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گزارش
پنجشنبه ۱۸مرداد ۲۶ . ۱۳۹۷ذی القعده  .۱۴۳۹شماره ۲۷۸۱

راه روشن برای افق 1404

از میان خبرها

 ۳ضلعسرمایهگذاریطبساعالم شد

استاندار مطرح کرد

استفاده از قابلیت های انرژی خورشیدی در کانون توجه
فرخ نژاد-استفادهازقابلیتهایفراوانانرژیخورشیدیدرخراسانجنوبیبایددرکانونتوجهبرایسرمایه
گذاریداخلیوخارجیقرارگیرد.
استانداردرگفتوگوبا«خراسانجنوبی»گفت:درکنارپیگیریبرایاجراییشدنطرحنیروگاهحرارتیزغال
سوزطبسبایدبهایجادنیروگاههایخورشیدیباظرفیتوقدرتباالتریدراستانتوجهشودزیراهمهنقاط
خراسانجنوبیازاینمزیتنسبیبرخوردارند.
دکتر«مروجالشریعه»افزود:توجهبهاینقابلیتخراسانجنوبیبهطورحتمبایددردستورکارقرارگیردزیرااگر
ازاینقابلیتبهرهبرداریشودمیتوانبخشقابلتوجهیازکسریبرقمحورشرقکشوروفراترازآنراتامین
کرد،بهعالوهاگرایناتفاقبیفتدشاهدتوسعهمناسبیدراستاننیزخواهیمبود.
اهمیت این موضوع به حدی بود که نماینده عالی دولت در استان در دیداری که با وزیر نیرو داشت یکی از
محورهایدرخواستهایویبهاینمسئلهبرمیگشت.
دکتر«مروجالشریعه»درایندیداریکیازخواستههایاستانراهدفگذاریبرایایجادونصب 10هزارپنل
خورشیدیخانگیبافناوریهایانرژیهاینودانستکهوزیرنیرونیزضمناستقبالازاینخواستهقولداد
کهموضوعرادرشورایمعاونانوزارتنیرومطرحکندتاببینددرشرایطفعلیچطورمیتوانهزینههاینصب،
راهاندازیوبهرهبرداریازآنراتامینکردوآیاازتوجیهاقتصادیالزمبرخورداراستیانه؟آنطورکهعالیترین
مقاماجراییاستانگفت:اصرارخراسانجنوبیبراینبودکهدربخشانرژیهاینودوکاراساسیانجامشود
یکیاینکهشرایطالزمبرایصدورمجوزسرمایهگذارانداخلیوخارجیکهآمادگیتولیدبیشازپنجمگاوات
برقرادارندباسرعتبهتروبیشتریعملیاتیشودکهوزیرنیرونامهایبهحوزهمربوطدروزارتخراسانجنوبی
ارجاع داد .مسئله دیگری که استاندار در این حوزه بر آن تاکیدکرد به احداث نیروگاه های خورشیدی با کف
ظرفیت پنج مگاوات به باال برمی گشت که اگر این درخواست عملیاتی شود برای  10هزار خانوار روستایی
خراسانجنوبیاشتغالایجادخواهدشد.
بهگفته«مروجالشریعه»برایایندرخواستمقررشدتابیشتررویمسئلهتوجیهاقتصادیآنمطالعهشودومدل
آنرانیزوزیرنیروبیشتربررسیکند.
به عالوه دکتر «اردکانیان» دستور داد که موضوع در شورای معاونان وزارتخانه مطرح و موانع و راهکارهای
پیشنهادیبرایاینکاردرخراسانجنوبیبررسیشود،بههمیندلیلقراراستامروزجلسهایبامتولیان
امردراینزمینهبینخراسانرضویوخراسانجنوبیبرگزارشودوبامدلاجراییموفقیکهخراسانرضویو
کمیتهامدادامامخمینی(ره)داردودیگراینکهباتوجهبهتعییننرخارزوافزایشقیمتهاچندوچونماجرابرای
عملیاتیشدندرخراسانجنوبیبررسیشود.ویدرادامهازقطعیشدنفاینانسمعدنپرودهچهارطبسخبر
دادوگفت:عملیاتیشدنفاینانسنیروگاهحرارتیاینشهرستاننیزدردستپیگیریاست.

