات
و تجهیزات بهداشتی و درمانی شهرستان این

او در بحث راه آهن هم چشم انداز اجرای این پروژه
را نسبت به پروژه انتقال آب از دریای عمان به استان
بسیار بهتر ارزیابی کرد و یادآور شد :برای اجرای
این پروژه باید  85درصد اعتبار از طریق فاینانس و
 15درصد هم توسط دولت تامین شود که با توجه
به هزینه بر بودن پروژه این  15درصد هم برای
دولت رقم باالیی است و بر این اساس قرار شد از
محل صندوق توسعه ملی در سال آینده این سهم
تامین شود.

• •بدهی پیمانکاران محور دلهره

«عبادی» همچنین در مورد عملیات دوبانده سازی
محور بیرجند – قاین توضیح داد :دوبانده سازی این
محور پیشرفت خوبی داشته و سرعت کار هم خوب
است اما دولت مقادیری به پیمانکاران این محور
بدهی دارد که باید هرچه سریع تر پرداخت شود.
وی در مورد محور بیرجند – نهبندان هم گفت:
پروژه دوبانده سازی محور بیرجند – نهبندان در
حال اجرا بوده و در این زمینه پیگیری هایی هم
شده اما از آن جا که ترددها در محور بیرجند – قاین
بیشتر است تمرکز مسئوالن بر این محور معطوف
شده است .وی در بخش دیگری از سخنانش به
وعده وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در سفر
امکانات و تجهیزات را نه تنها در شأن مردم طبس
بلکه استان و کشور هم ندانست .به گفته وی وقتی
معاون وزیر بهداشت و درمان به طبس آمد مجوز
اضافه کردن  100تخت دیگر بیمارستان طبس
را داد اما با این که به طور مکرر از دانشگاه علوم
پزشکی خواسته ایم درخواست اضافه شدن 100
تخت دیگر به بیمارستان را در قالب نامه به وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی منتقل کند ولی
هنوز این کار را انجام نداده است.
وی با بیان این که وزارت بهداشت قول تامین

نماینده مردم در جشن  ۲۲بهمن:

امام (ره) معنویت را در دنیا احیا کرد

به استان برای توسعه زیرساخت های مخابراتی و
ارتباطی روستاهای استان و همچنین وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی برای تجهیز درمانگاه جوادیه
و تاسیس یک درمانگاه در شمال شهر بیرجند
اشاره کرد که اعتبار آن در بودجه سال آینده لحاظ
خواهد شد.

• •رایزنی های مجمع نمایندگان

وی همچنین به برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق
مجلس شورای اسالمی اشاره کرد و افزود :با
رایزنی های مجمع نمایندگان استان  65میلیارد
تومان به اعتبارات عمرانی و تملک دارایی های
استان در بودجه سال  97افزوده شد.
«عبادی» از دعوت از چند مسئول کشوری برای
حضور در استان خبر داد و گفت :در سفرهای
اخیر به تهران از رئیس بنیاد برکت و رئیس ستاد
اجرایی فرمان امام برای حضور در استان دعوت
شد و با حضور رئیس بنیاد برکت در استان پروژه
های زیادی از جمله مدرسه ،خانه عالم ،مسجد و
 ...افتتاح یا کلنگ زنی خواهد شد.
وی همچنین به سفر رئیس بنیاد مستضعفان به
استان اشاره کرد که در این سفر تعداد زیادی از
اسناد اراضی موسوی به صاحبانشان واگذار و کار
هزینه های ساخت و توسعه بیمارستان شهرستان
را داده است افزود :وقتی این شهرستان حدود
شش میلیون مسافر و گردشگر در سال دارد تنها
فضاهای بهداشتی و درمانی آن مربوط به ساکنان
طبس نیست بلکه مسافران و گردشگران را هم باید
بتواند پوشش دهد.
«طالیی مقدم» با انتقاد از این که حدود یک ماه
است دستگاه سی تی اسکن بیمارستان طبس
سوخته است اما هنوز اقدامی برای تعمیر آن
انجام نشده است افزود :همین کمبود سبب شد

