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معاون استاندارخبرداد

یادداشت

محمد قانعی

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی

توسعهگردشگری
سالمت و چالش های
فرا رویآن
عکس :میثم دهقانی

حوزه گردشگری دامنه ای بسیار وسیع دارد که
یکــی از مهــم تریــن زیــر مجموعــه هــای آن
«گردشگری سالمت» است .عرصهای مهم که
توجه موثر بــه آن می تواند توســعه فزاینده این
صفحه 8
صنعــت را در اســتان هــای...

گزارش

حمیدرضا ناسخ

خبر

رئیس اداره راهداری خواف خبرداد:

اجرای روکش آسفالت محور
سنگان  -نیاز آباد

ابراهیم بای  /رئیــس اداره راهداری و حمــل و نقل جاده ای
خواف از اجرای روکش آســفالت محور ســنگان به نیازآباد به

آغاز گازرسانی به ۱۵روستای طرقبه
زمستان روستاهای طرقبه سخت و سرد است
و اســتخوان سوز.بســیاری از ایــن روســتاها
در مناطــق کوهســتانی واقــع شــده و صعــب
العبورند و تهیه ســوخت بــرای مــردم بیش از
 ۱۵روســتای بخش طرقبه شهرستان طرقبه
و شــاندیز مصیبــت اســت .در واقــع داســتان
گازرسانی به روســتاهایی از قبیل دهبار ،مج،
کالتــه آهن،مایــان علیا،مایان ســفلی ،مایان
وسطی ،ازغد ،مغان،تجر،کالته عبدل ،بالندره
و روســتاهای معروف به بلــوک اردمه قصه ای
است که وعده های آن به قول اهالی و مسئوالن
محلی به سال های۸۵و ۸۶می رسد.مهندس
صادقی عضو شورای مایان علیا و عضو شورای
بخــش طرقبه دربــاره وعده گازرســانی به این
روســتاها می گوید:شــرکت گاز تاکنون وعده
های متعددی برای شروع عملیات گازرسانی
داده است و ما نیز در پاســخ به مطالبات مردم
این وعده ها را متذکر شدیم.
نریمــان دهیــار روســتای مایــان وســطی نیز
میگویــد :از ســال ۸۶شــرکت گاز متعهــد به
گازرسانی به این روستاها شده و گفته پیمانکار
را هم مشخص کرده است.
فغانی عضو شورای روستای ازغد نیز جلسات
و تعهدات شــرکت گاز را برای گازرسانی بیان
می کنــد و می افزاید:در بهمن ســال گذشــته
مقرر شــده بود که گازرســانی به این روستاها
را با اولویت ســه روســتای مایان ســفلی،علیا
ووســطی آغــاز کنند امــا به وعــده خــود در آن
زمان عمــل نکردند.یکــی از اهالی روســتای
تجر نیــز از مشــقت تهیه ســوخت مــی گوید و
از اینکه زمســتان های ســرد این منطقــه را با
تهیه نفت و گازوئیــل و ســیلندرهای گاز مایع
ســپری می کنند.او اضافه می کند:بســیاری
از جوانــان بــه دلیــل نبــود امکاناتــی از قبیل
گاز راهی مشــهد شــده اند و در حاشــیه شــهر
زندگی می کنند.محمدی از اهالی روســتای
دهبــار نیز بیــان مــی کنــد :همه روســتاهای
طرقبه شــاندیز گردشــگری هســتند و با نبود
امکاناتــی ازقبیــل گاز چگونه از گردشــگران
پذیرایی کنیم و چگونه موجب جذب گردشگر
وماندگاری آن ها در روســتا شــویم؟ مشمول،
عضو شــورای مایان ســفلی هم به گزارشگر ما
می گوید:مسئوالن صعب العبور بودن و هزینه
بر بودن گازرسانی به روســتاهای مارا گوشزد
میکنند وبرایهمینهمگازرسانیراتاکنون
بــه تعویــق انداختند و ایــن در حالی اســت که
روستاهای دور افتاده و صعب العبور دیگری در

