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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شرایط فوالد قاینات تغییرکرد

از گوشه و کنار استان

اولین دفتر شهرستانی سراج در خوسف

تزریق  190میلیارد تومان تعهدات به فوالد قاینات
فرخ نژاد

در چهار سالی که از واگذاری  51درصد سهم مجتمع
فوالد قاینات به بخش خصوصی می گذرد به دلیل عمل
نکردن شارک خصوصی به تعهدات ،این کالن پروژه فقط
پنج درصد پیشرفت داشت .یکی از دالیل خاموشی آن
همین موضوع اساسی بود طوری که ایمیدرو به عنوان
شارک دولتی از شریک بخش خصوصی شاکی شد و قبل
از عید امسال دستور خلع ید این بخش را در پروژه داد و
بعد از آن هم از طریق مراجع قضایی پیگیر شد تا این که
مقام قضایی تشخیص داد که شارک بخش خصوصی
فقط در این مدت همان آورده اولیه را به پروژه تزریق کرده
و به بقیه تعهداتش در این باره عمل نکرده است به همین
دلیل دستور خلع ید را صادر کرد .بعد از صدور خلع ید
بخش خصوصی توسط مقام قضایی ،ایمیدرو به عنوان
مالک اصلی همه تعهدات را که شامل  190میلیارد
تومان بود پرداخت کرد تا عملیات احداث این کالن
پروژه اقتصادی خراسان جنوبی دوباره از سر گرفته و
تجهیزات دپو شده در بندر نیز ترخیص و به سایت این
کارخانه حمل شود .یعنی بعد از ماه ها رکود قرار است
عملیات احداث کارخانه فوالد قاینات در مدار اصلی و
باالخره روزهای روشنی برای این پروژه کالن اقتصادی
در استان پیش روی مردم قرار گیرد.

عمل نکردن به تعهد
نماینده مردم قاینات و زیرکوه از ابالغ خلع ید شارک

بخش خصوصی مجتمع فوالد قاینات خبر می دهد و در
گفت و گو با «خراسان جنوبی» به این موضوع نیز اشاره
می کند که سازمان توسعه و صنایع معدنی ایران قبل
از سال  98خلع ید بخش خصوصی را به دلیل عمل
نکردن به تعهداتش ابالغ و بعد از آن هم از طریق حقوقی
و وزارت دادگستری به این موضوع ورود کرد تا رای مقام
قضایی را بگیرد که این هم اتفاق افتاد و سرمایه گذار آن
ایمیدروست .بنا به گفته «فرهاد فالحتی» ،آن چه روی
کاغذ به عنوان سهم بخش خصوصی آمده  51درصد
است اما حسابرسی های شرکت ملی فوالد ایران نشان
از این دارد که شارک به کمتر از  20درصد تعهدات خود
عمل کرده است طوری که فقط تعهد و آورده شارک
بخش خصوصی همان آورده اولیه آن است و عمل نکردن
به تعهدات سبب شد تا چراغ عملیات اجرایی احداث این
کالن پروژه اقتصادی برای چهار سال خاموش باشد.

پیشرفت هیچ
نکته جالب در اجرای این مجتمع بزرگ این است
که از زمان واگذاری به بخش خصوصی پیشرفت این
پروژه فقط پنج درصد بود که پنج درصد در عمل ،هیچ
محسوب می شود .موضوع قابل تامل برای این اهمال
کاری این است که سبب شد نه تنها پروژه به بهره
برداری نرسد بلکه با نوسان قیمت ارز خسارت چند
میلیارد تومانی به پروژه تحمیل شود .به عنوان مثال
شارک بخش خصوصی نه تنها به تعهد خود عمل نکرد
بلکه حتی سهم مشارکتش را که در سال ،96دو هزار و

نماینده قاینات و
زیرکوه :حسابرسی
های شرکت ملی
فوالد ایران نشان
از این دارد که
شارک به کمتر از
 20درصد تعهدات
خود عمل کرده
است

 500میلیارد ریال بود نپرداخت و سبب شد این پروژه
متحمل زیان و ضرری چند میلیاردی در سال  98شود
در حالی که اگر شارک بخش خصوصی به تعهدش
عمل می کرد باید واحد احیای کارخانه به بهره برداری
می رسید ،صدها کارگر در آن مشغول به کار بودند و
بخشی از فوالد مورد نیاز کشور را هم تامین می کرد.

