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●● بیش از  20سال خشکسالی را در حالی در
استان تجربه می کنیم که براساس آمار اعالمی
مسئوالن استان ،حدود  30درصد هدر رفت
آب را در شبکه های آب شهری و روستایی شاهد
هستیم .آیا وقت آن نرسیده است تا اقدامی عاجل
و برنامه ای ویژه برای رفع این مشکل و تعویض
شبکه های فرسوده اندیشیده شود؟ هر سال
میزان برداشت آب از منابع آبی استان افزایش
می یابد و حتی شاهد فرونشست زمین نیز هستیم
ولی به موضوع هدر رفت آب ،آن طور که باید توجه
نمی شود.
●●*روز گذشته برای کاری به بیمارستان ولی
عصر (عج) بیرجند رفتم .در هنگام حضور دو نفر
از کارکنان تست کرونا را برای همه آن هایی که
مراجعه داشتند ،انجام می دادند و حتی نتیجه
را هم اعالم می کردند .این موضوع با استقبال
مراجعه کنندگان مواجه شده بود .چنین اقدام
هایی قابل تقدیر است.

شکست «زغال سنگ»
مقابل مس کرمان
زهرایی – تیم هندبال زغال سنگ طبس مقابل
مس کرمان شکست خورد .به گزارش خبرنگار
ما ،در ادامه رقابت های لیگ برتر هندبال باشگاه
هایکشور،روزگذشتهتیمزغالسنگطبستنها
نمایندهاستاندراینرقابتهابهمصافمسکرمان
صدر نشین گروه «ب» رفت و با وجود به نمایش
گذاشتنیکبازیپایاپاینتوانستحریفراازپیش
روبرداردوبازیرابانتیجه 28بر ۲۳واگذارکرد.

امروز ،تشییع پیکر
شهید مدافع وطن
امروز پیکر پاک شهید مدافع وطن در بیرجند
تشییع می شود.به گزارش «خراسان جنوبی»
مراسم تشییع پیکر مطهر شهید مدافع حریم
وطن استواریکم «سعید بنی اسدی» امروز ساعت
 10صبح از محل پارکینگ بهشت متقین بیرجند
برگزار خواهد شد .این شهید مدافع حریم وطن
روز دوشنبه در عملیاتی در راه مبارزه با موادمخدر
در سربیشه به شهادت رسید.

هنرنمایی به یاد
سردار دل ها
 ۹۰اثر هنری از هنرمندان خراسان جنوبی با
محوریت سردار دل ها ،روز گذشته در مراسمی
در بیرجند رونمایی شد.رئیس حوزه هنری استان
گفت :این آثار در قالبهای مختلف در نگارخانه
بهمن بیرجندودرفضایمجازیبهنمایشگذاشته
شده است« .کریمیان» هدف از تولید این آثار را
ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و ادامه راه شهدا به
ویژه سردار سلیمانی و شهید فخری زاده اعالم
کرد و افزود :این آثار شامل استوری موشن ،ویدئو
خاطره ،برنامههای تلویزیونی ،نماهنگ ،قطعه
موسیقی ،اثر تجسمی ،تله تئاتر ،موشن گرافی،
ویدئو شعر ،دکلمه ،نماهنگ و مستند کوتاه است.
وی گفت :این آثار در صفحه رسمی حوزه هنری و
کانالی با نام حاج قاسم از  ۱۰روز گذشته در حال
انتشار است و تا دو هفته دیگر ادامه دارد.

