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شهرستان ها
دوشنبه ۲۷فروردین۲۹ . ۱۳۹۷رجب  .۱۴۳۹شماره ۲۶۹۰

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

از گوشه و کنار استان

 1.5میلیون متر مکعب آب پشت بندهای خضری دشت بیاض ذخیره شد

هدر رفت روانآبهادرخشکسالیها
سدیدی -بارندگی های اخیر در نقاط مختلف استان
خیلی ها به ویژه کشاورزان را بیشتر از همیشه به
روزهای آینده امیدوار کرد ،در این بین مردم خضری
دشت بیاض هم طی چند روز گذشته هر چند شاهد
باران های سیل آسایی بودند که منجر به ذخیره سازی
یک و نیم میلیون متر مکعب آب در بندها و سازه ها شد
اما در نبود تمهیدات مناسب فرصت های خوبی از این
بارندگی ها در پهنه خشکسالی به صورت روان آب
هدر رفت  .به گزارش «خراسان جنوبی» اگر چه در
قسمتغربخضریدشتبیاضچندسیلبندتوسط
منابع طبیعی احداث شده است اما در قسمت جنوب
که همه ساله شاهد هدر رفت آب های روان می باشد،
تمهیداتی پیش بینی نشده است
آن طور که یکی از شهروندان وکشاورزان خضری
دشت بیاض می گوید :این شهر در محاصره
رودخانههای عظیم فصلی قرار دارد و هر ساله
بارندگیهای شدید موجب طغیان این رودخانهها و
وقوع سیل میشود.
به گفته عباسیان بیشتر سیالبهای فصلی از طریق
رودخانهها به سمت اراضی کشاورزی و آبگیرها
هدایتمیشوند،اماگاهاینسیالبهاازکنترلخارج
و موجب وارد کردن خسارات شدید به دامداران،
کشاورزان  ،مسیرهای ارتباطی و حتی منازل
مسکونی روستاهای همجوار میشود.
یکی دیگر ازاهالی روستای علی زنگی ادامه می
دهد :راه ارتباطی روستای علی زنگی به خضری
دشت بیاض همه ساله با کوچکترین بارندگی مسدود

می شود و باز با پیگیری های بخشداری و رسانه ها
بازگشایی و مرمت می شود.
«حمامی» می گوید :امسال هم هنوز راه ارتباطی به
طور کامل مرمت نشده است که بار دیگر خسارت دید
و خودروها را گرفتار سیل کرد.
وی گالیه دارد از این که منابع طبیعی برای جلوگیری
از هدر رفت آب های روان و پیشگیری از خسارت ها،
سد خاکی و سیل بند احداث نمی کند.
به گفته وی در شرایطی که خشکسالی امان مردم را
در آورده و طبل مهاجرت سال هاست در روستاها به

صدا در آمده است این دور از انصاف است که این باران
رحمت الهی به هدر رود و درست ذخیره سازی نشود.
« فتح آبادی» دیگر کشاورز این منطقه با اشاره به
بارندگی های روزهای اخیر می گوید :نه تنها این آب
باران بلکه هر ساله آب های زیادی به صورت روان آب
و سیل هدر می رود و فکری اساسی برای جلوگیری از
هدر رفت آن نمی شود.
رئیس دفتر منابع طبیعی خضری دشت بیاض با بیان
این که در خضری دشت بیاض و بخش نیم بلوک چهار
بند خاکی  ،دو سیستم پخش سیالب و حدود20سازه

بعد از  5سال وقفه

پروژه احداث سالن ورزشی فردوس فعال شد
گابیون و ...وجود دارد در پاسخ به این گالیه ها تصریح
می کند  :هر چند هر ساله مقداری از آب هدر می رود
اما منابع طبیعی با توجه به میزان اعتبارات برنامه
هایی را برای جلوگیری از هدر رفت و بهره وری آب
اجرا می کند به عنوان مثال در دو سیستم پخش
سیالب قسمت اردوگاه شهید کاوه خضری دشت
بیاض آبگیری انجام شده است.مهندس صادق نژاد
با اشاره به این که حدود یک و نیم میلیون متر مکعب
آب در این بندها وسازه ها ذخیره سازی شده است
ادامه می دهد :در روستاهای دهشک ،بنرگ و علی
زنگی نیز دو سازه با مشارکت مردم اجرایی و آبگیری
و هشت سازه و بندخاکی دیگر در بخش نیم بلوک
مطالعه شده که این طرح ها منتظر تامین اعتبار است
و به محض اختصاص اعتبار این کار اجرایی خواهد
شد  .به گفته وی از آن جا که باران ،هرچند به مقدار
کم ،در همه نقاط استان وجود دارد ،چنان چه بتواند
با اعمال مدیریت صحیح مورد استفاده قرار گیرد ،می
تواند برای جبران بخشی از کمبودهای موجود ،مفید
واقع شود .وی تاکید می کند :سدهای کوچک مورد
مطالعهدرآبخیزداریشاملبندهاوپشتههایخاکی،
سنگچین  ،گابیون ،بندهای چپری و استفاده از روش
های بیولوژیکی در آبخیزداری عالوه بر جلوگیری از
فرسایش خاک ،قطرات باران به سطح این سازه ها
برخورد می کند و در پشت یا کف این سازه ها جمع
می شود و می توان از آب جمع آوری شده در پشت
سدها به منظور شرب ،انرژی برق آبی و زراعت و...
استفاده کرد.

