روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

رویداد
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان

امروز جوانان از مهم ترین کانون های هدف ترویج مواد مخدرند

خبرنگار خراسان جنوبی به عنوان سفیر مبارزه با مواد مخدر در حوزه رسانه تجلیل شد
حسین قربانی -امروزه یکی از مهم ترین کانون های هدف ترویج مواد مخدر نسل جوان و پویای جامعه
است .دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان روز گذشته در همایش صیانت و گفتمان سازی
اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد مخدر با اشاره به همسایگی خراسان جنوبی با بزرگ ترین تولید کننده
مواد مخدر از شناسایی بیش از  19هزار معتاد در استان بر اساس آمار سال  90خبر داد که از این تعداد
 16هزار نفر مرد هستند.
«زندی» در ادامه یکی از مهم ترین کانون های هدف ترویج مواد مخدر را نسل جوان مطرح و بر اجتماعی
شدن مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و از سفیران مبارزه با مواد مخدر خواست :با اطالع رسانی مناسب
زمینه اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر را فراهم کنند .معاون سیاسی و امنیتی استاندار هم با تاکید
بر این که نخبگان باید برای اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر تالش کنند گفت:پیشگیری و فرهنگ
سازی مهم ترین گام برای مبارزه با مواد مخدر است .
«اسماعیلی» به اقداماتی که تاکنون در استان در زمینه های حاشیه نشینی ،مبارزه با مواد مخدر و  ...با
هزینه کرد حدود  800میلیون تومان انجام شده است نیز اشاره کرد.
رئیس دادگاه کیفری استان هم با تاکید بر این که مبارزه دولت با مواد مخدر به تنهایی منجر به نتیجه نمی
شود مشارکت همه نهادها و نیروها در این زمینه را ضروری دانست« .رمضانی» همچنین بر رفع نواقص
قانونی موجود در این زمینه تاکید کرد.
به گزارش «خراسان جنوبی» در این مراسم از خانواده شهدای مبارزه با مواد مخدر ،دستگاه ها و
کارشناسان برتر این عرصه و سفیران مبارزه با مواد مخدر شهرستان های استان و همچنین «علیرضا
رضایی» خبرنگار و عکاس روزنامه خراسان جنوبی به عنوان سفیر حوزه اصحاب رسانه استان تجلیل شد.

پیش کسوت رسانه ای استان در خاک آرام گرفت

مراسم تشییع پیکر پیش کسوت رسانه ای استان روز گذشته با حضور پرشور دوستداران وی در بیرجند
برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما عصر روز گذشته مراسم خاکسپاری زنده یاد «غالم علی خالدی» پیش کسوت
عرصه رسانه استان در حالی برگزار شد که جمع زیادی از مسئوالن  ،مدیران نشریات استانی و کشوری ،
خبرگزاری ها  ،خبرنگاران  ،بازاریان و اقشار مختلف مردم پیکر وی را تا آرامگاه ابدی اش واقع در آرامستان
بیرجند بدرقه کردند.
زنده یاد خالدی از اواخر سال گذشته به دلیل بیماری سرطان دستگاه گوارش تحت درمان بود که پنج
شنبه گذشته در سن  65سالگی به دیار باقی شتافت .وی سرپرستی روزنامه اطالعات ،مدیرعاملی خانه
مطبوعات خراسان جنوبی و ورزش کشتی را در کارنامه کاری خود داشت.

احیا و مرمت  220قنات استان

 220رشتهقناتاستانازمحلاعتباراتسالگذشتهاحیاشدهیاعملیاتمرمتآندرحالاجراست.مدیر
آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی استان با بیان این مطلب اعتبار تخصیص یافته برای احیا و
مرمت این قنوات را  12میلیارد و  39میلیون تومان از محل اعتبارات ملی ،استانی و مدیریت بحران اعالم و
به این نکته اشاره کرد که مرمت این قنوات به صورت مرحله ای در حال اجراست.
به گفته «غالمی» از محل تخصیص اعتبارات ملی  31کیلومتر ،استانی  10.5کیلومتر و مدیریت بحران
 11کیلومتر بازسازی و مرمت قنوات در استان اجرا شده است.

