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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

اخبار

 5هتل در دست احداث
در  4شهرستان
پنج هتل در چهار شهرستان استان در دست احداث
است .کارشناس سرمایه گذاری اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در گفت و گو
با خبرنگار ما با بیان این که در نهبندان یک هتل در
آستانه بهره برداری قرار دارد افزود :در قاین نیز یک
هتل در دست ساخت است که  40درصد پیشرفت
فیزیکی دارد« .عطاریان» گفت :در طبس هم دو هتل
در مرحله احداث است که یکی  75و دیگری 30
درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
به گفته وی در دیگر شهرستان های استان به جز
بیرجند هتل در دست ساخت نیست.

وزارت اقتصاد آماده پذیرش طرح
های سرمایه گذاری خارجی طبس
طرح های سرمایه گذاری طبس به ستاد در مرکز
ارسال شود تا سرمایه گذاران خارجی هر بخش
معرفی شوند .به گزارش «خراسان جنوبی» در
نشستی که معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس با
مدیر کل دفتر سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد
و دارایی داشت مقرر شد برای ظرفیت های بین
بخشی ،طرح اولیه تهیه و اطالعات مربوط به ستاد
سرمایه گذاری خارجی ارسال شود تا سرمایه گذاران
خارجی هر بخش به شهرستان معرفی شوند.
بنابراین گزارش در این نشست که دكتر «شهامی»
مدیر امور سرمایه گذاری و اقتصادی صندوق رفاه
دانشجویان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی
و مهندس «حجازی» مسئول تشریفات اجالس
خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز حضور
داشتند ابتدا دكتر جمالی ضمن تشریح اهداف
سازمان سرمایه گذاری و شرح وظایف آن ،به ظرفیت
های خراسان جنوبی و طبس اشاره کرد و از اعالم
آمادگی وزارتخانه درجذب سرمایه گذاران خارجی
خبر داد .فرماندار ویژه طبس هم گفت :طبس منطقه
و شهرستانی خاص و ویژه است و گام های بلندی را
در زمینه توسعه همه جانبه برداشته و آن قدر ظرفیت
و پتانسیل در آن وجود دارد كه نه تنها شهرستان و
استان بلكه كل كشور می توانند از آن بهره مند شوند.
«طالیی مقدم» افزود :همانطور كه این اتفاق رقم
خورده است و طبس سهم بسیارباالیی از درآمد
استان و كشور را به خود اختصاص داده است طوری
كه مسئوالن کشوری و استانی نگاهی خاص به
طبس دارند و این یك فرصت بوده و باید نهایت
استفاده را از این مهم برد .وی مهم ترین ظرفیت
های طبس را قرارگرفتن درمسیرجاده زیارتی و
ترانزیتی ،وجود امامزاده حضرت حسین بن موسی
الكاظم(ع) ،معادن مختلف ،راه آهن ،فرودگاه،
قطب گردشگری و توریستی ،نیروی انسانی مجرب
و با انگیزه ،مراكزآموزشی ،ژئوتوریست ،ژئوپارك و
اولین منطقه ویژه فناوری های معدن كاری كشور
كه مراحل انتهایی تصویب را می گذراند نام برد و
آمادگی شهرستان را برای جذب سرمایه گذاران
خارجی اعالم كرد.

 مدیرکل راه آهن شرق:

