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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

ابالغ11میلیارد تومان برای تعیینحریمبستر رودخانهها
رحیمزاده-برایتهیهنقشهوتعیینحریمبستررودخانه
ها 11میلیاردتومانبهاستانابالغشد.معاونحفاظت
و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان با اعالم این
خبر به «خراسان جنوبی» به تهدیدهای تعرض به بستر
رودخانه ها به عنوان امالک دولت اشاره کرد و گفت:

ایناعتبارباهدفساماندهیبستررودخانههاوتسهیل
اموردریافتاستعالماتتوسطمردمابالغشدهاست.
مهندس«سروری» در ادامه از تخصیص سه میلیارد و
 800میلیون تومان از این اعتبار در فاز اول خبر داد و
اظهار کرد :بقیه این رقم طی دو سال برای ساماندهی

بستر و حریم رودخانه ها به استان تخصیص خواهد
یافت .وی به طرح ملی کاداستر اشاره کرد که با اجرای
آنکاربریومالکیتهمهاراضیکشوروبهتبعآناستان
مشخص می شود و تک برگی شدن سندها در راستای
اجرایاینطرحاست.بهگفتهویدرفازاولبرایمطالعه

و تهیه نقشه حریم رودخانه ها و 600کیلومتر از بخش
فالتمرکزیاستانشاملمحدودههایقاینات،طبس،
بیرجند،سرایانوفردوسقراردادیکسالهمنعقدشده
است و پس از مطالعه و تعیین حریم بستر رودخانه ها و
عالمتگذاریطرحکاداستراجرامیشود.

برق اسکناس نو
حیدری  -نوروز یعنی همه چیزنو باشد و تصور این
که بزرگ ترهای فامیل پول کهنه عیدی بدهند کمی
سخت و غریب است اما تهیه اسکناس نو دغدغه هر
ساله مردم در آستانه نوروز است طوری که مراجعه روز
گذشته خبرنگار ما در پوشش یک شهروند به شعب
چند بانک مرکز استان با وجود اعالم ناظر پولی بانک
مرکزی مبنی بر توزیع اسکناس نو به اندازه نیاز در
بانک های استان ها و دریافت این اسکناس ها توسط
مردم از  21تا پایان ماه جاری بی پاسخ ماند و در برخی
شعب هم عنوان شد اسکناس های نو فقط در قالب
اسکناس های  10و  50هزار تومانی موجود است.

• •فقط  10و  50هزار تومانی!

همچنین در حالی که بنا بر اعالم بانک مرکزی هر
متقاضی می تواند  100برگ اسکناس هزار تومانی
 100 ،برگ اسکناس دو هزار تومانی و  100برگ
اسکناس پنج هزار تومانی دریافت کند مسئول
صندوق سرپرستی شعب بانک صادرات استان ضمن
پاسخ منفی به درخواست خبرنگار ما برای دریافت
اسکناس نو اظهار کرد :فقط اسکناس های  10هزار
تومانی آن هم به مقدار کم موجود است.
«فتح آبادی» ،مدیر شعب بانک صادرات هم ضمن
پاسخ منفی به این درخواست پاسخ داد :تا چند روز
گذشته به اندازه کافی اسکناس نو موجود و عالوه بر
این دریافت اسکناس نو از طریق خودپرداز هم ممکن
بود و قرار است طی روزهای آینده مقادیر دیگری
اسکناس نو بین بانک ها توزیع شود.

رویداد

پایان بارانی 96
رحیم زاده -هوای واپسین روزهای سال 96خراسان جنوبی بارانی پیش بینی شد .کارشناس پیش بین
هواشناسی اداره کل هواشناسی استان در گفتگو با «خراسان جنوبی» هوای استان را از امروز تا فردا عصر
با بارش های رگباری همراه با رعد و برق پیش بینی کرد.
«لطفی» گفت :با توجه به تقویت ناپایداری های جوی و انتقال رطوبت به جو استان امروز و فردا وزش باد
شدید در برخی نقاط همراه گرد و خاک و وقوع رگبار شدید باران و رعد و برق در استان قابل پیش بینی
است .وی با بیان این که اوج بارش ها از امروز تا عصر فردا پیش بینی می شود ،افزود :ماهیت رگباری بارش
ها باعث سیالبی شدن مسیرها و رودخانه های فصلی و ایجاد روان آب در بیشتر نقاط استان می شود.
به گفته وی تشکیل پدیده مه و احتمال وقوع تگرگ در مناطق مستعد در این مدت قابل پیش بینی است.

