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توسعه اقتصادی در کانون فعالیت خراسان جنوبی

شــکر و ســپاس خــدای متعــال را کــه در
همــه امور یار و مــددکار بندگانش اســت.
ســفر رئیس جمهوری به استان یزد که در
هفدهم اســفندماه ســال 94انجام شد ،با
اســتقبال کم نظیــر و ابراز وفــاداری مردم
شــریف و متدیــن این اســتان همــراه بود.
سیدمحمد ورود کاروان تدبیــر و امیــد به این اســتان و
میرمحمدی حضــور هر یــک از اعضــای هیــأت دولت
استانداریزد در شهرســتانهای این اســتان نشاطی در
مــردم دارالعبــاده و دارالعلــم ایجاد کرد
و بــه میمنت ورود ایــن کاروان طرحهای متعددی از بخش
خصوصی و دولتی با ســرمایه گذاری 6هــزارو  570میلیارد
ریــال افتتــاح و مــورد بهرهبــرداری قــرار گرفــت و عملیات
اجرایــی طرحهای زیــادی نیز آغاز شــد .دولت در این ســفر
توجــه خــود را بــه طرحهــای زیــر بنایــی و ضــروری اســتان
معطوف کرد و طرحهای زیرســاختی را به تصویب رســاند،

آبرسانی به یزد  -عکس :پایگاه اطالع رسانی یزد

بــه طوری که عمــده اعتبارات برای طرحهــای فصل حمل
و نقل به مبلــغ 5هزارو320میلیارد ریــال ،طرحهای فصل
آب و کشــاورزی2هزار و 852میلیارد ریال ،طرحهای فصل
علمی ،فرهنگی و گردشــگری  901میلیارد ریال و طرحهای
فصل مســکن و عمران شــهری و روســتایی بــا 390میلیارد
ریال تأمین شــد و اعتبارات بخشهای بهداشــت و درمان و
ورزش و جوانــان و محیط زیســت و منابع طبیعی را تقویت
کرد .کل اعتبارات سفر بیش از یک هزار میلیارد تومان برای
ســالهای 95و 96به تصویب رسید که7هزارو550میلیارد
ریال برای ســال 95و مابقی برای ســال 96است .تخصیص
اعتبــارات مربــوط بــه ســال  95تاکنــون بــه مبلــغ 5هــزارو
 333میلیــارد ریال محقق شــده اســت .از مبلغ تخصیص
داده شــده تاکنــون 2هــزارو 500میلیارد ریال بــرای خطوط
ریلی پرداخت شده اســت .طرحهای مسکن مهر در استان
یــزد دوره پایانــی خــود را طــی میکنــد و در دولــت یازدهم
بــه بهرهبــرداری خواهــد رســید .در بخــش آب و کشــاورزی
اقدامهــای قابــل توجهــی بــرای مدیریــت مصــرف آب و
پیشــگیری از مصرف بیرویه آن صــورت پذیرفته و  7طرح
عملیــات اجرایــی آن شــروع و در حــال اجراســت .درحوزه
علــم و فناوری نیز میتوان به ایجاد مرکز رشــد فناوریآب،
ایجاد مرکز زیست فناوری ،افتتاح مراکز نوآوری در دانشگاه
یزد ،جهــاد دانشــگاهی و دانشــگاه علمی کاربــردی ،ایجاد
شرکت منطقه ویژه علم و فناوری و ایجاد مرکزشکل دهی و
شــتاب دهــی نــوآوری بــا مشــارکت بخــش خصوصــی و
دانشــگاه یزد و اجرای طرحهای «آی.تی» و «آی.ســی.تی»
اشــاره کرد که اســتان یــزد درشــاخص بینالمللی توســعه
ارتباطات و فناوری اطالعات حائز رتبه چهارم کشــور شــده
اســت .در زمینــه گردشــگری ،حضــور گردشــگران خارجی