اهدای  75سیلندر
اکسیژن
حسین قربانی  ۷۵ -سیلندر اکسیژن مورد نیاز
بیماران کرونایی توسط خیران به بانک امانات
تجهیزات پزشکی هالل احمر اهدا شد.مدیرعامل
جمعیت هالل احمر ارزش این سیلندر ها را دو
میلیارد ریال اعالم کرد وگفت ۱۴ :بانک امانات
در هالل احمر شهرستان های استان موجود است
که در مجموع  ۳۳۸کاال و تجهیزات پزشکی در آن
وجوددارد.بهگفته«رضایی» ۴۰سیلندردراینهفته
به بانکهای امانات اهدا شد و بیماران کرونایی با
مراجعهبهاینبانکهامیتوانندبهصورترایگاناین
کپسولها را دریافت و در مدت نیاز از آن ها استفاده
کنند.وی موجودی سیلندرهای اکسیژن بانک
امانات جمعیت هالل احمر را ۱۲۳سیلندر اعالم و
خاطرنشانکرد:ازابتدایشیوعویروس کرونا ۵۰۰
بیمارازاینسیلندرهااستفادهکردهاند.

غربالگری وضعیت
بیمه ای زندانیان
برای جلوگیری از مشکالت احتمالی بیمه ای و
هزینه ای برای زندانیان باید غربالگری وضعیت
بیمه ای آنان در بدو ورود یا زمان ارجاع به
بیمارستان ها انجام شود.معاون بیمه و خدمات
سالمت اداره کل بیمه سالمت گفت :امکان صدور
معرفی نامه به صورت دستی در ساختارهای
الکترونیکی وجود ندارد و هزینه های درخواستی
زندانیانبستری،ازتاریخشروعبیمهآناندرسامانه
تبادل الکترونیکی اسناد بستری قابل محاسبه
و پرداخت است.به گفته «مسعود مختاری» برای
جلوگیری از به وجود آمدن مشکالت احتمالی
بیمه ای و هزینه ای برای زندانیان ،باید غربالگری
وضعیت بیمه ای آنان در بدو ورودیا زمان ارجاع به
بیمارستان ها توسط رابط زندان انجام شود.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

نماینده ولی فقیه:

اندیشه آیت ا ...مصباح فراگیر شود

باید اندیشه آیت ا ...مصباح همه گیر و فراگیر شود
تا مردم به خصوص جوانان تشنه از این اندیشه
استفاده کنند.نماینده ولی فقیه در استان روز
گذشته در نشست جمعی از جوانان فعال فرهنگی
بیرجند،گفت :حکیم فردی است که حرف و عملش
دارای علت و دلیل محکم و پشتوانه ای قوی است.
حجت االسالم والمسلمین «عبادی» با اشاره به
این که حکیم به فردی گفته می شود که در میان

 
به همراه تعدادی از مدیران با خانواده شهید
مدافع وطن دیدار و از آنان دلجویی کرد.حجت
االسالم والمسلمین «عبادی» ضمن عرض تسلیت
به خانواده شهید «سعید بنی اسدی» شهادت را
افتخاری بزرگ دانست .شهید مدافع حریم وطن
سعید بنی اسدی روز دوشنبه در عملیاتی در راه
مبارزه با موادمخدر در شهرستان سربیشه به
شهادت رسید و آسمانی شد.

انبوه اندیشه های بی ریشه جهانی به مقصود واقعی
رسیده باشد ،گفت :حکیم فردی است که حرف
و عملش دارای علت و دلیل محکم و پشتوانه ای
قوی است.وی ادامه داد :اندیشه آیت ا ...مصباح
باید همه گیر شود و مردم به خصوص جوانان که
تشنه این نوع اندیشه اند از آن بهره مند شوند چرا
که وی در اشاعه فرهنگ اسالمی تالش های
زیای کرد.نماینده ولی فقیه در استان همچنین

مراسم روز مادر
روزنامه خراسان در شماره 3326به تاریخ 6دی1339در مطلبی در صفحه
 6آورده است :چون طبق دستور تلگرافی وزارت کشور روز  25آذر بنام روز
مادر نامگذاری شده است طبق دعوت قبلی بخشداری قاینات در روز جمعه
 25آذر جلسه ای با حضور آقایان روسا و کارمندان و عده کثیری از اهالی در
محل سالن شهرداری تشکیل گردید .آقای گنجی بخشدار راجع بروز مزبور
سخنرانی نمود و در نتیجه مبلغی فی المجلس جمع آوری گردید .وجوه جمع
آوری شده قرار است ببنگاه حمایت مادران ارسال گردد.

