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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

در دیدار اعضای شورای اسالمی مطرح شد:

اشکال های اسناد خزانه
با ورزش استان

«زغال سنگ طبس»
میزبان دشتستان
زهرایـی  -فـردا تیم زغـال سـنگ طبـس در هفته
پنجـم رقابـت هـای لیـگ برتـر هندبـال باشـگاه
هـای کشـور بـه مصـاف سـتارگان دشتسـتان
مـی رود .بـه گـزارش خبرنـگار مـا« ،ابوترابـی»
سرپرسـت تیـم زغـال سـنگ طبـس گفـت :ایـن
دیـدار سـاعت  17در سـالن پنجـم اردیبهشـت
طبس برگـزار و بـه صورت زنده از شـبکه اسـتانی
پخـش مـی شـود.

داوری بدمینتون درطبس
کالس داوری درجـه  3بدمینتـون در طبـس
در حـال برگـزاری اسـت .بـه گـزارش «خراسـان
جنوبـی» ،رئیـس اداره ورزش و جوانـان طبـس
گفت :در این دوره آموزشـی ویژه آقایان 15 ،نفر
حضور دارنـد و آموزش هـای مورد نیـاز را زیر نظر
میری از مدرسان بین المللی فدراسیون فرا می
گیرند .به گفته «قدیمی» ،این دوره آموزشـی سه
روزه فـردا بـه پایـان می رسـد.

کوتاه از ورزش
●●اولیـن دوره تخصصـی آمـوزش دروازه بانـی
هندبـال زیر نظـر فرهاد شـفیعی دروازه بـان ملی
پـوش تیـم هندبـال زغـال سـنگ طبـس از اول
مهـر در سـالن پنجـم اردیبهشـت طبـس برگـزار
مـی شـود.
●● کالس داوری درجـه  3فوتسـال بـه مدرسـی
ابوالفضـل علیـزاده بیرجنـدی و جـواد شـیروانی
بـا شـرکت  18آقـا و خانـم از سـرایان ،فـردوس،
طبس ،بیرجنـد و قاینات در سـرایان برگزار شـد.
●● رقابـت هـای فوتبـال جوانـان زیـر  19سـال
اسـتان یـادواره زنـده یـاد ابراهیـم آرگینـی
پیش کسـوت فوتبـال در زمیـن شـماره یـک
ورزشـگاه آزادی بیرجند با حضور چهار تیم ایران
جـوان ،پیشـگامان و پیـروزی از بیرجنـد و پیـام
شـرق از قاین برگزار شـد و تیـم هـای ایران جوان
بیرجنـد ،پیام شـرق قایـن و پیـروزی بیرجنـد اول
تـا سـوم شـدند.

جاده بیرجند – قاین
5سال بدوناعتبارنقدی

پیمانکارانمحوردلهره2برابرشد
فرخ نژاد
افزایـش تعـداد پیمانـکاران محـور بیرجنـد – قایـن،
نویـد سـرعت گرفتـن حرکـت غلتـک های راه سـازی
در ایـن محـور را مـی دهـد امـا آن چـه مانـع اصلـی
سـرعت گرفتـن فعالیـت پیمانـکاران پـروژه مـی
شـود منابـع اعتبـاری اسـت کـه از ابتـدای امسـال به
صـورت اسـناد خزانـه اسلامی تخصیـص یافتـه امـا
هنـوز ریالـی دسـت پیمانـکاران را نگرفتـه اسـت تـا
بتواننـد بـر سـرعت عمـل افزایـش دهنـد .مدیـر کل
سـاخت و توسـعه راه های منطقه شمال شـرق کشور
در گفت و گو بـا «خراسـان جنوبی» ،آخریـن وضعیت
محـور بیرجنـد – قایـن را بـه عنـوان یکـی از چالـش
برانگیزترین محورهای مواصالتی اسـتان که در این

