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اقتصادی

معاونجهادکشاورزیاستانخبرداد:

تشکیل۹۸۱پرونده تخلفصنفی
طی یک ماه

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان
جهاد کشاورزی استان گفت :مدیریت تاز ه تاسیس
ک ماه اخیر ۹۸۱
نظارت و بازرسی این سازمان در ی 
فقره پرونده تخلف اقتصاد صنفی در استان تشکیل
داده است .جنتی در گفت و گو با ایرنا افزود :بر این
اساس در یک ماه اخیر با کشف و شناسایی تخلفات
صنوف بازار ۹۸۱ ،فقره پرونــده تخلف اقتصادی
اصناف به ارزش ۱۷میلیارد ریال در استان تشکیل
شده است .وی ادامه داد :ماهیت بخش عمده این
م فروشی ،تقلب،
تخلفات صنفی «گران فروشی ،ک 
عرضه خارج از شــبکه و امتناع از درج قیمت کاال»
روی اجناس عرضه شده بوده است.

رئیساتحادیهفروشندگانالستیکمشهد:

رئیــس اتحادیه صنــف تعمیــرکاران و فروشــندگان
الســتیک مشــهد با بیان این که بــا توجه بــه کاهش
توان اقتصادی مردم ،بازار الســتیک کهنه وضعیتی
بهتر از بازار الســتیک نو دارد ،گفت :بازار الســتیک
به ویژه در حــوزه خودروهای ســواری ظرفیتی برای
افزایش قیمت ندارد لذا کارخانههــا باید راه دیگری
برای جبــران افزایش هزینهها پیــدا کنند .جنتی در
گفتوگوبا ایرناافزود:آخرینافزایشقیمتالستیک
سواری در آذر ماه ســال گذشــته بوده و تاکنون هیچ
تغییر قیمتــی در این زمینــه اعمال نشــده اما قیمت
الستیک کامیون به تازگی افزایش داشته است .وی
ادامه داد :افزایش ۲۵درصدی قیمت الستیک که به
تازگی اعمال شده مربوط به الستیک های کامیونی
استوالستیکهایخودروهایسواریهیچافزایش
قیمتینداشتهوایندرحالیاستکهتولیدکنندگان
در شــهریور امســال تقاضای افزایــش  ۳۰درصدی
قیمت الستیک را داده بودند که ســازمان حمایت از
حقوق مصرف کنندگان با آن مخالفــت کرد .جنتی
گفت:قیمتمصوبهرجفتالستیکخودرویپراید
 ۸۳۰هزار تومان اســت و فروشــندگان آن را با ۱۰۰
هزار تومان کمتر نیز میفروشند.

عضو شورا خبر صدور رای
مجرمیت برای وی به اتهام زدن
سیلی به صورت مامور پارکینگ
را تکذیب کرد

صبح دیروز انصــاف نیوز ،در خبری مدعی شــد که
اتهام «هاشم .د» یکی از اعضای فعلی شورای شهر
مشــهد ،به دلیل مضروب کردن کارگر شــهرداری
محرز شده و دادگاه بدوی او را مجرم شناخته است.
البتــه او  ۲۰روز فرصت دارد تا به حکم صادر شــده
اعتراض کنــد.از آن جا که انتشــار این خبر توســط
خبرگزاری رسمی قوه قضاییه یا وکیل متهم اعالم
نشده اســت ،ســعی کردیم برای اطالع از جزئیات
بــا وی مصاحبه کنیــم کــه وی در پاســخ پیامکی به
خبرنــگار مــا که پرســیده بــود آیــا این خبــر صحت
دارد به انگلیســی پیــام داد( Hi no :ســام ،خیر)
گفتنی است ،این اتهام در سال  97و زمانی که وی
مســئولیتی در بوســتان کوهسنگی مشــهد داشته
وارد شده اســت .ماجرا از این قرار اســت زمانی که
او قصد داشــت از درِ خروجی وارد شــود در واکنش
به مخالفت مامور پارکینگ به وی سیلی میزند .به
گزارش رکنا ،اکنون دادگاه کیفری 2مشهد مستند
به گزارش پزشکی قانونی و با رد دفاعیات متهم ،بزه
انتسابی را تایید کرده و او را مجرم شناخته است.