خراسان جنوبی پنجمین استان درگیر با آنفلوآنزای پرندگان شد

آتشآنفلوآنزا
در 3مرغداری

رویداد

آغاز صرفه جویی سوخت از دستگاه های
اجرایی

انصاری
 12دی در صفحات فضای مجازی خبری به سرعت
دست به دست شد که حکایت از شیوع آنفلوآنزای
فوق حاد پرندگان در یکی از واحدهای مرغ تخم گذار
بیرجند داشت.
خبرنگار ما بعد از انتشار این خبر به سراغ مدیر کل
دامپزشکی استان رفت که او هم ضمن تایید این خبر ،از
مشاهده این بیماری در یکی از واحدهای مرغ تخم گذار
وی خراسان جنوبی را پنجمین استان درگیر با
در استان خبر داد .هرچند به گفته «اصغرزاده» تا کنون
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان دانست و
موردی از ابتالی انسانی مشاهده نشده و
افزود :امسال پنج استان با این بیماری
رصد وپایش این بیماری در محدوده این
درگیر شده اند که خراسان جنوبی
مرغداری و دیگر واحدهای تولیدی آن در
محصوالت مرغ و
پنجمین نقطه است.
حال انجام است اما روز گذشته نمونه های
تخم مرغ تولیدی
یک واحد دیگر هم در خوسف مثبت اعالم
زیر نظر سازمان
استان خروج مرغ و تخم مرغ از
و مرغ های تخم گذار و تخم های تولیدی
دامپزشکی
استان بالمانع است
سالم است
معدوم شد.
او در پاسخ به شبهات مطرح شده در
وی درخصوص سالمت کامل محصوالت
فضای مجازی مبنی بر این که علت اصلی ابتال،
زیرنظر سازمان دامپزشکی استان اطمینان داد و
رهاسازی پساب فاصالب بیرجند است،گفت :ابتال
گفت :هیچ گونه منع خروج مرغ و تخم مرغ از استان
به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان ربطی به
وجود ندارد .اصغرزاده با اشاره به این که این گونه
رهاسازی فاضالب بیرجند ندارد ،چرا که هر گونه
ویروس ها بیشتر واحدهای تخم گذار را به دلیل
تجمع آبی که در نزدیک مرغداری ها باشد سبب
وجود پرندگان آزاد پرواز درگیر میکند ،به مرغداران
تجمع پرندگان مهاجر و آبزی می شود بنابراین پساب
واحدهای صنعتی و روستایی توصیه کرد بحثهای
فاضالب یا آبی مانند برکه و هر گونه تجمع آب می تواند
امنیت زیستی را رعایت کنند.