سـال هـا حـوادث خونیـن بسـیاری را بـه خـود دیـده
اسـت ،تشـریح کـرد .بنـا بـه گفتـه مهنـدس «مهـدی
نظریـان» ،تـا پیـش از ایـن سـه پیمانـکار در محـور
بیرجنـد -قایـن مشـغول فعالیـت بودنـد امـا بـه دلیل
اهمیت این محور و بـرای تسـریع درکار ،دو پیمانکار
راه سـاز و یـک پیمانـکار تامیـن کننـده نیوجرسـی
هـای محـور کـه در شـهرک صنعتـی بیرجنـد فعـال
اسـت بـه سـه پیمانـکار قبلـی محـور افـزوده شـدند تـا
هـر قطعـه ای کـه آمـاده شـد بـا ایمنـی کامـل زیـر بـار
عبـور و مـرور قـرار گیـرد .بـه گفتـه او ،دو برابـر شـدن
پیمانـکاران پـروژه در حالـی انجـام شـد که پنج سـال
اسـت حتـی یـک ریـال اعتبـار نقـدی دریافـت نکـرده
ایم چـرا که نـه تنهـا تخصیـص هـای سـازمان برنامه و
بودجـه جوابگـوی حجـم پـروژه نیسـت بلکـه در قالب
اسـناد خزانـه اسلامی تامیـن مـی شـود.

اولین مصوبه سفراستاندار اجرایی شد

12روستای سربیشه
درفهرست دریافت عواید مرزنشینی
محمدخسروی -اولینمصوبهسفراستانداربهسربیشهاجراییشدو 12روستای
مرزی این شهرستان از عواید مرزنشینی بهره مند می شوند .فرماندار سربیشه
در گفت و گو با «خراسان جنوبی» اعالم کرد :استاندار یک روز بعد از سفر به
این شهرستان به صورت سرزده از روستاهای مرزی بخش درح بازدید کرد و
رو در رو با مردم آن به گفت و گو نشست که در این بازدیدها برای بهره مندی
 12روستای مجاور مرز از عواید سوخت مرزنشینان دستور داد«.محمدی»،
افزود :این روستاها شامل استخر دراز ،باغ خواجه ،کالته شب ،گوی ،کالته باال،
فخرالدین ،نوده ،شورکه ،تجشک ،مرکه ،تیغناب و کباد است که پس از راستی
آزمایی از طریق مبادی مرتبط از عواید فروش سوخت مرزنشینی بهره مند می
شوند .به گفته او ،این  12روستا هزار و  540نفر جمعیت دارد.

او یکی از اشـکال های وارده به اسـناد خزانه اسالمی
کـه رونـد اجـرای عملیـات راه سـازی را بـا مشـکل
مواجـه مـی کنـد ،سررسـید سـه سـاله بعضـی از ایـن
اوراق دانسـت یعنـی ایـن کـه پیمانـکار تـا قبـل از سـه
سـال ،نمـی توانـد طلبـش را نقـد کنـد .افـزون بـر این
اگـر بخواهـد آن را بـرای هـم اکنـون نقـد کنـد بایـد تـا
 40درصـد یـا کمـی بیشـتر از ارزش آن را بـه فـروش
برسـاند تـا نقدینگـی آن دسـتش را بگیـرد .بـه گفتـه
وی ،دیگـر اشـکال ایـن اسـت کـه فراینـد تخصیـص
اسـناد خزانـه اسلامی بـه پیمانـکاران مراحـل بسـیار
پیچیـده ای از نظـر چرخـه اداری و  ...دارد ،بـه عنوان
نمونه خیلی خوشـحال شـدیم کـه اوایل امسـال80 ،
تـا  90درصـد اعتبـار پـروژه تخصیـص یافـت امـا هنوز
قابلیـت ایـن کـه پیمانـکاران بتواننـد آن را نقـد کننـد
فراهـم نیسـت زیـرا باید مراحـل مختلفی را پشـت سـر
بگذارنـد تـا امـکان معاملـه بـرای آن هـا فراهـم شـود.

