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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

 1400؛ تولید دوباره در
قند قهستان
کارخانه قند قهستان درمیان که  ۶سال قبل
تعطیل شد تا اردیبهشت  1400دوباره وارد
چرخه تولید میشود.رئیس سازمان صمت
اعالم کرد :این کارخانه سال  40راه اندازی و
سال  92به دلیل فرسودگی تجهیزات ،کمبود
نقدینگی و سرمایه در گردش ،بدهی به بانک،
حقوق معوق کارگران و سوءمدیریت تعطیل شد.
«جرجانی» افزود :با پیگیری و همکاری دستگاه
قضا و دیگر دستگاههای اجرایی بخش زیادی از
مشکالت این واحد تولیدی رفع و تجهیزات الزم
نیز خریداری شده است.همچنین کارخانه قند
قهستان ظرفیت تبدیل  150هزار تن شکر خام
به سفید را دارد و برای تامین شکر خام مورد نیاز
این کارخانه مشکلی نیست.او گفت :چغندر قند،
رقابتی است و کشاورزان به دنبال سود بیشتر
هستند بنابراین مدیریت جدید کارخانه قند
قهستان باید بیاعتمادی گذشته کشاورزان را
برطرف کند تا محصوالت تولیدی خود را به این
کارخانه تحویل دهند.به گفته او با بهرهبرداری
دوباره از این کارخانه  ۳۷۰نفر به صورت مستقیم
مشغول به کار می شوند.

جشن پایان گازرسانی در
فردوس
باکمال -تا پایان سال در فردوس روستای بدون
گاز نخواهیم داشت و همه مردم شهرستان در
نقاط شهری و روستایی از نعمت گاز برخوردار
خواهند بود.فرماندار فردوس در کمیته برنامه
ریزی شهرستان از مسئوالن دستگاه های
اجرایی خواست همت خویش را مضاعف کنند
و با پیگیری بیشتر درخصوص تکمیل پروژه های
ناتمام وخدمت بیشتر به مردم ،افسردگی های
ناشی از کرونا را که طی یک سال گذشته در
روحیه مردم اثر گذاشته است به سرور و شادمانی
تبدیل کنند.
مهندس«حالج مقدم» افزود :امسال با وجود
تنگناها ،کمبودها و تحریم های ظالمانه پروژه
های خوبی در شهرستان اجرا شده و از مجموع
اعتبار  31میلیارد و 300میلیون تومانی
شهرستان  57درصد معادل  18میلیارد تومان
تخصیص یافته است و امیدواریم با پیگیری های
مستمر مسئوالن دستگاه های اجرایی بقیه
اعتبارات ،جذب و پروژه های ناتمام تکمیل
شود.وی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را
در سال آینده سرنوشت ساز و مهم ارزیابی کرد .

اذان ظهر 11:45
غروب آفتاب 17:31
اذان مغرب 17:49
اذان صبح فردا 4:37
طلوع آفتاب فردا 5:59

صاحب امتیاز:
موسســه فرهنگی هنری خراسان
مدیر مسئول:
محمد ســعید احدیا ن
ســردبیر  :علی ولیزاده
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با دیپلماسی استاندار برای بازگشایی گذرهای مرزی رقم خورد

از گوشه و کنار استان

کارشناسان وزارت امورخارجه در راه استان
با اعزام تیم کارشناسی وزارت امور خارجه به
خراسان جنوبی ،اقدامات الزم در زمینه بازگشایی
بازارچه های مرزی استان انجام می شود .این
موضوع در حالی در دیدار استاندار با وزیر امورخارجه
مقرر شد که با پیگیری های مقام عالی دولت در
استان ،بازگشایی بازارچه های مرزی استان به
زودی محقق می شود.به گزارش روابط عمومی
استانداری خراسان جنوبی؛«مالنوری» در جلسه
دیدار با وزیر امور خارجه به ظرفیت های استان به
ویژه شهرستان های مرزی اشاره کرد و به تشریح
اقداماتی پرداخت که به سرمایه گذاری و انجام
فعالیت های اقتصادی در زمینه بهبود وضعیت
معیشتی و اشتغال مرزنشینان ،همچنین پایداری
امنیت در منطقه انجامیده است.وی از سهم چشمگیر
خراسان جنوبی از حجم صادرات
کشور به افغانستان گفت و تصریح
کرد :در شرایطی که اغلب استاندار :در
مرزهای کشور به علت تحریم شرایطی که
های ناجوانمردانه آمریکا و شیوع اغلب مرزهای
پاندمی کرونا با تعطیلی مواجه کشور به جهت
شده ،اما مرز ماهیرود در خراسان تحریم های
جنوبی ،سهم بسزایی در کسب ناجوانمردانه
درآمد از طریق صادرات داشته آمریکا و شیوع
است.به گفته وی؛ سهم استان پاندمی کرونا
با تعطیلی
متأسفانه از این موهبت بسیار
مواجه شده ،اما
اندک است.
مرز ماهیرود
در خراسان
 600میلیون دالر
جنوبی ،سهم
ماهیرود
صادرات از
بسزایی در
استاندار با اشاره به وجود  4کسب درآمد از
گذرگاه مرزی استان ،اظهارکرد :طریق صادرات
اکنون تنها گذرگاه فعال استان ،داشته است
ماهیرود است که طی  10ماه
امسال میزان صادرات کشور از مرز ماهیرود حدود
 600میلیون دالر بوده است که این حجم به لحاظ
ارزشی  33و وزنی  47درصد کل صادرات ایران به