صدور  ۱۰هزار «کارت کار»
برای کارگران سرگذری مشهد
مدیــر پــروژه ســامان دهــی کارگــران ســازمان
ســاما ندهی مشــاغل شــهری و فــراورده هــای
کشاورزی شهرداری مشهد گفت :بیش از  ۱۰هزار
«کارت کار» برای کارگران موسوم به «سرگذری» در
مناطق شهری مشهد صادر شده اســت .به گزارش
روابط عمومی سازمان سامان دهی مشاغل شهری
و فراورده های کشاورزی شهرداری مشهد ،کفاش
افزود« :کارت کار» حاوی همه مشخصات کارگری
و رسته کاری کارگر اســت که توسط انجمن صنفی
کارگــران صادر می شــود .هویــت دادن بــه کارگر،
سامان دهی رسته کاری و حفظ شأن و منزلت کارگر
از جمله اهداف صدور کارت کار ویژه کارگران است.

تعطیلی مدارس سرخس
به دلیل هجوم ریزگردها
محمودی-ازســاعات پایانی جمعه شــب وروزشنبه
به تدریــج وضعیت حرکت شــن هــای روان در حد
فاصــل روســتای گنبدلــی تا شــورلق شهرســتان
ســرخس،دید افقی را بــرای رانندگان با مشــکل
روبه رو کرد.درســاعات پایانی شــنبه شب هجوم
ریزگردها به اوج خود رسید وتا ساعات بامداد یک
شنبه ادامه داشت به طوری که آموزش و پرورش در
اطالعیه ای کلیه مدارس سرخس به جز مرزداران
را روزگذشته ( ۲۶دی ) تعطیل کرد.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت هشدار داد:

افزایش چشمگیر امیکرون در مشهد

امیکرون در کشــور تخته گاز در حال افزایش
است و کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی
از سوی مردم نیز مزید بر علت شده تا سرعت
رشد این سویه جدید افزایش بیشتری داشته
باشــد .وضعیــت شــیوع امیکرون در مشــهد
نگران کننــده اســت و آن طور که سرپرســت
مرکز روابــط عمومی و اطالع رســانی وزارت
بهداشــت اعالم کرده« ،امیکرون در مشــهد
افزایــش چشــمگیری داشــته اســت ».بــه
گزارش باشــگاه خبرنگاران ،محمد هاشمی
با بیــان این که هشــدار بســیار جدی اســت،
گفت :تعداد مبتالیان بــه امیکرون در برخی
شــهرها ماننــد مشــهد افزایش چشــمگیری
داشــته اســت .وی تاکید کرد :آمار مبتالیان
به امیکرون بــه  ۱۱۶۲مورد رســیده و تعداد
مبتالیان در مشــهد بــا  ۲۴۹مــورد ،افزایش
چشمگیری داشته است .متاسفانه در هر یک
از شهرهای تبریز ،یزد و شــهرکرد شاهد یک
فوتی به دلیــل امیکرون بودهایــم و یک مورد
بدحال هم در اهواز وجود دارد.
•ضرورت آماده باش مقابل امیکرون

همچنین استاندار خراسان رضوی از ضرورت
آماده باش مقابل امیکرون گفت و تاکید کرد:
آمادگیهای درمانی نباید فراموش شود و در
صورت رویارویی با پیــک احتمالی باید همه
مسئوالن آمادگی داشته باشــند .به گزارش
روابط عمومی استانداری ،نظری اظهار کرد:
با وجود ســرعت عمل امیکرون ،در خراسان
رضوی از شــرایط خوبی برخوردار هســتیم.
وی با تاکید بر این که کنترل اصناف و ادارات
باید تداوم داشــته باشــد ،افزود :حتما باید از
رعایت پروتــکلهــای بهداشــتی ابالغی در
اصناف و ادارات ،اطمینان حاصل شود .وی
با بیان ایــن که کنتــرل حمل و نقــل عمومی
از لحــاظ رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی
همچنان مورد تاکید است ،افزود :در صورت
وجــود اشــکاالت احتمالــی در ورودیهای
استان اعم از زمینی و هوایی ،باید این موارد
برطــرف شــود .نظــری بــا تاکید بــر ضرورت
کنترل اقامتگاههای استان و رعایت بهداشت
عمومی و فردی ،خاطرنشان کرد :فرمانداران

عکس تزیینی است

بازار الستیک کهنه
وضعیت بهتری از نو دارد

Mon.Jan.17.2022. No.4884

۳

اســتان به همــراه مســئوالن دانشــگاه علوم
پزشــکی در شهرســتانها ایــن موضوعات را
مد نظر قرار دهند .اســتاندار به تصمیمات و
تاکیدات ستاد ملی مقابله با کرونا پرداخت و
گفت :با توجه به تصمیمات ستاد ملی کرونا،
بخشهای آموزشی نظیر آموزش و پرورش و
دانشگاه در استان به طور کلی باید حضوری
تشکیل شود.
•دوز سوم را تزریق کنید