از ابتدای سال محقق شد

پرداخت  142میلیارد تومان تسهیالت برای رونق  70واحد تولیدی
حیدری – از ابتدای امسال  142میلیارد و 100
میلیون تومان تسهیالت برای رونق  70واحد
تولیدی استان پرداخت شده است.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان
جنوبی با اعالم این خبر گفت :از ابتدای امسال
صاحبان  287واحد صنعتی درخواست خود را
برای دریافت تسهیالت رونق تولید در سامانه
بهین یاب ثبت کرده اند که تاکنون  142میلیارد
و  100میلیون تومان به  70واحد پرداخت شده
است« .شهرکی» رتبه خراسان جنوبی را در
پرداخت تسهیالت رونق تولید ،نسبت به تعداد
واحدهای تایید شده برای دریافت این تسهیالت
در کارگروه مربوط با پرداخت  52درصد سوم
کشور اعالم کرد.
به گفته وی از مجموع واحدهای ثبت نام شده
در سامانه بهین یاب در کارگروه رونق تولید
 69درصد واحدها برای دریافت این تسهیالت
مصوب و از این تعداد به  17درصد تسهیالت
رونق تولید پرداخت شد.
وی برآورد کرد :تا پایان امسال حدود 34میلیارد
تومان تسهیالت در قالب طرح رونق تولید یا
به طور مستقیم توسط بانک های عامل استان

پرداخت شود« .شهرکی» ادامه داد :امسال
هشت جلسه کارگروه تسهیل به ریاست استاندار
خراسانجنوبی و  111جلسه به ریاست معاونان
استاندار برگزار شده است.
وی با بیان این که سال گذشته و امسال ،حفظ
اشتغال و خروج از رکود و رفع مشکل بازار فروش

برخی از واحدها مورد توجه قرار گرفته است،
اظهار کرد :امسال در حوزه پرداخت تسهیالت
طرح رونق تولید ،طرحهای روستایی و مناطق
محروم ،طرح اشتغال فراگیر ،طرحهای مشاغل
خانگی و طرح کارا در مناطق عشایری و روستایی
مدنظر قرار گرفته است.

 6500نفر پای فیلم های جشنواره فجر نشستند
شش هزار و  500نفر از مردم استان از اکران
فیلم های سی و ششمین دوره جشنواره فیلم
فجر استقبال کردند.
دبیر جشنواره فیلم فجر در استان با اشاره به
برگزاری سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر
برای چهارمین سال در استان گفت ١٢ :فیلم
فاخر بخش مسابقه و چهار فیلم بخش کودک و

نوجوان در  ٤٠سئانس در سالن سینما بهمن
بیرجند اکران شد« .محبی» با بیان این که جزو
معدود استان هایی بودیم که توانستیم مجوز
اکران بسته فیلم های سودای سیمرغ یک را
دریافت کنیم ،از اکران دو فیلم انیمیشن و ٣فیلم
دیگر ویژه کودک و نوجوان در استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی این اداره کل ،وی از

استقبال شش هزار و  ٥٠٠نفری مردم استان از
اکران فیلم های این دوره از جشنواره خبر داد و
اظهار کرد :برای برگزاری هر چه بهتر جشنواره
فیلم فجر در استان از تمام ظرفیتهای ممکن
کمک گرفته ایم و شرایطی را به وجود آوردیم
که بخش عمد های از هم استانیها بتوانند به
تماشای فیلم ها بنشینند.

احداث یک مجتمع ورزشی در بیرجند آغاز شد و
تاکنون هم پیشرفت فیزیکی خوبی داشته و قرار
است تا پایان امسال به اتمام برسد.