پایش روستاهایسربیشه
فرماندار سربیشه به همراه جمعی از مسئوالن استانی
و محلی از چهار روستای شهرستان بازدید کرد .به

استاندار از مشکل صدور روادید به عنوان مهم ترین
چالش روابط بین دو استان همجوار خراسان جنوبی
و فراه یاد و خاطرنشان کرد :نبود کنسولگری کشور
افغانستان در بیرجند ،یکی از علل بروز این مشکل
است.
مالنوری تأکید کرد :وجود کنسولگری افغانستان
در بیرجند ،همچنین کنسولگری جمهوری اسالمی
ایران در مرکز والیت فراه افغانستان ،بسیاری از
مشکالت اتباع دو طرف را حل می کند ،ضمن این
که مراودات دو استان را گسترش می دهد ،در نهایت

توسعه استان خراسان جنوبی را به دنبال خواهد
داشت.
وی ،راه اندازی گردشگری سالمت و جذب توریست
درمانی از فراه را از برنامه های استان در مراودات با
افغانستان برشمرد و تصریح کرد :بر اساس نشست
های تخصصی که در این زمینه با فعاالن دولتی و
خصوصی این بخش داشته ایم ،مهم ترین مشکل
موجود برای تحقق این برنامه ،صدور روادید برای اتباع
افغانستانی والیت فراه است.
مقام عالی دولت در استان ،فراهم کردن تمهیدات
الزم برای صدور روادید در مرز ماهیرود را به
عنوان راهکار پیشنهادی برای رفع این مشکل
مطرح و اظهارکرد :این اقدام رفت و آمد فعاالن
اقتصادی،اتباع و گردشگران سالمت را تسهیل می
کندو به جذب گردشگری مذهبی به مشهد مقدس
کمک خواهد کرد.
مالنوری به ظرفیت مرز مشترک ایران و افغانستان
برای توسعه مبادالت مرزی در سطح ملی و بین المللی
اشاره و تصریح کرد :با افزایش بازارچه های مرزی
در استان و البته از طریق دسترسی به بندر چابهار و
دریای عمان ،ارتباط ما با کشورهای همسایه در شرق
و نیز بازارهای هدف در دیگر کشورها توسعه می یابد.
در این جلسه مقرر شد؛ با اعزام تیم کارشناسی وزارت
امور خارجه به خراسان جنوبی ،اقدامات الزم در زمینه
بازگشایی بازارچه های مرزی استان انجام شود.

افغانستان را شامل می شود.مالنوری از فاجعه آتش
سوزی در گمرک قلعه کاه مرز دوغارون گفت و با اعالم
آمادگی استان برای استفاده از ظرفیت مرز ماهیرود
به منظور پوشش امور گمرکی محموله های صادراتی
متذکر شد :با توجه به محتمل بودن بروز حادثه در هر
کدام از نقاط مرزی ،تعدد گمرکات مرزی می تواند
گره گشا باشد.
وی پیگیری بازگشایی گمرک یزدان توسط وزارت
خارجه را در همین راستا خواستار شد و گفت :افزون
بر این که شورای عالی اقتصادی دولت افغانستان در
سال  96با راه اندازی گمرک رسمی یزدان موافقت
کرده اما مطالبه عمومی مردم استان به ویژه فعاالن
اقتصادی راه اندازی دوباره این مرز رسمی است.

گزارش خبرنگار ما« ،محمدی» با همراهی مسئوالن
ابتدا با مادران شهید دهقانی و خزاعی دیدار کرد و
ضمن حضور و بازدید از روستاهای برکوه ،شورستان
وگورید باال در بخش مرکزی و روستای طامند بخش مود

از نزدیک با مسائل و مشکالت موجود در این روستاها
آشناشد.عمدهمشکالتیکهاهالیاینروستاهافهرست
کردند به کاهش آب قنات ها ،آنتن دهی نامناسب تلفن
همراه ،شبکه های تلویزیونی و  ...برمی گشت.

