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 پاسخ های مشروط کارشناسان 
به یک پرسش »توسعه ایرانی«؛

مسکن به کاهش 
قیمت رضایت 

می دهد؟

چرتکه 3

حاال سه روز از دســتور رئیس جمهور به وزیر راه و شهرسازی برای 
تدبیر جهت کاهش نرخ مســکن می گذرد؛ داســتان مسکن داستان 
پیچیده ای است که به نظر می رســد تدابیر تازه برای مشکل آن به کار 

گرفته شده است.
 به گزارش »توسعه ایرانی«، قیمت مسکن حاال از 17 میلیون تومان 
به ازای هر متر مربع در تهران گذشته است. قطار افزایش قیمت مسکن 
از سال 1397 شــروع به حرکت کرد، اما هنوز به ایستگاه آخر نرسیده 

و متوقف نشده است.   
متوسط قیمت مسکن در سال 1396 در تهران برابر با 5 میلیون و 
759 هزار تومان بود؛ اما در سال 1397 این متوسط قیمت به بیش از 
11 میلیون تومان رســید. به این ترتیب رشدی بسیار قابل توجه را در 
این دوره زمانی تجربه کرد. برخی کارشناسان معتقد بودند این افزایش 
زمینه را برای رکود بازار فراهم می کند و حتی در سال 1398 روندی 
کاهشــی بر بازار حکمفرما شــد؛ اما از آبان ماه ورق در بازار بار دیگر 
برگشت و روند رو به رشــد قیمت ها آغاز شد، به طوری که سال 1398 
متوسط قیمت مسکن در تهران به بیش از 14 میلیون تومان در هر متر 
مربع رسید و حاال در پایان اردیبهشت 99 هر متر مربع مسکن، روی 17 

میلیون تومان را دیده است. 
 در دیگر سوی اما بازار اجاره با رشدی عجیب و قابل توجه روبروست 

و این رشد در شرایط شیوع کرونا و بیکاری...

زباله گردی کودکان در تهران ممنوع اعالم شد؛

تکلیف معیشت 4 هزار کودک زباله گرد چیست؟
شهرنوشت 6

سياست 2

 سومین دادگاه معاون اجرایی سابق قوه قضاییه برگزار شد؛ 

مفسدی که نادم نیست

با حضور اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت مس و علیرضا رزم 
حسینی استاندار خراسان رضوی در جلسه ســتاد تسهیل و رفع موانع 
تولید استان و به منظور افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد و فراهم آوردن 
فضای کســب و کار و گســترش فعالیت معدنی مس در استان خراسان 

رضوی تفاهم نامه گسترش فعالیت های معدنی مس به امضا رسید.
به گزارش ایلنا، ســعدمحمدی در این نشست که مس فروش رییس 
سازمان صمت استان خراسان رضوی، رســولی معاون استاندار، حیدر 
ضیغمی مشــاور مدیرعامل و مدیر گروه روابط عمومی، بهروز رحمتی 
معاون اکتشافات و توسعه، شهریار متوکل مدیر امور اکتشافات شرکت 
مس و جمعی از مدیران دســتگاه های اجرایی حضور داشــتند؛ با ارائه 
گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه اکتشاف در استان خراسان رضوی 
گفت: بسیار خوشحالیم که فضای مناسبی در بین استان های معدن خیز 
کشور برای گســترش فعالیت های معدنی و تولید و اشتغال ایجاد شده 
است و در این میان استان خراســان رضوی پیشتاز فعالیت های معدنی 

مس در کشور شده است.
وی با بیان اینکه شرکت مس، اکتشاف مواد معدنی جدید را به عنوان 
پشتوانه ای برای تداوم تولید و جهش تولید و اجرای طرح های توسعه، با 
نگاه ایجاد سرمایه ملی و فرصت های اشتغال زایی به ویژه در مناطق کمتر 
برخوردار کشور می داند، افزود: در این راستا و در سال جهش تولید، این 
شرکت فعالیت های اکتشافی مبســوطی را در برخی استان های کشور 