در شرایط شیوع شدید کرونا همچنان تاکید
اصلــی بر ضــرورت تزریق دوز ســوم واکســن
کروناســت .معــاون فنــی معاونت بهداشــت
دانشگاه علوم پزشــکی مشــهد در این زمینه
گفــت :واکسیناســیون نوبــت ســوم مکمــل
واکسیناســیون دو نوبــت قبلــی و بــرای همه
مردم ضروری اســت که نوبت ســوم واکســن
کرونای خود را تزریق کنند .دکتر جعفری نژاد
در گفت و گو با وبدا اظهار کرد :با تزریق نوبت
سوم میزان ایمنی در برابر این ویروس در اکثر
موارد به باالتر از  90درصد خواهد رسید .وی
ضمن تاکید بر نقش موثر و اهمیت مشــارکت
مردم در کنتــرل کرونا در کشــور افــزود :هم
اکنون مهم ترین عامل موثــر در کنترل کرونا
عالوه بر رعایت پروتکل های بهداشتی تکمیل
واکسیناســیون گــروه های هدف اســت .وی
افزود :یکی از مهم ترین سالح های بشر برای
مقابله با این ویروس واکسیناسیون سراسری

در سلسله نشست های راهبردی
روایت مشهد آینده مطرح شد:

برندسازی در مشهد
مغفول مانده است

بهبودی نیا -شامگاه شنبه ششمین جلسه
از سلســله نشســت هــای راهبــردی روایت
مشهد آینده ،سیاســتگذاری و دیپلماسی
شــهری با حضــور محمدرضــا قائمــی نیک
جامعــه شــناس ،پژوهشــگر و عضــو هیئــت
علمی دانشگاه رضوی و حسین مهربانیفر
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه رضــوی بــا
موضوع نقش نهــاد علم (دانشــگاه و حوزه)
در گســترش دیپلماســی شــهری و الزامات
برندسازی در دیپلماسی شهری با تمرکز بر
شهر مشهد برگزار شد .به گزارش «خراسان
رضوی» ،قائمی نیک در این نشســت ضمن
تشریح نقش نهاد علم در ارتباط دیپلماسی
و تاثیر علم بر دیپلماسی شــهری گفت :باید
بررســی شــود چرا مشــهد نمی تواند شــهر
میان فرهنگی شــود و چــرا نهادهای علمی
ما نمی توانند شــهر چنــد فرهنگی داشــته
باشــند؟ وی افزود :هم اکنــون بایدهایی در
سیاست گذاری ارائه می دهیم اما تا زمانی
که نتوانیــم به صورت نیــاز شناســی درباره
موضوعات تاریخی بررســی هایی را داشــته
باشــیم نمی تــوان بایدها را طرح کــرد ،باید
درخصوص چگونگی رسیدن به مشهد امروز
آگاهی های تاریخی داشته باشیم و به دلیل
ایــن که دربــاره وضعیــت موجــود اطالعات
درستی نداشته ایم دچار مشکالتی هستیم.
قائمی نیک تصریح کــرد :نبود نقطه وحدت
بخش و هدایتگر دلیــل ناتوانی هدایت تکثر
فرهنگی در مشــهد اســت و به دلیل این که
نهــاد علم نمی توانــد تکثر را وحدت بخشــد
نهاد امنیتی وارد می شود .مهربانی فر،عضو
هیئــت علمی دانشــگاه رضــوی نیــز در این
نشســت گفت :یکی از مســائل مهمی که در
کالن شــهرها و شــهر مشــهد مغفول مانده
موضوع برند سازی است .وی درباره نسبت
دیپلماسی شهری و برندسازی شهری اظهار