صدورمجوزدانشگاهفرهنگیانقاینات

مجوزدانشگاهفرهنگیانقایناتصادرشد.بهگزارش«خراسانجنوبی»نمایندهمردمقایناتوزیرکوهدرمجلس
شورایاسالمیدردیداریکهبادکتر«خنیفر»رئیسدانشگاهفرهنگیانکشورداشتدستورراهاندازیدانشگاه
فرهنگیانقایناتراازویگرفت.

 21طرح بهره برداری آنغوزه

 21طرحبهرهبرداریآنغوزهدراستاندرحالاجراست.مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریبابیاناینکهدر
استان ۱۰۰هزارهکتارسطحزیرکشتمفیدآنغوزهاستافزود:اگربارندگینرمالباشدازاینسطحکشت
حدود ۶۰تنآنغوزهبرداشتمیشود.
مهندس«علیرضانصرآبادی»بااشارهبهاینکه۲۱طرحبهرهبرداریآنغوزهدراستانتوسطمنابعطبیعیتهیهوبه
مجریانکهدرمزایدهبرندهشدهانددادهشدهاست،گفت:ازاینتعداد ۱۱طرحدرطبس،هفتطرحدربشرویه
ودرفردوس،قاینوشاسکوهنهبنداننیزهرکدامیکطرحمصوبشدهاست .اینمسئولادامهداد:اینطرح
هابهمزایدهگذاشتهمیشودوبرایبهرهبرداریهرطرحبینسهتاپنجسالبهمجریمجوزدادهمیشودواز
مجریطرحتعهداحیایسطحکشتهمگرفتهمیشودتاسببازبینرفتنآنغوزهنشود.
به گفته «نصرآبادی» در استان این محصول باعث اشتغال زایی هزار خانوار شده است که درآمد خوبی دارد و
جوانانرابهسمتخودجذبکردهاست .همچنینازآنغوزهدومحصولشیرهوکشتهآناستفادهمیشودواز
اوایلخردادتااواخرمهرماهبرداشتآنادامهدارد .بهگفتهویهرکیلوگرمکشتهآنغوزهبین ۱۰۰تا ۱۵۰هزار
تومانویککیلوگرمشیرهآنحدود ۲۵۰هزارتومانبهفروشمیرسد.

«طالیی مقدم»  :ضرورت ایجاد زیرساخت های گردشگری
در طبس به دلیل قابلیت های فراوانی که دارد و قرار گرفتن
در مسیر استان های مسافرپذیر مانند خراسان رضوی
دوچندان است
فرخ نژاد
شهرستان طبس قطب زغال سنگ کشور در سال
 1404با محوریت امامزاده حضرت حسین بن موسی
الکاظم(ع) طبس چشم انداز و افقی متحد و یکپارچه،
تبدیل شدن به پایتخت فراوری معدن کشور با محوریت
زغال سنگ و مطرح به عنوان قطب صنعت زغال سنگ
خاورمیانه ،ایجاد کارخانجات جوار ریلی و بندر خشک،
تبدیل شدن به قطب گردشگری شرق و مرکز کشور و
پیشرودرحفاظتمحیطزیستدامداری،دامپروری،
کشاورزی صنعتی استان با محوریت پسته ،زیتون،
خرما و فراوری محصوالت کشاورزی ،بهره مندی از
مراکز آموزش عالی تخصصی با محوریت پژوهش
معادن ،لوکوموتیو ،گردشگری ،کشاورزی ،جوار
معدنی و ریلی و تربیت نیروی انسانی کارآمد و تبدیل
شدن به قطب درمانی پزشکی استان را دنبال می کند
تا آن چه را در شان بزرگ ترین شهرستان استان است
به آن دست یابد.
به گزارش «خراسان جنوبی» طبس قابلیتهای
فراوانی در زمینه معادن ،ذخایر گسترده زغالسنگ،
استقرار اداره کل راهآهن شرق با مسئولیت هدایت
تردد ریلی شمال به جنوب و شرق کشور ،فرودگاه
پروازی فعال ،جادههای ترانزیتی به پنج استان کشور
و قرار گرفتن در مسیر تردد مسافران و زائران علیبن
موسیالرضا(ع) ،برخورداری از سه سد آبگیر ،نیروی
انسانی کارآمد و پرتالش ،وجود بارگاه منور حسین
بن موسیالکاظم(ع) و ...دارد؛ حال با این توصیف
از عالی ترین مقام اجرایی شهرستان باید پرسید که با
قابلیت ها و توانمندی های گفته شده و ناگفته ،تمرکز
و سرمایه گذاری بر روی چه محورهایی در طبس است.
آن طور که معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس می
گوید :سرمایه گذاری در شهرستان روی سه مسئله
گردشگری ،صنایع جوار ریلی و معدنی متمرکز است
طوری که در حوزه گردشگری شاهد استقبال سرمایه
گذاران در این زمینه به ویژه ایجاد نقاط گردشگری در
قالب اقامتگاه های بوم گردی هستیم.