قیمت های تند روی برچسب میوه
زهـرا قربانـی -هرچند ایـن روزهـا ویترین بـازار میوه رنگارنگ اسـت امـا قیمت
هـای زیـاد و متفـاوت آن سـبب شـده اسـت روز بـه روز خریـد آن سـخت تر شـود.
گزارش خبرنـگار مـا از وضعیت ایـن بازار پر مشـتری حکایـت از افزایـش قیمت
ها از شـب یلدا بـه بعـد و نوسـانات قیمتـی در این مـدت دارد.
یکـی از شـهروندان با گالیـه از وضعیـت موجود ،به کیسـه پالسـتیکی کـه در آن
مقـداری هویـج ،خیـار سـبز  ،سـیب زمینـی و پرتقـال ریخته شـده اسـت ،اشـاره
کـرد و گفت :همیـن مقـدار  70هـزار تومان شـده اسـت کـه حتی بـرای مصرف
یـک هفتـه خانـواده ام کفایت نمـی کند.
به گفتـه وی قیمت هـا روز بـه روز افزایش می یابد طـوری که حتـی خودمان هم
متوجه نمی شـویم اما در عمـل روز بـه روز مصرف ما کم می شـود .یکـی دیگر از
شـهروندان نیز گفـت :در گذشـته بـه شـکل روزانه میـوه مصـرف می کردیـم اما
بـا افزایش تدریجـی قیمت ها ،میزان مصرف کم شـده اسـت .یکی از فروشـنده
های میـوه هم با اشـاره بـه افزایـش قیمـت هـا در دو هفته گذشـته می گویـد :به
طـور متوسـط قیمـت هـر نـوع میـوه بیـن دو تـا چهـار هـزار تومـان افزایـش یافته
اسـت طوری کـه نارنگی کـه قبل از شـب یلدا بـه قیمت
هشـت هـزار تومـان عرضـه می شـد بـه بـاالی  10هزار
تومان افزایـش یافته اسـت .وی به کاهـش خرید مردم
رئیس اتحادیه میوه
هم اشـاره کرد و افزود :به نظر می رسـد برخی از مردم
و تره بار بیرجند:
مصرف میـوه را بـه حداقـل رسـانده انـد طوری کـه این
به تازگی به صورت
غیر رسمی از سوی
روزها تقاضـا در بازار میوه به قدری کاهش یافته اسـت
دولت اعالم شده
که اکنون در حال متضرر شـدن ،هسـتیم چـون میوه و
است؛ میوه تنظیم
تره بار فسـادپذیری باالیـی دارد.
بازار توسط استان
یکـی دیگـر از فروشـنده هـا هـم از نوسـانات قیمتـی در
ها تهیه که اگر این
این بـازار صحبت کـرد و گفت :هـر روز قیمت هـا متغیر
موضوع هم اجرایی
اسـت و ثباتـی وجود نـدارد.
شود به طور قطع در
افزایش قیمت چند
سردی هوا علت گرانی خیار سبز
میوه تاثیر خواهد
گذاشت
رئیس اتحادیه میوه و تره بار بیرجند در پاسـخ به گالیه

های مطـرح شـده با اشـاره بـه ایـن کـه دربـاره وضعیت
موجود بارهـا اعتـراض کردیم امـا نتیجـه ای نگرفتیم،
گفـت :نوسـان قیمـت همیشـه وجـود دارد و افزایـش قیمـت هـا طـی دو هفتـه
گذشـته در برخـی از اقلام میـوه و تـره بـار بـوده اسـت و همه گیـر نیسـت طوری
کـه در برخـی از اقلام حتـی کاهـش قیمت هـم داشـته ایم.
بـه گفتـه «حیـدری» افزایـش قیمـت مـوز مربـوط بـه نوسـانات نـرخ دالر بـوده و
قیمت خیارسـبز هم بـا توجه به سـردی هوا و کاهـش تولید این محصول اسـت.
افزون بر ایـن دیگرهزینـه ها نظیـر حمل و نقـل  ،دسـتمزد و هزینه هـای جانبی
افزایـش یافته و ایـن موضـوع بـر افزایش قیمـت هـا موثر بوده اسـت.
وی بـه ایـن نکتـه هـم اشـاره کـرد کـه بـه تازگی بـه صـورت غیـر رسـمی از سـوی
دولـت اعلام شـده اسـت کـه میـوه تنظیـم بـازار توسـط اسـتان هـا تهیـه کـه اگر
ایـن موضـوع هـم اجرایی شـود به طـور قطـع در افزایـش قیمت چنـد میـوه تاثیر
خواهـد گذاشـت و در هفتـه هـای آینـده شـاهد آن خواهیـم بـود.