بــا اقدامهــای انجــام شــده بیــش از  80درصــد افزایــش
یافتــه و  49واحــد بــوم گــردی ســنتی بــا یــک هــزار تخــت
اقامتــی بــه بهرهبــرداری رســیده و چنــد هتــل  4و  5ســتاره
در حال ساخت است.
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دولت تدبیر و امید به پاس حق شناســی مردم شــریف و نجیب طــای ســرخ ،طبــس ســرزمین گنجهــای طبیعــی ،فــردوس
خراســان جنوبــی ،بــا شناســایی فرصتهــای ســرمایهگذاری سرزمین یاقوتهای سرخ ،نهبندان شهر دیرینه پایدار ،بشرویه
اولویــت دار و طرحهــای دارای توجیــه اقتصــادی در اســتان ســرزمین کویر بکر ،ســرایان سرزمین آب انبارها ،سربیشه دیـــار
و همچنیــن فراهــم کــردن زیرســاختهای الزم بــرای جــذب روســتاهای تاریخــی ،درمیــان ســرزمین قلعههــای تاریخــی و
ســرمایهگذاران ،اهتمــام ویــژهای بــه توســعه اقتصــادی ایــن خوســف دیــار گلهــای نرگــس از مهمتریــن ویژگیهــای ایــن
منطقه دارد.
شهرستانها به شمار میرود.
فرصتهای سرمایه گذاری
محورهای توسعه
ایجــاد صنایــع تبدیلــی ،تکمیلــی و فــرآوری محصــوالت
خراســان جنوبــی بــا طبیعتــی گــرم ،نعمتهــای فــراوان و
مزیــت دار کشــاورزی و معدنــی و برندســازی آنهــا در بازارهای خــاص ،مردمــی ســختکوش ،بــا فرهنــگ و متدیــن ،همــراه با
صادراتــی بــا هدف کســب ارزش افــزوده محصوالت و توســعه عطــر جانبخش گلهــای زعفــران در شــرقیترین نقط ه میهن
صــادرات غیــر نفتــی از جملــه فرصتهــای ســرمایهگذاری در عزیزمــان قــرار گرفتــه کــه بــا ســرمایه غنــی انســانی و پشــتوانه
خراسان جنوبی محسوب میشود.
معتبر فرهنگی ،همواره نقش محوری در توســعه علمی کشــور
همچنیــن حمایــت از صنایــع دانــش بنیــان ،افزایــش توان داشــته و دامن پــر مهرش چون مادری مهربــان پرورش دهنده
اقتصــادی و قــدرت ریســکپذیری کارگاههای صنعتی اســتان علمــا ،فضــا ،عرفا و نخبــگان بســیار گرانمایه اســت؛ به طوری
کــه خراســان جنوبــی مهــد
پرورش پدر  4علــم جغرافیا،
تعلیــم و تربیــت ،ارتباطــات
و همچنیــن ســم شناســی
اســت .اســتقرار خراســان
جنوبی در مســیر بزرگراههای
آســیایی و مرکــز ثقــل محــور
ترانزیتــی شــرق ایــران ،وجود
منطقــه ویــژه اقتصــادی در
مرکــز اســتان و مــرز ماهیرود،
وجــود دو گمــرک رســمی و 4
بازارچه مــرزی فعال و امکان
بهرهگیری غنــی از انرژیهای
تجدیــد شــونده خورشــیدی
و بــادی از جملــه مزیتهــای
ایــن اســتان اســت کــه نقــش
مدقم یحالص اهر :سکع
مهمــی در توســعه متــوازن و
همــه جانبــه آن ایفــا میکند.
 ایجاد صنایع تبدیلی ،تکمیلی و فرآوری
ظرفیتهــای صنعتی در کنار
کشــاورزی ،همــواره بهعنوان
محصوالت مزیت دار کشاورزی و معدنی و
یکــی از محورهــای مهــم