کرد :برند شهر شخصیت منحصر به فرد شهر
اســت و تا زمانی که ما تصویر روشنی از شهر
نداشته باشــیم ،ســخن گفتن از دیپلماسی
شــهری دشــوار می شــود ،در جهانی شدن
شهر شرکت های فراملیتی تاثیر زیادی دارد
و باید ببینیم ارزش رقابتی شهر ما چیست،
به عنوان مثال در مشهد زیارت امام رضا(ع)
پررنگ اســت باید دیــد ایــن ارزش را چطور
می توانیــم در صنایــع و تولیــدات بازنمایی
کنیــم .مهربانــی فــر افــزود :اگــر بخواهیم
ســرمایه گذاری بین المللــی را جذب کنیم
برندشــهر اهمیــت زیــادی دارد از طرفــی
گسترش رســانه ها در راســتای برندسازی
چهره شــهر مهم هســتند که در این زمینه ما
شــاهد بازنمایــی وحدت بخشــی نیســتیم.
وی خاطرنشــان کرد :عنصر رهبــری واحد
در شهر تاثیر زیادی بر برندسازی شهر دارد
ما برای برندســازی باید پیش بینی دقیق از
مردم شهر داشته باشیم و باید هویت تاریخی
شــهر را بدانیــم .آیندهنگری در برندســازی
شــهر اهمیت فراوانی دارد و ترســیم چشــم
انداز پیش روی مسیر آینده شــهر باید مورد
توجه قرار گیرد .در بسیاری از مواقع بیشتر
از این که به شــهروندان شــهر توجه کنیم به
گردشگران توجه می شود در صورتی که در
برندسازی توجه به ســاکنان شهر از اهمیت
باالتــری برخوردار اســت .این عضــو هیئت
علمی دانشــگاه رضــوی در تشــریح این که
چگونه میتوان چتر قوی برنــد ایجاد کرد؟
گفت :در مشــهد هر حــوزه اعم از ســامت،
ورزش ،صنایــع و ...مســیر خــاص خــود را
دارند و رهبری واحد در قالب سازمان یا فرد
میتواند ایــن ظرفیت واحــد را تعریف کند،
برند شــهر مقدمه دیپلماســی موفق شهری
است و برای موفقیت باید تصویر متمایزی از
خودمان ارائه کرده باشیم.

است .تجربه دنیا و کشــور ما نشان داده است
هر قدر پوشــش واکسیناســیون باالتر باشــد
سرایت بیماری می تواند کمتر باشد و مرگ و
میر بیماری کاهش یابد.
•اجرای روند بیماریابی افراد مبتال به
امیکرون در استان

همچنیــن به گــزارش وبــدا ،مســئول کمیته
رســانه و اطالعرســانی کووید  ۱۹دانشگاه
علــوم پزشــکی مشــهد اظهــار کــرد :رونــد
بیماریابی افراد مبتال بــه امیکرون به صورت
فعال در مناطق زیر پوشش دانشگاه در حال
اجراســت و عالوه بر موارد شناســایی شده،
اطرافیــان بیمــار نیز بررســی می شــوند و از
آن ها تســت گرفته می شــود .پهلوان کاشی
در گفت و گــو با وبدا افزود :بــا توجه به قدرت
ســرایت پذیــری بــاالی ویــروس امیکــرون،
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد در تمامــی
ســطوح اعم ازمراکز خدمات جامع ســامت
منتخــب ،درمانــگاه هــا و بیمارســتان ها در
حالت آمــاده باش بــرای خدمات رســانی به
بیماران و مراجعان اســت .وی با بیان این که
بر اســاس آخرین آمارهای وزارت بهداشت،
 249مــورد ابتــا بــه امیکــرون در اســتان
شناســایی شــده انــد ،اظهارکــرد :بهتریــن
راهکار برای پیشــگیری از انتقــال امیکرون،
رعایت کامل دســتورالعمل های بهداشتی،
حفــظ فاصلــه اجتماعــی ،واکسیناســیون و