تا پایان فروردین ماه انجام می شود

تزریق اعتبار به 11طرح صنعتی روستایی استان

تا پایان فروردین ماه جاری  3.5میلیارد تومان برای
اجرای طرح های صنعتی روستایی استان پرداخت
می شود.
مدیر صندوق کارآفرینی امید استان با بیان این که
سه طرح صنعتی در نواحی روستایی خراسان جنوبی
تکمیل شده و آماده بهره برداری است ،گفت :این طرح
ها شامل کارخانه خوراک دام در روستای چاهداشی
نهبندان ،شرکت تعاونی بسته بندی زرشک در
روستای چاه اصفهانی سربیشه و پرورش ماهی
روستای ازمیغان طبس است.
«محمد زنگنه» افزود :این طرح ها جزء  11طرح
صنعتی مصوب شده برای نواحی روستایی خراسان

جنوبی بوده که برای اجرای آن ها  22میلیارد تومان
سرمایه گذاری و تسهیالت اختصاص یافته است .به
گفته وی  17میلیارد و  200میلیون تومان از هزینه
اجرای این  11طرح صنعتی از محل تسهیالت
صندوق کارآفرینی امید استان و بقیه از محل آورده
روستاییان تأمین می شود.
مدیر صندوق کارآفرینی امید با بیان این که تا کنون
 10میلیارد تومان از تسهیالت اختصاص یافته به
طرح های صنعتی روستایی استان ،پرداخت شده
است،افزود  3.5 :میلیارد تومان تا آخر فروردین
پرداخت می شود و بقیه در حال اختصاص به طرح
هاست .به گفته وی تسهیالت اختصاص یافته به طرح

های روستایی استان قرض الحسنه است که با سود
صفر درصد در مناطق مرزی و سه درصد در مناطق
غیر مرزی پرداخت می شود .
زنگنه افزود :تسهیالت ساخت این طرح ها به حساب
روستاییان واریز که اقساط آن پس از دو سال از محل
یارانه روستاییان پرداخت می شود و معافیت مالیاتی
تا  10سال از جمله مزایای اجرای طرح های صنعتی
و اشتغال زا در مناطق روستایی است.
وی گفت :با بهره برداری از این  11طرح صنعتی
روستایی ،برای  231نفر به طور مستقیم و  350نفر
به طور غیرمستقیم شغل ایجاد می شود و دو هزار و71
خانوار از مزایای آن بهره مند می شوند.

چند خط خبر

باران آمد،
تاالب کجی پر نشد
حسینینژاد-تاالب کجی نهبندان در شمال غربی
روستای چاه دراز با وسعت  22هزار هکتار پدیده
ای بی نظیر در شرق کشور بوده که با وجود بارندگی
های اخیر هنوز تشنه است.
به گزارش «خراسان جنوبی» ماه هاست در
برهوت کویر ،تاالب کجی نهبندان که مرهمی بر
زخم محرومیت مردمان زادگاهش بوده ،تشنه و در
انتظار مهربانی ابرهاست و به گفته رئیس حفاظت
محیط زیست نهبندان با این که بهار است و فصل
بارش های بهاری ،تا کنون فقط جرعه ای آب وارد
تاالب شده و به نظر می رسد رمقی برای آن باقی
نمانده است.
شکرگزار در ادامه از پناهگاه حیات وحش تاالب
کجی نمکزار به عنوان یکی از زیستگاههای مهم
پرندگان مهاجر آبزی در منطقه شرق کشور نام می
برد و می گوید :امسال نبود بارندگی باعث طوالنی
شدن دوره خشکی تاالب کجی نمکزار شده است

