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شهرستان ها
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سیرقهقراییمراتعدرقاینات

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

از گوشه و کنار استان

بررسی مشکالت یک واحد تولیدی

تولید علوفه به یک سوم کاهش یافت

حقانی  -افزایش جمعیت قاینات طی سه دهه گذشته به بیش از
دو برابر و به کار گرفته نشدن قابلیت های اشتغال زایی به هجوم
بهرهبردارانازمراتع(دامداری)بهعنواندردسترسترینمشاغلو
به همان نسبت افزایش تعداد دام در روستاها ،منجر شده است .این
پدیده در کنار خشکسالی ،کاهش بارندگی ها و برداشت بیرویه
و غیر اصولی از منابع آبی و در نتیجه کاهش سطح سفره های آبی
زیرزمینی ،کم شدن دبی خروجی یا خشکیده شدن قنات ها و
چشمه سارها و در نتیجه کاهش تولید علوفه در مراتع و همچنین
کاسته شدن سطح زیر کشت گیاهان علوفه ای و غالت در کنار هم
سبب شده است که از ظرفیت تولید مراتع کاسته شود تا جایی که
مراتع فقط ظرفیت تولید علوفه برای یک سوم دام موجود را دارد.
از این رو فشار وارده بر مرتع به دلیل چرای بی رویه سبب شده
است مرتع ،سیر قهقرایی داشته باشد و با کاهش تنوع گونه های
خوش خوراک برای دام گونه های مهاجم و غیر خوراکی مثل سپند
جایگزینشود.رئیسادارهمنابعطبیعیوآبخیزداریقایناتبابیان
این که عوامل تخریب طبیعت فقط خشکسالی و وجود دام مازاد
بر ظرفیت مرتع نیست ،افزود :برداشت های غیر اصولی از منابع
طبیعی در قالب معدن کاری ،توسعه صنایع چون کاغذ ،احداث
بزرگ راه ها و اجرای خطوط انتقال بدون جبران خسارت های
ناشی از آن ،توجه نکردن به ارزیابی آثار توسعه (توسعه کشاورزی
در این منطقه با اقلیم بیابانی از طریق برداشت بی رویه منابع آب
زیرزمینی) در کنار بقیه عوامل سبب شده است تا طبیعت تخریب
شود .مهندس «احمد گلی» ،با ابراز تاسف از این که دامداران مرتع

دار نیستند همه آن ها را چوپان دانست ،چرا که بین مرتع دار و
دامدار تفاوت وجود دارد.
وی ،با اشاره به این که یک مرتع دار همیشه به فکر مدیریت چرای

کمک صندوق بازنشستگی به سیل زدگان بشرویه
پورغزنین -شرکت هلدینگ صنایع غذایی ،کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشور 
ی
 730میلیون ریال به سیلزدگان بشرویه کمک کرد .رئیس جمعیت هالل احمر بشرویه ،به بسیج
امکانات ،خدمات رسانی و حمایت از سیلزدگان اشاره و اظهار کرد :این کمک ها شامل اقالمی
مانند پتو ،پوشاک ،کنسرو لوبیا ،تن ماهی و فراورده های لبنی است« .رمضانیان مقدم» ،ادامه
داد :عالوه بر جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی برای هموطنان سیل زده مناطق کشور ،از
ابتدای شروع بارندگی و سیل در شهرستان نیز جمعیت هالل احمر در کنار سیل زدگان حضور
یافت و خدمات امدادی از قبیل تخلیه آب منازل ،توزیع چادر ،پتو و مواد غذایی بین سیل زدگان در
روستاهای بندان ،چاه علی ،ریگو ،زین آباد ،هنویه ،شیبانی ،کالته حمام ،نایگ ،مهدی آباد و ...
از دهستان نیگنان و همچنین مناطقی از شهر ارسک ارائه کرده است .به گفته وی ،در کنار ارائه
خدمات به افراد سیل زده توسط هالل احمر بشرویه ،بیش از  12میلیون تومان کمک های نقدی
مردم نوعدوست شهرستان به حساب جمعیت هالل احمر برای کمک به مناطق سیل زده کشور
نیز واریز شده است.
وی ادامه داد :عالوه بر واریز کمک های نقدی 30 ،میلیون تومان کمک های غیر نقدی و اهدایی
شهروندان شامل پتو ،مواد غذایی ،پوشاک ،لوازم التحریر ،اسباب بازی و  ...نیز جمع آوری و بسته
بندی و طی سه مرحله به جمعیت هالل احمر استان منتقل شد تا به مناطق سیل زده کشور ارسال
شود.
«سدیدی» ،از خضری دشت بیاض هم گزارش داد ،رئیس مرکز نیکوکاری جواد االئمه (ع) این شهر
از ارسال دومین محموله کمک های اهدایی خیران و مردم بخش نیمبلوک برای مناطق سیل زده
خبرداد.حجت االسالم«علیزاده» ،افزود :اینکمکها 45میلیونتومانبهصورتنقدیوغیرنقدی
بود به عالوه ،مردم روستای گزنشک هزار و  700قرص نان به مردم مناطق سیل زده کمک کردند.

