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●● در حالی که نهاده های دامی با ارز دولتی وارد
می شود ولی آن طور هم که مسئوالن می گویند
به دست دامدار نمی رسد و بخش زیادی از آن در
بازار آزاد فروخته می شود در حالی که دامداران
دربهدرتامینچندکیلوخوراکدامبههرجاییسر
می زنند .در این شرایط وضعیت دامداران طبس
مساعد نیست و حتی برخی از دامداران به ناچار
رو به فروش سرمایه های دامی خود گذاشته اند
تا با پول آن خوراک برای دیگر دام ها تامین کنند.
●●مسئوالن استان با افزایش ساعت تردد شبانه
خودروها از  21به  22زمینه دورهمی ها را فراهم
می کنند در حالی که باید به این نکته توجه کردکه
اگر منع تردد از  12شب تا صبح باشد باز هم
جمعیت زیادی تردد نخواهند داشت ولی وقتی
خانواده ها تا  10شب زمان داشته باشند بدون
شکرفتوآمدهایخانوادگیهمبیشترمیشود
و باز هم احتمال گسترش کرونا افزایش می یابد.
●●شهرستان درمیان از نقاطی در استان است
که با وجود محرومیت های متعدد در بخش های
مختلف باز هم مورد توجه قرار نگرفته است .از
جمله این محرومیت ها عقب ماندگی در توسعه
راه های مواصالتی اصلی آن است که باید مورد
توجه قرار گیرد .به عنوان مثال سال هاست که
طرح یک طرفه شدن مسیر اسدیه تا سه راهی
منصورآباد آغاز شده است ولی هنوز از اتمام
آن خبری نیست یا این که مسیر تردد به مرکز
استان با وجود سفرهای زیاد هنوز دوطرفه
است در حالی که حوادث خونینی در آن رخ
داده است .حال که ستاد اجرایی فرمان امام به
محرومیت زدایی از این منطقه ورود کرده است
کاش بخشی از کار درخصوص به سازی جاده
های این شهرستان معطوف شود.
●●گرانی تخم مرغ نه تنها در استان رفع نشد
بلکه بر خالف گفته دادستان  ،نرخ ها به 17
هزار تومان افزایش یافت .حاال مسئوالن از ورود
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان خبر می دهند و می
گویند تخم مرغ های توزیع شده آلودگی ندارد،
چه ضمانتی برای این حرف آن ها وجود دارد؟
●●چند سال از احداث چند میدان در مهرشهر
می گذرد ولی از زیباسازی آن مانند میدان های
جنوب شهر خبری نیست و جز یک دایره و حجمی
از نخاله ها در آن دیده نمی شود .چرا شهرداری
کمی به این منطقه توجه نمی کند؟

از گوشه و کنار استان

واژگونی خودرو در محور
بیرجند  -قاین
واژگونی سواری پژو در محور بیرجند -قاین،
سه نفر را روانه بیمارستان کرد .رئیس پلیس راه
خراسان جنوبی گفت :این حادثه روزگذشته در
کیلومتر  2محور بیرجند -قاین رخ داد که سه
مصدوم به جا گذاشت و حال یکی از مصدومان
وخیم گزارش شد .سرهنگ «رضایی» علت حادثه
را بی توجهی راننده به جلو اعالم کرد.

جهیزیه برای  30نوعروس
همزمان با سالگرد شهادت سردار حاج قاسم
سلیمانی  30سری جهیزیه به نوعروسان زیرکوه
اهدا شد .به گزارش«خراسان جنوبی» این تعداد
جهیزیه همزمان با سالگرد شهادت سردار حاج
قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش به همت
ستاد عتبات عالیات زیرکوه و پایگاه مقاومت
شهید محالتی شهر حاجی آباد ،در اختیار
نوعروسان نیازمند قرار گرفت« .عابدینی»
مسئول ستاد عتبات عالیات زیرکوه ارزش هر
سری جهیزیه را  15میلیون تومان اعالم کرد
و گفت :یخچال ،اجاق گاز و لوازم آشپزخانه از
جمله اقالم اهدا شده به نوعروسان است.

