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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شهرستان ها

3

موافقت هیئت وزیران با سرمایه گذاری ایدرو در خراسان جنوبی

تارو پود جدید برای ریسندگی
فرخ نژاد
مجـوز سـرمايه گـذاري سـازمان گسـترش و نوسـازي
صنايـع ايـران در طـرح هـای ریسـندگی جدیـد و
بافندگـی در خراسـان جنوبـی صـادر شـد.
بـه گزارش«خراسـان جنوبـی» هیئـت وزیـران بـا هدف
توسـعه سـرمایه گـذاری در مناطـق کمتـر توسـعه یافته
و ایجـاد اشـتغال ،بـا صـدور مجـوز سـرمایه گـذاری
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در طرح های
ریسـندگی جدیـد و بافندگـی در اسـتان موافقـت کرد.
بـر ایـن اسـاس ،سـازمان گسـترش و نوسـازی صنایـع
ایران مجاز اسـت پس از انجـام فراخـوان عمومی و طی
کـردن فراینـد منـدرج در قانـون اجـرای سیاسـت های
کلـی اصـل ( )۴۴قانـون اساسـی ،درخصوص سـرمایه
گـذاری در طـرح هـای ریسـندگی جدیـد و بافندگـی با
ظرفیـت تولیـد سـاالنه سـه هـزار و  960تـن انـواع نخ و
 16.5میلیـون مترمربع پارچه در مناطق کمتر توسـعه
یافتـه اسـتان از محـل منابـع داخلی خـود ،اقـدام کند.

بازداشت شکارچی
عامل شکار غیرمجاز یک رأس قوچ وحشی در طبس
بازداشت شد.رئیس اداره حفاظت محیط زیست
طبس گفت :مأموران اجرایی یگان حفاظت محیط
زیست این شهرستان هنگام گشت و کنترل اجرای
مقررات شکار و صید در زیستگا ههای آزاد بخش

شارژ حساب
پروژه های ناتمام طبس

از گوشه و کنار استان

کمک های مومنانه در گام سوم

بـه گـزارش «خراسـان جنوبـی» آذر سـال گذشـته در
سـفر معـاون وزیـر صمـت و مدیـران ایـدرو بـه اسـتان ،
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و استانداری
خراسـان جنوبـی بـه منظـور اجـرای مشـارکتی طـرح
های صنعتی و شناسـایی فرصت های سـرمایه گذاری
در ایـن اسـتان تفاهـم نامـه همـکاری امضـا کردنـد .بـر
اسـاس این تفاهـم نامهدو طـرف در طرح تولید اسـتیل
کـورد و طـرح توسـعه دو واحـد ریسـندگی و بافندگـی
مشـارکت مـی کنند.پیگیـری تامیـن زیرسـاخت هـا ،
تامیـن و تخصیـص منابـع مالـی مـورد نیـاز و شناسـایی
فرصـت هـای سـرمایه گـذاری صنعتـی اسـتان از دیگر
مفـاد ایـن تفاهـم نامـه اسـت.
کارخانـه تولیـد اسـتیل کـورد کـه در تولیـد تایـر رادیال
کاربـرد دارد به ظرفیت اسـمی سـاالنه 15هـزار تن در
شـهرک صنعتی بیرجند احداث می شود.طرح توسعه
ریسـندگی و بافندگـی شـرکت نسـاجی فـردوس هـم
دیگر طرح مصوب ایدرو اسـت که با مشـارکت سـازمان
گسـترش عملیاتـی خواهد شـد.
دستگردان طبس به دو راکــب موتورسیکلت در
منطقه مشکوک شدند.
«حاتمی» افـــزود :متهمان با دیــدن محیط بانان
از منطقه مــتــواری شدند و یک نفر از آنــان که از
متخلفان سابقهدار شکار غیر مجاز است با رهاکردن
موتورسیکلت بــه ســمــت ارتــفــاعــات فـــرار کــرد.
به گفته او در بازرسی از موتورسیکلت رها شده ،الشه

بیش از  30میلیارد ریال برای تکمیل و اتمام  13پروژه عمرانی طبس تخصیص
یافت.
فرماندار ویژه طبس اعالم کرد :این میزان اعتبار را استاندار پیشین خراسان
جنوبی در واپسین لحظه های حضور در استان برای اتمام پروژه های ناتمام و
مصوبه های سفرش به این شهرستان اختصاص داد.
مهندس«فالحی» گفت :این منابع تخصیصی برای مجتمع فرهنگی و هنری
ارشاد ،برق رسانی به کال جنی ،تکمیل زیرساخت های کاروان سرای جوخواه،
سالن ورزشی جوخواه ،تکمیل و توسعه عمرانی بولوار امام رضا (ع) دیهوک،
استخرهای ذخیره آب ،تکمیل زیرساخت های گردشگری و صنایع دستی
روستای نایبند و...هزینه می شود.

