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●●تردد اتوبوس های شرکت واحد در خط
امیرآباد  -حاجی آباد بیرجند در این اوضاع
کرونایی به جای این که زیاد باشد ،کمتر شده
است در حالی که ازدحام جمعیت در اتوبوس
در این روزهای مخاطره انگیز درست نیست و با
توجه به تعداد تقاضا فعالیت دو اتوبوس با فاصله
زمانی هر ساعت یک دستگاه کم است.
●●حدود  6سال است که مسئوالن برای آب
رسانی به روستای حمبل در بخش مرکزی
بیرجند وعده می دهند ولی هنوز  75خانوار آن
چشم انتظار تحقق قول مسئوالن هستند و به
ناچار از آب تانکر استفاده می کنند.
●●مراسم سالگرد شهید سلیمانی هم برگزار
شد اما هنوز از نصب المان و به سازی میدان این
شهید در ورودی بیرجند خبری نیست و طرح به
سازی همچنان نیمه کاره رها شده است.
●●شغل بیشتر اهالی روستای نقنج دهستان
القورات دامداری است و از همین راه امرار
معاش می کنند .طی چند هفته اخیر دغدغه
ای دامن گیر آنان شده است و آن هم این که با
گله ای از گرگ ها در مناطق مختلف و حتی در
نزدیکی روستا مواجه شده اند .مسئوالن اداره
محیط زیست قبل از آسیب رسیدن به مال مردم
چرا اقدام نمی کنند؟
●● از ابتـدای شـروع طـرح مسـکن ملـی هزینـه
هـای زیـادی را کـه تمـام آن هـم هزینـه هـای
اداری اسـت ،پرداختـه ام کـه مجمـوع آن هـا تـا
چهـار میلیـون تومـان رسـیده اسـت .حـاال هـم
شـهرداری نهبنـدان درخواسـت سـه میلیـون و
 800هـزار تومـان بـرای عـوارض و صـدور پروانه
سـاخت دارد کـه ایـن مبلـغ بـا توجـه بـه تخفیـف
 ۵۰درصـدی عـوارض شـهرداری بـرای طـرح
اقدام ملی مسـکن زیاد اسـت .شـهرداری در این
مورد شـفاف سـازی کند کـه آیـا در ایـن خصوص
تخفیـف اعمـال شـده اسـت.
●●اقدامـات امسـال شـهرداری بیرجنـد ،اداره
راه و شهرسـازی ،اداره راهـداری ،شـرکت بـرق
و  ...در توجـه بـه منطقـه بنـددره بسـیار تحسـین
بر انگیـز اسـت و چهـره ایـن منطقـه در مقایسـه با
سـال گذشـته بسـیار متحول شـده اسـت .در این
بیـن دسـتور اسـتاندار سـابق آقـای معتمدیـان
بـرای توجـه بـه ایجـاد فضـای مناسـب تفریحـی
در مرکز اسـتان فراموش شـدنی نیسـت .از همه
آن هایـی کـه در ایـن موضـوع نقـش داشـته انـد،
ممنون هسـتم .امید اسـت کـه تمـام برنامه های
هدف گـذاری شـده بـرای ایـن منطقـه تـا انتهای
کار بـه طـور جـدی پیگیـری شـود.
●●یـک تولیـد کننـده بـا هـزار امیـد و آرزو کارش
را آغـاز مـی کنـد و کمتریـن توقـع هـم همـکاری
مسـئوالن بـرای تولیـد اسـت امـا در این بیـن یک
وزارت یـا شـرکت همـه زحماتـش را بـا تصمیـم
کارشناسـی نشـده بـه هـدر مـی دهـد .نمونـه
ایـن اقـدام قطـع بـرق چنـد واحـد تولیـد مـرغ در
فـردوس و سـپس قطـع بـرق چنـد گلخانـه در
بشـرویه اسـت .مسـئوالن هـم بـرای سـرپوش
گذاشـتن بـر ایـن بـی تدبیـری اعلام مـی کننـد
کـه بـرای قطـع بـرق اطلاع رسـانی شـده اسـت!
چطـور مـی شـود اطلاع رسـانی کـرده باشـند
و خـود تولیـد کننـده بـه ایـن موضـوع بـی توجـه
باشـد و بـرای نجـات دادن سـرمایه اش از سـرما،
اقدامـی انجـام ندهـد.