• •ایجاد  28واحد اقامتگاه بوم گردی

ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش
دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

»ﻧﺎوﺎب« از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺮﻓﻪ ا
آن دراﺮان ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ »روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ و اﭘﻠﻴﻴﺸﻦ اﻧﺪروﺪ
آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮﻧﺎوﺎب°،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿ ﻣﺮﺑﻌ اﺳﺖﻪ°ﻓﺮوﻧﺪ»رزمﻧﺎو«،دو»ﻧﺎوﺷﻦ«،
ﺳﻪ »اژدراﻓﻦ«و ﭼﻬﺎر »زﺮدرﺎ « در آن ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺟﺎ ادوات ﭘﻨﻬﺎن را
ﺸ Ïﻨﻴﻢ.ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻌﻀ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا »راﻫﻨﻤﺎ« ﺷﻤﺎﺳﺖ.

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗـــﺎم ﺑــﻴــﺮون ﺟــﺪول،
ﻣــ ﮔــﻮــﻨــﺪ ــﻪ در ﻫﺮ
ﺳﻄﺮ ﺎ ﺳﺘﻮن ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ
دراﺷﻐﺎلادواتاﺳﺖ.

 °ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻄﺮﻧﺠ
ﺧﺎﻟ ٥در ٥و ﻫﻔﺖ ﺗﻪ
ﺗﺼﻮﺮ داﺷﺘﻴﻢ ﻪ دو
ﺗﻪ از ﺗﺼﺎوﺮ را در اﻦ
دو ﻣﺤﻞ از ﺟﺪول ﺑﻪ اﻦ
ﺻﻮرت ﻗﺮار دادﻢ.

ﻫﺮ روز

• •صدور  80پروانه

همچنین بهره برداری از  80درصد پروانه های صادر
شده برای معادن زغال سنگ طبس در دستور کار
قرار گرفته تا با استخراج آن برای تامین منابع مورد
نیاز کارخانه کک و  PVCاستفاده شود و با صنایع جوار
معدنی که در شهرستان ایجاد می شود شاهد چرخه
کامل زغال سنگ در طبس باشیم.
وی با اشاره به سند توسعه شهرستان ادامه می دهد :در
چشمانداز طبس مهم ترین هدف همصدایی و همدلی
است که باید صدای واحدی به بیرون از شهرستان
ارائه شود« .طالییمقدم» تاکید می کند :طبس باید
به قطب فراوری و صنایع جوار معدنی با محوریت
زغال سنگ تبدیل شود که در این حوزه توان منطقه را
بهکار گرفتهایم .به گفته وی با توجه به وجود اداره کل
راهآهن شرق باید به صنایع جوار ریلی و نقش وجود
این زیرساخت برای توسعه صنایع و معادن عنایت ویژه
شود که به کمک بخش خصوصی و مدیران عالی کشور
و استان نیاز داریم.

• •ظرفیت باالی گردشگری

فرماندار ویژه طبس از مشکالت بانکها برای
سرمایهگذار گالیه کرد و گفت :طبس ظرفیت باالیی
برای توسعه گردشگری دارد طوری که این شهرستان
در نوروز  96مقام دوم کشور در حوزه گردشگری را به
خود و خراسان جنوبی اختصاص داد.
«طالییمقدم» می افزاید :در حوزه دامداری میتوان

ﺗــﻤــﺎم ادوات در اــﻦ
ﻣ ــﻌ ــﻤ ــﺎ»اﻓـــــﻘـــــ «ــﺎ
»ﻋـــﻤـــﻮد« ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰﻣﻮرب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺮداﻓﮑﻦ

• ﻗﺎﻧﻮن:ﻠﻤﺎﺗ از ﻣﺘﻦ زﺮ ،رﻧﮕ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﺮازاﻦﻠﻤﺎتﺑﻪﺻﻮرت
 ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺟﺪول ﻣﺨﻔ
ﺷﺪه اﻧﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و ﺧﻂ ﺑﺰﻧﻴﺪ.
ﺧﻮاﻫﻴﺪدﺪ ﻪ ﺑﺮﺧ ﺣﺮوف ﻫﻨﻮز
ﺧﻂ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐدرﻨﺎرﻫﻢﻗﺮاردﻫﻴﺪﺗﺎرﻣﺰ اﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣ»واژهﺎﺑ«راﺸﻨﻴﺪ.
• ﻧﺘﻪ ﻫﺎ :ﻠﻤﺎت ﺷﺎﺪ در ﺟﻬﺎت
ﻣﺨﺘﻠ ﺣﺘ ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ،ﭘﺎﻴﻦ
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺎ ﻣﻮرب درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در
آﻏﺎز ﻠﻤﺎت ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ را ﭘﻴﺪا ﻨﻴﺪ و در

ادوات در اــﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در ﻫﻤﺴﺎﮕ
ﻫــﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )ﺣــﺘـ از
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ(.

• ﻧﺘﻪﻫﺎ:

دﻗﺖﻨﻴﺪﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ»راﻫﻨﻤﺎ«ﺑﻪﭼﻪﺷﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪُ .ﭘﺮﺑﻮدناﻦﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«»،ﻧﻴﻢداﺮه«»،ﻣﺮﺑﻊ«ﺎ»آب«درﭘﺎﺳﺨ ﻪﺑﻪ
دﺳﺖﻣ آﺪﺎﻣﻼﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
ﻧﺎوﺎب»ﻣﻨﻄﻘ «اﺳﺖ،ﭘﺲﭼﺎرهﺣﻞآن»ﺣﺪسزدن«ﻧﻴﺴﺖ!ﺑﺎﺸÏرواﺑﻂﻣﻨﻄﻘ ،ﻣﺎﻫﻴﺖﻗﻄﻌ ﺑﻌﻀ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﺗﻌﻴﻴﻦﻨﻴﺪو
ﺑﺎاﺳﺘﻨﺎدﺑﻪﻫﻤﺎنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﺑﻪﻣﺎﻫﻴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎدﮕﺮﺑﺮﺳﻴﺪ.

آﺧﺮ ﺳﺮاغ ﻠﻤﺎت ﻮﭼ ٤ﺣﺮﻓ،
٣ﺣﺮﻓو٢ﺣﺮﻓﺑﺮوﺪ.
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻ°ازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪ ُﭘﺮﺑﺎﺷﻨﺪوﻟ ﺷﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔآنﻫﺎﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻮﻗﺘﺎﺑﺎ°ﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮشﻧﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ°ﭘﺎﺳﺦدارد!اﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮدرﺑﺎره»ﻧﺎوﺎب«وﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺗﻤﺮﻨ ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮرادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋ ﺟﺴﺖوﺟﻮﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﻣﺘﻮﺳﻂ

طبس را به عنوان یک مرکز رشد دام خراسان جنوبی
تبدیل کرد که نمونه آن پرورش بز سانن یکی از این
ظرفیتهای طبس است.
وی می گوید :توسعه مراکز آموزش عالی برای تربیت
نیروی انسانی مستعد یکی از خواستههای سند
چشمانداز توسعه شهرستان است که در این زمینه باید
طبس را به سوی رشد دانشگاهی پیش ببریم.
فرماندار ویژه طبس به حضور گردشگران در شهرستان
اشاره می کند و می افزاید :در حوزه درمانی این
شهرستان حتی از نظر وزیر بهداشت و درمان متفاوت
است و میطلبد به قطب درمانی کشور و شرق کشور
تبدیل شود.
به گزارش «خراسان جنوبی» سوم اردیبهشت امسال
نیزسرانجامپسازسالهاانتظاراولینلوکوموتیوهای
دالیای چین تحت لیسانس شرکت كانادایی ژنرال
الكتریك وارد طبس و ایستگاه راه آهن شرق شد و با
توجه به ظرفیت های اداره كل راه آهن شرق تعمیرات و
نگهداری این لوكوموتیوها به این اداره كل واگذار شد.
بنابراین گزارش در مراسمی که به این منظور در اداره
کل راه آهن شرق برگزار شد مدیر كل راه آهن شرق
با اعالم این كه دو دستگاه از لوكوموتیوها هركدام به
ارزش  ۳۵میلیارد ریال وارد طبس شد گفت :طی چند
هفته آینده تعداد آن ها افزایش خواهد یافت.
مهندس«ماسوری» افزود :نكته مهم این كه تعمیرات و
نگهداری این لوكوموتیوها در طبس و اداره كل راه آهن
شرق انجام خواهد شد .مهندس «طالیی مقدم» معاون
استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیز تحقق یکی از
محورهای مهم سند چشم انداز توسعه شهرستان را
استقرار صنایع جوار ریلی دانست.

