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 6گزارش

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

بازتاب یک گزارش؛ اندک اندک در حال آغاز

پیگیری برای ثبت فرش
خود رنگ آیسک

صبح جدید چشم بادامی ها
درخوسف
اکبری

کورهدوواحدککوگندلهکارخانهچدنخوسفازامروز
گرم می شود .روزنامه های خراسان و خراسان جنوبی
هفتهگذاشتهباچاپمطلبیباعناوین«چدنخوسفدر
کوره اما و اگر مسئوالن و چشم بادامی ها» و «معطلی یک
امکاناقتصادی»بهتشریحجزئیاتمشکالتپیشآمده
برایاینواحدصنعتی،دالیلتعطیلیکارخانهوبیکاری
 230کارگرایرانیپرداختندوبهفاصلهکمتراز 10روزاز
انتشار این مطلب ،هر چند گفته های فرماندار خوسف از
حلشدنمشکالتبهشکلنصفهونیمهحکایتدارداما
خبرراهاندازیدوواحدککوگندلهسازیاینکارخانهو
بهکارگیریدوبارهحدود 50کارگرایرانیمیتواندنوید
دهندهروزهایخوبیازفعالیتاینکارخانهباشد.

مرور اخبار
کلنگ احداث کارخانه چدن خوسف در دو فاز با سرمایه
گذاری چشم بادامی های چینی حدود پنج سال پیش
به زمین خورد و به شکل غیررسمی روبان افتتاح واحد
تولید شمش از چدن سال گذشته قیچی شد اما با شیوع
کرونا کوره تازه گرم شده واحد چدن که با به کارگیری
حدود  300نیروی متخصص چینی و کارگر ایرانی
فعالیت می کرد ،پس از چند ماه سرد شد و حدود 230
کارگر تازه نفس را خانه نشین کرد .پس از اتمام روزهای
قرنطینه با آن که بسیاری از واحدهای تولیدی شروع به
فعالیت کردند اما به سبب تعهدات سنگین سرمایه گذار
چینی برای حفظ جان  75تکنسین و متخصص فعال
این کشور در کارخانه چدن ،خاموشی کوره ها ادامه
دار شد .کارگران ایرانی بیکار شده این کارخانه که
مدت زمان تعطیلی را بیش از اندازه تصور کردند برای
بازگشایی دوباره پیگیر شدند .روزنامه خراسان جنوبی
بنا به رسالتی که دارد مشکالت مطرح شده را با مدیران
شهرستاندرمیانگذاشتوباانتشارمطالبمتفاوتبه
این موضوع پرداخت .طبق گفت وگوهای گذشته اما و
اگر بسیاری برای راه اندازی دوباره این کارخانه و فاز اول
به بهره برداری رسیده از سوی مدیران خوسف و چشم
بادامیهابیانشدوضعفزیرساختها،نبودتسهیالت
رونقبخشی،نیروهایقرنطینهشدهچینیکارخانه و...
در فهرست این اما و اگرها قرار گرفت.

اما و اگرهای جدید

روز گذشته «جعفری» مشاور طرح چدن خوسف در
کنار اما و اگرهای جدید ،از راه اندازی دو واحد مجزای
کارخانه خبر داد و آن طور که وی گفت ،قرنطینه
نیروهای متخصص چینی و نبود پرواز برای خروج
آنان از کشور ،درخواست تسهیالت برای تقویت بازار
فروش تولیدات انباشت شده چدن با توجه به تعلیق
قراردادهای طرف معامله و تامین زیرساخت از جمله
مشکالت و خواسته ها برای راه اندازی دوباره این
کارخانه است و مشکل راه اندازی کوره های شمش
چدن همچنان پابرجاست .به گفته وی پس از سفر
کارگرانبهچین،کورههاتعطیلشدوبازسازیآنبه سه
تاچهارمیلیاردتومانهزینه وانجاماینکارهمحدودسه
یا چهار ماه زمان نیاز دارد به همین دلیل کارگران ایرانی
صبور باشند تا سرمایه گذار با برنامه زمان بندی شده
کار را پیش ببرد و امکان فعالیت دوباره آنان فراهم شود.
جعفری در این گفت وگو اظهارکرد که اقدام برای راه
اندازی فاز دوم و تامین آب و ارزیابی های زیست محیطی
در حال انجام است و تا شش ماه آینده انتظار است که فاز
دوم نیز به بهره برداری برسد.
وی در ادامه سخنانش با اشاره به راه اندازی خط تولید
کوره بلند یا همان گندله سازی طی امروز و فردا از به
کارگیری حدود  50نیروی بیکار شده این کارخانه
خبر داد و افزود :مشکل کوره ها پابرجاست و نوسازی
و تعویض آجرهای نسوز کوره که از چین تامین می شود
زمانبر است و امید می رود حداقل دو تا سه ماه آینده در
صورت تامین این آجرها شاهد راه اندازی واحد چدن نیز
باشیم .وی درباره مشکل قرنطینه و اجازه ندادن ورود به
کارخانه از سوی این افراد ،این چنین توضیح داد که از
فرستادن چینی ها به کشورشان با فراهم شدن زمینه
پرواز به چین اطالع ندارم ،اما تفاهم شد تا افرادی که
نمی خواهند در محل کار حاضر شوند ،در محل کارخانه
و مکان های در نظر گرفته شده قرنطینه بمانند.

