ســه شنبه |  23مهر  16 | ۱۳۹۸صفر  | ۱۴۴1شماره 3115

 2اخبار
حرف مردم
تلفــن:
056 32448050

ستون حرف مردم
روزنامه خراسان جنوبی
انعکاس دهنده صادق نظرها،
انتقادها و مشکالت شماست.
پیامک:
2000999

نمابــر:
056 32448054

●● کوچههفتتیر 7بیرجندچندماهقبلبرای لوله
کشیحفاریشدولیازآسفالتآنخبرینیست.
●● جاده روستای بنمرود بخش زهان وضعیت
نامطلوبی دارد و آسفالتش از خاکی بودن هم بدتر
است اما نه تنها اقدامی برای آسفالت آن انجام
نمی شود بلکه به طور موقت نیز مورد مرمت قرار
نمی گیرد تا مردم بتوانند به سهولت رفت و آمد
کنند.
●● محور ماژان – مختاران ،تازه آسفالت شده اما
فاقد خط کشی و تابلوها و عالیم رانندگی است که
رانندگی شبانه را در این جاده بسیار مشکل کرده
است .تا حادثه ای در این مسیر رخ نداده است
مسئوالن اقدام کنند.
●● بعد از گذشت چند سال از قول مسؤالن هنوز،
اقدامی برای آب رسانی به روستای دالکان سده
نشده است و مردم به شدت از نبود آب رنج می
برند .مسئوالن آب و فاضالب روستایی قاینات
فکریبکنند.
●● برداشت بی رویه آب از چاه حاشیه میدان سفیر
امیدبیرجندکیقراراستتمامشود؟وقتیمنطقه
ظفر ،پرستار ،غفاری و شهید آوینی نشست کرد
مسئوالن پاسخ گو خواهند بود؟ فرونشست ها در
مناطقی مثل سرایان را بررسی کنند.
●● درابتدای خیابان آزادگان روستای امیرآباد
بیرجند چند ماه است که لوله آب ترکیده و به
آسفالت معبر نیز آسیب رسانده است .از سویی
ضمن هدر رفت آب ،چاله ای ایجاد شده که برای
موتورسوارانخطرآفریناست.اینترکیدگیقبال
بارها ترمیم شده است ولی به نظر می رسد اصولی
و اساسی نبوده است که شاهد تکرار ترکیدگی
هستیم.
●● تعدادی از ساکنان روستاهای نصرالدین،
آواز ،آبگرم ،گاویچ و کالته گاویچ هستیم که
فرزندان استثنایی داریم اما به دلیل افزایش سن،
مهد کودک زیر نظر بهزیستی آن ها را پذیرش
نمی کند و با گذشت حدود یک ماه از سال
تحصیلی ،فرزندان مان در خانه هستند .مسئوالن
متولی موضوع را پیگیری کنند.
●● روستای نوغاب بخش مرکزی درمیان دارای
 15حلقه چاه کشاورزی و سه قنات جاری با هزار
و  300هکتار مزارع زرشک و از قطب های تولید
این محصول در شهرستان است .مسئوالن جهاد
کشاورزی با توجه به نیاز کشاورزان ،برای پرداخت
تسهیالت کم بهره احداث سالن های زرشک
خشک کنی اقدام کنند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

امتیازهای عشایر از نگاه نماینده ولی فقیه
غیرت ،شجاعت ،امانت و عبادت ،امتیازهای قشر
عشایر و روستایی است که به عنوان یک فرهنگ،
ارزش دارد .نماینده ولی فقیه در دیدار با مدیر
کل امور عشایری و جمعی از عشایر گفت :عشایر و

روستاییان به عنوان ذخایر فرهنگی جامعه باید از
آسیب مصون بمانند بنابراین همه موظف هستند
که به وظایف خود عمل کنند .حجت االسالم
والمسلمین «عبادی» افزود :عشایر در کشور و از

 

جمله خراسان جنوبی در زمینه ایمان ،تالش،
کوشش و همچنین برقراری امنیت در مرز ،دارای
جایگاه بسیار قابل قبولی هستند و به همان نسبت
خدمت رسانی به این عزیزان مایه افتخار است.

تشکیل شرکت تعاونی

تسهیالت با شرایط ویژه برای واحدهای تولیدی ابالغ شد

روزنامه خراسان در شماره  2418به تاریخ  21آبان  1336در مطلبی در
صفحه پنج آورده است :اداره فرهنگ طبس بمنظور رفاه حال کارمندان در
نظر دارد یک شرکت تعاونی با سرمایه پانصد هزار ریال (هزار سهم پانصد
ریالی) تشکیل دهد بهمین منظور جلساتی تشکیل داده و نظریات دبیران و
آموزگاران را خواسته اند امید است این موضوع عملی شده و اسباب آسایش
کارمندان فراهم گردد.