قاچاق دام با اتوبوس
17رأس گوسفند قاچاق در سربیشه در بازرسی از
یک اتوبوس کشف شد .فرمانده انتظامی سربیشه
گفت:مأمورانیگانامدادشهرستانباهدفمقابله
باقاچاقدام،هنگامگشتزنیوکنترلخودروهای
عبوری به یک اتوبوس مسافربری دستور توقف
دادند .سرهنگ «کارگر» با بیان این که مأموران در
بازرسی از اتوبوس17رأس گوسفند را بدون مجو ِز
حملدامپزشکیبهارزش420میلیونریالتوقیف
کردند ،افزود :مأموران در این باره خودرو را توقیف
کردندومتهمبهمراجعقضاییمعرفیشد.

پایش  35هزار نفر
با اجرای طرح غربالگری در مبادی ورودی
طبس ،سالمت بیش از 35هزار نفر پایش شد.
مدیر جمعیت هالل احمر طبس اعالم کرد :طرح
نظارتی جمعیت هالل احمر شهرستان از ابتدای
شیوع کرونا ،با اجرای غربالگری در مبادی ورودی
طبس و در ادامه در قالب طرح آمران و ناظران
سالمت در حال اجراست که در نتیجه آن با همت
 ۶۰نفر از اعضا ،سالمت بیش از 35هزار نفر مورد
پایشقرارگرفت«.علیرضاآزاد»ادامهداد:درقالب
طرحنیابتوبهمنظوررزمایشکمکهایمؤمنانه،
 500سبد غذایی توسط 23خانه هالل این
مجموعه بین خانوادههای متأثر از بیماری کرونا و
نیازمندان در طبس توزیع شده است.
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

بازارخودرو دردستانداز رکود وگرانی

خراسان جنوبی  60سال پیش
در روزنامه

 

انصاری
در شرایطی که در دو ماه اخیر کمی از تب تند دالر کاسته
شده است ،بازار خودرو هم در این روزهای سرد پاییزی،
چندان تب و تابی ندارد و بیشتر چشم به روزهای آینده
دوخته است .خریداران بر این باورند که تا پایان سال،
قیمت خودرو کاهش یابد ،اما آن چه در بازار خودرو
مشهود است ،این که گرانی ها ادامه دارد هر چند در
این روزهای سرد ،بازار کساد است و به سراغ نمایشگاه
های اتومبیل هم که بروی ،می گویند از خریدار چندان
خبری نیست.اکنون تمایل به فروش هم کم شده است
و بازار چشم به نوسان های نرخ ارز دارد ،از طرفی
خریداران هم با مشاهده قیمتهای نجومی دست از
خرید برداشتهاند .این روزها بازار خودرو پریشان تر از
گذشته و با این که میل به خرید کم ولی بازهم صحبت
از افزایش نرخ هاست .یکی از نمایشگاه داران اتومبیل
می گوید :هم اکنون نه مراجعه کننده ای برای خرید
خودرو وجود دارد و نه قولنامه ای نوشته می شود و با
وجود افزایش قیمت ها ،خریداران دست نگه داشته
اند و فعال خرید نمی کنند.

اسم بی مسما یا شهرستان شدن طبس

افزایش  15تا  20درصدی قیمت ها
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران بیرجند هم در گفت وگو
با خبرنگار ما از افزایش قیمت  15محصول خودرویی
نام برد وتصریح کرد :چند وقت است قیمت خودروها
بین  15تا  20میلیون تومان افزایش یافته و این افزایش
قیمت ها شامل خودروهای داخلی است«.راعی فر»
افزود :هم اکنون مناسب ترین خودروی صفر ،پراید و با
قیمت  115میلیون تومان است ،هرچند که خریداری
نیست و بازار کساد است و مردم قدرت خرید ندارند .وی

در پاسخ به علت افزایش قیمت خودرو گفت :نمایندگی
های خودرو می خواهند قیمت خودروهای خود را با
قیمت بازار آزاد برابر کنند که همان همسان سازی
رقم می خورد اما آن چه مطرح است این که اگر همسان
سازی قیمت خودرو ثابت بماند خوب است ولی مشکل
این که قیمت ها متغیر است و ثابت نمی ماند .هم اکنون
بازار خودرو راکد است و خرید وفروشی در کار نیست و
در نمایشگاه های اتومبیل شاید هفته ای یک قولنامه
هم نوشته نشود.