علمبدونتزکیهوتربیت،زمینهسازسقوطانسانوجنگ
و خون ریزی می شود و مردم بسیاری را آواره می کند.
نماینده ولی فقیه در استان روز گذشته در دیدار با دست
اندرکارانپویشلبخندرضایتسازمانبسیجفرهنگیان
استانبااشارهبهاینکهدرشرایطکنونیبامجازیشدن
آموزش ها ،کار و زحمت معلمان چند برابر شده است،
گفت :هدف معلم متعهد این است که از رفاه و آسایش
خود بگذرد و نسلهای آینده را مطابق با شرایط زمان
تربیتکند.بهگفتهحجتاالسالموالمسلمین«عبادی»
اگردرتزکیهنفسفرزندانونسلجدیدکوتاهیکنیمدر
گناهآنانشریکهستیمبنابراینبایدرویمسئلهپرورش
بسیار کار شود .وی ادامه داد :امروز هنوز قبله گاه برخی
افراد ،غرب است و همیشه به دنبال وابسته کردن کشور
به دشمنانی هستند که سال هاست تا توانسته اند در
کشور جنایت و فساد انجام داده اند.

تجدید پیمان با شهید مدافع وطن
روز گذشته همزمان با سومین روز خاکسپاری
شهید ستوان یکم «سعید بنی اسدی»  ،همرزمان
شهید باهدف امنیت جامعه ،با شهدا تجدید
پیمانی دوباره بستند.سردار «فرشید» فرمانده
انتظامی استان در این مراسم با اشاره به این که
پلیس با افتخار در همه الیههای جامعه حضور
دارد،گفت :در کنار مزار مطهر شهدا تجدید
پیمان میکنیم که تا آخرین قطره خون در
راستای سالمت و امنیت جامعه از هیچ کوششی
دریغ نکنیم .نماینده مردم بیرجند ،درمیان و
خوسف نیز با اشاره به حضور نیر وهای نظامی
و انتظامی در کنار مردم در صحنههای مختلف
افزود :در طول تاریخ انقالب اسالمی نیر وهای
نظامی و انتظامی و نیر وهای مردمی با رها
طومار فتنههای دشمنان را در هم پیچیده اند.
«خسروی» گفت :اگر برخی در خارج و برخی فریب
خوردگان یا نفوذی در داخل ،توهم ضربه زدن به

در24ساعتگذشتههیچفوتیکرونادرخراسانجنوبی
بهثبتنرسیدتادومینروزبدونمرگبیمارانکرونایی
ثبت شود .به گزارش خبرنگار ما ،پنج شنبه گذشته نیز

کشور را دارند باید بگوییم کور خوانده اند ،چون این
مردم ،مردمی انقالبی و حسینی هستند .استوار
یکم سعید بنی اسدی از کارکنان پلیس خراسان
جنوبی  ۱۵دی در راه مبارزه با مواد مخدر در
سربیشه به شهادت رسید.

یکی دیگر از مشاوران امالک هم از افزایش سرسام
آور اجاره ملک ها صحبت می کند و می افزاید :با این
که مورد اجاره ای به ندرت پیدا می شود اما نسبت به
موقعیت استان اگر هم باشد قیمت ها خیلی باالست.
متصدی یکی دیگر از مشاوران امالک هم با اشاره به
این که بعد از تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی
هیچ تغییری در بازار اجاره به وجود نیامده است ،می
گوید :متقاضی خانه اجاره ای وجود دارد اما خانه
اجاره ای به ندرت پیدا می شود.به گفته وی برخی
از مسکن های مهر به دلیل ناتوانی افراد در نصب
تجهیزات و تکمیل آن خالی است و آن ها به همین
دلیل تمایلی به اجاره واحدها ندارند .وی ادامه می
دهد :وضعیت خرید و فروش هم راکد است اما قیمت
ها تغییری ندارد و صاحبان در شرایط فعلی ارزان نمی
دهند مگر این که رکود ادامه دار باشد و فروشنده ها

سرمایهگذاری  8.3میلیاردی در
ارتباطات روستایی
مجبور شوند ملک را ارزان عرضه کنند.