تسهیالت مصوب پرداخت نشد
وی مشکل دیگر را تامین زیرساخت و درخواست
تسهیالت برای تامین مواد اولیه دانست و افزود:
گازرسانی در حال انجام است و پس از به بن بست
رسیدن انتقال نقدینگی از چین به ایران ،برای 20

میلیارد تومان تسهیالت درخواست داده شد و با آن
که بانک ها برای پرداخت تسهیالت با گرفتن وثایق
موافقت کردند و تمام مجوزها و برنامه ها انجام شد اما
به بهانه تعطیلی کارخانه ،سازمان صمت از ثبت این
تسهیالت در سامانه خودداری و به عبارتی نوعی سنگ
اندازی برای سرمایه گذاری کرد.به گفته وی ،این
تسهیالت برای واحد کک و فاز دوم کارخانه درخواست
شد و بهتر است برای دلگرم کردن سرمایه گذار شرایط
تسهیل شود چرا که با فعالیت این کارخانه حدود 100
نفر به کار گرفته می شوند .طی شش ماه آینده ،شرایط
برای احیای واحد فوالد و زمینه اشتغال برای  300نیرو
نیز مهیا می شود.

تامین مواد اولیه
فرماندار خوسف هم در پاسخ به مسائل مطرح شده و با
اعالم این که از امروز فعالیت دو واحد کارخانه آغاز می
شود ،از سه مشکل نبود مواد اولیه ،نبود بازار فروش و
نبود پرواز برای انتقال نیروهای چینی به کشورشان
به عنوان سدهای راه یاد کرد و افزود :پس از برگزاری
جلسات ،سرمایه گذار ،نیروهای چینی داخل کارخانه
را قانع کرد تا با رفت و آمدهای کنترل شده و در نظر
گرفتن محل اقامت ویژه و همکاری مرکز بهداشت
برای حفظ سالمت این نیروها فعالیت از سرگرفته شود
بنابراین از امروز شاهد راه اندازی دو واحد کک و گندله
با تامین شدن مواد اولیه آن خواهیم بود.

فروش از طریق بورس
به گفته «شفیعی» هر چند هنوز هم تعداد انگشت
شماری از نیروهای چینی مستقر مقاومت می کنند اما
با صحبت های انجام شده ،تا حدودی مشکل رفع شد

و از آن جا که این نیروها متخصص هستند با انتقالشان
به چین نیروی متخصص جدید از این کشور جایگزین
می شود .وی در ادامه با اشاره به نوسان قیمت ها و این
که در اوایل سال بخش خصوصی حاضر به تامین مواد
اولیه این کارخانه نمی شد از تعهد سه تا شش ماهه
بخش خصوصی برای رفع این مشکل و بازپرداخت
مدت دار هزینه مواد اولیه خبر داد و افزود :برای رفع
مشکل بازار ،راهکار فروش از طریق بورس ارائه شد .به
گفته فرماندار ،این کارخانه مرحله به مرحله پیش می
رود و دو واحد کک و گندله راه اندازی می شود و حدود
 100نفر به کار گرفته می شوند.

مشکل کوره های چدن پابرجاست
اما درباره کوره ها مشکل پابرجاست و تا تامین آجر نسوز
مرغوب باید صبر کرد و اگر این آجرها با عمر طوالنی
تامین نشود آجر نسوز با عمر دو ساله تامین خواهد شد.
فرماندار از تامین زیرساخت آب و گاز تا هفته دولت خبر
داد و افزود :برای تامین برق شهرک ،نیاز به احداث
پست است و بیش از یک سال زمان می برد .با اختصاص
بودجه از محل تسهیالت جهش تولید ،خط برق رسانی
اجرا شده است و پست برق توسط شرکت برق منطقه و
خراسان تامین خواهد شد.

تسهیالت اولویت نیست
وی برای تسهیالت درخواستی از سوی سرمایه گذار
چینی نیز این چنین توضیح داد که تامین مواد اولیه
انجام و پرداخت هزینه ها هم مدت دار شد بنابراین
تسهیالت در اولویت نیست .همچنین در ستاد تسهیل
مبلغی مصوب شد تا از بانک های عامل استان به این
سرمایه گذار پرداخت شود.