• •پوشش دهی شبکه دیجیتال

«عبادی» همچنین به این نکته هم اشاره کرد که
سال گذشته برای پوشش دهی شبکه دیجیتال در
استان درخواست تامین 60آنتن فرستنده از صدا
و سیما مطرح شد که هم اکنون این تعداد آماده و
قرار است  100دستگاه آنتن دیگر هم به زودی
تامین شود .وی با تاکید بر تامین زیرساخت های
نصب این آنتن ها از سوی مردم و مسئوالن استان
یادآور شد :با نصب این تعداد آنتن پوشش شبکه
دیجیتال در استان به  100درصد خواهد رسید.
وی در مورد پروازهای فرودگاه استان هم با بیان
این که از سه سال گذشته تاکنون تعداد پروازهای
فرودگاه بیرجند دو برابر شده است ،افزود :این
که برخی می گویند پروازهای خراسان جنوبی
در مواقع حساس با استان های دیگر جابه جا می
شود صحت ندارد و در پیگیری موضوع مشخص
شد در مواقعی که هواپیمایی از خطوط هوایی
استان برای چک و تعمیر ساالنه خارج می شود به
آشیانه خود باز می گردد.
تا تعدادی از مصدومان حادثه را با بالگرد به مراکز
درمانی مرکز استان منتقل کنیم.
دکتر«گازرانی» رئیس شبکه بهداشت ودرمان
طبس هم اشاره ای به پیگیری های دانشگاه
علوم پزشکی بیرجند برای رفع مشکالت و کمبود
امکانات بهداشتی و درمانی شهرستان کرد و
گفت :یکی از قطعات دستگاه سی تی اسکن در
کشور موجود نیست به همین دلیل تعمیر آن به
تعویق افتاده اما اکنون این قطعه از خارج کشور
سفارش داده شده است.

حسینقربانی– امام خمینی(ره) معنویت را در جهان
زنده کرد .نماینده مردم بیرجند ،خوسف و درمیان
در مجلس شورای اسالمی در مراسم جشن شب
 22بهمن که با همکاری ارتش در امامزادگان باقریه
بیرجند برگزار شد ،گفت :اسالم امروز در دنیا در حال
گسترش است و امام راحل موجب شد معنویت در دنیا
زنده شود و گرایش به خداپرستی افزایش یابد.
حجت االسالم والمسلمین «عبادی» تاکید کرد:
ایران در بین کشورهای ملتهب منطقه به برکت
پیروزی انقالب به استقالل دست یافته و امنیت در
آن برقرار است .به گفته وی آمریکایی ها بزرگ ترین
جنایت ها را در جهان انجام و به آل سعود بمب خوشه
ای می دهند تا بر سر ملت یمن بریزند و با این وجود
برخی از دوستی با آمریکا حرف می زنند .وی با تاکید
بر این که امنیت تنها در داخل مرزها نیست ،اظهار
کرد :اگر با داعش در خارج از مرزها مبارزه نمی
کردیم امروز باید با آن ها در شهرهای خودمان می
جنگیدیم و افرادی که شعار «نه غزه نه لبنان ،جانم
فدای ایران» سر می دهند ،حتی یک دقیقه جنگ را
تجربه نکرده اند .وی تاکید کرد :ارتش امروز موجب
اقتدار و سربلندی نظام است و کسی جرئت نمی کند
به مرزهای ایران اسالمی نزدیک شود.

کمک  8میلیارد تومانی
حامیان  2طرح امداد
مشتاق – از ابتدای امسال حامیان طرحهای اکرام
ایتام و محسنین کمیته امداد امام خمینی(ره) استان
هشت میلیارد تومان به افراد زیر پوشش این طرح ها
کمک کردند .مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره)
استان با بیان این مطلب از حمایت  ۳۱هزار و ۸۰۲
حامی از سه هزار و ۶۲یتیم و چهار هزار و ۴۰۴خانوار
محسنین خبر داد.
به گزارش روابط عمومی« ،سلم آبادی»افزود:
کمکهای جمعآوری شده توسط حامیان و خیران
براساس موازین شرعی در سرفصلهای مسکن،
فرهنگی و آموزشی ،درمان و معیشت خانوارهای
محسنین و ایتام تحت حمایت هزینه میشود.