مرتع و روش های احیا و اصالح و توسعه پایدار آن است ،ادامه داد:
در حالی که یک دامدار و دامپرور به فکر پرورش دام خود است و
به احیا و نابودی مرتع خود توجهی ندارد بلکه در این فکر است که

چقدر گوشت ،شیر و پشم بفروشد و در این مسیر کمترین هزینه را
داشته باشد .به گفته وی ،اداره منابع طبیعی و آبخیزداری با اجرای
طرح های حمایتی در قبال طبیعت از جمله قرق ،احیا ،اصالح
مراتع غنی سازی ،نهال کاری جنگل ،بیابان زدایی و بوته کاری با
استفاده از گونه های بومی و ساز و کار در مراتع به دنبال این است
که تا حدودی از روند تخریب مراتع بکاهد ،همچنین با اجرای طرح
های ممیزی و مرتع داری در پی این است که مرتع داری را جایگزین
دامپروری کند .وی گفت :در بخش کشاورزی ،آبخیزداری و احداث
سدهایخاکینقشمهمیدرتبدیلسیالبهابهفرصتواستفاده
کشاورزان از آن دارد طوری که اجرای طرح های آبخیزداری در
این حوزه ها در کنار تقویت پوشش گیاهی ارتفاعات و جلوگیری از
تخریب آن ها ناشی از چرای بی رویه سبب جلوگیری از جاری شدن
سیل و کند کردن سرعت آب در دامنه ها و نفوذپذیری در خاک شده
است .او ،با بیان این که در قاینات بیش از  140سازه آبخیزداری
اجرا شده است که می تواند  11میلیون متر مکعب آب را در خود
ذخیره کند ،افزود :معدن کاری در شهرستان و استان ،بالی جان
طبیعت شده است ،طوری که بر اثر عملیات معدنی و جاده سازی
پوشش گیاهی آسیب دیده و سطح خاک تخریب و تصرف شده و به
تدریج از سطح مراتع کاسته و سبب افزایش فشار چرای دام به بقیه
قسمت ها می شود .به عالوه ،با ابراز تاسف آب ها را آلوده کردیم و
با برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی باعث خشکیدن چشمه
سارها و قنات ها شده ایم طوری که کیفیت آب آشامیدنی بسیار
کاهش یافته است و دیگر نمی توان ازآب چاه ها نوشید.

سدی که می تواند سد مهاجرت مرزی ترین روستا شود

قرار است از سال  84سد خاکی در روستای
مشوکی احداث شود اما در حد وعده باقی مانده
است و روان آب هایی که می تواند مورد استفاده
مردم این روستا باشد وارد افغانستان می شود در
حالی که جمعیت این روستا در چند سال اخیر به
دلیل مشکالت متعدد از جمله بیکاری ،نبود درآمد
و خشک شدن قناتها رو به کاهش است .روستای
مشوکی در فاصله  18کیلومتری مرز افغانستان و
 60کیلومتری مرکز بخش درح و  230کیلومتری
مرکز استان واقع شده است« .خسروی» ،یکی از
اهالی مشوکی که تا پایان سال گذشته دهیار روستا
بود اما استعفا داده است در گفت و گو با خبرنگار
ما ،با بیان این که دولت از سال  84قرار است در
باالتر از روستای مشوکی سد خاکی ایجاد کند تا
آبی که از روستاهای باال هنگام بارندگی جاری
می شود به این سد منتقل شود ،افزود :روستای
مشوکی به «هفتاد رود» معروف است ،چرا که
تعداد زیادی رود از آن می گذرد و اگر سدی ایجاد
شود کشاورزی بسیار رونق می گیرد اما این کار
را نمی کنند و زمستان آب رودخانه این روستا به

افغانستان می رود.
یکی دیگر از اهالی هم از بیکاری و بی آبی گالیه
دارد ،این که در روستا هر نوع محصولی حاصل
میشود اما آب نیست و مردم به همین دلیل در
حال مهاجرت هستند« .خسروی» ،اظهار کرد:
چند سال است که می خواهند سدی احداث کنند
و با این که اعتبار آن اختصاص یافته است معلوم
نیست چرا کار شروع نمی شود .به گفته وی ،با
توجه به خشکسالیها و مشکالت ،بسیاری از
مردم به شهرها مهاجرت کرده اند در صورتی که اگر
برای روانآب هایی که به سمت افغانستان جاری
است تدبیری اندیشیده شود مردم مانده در روستا
میتوانند امورشان را بگذرانند.
وی ،با اشاره به این که بسیاری از افراد برای
تامین معیشت خانواده ناچارند برای کار به
سمت بازارچه مرزی بروند گفت :حدود  250تا
 300نفر از روستاهای مختلف بخش ،برای کار
به سمت این بازارچهها میروند که در مدت چند
سال ،دچار عوارض جسمی می شوند و گاهی
در معرض آسیبهای اجتماعی هستند .او ادامه