 2هزار خانه خالی
رئیس اتحادیه مشاوران امالک بیرجند هم با اشاره
به وجود حدود دو هزار خانه خالی در مرکز استان می
گوید :این خانه ها در حال ساخت یا در حال فروش
است و بر اساس بررسی های انجام شده تصویب
مالیات بر خانه های خالی نه تنها تاثیر مثبتی در
وضعیت اجاره خانه ها نگذاشته بلکه حتی اثر عکس
هم داشته است« .اربابی» مثالی را هم در این مورد می
زند و اظهار می کند که به طرف گفته می شود که خانه
خود را به اجاره بدهد اما بالفاصله فرش می کند و می
گوید که خانه متعلق به فرزندم است یا می گوید که
یک طبقه برای مهمان داریم و یک طبقه هم خودمان
می نشینیم .بنگاه دار هم نمی تواند افراد را اجبار به
اجاره دادن خانه ها کند .به گفته وی ،در این قانون
 18ماه به افرادی که قصد فروش واحد آپارتمانی را
دارند فرصت داده شده است که آپارتمان را بفروشند
و اگر افراد نتوانند در این بازه زمانی ملک خود را به
فروش برسانند باید مالیات پرداخت کنند که زیر بار
نمی روند.
وی ادامه می دهد :با این قانون ،سرمایه گذاران بخش
مسکن هم بی انگیزه می شوند چرا که فرد با خودش

می گوید  10میلیارد تومان سرمایه را در مسکن هزینه
کردم حاال چرا باید  10میلیون تومان اجاره بدهم
و اگر پول را در بانک بگذارم  15برابر این مبلغ را به
دست می آورم .او با تاکید بر این که این قانون ها بدون
کارشناسی تصویب می شود ،ادامه می دهد :افرادی
که منزلی دارند و مایل به اجاره آن هستند ،اجاره می
دهند و افرادی هم که دارند و نمی خواهند که این کار
را انجام دهند هیچ قانونی نمی تواند آن ها را مجبور به
این کار کند.او با تاکید بر این که طرح دریافت مالیات
از خانه های خالی جواب نمی دهد ،می گوید :هدف
این بود تا اجاره ها پایین بیاید و مردم بترسند اما
اقداماتی که انجام می دهند خالف این موضوع است
طوری که از یک طرف برای خانه های خالی مالیات
می گذارند و از طرف دیگر هم می گویند اجاره ها باید
بر اساس دفترچه ضریب امالک که دارایی تعیین می
کند و نرخ های آن به روز است ،تعیین شود.همچنین
نظر مشاوران امالک هم بی تاثیر است زیرا با توجه به
این که قیمت ها در این حالت چند برابر قیمت واقعی
است هیچ فردی زیر بار این اجاره نمی رود و مستاجر
می گوید توانایی پرداخت این اجاره را ندارم و مالک
هم که به ماموارن می گوید خودتان این ملک را به این
نرخ اجاره دهید که باز آن ها هم زیر بار نمی روند و می
گویند به ما ربطی ندارد.

رئیس اتحادیه
مشاوران امالک
بیرجند :مسئوالن
از یک طرف برای
خانه های خالی
مالیات می گذارند
و از طرف دیگر هم
می گویند اجاره
ها باید بر اساس
دفترچه ضریب
امالک که دارایی
تعیین می کند و
نرخ های آن به روز
است ،تعیین شود.

طالی دارتر در رقابت های مجازی
رضا محمدی دارتر استان در مسابقات دارت آنالین کشور به میزبانی استان
البرز قهرمان شد.به گزارش خبرنگار ما« ،علیزاده» رئیس هیئت انجمن های
ورزشی استان گفت :در بیست و سومین دوره از مسابقات دارت مجازی (آنالین)
آزاد کشوری حدود  200دارتر شرکت کردند که در این رقابت ها ابوالفضل
علیزاده از خراسان جنوبی به مقام پنجم مشترک این رقابت ها رسید.