40میلیارد تومان وام رونق تولید دردست بررسی

فرخ نژاد
برای فعالیت دوباره واحدهای تولیدی غیر فعال و
راکد و واحدهای نیمه فعالی که نیاز به سرمایه در
گردش ،تقسیط تسهیالت ،مشکل چک برگشتی و ...
دارند در قالب طرح رونق تولید ،تسهیالت پرداخت
می شود و منابع کمک به این واحدها از دو محل تبصره
 18و رونق تولید تامین می شود .اما نکته جالب توجه
این است که تسهیالت تبصره  18با شرایط خاص
به صاحبان واحدهای تولیدی پرداخت می شود هر
چند پرداخت از محل منابع رونق تولید ،محدودیتی
ندارد و پرداخت  40میلیارد تومان وام از این محل
در دست بررسی است .رئیس سازمان صمت در

گفت و گو با «خراسان جنوبی» ،تسهیالت ابالغ
شده از محل تبصره  18را در مرحله اول  36میلیارد
تومان اعالم و اظهار کرد که دریافت تسهیالت از این
محل شرایط خاصی دارد این که واحد تولیدی بدون
بدهی باشد ،طرح های ناتمام آن بیش از  60درصد
پیشرفت فیزیکی داشته یا طرحی باشد که با نوسازی
و بازسازی بخواهد تغییر خط دهد و محصولی بازار
پسند ،تولید کند و نیازمند سرمایه در گردش باشد.
«شهرکی» با اشاره به این که  43واحد تولیدی برای
دریافت تسهیالت از این محل به بانک ها معرفی شده
است ،تسهیالت طرح رونق تولید را برای واحدهای
مشکل دار دانست و ادامه داد :در قالب این طرح به
واحدهایی که بدهی بانکی دارند تسهیالت پرداخت

1400؛ پیش بینیخروج کامل مشاغل مزاحم ازمرکزاستان

سنگ صدور پروانه؛ پیش پای صنوف آالینده

انصاری  -پرونده انتقال صنوف آالینده از محدوده
شهری بیرجند ،قصه ای است که بیش از عمر استان
دارد و هنوز آن چنان که باید در مسیر اجرا نیست و
روی واگذاری اراضی چرخ می خورد .به گزارش
خبرنگار ما هر چند پس از کش و قوس های بسیار،
باالخره مرحله واگذاری اراضی به صنوف آغاز شد
اما اصناف روند صدور پروانه ساخت را در سایت
جدید بسیار کند اعالم می کنند و گویا شهرداری به
این راحتی ها پروانه ساخت نمی دهد .مدیر عامل
شرکت تعاونی سامان دهی صنوف آالینده بیرجند
به خبرنگار ما گفت :از  77هکتار زمین اختصاص
یافته به سایت سامان دهی صنوف آالینده ،تاکنون
 45هکتار توسط راه و شهرسازی تحویل این
تعاونی شده است و  17هکتار دیگر باید توسط این
اداره کل در اختیار قرار گیرد .به گفته «دلیر» 15
هکتار را نیز باید شهرداری واگذار کند که هنوز
تصمیمی برای نوع واگذاری آن نگرفته است اگر

چه در صحبت با شهردار ،قول واگذاری داده شد
اما باید دید چه زمانی محقق می شود .وی افزود:
هزار و  700واحد صنفی واجد شرایط انتقال به
این شهرک است و تاکنون  400واحد برای انجام
امور انتقال ،به شرکت تعاونی مراجعه کرده اند .به
گفته وی ،قرار است در این سایت افزون بر استقرار
هزار و  800واحد صنفی ،زمین برای راه اندازی
واحدهای تجاری ،درمانگاه ،پلیس و اورژانس نیز
در نظر گرفته شود .او با بیان این که به اصناف نامه
ارسال شد تا برای تحویل اراضی اقدام کنند اما
اطالع رسانی ها به کندی انجام و در اتحادیه ها
برای اطالع رسانی به اعضا کم کاری می شود .وی
با اشاره به مشکالت در شهرداری برای صدور پروانه
گفت :با شهرداری چند بار صحبت کردیم و وعده
رفع مشکالت روند صدور پروانه ساخت را دادند که
پیش بینی می شود تا دو سال آینده همه واحدها در
سایت جدید مستقر شود.

می شود اما اگر واحد تولیدی چک برگشتی ،بدهی
مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی داشته باشد باید
تعیین تکلیف شود .به گفته وی در حوزه رونق تولید
 40میلیارد تومان طرح از  32واحد تولیدی در دست
بررسی است و در سال های قبل همه طرح هایی که
متقاضی تسهیالت از این محل بودند وام دریافت
کردند که مجموع تسهیالت پرداخت شده از سال 95
تا  97به  760میلیارد تومان می رسد .او ،با تاکید بر
این که صاحبان واحدهای تولیدی ،متقاضی دریافت
تسهیالت رونق تولید باید تکلیف وام های را که دریافت
کرده اند روشن کنند تصریح کرد :این طور نیست که
واحدهای تولیدی هر سال تسهیالت دریافت کنند اما
آثار آن را شاهد نباشیم.