هم اکنون بازار
خودرو راکد است
و خرید وفروشی
در کار نیست و
در نمایشگاه های
اتومبیل شاید
هفته ای یک
قولنامه هم نوشته
نشود

در  ۲۴ساعت گذشته  ۳۴آزمایش تشخیص کرونا در خراسان جنوبی انجام شد اما خوشبختانه سه بیمار
جدید شامل دو بیمار بستری و یک نفر سرپایی شناسایی شدند .معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند گفت :هم اکنون  ۱۵۰بیمار با عالیم تنفسی در بیمارستانهای خراسان جنوبی بستری شده
اند که  ۵۰نفر مبتال به کرونا هستند.
دکتر «مهدی زاده» با بیان این که حال عمومی هفت بیمار کرونایی در بخش مراقبتهای ویژه
بیمارستانهای خراسان جنوبی وخیم است ،افزود :در  ۲۴ساعت گذشته  ۳۶بیمار باعالیم تنفسی در
بیمارستانهای خراسان جنوبی پذیرش و در همین مدت  ۳۵بیمار شامل  ۱۰بیمار کرونا مثبت با حال
عمومی خوب ترخیص شدند.
وی ادامه داد :با ثبت دو مورد فوت جدید ناشی از کرونا در خراسان جنوبی تعداد قربانیان این بیماری
در استان به  ۷۲۱نفر رسید .بنا به گفته وی ،تا روز گذشته  ۳۴هزار و  ۶۰آزمایش تشخیص کرونا در
خراسان جنوبی انجام و به شناسایی  ۱۴هزار و  ۵۰۲بیمار منجر شد.

عادی انگاری ،بزرگ ترین ضربه به موفقیت کنترل کرونا
اسـت کـه مـی توانـد همـه زحمـات هفتـه هـای اخیـر
را از بیـن ببـرد« .مالنـوری» دفـاع از سلامت مـردم
را خط قرمـز و اولویـت مهم اسـتان برشـمرد و افزود:
برگـزاری مجامـع عمومـی در فضـای بـاز نیـز چـون
ترویـج کننـده عـادی انـگاری در جامعـه بـه حسـاب
مـی آیـد ،ممنـوع اسـت.
بـه گفتـه وی اولویـت اسـتان توزیـع ماسـک هـای
اسـتاندارد تولیـدی خراسـان جنوبی اسـت کـه باید
به قیمت هـزار تومـان در داروخانـه ها و فروشـگاه ها
عرضه شود.

نکته

نماینده ولی فقیه مطرح کرد

غرب ،مانع اساسی اجرای تعلیمات قرآنی

استکبار به دنبال از بین بردن قرآن کریم و تعلیمات آن است و سیستم
تفکر غربی یک مانع اساسی برای اجرای تعلیمات قرآن کریم در کشور
به حساب می آید.
نماینده ولی فقیه در استان در دیدار با معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی گفت :وقتی مدیران مسلمانان ظلمه باشند بهتر از این
سرنوشت نمی توان توقع داشت .به گفته حجت االسالم والمسلمین
«عبادی» اساس انقالب اسالمی بر پایه قرآن کریم است ،بنابراین استکبار
به دنبال از بین بردن قرآن کریم و تعلیمات آن است .وی افزود :مردم امروز
خواهان اسالم هستند ،جمهوری اسالمی اقتضای خوبی دارد اما موانعی
در سر راه آن است که مانع رشد اسالم می شود.
به گفته وی برای مردم قرآن دوست ،موانع باید برطرف شود تا در زمینه
ترویج قرآن کریم قصوری شاهد نباشیم.
امام جمعه بیرجند با اشاره به این که امروز شرایطی در دنیا ایجاد شده
است که همه مردم جهان به دنبال عدالت هستند ،گفت :دشمنان به این
دلیل دنبال اسالم ستیزی و راه اندازی امثال داعش هستند که شکست
خود را در مقابل اسالم دیده اند.