جشنواره بومی و محلی در چهکند
جشنواره مسابقات بومی و محلی و ورزش ویژه بانوان به مناسبت هفته بصیرت در
چهکندروزگذشتهبرگزارشد.بهگزارشخبرنگارمااینجشنوارهدررشتههایتنیس
روی میز ،دارت ،هفت سنگ ،فوتبال دستی با همت هیئت ورزش روستایی و بازی
هایبومیومحلیشهرستانبیرجندبرگزارودرپایانازنفراتبرترقدردانیشد.
هستند ،تعداد کمی از فروشندگان جوان هم گویا از
زدن ماسک خسته شده اند ،آن را به زیر چانه خود برده
اند ،برخی از مواد غذایی همچنان به صورت روباز به
فروش می رسد و . ...

وضعیت شکننده باز هم نگران کننده شود.همچنین
اکنون وضعیت ابتال به کرونا ناپایدار است بنابراین
نباید به وضعیت کنونی خوش بین باشیم و عادی
انگاری و کاهش حساسیتها ممکن است شرایط
خطرناک آبان و آذر را دوباره تکرار کند.وی با بیان
این که تعداد بیماران بستری در بیمارستا نهای
خراسانجنوبی به واسطه ابتال به کرونا و فوتیهای
ناشی از این بیماری نسبت به ماههای آبان و آذر به
شدت کاهش یافته است ،افزود :توصیه به مردم این
است که همچنان پروتکلهای بهداشتی را رعایت
کنند و چون ما ههای گذشته درخصوص استفاده
از ماسک ،رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و پرهیز
از دورهمیهای فامیلی حساسیت داشته باشند.
به گفته او نباید با کاهش آمارهای فوتی و بستری
رعایت مسائل بهداشتی و پروتکلها نیز در بین مردم
کاهش یابد که این مسئله یک زنگ خطر محسوب
میشود.

استان روز بدون از دنیا رفتن بیماران کرونایی را سپری
کرد.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با
اشاره به این که تعداد قربانیان کرونا در استان 729نفر
است،گفت:در 24ساعتگذشته ۹۶تستکروناانجام
شد که  ۲۲بیمار کرونا مثبت شامل یک بستری و ۲۲

سرپایی شناسایی شدند.دکتر «مهدی زاده» ادامه داد:
هماکنون۱۱۱بیمارباعالیمتنفسیدربیمارستانهای
خراسانجنوبیبهسرمیبرندوازاینتعداد ۲۷نفربیمار
کروناییکه ۱۰بیماردربخشمراقبتهایویژهبستری
هستندوحالعمومیسهنفروخیماست.

وضعیت شکننده کرونا
دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری وکنترل کرونا
ویروس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان این
که هم اکنون  9شهرستان بیرجند ،قاینات ،طبس،
سرایان ،فردوس ،زیرکوه ،نهبندان ،خوسف و
درمیان در وضع زرد و شهرستا نهای سربیشه و
بشرویه هم در وضع آبی (کم خطر) قرار دارند ،افزود:
خراسان جنوبی پس از سه ماه التهاب از وضع قرمز
و نارنجی کرونا خارج شد.به گفته «شریف زاده» به
دلیل افزایش رعایت دستورالعملهای بهداشتی،
انتظار هم این بود که موارد ابتال و بستریهای کرونا
کاهش چشمگیری داشته باشد ،اما ممکن است این

رویداد

طرح تفکیک زباله از مبدأ نیازمند مشوق های الزم است و باید فرمانداران و
شهرداران با الگوگیری از دیگر استانها در تفکیک زباله از مبدأ برای کاهش
زبالهگردی و تکدیگری در استان اقدام کنند.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار در نشست کارگروه فرهنگی،
اجتماعی ،سالمت ،زنان و خانواده استان با اشاره به این که تفکیک زباله از
مبدأ یکی از را ههای کاهش آسیبهای اجتماعی است و باید از خانواد هها
شروع شود ،گفت :باید به مردم آگاهیهای الزم داده شود تا از ترحم و دلسوزی
بیمورد درخصوص متکدیان و زبالهگردها جلوگیری شود و از سوی دیگر
نهادهای حمایتی هم باید بررسی کنند تا برای توانمندسازی خانوادههای
این دو قشر جامعه ،اقدامات حمایتی انجام شود« .خوش خبر»با بیان این
که فرمانداران و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ،شرح وظایف و
ماموریتهای دستگا هها را در قالب «طرح جامع سامان دهی تکد یگری و
زبالهگردی» باید تدوین کنند ،افزود :عملکرد دستگاهها در این زمینه در بازه
زمانی مشخص ،پس از بررسی در کارگروه شهرستانی برای طرح در کارگروه
فرهنگی ،اجتماعی ،سالمت و خانواده استانداری باید ارائه شود.