تسهیالت خود اشتغالی برای جوانان  18تا  29ساله

جوانان  18تا  29ساله خراسان جنوبی از تسهیالت خود اشتغالی و کارآفرینی بهره مند می شوند .مدیر
صندوق کارآفرینی امید استان با اعالم این خبر به فراهم شدن این فرصت به دنبال انعقاد تفاهم نامه این
صندوق و اداره کل ورزش و جوانان با هدف پرداخت تسهیالت قرض الحسنه خود اشتغالی و کارآفرینی
اشاره کرد« .زنگنه» اعتبار امسال این طرح را حدود یک میلیارد تومان اعالم کرد که در مرحله اول آن 450
میلیون تومان تخصیص یافت .وی در ادامه از معرفی شش طرح برای دریافت این تسهیالت در استان خبر
داد و یادآور شد :به طرح های خوداشتغالی 10تا 20میلیون تومان و به طرح های کارآفرینی تا 100میلیون
تومان تسهیالت قرض الحسنه پرداخت می شود.
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فاینانسفوالد قاینات رسید

خراسان جنوبی  ۳۴سال پیش
در روزنامه

پیش بینی «اسفندیاری» این است که تا آذر و نهایت دی ماه امسال تمام تجهیزات
واحد فوالد سازی در سایت کارگاهی کارخانه باشد.

• •پاسخ به گالیه نماینده مردم

فرخ نژاد -س ِر موعد واریز شدن فاینانس فوالد قاینات سبب شد تا سایت کارگاهی
این کارخانه فعال شود و حدود  400نفر نیز در این صنعت بزرگ و مادر استان
مشغول به فعالیت باشند و حاال که فاینانس رسیده به گفته مدیرعامل آن باید
جبران زمان از دست رفته را کرد تا در موعد مقرر بتوان تست های سرد و گرم را
انجام داد تا این کارخانه وارد چرخه تولید شود.
به گزارش «خراسان جنوبی» هرچند نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس
شورای اسالمی از متفاوت بودن گزارش های مسئوالن و آن چه در عمل برای
کارخانه فوالد قاینات اتفاق می افتد ،خبر می دهد اما مدیرعامل آن خبرهای
امیدوارکننده ای دارد که موید فعال بودن کارگاه های ساخت این کارخانه است.
وقتی از اوضاع و احوال کارخانه فوالد قاینات از نماینده مردم قاینات و زیرکوه در
مجلس می پرسیم ،پاسخ می دهد :آن چه در جریان آن قرار دارم با آن چه در میدان
عمل می بینم متفاوت است و همیشه نیز این مشکل بوده است زیرا گزارش هایی
که سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان و سازمان ایمیدرو به او می دهند خیلی
امیدوار کننده است اما با آن چه از داخل مجموعه کارگران ،پیمانکاران جزء و
بومیان منطقه به وی گزارش می دهند خیلی فرق می کند.
«فالحتی» می افزاید :اولین سفر استاندار به کارخانه فوالد قاینات در آبان
سال گذشته مردم را خیلی امیدوار کرد زیرا دستورات ویژه و محکمی برای رفع
مشکالت این واحد کالن اقتصادی از سوی دکتر«مروج الشریعه» صادر و صورت
جلسه شد .درخواست رئیس مجمع نمایندگان استان این است که از استاندار
پرسیده شود که چه میزان از دستوراتی که برای ادامه عملیات اجرایی این پروژه و
تسریع در کار داده عملیاتی شده است«.فالحتی» با تاکید مجدد بر این که آن چه
در گزارش ها درباره کارخانه فوالد به وی ارائه می شود خیلی خوب است ادامه
می دهد :اما صحنه عمل با اجرا خیلی متفاوت بوده و الزم است ایمیدرو و سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان ورود جدی تری به این پروژه داشته باشند.
پنج خرداد ماه امسال نیز مدیرعامل کارخانه فوالد قاینات در گفت و گو با «خراسان
جنوبی» خبر از واریز فاینانس تا دو هفته دیگر به حساب این کارخانه داد .بنابر آن
چه مهندس« اسفندیاری» اکنون نیز به خبرنگار ما می گوید :حدود دو هفته قبل
فاینانس به حساب این کارخانه یعنی در موعد مقرر واریز شد و اکنون در سایت
کارگاهی کارخانه فوالد قاینات  400نفر مشغول فعالیتند.
افزون براین خریدهای الزم برای واحد آهن اسفنجی انجام و براساس برنامه زمان
بندی که قبال اعالم شد در سه ماهه چهارم امسال اگر به دلیل مشکالت اقتصادی
اوضاع از هم اکنون بدتر نشود تست سرد این واحد نیز انجام می شود.
وی با اشاره به سفری که برای ادامه عملیات احداث واحد فوالد سازی هفته قبل
به کشور چین داشته است ،می گوید 9 :محموله مورد نیاز در بندر این کشور آماده
حمل است و بقیه هم تا پایان شهریور به بندر منتقل می شود.

