خراسان جنوبی ،مقصد سومین سفر استانی
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رئیــس جمهــور در ســفری از پیــش اعــام نشــده از طریــق شهرســتان
طبــس وارد اســتان خراســان جنوبــی شــد .خراســان جنوبــی کــه از
زمــان تأســیس آن در کنــار اســتانهای خراســان رضــوی و خراســان
شــمالی بیــش از  ۱۶ســال میگــذرد بــا وجــود ظرفیتهــای متنــوع
از جملــه در بخشهــای کشــاورزی ،دامــداری ،معــادن ،گردشــگری و
مبــادالت مــرزی امــا همچنــان اســتانی کمبرخــوردار از نظــر برخــی
امکانــات و زیرساختهاســت .تأمیــن آب یکــی از نیازهــای اساســی
ایــن منطقــه مــرزی اســت بویــژه کــه خشکســالی ســال جــاری در
 ۵۰ســال اخیــر بیســابقه بــوده و طــرح انتقــال آب خلیــج فــارس و
دریــای عمــان بــه خراســان جنوبــی نیــز در دســت اقــدام اســت.

وزرا و مسئوالن همراه
هیــأت همــراه شــامل 3وزیــر و  3معــاون و مســئول /وزیــران کشــور،
راه و شهرســازی و صنعــت ،معــدن و تجــارت ،رئیــس ســازمان برنامــه و
بودجــه ،رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور و معــاون اجرایــی رئیــس جمهور

محورهای کلیدی مواضع رئیس جمهور درباره استان
در اســتان خراســان جنوبــی ظرفیتهــای معدنــی بســیار خوبــی
وجــود دارد کــه فعــال شــدن آن بــه رونــق تولیــد و ایجــاد اشــتغال در
کشــور و منطقــه کمــک میکنــد.
در پاســخ بــه مطالبــات کارگــران معــدن زغالســنگ طبــس :نظــام
پیمانــکاری بایــد کامـ ً
ـا متحــول و بــه هیــچ عنــوان نبایــد حقــوق
کارگــران ضایــع شــود .کارگــران نبایــد نگــران بیمه ،دســتمزد و ســختی
کار خــود باشــند.
ســتاد احیــای قنــوات در اســتان فعــال شــود و مســئوالن دولتــی
هــم از ایــن ســتاد حمایــت مالــی کننــد.
فــرآوری محصــوالت اســتراتژیک خراســان جنوبــی از جملــه زرشــک ،عناب
و زعفــران ارزش افــزوده باالیــی دارد و ایــن فراینــد بایــد تکمیل شــود.
بایــد اعتبــار و تســهیالت ویــژه بــرای کشــت گلخانــهای بــا توجــه
بــه صرفــه آبــی و اقتصــادی آن در نظــر گرفتــه شــود.
ویــــژهنامه
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اقدامات میدانی و مصوبات
حضــور در حــرم مطهــر امامــزاده حســین بــن موســی الکاظــم (ع) و
دیــدار چهــره بــه چهــره بــا مــردم طبــس
بازدیــد هوایــیاز معــدن زغــال ســنگ پــرورده طبــس و حضــور در
جمــع کارگــران معــدن بــرای شــنیدن مشــکالت آنهــا
تعییــن ضرباالجــل  20روزه رئیــس جمهــور بــرای رســیدگی بــه
مشــکالت کارگــران معــدن زغالســنگ پــرورده طبــس
حضــور ســرزده آیتاللــه رئیســی رئیــس جمهــور در محلــه کاظمیــه
شــهر بیرجنــد و گفتوگــو بــا جمعــی از اهالــی ایــن محلــه
دیــدار بــا نماینــدگان اقشــار مــردم ،ایثارگــران ،نخبــگان و علمــای
خراســان جنوبــی
وزیــر راه و شهرســازی :در شــهر طبــس دو قطعــه جدیــد بــرای
الحــاق بــه شــهر تعییــن شــده و بــه دنبــال الحــاق قطعــات دیگــری
هــم هســتیم.
تصویب  ۱۰۰مصوبه با اعتبار  ۷۱۹میلیارد تومان
اختصــاص  60میلیــارد تومــان بــرای ایجــاد زیرســاختهای حــوزه
گردشــگری اســتان

نتایج و پیگیری مصوبات
تحقــق  132درصــدی اعتبــارات تخصیــص یافتــه بــا تخصیــص هــزار
و  50میلیــارد تومــان اعتبــار
آمادهســازی ســایت  ۷۹هکتــاری مســکن ملــی بــا اعتبــار ۵۰۹
میلیــارد ریــال
تشــکیل ســتاد احیــای قنــوات خراســانجنوبی و احیــای  151رشــته
قنا ت
افزایــش دو برابــری اعتبــار راهآهــن خراســان جنوبــی بــه  ۶۰۰میلیارد
ر یا ل
بهســازی محــل اســکان کارگــران معــدن زغالســنگ طبــس تــا
پایــان مهلــت  ۲٠روزه اعــام شــده از ســوی رئیــس جمهــور
آغــاز پــروژه اکتشــافات معدنــی تیــم  ۱۸۰نفــره زمینشناســان در
چهــار شهرســتان بیرجنــد ،زیرکــوه ،قائنــات و سربیشــه
در نظــر گرفتــه شــدن معافیــت مالیاتــی درازمــدت  ۲۰ســاله بــرای
ســرمایهگذاران در شهرســتانهای نهبنــدان و سربیشــه
خریــد تضمینــی و توافقــی زرشــک بــا فعــال شــدن شــبکه تعــاون
روســتایی
بازگشــایی بازارچــه مــرزی یــزدان در شهرســتان زیرکــوه بعــد از هفت
ســال تعطیلی
گازرســانی بــه  ۱۶۹روســتای خراســان جنوبــی در کمتــر از  ۶مــاه پــس
از ســفر رئیــس جمهــور بــه این اســتان
پیگیــری اعطــای تســهیالت بــه واحدهــای تعطیــل شــده تولیــد
فرآوردههــای لبنــی اســتان بــرای بازگشــت بــه چرخــه تولیــد
تکمیل  ۱۵۰کیلومتر بزرگراه در خراسان جنوبی.