با صدور  165جواز تاسیس و بهره برداری صنعتی:

زمینه ایجاد  3120فرصت شغلی فراهم شد
مدیر خزانه داری بانک صادرات استان هم حاضر به
پاسخگویی و مصاحبه در این زمینه نشد.
در یکی از شعب بانک مسکن هم تنها اسکناس های
نوی  10و  50هزار تومانی موجود بود و در عین حال
مسئول یکی از صندوق های این بانک به «خراسان
جنوبی» گفت :امسال مقادیر کمی اسکناس دو و
پنج هزار تومانی تحویل شد در حالی که سال گذشته
اوضاع توزیع اسکناس نو بسیار بهتر از امسال بود.
مدیر این شعبه هم گفت :امسال اوضاع توزیع اسکناس
نو نسبت به سال گذشته بدتر است چرا که سال گذشته
به اندازه ای اسکناس نو توزیع شد که اضافه ماند و
امسال قبل از همه بانک ها  ،اسکناس های باقی مانده
سال گذشته بین مشتریان توزیع شد« .شریفی مقدم»
اظهار کرد :امسال تنها هزار قطعه اسکناس  10هزار
تومانی و هزار برگ هم اسکناس  50هزار تومانی و
 500قطعه اسکناس پنج هزار تومانی تحویل شد که
خیلی زود به اتمام رسید« .نباتی» مدیر یکی از شعب
بانک تجارت در مرکز استان هم با بیان این که در این
شعبه تنها اسکناس های  10و  50هزار تومانی وجود
دارد  ،دلیل آن را تقاضای باالی مردم اعالم کرد.

• • 5هزار تومانی های تقلبی؟

گالیه های داغ شهروندان از نبود اسکناس های نوی
پنج و دو هزار تومانی در حالی است که گفته های یک
منبع آگاه بانکی حاکی از آن است که مقادیر زیادی
اسکناس های پنج هزار تومانی تقلبی در استان توزیع
شده و به همین دلیل بانک مرکزی توزیع این اسکناس

شرط توزیع اعتبارات  97هیئت های ورزشی
زهرا قربانی -اعتبارات بر اساس عملکرد بین هیئت های ورزشی توزیع
می شود و سال آینده هر هیئتی فعالیت بیشتری داشته باشد اعتبار
بیشتری دریافت خواهد کرد.
رئیس هیئت ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی با بیان این
مطلب در جلسه هم اندیشی روسا و نایب رئیس های بانوان و تجلیل از

کاظمی –از ابتدای امسال تا کنون با صدور 20فقره پروانه بهره برداری و 145فقره جواز تاسیس صنعتی
زمینه ایجاد سه هزار و  120فرصت شغلی در استان فراهم شد.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان جنوبی از صدور  145جواز تأسیس صنعتی با سرمایه
گذاری بیش از  584میلیارد تومان در استان خبر داد و گفت :با اجرای این طرح ها پیشبینی می شود
برای دو هزار و  927نفر فرصت شغلی ایجاد شود .به گزارش روابط عمومی این سازمان« ،شهرکی»
همچنین افزود :از ابتدای امسال تا کنون  20فقره پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایهگذاری 29
میلیارد و  500میلیون تومان برای صنعتگران استان صادر شده است.
به گفته وی با صدور این  20پروانه بهره برداری صنعتی برای  193نفر اشتغال جدید ایجاد می شود.
ها را متوقف کرده است .این منبع آگاه به «خراسان
جنوبی» گفت :بانک مرکزی برای این که خللی در
شناسایی اسکناس های تقلبی از اصلی ایجاد نشود
به اجبار اسکناس پنج هزار تومانی نو توزیع نمی کند.
البته در این بین ناظر پولی بانک مرکزی در خراسان
جنوبی این موضوع را تکذیب و اظهار کرد :این موضوع
صحت نداشته و هیچ پولی تقلب نشده است.
«نصری» گفت :در هر یک از شعب سایر بانک های
استان اسکناس های  10و  50هزار تومانی و در شعب
سرپرستی بانک ملی استان عالوه بر  10و  50هزار
تومانی اسکناس های دو و پنج هزار تومانی هم توزیع
می شود .وی ادامه داد :بانک ملی به عنوان عامل
توزیع اسکناس نو در استان است و نباید در این بانک
اسکناس نو کم بیاید.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که امسال توزیع
اسکناس نو نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری

برترین ها و مدال آوران این حوزه از تجهیز  66خانه ورزش روستایی استان
با اعتباری بیش از  220میلیون تومان تا پایان اردیبهشت  97خبر داد.
«شفیعی»گفت:خانههایورزشبهصورتهدفمندتجهیزوبهروستاهایی
که فاقد هر گونه فضای ورزشی هستند و شوراهای آن ها مکانی برای حفظ
و نگهداری در اختیار دارند ،تحویل خواهد شد.
وی همچنین به ارتقای رتبه استان و قرار گرفتن در جایگاه پنجم کشور با
وجود محدودیت های اعتباری اشاره کرد.