همین استان گازرسانی شده اند که البته حق
شاناستاماروستاهایمادرهمسایگیکالن
شــهر مذهبی مشــهد تازه درحال گازرســانی
اســت.یکی از اهالــی روســتای مایــان علیا به
موضوع دیگری اشــاره می کند و آن هزینه هر
علمک گاز یا گازرسانی به یک خانوار است که
گفته شــده در مناطق جلگه ای شش میلیون
تومان و در مناطق صعب العبور و کوهســتانی
هشت میلیون تومان برای دولت هزینه دارد.
آغاز عملیات گازرسانی
وقتی گالیه های اهالی روســتاهای یاد شــده
را بــا مهنــدس جزایــری معــاون شــرکت گاز
شهرســتان طرقبه شــاندیز در میان گذاشتم،
وی گفت :پیمانکار گازرسانی به این روستاها
مشخص شده و شــرکت گاز استان نیز اولویت
ها را تعیین کرده و بر اساس اولویت ها عملیات
گازرسانی از چهار هفته قبل از دهبارآغازشد.
وی افزود:بر اساس قرارداد و اولویت ،عملیات
گازرسانی از محوطه روســتاها تا شبکه اصلی
انجام می گیرد و ابتدا گازرسانی از روستاهای
دهبــار و کالته آهن آغاز می شــود چــرا که زیر
ســاخت هــا در ایــن روســتاها فراهم و مســیر
جــاده ای آن ها هموار اســت ولی روســتاهای
صعب العبورتر در مراحل بعــدی قرار دارند به
عنوان مثال ســه روســتای مایانات در اولویت
سومگازرسانی است که البته فاصله گازرسانی
به روستاهای اولویت سوم نسبت به روستاهای
اولویــت اول ســه تا شــش ماه اســت.مهندس
جزایــری اظهــار کرد:روســتاهایی کــه نیاز به
تقویتزیرساختهاازقبیلایستگاههایپمپاژ
و تقلیل فشار دارد یا قرار است تخریب بیشتری
در مســیر آن ها صورت گیــرد در اولویت های
بعدی بــرای گازرســانی اســت.البته موضوع
دیگــری کهممکن اســت رونــد گازرســانی به
این روستاها را باکندی مواجه کند تنش های
قیمتی اخیر اســت که با توجه به قراردادهایی
که قبال با پیمانکار منعقد شــده اندکی فشــار
به پیمانکار مــی آورد  ،موضوعی کــه این مقام
شرکت گاز طرقبه شاندیز به آن اشاره کرد.
فرماندار:مردم حق دارند آن ها از وعده ها
خسته شده اند
وقتیگالیــه های مــردم را با فرمانــدار طرقبه
شــاندیز در میــان گذاشــتیم وی گفت:مــردم
حق دارند گالیهکنند چرا که آن ها از وعده ها
خسته شده اند.

شهرستان ها
طول پنج کیلومتــر خبر داد.ســعید محمود زاده به خراســان
رضوی گفت  :رویه راه مناســب  ،ســبب تســهیل در کار تردد و
افزایش ایمنی و نیز کاهش تصادفات می شود.وی با بیان این
که عملیات روکش آسفالت محور پرتردد سنگان به نیازآباد به
طول پنج کیلومتر در عرض شش متر و ضخامت سه سانتی متر
انجام شد ،افزود  :اجرای این پروژه به صورت پیمانی بود که با
اعتباری بیش از  600میلیون تومان به اتمام رسید.

رئیــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خــواف
خاطرنشــان کرد :شهرســتان خــواف دارای بیــش از 220
کیلومتــر راه اصلــی و  500کیلومتــر راه روســتایی اســت
که عملیــات روکش آســفالت محورها ،هر ســال به تناســب
اعتبــارات در برنامه ایــن اداره قــرار میگیرد که بــا توجه به
خرابی محورها و اولویتبندی انجام شده برای انجام روکش
محورهای منتخب اقدام میشود.
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