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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

با خبرنگاران

طرح تفضیلی شهر آیسک نهایی شد
عربنجات-طرح تفضیلی شهر آیسک نهایی شد.رئیس شورای اسالمی شهر آیسک به خبرنگار ما گفت :با
پیگیری های مکرر شورای شهر در راستای تعیین تکلیف توسعه و تحقق اهداف شهری طرح جدید تفضیلی
شهر آیسک تهیه و در جلسات متعددی از آن دفاع شد.
«غالمرضا صنعتی» افزود :بر اساس برنامه در جلسه روز گذشته شورای عالی معماری و شهرسازی در استان
با حضور رئیس شورای شهر آیسک و شهردار این طرح نهایی و تصویب شد.

گوسفندان قاچاق زیر بار کود حیوانی

محموله  50راسی دام زنده قاچاق که به طرز ماهرانه ای در کامیون و در پوشش بار کود حیوانی به مقصد
کرمان جاسازی شده بود در مبادی خروجی نهبندان توقیف شد.
رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان گفت :یک دستگاه کامیون حامل  50راس گوسفند بدون مجوز
بهداشتی -قرنطینه ای دامپزشکی که از شهرستان زابل و در پوشش کود حیوانی به مقصد شهرستان
کرمان طی مسیر می کرد در آخرین نقطه نهبندان توسط پاسگاه انتظامی دهسلم متوقف شد.
«محمد راه انجام» اظهار کرد:این محموله دام قاچاق به طرز ماهرانه ای و با نصب سقف کاذب و ایجاد تهویه
برای زنده ماندن گوسفندان در عقب کامیون جاسازی و روی سقف کاذب برای فریب ماموران نیروی
انتظامی با کود حیوانی پوشانده شده بود.

 60هزار گردشگر در نهبندان

مرندی -نوروز امسال بیش از  ٦٠هزار گردشگر داخلی و خارجی در قالب تورهای گردشگری و انفرادی
از آثار طبیعی و جاذبه های تاریخی و گردشگری نهبندان بازدید کردند.
مسئول نمایندگی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری نهبندان گفت  :تنها در نوروز  ٩٦تعداد ٦٠
هزار گردشگر داخلی و خارجی در قالب تورهای گردشگری و انفرادی از آثار طبیعی و جاذبه های تاریخی
و گردشگری نهبندان بازدید کردند .
«شبانی» افزود  :کوه های مریخی  ،آسبادها  ،موزه مردم شناسی  ،ریگ یالن حیدرآباد  ،روستای گردشگری
دهسلم و ...از جمله مکان هایی است که گردشگران از آن دیدن کردند و مهمترین مقصد آنان بیابان لوت
و روستای دهسلم بوده است.

واژگونی تریلر در سه راهی بصیران

مشمولی -واژگونی یک دستگاه تریلر در سه راهی روستای بصیران دهستان قلعه زری راننده این خودرو را
روانه بیمارستان کرد .به گزارش «خراسان جنوبی» در این حادثه که روز گذشته اتفاق افتاد راننده دستگاه
تریلر مصدوم و توسط اورژانس به مرکز درمانی بخش و سپس به بیرجند منتقل شد .
به گفته اهالی در این نقطه چند بار حوادث خطرناکی رخ داده و باعث مصدوم شدن سرنشینان خودروها
شده و بر این اساس ایجاد گاردریل در این سه راهی و ایجاد کاهنده سرعت در داخل روستای بصیران
ضروری است .
دهیار روستای بصیران در این زمینه به خبرنگار ما گفت  :با توجه به نزدیک بودن محور بصیران به خوسف
همه خودروهای سنگین معادن نهبندان از این محور تردد می کنند و با سرعت از میان روستای بصیران می
گذرند و باعث حوادث خطرناک می شوند « .کهنسال» افزود :بارها برای ایجاد کاهنده سرعت و گاردریل
مکاتبه شده ولی تاکنون ترتیب اثر داده نشده است .

مخالفت ها با دو مرحله ای شدن شارژ چاه موتورهای آیسک

شورای اسالمی شهر آیسک با دو مرحله ای شدن شارژ چاه موتورهای کشاورزی مخالفت کرد .رئیس
شورای اسالمی شهر آیسک گفت :در چرخه مدیریت مصرف آب مسئوالن با سیاست های نسنجیده خود
مشکالتی را به وجود آورده اند طوری که کشاورز نمی تواند برای کاشت و آبیاری اقدام کند بنابراین مدیران
آب منطقه ای و جهاد کشاورزی باید مدیریت مصرف همین میزان آب را به خود کشاورز بدهند تا براساس
سهم آب خود اقدام به مدیریت کشاورزی کند.
«صنعتی» تاکید کرد :این کشاورز است که می تواند برنامه ریزی کند که با این مقدار آب محدود چه نوع
کشتی انجام دهد.
وی با تاکید بر این که مدیریت مصرف آب باید به خود کشاورزان واگذار شود ،گفت :این طرح که شارژ چاه
موتورها در دو مرحله در سال انجام شود طرحی غیر کارشناسی و غیر منطقی است.
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شهرستان ها