داد :ساالنه حدود هشت خانواده از این روستا
مهاجرت میکنند و به حاشیه شهرها می روند که
این روند می تواند در آینده نزدیک سبب خالی
شدن روستاهای مرزی شود ،این در حالی است
که یک شرکت سهامی زراعی در منطقه وجود
دارد که می تواند روشنی بخش چراغ بسیاری از
منازل مردم روستاهای بخش درح باشد .معاون
طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای استان هم با
بیان این که برای کنترل مهار سیالب ها در منطقه
مشوکی از سال  84مطالعات احداث سد برای این
منطقه انجام شده است افزود :با توجه به مطالعات
انجام شده و بررسی های الزم امكان احداث سد
مخزنی در منطقه وجود نداشته و احداث سد تغذیه
مصنوعی ،در دست بررسی است« .احسانی»
ادامه داد :امسال مطالعات طرح با رویكرد تغذیه
مصنوعی در دستور كار قرار گرفته است كه پس
از انتخاب مشاور ،انجام مطالعات و تصویب آن،
عملیات اجرایی طرح آغاز خواهد شد .وی پیش
بینی کرد :در صورت تامین اعتبار الزم ،پروژه تا
سال  1400اجرایی شود.

مشکالت کارخانه گندله آهن سربیشه در جلسهای با حضور
جمعی از مسئوالن مرتبط بررسی شد .به گزارش«خراسان
جنوبی» ،در این جلسه مدیر کارخانه ،با اشاره به
سرمایهگذاری انجام شده در این واحد تولیدی ،گفت:
مجوزهای الز م برای احداث گرفته شده است و در حال
تجهیز کارگاه ها و ساخت سوله ها هستیم« .علمداری»،
افزود ۳۰:درصد آورده پروژه مربوط به بخش خصوصی و
 ۷۰درصد تسهیالت بانکی است که مشکل حال حاضر،
تخصیصنیافتنمنابعبانکیاست.بنابراینگزارش،باتوجه
به این که این طرح ،اشتغال زایی بسیاری در منطقه ایجا د می
کند و همچنین در حد فاصل بیرجند و سربیشه قراردارد،
دکتر «افضلی» ،نماینده مردم نهبندان و سربیشه هم گفت:
مشکل پروژه در مجمع نمایندگان استان مطرح شده است و
از این پروژه حداکثر حمایت به منظور تسریع در اعطای سهم
بانکها انجام می شود.

پیاده روی خانوادگی در خضری
سدیدی -همایش پیاده روی خانوادگی منتظران ظهور،
در خضری دشت بیاض برگزار شد .به گزارش «خراسان
جنوبی» ،به منظور اشاعه و ترویج فرهنگ انتظار و مهدویت،
همایش پیاده روی منتظران ظهور گرامی داشت نیمه
شعبان با حضور  500نفر از ارادتمندان به ائمه اطهار(ع)
برگزار شد و آن ها مسیر سه کیلومتری مسجد امام
حسین(ع) تا مسجد فاطمه زهرا (س) این شهر را پیمودند.

محفل ادبی «رایحه ظهور»
اولین محفل ادبی و شعر مهدویت «رایحه ظهور» در خضری
دشت بیاض برگزار شد .به گزارش خبرنگار ما محفل ادبی
و شعر مهدویت «رایحه ظهور» با حضور جمعی از شاعران
آیینی در مسجد فاطمه زهرا (س) این شهر برپا شد .بنابراین
گزارش ،در این نشست ادبی شاعرانی چون حجت االسالم
میری ،صمدی ،حسنقلی خسروی و دیگر شاعران جوان
خضری دشت بیاض شعرهای خود را با موضوع مهدویت
قرائت کردند.

 2انتصاب در بیرجند و خوسف
«حسین مالکی بیرجندی» ،بخشدار مرکزی بیرجند
طی حکمی توسط استاندار به سمت معاون برنامه ریزی
و هماهنگی امور عمرانی فرماندار خوسف منصوب شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» ،چارت فرمانداری خوسف
به تازگی به دو معاون ارتقا یافته است .این گزارش حاکی
است ،پس از انتصاب بخشدار مرکزی بیرجند به عنوان
معاون فرماندار خوسف ،در مراسمی با حضور فرماندار
بیرجند« ،حسین علی بخشی» به عنوان بخشدار مرکزی
این شهرستان معرفی و از خدمات حسین مالکی بیرجندی،
قدردانی شد.