زهرا قربانی

اجاره های باال

روزنامه خراسان در شماره  3332به تاریخ  14دی 1339در مطلبی در
صفحه  6آورده است :شهر طبس در آخرین نقطه جنوبی خراسان قرار گرفته
و ارتباط آن با سایر شهرستان ها مبادله پست و تلگراف است .بسیار اتفاق
افتاده که در فصل زمستان بر اثر نزول باران و تگرگ ارتباط قطع شده و بعلت
خرابی سیم تلگرافات سه روز و چهار روز تاخیر دارد مردم این شهر مخصوصا
طبقهتجارازمقاماتپستوتلگرافتقاضادارندنسبتبهنصببیسیماقدام
نموده و این نقیصه بزرگ را مرتفع سازند.

تفکیک زباله از مبدأ نیازمند مشوق

مرکز استان  2هزار خانه خالی دارد

قانون مالیات بر خانه های خالی پنجم آذر در مجلس
تصویب و  ۲۶آذر در شورای نگهبان تأیید شد و دوم
دی از سوی مجلس در اختیار دولت قرار گرفت .هر
چند این قانون با هدف کاهش بهای اجاره ،افزایش
تعداد خانه های اجاره ای و تعادل بخشی به این بازار
به تصویب رسید اما شواهد نشان دهنده این است که
نه تنها این قانون تاثیری براین بازار در مرکز استان
نداشته بلکه حتی فعاالن این حوزه را در سردرگمی
فرو برده است.یکی از مشاوران امالک بیرجند با اشاره
به وجود خانه خالی در شهر می گوید :بیشتر خانه های
خالی مربوط به واحدهای مسکن مهر یا تازه ساز است.
به گفته «فرزان» با وجود این قانون مالیات بر خانه
های خالی تاثیری در بازار اجاره نداشته است طوری
که متقاضی برای خانه اجاره ای وجود دارد اما مالک
ها اجاره نمی دهند چرا که بیشتر آن ها ملک را برای
فروش خالی می گذارند و در صورت اجاره دیگر نمی
توانند حداقل به مدت یک سال خانه را به اجاره دهند.

خراسان جنوبی  60سال پیش
در روزنامه

تقاضای مردم از پست و تلگراف

افزایش عرضه مسکن استیجاری ؛ صفر

مردم کرونا را خجالت دادند

روز بدون فوتی کرونا

 