واژه ﺎﺑ

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺪ  ٥ﺗﻪ
دﮕﺮ را ﭼﻄﻮر در ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﺪول ﺟﺎﮕﺬار ﻨﻴﻢ
ﺗﺎ ﻧﻬﺎﺘﺎ در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ و ﻫﺮ
ﺳﺘﻮن از ﻫﺮ ﺗﻮپ ﻓﻘﻂ
 °ﻣﺮﺗﺒﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

ﺳﻮدوﻮ

با تخصیص منابع داخلی حمایت از این نیروگاه را در
دستور کار قرار داده است.

][١٣٩٧/٥/١٨
ﻧﺎوﺎب

ﻣﺘﻮﺳﻂ
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

• ﻗﺎﻧﻮن:

• •صنایع جوار ریلی

فرماندار ویژه طبس اشاره ای به خرید لوکوموتیوهای
جدید خریداری شده برای توسعه و نوسازی زیرساخت
ریلی این شهرستان دارد که تعدادی از آن از شانگهای
چین خریداری شده است و این امکانات و تجهیزات
خریداری شده بعد از هر دوره استفاده نیاز به سرویس
دوره ای دارد که به طور حتم الزم است صنایع جوار
ریلی آن در شهرستان ایجاد شود و رایزنی هایی نیز در
این زمینه انجام شده است.
به عالوه طبس به دلیل این که قطب تولید زغال سنگ
و دیگر معادن به حساب می آید الزم است برای
جلوگیری از خام فروشی این ذخایر معدنی به طور
حتم صنایع جوار معدنی در شهرستان ایجاد شود
که ایجاد کارخانه ای مانند کک ،نیروگاه حرارتی و
صنعت  PVCمی تواند ارزش افزوده باالیی را نصیب
طبس به علت ایجاد صنایع باالدستی و پایین دستی
زغال سنگ کند« .طالیی مقدم» اشاره ای به حمایت
دولت به واسطه نیازی که به تولید برق دارد از نیروگاه
زغال سوز طبس دارد و می افزاید :هر چند مراحل بهره
مندی این نیروگاه از فاینانس نهایی شده اما دولت نیز

به عالوه اکنون  28واحد اقامتگاه بوم گردی در کنار
دیگر تاسیسات گردشگری مانند هتل های در دست

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

اجرا که امسال به اتمام می رسد بتواند پذیرای خیل
عظیمگردشگراندرفصلسفربهاینشهرستانباشد.
به گفته مهندس سید«مهدی طالیی مقدم» ضرورت
ایجاد زیرساخت های گردشگری در طبس به دلیل
قابلیت های فراوانی که دارد و قرار گرفتن در مسیر
استان های مسافرپذیر مانند خراسان رضوی
دوچندان است.
به عالوه بیشتر سرمایه گذاران حوزه گردشگری نیز
بخش خصوصی هستند که برای سرمایه گذاری در
این بخش رغبت زیادی دارند.
قابلیت دیگری که طبس نسبت به دیگر شهرستان
های خراسان جنوبی از آن بهره مند است برخورداری
این شهرستان از خط ریلی است که آن طور که نماینده
عالی دولت در طبس می گوید به این دلیل سرمایه
گذاری در حوزه صنایع جوار ریلی از اهمیت ویژه ای در
این شهرستان برخوردار بوده و در دستور کار مسئوالن
طبس برای استقرار و ایجاد آن قرار دارد.