خراسان جنوبی  60سال پیش
در روزنامه

دلیل شیوع این بیماری باشد.وی با اعالم این که 27
هزار قطعه مرغ تخم گذار و مقداری تخم مرغ در سومین
واحد مبتال به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در خراسان
جنوبی معدوم شد ،گفت :در ابتدا دو واحد درگیر این
بیماری در بیرجند شناسایی و  400هزار قطعه مرغ و
تخم مرغ موجود در این واحدها روز گذشته معدوم شد.
به گفته وی ،واحد مرغداری سوم در  20کیلومتری
واحدهای درگیر شده اولیه است و آنفلوآنزای تأیید
شده در این مرغداری استان سویهای است که تاکنون
موردی از انتقال آن به انسان در کشور گزارش نشده
است .اصغرزاده با بیان این که تمامی محصوالت مرغ و
تخم مرغ زیرنظر سازمان دامپزشکی استان هیچ منعی
برای مصرف ندارد ،گفت :خروج محصوالت مرغ و تخم
مرغ از استان بالمانع و خوشبختانه جواب تست سه
مرغداری نزدیک دو واحد درگیر اولیه در شهرستان
بیرجند نیز منفی شده است.

مدیر کل
دامپزشکی استان:
ابتال به آنفلوآنزای
فوق حاد پرندگان
در استان ربطی به
رهاسازی فاضالب
بیرجند ندارد ،چرا
که هر گونه تجمع
آبی که در نزدیک
مرغداری ها
باشد سبب تجمع
پرندگان مهاجر و
آبزی می شود

شناسایی  ۲۰بیمار مبتال به کرونا در  24ساعت
طی  24ساعت گذشته از  ۱۳۱آزمایش کرونا در
استان  ۲۰آزمایش ،مثبت بود.معاون بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت :از  ۲۰مبتالی
جدید ،یک نفر در بیمارستان بستری بود و  ۱۹نفر
نیز نمونه گیری سرپایی شدند« .مهدی زاده» با
بیان این که  ۱۳۰بیمار با عالیم حاد تنفسی در
بیمارستانهای استان بستری هستند ،افزود :از
این تعداد  ۳۳نفر مبتالی قطعی بیماری کرونا به
حساب می آیند که ۱۳نفر در بخش مراقبتهای ویژه

به سر می برند و حال عمومی پنج نفر وخیم است.
به گفته وی در  ۲۴ساعت گذشته  ۳۱بیمار تنفسی
در بیمارستانها پذیرش و  ۲۳بیمار با حال عمومی
خوب ترخیص شدند که  ۱۱نفر بیماران کرونایی
بودند .وی با بیان این که با ثبت سه مورد فوت جدید
در شبانه روز گذشته مجموع قربانیان کرونا در استان
به  ۷۲۵نفر رسید ،افزود :از ابتدای شیوع  ۳۴هزار و
 ۲۷۸تست کرونا در استان انجام که جواب تست ۱۴
هزار و  ۵۴۰نفر مثبت اعالم شده است.

صرفه جویی در مصرف سوخت از دستگاه های اجرایی شروع می شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار در کمیته مدیریت سوخت
استان ،گفت :با توجه به اولویت تأمین سوخت و برق شهروندان ،الزم است صرفه
جویی در مصرف سوخت از دستگاه های اجرایی شروع شود.
«خوش خبر» با اشاره به برودت هوا و در پی آن افزایش مصرف سوخت به ویژه
گاز ،بر استفاده بهینه از گاز و برق در ادارات و ساختمان های دولتی تأکید
کرد .وی به احتمال اجرای برنامه خاموشی برق اشاره کرد و فرهنگ سازی
در زمینه صرفه جویی با استفاده از ظرفیت های رسانه ای را ضروری دانست
واظهار امیدواری کرد که با صرفه جویی ،زمان های اجرای خاموشی برق به
حداقل برسد.