تزریق  190میلیارد تومان
این نماینده مردم استان در مجلس شورای اسالمی با
صدور این حکم قضایی امید به شروع دوباره عملیات
اجرایی و تحرک کالن پروژه فوالد قاینات دارد زیرا با
 190میلیارد تومانی که دولت برای جبران تعهدات
خود و بخش خصوصی پرداخته است امیدواری به

شناسایی نقاط حادثه خیز روستایی نهبندان

 20بوم بازار برای روستاهای استان

شناسایی نقاط حادثه ساز پیش از رخ دادن حوادث ،مقابله با مخاطرات طبیعی
را سهل تر می کند .به همین دلیل فرماندار نهبندان در دیداری که با مدیر عامل
جمعیت هالل احمر استان داشت ،بر شناسایی نقاط حادثه خیز روستاهای این
شهرستان تاکید و به این مطلب هم اشاره کرد که ایجاد فضاهای روباز و امن در زمان
بروزحوادث نقشموثریبرایامدادرسانیایفامی کند« .مجید بیکی»،به کوتاهی
که در گذشته برای ساخت و ساز در بستر رودخانه ها انجام شد و مسبب حوادث
ناگواراست،اشارهکردوگفت:نیازاستدرگاماولسیماومنظرکلیازشهرستان،
داشتهباشیموسپسمکانهاییامنبرایکاهشآثارحاصلازحوادثشناساییو
ایجاد شود« .شهریاری» ،مدیر عامل جمعیت هالل احمر نیز با بیان این که در حوزه
نهبندانبهلحاظکمی،کیفی،پایگاههاوتجهیزاتامدادیاقداماتمطلوبیانجام
شده است ،افزود :با ابراز خرسندی پایگاه کانکسی در استان نداریم.

حلقه مفقوده زنجیره تولید در نقاط روستایی که
بسیار از آن سخن به میان آمده و گاه تولید را دچار
وقفه کرده است نبود بازار فروش است اما قرار است
در اقدامی این نقص رفع شود آن هم با بوم بازارهایی
که در نقاط روستایی فعال خواهد شد .ستاد
راهبردی بوم بازار ایران موفق به انجام مطالعات
میدانی  ٢٠٠روستا در  ١٢استان شده است که
 24خرداد امسال ٢٠ ،بوم بازار هم در روستاهای
خراسان جنوبی به طور همزمان افتتاح و محصوالت
عرضه شده در میز فروش توسط تیم کنترل کیفیت
ارزیابی می شود و سپس به فروش میرسد.

شرایط راه اندازی بوم بازارها

به گفته موسس بوم بازار کشور ،هدف اصلی
از راه اندازی این بوم بازارها توانمندسازی
اقتصاد روستاها و ایجاد فضای رقابتی برای
فروش محصوالت تولیدی روستاییان
است البته ایجاد این بوم بازارها در مناطق
روستایی یک شرط هم دارد این که روستاها
باید حداکثر  ۱۰۰خانوار ساکن داشته باشند
و فاصله روستا تا نزدیک ترین شهر ،بیشتر از
 50کیلومتر نباشد .به گفته «احسان بخش»
تاکنون شناسنامه  ٨٣روستا با عنوان