گزارشی از تاثیر قانون مالیات بر خانه های خالی در بیرجند

گزارشی از تاثیر رعایت پروتکل ها
پس از یک دوره تشدید کرونا
انصاری -مدتی است که تب کرونا در استان به ویژه
در بیرجند فروکش کرده است در حالی که تا چندی
پیش شرایط مطلوبی را پشت سر نمی گذاشت و تخت
های بیمارستان ها مملو از بیماران کرونایی بود ،اما
با همراهی خوب مردم در رعایت دستورالعمل های
بهداشتی ،تب تند کرونا فروکش کرده و استان از
قرمز به زرد تغییر رنگ داده و آمار ابتالی روزانه و فوتی
ها رو به کاهش و حتی طی  24ساعت گذشته هیچ
مورد فوتی ناشی از کرونا در استان به ثبت نرسیده
است .هرچند آمارهای کرونایی در استان حکایت از
آرام بودن اوضاع دارد اما باز هم مسئوالن تاکید دارند
که این شرایط شکننده است و هر بی دقتی ،سهل
انگاری و عادی انگاری ممکن است دوباره شرایط را
به قبل برگرداند .به گزارش خبرنگار ما ،تردد خودرو
ها و عابران در هسته مرکزی شهر بیشتر از دیگر نقاط
نمود دارد ،از سه راه اسدی مردم مشغول رفت وآمد
به سمت بازار هستند و بساط دست فروش ها هم
به راه است ،ایستگاه های اتوبوس و تاکسی مملو از
شهروندانی است که در انتظار وسایل عمومی به سر
می برند .حال و هوای بازار هم مثل هوای این روزها
سرداستوجمعیتحاضردراینمرکزتجاریچندان
پرشمار نیست .در این بین ،تعداد انگشت شماری با
وجود تاکیدهای فراوان ،همچنان بدون ماسک تردد
می کنند .اما آن چه بیشتر مشهود است رعایت نشدن
فاصله گذاری اجتماعی است که در برخی مغازه های
بازار،درایستگاههایاتوبوسودرپیادهروهایحاشیه
خیابان زیاد به چشم می خورد و مردم به راحتی شانه
به شانه ایستاده اند و در حال خرید یا تماشای اجناس

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

توزیع  110بسته غذایی به یاد سردار دل ها
 110بسته غذایی و بهداشتی به یاد سردار دل ها بین نیازمندان بیرجند توزیع
شد.رئیسهیئتعاملمرکزنیکوکاریرسانهیاراناستانگفت:بهمناسبتاولین
سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی  ۱۰۰بسته مواد شوینده ،بهداشتی و میوه
ویژهبیمارانصعبالعالجنیازمندبیرجندباهمکاریمرکزنیکوکاریرسانهیاران،
گروه جهادی شهید فرهادی و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) خراسان
جنوبی توزیع شد .به گفته «زینب رمضانی» ارزش هر بسته بهداشتی و میوه توزیع
شده ۱۰۰هزارتوماناستوهمچنین ۱۰بستهغذاییبهارزش ۳۰میلیونریال
باکمکخیرانومرکزنیکوکاریرسانهیارانبینخانوادههاینیازمندتوزیعشد.

جوانانعامل 60درصدتصادفاتدرونشهری
بـی احتیاطی جوانـان عامـل  60درصد تصادفات درون شـهری اسـتان اسـت و
از ابتـدای امسـال در تصادفـات درون شـهری خراسـان جنوبـی هفـت نفـر جان
باختنـد و هـزار و 99جـوان مصدوم شـدند.
رئیس پلیـس راهنمایی و رانندگی اسـتان به «خراسـان جنوبـی» گفت :هرچند
آمار تصادفات رانندگی در معابر شـهری اسـتان در مقایسـه با مدت مشـابه سال
گذشـته  26درصـد کاهـش دارد امـا امسـال بیشـتر تصـادف هـا در نتیجـه بـی
احتیاطـی جوانان رخ داده اسـت.
سـرهنگ «علیرضا عباسی» اسـتفاده از گوشـی تلفن همراه را یکی از علتهای
اصلـی بـروز تصادفهـا اعلام کـرد و افـزود :وقتـی افـراد در هنـگام رانندگـی
مشـغول صحبـت بـا تلفـن همـراه مـی شـوند یـا از فضـای مجـازی اسـتفاده مـی
کننـد ،تمرکـز الزم بـرای کنتـرل وسـیله نقلیـه خـود را از دسـت مـی دهنـد.