مدیرعامل کارخانه فوالد قاینات گالیه نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی
را هم این طور پاسخ می دهد که منظور «فالحتی» از پیمانکاران محلی و مردم
بومی یک شرکت پیمانکاری درجه سه است که سال گذشته به کارش در سایت
کارگاهی فوالد قاینات پایان داد و دو میلیارد و  300میلیون تومان از فوالد قاینات
طلبکار بود که یک میلیارد و  300میلیون تومان را پرداخت کردیم و یک میلیارد
تومان باقی مانده نیز از محل فاینانسی که تزریق شد پرداخت شده است.
«اسفندیاری» درباره بازدید استاندار در هشت آبان سال قبل نیز می گوید :هر آن
چه خواسته و دستور دکتر«مروج الشریعه» بود عملیاتی شده است و عمده مشکل
نیز مالی بود که با تزریق فاینانس حل شد.به گفته وی اکنون مشکل خاصی برای
ادامه عملیات اجرایی پروژه وجود ندارد و باید زمان از دست رفته را جبران کرد.
پنج خرداد امسال «خراسان جنوبی» در سلسله گزارش هایی که در باره این پروژه
کالن اقتصادی استان تاکنون پیگیری و منتشر کرده است به این موضوع پرداخت
که سال قبل شرکای پروژه فوالد قاینات با کنار گذاشتن اختالفات دست به دست
هم دادند تا هر طور شده چرخ این واحد تولیدی کالن اقتصادی را در استان به
چرخش درآورند و همین همبستگی و همدلی شرکا سبب شد تا با تزریق نقدینگی
که به پروژه داشتند ساخت تجهیزات آن در خارج از کشور و فعالیت های مربوط
به داخل از سرگرفته شود .به گزارش «خراسان جنوبی» به طور حتم وقفه ای که
هنگام اجرای عملیات ساخت پروژه به وجود آمد سبب شد تا زمان بهره برداری از
واحدهای آهن اسفنجی و فوالد سازی آن تغییر کند طوری که برنامه زمان بندی
سال قبل برای واحد آهن اسفنجی شهریور امسال و واحد فوالدسازی تیر و خرداد
سال آینده اعالم شد اما در برنامه زمان بندی جدید ،این تاریخ ها به دی ماه امسال
و پایان شهریور سال آینده تغییر یافت.
بنابراین گزارش کلنگ ایجاد پروژه فوالد قاینات یک دهه قبل یعنی شهریور ماه
سال  86با پیش بینی سرمایه گذاری  800میلیارد تومانی به زمین خورد تا جزو
هشتطرحاستانیفوالدکشورقرارگیردوبراساسافقیکهبرایآندرنظرگرفته
شد قرار بود این طرح مادر و بزرگ صنعتی و اقتصادی خراسان جنوبی چهار سال
قبل به اتمام برسد با این وجود با همه کش و قوس هایی که این پروژه در خراسان
جنوبی داشت شاید خرسندترین خبری که بتوان با آن کام مردم استان را شیرین
کرد بهره برداری از واحد آهن اسفنجی این پروژه در سال  97است که با ورود به
فاز تولیدی این واحد ،به طور حتم برای تعدادی از بیکاران شغل ایجاد خواهد شد.
با آن چه درباره پروژه فوالد قاینات گفته شد آخرین رویدادهای مربوط به این پروژه
کالن اقتصادی استان را باید از مدیر عامل آن پرسید.
به گفته مهندس«اسفندیاری» مبالغی که شرکای این پروژه در ماه های پایانی
برای تسریع در فعالیت های واحد احیا تزریق کردند سبب شد چرخ اجرای پروژه
به حرکت درآید و ساخت تجهیزات خارج از کشور و فعالیت های سیویل دوباره از
سرگرفته شود .این مسئول اشاره ای به پیشرفت  75درصدی تجهیزات خارجی
واحد فوالدسازی پروژه کرد و این که  9محموله از این تجهیزات در بنادر شانگهای
و تیانجینگ چین آماده بارگیری به کشتی است و حمل آن بین ماه های خرداد تا
شهریور ماه امسال انجام می شود.
«اسفندیاری» افزود :مبالغ مربوط به صورت وضعیت فاینانس نیز آماده ارسال به
ایران است و تا دو هفته آینده به حساب پیمانکار و کارفرما واریز می شود تا صرف
راه اندازی واحد آهن اسفنجی شود .همچنین براساس برنامه زمان بندی جدید
واحد آهن اسفنجی (با اشتغال زایی  300نفر) تا دی ماه  97و واحد فوالدسازی
تا پایان شهریور  98راه اندازی می شود.