و میدان آزادی عرصه برخی دست فروشان و بساطی
هایی است که اقدام به حراج سالمت مردم کرده اند.
جدا از این دست فروشان ،عده ای از مغازه داران
مواد غذایی نیز اقالمی چون کشمش ،خرما و  ...را
به صورت رو باز روی سینی می ریزند و به فروش آن
اقدام می کنند .عده ای هم بی توجه به این که چنین
موادی قابل شست و شو نیست خرید می کنند.
همچنین در برخی فروشگاه ها آجیل و خشکبار،
ادویه ها و  ...همچنان روباز عرضه می شود.
از سویی بسیاری از مشتریان بازار با دست اقدام به
ریختن این مواد غذایی داخل نایلون می کنند در
حالی که می طلبد تا ناظران بهداشتی بازار با دقت
بیشتری چنین مواردی را رصد کنند.

حال جامعه کارگری خوب نیست

 25گرم گوشت سهم هر کارگر در ماه !

زهرا قربانی  -امروز مصرف گوشت در سبد معیشتی
سه دهک پایین جامعه که کارگران هم جزو آن
هستند به  ۲۵گرم در ماه رسیده و این به معنای
فقر غذایی است .دبیر اجرایی خانه کارگر استان با
بیان این مطلب،افزود :حدود  ۴۶درصد جمعیت
استان جزو جامعه کارگری محسوب می شوند.
«قادری» با اشاره به این که  ۱۱۸هزار بیمه شده
و  23هزار مستمری بگیر تامین اجتماعی داریم
که در مجموع با خانواده هایشان  ۳۷۱هزار نفر را
شامل می شوند و همه این افرار در جامعه کارگری
قرار می گیرند ،گفت :حال جامعه کارگری خوب
نیست و حقوقی که دریافت می کنند با توجه به تورم
افسار گسیخته به طور متوسط  10تا  ۱۵روز مخارج
ماهانه آن ها را تامین می کند .به گفته وی در سبد
معیشت خانواده کارگری که هر سال مبنای تامین

نیازهایوقفی

دستمزد هم است در واقع یک سری اقالم خوراکی
و غیر خوراکی داریم که بر اساس این شاخص ها
حداقل دستمزدها تعیین می شود ولی متاسفانه
از این سبد معیشت بیشتر کاالهای خوراکی حذف
می شود طوری که امروزه  ۳۵درصد مردم زیر خط
فقر هستند.به گفته وی از مجلس زمزمه هایی برای
تصویب افزایش  ۴۰درصدی دستمزد کارگران
در سال آینده شنیده می شود در حالی که جایگاه
افزایش حقوق کارگران مجلس نیست و مجلس می
تواند دنبال تصویب خدمات حمایتی برای قشرهای
جامعه باشد.او با اشاره به این که چند سال از تصویب
قانون توزیع کاالهای اساسی در مجلس می گذرد اما
هیچ نتیجه ای برای کارگران نداشته است ،گفت:
برای محرومیت زدایی این قانون را تصویب کردند
اما محرومیت زدایی با برگه و روی کاغذ نمی شود.

هم اکنون در استان نیاز ضروری به ثبت وقفهایی با نیات درمانی ،امور خیریه،
علمی و کمک هزینه ازدواج جوانان و اشتغال احساس میشود.مدیرکل اوقاف و
امور خیریه با اعالم این که با ثبت  ۵۳وقف جدید از اول امسال تا پایان آذر ،تعداد
موقوفات استان به  ۹هزار و  ۹۷۴مورد رسیده است ،گفت :شهرستانهای
قاینات ،بیرجند و طبس هر کدام با  ۱۰ ،۱۲و  ۸مورد بیشترین تعداد وقفهای
امسالرابهثبترساندند.بهگفتهحجتاالسالم«بخشیپور»هماکنوندراستان
نیاز ضروری به ثبت وقفهایی با نیات درمانی ،امور خیریه ،علمی و کمک هزینه
ازدواج جوانان و اشتغال احساس میشود که امیدواریم با حضور خیران در عرصه
وقف،فرهنگ وقفهاییبانیاتجدیدوضروریدرجامعهنهادینهشود.ویافزود:
اکنون  ۹هزار و  ۹۷۴موقوفه با  ۱۹هزار و  ۳۰۶رقبه متصرفی ،دو هزار و ۴۸۴
رقبه غیر متصرفی و هشت اشتراک و تولیت در استان وجود دارد.