وی افزود :طرح های صنعتی مصوب شده برای
مناطق روستایی استان که با تسهیالت صندوق
کارآفرینی امید ساخته می شود 11 ،طرح شامل
کارخانه خوراک دام و مجتمع پرورش شتردر
چاهداشی نهبندان ،کارخانه های فرآوری و بسته
بندی زرشک در گازار بیرجند ،آرین شهر قاین ،حاجی
آبادزیرکوهوکارخانهبستهبندیمحصوالتکشاورزی
آیسک سرایان ،سه کارخانه بسته بندی محصوالت
کشاورزی در درمیان و خوسف ،بسته بندی زرشک در
سربیشه و پرورش ماهی ازمیغان طبس است.
گفتنی است مجتمع پرورش شتر چاهداشی نهبندان
در پایان سال گذشته به بهره برداری رسید.

چرا که کمبارشی سال گذشته نهبندان در۵۰
سال اخیر بیسابقه بوده است و اکنون نیز بارش
های بهاری آن قدر نیست تا عطش این تاالب زیبای
کویر را سیراب کند.
وی با اشاره به  2.6میلی متر بارندگی سال زراعی
در نهبندان تصریح می کند این میزان  ٩برابر کمتر

از مدت مشابه سال زراعی قبل است ضمن این که
در این چند روز نیز بارندگی در شهرستان نهبندان
به مانند دیگر نقاط استان نبود.وی بر این اساس
تاکید دارد :اگر وضعیت به همین منوال پیش رود
دیگر نباید امیدی به لبخند زیبای این تاالب به مردم
کویر و به خصوص پرندگان مهاجر آبزی داشت.

▪ ▪اردوی جهادی سه روزه دفتر بسیج دانشجویی
شهرستان قاینات با حضور  ۱۰نفر از دانشجویان
بسیجی در روســتــای مــحــروم چلونک در ۱۲۰
کیلومتری قاین برگزار شد .به گزارش خبرنگار
ما فعالیت اصلی این گروه عمرانی است و کمک
به ساخت حسینیه روستا و در کنار آن برگزاری
مسابقههای قرآنی و فرهنگی بــرای نوجوانان و
خــردســاالن روستا نیز توسط ایــن گــروه جهادی
انجام می شود.
▪ ▪رئــیــس اداره اوقـــاف و ام ــور خیریه شهرستان
سربیشه گفت ۴۵ :میلیون تومان توسط خیر
نهبندانی برای احداث سوئیت به حساب آستانه
مبارکه بی بی زینب خاتون(س) واریز شد« .امینی
نسب» افزود ۹ :باب سوئیت با امکانات کامل و۵۰
باب زائرسرا و کانکس برای اسکان زائران موجود
است و هفت باب سوئیت در مرحله سفت کاری
است که امسال به بهره برداری می رسد.
▪ ▪مــراســم بــزرگــداشــت اولــیــن شهید مــدافــع حرم
خــراســان جنوبی شهید «مرتضی بصیری پور»
روز گذشته در شهرستان درمیان برگزار شد.به
گــزارش خبرنگار ما این مراسم با حضور پرشور
مردم در شهر اسدیه برگزار شد.

هاتف-پروژه احداث سالن ورزشی انقالب فردوس بعد از پنج سال وقفه دوباره فعال شد .معاون توسعه
ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان گفت :عملیات اجرایی سالن ورزشی دو هزار متری مجموعه
انقالبفردوسکهبهدلیلتخلفپیمانکاردرنصبسازهوسولهغیراستانداردبادستوردستگاههاینظارتی
حدود پنج سال متوقف بود ازماه آینده آغازخواهد شد.
«مهران پور» تاکید کرد:پس ازانعقاد قرارداد براساس قوانین وضوابط و تعیین پیمانکار مربوط ،سوله
غیراصولی موجود جمع و سازه جدید واستاندارد نصب خواهد شد.
به گفته وی باتالش و پیگیری مسئوالن حدود۲۰میلیارد ریال برای تکمیل این پروژه مصوب شد و با تکمیل
این سالن مشکل شهرستان فردوس درخصوص برگزاری مسابقات هندبال ،فوتسال ،والیبال و بسکتبال
و سایر رشته های سالنی مرتفع خواهد شد.

طرحی برای به سازی بافت با ارزش روستاهای طبس
بافت با ارزش سه روستای شهرستان طبس به سازی می شود .به گزارش خبرنگار ما مدیر بنیاد مسکن
شهرستان طبس از اجرای طرح به سازی بافت با ارزش روستایی در نایبند ،اصفهک و پیرحاجات خبر داد.
« یوسفی پور» با بیان این که تاکنون هفت میلیارد و  ۲۰۰میلیون ریال به این طرح ها اختصاص داده شده
است افزود  :از این رقم چهار میلیارد ریال از محل اعتبارات سال گذشته تامین شده است.
وی اهداف طرح به سازی روستاهای نمونه را هم توسعه و ترویج فعالیت به سازی روستایی و توسعه اشتغال
و معیشت روستاییان برشمرد که در شهرستان طبس تاکنون روستای کریت تهیه طرح شده است.