تاالب زیبایکجیدربرهوتاعتبار
مرندی -بی انتهاست به وسعت تن پوش سفیدی که
بر تن دارد و به اندازه افقی که در گستره ذهن و چشم
برای همیشه نقش می بندد .باید مسافر بیابان و کویر
شوی تا بتوانی روزهای زمستانی و بهاری ،در چشمان
سراسر زالل و پاک تاالب ،زیبایی بی و حد و حصرش
را به نظاره بنشینی اما با این عمق زیبایی ،ماه هاست
در دل کویر برهوت ،این دریاچه که مرهمی بر زخم
محرومیت مردمان زادگاهش بوده تشنه است و در
انتظار مهربانی ابرها.

اول از آب های سطحی و در درجه دوم تحت تاثیر آب
های زیرزمینی است .بر اساس آمار بیش از پنج هزار
پرنده مهاجر هر سال به این منطقه مهاجرت می کنند
طوری که در این بین پرنده ای به نام زاغ بور که گونه
ای نادر در دنیاست را فقط در حاشیه کویرهای ایران
در استانهای سمنان ،یزد و خراسان جنوبی میتوان
یافت که البته بیشتر ،این نوع پرنده در خراسان جنوبی
و آن هم فقط در تاالب کجی نمکزار زندگی می کند و
محل اصلی زندگی آن در قیچزارهاست.
وی ادامه می دهد :بنابراین از آن جا که در فصول پاییز
و زمستان این تاالب دارای آب است محل امنی برای
پرندگان مهاجر آبزی محسوب می شود و با داشتن

برآمدگی ها ،خشکی و پوشش گیاهی ،محل مناسبی
برای تخم گذاری پرندگان است اما با توجه به نبود
بارندگی در سال  ، 96آبگیری تاالب به قسمت هایی
از حاشیه آن محدود شده که تغذیه آن بر اثر باال آمدن
سطح آب زیرزمینی و ایجاد چشمه هایی در کرانههای
تاالب است .
رئیس حفاظت محیط زیست نهبندان با بیان این که
خشکی تاالب در این فصل از سال  ،در سالیان اخیر
بی سابقه بوده است اظهار می کند:این مسئله کاهش
شدید حضور پرندگان مهاجر نسبت به سال های
گذشته را به دنبال داشته است.
وی از اقدامات اداره محیط زیست برای احیای این
دریاچه صحبت به میان می آورد و ادامه می دهد:
اجرای طرح های الیروبی مسیرهای منتهی به تاالب
از جمله اقداماتی است که در سالیان گذشته با هدف
افزایش ورودی سیالب ها به تاالب و افزایش دوره
آبگیری آن انجام شده است.
به گفته وی با توجه به شدت مسئله گریبانگیر در این
منطقه زیستی زیبا امسال پیگیریهای الزم از طرف
اداره کل برای دریافت اعتبار در این زمینه صورت
گرفت و قول مساعد داده شد بنابراین باید منتظر
اعتبارات باشیم تا شاید بتوان از مرگ این دریاچه
زیبای کویر جلوگیری کرد.
وی می گوید :آن چه به گوش می رسد حاکی از آن
است که تن زیبای تاالب کجی فروردین سال آینده قرار
است به دست سازه های هنرمندان آن هم در سطح
بین المللی مزین شود اما با توجه به زیبایی های این
تاالب برای گردشگران و به خصوص هنرمندان باید
بیشتر نگران تخصیص اعتبارات شد.

ادارات شهرستان راه اندازی می شود فقط محصوالت
صنایع دستی و تولیدات بومی و محلی بخش شوسف
عرضه خواهد شد  .در این نشست مقرر شد برای مرمت
و حصارکشی اداره پست اقدام شود و پس از مرمت
و ثبت به عنوان موزه بوم گردی به فعالیت خود ادامه
دهد وپس از ثبت ملی اداره پست به عنوان اثر تاریخی
و فرهنگی توسط میراث فرهنگی شهرستان مرمت
کامل آن به صورت  100درصد انجام شود.
رئیس اداره پست شهرستان نهبندان هم در این جلسه
قولدادبرایحمایتازتولیدکنندگانصنایعدستیو
محصوالت منحصر به فرد شهر شوسف از طریق فضای
مجازی در ارسال مراسالت پستی تا یک چهارم نرخ
پستی تخفیف بدهد .
به گفته رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری نهبندان تپه شغاد شوسف به عنوان یک
شهر زیر زمینی شناخته شده است و ثبت آن در دستور