انصاری -مجموع معامالت تاالر بورس استان از ابتدای سال تا پایان آذر به پنج
هزار و  474میلیارد ریال رسیده است و این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال
قبل  67درصد رشد دارد.
مدیر بورس منطقه ای خراسان جنوبی در گفت وگو با خبرنگار ما ،تصریح کرد:
از مجموع معامالت  45درصد آن مربوط به خرید و 55درصد مربوط به فروش
سهام بود .به گفته «هریوندی» طی آذر امسال  40میلیون و  831هزار و 232
سهم به ارزش  641میلیارد ریال درتاالر بورس خراسان جنوبی داد و ستد شد
که این آمار در مقایسه با آبان ازنظر حجم معامالت  118درصد و مبلغ معامالت
107درصد افزایش داشته است .وی با بیان این که مجموع معامالت تاالر
بورس استان از ابتدای سال تا پایان آذر به پنج هزار و 474میلیارد ریال رسیده
است ،افزود :طی  9ماه اخیر برای هزار و  160نفر کالس آموزشی به صورت
رایگان و مجازی توسط تاالر بورس استان برگزار شده است .وی با اشاره به این
که درآذر شاخص کل  93هزار و  823واحد افزایش داشته است ،گفت :هم
اکنون  33کارگزاری در استان فعالیت می کنند.

خرید  1200تن انار
امسال اتحادیه باغداران هزار و  200تن انار از کشاورزان خراسان جنوبی
خریداری کرد .مدیر تعاون روستایی استان ،گفت :انار استان به شهرهای
مختلف از جمله تهران و مشهد ارسال می شود و بازار داخلی خوبی برای
فروش دارد .به گفته «ضیائیان احمدی» بیشترین انار خریداری شده مربوط به
شهرستان فردوس و سرایان بوده که با قیمت هشت تا  10هزار تومان خریداری
شده اما اکنون قیمت انار در بازار به  16هزار تومان رسیده و قیمت آن خود به
خود افزایش یافته است.

کمک مومنانه مرزبانی در گام چهارم
توزیع بستههای چهارمین مرحله طرح کمکهای مومنانه اهدایی مرکز آموزش
مرزبانی خراسان جنوبی آغاز شد و در این مرحله  ۱۵۱بسته غذایی به ارزش
 ۳۴۵میلیون ریال بین نیازمندان توزیع میشود.
این کمکها توسط کارکنان و سربازان وظیفه یگان قرارگاه و فراگیران مرکز
آموزش مرزبانی محمد رسول ا( ...ص) بیرجند تهیه شده است.

بهره برداری دومین کتابخانه سیار روستایی

حراج سالمت روی بساط برخی فروشندگان
اکبری -در روزهایی که کرونا هر چند ضعیف جوالن
می دهد و جان می گیرد عده ای بی توجه به آن چه
درحال اتفاق است ،اقالم ضروری و مواد غذایی پر
مصرف را در بساط دست فروشی عرضه می کنند
بدون این که حتی از پوششی روی آن استفاده کنند.
کافی است گشتی در روزبازارها ،حواشی خیابان
ها و معابر اصلی و از جمله هسته مرکزی شهرداشته
باشیم تا چنین صحنه هایی را به چشم ببینیم.
اگرچه مسئوالن چندی پیش از اجرای طرح سامان
دهی دست فروشان خبر دادند ولی یا آن ها به این
طرح توجهی ندارند که هر جا مشتری باشد ،بساط
پهن می کنند یا این که طرح مسئوالن فقط روی
کاغذ بوده است .این روزها حاشیه خیابان جمهوری