داشته و قرار است درسال  ،97اسکناس های پنج
هزار تومانی جدید در قالب طراحی های جدید وارد
بازار پولی شود.

• •شائبه سهمیه اسکناس نوی ادارات

«نصری» در مورد شائبه اختصاص سهمیه ای از
اسکناس های نو به برخی ادارات پاسخ داد :هیچ یک
از ادارات دولتی سهمیه ای از این اسکناس ها ندارند
اما به عنوان مثال هر یک از بانک ها خدمات توزیع
اسکناس نو را برای یک قشر خاص بیشتر انجام می
دهند طوری که به عنوان مثال بانک دی از خانواده
های شهدا ،بانک قوامین از نیروهای مسلح ،بانک شهر
از شهرداری ها و  ...حمایت می کنند.
وی همچنین با بیان این که آمار تزریق و توزیع
اسکناس در استان در سال 96نسبت به سال 95رشد
چشمگیری داشته است ،می افزاید :این گونه آمارها
قابل بازگو کردن نیست و نباید آن ها را ارائه کرد.

دکتر «افضل پور» مدیر کل ورزش وجوانان هم با ابراز رضایت از عملکرد این
هیئت ابراز امیدواری کرد :این روند رو به توسعه در سال آینده هم تداوم
داشته باشد و با اعتبارات خوبی که برای این هیئت در نظر گرفته شده رشد
ورزش در روستاها محقق شود.
«علی آبادی» ،دبیر هیئت ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی
استان هم توجه ویژه دولت به توسعه ورزش روستایی و ایجاد محیطی با
نشاط در روستاها را مورد تاکید قرار داد.

مجوز پخش سراسری برای  90درصد تولیدات موسیقی صدا و سیما
فاطمی -از مجموع  30اثر تولیدی دفتر شعر و موسیقی صدا و سیمای استان بیش از  90درصد آثار در
شورای عالی موسیقی استان ها مجوز پخش از شبکه های سراسری را گرفت.
مدیر کل صدا و سیمای استان با اعالم این خبر از قرار گرفتن دفتر شعر و موسیقی صدا و سیمای استان در
فهرست پنج مرکز برتر بر اساس عملکرد سال  96بین  32مرکز صدا و سیمای کشور خبر داد.
«آینهدار»توجهبهموضوعاتابالغیومناسبتها،تنوعساختاریوقومیتی،تولیدنماهنگو...راازجمله
مالک های ارزیابی برشمرد .به گزارش روابط عمومی این سازمان ،دفتر شعر و موسیقی ساالنه موظف
به تولید  20قطعه موسیقی در ساختار های تعریف شده ستاد است که امسال با تولید و تصویب  30قطعه
موسیقی عالوه بر برآورده کردن نیاز برنامه های رادیو و تلویزیون به معرفی فرهنگ استان کمک شد.

پرداخت عیدی مستمری بگیران بیمه اجتماعی کشاورزان و عشایر

رحیم زاده -هشت میلیارد و  144میلیون ریال عیدی به مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی
کشاورزان ،روستاییان و عشایر استان پرداخت شد.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر استان با اعالم این خبر به «خراسان جنوبی»
تعداد مستمری بگیران را دو هزار و  347نفر اعالم کرد که از این تعداد هزار و  119نفر فوتی 85 ،نفر از
کار افتاده و بقیه بازنشستگان هستند« .فرج زاده» تعداد جامعه هدف و مشمول طرح در استان را هم 93
هزار و  488نفر برشمرد که از این تعداد  37هزار نفر بیمه شده هستند.
وی با بیان که کشاورزان ،روستاییان و عشایر شهرهای زیر  20هزار نفر زیر پوشش این صندوق قرار می
گیرند ،افزود :در گذشته افراد با داشتن  65سال و پرداخت  15سال حق بیمه می توانستند از مزایای
صندوق بهره مند شوند در حالی که با مصوبه جدید مجلس داشتن سن  70سال با پرداخت  10سال
حق بیمه مورد تایید است.
به گفته وی به افرادی که قبل از  31شهریور امسال از کار افتاده ،بازنشسته و فوت شده اند  350هزار
تومان پرداخت شد و افرادی که از اول مهر ماه امسال به بعد بازنشسته ،از کار افتاده و یا فوت شدند هم
 200هزار تومان عیدی دریافت کردند.