اســتفاده از ماسک اســت .وی با بیان این که
هم اکنون  353بیمار مبتال به کرونا در مراکز
درمانی استان بستری هستند که از این تعداد
 110نفــر در بخش های مراقبــت ویژه تحت
مراقبت قــرار دارند ،افزود :نکتــه قابل توجه
این که از نظر تعداد بیماران بستری در شرایط
مناســبی قــرار داریــم و هــم اکنــون بهترین
شــرایط و زمان برای تکمیل واکسیناســیون
محســوب مــی شــود .پهلــوان بــا اشــاره بــه
پوشش واکسیناســیون افراد باالی  18سال
در مناطــق زیر پوشــش دانشــگاه گفت94 :
درصد از گــروه های هدف دوز اول واکســن،
 81درصد از این گــروه دوز دوم و  17درصد
دوز سوم واکســن کرونا را دریافت کرده اند.
مسئول کمیته رســانه و اطالعرسانی کووید
 ۱۹دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد با تاکید
بر این که تاکنون فوتی ناشــی از امیکرون در
مناطق زیر پوشــش دانشــگاه علوم پزشــکی
مشهد گزارش نشده اســت ،تصریح کرد :در
صورت همکاری موثر مردم و تکمیل سه دوز
واکســن ،انتظار مــی رود کــه وارد پیک های
ناشی از کرونا نشویم.
اخبار کوتاه
* وبدا /سرپرســت اداره تجهیزات پزشــکی
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد با بیان این که
تجهیزات پزشــکی موجود در مراکز درمانی
بیش از 30درصد از منابع بخش بهداشــت و
درمان را شامل می شود ،اظهار کرد :در این
راستا ،مدیریت بهینه تجهیزات پزشکی یکی
از سیاســت هــای اصلــی در معاونــت درمان
دانشگاه محسوب می شود.
*رئیسبیمارستانتخصصیشریعتیمشهد
گفــت :میــزان مراجعــات بیماران ســرپایی
کرونا بــه این مرکــز درمانی در شــرایط ثبات
نسبی است اما تعداد بیماران بستری اندکی
افزایش یافته است.
* جانشــین معــاون درمــان دانشــگاه علــوم
پزشــکی مشــهد اظهار کــرد :آمادگــی حوزه
پرســتاری بــرای مواجهــه بــا پیــک احتمالی
بــه مراکــز بیمارســتانی دانشــگاهی و غیــر
دانشگاهی برای خدمت رسانی در بخش های
اورژانس بستری و ویژه صورت گرفته است.

مدیرکل امور مالیاتی استان:

آمارخانه های خالی و خودروهای لوکس
مشهد اعالم نشده است

مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان گفــت :آمــار
خانههای خالــی و خودروهای لوکس مشــهد
هنوزازسویسازمانامورمالیاتیبرایدریافت
مالیاتاعالمنشدهاست.احمدرضامدبرنیادر
گفتوگوباایرناافزود:موضوعدریافتمالیات
از خانهها و خودروهــای لوکس از تهران دنبال
میشــود و تاکنون آمار این موارد در اســتان از
ســوی ســازمان امور مالیاتی به اســتان اعالم
نشــده اســت .وی ادامــه داد :به محــض ابالغ
ســازمان امور مالیاتی ،اقدامات الزم را در این
باره پیگیری می کنیم و برای وصول مالیات از
خانههــا و خودروهای لوکس بــر مبنای قانون
اقــدام خواهیم کــرد .وی گفت :تــا زمانی که
آماری از شمار خانههای خالی و خودروهای
لوکس اســتان نداشــته باشــیم نمــی توانیم
هیــچ بــرآوردی از ارزش مالیاتــی ایــن حوزه
داشته باشیم.شایان ذکر اســت ،پیش از این
مقرر شــده بود از خرداد امســال دولــت با راه
اندازی سامانه امالک و اســکان و وارد کردن
اطالعات امالک توسط خانوارها ،اطالعات
واحدهایمسکونیخالیازسکنهرادرقالب
فهرستی به ســازمان امور مالیاتی ارائه دهد
اما این زمان به تعویق افتــاد .تاکنون بیش از
یک میلیــون و  ۳۰۰هزار واحد مســکونی به
ســازمان امور مالیاتی معرفی شده که حدود
 ۹۰۰هــزار واحــد از ایــن آمارهــا مربــوط به
واحدهایمسکونیخالیازسکنهشرکتهاو
بانکهاست.قانونمالیاتبرخانههایخالی
باوجودتصویبمجلسدرپنجمآذر ۱۳۹۹و
تاییدشوراینگهباندرتاریخ ۲۶آذرماههمان
ســال ،هنوز در گردونه شــکلگیری ساختار
اجرایی میچرخد .بر اساس این قانون ،قرار
بود اگــر واحد مســکونی در شــهرهای باالی
 ۱۰۰هزارنفربیشاز ۱۲۰روزساکننداشته
باشد مشــمول مالیات بر مبنای درآمد اجاره
شــود .بدین صورت که به ازای هر ماه بیش از
زمانمذکور،بدونلحاظمعافیتهایمندرج
دراینقانون،ماهانهمشمولمالیاتیبرمبنای

مالیاتبردرآمداجارهبهشرحضرایبسالاول
معادل ۶برابرمالیاتمتعلقه،سالدوممعادل
 ۱۲برابــر مالیــات متعلقه و ســال ســوم به بعد
معادل ۱۸برابرمالیاتمتعلقهشود.