شـرایط ضعیف اعتباری پیمانکاران
بـه نظـر ایـن کارشـناس ،شـرایط اعتبـاری موجـود؛
پیمانـکاران را کمـی ضعیـف و دریافـت نکـردن طلـب
ها جریـان نقدینگـی کارگاه های راه سـازی را مختل
کرده اسـت و وقفه هایی کـه گاهی در پروژه مشـاهده
می شـود بـه ایـن دلیـل اسـت .وی به تلاش هایـی که
طـی دو ،سـه هفتـه اخیـر بـرای فعـال شـدن کارگاه
هـای راه سـازی ایـن محـور انجام شـده اسـت ،اشـاره
و اظهـار کـرد :در ایـن مـدت پنـج قطعـه فعال شـده که
یکـی در حـال نصـب نیوجرسـی اسـت و در دو نقطـه
دیگر هم کارهای آسـفالت ،یـک نقطه روسـازی و یک
بخـش دیگـر نیـز فعالیـت هـای بتـن ریـزی در مرحلـه
اجـرا قـرار دارد تـا محـور مرحلـه بـه مرحلـه بـه مـردم و
کاربـران جـاده ای اسـتان تحویـل شـود.

سدکریت و قنات بلده کاندیدای ثبت جهانی
دو ســازه تاریخــی آبــی اســتان شــامل مجموعــه جهانــی قنــات بلــده و ســد تاریخــی
کریــت بــرای ثبــت در بخــش ســازه های آبــی تاریخــی آبیــاری کمیســیون
بین المللــی آبیــاری و زهکشــی انتخــاب شــد .بــه گــزارش «خراســان جنوبــی»،
قنــات بلــده فــردوس از مجموعــه  ١١قنــات ایرانــی در چهلمیــن اجــاس
کمیته میــراث جهانــی 25 ،تیــر  95در اســتانبول ترکیــه بــهعنــوان بیســتمین
اثــر ایــران در حافظــه میــراث جهانــی ثبــت شــد .مجموعــه قنــات هــای بلــده،
مشــتمل بــر  ۱۵رشــته قنــات و دو دهنــه چشــمه اســت کــه آب اســتحصال شــده از
هــر یــک از ایــن ســازه های آبــی بــه شــاه جویی می ریــزد و در نهایــت حجــم آبــی
قابــل توجــه را بــرای کشــاورزی در دشــت فــردوس (تــون) مهیــا می کنــد .ســد
کریــت طبــس هــم بــا ارتفــاع  ۶۰متــر بــه مــدت  ۵۵۰ســال بلندتریــن ســد جهــان
محســوب می شــود و یکــی از بزر گ تریــن شــاهکا رهای صنعــت مهندســی
ســاختمان بــه شــمار مــیرود .ایــن ســد ســال  ۱۳۷۹بــه شــماره  ۳۵۲۳در
فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســید.

انتقادنماینده ولیفقیه
ازحفر بی رویه چاه درخوسف

مدیر کل ساخت
و توسعه راه های
منطقه شمال
شرق کشور :تا
پیش از این 3
پیمانکار در محور
بیرجند  -قاین
مشغول فعالیت
بودند اما برای
تسریع در کار2 ،
پیمانکار راه ساز و
یک پیمانکار تامین
کننده نیوجرسی
به پیمانکاران
قبلی افزوده شد

