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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

فرخ نژاد -سال قبل در برنامه ها و اهدافی
که ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی خراسان
جنوبی دنبال می کرد به گفته دبیر این ستاد
به طور ویژه برنامه ای برای شهرستان ها
تعریف نشده بود و برش شهرستانی هریک از
پروژه های استان توسط دستگاه های اجرایی
مربوط ابالغ می شد اما امسال سعی شد
جلسه های ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد
مقاومتی استان با رویکرد شهرستانی برگزار و
ضمن بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی در
شهرستانها،دغدغههایهرمنطقهشناسایی
و برطرف شود.
«آرین»  26مرداد امسال در جلسه ستاد
راهبردی اقتصاد مقاومتی استان بر این نکته
تاکید کرد که در ارزیابی های امسال عالوه بر
ماموریت هایی که برای هر یک از دستگاه ها در
قالب برش های استانی تعیین شد ،پروژه های
ملی اقتصاد مقاومتی ،اقدامات بهره ورانه،
میزان ایجاد اشتغال ،اقدامات خاص و نوآورانه
و میزان تحقق مشارکت بخش خصوصی در
فعالیت ها نیز معیار ارزیابی قرار می گیرد.
همین اهداف و برنامه ها سبب شد تا پس
از انتخاب «مروج الشریعه» به سکانداری
خراسان جنوبی جلسه های ستاد راهبردی
اقتصاد مقاومتی نیز در شش ماه دوم امسال
در شهرستان ها با حضور مسئوالن استانی و
محلی برگزار شود و عالوه براین برخی مسایل
و مشکالت خاص واحدهای تولیدی مانند
کارخانه فوالد قاینات و کک طبس که جزو
پروژه های ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی
کشور در سال  95بود و به دالیلی به سرانجام
نرسیده بود با حضور مدیران استانی در محل
این کارخانه ها بررسی شود تا راهکار و میان
بری برای رفع چالش های آن اندیشیده و
ارائه شود.
اولین جلسه ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی
امسال با برش شهرستانی در طبس و آخرین
جلسه و یازدهمین آن نیز در بیرجند مرکز
استان برگزار شد.
حال سئوال این جاست که رهاورد برگزاری
جلسه های ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی
در شهرستان ها چه بوده است و چه تعداد از
مصوبه های آن عملیاتی و اجرایی شده است؟
به گفته دبیرستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی
استان در این جلسه ها مسئوالن محلی هر
یک از  11شهرستان خراسان جنوبی مسایل،
مشکالت و تنگناهای منطقه ها را در حوزه های
مختلف بیان کردند طوری که در همان جلسه
ها مدیران کل و روسای سازمان های مرتبط
به مسایل مطرح شده پاسخ دادند و راهکار
ارائه کردند.
مهندس«آرین» به ارجاع برخی از مسایل و

میانگین پیشرفت مصوبه ها بیش از  60درصد است
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مشکالت مناطق ( در جلسه های شهرستانی
برای رفع آن راهکار ارایه نشد) به کارگروه رفع
موانع تولید و تسهیل استان اشاره می کند و
ادامه می دهد :بعد از طرح مشکل واحدهای
تولیدی درکارگروه رفع موانع تولید و تسهیل
با راهبری استاندار برای تسریع در روند اجرای
آن اعتبار تخصیص یافت و مبادله موافقت نامه
انجام شد.
به عالوه برای برخی از دستگاه های متولی
هم وظایفی در نظر گرفته شد که برخی از این
دستگاه ها  ،پروژه ها و تکالیف خود را انجام
داده اند و بعضی هم طرح های محوله را به
اتمام رسانده اند که نوروز سال آینده مسافران
و مردم هم نتایج اجرایی شدن این طرح ها را
خواهند دید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
در ادامه سخنانش به دیگر تکالیفی که برای
برخی دستگاه های اجرایی در جلسه های
شهرستانی ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی
تعیین شد اشاره می کند و می افزاید :مصوبه
های ستادهای شهرستانی از طرف دفتر
بازرسی و دبیرخانه آن که در سازمان مدیریت و
برنامه ریزی است پیگیری می شود.
«آرین» با ابراز خرسندی از این که حضور
در شهرستان ها و گاهی رفتن به واحدهای
تولیدی از جمله فوالد قاینات که با مشکل
مواجه بودند سبب شد تا در حضور مسئوالن
مرتبط مشکالت طرح شود و آن ها نیز
راهکارهای قانونی را برای رفع مشکل ارائه
دهند گفت :همین حضور و بازدید سبب شد تا
آن چه برای رفع مشکل از دست استان ساخته
بود بالفاصله انجام شود.
همچنین اگر نیاز به حضور و پیگیری در وزارت
خانه ها در تهران داشت مکاتبات و پیگیری
ها در پایتخت انجام شد که برخی از مسایل
به این واسطه حل شده است و برای بعضی
نیز نیاز است که قوه مقننه پیگیری کند تا به
سرانجام برسد.