خط آهن تلحمید تا منتظر قائم
بازسازی می شود

در آستانه سفرهای نوروزی و ضرورت ارائه خدمات
شایستهتر و مطلو بتر به مسافران و زائران حرم
رضوی  ۱۵کیلومتر از خط آهن بین دو ایستگاه
تل حمید و منتظر قائم که به دلیل هجوم ماسه
های بادی آسیب دیده بود و سبب کاهش سرعت
قطارها میشد ،بازسازی می شود .مدیرکل راهآهن
شرق با اعالم این خبر گفت :با اتمام این عملیات باز
سازی شاهد افزایش سرعت و ارتقای ایمنی حرکت
قطارها خواهیم بود و تقلیل سرعت  ۱۵کیلومتر که
مدتهاست همه قطارهای عبوری از این منطقه ملزم
به رعایت آن هستند و باعث کندی و تاخیر در حرکت
قطارهای مسافری می شد برداشته خواهد شد.
مهندس«حسن ماسوری» افزود :در آغاز ،ماسه های
انباشتهشده روی ریل به وسیله بیل های مکانیکی،
لودر و کارگران جمعآوری و ریل پاکسازی می شود
و در مرحله بعد تراورس ها ،و ادوات ریلی که فرسوده
بوده و قابلیت استفاده مجدد را ندارد تعویض می
شود .به گفته وی همه مراحل اجرایی عملیات به گونه
ای است که هیچ گونه توقف و تاخیر در سیر قطارهای
مسافری ایجاد نمی شود.

تنگناهایالنهکردهدر«النو

از میان خبرها

»

خسروی-یکی از نقاط سرآمد مرزی به حساب می آید و موضوع
استثنایی در مورد این نقطه روستایی این است که هرچند قهر
طبیعت سبب شده است تا عده ای از ساکنان دیگر روستاهای
مرزی بخش درح به شهرها مهاجرت کنند اما جمعیت این روستا
به دلیل مرکزیتی که دارد کاسته نشده است.
این حسن را باید مسئوالن به فال نیک بگیرند و رفع تنگناها و
نیازهای این نقطه مرزی در سربیشه را بیش از پیش مدنظر داشته
باشند .کاستی ها و محرومیت ها سبب شده است تا هر سال
جهادگران مهمان و گروه های تخصصی پزشکی این نقطه مرزی
ِ
را که در کانون محرومیت ها قرار گرفته است به عنوان نقطه هدف
و مقصد خدمات رسانی برگزینند تا کمی از محرومیت و کاستی
های آن بکاهند .کمبودها دراین نقطه روستایی به حدی است که
قرارگاه پیشرفت و آبادانی که هدفش محرومیت زدایی از نقاط
روستایی و محروم است  ،دهستان النو را هم برای زدودن چهره
محرومیت از آن در لیست قرار داده است.
شاید همین توجه ها سبب شده تا ساکنان این نقطه سرآمد مرزی
روستایی در بخش درح سربیشه کمتر به فکر مهاجرت بیفتند و
این پادگان روستایی را ترک نکنند .این نقطه روستایی قدمتی
سه هزار ساله دارد و گواه آن هم تاریخ حک شده بر روی سنگ قلعه
آن است بنابراین باید بیش از پیش به آن توجه شود تا خدای نکرده
ساکنان این روستای مرزی به فکر مهاجرت نیفتند.
به گزارش«خراسان جنوبی» روستای النو در فاصله 45کیلومتری
مرکز بخش یعنی درح واقع است و تا مرکز شهرستان (سربیشه)
نیز  135کیلومتر فاصله دارد و جمعیت آن  565نفر در قالب
 114خانوار است .این روستا از گذشته های دور تا کنون یکی
از بزرگترین روستاهای بخش درح و مرکز خدمات رسانی به
روستاهای اقماری خود به حساب می آمده است.
این روستای سرآمد مرزی دارای امکاناتی چون مدرسه در دو
مقطع ابتدایی و راهنمایی ،آثار تاریخی مانند قلعه و آسیاب بادی،
پاسگاه قدیمی ،بافت قدیمی و تاریخی و ...است اما با این وجود
این روستای مرزی که در کانون دیگر روستاهای منطقه واقع شده
است کمبودها و کاستی های فراوانی دارد که مسئوالن روستا در
گفت وگو با «خراسان جنوبی» به طرح آن پرداختند.
آن طور که عضو شورای اسالمی این روستا می گوید  :النو به واسطه
این که خانه بهداشت دارد و پزشک دائم در این روستا مستقر است
 ،شش روستای اقماری از جمله تجشک ،مرکه ،عباس آباد و ...را
هم زیر پوشش دارد و الزم است مرکز خدمات بهداشتی و درمانی
در این نقطه روستایی ایجاد شود .به گفته «قربانی» کلنگ احداث
این مرکز هشت سال قبل به زمین زده شد اما هنوز به بهره برداری
نرسیده است و همچنان ناتمام باقی مانده است.

