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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

با خبرنگاران

خوسف میزبان نوروزی سه گروه جهادی
مشمولی -نوروز  97سه گروه جهادی به تعداد  39نفر به روستاهای پنج تن ،اصغریه ،دولتآباد ،تقی آباد،
چاه قدس یک و دوی بخش جلگه ماژان خوسف اعزام می شوند.
فرماندار خوسف در جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای جهادی شهرستان با بیان این مطلب به برگزاری
اردوهای جهادی در تعطیالت نوروز هر سال اشاره و بر استفاده از فرصت حضور جهادگران در امور مختلف
و تجربیات آن ها در بخشهای مختلف تاکید کرد.
«شفیعی» با بیان این که حضور جهادگران در بخشهای مختلف عمرانی ،آموزشی و فرهنگی کمک بزرگی
برای رفع مشکالت روستاهای محروم است ،افزود :حضور جهادگران در روستاها سبب رونق و تقویت
روحیه کار میشود چرا که روحیه کار در روستاهای شهرستان ضعیف است و با حضور گروههای جهادی و
تکمیل برخی زیرسازیها امید به زندگی در روستاها افزایش مییابد .
وی یادآور شد :پراکندگی روستاهای شهرستان یکی از مشکالتی است که همواره با آن مواجه هستیم
بنابراین قبل از اعزام گروه های جهادی باید جلساتی برای دهیاران  ،بخشدار و رئیس گروه برگزار شود و
تالش خواهیم کرد تا امکانات اولیه را برای آن ها تامین کنیم .

همایش همیاران پلیس درسرایان
موسوی-همایش همیاران پلیس با حضوردانش آموزان مدارس ابتدایی پسرانه سرایان  ،برگزار شد.
سرگرد« نباتی» رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی سرایان در این همایش گفت :دانش آموزان با اجرای
طرح همیار پلیس با  9تخلف حادثه ساز شامل نبستن کمربند ایمنی ،صحبت کردن و خوردن و آشامیدن
حین رانندگی ،بی توجهی به تابلوهای هشدار دهنده ،رعایت نکردن سرعت مجاز ،سبقت غیر مجاز،
حرکات مارپیچ ،صحبت با تلفن همراه حین رانندگی و در حالت خواب آلودگی آشنا هستند و می توانند
تذکر بدهند« .رسولی» معاون سیاسی و امنیتی فرماندار سرایان هم تاکید کرد :همه مسئولیم با پلیس
همکاری و قوانین و مقررات را رعایت کنیم تا مسائل ترافیکی و حوادث کاهش یابد .
در این همایش از سوی فرماندهی نیروی انتظامی حکمی به عنوان سفیر فرهنگ ترافیک به کسمایی مدیر
آموزش و پرورش تقدیم شد.

واژگونی دو پراید در محورهای روستایی خوسف
ساعت  15پنجشنبه گذشته واژگونی یک دستگاه پراید در محور خوسف به خلیالن سه مصدوم بر جا
گذاشت و پس از حدود یک ساعت نیز بر اثر واژگونی یک پراید دیگر در محور خوسف  -بین آباد چهار نفر
مصدوم و توسط نیروهای اورژانس و هالل احمر به درمانگاه خوسف منتقل شدند .
«مشمولی» مسئول فوریت های پزشکی این شهرستان حال عمومی مصدومان را رضایت بخش اعالم کرد
و گفت :شش نفر از این مصدومان در مراحل اولیه به صورت سرپایی مداوا و از بیمارستان مرخص شدند و
یک نفر برای تکمیل مراحل درمان به بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند اعزام شد.