رویداد

رشد  67درصدی معامالت بورس استان

آمارکرونااز زوجیت افتاد

عـادی انـگاری بیمـاری کرونـا از طـرف مـردم مـی
تواند باعـث از بین رفتـن تمامی زحمـات هفته های
اخیـر شـود.
اسـتاندار تغییـر رنـگ اسـتان از قرمـز بـه نارنجـی و
سـپس بـه زرد بـه اسـتثنای شهرسـتان بیرجنـد را
مرهون همدلی و همراهی مثال زدنی مردم و سـتاد
مدیریـت بیماری کرونا دانسـت و گفت :بـزرگ ترین
آسـیب به موفقیت بزرگ اسـتان در تغییـر رنگ همه
شهرسـتان هـا بـه زرد (بـه جـز بیرجنـد کـه همچنـان
نارنجی اسـت) ،عـادی انـگاری کرونا از طـرف مردم

روزنامه خراسان در شماره  3320به تاریخ  29آذر 1339در مطلبی در
صفحه 6آورده است :شهر طبس بر اثر درخواستهای مکرر مردم در سفری که
هیئتدولتسابقبطبسنمودندتبدیلبشهرستانشدولیازاینشهرستان
شدن هنوز بهره ای عاید نشده  -1اسم بخشداری عوض شده و فرمانداری
نامیده میشود حال آنکه همان کارمندان سابق فرمانداری را اداره می کنند
-2فرهنگطبسبهداریبرایآموزشگاههانداردوکارکنانفرهنگودانش
آموزان با معطلی زیاد باید ببهداری و یا بیمارستان مراجعه نمایند  -3برای
بیمه کارمندان با مکاتبات زیاد کوچکترین اقدامی نشده است  -4راه شوسه
با همان وضع سابق اداره میشود و با کوشش مامورین راه هنوز هم وضع راهها
رضایتبخش نیست  -5ادارات دارائی و انحصارات هنوز هم تابع فردوس
میباشند -6شهربانی طبس پاسبان بقدر کافی ندارد.

 ۸۰۰نفر از کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی با بهره برداری از دومین
کتابخانه سیار روستایی این استان تحت پوشش قرار گرفتند .مدیرکل کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت :این کتابخانه سیار روستایی با ۱۹
پایگاه روستایی از بخش مرکزی بیرجند با اعتبار هشت میلیارد ریال به بهره
برداری رسید .به گفته «حمیدی» هم اکنون پنج هزار جلد کتاب در این کتابخانه
موجود است و تا هشت هزار جلد ظرفیت دارد .در خراسان جنوبی  ۱۵هزار نفر
از کودکان و نوجوانان تحت پوشش کتابخانههای سیار قرار دارند.

 30هزار جوان بیکار در استان
همایش دختران حاج قاسم
در ادامه برنامه های گرامی داشت دهه بصیرت و یادبود شهید سلیمانی ،روز
گذشته چند برنامه از جمله همایشی با عنوان دختران حاج قاسم در حسینیه
جماران بیرجند برگزار شد« .خسروی» نماینده مردم شهرستانهای بیرجند،
درمیان و خوسف در مجلس شورای اسالمی در این مراسم با تاکید بر ادامه
راه شهید سردار سلیمانی ،بصیرت را از جمله ویژگیهای این شهید دانست
و گفت :با بصیرت است که میتوان نقشههای دشمن را شناخت و مشکالت
جامعه را رفع کرد.
همچنین فرماندهان و کارکنان مرکز آموزش مرزبانی محمد رسول ا(...ص)
ناجا هم با قرائت میثاق نامه سردار د لها با آراما نهای این شهید واالمقام
تجدید پیمان کردند.
در برنامه ای دیگر خانه نخبگان علوم انسانی بسیج علمی استان در دانشگاه پیام
نور بیرجند افتتاح شد که فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) استان با اشاره به خصلت
های سردار دل ها گفت :شهید سلیمانی در دوران جوانی ،طاغوت را به خوبی
شناخت و تشخیص داد چه زمانی وارد دفاع مقدس شود ،در مبارزه با استکبار
جهانی جلودار بود و داعش ،رژیم غاصب اسرائیل ،تروریستها ،منافقین ،آل
سعود و دیگران را به طور کامل می شناخت.
به گفته سردار « قاسمی»،حاج قاسم سلیمانی در زمینه شناخت فتنه و گرفتار
نشدن دوستان و همکاران در موج فتنه سخنان زیادی دارد از جمله در جایی
گفته است؛ ما در موج فتنه و شب تاریک باید همدیگر را تکان دهیم به این معنا
که باید همدیگر را بیدار کنیم .وی افزود :در جهان امروز با توجه به بحث فضای
مجازی و اطالعات باید هوشیار باشیم و اگر کسی غافل مانده است ،وی را
بیدار کنیم.