• •پیشرفت پروژه ها

به گفته وی آن دسته از پروژه های اقتصاد
مقاومتی که توسط ستاد آن در مرکز به دستگاه
های اجرایی ابالغ شده است پیشرفت باالتری
دارد مانند پروژه های اجرایی سازمان جهاد
کشاورزی و برخی از دستگاه های اجرایی
دیگر .وی پیشرفت پروژه های اقتصاد مقاومتی

حکیمانه این است که استان در یک پازل
مناسب و منطقی با هم رشد کند .وی توسعه
را حق همگان می داند و می افزاید :توسعه
متوازن این است که آثار آن برای فردی که در
دورترین نقطه مرزی استان ساکن است با
فردی که در بهترین نقطه مرفه نشین مرکز
استان زندگی می کند به یک نسبت احساس
شود که اولین دستاورد آن نیز آسایش و امنیت
است.

• •رویکرد جدید در سال 97

ابالغ شده از مرکز به دستگاه های اجرایی را
حدود  80درصد به طور میانگین اعالم می
کند و می گوید :پروژه های مصوب شهرستان
ها نیز با پیگیری های انجام شده به طور
متوسط بیش از  60درصد پیشرفت دارد.

• •جمع بندی مشکالت

استاندار نیز به برگزاری جلسه های ستاد
راهبردی اقتصاد مقاومتی در  11شهرستان
استان اشاره می کند و می گوید :در این جلسه
ها جمع بندی نهایی بعد از ارائه مشکالت و
خواسته ها از سوی مسئوالن محلی و امامان
جمعه با حضور همه ارکان در همان شهرستان
توسط مسئوالن استانی حاضر در جلسه
انجام شد.
دکتر«مروج الشریعه» می افزاید :فهرست
پروژه ها و خواسته های مصوب در ستادهای
شهرستانی در قالب ستاد راهبردی اقتصاد
مقاومتی استان جمع بندی شده است.
به گفته وی آخرین جلسه این ستاد هم در
بیرجند برگزار شد و آن چه در این جلسه مطرح
شد یک جمع بندی از جلسات  10شهرستان
قبلی با توجه به شرایط خاص منطقه آن ها
بود و در مرکز استان در یک فاز دیگر به دلیل
مزیت هایی که به واسطه نقش راهبری ،واالتر
و باالتری که بیرجند دارد به مسایل پرداخته
شد.
به گفته وی هدف از برگزاری جلسه ستاد
راهبردی اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها این

بود که به آن چه شایسته مردم خراسان جنوبی
است یعنی توسعه متوازن و متناسب با عدالت
و متعادل برای همه استان دست یابیم .البته
نباید جایگاه ویژه مرکز استان را به عنوان یک
جایگاه راهبری از نظر دور داشت زیرا بیرجند
با این که مرکز استان است اما نقاط ضعف و
نقص های فراوان دارد که به طورحتم اگر این
مشکالت رفع نشود نمی توان انتظار داشت که
در مرکز استان پیشرفتی داشته باشیم.