تصویب شیوه نامه سرمایه گذاری در آیسک
عربنجات-شهردار آیسک از تصویب شیوه نامه سرمایه گذاری توسط شورای اسالمی این شهر با مشارکت
شهرداری خبرداد .مهندس علی مسعودی گفت  :برای ایجاد درآمد پایدار و توسعه پشتوانه های مالی
شهرداری آماده مشارکت با سرمایه گذاران هستیم.
وی با اشاره به این که شهرداری قصد تصدی گری ندارد و توسعه شهر منوط به مشارکت سرمایه گذاران
است افزود :در این راستا برای تسهیل در کار و استفاده از ظرفیت های مختلف به ویژه در سازمان همیاری
شهرداری ها ،اساسنامه سرمایه گذاری با همکاری و مشارکت شهرداری آیسک تهیه شده است.
وی ضمن دعوت از سرمایه گذاران برای حضور در شهر آیسک گفت:شهرداری آیسک تاکنون اقداماتی در
راستای درآمد پایدار انجام داده که کاشت درختان مثمر و ساخت تاسیسات شن شویی در این راستا بوده
است .به گفته وی پروژه احداث نیروگاه خورشیدی نیز با مشارکت بخش خصوصی در حال انجام است و
پیگیری ساخت کارخانه بنتونیت با مشارکت بخش خصوصی در آیسک مدنظر قرار دارد.
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شهرستان ها

نماینده مجلس:

فردوسبه ژئوپارکتبدیلمیشود

گروه شهرستان ها -فردوس را به ژئوپارک تبدیل و به
جهانیان معرفی خواهیم کرد.
نماینده مردم طبس ،فردوس ،بشرویه و سرایان
در مجلس شورای اسالمی در همایش منطقهای
ظرفیتهای گردشگری و توسعه شهرستان گفت:
ناصرخسرو  ۲۵۴سال قبل از مارکوپولو سفر خود را
آغاز کرد و به گشت و گذار  ،تدوین مستندات و مشاهده
زوایای زندگی مردم پرداخت بنابراین شرق در این
مورد از غربی ها بسیار جلوتر است.
«امیرحسنخانی» در ادامه به گوشه ای از قابلیت
های این شهرستان اشاره و اظهار کرد :فردوس را به
ژئوپارک تبدیل و به جهانیان معرفی خواهیم کرد و در
این زمینه اقداماتی نیز در حال انجام است.
وی نوید داد  :شهریورماه  97شاهد نشستن هواپیما
در فردوس خواهیم بود و عملیات اجرایی ریل آهن که
یکی از آرزوهای مردم فردوس است نیز در سال آینده

آغاز خواهد شد .وی تصریح کرد :فردوس پتانسیلهای
زیادی دارد و میتواند نقطه ای برای پیشرفت و توسعه

شهرهای پیرامون خود باشد .فرماندار فردوس نیز در
این همایش با اشاره به این که این همایش تاثیرات

بسزایی در معرفی شهرستان خواهد داشت و اثرات
آن را در آینده مشاهده خواهیم کرد تصریح کرد:مثلث
شهر تاریخی تون ،منطقه گردشگری باغستان و آبگرم
معدنی در توسعه گردشگری فردوس بسیار موثر است
و باید از این پتانسیل استفاده کرد.
«ابراهیمی» با بیان این که بعد از نفت گردشگری تنها
ظرفیتی است که می تواند به کشور کمک کند ،تاکید
کرد:بنابراینبایددنبالجذبگردشگرخارجیباشیم
و برخی دیدگاه ها و تفکرات را تغییر دهیم تا بتوانیم
اقتصادمان را پویا کنیم.
وی یادآور شد :در همایش دو روزه ظرفیتهای
گردشگری و توسعه فردوس بیش از  ۲۱عنوان مقاله
با موضوع گردشگری ارائه شد و شرکت کنندگان در
این همایش از جاذبه های طبیعی و تاریخی شهرستان
نظیر شهر تاریخی تون ،آبگرم معدنی ،قنات بلده،
روستای تاریخی گستج و کویر پلوند بازدید کردند.