خراسان جنوبی  62سال پیش
در روزنامه

رئیس سازمان
صمت :صاحبان
واحدهای تولیدی
متقاضی دریافت
تسهیالت رونق
تولید باید تکلیف
وام های را که
گرفته اند روشن
کنند

تساوی « »04در خانه
حسـینی -تیـم فوتبـال مرکـز آمـوزش  04امـام رضـا (ع) بیرجنـد ،نماینـده
اسـتان در رقابـت هـای مرحلـه اول لیـگ دسـته  3کشـور در برابـر کرمـان بـه
نتیجـه مسـاوی رضایـت داد .بـه گـزارش خبرنـگار مـا ایـن دیـدار کـه عصـر روز
گذشـته در ورزشـگاه آزادی بیرجنـد برگـزار شـد ،بـا نتیجه مسـاوی یـک بر یک
خاتمـه یافـت .گل این دیـدار را رضا بلـی وند در دقیقه سـه بـازی بـرای نماینده
اسـتان بـه ثبـت رسـاند .گـزارش کامـل ایـن بـازی فـردا بـه چـاپ می رسـد.

اعضای هیئت نظارت بر انتخابات مجلس
تعیینشدند
اعضای هیئت استانی نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای
اسالمی در خراسان جنوبی از سوی آیت ا ...جنتی منصوب شدند .به گزارش
صدا و سیما ،با تصویب هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و حکم آیت ا ...جنتی،
حجت االسالم علی محمدی به عنوان رئیس و محمد علی اسماعیلی ،رضا سلم
آبادی ،محمد مهدی دیانی و علیرضا مقیمی به عنوان اعضای هیئت نظارت بر
انتخابات مجلس در استان معرفی شدند.

رویداد

10میلیارد،اعتبارامسالشبکهفاضالببیرجند
اکبری  -مهر سال 95مدیر عامل شرکت آبفای استان ،وعده اتمام پروژه فاضالب
بیرجند را برای  15سال بعد برآورد و اظهار کرد که برای تکمیل  115کیلومتر
پایانی شبکه جمع آوری فاضالب این شهر به بیش از 40میلیارد تومان اعتبار نیاز
است« .هاشمی» با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژه در سال  69این نکته را
یادآور شد که 65درصد عملیات اجرایی شبکه انجام شده و اجرای 115کیلومتر
دیگر در دستور کار قرار دارد که در صورت تامین اعتبار ،طی دو سال هم قابل
اجراست .وی در تشریح وضعیت جدید این پروژه از آمادگی شرکت ،برای تکمیل
کار در صورت تخصیص اعتبار تا دو سال آینده خبر می دهد و می گوید :توسعه
شبکه فاضالب بیرجند در قالب چهار پیمان در حال انجام است که اعالم زمان
اتمام آن به تخصیص اعتبار ابالغی توسط دولت بستگی دارد .او اعتبار مصوب
امسال برای شبکه فاضالب بیرجند را ۱۰۳میلیارد ریال اعالم می کند و با اشاره
به پیشرفت  70درصدی اجرای تصفیه خانه فاضالب بیرجند و پیشرفت 100
درصدی خط انتقال ،می افزاید :اعتبار ۹کیلومتر از تصفیه خانه از محل وام بانک
اکو است که  ۶.۷میلیون یورو برای آن تامین شده و اختصاص یافته است و پیش
بینی می شود بعد از نیمه دوم سال  ،۹۹فرایند آن راه اندازی شود.

دوراوللیگکشتیفرنگی از امروز
دور اول رقابت های لیگ کشتی فرنگی از امروز در بیرجند آغاز می شود .رئیس
هیئت کشتی استان به خبرنگار ما گفت :رقابت های کشتی فرنگی لیگ برتر در
قالب دو گروه برگزار می شود و تیم هیئت کشتی خراسان جنوبی در گروه الف با
تیمهایبازاربزرگایران،شهدایمدافعحرمقموهیئتکشتیسیرجانهمگروه
است .به گفته «عباس سروری» امروز و فردا دور اول این رقابت ها در سالن حجاب
بیرجندبرگزارمیشودوکشتیگیرانتیمهیئتکشتیاستانباکشتیگیرانتیم
هایشهدای مدافعحرمقموسیرجانمسابقهمیدهندودرایندورتیمخراسان
جنوبیباتیمبازاربزرگایرانمسابقهایندارد.ویبابیاناینکهبرایجذبحامی
مالیتیماستانبرایحضوردرلیگ،موفقنبودهایم،افزود:فقطبانکایرانزمین
 50میلیونتومانبرایاینمنظوربههیئتکمککردکهازآنهاتشکرمیکنیم.