اولین شهرستانی که برای راه اندازی دفتر «سراج» در استان پیشقدم شد،
خوسف بود و همین اقدام سبب شد معاون امور استان های سازمان فضای
مجازی سراج کشور ،به همراه جمعی از مسئوالن استان و شهرستان و فعاالن
فضای مجازی در مراسم افتتاح این دفتر حضور یابند .در راه اندازی این دفتر
حجت االسالم والمسلمین«شاهبیکی» ،امام جمعه خوسف از جوانان این
شهرستان خواست همان طور که در برنامه ها و اجتماعات حضوری پرشور دارند
در فضای مجازی نیز به صحنه بیایند و با تشکیل اتاق فکر به صورت جهادی و
انقالبی فعالیت کنند« .کسرائی نیا» ،مسئول دفتر سراج در استان هم از آموزش
 100مربی خراسان جنوبی در زمینه سواد رسانه ای خبر داد« .خراسانی
زاده» ،معاون امور استان های سازمان فضای مجازی سراج کشور نیز با اشاره
به اهمیت موضوع فضای مجازی و این که چنین فضایی ،بستر تمدن اسالمی
در گام دوم انقالب است ،اظهار کرد :هر اقدام انقالبی ،یک عمل صالح است
بنابراین مسئوالن انقالبی نظام باید پاسخ گوی مردم در فضای مجازی باشند.
جبران مافات در پروژه دوچندان می شود .در کنار
این موارد یکی از سنگ های بزرگ دیگر هم برای
تکمیل چرخه ساخت و ساز این مجتمع برداشته شد
و با پرداخت حقوق گمرکی ،اجازه ترخیص و حمل
تجهیزات و امکانات خریداری شده از چین صادر
شد تا شاهد شروعی دوباره برای پروژه فوالد قاینات
باشیم .به گزارش «خراسان جنوبی» ،کلنگ احداث
پروژه فوالد قاینات شهریور سال  86با پیش بینی
سرمایهگذاری  800میلیارد تومانی به زمین زده شد
تا جزو هشت طرح استانی فوالد کشور قرار گیرد و بر
اساس افقی که برای آن در نظر گرفته شد قرار بود این
طرح مادر و بزرگ صنعتی و اقتصادی خراسان جنوبی
شش سال قبل به اتمام برسد.

روستاهای مولد و روستاهای بوم بازاری در
بیرجند ،قاینات ،خوسف ،فردوس ،بشرویه،
نهبندان ،طبس ،زیرکوه ،درمیان ،سرایان،
سربیشه و مود تکمیل شده است .فروش محصول
با کیفیت یکی از مهم ترین شاخصهای ارزیابی
بوم بازارها برای ادامه فعالیت است که بنا به اظهار
او با شروع فعالیت بوم بازار در هر روستا خوشه
بندی محصوالت آن روستا آغاز میشود تا پس از
سپری شدن دوره سه ماهه حضور محصوالت در
بازار اول ،برای توزیع در بازار دوم با نام تجاری بوم
بازار هر روستا به مراکز عمده فروش ارسال شود.

امام جمعه طبس:

سالیق سیاسی را در خدمت مردم
کنار بگذارید

توسلی -خواسته امام جمعه طبس در دیدارکارکنان اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی طبس شهرستان این بود که مسئوالن سالیق سیاسی خود را در خدمت
به مردم کنار بگذارند .حجت االسالم والمسلمین «محمدی» ،با اشاره به مهم و
حساس بودن فرهنگ و ارشاد اسالمی از مسئوالن و کارکنان این اداره خواست،
بدون حاشیه و سیاسی کاری برنامه های خود را انجام دهند.

رونق کشاورزی خوسف با افتتاح  46پروژه
بهره برداری از  46پروژه با هزینه کرد  56میلیارد و  998میلیون ریال در
خوسف به عنوان گرامی داشت هفته جهاد کشاورزی به بهره برداران این
بخش پیش کش می شود که در مجموع  ۲۹۴خانوار از مزایای آن بهره مند
می شوند .آن طور که مدیر جهاد کشاورزی خوسف در نشست با اصحاب
رسانه این شهرستان درباره منابع هزینه شده اعالم کرد برای اجرای این
طرح ها  ۲۹میلیارد ریال از تسهیالت ارزان قیمت بخش کشاورزی۱۴ ،
میلیارد و  ۳۴۷میلیون ریال اعتبارات بالعوض دولت و  ۱۳میلیارد و ۵۰۰
میلیون ریال خودیاری و مشارکت مردمی استفاده شده است .خوسف از
جمله نقاطی در استان است که سهمی خاص در تولید عناب با کیفیت منطقه
دارد .در این موضوع «رضوی» ،خبری خوش برای کشاورزان داشت و آن هم
این که برای اولین بار کد «آیسیک» برای انبار ذخیره عناب در کشور از وزارت
جهاد کشاورزی در خوسف گرفته شد .وی ،درباره نشای گیاهان دارویی و
کشت های گلخانه ای هم صرفه جویی در مصرف آب را دلیلی دانست که
این محصوالت مورد حمایت جهاد کشاورزی قرار گرفته و سطح زیر کشت
نیز افزایش یافته است و امسال  ۶۰هزار متر مربع گلخانه جدید تعهد جهاد
کشاورزی است که محقق می شود.