مشکل صدور روادید
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مسئوالن مهمان  5روستای شاهکوه

مالنوری :افزون
بر این که
شورای عالی
اقتصادی دولت
افغانستان
در سال 96
با راه اندازی
گمرک رسمی
یزدان موافقت
کرده است،
مطالبه عمومی
مردم استان
به ویژه فعاالن
اقتصادی برای
راه اندازی
دوباره این مرز
رسمی است

مسئوالن شهرستان نهبندان مهمان اهالی پنج روستای منطقه شاهکوه شدند
و از خواسته های آن ها اطالع یافتند.به گزارش«خراسان جنوبی»« ،بیکی» با
همراهی مسئوالن از روستاهای کالته رئیس ،کالته جنگل ،کالته سرخ ،رودگور
و یواسک منطقه شاهکوه بازدید کرد.بنابراین گزارش در ابتدای این دیدارها
گزارشی از مسائل و مشکالت و همچنین فعالیتهای انجام شده در روستاها
توسط شوراها و معتمدان این مناطق ارائه شد و سپس هر یک از مدیران ادارات
شهرستان به پاسخ گویی موضوعات مطرح شده پرداختند.این گزارش حاکی
است ،خواسته و مشکالت اهالی این روستاها شامل تسطیح جاده های خاکی،
نداشتن آب شرب و اجرا نشدن فاز دوم شبکه آب رسانی ،اجرای طرح هادی،
نبود اینترنت و آنتن دهی ،کمبود میزان سهمیه آرد ،کمبود علوفه یارانه ای و
توزیع آن در وقت مناسب ،درخواست پنل خورشیدی ،الی روبی قنات روستای
ایواسک و  ...بود.در این دیدارها فرماندار نهبندان اعالم کرد :اقدامات بسیار
خوب و مهمی با توجه به شرایط موجود در منطقه شاهکوه انجام شده است که
می توان به ایجاد سازه های خاکی بااعتباری بیش از  ۶میلیارد تومان اشاره
کرد که در بهبود وضعیت کشاورزی موثر است.وی ادامه داد :همچنین از دیگر
پروژه های شاخصی که در آینده با آن مواجه خواهیم بود برق رسانی مناطق
شاهکوه است که پیگیری هایی در این خصوص انجام شده است و با اعتبار ۹۰
میلیارد تومان اجرا می شود.افزون براین مجوز گازرسانی به  26روستای منطقه
شاهکوه دریافت شد و اکنون نیز در حال اجراست.به گفته او فاز دوم شبکه آب
رسانی به مناطق شاهکوه یکی از اولویتهاست که پیگیری ها در دست انجام
است و در این فاز ،پنج روستا در برنامه آب رسانی در سال آینده قرار دارد.

سیاست های فعال بازار کار
باید عملی شدن برنامه های اشتغال و اجرای سیاست های فعال بازار کار در
شهرستان درمیان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.فرماندار درمیان درجلسه
گروهکاریاشتغالدرمیانازپیگیریاعضابرایتحققاهدافاشتغال،طرحیارانه
دستمزد و طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی تشکرکرد و خواستار پیگیری
جدی تکمیل و تحقق اهداف اشتغال با توجه به فرصت محدود باقی مانده تا پایان
سال شد«.بخشی» از ادارات متولی و اعضای گروه کاری خواست با پیگیری جذب
تسهیالتوکمکبهاجرایطرحهایاولویتداردرحوزهتولیدواشتغال،ازظرفیت
بزرگ مشارکت بنیاد علوی در تخصیص و اعطای تسهیالت در خصوص کمک
به مقوله مهم تولید و اشتغال و مساعدت در اجرای پروژه ها توسط این نهاد معین
محرومیتزدایینهایتاستفادهراببرند.ویهمچنینباتوجهبهزماناندکتاپایان
سالخواستارهمکاریبانکهایعاملدرپرداختتسهیالتنهادهایحمایتیشد.

توزیع نهاده های دامی افزایش می یابد
برای جلوگیری از ازدحام زیاد دامداران زیرکوه ،دو نقطه دیگر به مکان های
توزیع جو و کنسانتره افزوده می شود.
به گزارش«خراسان جنوبی» فرماندار زیرکوه به صورت سرزده از روند توزیع جو
یارانه ای بین دامداران شهرستان بازدید کرد.
«عربشاهی» در این بازدید ضمن گفت و گو با دامداران و مسئوالن توزیع کننده
از نحوه و میزان توزیع جو و کنسانتره یارانهای مطلع شد.