سمینارائمهجمعهخراسانامروز
دربیرجندگشایشمییابد

روزنامه خراسان در شماره  10133که 31
تیرماه  1363به چاپ رسید در مطلبی در
صفحه اول از برگزاری سمینار ائمه جمعه
خراسان در بیرجند خبر داده است.
در این مطلب می خوانیم« :بر اساس گزارش
خبرنگار ما صبح امروز با تالوت آیاتی از کالم
ا ...مجید سمینار ائمه جمعه خراسان با
حضور آیت ا ...حاج شیخ ابوالحسن شیرازی
امام جمعه مشهد در شهرستان بیرجند
گشایش خواهد یافت .گزارش برگزاری این
سمینار که در آن کلیه ائمه جمعه شهرستان
های سراسر استان شرکت دارند در شماره
های بعدی به اطالع امت شهید پرور و
خوانندگان عزیز خواهد رسید».

از میان خبرها

نظارت تابستانه وسایل نقلیه
در جاده ها
طرح نظارت و کنترل
وسایل نقلیه استان
اجرا می شود.
«گرجی» معاون حمل و
نقل اداره کل راهداری
و حمل و نقل جاده ای
با اشاره به سفرهای
تابستانی از اجرای
طرح کنترل و نظارت
دقیق بر وسایل نقلیه
در محورهای مواصالتی استان با همکاری پلیس
راه استان خبر داد و گفت :این طرح به منظور ارائه
خدمات بیشتر به مسافران و با هدف برنامهریزی های
الزم برای افزایش کیفیت خدمات رسانی ،ایجاد
و فراهم کردن شرایط ایمن سفر و آسایش خاطر
هموطنان اجرا می شود.
خودروهای این اداره کل برای همکاری  ،کنترل و
نظارت در اختیار پاسگاه های پلیس راه استان قرار
داده شده تا در این خصوص اقدام شود.