• •تئوری مرکز پیرامون

این مقام مسئول به عملی شدن تئوری مرکز
پیرامون در استان اشاره می کند و می گوید:
همان طور که برخی از نقاط توانمند به مدد
همسایه های نیازمند خود می شتابند در
خراسان جنوبی هم باید این اتفاق بیفتد آن هم
به هر وسیله ممکن از رابطه گرفته تا دوستی،
پیگیری ،مطالعه ،اندیشه و...تا زمینه توسعه
متوازن همه نقاط را فراهم کنیم.
«مروج الشریعه» می افزاید :از هر راه منطقی
باید سرمایه گذار داخلی و خارجی را به حضور
دراین استان ترغیب کنیم و این کار هم باید در
یک تقسیم کار به طور کامل متوازن ،متعادل
و قانونی انجام شود زیرا اگر به همه مناطق با
یک دید نگاه نشود به طور حتم شاهد حاشیه
نشینی هایی خواهیم بود که شرایط ایمن را از
مرکز نشینان سلب می کند.
تاکید استاندار خراسان جنوبی براین است
که راه عاقالنه توسعه درون نگر و آینده نگر

وی با بیان این که جلسه های ستاد راهبردی
اقتصادی مقاومتی شهرستان ها در سال 97
با رویکردی جدید ادامه می یابد می افزاید :به
طورحتم نوع پیگیری ها و مطالبه گری ها نیز
تغییر پیدا خواهد کرد.
« خراسان جنوبی»  26مرداد امسال هم خبر
از ابالغ اولویت پروژه های اقتصاد مقاومتی
استان داد.
دبیر ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی استان در
جلسه این ستاد در تاریخ یاد شده گفت :آماری
از پروژه های کلی استان به صورت جمع بندی
شده نداریم اما در این بین برخی از پروژه ها
ماهیت استانی ندارد و کشوری است و نمی
توان برای آن برش استانی تعیین کرد اما در
این بین برخی از ادارات هم پروژه هایی برای
خود تعریف کرده اند.
«آرین» افزود :مهم ترین پروژه های اقتصاد
مقاومتی ابالغ شده به استان در حوزه های
رفع موانع تولید و خروج واحدهای تولیدی از
رکود ،واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی و
اجرای برخی پروژه های بزرگ مثل کارخانه
فوالد قاینات است.
وی ادامه داد :ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی کشور یکسری تکالیف برای هر یک
از وزارت خانه ها ابالغ کرده است که متعاقب
آن وزارت خانه ها هم تکالیفی برای دستگاه
های اجرایی خود داده اند و پروژه های اقتصاد
مقاومتی استان بر اساس این تکالیف اجرا
خواهد شد .عالوه بر این هر یک از دستگاه
های اجرایی استان موظف هستند هر دو هفته
یک بار گزارشی از وضعیت اجرا و پیشرفت
فیزیکی پروژه های خود را به این ستاد ارائه
کنند تا به ستاد فرماندهی ارسال شود.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان در ادامه از
ارزیابی دستگاه های اجرایی استان در این
ستاد خبر داد و گفت :برای ارزیابی عملکرد
دستگاه ها یکسری شاخص ها در نظر گرفته
شده است که باید بر اساس این شاخص ها در
پایان پروژه معلوم شود که اجرای آن در بخش
اشتغال ،رونق تولید و تامین زیرساخت ها چه
تاثیری داشته و تا چه حد ملموس بوده است.