کار میراث فرهنگی شهرستان قرار دارد « .شبانی»
افزود  :سال آینده یکی از آسبادهای موجود در شهر
توسط میراث فرهنگی مرمت و بازسازی می شود و
همچنین برای مرمت و بازسازی اداره راه تفاهم نامه
ای بین اداره راه و شهرسازی و میراث فرهنگی  ،صنایع
دستی و گردشگری برای بازسازی ساختمان آن بسته
شده است و در این کار به حمایت و همکاری شهرداری
شوسف هم نیازمندیم .
در این نشست قرار شد با عنایت به این که قدمت
نمایندگی فعلی آموزش و پرورش همانند ساختمان
ژاندارمری به اوایل دوران پهلوی بر می گردد اقدامات
الزم برای ثبت این مکان تاریخی توسط میراث
فرهنگی انجام شود.
«صحراگرد» رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان
هم برای تامین قیر برای آسفالت دو کیلومتر از مسیر
باقی مانده بلوار معلم تا سد تغذیه ای قول مساعد داد.

• •برق امید به بهار

تاالب کجی نهبندان ،پدیده ای بی نظیر در 75
کیلومتری نهبندان و در حاشیه محور ارتباطی بیرجند
به زاهدان با وسعت  22هزار هکتار این روزها سخت
چشم انتظار باران های بهاری است .
هرچند از قول مسئوالن امرگفته می شود کمبارشی
امسال نهبندان در  ٥٠سال اخیر بیسابقه بوده
و بارندگی سال زراعی جاری این شهرستان ٢.٦
میلیمتر بوده که  ٩برابر کمتر از پارسال است اما باز هم
برق امید به بهار در این تاالب هویداست.
از آن جا که شروع آبگیری تاالب فصل پاییز است اما
با خساست آسمان کویر ،از ابتدای سال تا کنون فقط
جرعه ای آب وارد تاالب شده و اکنون نفس های آن به
شماره افتاده است .طوری که رئیس حفاظت محیط
زیست نهبندان در گفت وگو با خراسان جنوبی می
گوید :پناهگاه حیات وحش تاالب کجی نمکزار یکی
از زیستگاههای مهم پرندگان مهاجر آبزی در منطقه
شرق کشور است اما امسال نبود بارندگی باعث
طوالنی شدن دوره خشکی تاالب کجی نمکزار شده

است .کاظم شکرگزار تصریح می کند :تاالب کجی
و محدوده هایی از اراضی جنگلی اطراف آن سال
 ۸۶به عنوان منطقه شکار ممنوع و سال  ۸۹با توجه
به پتانسیل های باالی آن در ایجاد زیستگاه و پناهگاه
مناسب برای حیات وحش و پرندگان مهاجر آبزی،
به عنوان پناهگاه حیات وحش ارتقا یافت و در زمره
مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست
قرار گرفت.

• •کاهش پرندگان مهاجر

وی می گوید  :تاالب کجی نمکزار جزء تاالبهای
موقت یا فصلی محسوب میشود و تغذیه آن در درجه

در نشست شورا و مسئوالن  3اداره نهبندان مطرح شد:

وعده های آخر سال برای شوسف

مقیمی – در نشست اعضای شورای اسالمی شهر
شوسف با مسئوالن سه اداره میراث فرهنگی  ،صنایع
دستی و گردشگری ،راه و شهرسازی و پست مهم ترین
چالش های این شهر مطرح شد و البته مسئوالن این
ادارات وعده هایی برای رفع این مشکالت دادند .
«حسن اردونی» نایب رئیس شورای شهر شوسف در
این نشست ساختمان های ژاندارمری  ،اداره های
راه و پست  ،نمایندگی آموزش و پرورش  ،قلعه ایدر یا
همان بافت ده قدیمی شوسف  ،تپه شغاد (چغات)،
قلعه دختر ،بند بخشدار و آسبادهای شوسف را از جمله
آثارتاریخیومیراثفرهنگیومکانهایمناسببرای
گردشگری در شهر شوسف معرفی کرد و از مسئوالن
خواست برای مرمت و بهره برداری مناسب از این

ظرفیت ها تالش کنند  .بخشدار شوسف هم با تاکید
بر اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از
تخریب طبیعت به جاده ای که قرار است در جنگل بنه
برای بهره برداری از معدن گچ کشیده شود اشاره کرد
و افزود  :با توجه به تردد کامیون های حمل گچ ،برای
جلوگیری از خشک شدن جنگل که ثبت ملی هم شده
است باید راهکاری اندیشید.
شهردار شوسف نیز با اشاره به اهمیت حفظ آثار
تاریخی و بهره برداری مناسب از این ظرفیت ها در
راستای طرح های اشتغال زایی مرتبط با صنعت
توریسم و گردشگری به احداث یک بازارچه عرضه
محصوالت سنتی و صنایع دستی در ورودی شهر اشاره
و اظهار کرد :در این بازارچه نوروزی که با همکاری