از میان خبرها
گوناگون

معاون وزیر علوم عراق مطرح کرد:

استقبال عراق ازتوسعه همکاری
(ع)
 با دانشگاه امام رضا
معــاون اداری ،مالی و پشــتیبانی وزیــر علوم عراق
گفــت :وزارت علــوم عــراق و دانشــگاههــای ایــن
کشور از گسترش همکاریهای علمی و پژوهشی
بــا دانشــگاه بینالمللــی امام رضــا(ع) اســتقبال
میکننــد .بــه گــزارش ایســنا ،دکتــر اســعد غنی
جهادالخزاعی در نشســت مشــترک با مســئوالن
ت های
دانشگاه امام رضا (ع) اظهار کرد :این فعالی 
مشــترک علمی پژوهشــی میتواند در حوزههای
مختلف از جمله تبادل استاد ،انجام پایاننامههای
مشترک ،برگزاری کنفرانسهای مشترک علمی،
برگــزاری دورههای کوتــاه و بلند مدت آموزشــی،
پژوهشی و ...دنبال شود.

رئیساتحادیه:

انتقال مرکز ملی فرش به میراث
فرهنگی به ضرر تجارت این کاالست

رئیــس اتحادیــه صنــف فرش دســت باف مشــهد
گفت :صادرات فرش به شــدت کاهــش یافته و در
این وضعیت انتقال مرکز ملی فرش ایران از وزارت
صمت به وزارت میراث فرهنگی ،به ضرر تجارت و
صادرات این بخش اســت .مخملی در گفت و گو با
ایرنا افزود :بخش تولید فرش دست باف در تامین
مواد اولیه و صادرات به خارج از کشور وابسته است
و در صورتی که زیر پوشش وزارت صمت باشد می
تواند نیازهای خود در این بخش و شرایط بازرگانی
و تجاری را حفظ کند.

معاون وزیر صمت در دیدار با استاندار :

طرح جامع استقرار مواد اولیه
و زیرساخت منطقه سنگان
تهیه می شود

معــاون وزیر صمــت و رئیــس هیئت عامل ســازمان
توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایران
(ایمیــدرو) بــا اســتاندار خراســان رضوی دیــدار و
گفــت و گــو کــرد و افــزود :معــادن ســنگان خواف
ظرفیتــی دارند کــه با یــک مدیریــت واحد توســعه
بهتری پیــدا خواهند کرد لذا بنا شــد طــرح جامعی
از نظر اســتقرار ،مواد اولیــه و زیر ســاخت برای این
منطقه تهیــه و بــرای تصویب به اســتان ارائه شــود.
به گزارش روابــط عمومی اســتانداری ،وجیــه ا...
جعفری با یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی
در محل دفتر استاندار دیدار و گفت و گو کرد.نظری
در ایــن دیــدار اظهار کــرد :اســتقرار یــک مجموعه
مدیریــت واحد در معادن ســنگ آهن خواف بســیار
اهمیت دارد و میتواند زمینه ساز تسهیل اقدامات
شود.استاندار با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت
بخشخصوصیدرمعادنافزود:درکنارفعالسازی
این ظرفیت ،دســتگاه حکومتی هم زمینه ســازی و
مراقبت میکند ،لذا نیاز اســت کــه از ظرفیتهای
بخش خصوصــی در حوزه معادن بیشــتر اســتفاده
شــود.وی در قالب پیشــنهادی افزود :تحت عنوان
مدیریت واحد در جغرافیای منطقه معادن ســنگان
خــواف میتــوان نیازهــای زیرســاختی را وســعت
بخشــید و با تعریــف پروژههــای مکمل بــرای تولید
برق ،آب و حتی مســکن نقش آفرینی کرد.جعفری
در این دیدار با اشاره به ظرفیتهای برجسته استان
و معــادن ســنگ آهن خــواف ،اظهــار کــرد :معادن
ســنگان خــواف ظرفیتــی دارد کــه با یــک مدیریت
واحد توسعه بهتری پیدا خواهد کرد بنابراین بنا شد
طرح جامعی از نظر استقرار ،مواد اولیه و زیرساخت
برای این منطقه تهیه و برای تصویب به اســتان ارائه
شــود.وی افزود :واحدهــای مســتقر در این منطقه
ظرفیتهای خوبی دارند که میتوان در قالب آنها
برای اجــرای مســئولیتهای اجتماعی به واســطه
همان مجموعهها برنامه ریزی کرد.