 1460مسکن ملی در مرحله اجرا
از سهمیه دو هزار و 450واحدی استان در طرح اقدام ملی مسکن ،هزار و464
واحد وارد مرحله اجرا شده است .مدیرکل راه و شهرسازی با بیان این که از
مجموع  400هزار واحد مسکونی ابالغی طرح اقدام ملی در کشور سهم استان
دو هزار و 450واحد است ،گفت :از این تعداد هزار و  ۳۸۳واحد در شهرهای
باالی  ۱۰۰هزار نفر و هزار و  ۶۷واحد در شهرهای زیر  ۱۰۰هزار نفر احداث
می شود .به گفته «داعی» با وجود سهمیه ابالغی در شهرهای باالی  ۱۰۰هزار
نفر ۳۶ ،هکتار زمین برای بهره مندی سه هزار و  ۷۲۷واحد تامین شد که تا
دی ،هزار و  ۲۴۲واحد دارای قرارداد ساخت است  .وی گفت :در شهرهای
زیر  ۱۰۰هزار نفر هم  ۲۶۰هکتار زمین تامین شده که هم اکنون  ۱۴۴واحد
دارای قرارداد ساخت است.

حدود  30هزار جوان بیکار جویای کار در استان داریم که برای اشتغال آن ها
نیز باید فضای مناسب ایجاد شود.
استاندار در جلسه هم اندیشی سرمایه گذاران حوزه معدن ،سرب ،روی و فوالد
گفت :نمی خواهیم زمان را از دست بدهیم و منابعی که در اختیار داریم را زخمی
کنیم یا از بین ببریم به همین دلیل اهلیت و صالحیت سرمایه گذار برای استان
خیلی مهم است.
به گفته «مالنوری» طبق دستور کار وزارت صمت ،به زودی پروانه معادن
غیرفعال کشورباطل می شود تا شرایط برای ورود سرمایه گذاران واقعی و با
صالحیت فراهم شود و استان نیز اعالم کرده است که با توجه به اهمیت موضوع،
در اجرای این برنامه جزو مناطق پیشرو و پیش قدم در کشور خواهد بود.
وی افزود :طی دوره های گذشته در خیلی از مناطق ،اشخاصی فقط به دلیل
عالقه ،به عرصه اکتشاف و بهره برداری از معادن ورود کرده ولی به دلیل نداشتن
صالحیت ،ناتوانی و نبود مهارت الزم ،هم سرمایه خود و هم منابع ملی را از بین
برده و مسیر را برای بهره برداری و رشد بسته اند.
استاندار با اشاره به ظرفیت های معدنی بی نظیر استان در زمینه زغال ،مس،
طال ،سنگ آهن و  ...متذکر شد :با وجود چنین ظرفیت هایی هنوز نتوانسته ایم
به معنای واقعی ،در بهره برداری از معادن توفیق داشته باشیم.
او اشتغال را از دیگر موضوع های مدنظر در بحث ورود به عرصه های معدنی نام
برد و گفت :این که ذخایر یک معدن به سختی برداشت و به صورت خام به راحتی
از استان و حتی کشور خارج شود ،منطقی و مناسب نیست بنابراین مایل هستیم
که اگر از ذخایر معدنی بهره برداری می شود ،آن ماده تا جایی که امکان دارد در
بستر واحدهای صنعتی مختلف ،به محصوالت متعدد و متفاوت تبدیل شود تا
به ارزش افزوده واقعی برسد و بعد از منطقه خارج شود.
وی در ادامه سخنانش به سند توسعه خاوران اشاره و اظهارکرد که یکی از مهم
ترین اهداف در این سند ،مذاکره ،گفت و گو و هدایت سرمایه گذارانی است
که تمایل به حضور در استان را دارند تا با دریافت اطالعات جامع در بدو ورود
و همچنین تسهیل شرایط برای آغاز کار ،بازه زمانی شروع فعالیت آن ها به
حداقل ممکن برسد.