مشاور طرح چدن
خوسف :پس از به
بن بست رسیدن
انتقال نقدینگی
از چین به ایران،
برای  20میلیارد
تومان تسهیالت
درخواست داده
شد و با آن که بانک
ها برای پرداخت
تسهیالت با گرفتن
وثایق موافقت
کردند ،اما
تسهیالت پرداخت
نشد.

فرماندار خوسف:
سرمایه گذار،
نیروهای چینی
داخل کارخانه را
قانع کرد با رفت
و آمدهای کنترل
شده و در نظر
گرفتن محل اقامت
ویژه و همکاری
مرکز بهداشت
برای حفظ سالمت
این نیروها فعالیت
از سرگرفته شود

پیگیری ها برای ثبت فرش دست باف خود رنگ آیسک در فهرست آثار معنوی
ادامهدارد.بهگزارش«خراسانجنوبی»درجلسهایباحضورمعاونصنایعدستی
اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری وصنایع دستی «،برازنده» بخشدار آیسک
خواستار توجه هرچه بیشتر به توسعه صنایع دستی و ثبت هنرهایی چون فرش
خودرنگ آیسک در فهرست میراث فرهنگی کشور شد«.صنعتی» رئیس شورای
شهر آیسک هم با توجه به لزوم بازاریابی وفروش تولیدات صنایع دستی ضرورت
احداث بازارچه صنایع دستی را در این شهر یاد آور شد« .مسعودی» شهردار
آیسکنیزازانتخابدومکانبرایساختبازارچهصنایعدستیخبردادوآمادگی
شهرداری را برای انعقاد تفاهمنامه ساخت آن اعالم کرد در ادامه معاون صنایع
دستی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی از آخرین مراحل
تکمیل پرونده فرش خودرنگ آیسک برای ثبت در فهرست آثار معنوی کشور
خبرداد«.عباسزاده»بااعالماینکهموضوعثبتملیروستایچرمهبخشآیسک
بهعنوانروستایملی«توبافی»دوشنبهآیندهدرتهرانمطرحمیشود،ادامهداد:
بایدظرفیتهاومقدماتالزمباهمکاریشورایروستایچرمهانجامشود.ویدر
ادامه ضمن بازدید از کمپ گردشگری آیسک با انعقاد تفاهمنامه ساخت بازارچه
صنایع دستی آیسک موافقت کرد.این بازارچه با  10غرفه با اعتبار دومیلیارد و
 100میلیون تومان توسط سازمان های میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی و همیاری شهرداری ها وشهرداری آیسک احداث می شود.

جزئیات بیمه رایگان هنرمندان
صنایع دستی
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی
استان در آیسک جزئیات بیمه هنرمندان وصنعتگران صنایع دستی وبسته های
تشویقی خوشه های صنایع دستی در استان را تشریح کرد.
«حسین عباس زاده» گفت :با تدبیر استاندار از ابتدای امسال طرح خوشه های
صنایع دستی با انتخاب یک رشته صنایع دستی برای هر شهرستان استان
اجرایی شد و در همین زمینه سه هزار و  340فعال و هنرمند شناسایی شدند.
به گفته وی با تامین اعتبار الزم از سوی استانداری برای یک سال از اول تیر
امسال تا پایان خرداد  1400این افراد زیر پوشش بیمه رایگان صندوق بیمه
روستاییان و عشایر قرار می گیرند.
وی افزود :با ابالغ معاون اول رئیس جمهور ،هنرمندان صنایع دستی در کشور
برای یک سال بیمه خواهند شد و در خراسان جنوبی شاغالن خوشه های صنایع
دستی با احتساب یک سال بیمه اعالمی استاندار دوسال بیمه می شوند.
این مسئول ادامه داد :یکی از بسته های حمایتی از هنرمندان خوشه های
صنایع دستی در استان که آموزش دیده اند وبرای اولین بار زیر پوشش قرار
می گیرند پرداخت تسهیالت 10میلیون تومانی و دریافت کمک سه میلیون
تومانی بالعوض است.
عباس پور از تاسیس شرکتی برای بازاریابی وپشتیبانی وخرید تولیدات خوشه
های صنایع دستی در استان با کمک چهار میلیارد تومانی استانداری خبرداد و
ابراز امیدواری کرد :با فعال شدن خوشه های صنایع دستی در خراسان جنوبی
شاهد توسعه صنایع دستی باشیم.
به گفته او در سرایان خوشه گلیم وچادر شب بافی انتخاب شد.
او ادامه داد :در این شهرستان 370هنرمند صنایع دستی مشمول بیمه و
دریافت خدمات ذیل خوشه صنایع دستی مشخص شده هستند.