• •نبود اورژانس115

وی با گالیه از نبود اورژانس  115در روستای النو با توجه به نیاز
این نقطه روستایی و روستاهای مجاور می افزاید  :راه اندازی
پایگاه اورژانس ضروری است زیرا زمین این پایگاه هم در اختیار
شبکه بهداشت و درمان قرار گرفته است اما به دلیل تخصیص
نیافتن اعتبار اقدامی برای ایجاد و راه اندازی پایگاه اورژانس

،،

عضو شورای النو :راه اندازی پایگاه
اورژانس ضروری است زیرا زمین این
پایگاه هم در اختیار شبکه بهداشت
و درمان قرار گرفته است اما به دلیل
تخصیص نیافتن اعتبار اقدامی برای
ایجاد و راه اندازی پایگاه اورژانس
انجام نشده است
انجام نشده است .به عالوه خانه بهداشت النو یک دستگاه خودرو
دارد که حدود  30سال است از آن استفاده می شود و به طور کل
مستهلک شده است طوری که نمی توان از این وسیله نقلیه در
مواقع اضطراری استفاده کرد .به گفته وی گاهی نماز جمعه درح
در دهستان النو برگزار می شود اما به دلیل نبود مکان مناسب
برای برگزاری این فریضه عبادی و سیاسی و دیگر مراسم دینی،
مذهبی و ملی با مشکل مواجه هستیم .عضو شورای اسالمی النو
ادامه می دهد :نداشتن تمکن مالی سبب شده است تا نتوانیم
یک حسینیه بزرگ برای برگزاری مراسم مختلف در روستا ایجاد
کنیم .به گفته «قربانی» فقط با کمک و خودیاری اهالی توانسته
ایم یک باب مسجد احداث کنیم که این مکان مذهبی هم از
آشپزخانه ،آبدارخانه و دیگر امکانات محروم است.
رئیس شورای اسالمی النو نیز اشاره ای به عبور رودخانه ای بزرگ
از وسط روستا دارد که سبب شده است تا النو به دو قسمت تقسیم
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گزارش

استاندار:

فراتر از برنامه برای بهره مندی از ترانزیت
در چابهار کار انجام شده است

شود طوری که در زمان جاری شدن سیل ارتباط ساکنان دو سوی
رودخانه با یکدیگر قطع می شود به همین واسطه نیاز به ساخت
آب نما و زیرگذر برای عبور سیل است .به گفته وی چون منابع در
اختیار دهیاری ،تکافوی ایجاد این آب نما و زیرگذر سیل را نمی
کند الزم است مسئوالن دستگاه های اجرایی مرتبط کمک های
الزم را در این زمینه داشته باشند.
دهیار النو نیز از نیازهای روستا به ایجاد یک دیوار ساحلی اشاره
می کند و می گوید :چندین واحد مسکونی اهالی در معرض خطر
سیل گرفتگی قرار دارد به همین دلیل الزم است دیوار ساحلی
ایجاد شود البته از مسئوالن مرتبط درخواست کرده ایم اما هنوز
به این خواسته اهالی توجهی نشده است.
به عالوه الزم است یک سد خاکی در باالدست روستا ایجاد شود
زیرا با ساخت این سد به تزریق آب سفره های زیرزمینی روستاهای
النو ،توت ،کالته مصیب و ...کمک می شود.
«ابراهیمی» با بیان این که النو تنها روستای منطقه است که
دراین سال ها با وجود شدت خشکسالی مهاجرت نداشته است
می افزاید 90 :نفر از اهالی روستا نیاز به مسکن دارند که به دلیل
واگذار نشدن زمین توسط بنیاد مسکن بدون خانه مانده اند.
وی از بازبینی طرح هادی النو خبر می دهد و می گوید  :چهار هزار
مترمربع زمین برای بازبینی طرح هادی اختصاص یافته است.
وی با اشاره به این که سه هزار و200مترمربع از معابر روستا با
کمک و مشارکت مردم و اعتبارات دهیاری زیرسازی و سنگ فرش
شده است ادامه می دهد :امسال نیز800مترمربع زیرسازی
و جدول گذاری معابر انجام شد که برای تکمیل و سنگ فرش
نیازمند تزریق منابع از سوی بنیاد مسکن هستیم.وی راه اندازی
دبیرستان را یکی دیگر از خواسته های مردم النو اعالم می کند و
می افزاید :حدود 40دانش آموز و شاید بیشتر از روستای النو و
روستاهای اطراف برای ادامه تحصیل به درح و سربیشه می روند.