تصویب  5.3میلیارد ریال برای تامین زیرساخت های بوذرجمهر قاین
حقانی-پنج میلیارد و  310میلیون ریال برای گاز
رسانی به آرامگاه بوذرجمهر و تامین زیرساخت های
آب و برق مجتمع رفاهی خدماتی شهرستان قاینات
اختصاص یافت.
معاون گردشگری میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان در جلسه خدمات سفر شهرستان
قاینات که در منطقه گردشگری بوذرجمهر برگزار
شد ،اظهارکرد :قاینات با داشته های خود می تواند
به عنوان یک منطقه گردشگری مهم معرفی شود فقط
باید زیرساخت های آن فراهم شود .
«عربی» گفت :از محل اعتبارات ارتقای شاخص های
اقتصادی استان پنج میلیارد و  310میلیون ریال برای
گازرسانیبهآرامگاهبوذرجمهروتامینزیرساختهای

آب و برق مجتمع رفاهی خدماتی شهرستان تصویب
شده و اختصاص یافته است .وی همچنین از اختصاص
10میلیارد و  400میلیون ریال تسهیالت به سرمایه
گذاران بخش گردشگری در شهرستان قاینات خبر
داد و تصریح کرد :همچنین  9میلیارد و  672میلیون
ریال از محل اعتبارات شهرستانی و 13میلیارد و600
میلیون ریال از محل اعتبارات ملی برای بازسازی آثار
تاریخی این شهرستان مصوب شده است.
فرماندار قاینات نیز در این جلسه اظهارکرد  :این
شهرستان دارای آثار تاریخی و گردشگری فراوانی
است ولی در گذشته ،گردشگری برای ما اولویت نبوده
است و به همین دلیل هنوز نتوانسته ایم از ظرفیت های
گردشگری شهرستان به خوبی استفاده کنیم.

«کهن ترابی» ادامه داد :قاینات آثار باستانی فراوانی
دارد و می تواند به عنوان قطب گردشگری شرق کشور
معرفی شود و این را بارها عنوان کرده ایم که باید برای

معرفی و بازسازی آثار باستانی اعتبار گذاشته شود تا
بتوانیمگردشگرانبسیاریرابهاینمنطقهجذبکنیم
 .وی با اشاره به برنامه های ستاد خدمات سفر گفت :با
همکاری سازمان ها و نهادهای شهرستان در چندین
نقطه از شهر بازارچه های صنایع دستی برپا می شود.
فرماندار از برپایی سیاه چادر عشایر ،غرفه صنایع
دستی ،اجرای مراسم بی بی گردان در روستای
کارشک ،راه اندازی کمپ پذیرایی از مسافران در
برخی مناطق شهرستان خبر داد و گفت :همچنین
برنامه های شاد و متنوعی در بوذرجمهر برگزارخواهد
شد  .به گفته وی این منطقه قابلیت های فراوانی دارد
بنابراین تمام دستگاه ها باید کمک کنند تا زیرساخت
های اولیه در منطقه فراهم شود.

نیروگاه خورشیدی خوسف وارد مدار تولید شد
مشمولی-نیروگاه خورشیدی 10مگاواتی خوسف به صورت
آزمایشی وارد مدار تولید شد تا هفته آینده 10مگاوات برق به پست
 135مگاواتی خوسف تزریق کند و بهار  97به صورت رسمی با حضور
نمایندگان و سفیر کشور آفریقا  ،رسانه های داخلی و خارجی  ،مسئوالن
کشوری و استانی به صورت رسمی افتتاح شود.
نماینده سرمایه گذار خارجی این پروژه گفت  :نیروگاه 10مگاواتی
خوسف در آبان ماه امسال با حضور مسئوالن کشوری  ،استانی و سرمایه

گذار خارجی در دشت بارنده خوسف با اعتبار بیش از  600میلیارد
ریال کلنگ زنی و پس از پنج ماه به صورت آزمایشی وارد مدار شد و هفته
آینده 10مگاوات برق به پست  135مگاواتی خوسف تزریق خواهد
کرد« .حمیدیا» افزود :این نیروگاه با سرمایه گذاری پاسکال فیالن
سرمایه گذار کشور آفریقای جنوبی کلید خورد و در دوران ساخت برای
 100تا  150نفر شغل ایجاد کرد و با بهره برداری از آن نیز  10نفر به
صورت دائم در آن مشغول به کار می شوند