الزام استفاده از ماسک در واحدهای صنفی
استفاده از ماسک برای صاحبان و فعاالن حوزه بنگاه های اقتصادی و واحدهای
صنفی الزامی و هرگونه حضور مشتری و دریافت خدمت در واحد صنفی منوط
به استفاده از ماسک است.
رئیس سازمان صمت استان ،در بازدید از بازار بیرجند گفت :متصدیان
واحدهای صنفی الزم است ضمن استفاده از ماسک از ورود مشتریان فاقد
ماسک به داخل واحد صنفی نیز جلوگیری و شرایط الزم را برای رعایت
فاصلهگذاری اجتماعی فراهم کنند .به گفته «جرجانی» درصورت استفاده
نشدن از ماسک و رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی توسط متصدیان
واحدهای صنفی ،مستند به ماده  17قانون نظام صنفی با متخلفان برخورد
قانونی خواهد شد.

ثبت نام  43درصدی سهامداران در
سجام

تا کنون  197هزار نفر از جمعیت استان معادل  43درصد از سهامداران در
سامانه سجام ثبت نام کردند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گفت :طبق آخرین آمار دریافتی از
شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ،از مجموع سهامداران
استان  ۱۹۷هزار نفر یعنی نزدیک به  ۴۳درصد از سهامداران در سامانه سجام
ثبت نام کردند .به گفته «جعفری» واریز سود سال مالی  98در آینده نزدیک و
هرگونه بهرهمندی از دیگر مزایای سهام عدالت از جمله دریافت کارت اعتباری
خرید ،منوط به ثبتنام سهامداران در سامانه سجام خواهد بود و احراز هویت
در سامانه سجام و دریافت کد بورسی الزامی است و باید در اسرع وقت  ،این
مرحله طی شود.

تاکید دادستان استان بر توسعه منطقه ویژه اقتصادی بیرجند
طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی بیرجند دارای
اهمیت زیادی است که باهدف مساعدت با فعاالن
اقتصادی و حمایت از رونق تولید و سرمایهگذاری در
استان و با همکاری منابع طبیعی ،زمینهایی که قبال
فنسکشی و حصار شده است به مدت یک سال به
صورت موجود حفظ خواهد شد.دادستان مرکز استان
روز گذشته در بازدید از سایت مرکزی منطقه ویژه
اقتصادی بیرجند،گفت :امروزه قوانین و تبصرههای
بسیاریوجودداردکهگاهیمانعتولیدوصادراتاست
بنابراین باید همه دست به دست هم دهیم تا گرهی از
مشکالت فعاالن اقتصادی باز کنیم .به گفته حجت
االسالم «نسائی زهان» باید تالش شود تا فعالیتهای
منطقه ویژه اقتصادی گسترش یابد و مردم استان از این
ظرفیت بهرهمند شوند .وی با تاکید بر این که صادرات
و واردات باید در چارچوب قانون انجام شود ،گفت:
قاچاق ،سرمایه مملکت را نابود میکند و تولید را از
بین میبرد بنابراین درصدد هستیم با تمام توان جلوی
آن را بگیریم.حجت االسالم «نسائی زهان» با تاکید
بر این که منطقه ویژه اقتصادی باید در معیشت مردم
مرزنشین استان موثر باشد و اثر مثبت بر اقتصاد منطقه
بگذارد ،افزود :مسئوالن کمک کنند تا مردم استان از
سفره منطقه ویژه اقتصادی محروم نشوند.وی با تاکید
بر این که اولویت در منطقه ویژه برای سرمایهگذاری به
مردم استان داده شود ،افزود :خراسان جنوبی استان
سیامکشوردربحثمحرومیتاستو ۴۰درصدمردم
استان وابسته به نهادهای حمایتی هستند که باید با
حمایت از همین نقاط ،آن را رفع کرد.