مرحله سوم کمک های مومنانه در زیرکوه اجرایی شد.
فرمانده سپاه زیرکوه از توزیع  400بسته معیشتی بین نیازمندان این شهرستان
خبرداد و اعالم کرد که  100بسته معیشتی و 300بسته بهداشتی در این
مرحله توزیع شد.
همچنین دراین مرحله  200کیلو گرم گوشت توزیع و  60وام قرض الحسنه با
سود  4درصد به متقاضیان پرداخت شد.
«محسن کاری» ارزش هر بسته معیشتی را  300هزار تومان و شامل برنج،
روغن ،ماکارونی ،رب و حبوبات دانست و ادامه داد :در دهه آخر ماه صفر
19هزار پرس غذای گرم توزیع شده است.
او با بیان این که به منظور اجرای مرحله سوم گام دوم کمک های مومنانه 200
کیلوگرم گوشت نذری بین نیازمندان در زیرکوه توزیع شده است ،افزود :در
مجموع طی اجرای این مرحله اعتباری بیش از  425میلیون تومان هزینه شد.
به گفته او به دنبال این هستیم تا یک مرحله دیگر را در زمینه طرح کمک های
مومنانه در  17ربیع االول در زیرکوه برای کمک به محرومان و نیازمندان
اجرایی کنیم.

توسعه کارگاه های سفره آردی
یک رأس قوچ وحشی کشف و ضبط و پرونده برای
رسیدگی قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
همچنین بر اساس آخرین نرخ بهای جانوران وحشی
از نظر مطالبه ضرر و زیان وارد شده به محیط زیست،
جریمه قابل پرداخت برای صید و شکار غیرمجاز هر
رأس کل یا قوچ وحشی معادل  250میلیون ریال
تعیین شده است که از متهمان دریافت می شود.

مشموالن بیمه روستایی نهبندان
 43درصد جامعه روستاییان نهبندان زیر پوشش صندوق بیمه روستاییان ،عشایر
و کشاورزی هستند .فرماندار نهبندان در نشست با مدیر صندوق بیمه روستاییان
و عشایر استان با بیان این که دولت به حوزه های تامین زیرساخت ها ،پشتیبانی
و موضوعات مربوط به آینده روستاییان توجهی خاص دارد ،افزود :اگر قرار است
مهاجرت معکوس را رقم بزنیم ،باید جامعه روستایی را حمایت کرد.به گفته
«بیکی» برای پایداری جمعیت در روستاها باید جاذبه ها در این نقاط بیشتر شود.
همچنین از  9هزار و  971مشمول تاکنون  43درصد روستاییان شهرستان(
چهار هزار و 323نفر) زیرپوشش بیمه روستایی و عشایری هستند.او به وسعت و
پراکندگی نهبندان و در نتیجه آن هزینه باالی رفت و آمد اشاره و اظهار کرد که با
وجود همه محدودیت ها در  6ماه ابتدای سال 360 ،نفر به مجموع بیمه شدگان
صندوق بیمه روستاییان شهرستان اضافه شدند.

واژگونی تریلی سوخت درمحور
سربیشه  -درح
یک دستگاه حامل سوخت هیدروکربنات در محور سربیشه  -درح (دو راهی
نازدشت) واژگون شد.به گزارش«خراسان جنوبی» این حادثه یک مصدوم
داشت که توسط نجاتگران پایگاه درح رها سازی و به بیمارستان منتقل شد.

بهره برداری از  8زمین چمن
مصنوعی تا پایان سال

هشت زمین چمن مصنوعی جدید تا پایان سال در نهبندان به بهره برداری
می رسد.فرماندار نهبندان به مناسبت گرامی داشت هفته تربیت بدنی و ورزش
در نشست با رئیس و کارکنان اداره ورزش و جوانان و رئیسان هیئت های ورزشی
شهرستان اعالم کرد :در نهبندان احداث 11واحد چمن مصنوعی با اعتبار
 ۴٠میلیارد ریال هدف گذاری شد که عملیات اجرایی هشت زمین پیشرفت
قابل توجهی دارد.
«بیکی» افزود :الزم است با رایزنی اداره ورزش و جوانان شهرستان با واحدهای
معدنی و تولیدی نهبندان زمینه همکاری و مساعدت این بخش ها به حوزه
ورزش شهرستان فراهم تا کمک بزرگی به حمایت از جامعه ورزشی نهبندان
شود.

توسعه کارگاههای گلیم بافی با تمرکز بر رشته سفره آردی در روستاهای مهنج
و شیر مرغ قاینات درحال اجرایی شدن است.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی اعالم کرد که رشته هنری منسوخ شده سفره آردی با 250
هنرمند احیا شد.
«حسین عباس زاده» افزود :درخصوص احیا و باز زنده سازی این رشته،
دورههای آموزشی برای عالقه مندان به صورت رایگان برگزار و برای فعالیت
کارگاههای تولیدی مجوزهای الزم صادر می شود.
به گفته او صدور مجوز پشتیبان مشاغل خانگی و اختصاص تسهیالت به این
حوزه از اقدامات حمایتی برای احیای این رشته هنری است.
همچنین هنرمندان روستاهای مهنج و شیر مرغ موفق به دریافت نشان ملی
کیفیت در رشته سفره آردی شده اند و کارگاهی برای رنگ ریزی گیاهی در
روستای مهنج ایجاد شده است.