تولید ساالنه 11.5تن عسل در خوسف
مشمولی-ساالنه حدود  11.5تن عسل در خوسف تولید می شود .مدیر جهاد کشاورزی خوسف در
کارگاه آموزشی دو روزه زنبور عسل که با شرکت  30نفر از زنبورداران شهرستان به صورت عملی و تئوری
برگزار شد گفت :این کارگاه دو روزه در راستای حمایت از تولید و بحث کارآفرینی برگزار شد و زنبورداران
با اصول اولیه پرورش زنبورداری از جمله چگونگی تهیه کندو  ،انواع بیماری ها  ،تغذیه و کوچ زنبورها در
جهاد کشاورزی خوسف آشنا شدند.
سید «حسن رضوی» افزود  :در خوسف 45نفر به کار تولید و پرورش زنبور عسل مشغول هستند و از سه هزار
و 200کلنی زنبور عسل ،ساالنه حدود  11.5تن عسل برداشت می کنند.
وی یادآور شد :عسل شهرستان و استان به دلیل رطوبت پایین از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار است.
فضایلی استاد پرورش زنبور نیز در این کارگاه آموزشی با بیان این که در خراسان جنوبی بیماری کنه در
بین زنبورها وجود دارد و بیشترین بیماری ها توسط این موجود منتقل می شود ،تاکید کرد :اگر در زمینه
پیشگیری و درمان بیماری منتقله اقدام نشود تمام کندوها از بین خواهد رفت.

98؛ پایان گازرسانی روستاهای باالی  20خانوار قاینات
تا پایان سال آینده تمام روستاهای باالی 20خانوار قاینات از گاز برخوردار می شوند.به گزارش خبرنگار
ما فرماندار قاینات گفت :تا پایان سال  98همه روستاهای باالی  20خانوار شهرستان از نعمت گاز بهره
مند خواهند شد« .کهن ترابی»افزود :سال گذشته  26روستای بخش مرکزی گازرسانی و در ایام دهه فجر
سال گذشته نیز مشعل گاز در  12روستای شهرستان روشن شد.
به گفته وی زنگ خطر مهاجرت بی رویه و بحران شدید آب و مهاجرت بی رویه به صدا در آمده است بنابراین
ضرورت دارد با ارائه راهکارهایی از این مهاجرت بی رویه جلوگیری کرد.

چالش

زباله گاهی در ارتفاعات خوسف
مشمولی -بوی مشمئز کننده ناشی از انباشت
تلی از کاغذ و مقوا ،الستیک ،منسوجات و ....
این مکان را به زباله گاه تبدیل کرده است.
این جا ارتفاعات معروف به «کم کالغ» در مسیر
فاطمیه به روستای شهنه در بخش مرکزی
شهرستان خوسف است که آن طور که از شواهد
پیداست در این مکان زباله های روستای
نصرآباد تخلیه و به صورت غیربهداشتی در
ارتفاعات و بندسارهای مردم رها می شود.
تلنبار شدن این زباله ها در ارتفاعات ،عالوه بر ایجاد منظره زشت و بوی آزاردهنده ،محل مناسبی را برای
رشد و نمو حشرات موذی فراهم کرده است.
از سوی دیگر با توجه به فصل بارش ،آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی به ویژه هنگام وقوع بارندگی و
سیل ،از عواقب این تخلیه های غیربهداشتی است که شاید برخی مسئوالن بهداشت و درمان گاه به راحتی
از آن چشم پوشی می کنند.
همچنین با توجه به این که این منطقه محل رفت و آمد مردم و چرای گوسفندان است باعث بیماری انسان
و دام می شود .بنابراین مسئوالن محیط زیست  ،بهداشت محیط  ،شورای بهداشت و کارگروه سالمت
شهرستان و شورای بخش و شهرستان ضرورت دارد بیش از این به سالمت مردم توجه کنند و بر مناطق
تحت کنترل خود نظارت بیشتری داشته باشند.
و در پایان این سوال مطرح می شود که آیا این نقطه به عنوان محل دفع زباله از سوی کارگروه سالمت
شهرستان تعیین و در جلسه مصوب شده که زباله را در محل رها یا این که دفع بهداشتی کنند؟!!