فرصت یک ساله تعیین تکلیف اراضی
فنس کشی
دادستان در این بازدید مشکالت ناشی از فنسکشی

طرحتوسعهمنطقهویژه،مسائلمرتبطبامنابعطبیعی
و سامانههای هوشمند گمرکی و نحوه صادرات و
واردات کاال را هم مورد بررسی قرار داد وگفت :باهدف
مساعدت با فعاالن اقتصادی و حمایت از رونق تولید
و سرمایهگذاری در استان و با همکاری منابع طبیعی
زمینهایی که قبال فنسکشی و حصار شده است به
مدت یک سال به صورت موجود حفظ خواهد شد.
به گفته او در این مدت منطقه ویژه اقتصادی اقدامات
الزم و مد نظر درخصوص تصویب طرح توسعه خود را
به سرانجام خواهد رساند و در صورت انقضای مهلت
فوق و ایفا نشدن تعهدات توسط منطقه ویژه اقتصادی،
فنسهای مذکور با هزینه منطقه ویژه جمعآوری
و زمینها به اداره کل منابع طبیعی استان تحویل
میشود.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری استان هم با اشاره به تاکید مقام معظم
رهبری بر هوشمندسازی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با
رویکرد پیشگیری گفت :قانون مبارزه با قاچاق کاال و
ارز در فصل ۲از ماده ۶به بعد با نگاه پیشگیرانه طراحی
وراهاندازیشدهوارتباطسامانههایمختلفهوشمند
را مد نظر قرار داده است.حجت االسالم «یدا...
وحدانینیا » ادامه داد :طبق این قانون دستگاههای
مختلف از جمله گمرک ،اداره راهداری وحمل و نقل
جادهای و دیگر دستگاههای مسئول باید درخصوص
راهاندازی و به روز بودن سامانهها و ارتباط آنها اقدام
کنند.
وی از جمله این سامانهها به سامانه جامع تجارت،
سامانه جامع انبارها ،سامانه جامع گمرکی و تجارت
فرامرزی گمرک ،سامانه شناسه کاال ،سامانه پنجره
واحد گمرک و سامانه باربری در حوزه حمل و نقل

جادهای اشاره کرد و گفت :اگر دستگاهی در تکلیف
قانونی برای بهرهگیری از سامانههای هوشمند
و به روز بودن و نظارت و رصد از طریق آن و ارتباط
سامانههایی که باید متصل به یکدیگر باشند ،کوتاهی
کند و شناسایی شود حتما از باب ترک فعل ،دادستان
مرکز استان ورود خواهد کرد.
«رحیمی» بازرس کل استان هم با اشاره به این که تمام
تالش مجموعه قضایی و دستگاههای تابعه حمایت از
سرمایه گذاران است ،گفت :در کنار دستگاه قضا باید
دستگاههاینظارتیهمبرایتوسعهسرمایهگذاریدر
استانبیشترفعالیتکنند.

موفقیت های منطقه ویژه اقتصادی
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی استان گفت :منطقه
ویژه اقتصادی خراسان جنوبی از معدود مناطقی است
که توسط بخش خصوصی ایجاد شده است و اداره می
شود که به لطف خدا توانسته است با موفقیت هایی در
تجارتبینالمللدرسایتمرکزیخوددربیرجندیکی
از مناطق موفق کشور باشد .به گفته «صفدری زاده» در
اهمیتمسائلاقتصادیرهبری 10سالاستبرتولید
اشتغال و اقتصاد مقاومتی تاکید دارند .وی با اشاره به
این که خراسان جنوبی منطقهای محروم نیست بلکه
سرشار از ظرفیتهای مختلف است ،افزود :منطقه
ویژه اقتصادی استان با دارا بودن قطعه منفصله در مرز
ماهیرود به یکی از موفق ترین مناطق ویژه اقتصادی
تبدیل شده است .
در این جلسه مقرر شد الحاق  ۱۹۷هکتار از اراضی
منابع طبیعی به محدوده منطقه ویژه تا یک سال آینده
روند قانونی خود را طی کند.