7

گزارش
اخبار

 11مزرعه الگویی در طبس
در سال زراعی جاری 11مزرعه الگویی ،تحقیقی -ترویجی و انتخاب مشارکتی ارقام
( )P.V.Sدر شش روستای طبس به مساحت  7.9هکتار برای بررسی سازگاری،
انتخاب ارقام برتر و مناسب شهرستان اجراشد.
مدیر جهاد کشاورزی طبس با اعالم این خبر به کاشت 48رقم جدید محصوالت زراعی
درقالب مزارع الگویی و تحقیقی-ترویجی در این شهرستان اشاره کرد و گفت :به منظور
انتقال و ارائه دانش و تکنولوژی در قالب روش های ترویجی و پیگیری آموزش ترویجی
فرآیند تولید برای انجام توصیه های فنی ،تغییر رفتار و مهارت تولید کنندگان ،سایت
های الگویی ترویجی و مزارع تحقیقی ترویجی اجرا می شود.
مهندس«داوود بخشایی» افزود :این سایت ها و مزارع الگویی در زمینه کشت 22رقم و
الین گندم  ،هشت رقم و الین جو  ،چهار رقم و الین تریتیکاله  ،چهار رقم کلزا  ،هفت رقم
چغندرقند پاییزه و سه رقم ارزن دم روباهی اجرا شده است.
وی هدف از اجرای چنین طرح هایی را مشارکت کشاورزان در انتخاب ارقام برتر و
مناسب منطقه ،بررسی و مقایسه سطوح مختلف تغذیه  ،افزایش عملکرد ،افزایش
راندمان آبیاری ،مدیریت اصولی مزرعه و تولید محصول سالم دانست و افزود  :در
اجرای این طرح ها مواردی مانند خاک ورزی حفاظتی ،توصیه کودی بر اساس آزمون
خاک ،استفاده از بذور مناسب منطقه ،تغذیه و تاریخ کاشت مناسب ،رعایت شده است.
به گفته وی هدف از کاشت چغندرقند پاییزه صرفه جویی در مصرف آب ،اصالح الگوی
کشت ،بهبود اقتصاد خانوار روستایی ،اشتغال زایی ،قرار گرفتن این گیاه صنعتی به
منظورکنترل آفات و بیماری ها و علف های هرز است که برای اولین بار در شهرستان
کشت شده است .مدیرجهاد کشاورزی طبس گفت :این سایت ها و مزارع الگویی
با هماهنگی و همکاری معاونت بهبود تولیدات گیاهی ،مدیریت هماهنگی ترویج
کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
جنوبی ایجاد شد و از مرحله کاشت تا مرحله برداشت ،عملکرد هرکدام از الین ها و ارقام
به طور جداگانه مورد اندازه گیری و مقایسه قرار می گیرد که پس از بررسی و مشخص
شدن نتایج ارقام و الین های مناسب منطقه به بهره برداران معرفی می شوند.
«بخشایی» ادامه داد :در سال زراعی  96-97دو هزار و  100هکتار از مزارع و باغ های
طبس زیرپوشش شبکه مراقبت و پیش آگاهی قرار گرفته است.
به گفته وی امسال هزار و  250هکتار از محصوالت زراعی(گندم ،جو،کلزا،جالیز و)...
و  850هکتار از محصوالت باغی(خرما،پسته،زیتون،مرکبات،میوه های سردسیری
و )...زیر پوشش شبکه مراقبت و پیش آگاهی است و پنج نفر از کارشناسان کشاورزی در
قالب قرارداد خرید خدمات گیاه پزشکی با این معاونت همکاری می کنند.
«بخشایی» افزود :تاکنون در محصول کلزا برای مبارزه با علف های هرز پهن برگ و
باریک برگ در سطح  54هکتار و همچنین آفات و بیماری ها در سطح  70هکتار سم
پاشی علیه شته مومی انجام شده است .

اصالح نژاد دام سنگین در شهرستان درمیان
طرح اصالح نژاد دام سنگین در شهرستان درمیان به اجرا در آمد .مدیر جهاد کشاورزی
درمیان گفت :اصالح نژاد 160راس دام سنگین (نژاد دو منظوره سمینتال ) در دو
ماهه اخیر در این شهرستان انجام شد .مهندس«ضیائیان احمدی» با بیان این که گاو
سمینتال برای اصالح نژاد مناسب است افزود :روش کار هم به این صورت است که
گاوهای ماده با نژاد خالص از نظر تولید شیر با گاوهای نر سمینتال آمیزش داده می
شوند و یا با اسپرم این گاوها تلقیح مصنوعی می شوند.
به گفته وی بهبود نژادهای بومی در مناطق گرمسیر و کویری با یک برنامه ریزی
سیستماتیکاصالحیابعادجدیدیمییابد.ویادامهداد:اصالحنژادباگاوسمینتال
در مقایسه با دیگر نژادهای اصالحی از آن جهت مناسب است که نه تنها در توانایی تولید
شیر بلکه در توانایی تولید گوشت نیز ارجحیت دارد.