حسین قربانی 83 -میلیارد ریال از محل اعتبارات توسعه روستایی وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات برای اجرای پروژه توسعه ارتباطات روستایی
استان سرمایه گذاری شد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان با اعالم این که امسال اجرای ۲۶۴
کیلومتر فیبرنوری با هدف توسعه پهنای باند مراکز تلفن روستایی و سایتهای
همراه اپراتورهای استان عملی شده که  174کیلومتر به بهره برداری رسیده
است ،گفت :با هدف ایجاد بستر پایدار ارتباطی در روستاهای بدون زیرساخت
فیبر و در قالب پروژه توسعه ارتباطات روستایی(تار) فیبرنوری در دستور کار
این اداره کل قرار گرفته است .به گفته «بهی» با اجرای مسیرهای مدنظر،
دهستانهای شاخنات بیرجند ،باغستان شهرستان فردوس ،مود سربیشه،
درح سربیشه ،دهستان براکوه خوسف و قهستان درمیان به شبکه فیبرنوری
کشوری متصل شد .وی از ایجاد  ۱۶مرکز تلفن ۱۴ ،سایت همراه اول ،چهار
سایت وب ،یک سایت ایرانسل و شش سایت کوه نور در روستاهای هدف به شبکه
پهنای باند کشور خبر داد و افزود :همچنین در این مسیرها ،بیش از  ۷۰روستا
با جمعیتی بیش از  ۱۰هزار خانوار و  ۳۵هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند.
او از اجرای  89/3کیلومتر مسیر باقی مانده در شوسف نهبندان ،میاندشت
درمیان و روستاهای رچ و رکات سفالی بیرجند ،تیغاب قاینات و دوست آباد
سرایان خبر داد.

کاهش ورود و خروج مسافر از ماهیرود
ورود و خروج مسافران از گمرک ماهیرود طی  9ماه گذشته به ترتیب  83و 76
درصد کاهش داشت .مدیرکل گمرکات گفت :از ابتدای امسال به سه هزار
و  652مسافر ورودی و سه هزار و  893مسافر خروجی از گمرک ماهیرود
خدمات گمرکی ارائه و تشریفات مسافری امور گمرکی انجام شد که در مقایسه
با مدت مشابه سال قبل ورود مسافران  83و خروج آن ها  76درصد کاهش
نشان می دهد« .رحیمی زاده »افزود :در این مدت همچنین فرودگاه بیرجند
پرواز خارجی نداشت.
او ادامه داد :از ابتدای امسال  ۵۶فقره اظهارنامه صادراتی به ارزش دو هزار و
 839دالر به وزن  221کیلوگرم در گمرک ماهیرود تشکیل شد که در مقایسه
با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد اظهار نامه  47درصدو به لحاظ ارزش 13
درصد و از نظر وزن  43درصد کاهش داشت.
همچنین در این مدت  10فقره اظهارنامه وارداتی به ارزش دو هزار و  740دالر
به وزن  45کیلو گرم تشکیل شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر
تعداد اظهارنامه  ۵۵درصد و از نظر ارزش  79درصد کاهش و به لحظ وزن 17
درصد افزایش داشت.
به گفته او کشورهای مقصد و مبدأ صادرات و واردات امانات پستی مجارستان،
انگلستان ،کانادا ،آلمان و سنگاپور بود.

راه اندازی مرکز نوآوری عناب
مرکز نوآوری عناب در خراسان جنوبی راه اندازی شد.
رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت :راه اندازی مرکز نوآوری عناب
با هدف حمایت از ایده های نوآورانه و فناورانه در حوزه های تخصصی مرتبط
با عناب و تبدیل آن به فناوری یا محصول نهایی برای تامین بخشی از نیازهای
صنعتی و رونق بازارهای پیدا و پنهان این محصول ،گامی موثر به منظور کمک
به توسعه و پویایی اقتصادی خراسان جنوبی است.
«جالل الدین صادقی» ادامه داد :جهاد دانشگاهی سال  9۴مأموریتی بر
اساس ظرفیتهای منطقه در حوزه بهینهسازی ،تولید و فراوری گیاهان دارویی
راهبردی خراسان جنوبی با تاکید بر عناب ،زرشک و زعفران را بر عهده گرفت.
همچنین به منظور تجمیع فعالیت های پژوهشی در مکانی مشخص ،مجتمع
تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی در زمینی به مساحت  14هکتار که
در بردارنده مجموعه امکانات ،فضاها و تجهیزات الزم برای این منظور است،
راه اندازی شد.
به گفته او با هدف تکمیل زنجیره ارزش (تولید ،فراوری ،بسته بندی ،بازاریابی
و فروش) گیاهان دارویی راهبردی خراسان جنوبی ،سایت جامع گیاهان
راهبردی استان با برند و نشانی  birnab.irراه اندازی شد.