فرخ نژاد -فراتر از برنامه ریزی برای بهره مندی خراسان جنوبی از
ترانزیت  80میلیون تنی کاال در بندر چابهار  ،کار انجام شده است.
چندی پیش در پایتخت جلسه ای در زمینه اقتصاد حمل و نقل با
رویکرد اقتصاد دریا برگزار شد که استاندار خراسان جنوبی نیز
به واسطه فعال شدن حلقه ترانزیت و اهمیتی که این استان در
کریدورهای شمال و جنوب دارد در این جلسه شرکت کرد .آن
طور که «مروج الشریعه» می گوید  :به هر میزان که بندر چابهار از
نظر اقتصادی و تجاری رشد کند چون خراسان جنوبی یکی از
اجزای این حلقه ترانزیت به حساب می آید می تواند از آثار مثبت
آن بهره مند شود.
به گفته وی برای بندر چابهار در سال آینده ترانزیت  80میلیون تن
کاال پیش بینی شد که خراسان جنوبی باید تالشش را انجام دهد تا
سهمی دراین تجارت داشته باشد.
وی می افزاید  :برای این که خراسان جنوبی سهمی در این ترانزیت
داشته باشد فراتر از برنامه ریزی کارهایی انجام شده است که
دوبانده کردن جاده بیرجند  -نهبندان ،شروع عملیات اجرایی راه
آهن بیرجند  -کالشور ،تسریع در عملیات ایجاد بزرگراه بیرجند -
قاین و ارتقای این مسیر به آزاد راه از جمله پروژه های زیرساختی
است که در حال اجرایی شدن است.
به گفته «مروج الشریعه» مسئله حائز اهمیت در این زمینه بازگشایی
معبرهای مرزی مسدود شده استان است که این حلقه ترانزیتی را
کامل می کند .به عالوه خراسان جنوبی قابلیت های مهمی مانند
بازارچه ماهیرود و منطقه ویژه بیرجند دارد که یکی از حلقه های
ترانزیت کاال به حساب می آید.
همچنین انجام مجموعه ای از اقدامات در حوزه های اقتصادی و
زیرساختی می تواند به استان کمک کند تا از ترانزیت کاال در چابهار
سهم مناسبی داشته باشد.
استاندار به شکل گیری وایجاد مناطق ویژه اقتصادی در شهرستان
های مختلف استان مانند طبس ،سربیشه ،نهبندان ،فردوس و...
اشاره می کند که باید تالش ها برای راه اندازی این مناطق که خود
از حلقه های زنجیره ترانزیت به حساب می آید بیش از پیش باشد.

بازدید دانش آموزان از گنجینه تنوع زیستی
 120دانش آموز شهرستان های درمیان و سربیشه از گنجینه تنوع
زیستی محیط زیست استان بازدید کردند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست با اشاره به این که آموزش و مشارکت
عموم مردم در فرهنگ سازی و حفاظت و حراست از محیط زیست
مهم ترین اصل در تحقق اهداف سازمان حفاظت محیط زیست
است گفت 120 :دانش آموز که در حاشیه منطقه حفاظت شده
درمیان و سربیشه سکونت داشتند با حضور در اداره کل حفاظت
محیط زیست ضمن بازدید از گنجینه تنوع زیستی  ،آموزش های
زیست محیطی را فرا گرفتند .مهندس«آرامنش» افزود :بهترین
حافظان محیط زیست و مناطق ،مردم محلی و افرادی هستند که
در حاشیه این مناطق زندگی می کنند.