انصاری  -حفر بی رویه چاه در باالدست قنات ها آثار مخربی برای کشاورزی
روستاهایخوسفداشتهوسببشدهاستتادرآمدمردمازبینبرود.نمایندهولی
فقیه در استان روز گذشته در دیدار رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر خوسف،
با بیان این که ارتقای خوسف به شهرستان به طور حتم امتیازاتی دارد ،افزود :این
اتفاقزحمتمسئوالنوشورایاسالمیخوسفرادوچندانکردهبههمیندلیل
منطقه نیازمند کار مضاعف و جهادی برای رسیدن به جایگاه اصلی است .حجت
االسالم والمسلمین «عبادی» ،اعضای شورای خوسف را افرادی دلسوز دانست
که گاهی با جا به جایی جایگاه برخی از افراد می توان خدمات رسانی بهتری به
مردماینشهرستانکرد.وی،بهلزومرفعمشکالتمردمازراههایمختلفاشاره
و اظهار کرد :القاب و عناوین به درد دنیا و آخرت نمی خورد؛ اما آن چه به راندمان
کار هر کسی آبرو می دهد این است که گرهی از مشکالت مردم باز کرده باشد.
وی با تاکید بر این که باید در فرصت باقی مانده ،اولویت را بر رفع مشکالت مردم و
چاره اندیشی آن بگذارید ،گفت :به دنبال جذب منابع خیران و دولتی برای حل
مشکالت مردم منطقه باشید تا اشتغال زایی شود .امام جمعه بیرجند ،با تاکید
بر ضرورت مشورت و استفاده از تجربه شوراهای شهر موفق استان ،ادامه داد:
برخی از فعالیت ها را نمی توان با سلیقه شخصی به سرانجام رساند بلکه پیشبرد
آن نیازمند خرد جمعی است .وی با انتقاد از افکاری که می خواهند مشکالت
ایران را از ناحیه کشورهای خارجی که با ایران خصومت دارند ،حل کنند ،گفت:
با وجود استعدادهای وافری که ایران دارد می توان با استفاده از راهکارهای
صاحب نظران در کوتاه مدت بر بسیاری از چالش ها غلبه کرد.

 14اقامتگاهبومگردیدرسرایاناحداثمیشود
موسوی  -مجوز احداث  14باب اقامتگاه بوم گردی در سرایان صادر شد .مسئول
اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری سرایان گفت :از این تعداد دو
باب در روستای کریمو ،یک باب در هر کدام از روستاهای مصعبی ،نرم ،کال زو و
بنی خانیک ،آیسک و سد شهید پارسا و  ...احداث می شود که امیدواریم تا پایان
سال آینده به بهره برداری برسد« .محمد عرب» ،با اشاره به این که سرایان در
استقبال سرمایه گذاران بومی و ایجاد اقامتگاه های بوم گردی عملکرد قابل
قبولی داشته است ،ادامه داد :تاکنون اقامتگاه های بوم گردی نمکزار ،راویج و
زرین چاه در کویر زیبای سه قلعه ،گوهر خاتون در روستای گردشگری مصعبی،
عمارت میرزا در روستای نوده و سفره خانه سنتی کاهکوه در شمال شهر سرایان
به بهره برداری رسیده که ظرفیت آن ها  300نفر در شبانه روز است .به گفته وی،
صدور پروانه بهره برداری برای چهار اقامتگاه بوم گردی دیگر از جمله ولی آباد
مصعبی و چکامه کریمو در دست اقدام است که تا پایان امسال به ظرفیت مراکز
اقامتی و پذیرایی شهرستان افزوده می شود .وی با اشاره به این که در حوزه
صنایع دستی  13طرح به صورت کارگاه تولیدی ،پشتیبان و خانگی از طریق
بخش خصوصی در مرحله اجراست ،گفت :در بعضی مناطق هنوز به دنبال جذب
سرمایه گذار هستیم و زمینه های مستعدی برای سرمایه گذاری در حوزه صنایع
دستی و گردشگری است اما اقدامی انجام نشده است که از جمله آن می توان
به ساخت اقامتگاه بوم گردی درجه یک در سرایان ،احداث امکانات رفاهی و
تفریحی در منطقه نمونه گردشگری کریمو و مصعبی و دره و آبشارهای سبزرود و
 ...اشاره کرد .او ،قابلیت های حوزه صنایع دستی سرایان را بسیار خوب و متنوع
توصیف کرد که با سرمایه گذاری کم ،بازدهی باالیی به دنبال دارد.