ازجمله استان خراسان رضوی برنامه ریزی کرده است.
مدیرعامل شرکت مس بیان کرد: موضوع این تفاهم نامه انجام عملیات 
اکتشافی و حفاری در 20 هزار کیلومترمربع از محدوده های امیدبخش 
اکتشافی و معدنی در استان خراسان رضوی از سوی شرکت ملی صنایع 

مس ایران است.
وی افزود:  بر اســاس این تفاهم نامــه در نظر داریم بــا بهره گیری از 
روش های نوین اکتشافی و دانش فنی روز دنیا و به کارگیری متخصصین 
توانمند، فعالیت های اکتشافی گسترده ای مانند مطالعات سنجش ازدور، 

زمین شناسی و آلتراسیون، ژئوشیمی، ژئوفیزیک، توپوگرافی و حفاری 
اکتشــافی را در قالب مراحل چهارگانه اکتشــافات شــامل مطالعات 
شناسایی، پی جویی، عمومی و تفصیلی در پهنه کاشمر و بجستان انجام 

دهیم.
ســعدمحمدی با تأکید بر این که نخســتین گام بــرای تولید مس، 
دستیابی به ذخایر معدنی مس اســت اظهار کرد: در صورت دستیابی به 
نتایج خوب و قابل برداشت معدنی احداث فازهای بعدی تولید مس و ایجاد 

کارخانه کنسانتره مس در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: در حال حاضر پیمانکار برای حفاری مشخص شــده 
است و تالش خواهیم کرد در کمترین زمان ممکن وارد فاز اجرایی شویم.

ســعدمحمدی افزود: عملیات حفاری طی دو ســال و با قریب به 75 
میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت مس یادآور شد: رعایت مسائل زیست محیطی یکی 
از اولویت های اصلی و اساسی شــرکت مس است و در حال حاضر تمامی 
فرایندهای تولیدی مس با حداکثر استانداردهای زیست محیطی انجام 

می شود.

گسترش فعالیت های معدنی مس در استان خراسان رضوی
علی رضا رزم حسینی، اســتاندار خراسان رضوی در این جلسه به فقر 
اکتشافی و صنایع معدنی در استان اشــاره کرد و گفت: ما از شرکت ملی 
مس ایران دعوت کردیم تا در استان خراسان رضوی عملیات اکتشافی را 

در پهنه های امیدبخش انجام دهند.
علیرضا رزم حسینی به فاز اول پروژه اکتشاف مس در استان با هزینه ای 
بالغ بر 70 میلیارد تومان اشاره کرد و یادآور شد: مطالعات تفصیلی ظرف 
یک سال آینده به پایان خواهد رسید و در گام بعدی و در صورت دستیابی 

به نتایج خوب به سوی تولید کنسانتره خواهیم رفت.
رزم حسینی بر قابلیت خراسان رضوی برای پوشش ذخایر شرق کشور 
و نیز کشورهای منطقه تأکید کرد و گفت: بر اساس توافق صورت گرفته 
300 میلیارد تومان ســرمایه گذاری برای تولید کنسانتره در نظر گرفته 
شده است و بنا است تا شرکت ملی صنایع مس ایران رهبری شرکت های 

کوچک در استان را نیز بر عهده بگیرد.
وی افزود: شــرکت ملی مس سود شــرکت های کوچک را تضمین و 
کنسانتره آن ها را خریداری خواهد کرد تا با نوسان قیمت مشکلی برای 

آن ها به وجود نیاید و اقتصاد خراسان رضوی پایدار بماند.
استاندار خراســان رضوی از بردسکن، بجســتان و کاشمر به عنوان 
بخش های دارای معادن مس یاد کرد و گفت: مطالعات کل استان نشان 
از آن دارد که خراسان ذخایر بسیاری دارد و کمربند معدنی از این سو به 

کرمان امتداد پیدا کرده است.

خبر ویژه

با حضور مدیرعامل شرکت مس و استاندار خراسان رضوی صورت گرفت؛ 

امضای تفاهم نامه گسترش فعالیت های معدنی مس 