برندسازی آنها در بازارهای صادراتی از جمله
توســعه از دیربــاز موردتوجــه
فرصتهای سرمایهگذاری در خراسان جنوبی
بوده؛ بــه گونهای که خراســان
محسوب میشود
جنوبــی در تولیــد و صــادرات
محصوالت استراتژیکی چون
سیدعلی اکبر پرویزی
خراسان جنوبی در تولید و صادرات محصوالت
زعفران ،زرشــک ،عنــاب ،انار
استاندار خراسان جنوبی
و پنبــه در ردیــف اســتانهای
استراتژیکی چون زعفران ،زرشک ،عناب ،انار و
برتر کشــور قــرار دارد .شــرایط
پنبه در ردیف استانهای برتر کشور قرار دارد
اقلیمــی منحصربــه فــرد این
منطقه باعث شــده تــا امکان
استاندار خراسان جنوبی از همه گردشگران و
تأمیــن درآمــد مناســب و
آثار
سرمایهگذاران دعوت کرد از طبیعت بکر و
معقول باغــداران در کاشــت
باستانی ،کویر زیبا ،آبهای معدنی درمانی و
و تولیــد محصوالتــی ازقبیــل
عنــاب ،زرشــک ،زعفــران
ظرفیتهای خدادادی این استان دیدن کنند
و ...باشــد؛ بــه طــوری کــه
ایــن اســتان رتبــه اول تولیــد
محصــوالت باغــی زرشــک
بــرای بازاریابــی در کشــورهای همســایه ،هدایــت نقدینگــی و و عنــاب و رتبــه دوم تولیــد زعفران ،رتبه ســوم در تولیــد گیاهان
پسانداز به ســمت تولید و ســرمایهگذاری و برگزاری دورههای دارویــی ،رتبــه پنجــم در تولیــد پســته ،پنبــه و گل نرگــس،
آموزشــی و ترویجی بــرای افزایش مهارت فعــاالن اقتصادی از همچنیــن رتبــه ششــم تولیــد انــار و رتبــه هشــتم کشــور در
جمله مواردی اســت که توســط دولت یازدهــم در حال پیگیری تولیــد چغندرقنــد را داراســت .انــار ،پســته ،بــادام ،ســیب ،انجیر،
اســت .خراســان جنوبــی همچنیــن از پیشــینه تاریخــی بلنــدی خرمــا ،ســنجد و ...از دیگــر محصــوالت اســتان بــوده و صنعــت قالی
برخوردار اســت به طوری که بیــش از  800اثر تاریخی آن تاکنون بافــی ،ســفالگری ،آهنگــری ،حصیربافــی ،نمدمالــی ،توربافــی و
در فهرســت آثــار ملی و ســه اثر نیز در فهرســت میــراث جهانی پارچه بافی ،گلیم و جاجیم بافی نیز از مهمترین صنایع استان است.
سخن آخر
یونسکو به ثبت رسیده است.
اینجانب ،ضمن ابراز خرســندی از توفیــق خدمت به مردم
خراســان جنوبــی بهعنــوان ســومین اســتان پهنــاور کشــور
از شــرق بــا کشــور افغانســتان ،از شــمال بــا خراســان رضــوی ،خونگــرم و پرتــاش خراســان جنوبــی ،از همــه گردشــگران و
از جنــوب بــا سیســتان و بلوچســتان و کرمــان و از غــرب بــا ســرمایهگذاران دعــوت میکنــم از طبیعــت بکــر و آثــار زیبــا و
یــزد ،ســمنان و اصفهــان همســایه اســت .ایــن اســتان دارای باســتانی ،کویــر زیبا ،آبهــای معدنــی درمانــی و ظرفیتهای
 11شهرستان است که بیرجند دیار فرهنگ و هنـر ،قاین سرزمین خدادادی این استان دیدن کنند.

دد

ا
شت

پیشبرد طرحهای زیربنایی
در استان یزد

سالنامه 1395

199