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

ﺳﺎده

آنﭼﻪ در ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و  ٣ﻧﻮﺟﻮان 
از آﺎدﻣ ﻫﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎل ــﺰد ﻏــﺮق ﺷﺪﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗ اﺳﺖﻪﺑ رﺑﻂﺑﺎآﺷﻔﺘﻪﺑﺎزارارزدوﻟﺘ
ﻧﻴﺴﺖ ﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧ ﺑﻪ زدو ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺗﻮرﻫﺎ
ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺗﺒﺪﻞ ﺷﺪ .ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺰ ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن،
ﺗﺮﻴﻪ و ﺣﺘ ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن در اﻦ آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار ارز ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮا ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻫﺰﻨﻪا ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺖﺳﻮدﻫﻢازﺳﻔﺮﺗﻔﺮﺤ ﺧﻮدﺑﻪﺟﻴﺐ
ﺑﺰﻧﺪ .در اﻦ اوﺿــﺎع و اﺣــﻮال ﻫﻢ ﺎر و ﺑﺎر ﺗﻮرﻫﺎ
ﮔﺮدﺷﮕﺮﺑﺎﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهازﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﺑ اﻃﻼع
از ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻄ  ،ﺣﺴﺎﺑ ﺳﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ  °ﻋﺪه
ﺳﻮدﺟﻮ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﻦ آﻗﺎ ﻣﺴﺌﻮل آﺎدﻣ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎ
ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدش ،واﻟﺪﻦ ﺑﺎزﻨﺎن
را ﻓﺮﺐ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻮر ورزﺷ از اﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ
 °ﺳﻮد ﻫﻨﮕﻔﺖ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻨﺪ .ﻋﺒﺎرت ذﻞ ﻋﻴﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎدر ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦورﻣﺰﺎر اﺳﺖ ﻪ ﺧﻮدش و
ﻓﺮزﻧﺪشﻗﺮﺑﺎﻧ اﻦﺳﻮدﺟﻮ ﺷﺪهاﻧﺪ»:ﻣﺴﺌﻮلﺗﻴﻢ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﮔﻔﺖﺑﺮاﺳﻔﺮﺑﭽﻪﻫﺎﻫﻴﭻﭼﻴﺰﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻴﻢ،ﻓﻘﻂ
ﭘﺎﺳﭙﻮرتوﻋﻮارضﺧﺮوجازﺸﻮرراازﺷﻤﺎﻣ ﮔﻴﺮﻢ.
ﺑﻌﺪﻪﺑﭽﻪﻫﺎﺑﻪﺗﻴﻢرﻓﺘﻨﺪودرﺑﺎرهﺗﺎرﺦﭘﺮوازوﻣﺮاﺣﻞ
ﺳﻔﺮﺷﺎنﺳﻮالﺮدﻧﺪ،ﺑﻪآنﻫﺎﮔﻔﺘﻪﺷﺪﻪﺗﺎرﺦﭘﺮواز
١٥ﻣﺮداداﺳﺖ.ﺑﺎز٢روزﺑﻌﺪﻪﭘﺴﺮﻣﻦﺑﻪﺗﻤﺮﻦﺗﻴﻢ
ﻓﻮﺗﺒﺎلرﻓﺖوﺑﻪﺧﺎﻧﻪﺑﺎزﮔﺸﺖ،ﺑﻪﻣﺎﮔﻔﺖﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻋﻮض ﺷﺪه و ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اولﺑﻪآنﻫﺎﮔﻔﺖﭘﺎﺳﭙﻮرتﺑﻴﺎورﺪ،ﺑﻌﺪﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎ
را ﺗﺤﻮﻞ ﺑﮕﻴﺮد و ﺳﭙﺲ از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ وﺰا ﺮد و
اﻦﻪ ٥٠٠ﻮرو ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﻮاﻟﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻞ
دﻫﻴﺪ .ﺑﻌﺪ ﻪ ٥٠٠ﻮرو ﺣﻮاﻟﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ،ﮔﻔﺖ ﻪ
ﻫﺰﻨﻪﺑﻴﺮونرﻓﺘﻦوﻫﺮﺟﺎ ﻪﺑﺨﻮاﻫﻨﺪدرﺗﻔﻠﻴﺲ
ﺑﺮوﻧﺪ،ﺑﺎﺧﻮدﺑﭽﻪﻫﺎﺳﺖ!ﭘﺲ ٤٠٠-٣٠٠ﻮروﺑﺎﺪ
ﻫﻤﺮاﻫﺘﺎنﺑﺎﺷﺪ!«ﻣﺸﺎﺑﻪاﻦﻣﺎﺟﺮادرزﻣﺎﻧ ﻪدوﻟﺖ
ارزﻣﺴﺎﻓﺮﺗ ﭘﺮداﺧﺖﻣ ﺮدزﺎدرخدادهاﺳﺖ،اﻣﺎ
ﻓﻘﻂ  °ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺮده از اﻦ ﺳﻮدﺟﻮ
ﻫﻮﻟﻨﺎÉﺑﺮدارد.

ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

