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یادداشت

توجه به آبخیزداری
محمد حسین باکمال -لزوم توجه به آب و خاک به عنوان دو
عنصر مهم و حیاتی ضرورتی غیر قابل انکار است .در چنین
شرایطی اهمیت مهار آب های سطحی و جلوگیری از
فرسایش خاک به ویژه در مناطقی که با پدیده خشکسالی
مواجه است دوچندان می شود و بی توجهی به این موضوع
می تواند خسارت جبران ناپذیری برای نسل حاضر و
نسلهای بعدی به دنبال داشته باشد.
بررسی های به عمل آمده و تاثیر عملیات آبخیزداری در
مقابله با سیالب و پدیده خشکسالی بیانگر این واقعیت
است که اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه های آبخیز
البته با رعایت جوانب فنی و اصولی تاثیر بسزایی در پخش
و کنترل سیالب ،مهار آب های سطحی و جلوگیری از
فرسایش خاک دارد و زیرساخت های الزم را برای اشتغال
روستاییان و ساکنان حوضه های آبخیز فراهم کرده است و
سببافزایشدرآمدوکنترلمهاجرتروستاییانمیشود.
کار و تالش در حوضه های آبخیز به عنوان یک فعالیت
ماندگار و زیربنایی در سال های اخیر آن چنان تاثیر
مثبتی را به همراه داشته است که ساکنان این حوضهها
به طور خودجوش با دیدن آثار مثبت این اقدام مهم،
خواستار مشارکت در اجرای این گونه طرح ها شده اند.
همچنین ،قضاوت های مردمی بهترین گواه بر سالمت
کار و نقش تعیین کننده عملیات آبخیزداری در افزایش
میزان آب دهی قنات ها و چشمه سارهاست طوری
که ساکنان حوضه های آبخیز بر این باورند که اجرای
عملیات آبخیزداری به کنترل آب های سطحی و پخش
سیالب منجر شده و از فرسایش خاک جلوگیری کرده
است بنابراین عملیات آبخیزداری را به عنوان بهترین کار
زیربنایی و زمینه ساز اشتغال و کنترل کننده مهاجرت
پذیرفته اند.
نکته حائز اهمیت این که نمود فعالیت های آبخیزداری در
استان های کم باران به ویژه خراسان جنوبی که سال ها
با خشکسالی دست و پنجه نرم کرده بسیار مشهود است
طوری که در حوضه هایی که عملیات آبخیزداری اجرا شده
با نقاطی که فعالیت آبخیزداری انجام نشده است تفاوت
جدی و محسوسی وجود دارد .به این معنی که ساکنان
حوضههاییکهدرحاشیهسکونتآنهافعالیتآبخیزداری
انجام شده است به مراتب نگرانی کمتری از بحران و آثار
منفیخشکسالیدارندوازخطرسیالبهمهراسیبهدل
راهنمیدهندامابالعکسدرحوضههاییکهفعالیتیبرای
آبخیزداری ،مهار آب های سطحی و پخش سیالب انجام
نشده عالوه بر این که طعم تلخ خشکسالی و کم آبی را باید
بچشند خطر سیالب هم برای آن ها تهدیدی جدی است.
بنابراینالزماستدرچنینشرایطیدولتمردانومتولیان
امر توجه ویژه ای به عملیات آبخیزداری به عنوان یک
اقدام اساسی و زیربنایی داشته باشند و با تخصیص اعتبار
مناسب و اختصاص تسهیالت کم بهره برای طرح های
مشارکت مردمی ،بسترهایی را فراهم کنند که تضمین
کننده اشتغال ،افزایش میزان درآمد و کنترل کننده
مهاجرت روستاییان باشد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

ارتقااز 32به 95تخت

بیمارستاننهبندان ردیف بودجهمستقلگرفت

بیمارستان نهبندان در اصالحیه بودجه
امسال ردیف بودجه مستقل دریافت کرد و
ارتقای ظرفیت از  32به  95تخت گرفت.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس
شورای اسالمی ،اظهار کرد :با توجه به واقع
شدن نهبندان در چهار راه مواصالتی شرق
کشور و رفت و آمد زیاد وسایل نقلیه سبک
و سنگین از این شهرستان و همچنین با در

نظر گرفتن محرومیت شدید منطقه ،نیاز
مبرم مردم این خطه به خدمات درمانی و
لزوم افزایش تخت های فعال بیمارستانی
در این منطقه ،مکاتبات در سطح ملی برای
افزایش ظرفیت بیمارستان نهبندان از
ابتدای شهریور  95آغاز شد که با توجه به
نیاز شدید منطقه تقاضای ارتقا از  32به
 95تختخوابی ( افزایش  63تخت) داده

شد .دکتر«نظر افضلی» ،افزود :باالخره
با تالش های مستمر و مذاکرات زیاد با
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
مسئوالن سازمان برنامه و بودجه و با
همکاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند،
تخصیص اعتبار برای ارتقای ظرفیت این
بیمارستان تصویب و چانه زنی ها به منظور
ایجاد ردیف مستقل بودجه ای در بودجه98

عطر زیره سبز در بشرویه

پورغزنین -با آغاز برداشت زیره سبز در
بشرویه پیش بینی می شود  280تن از
این محصول در شهرستان برداشت شود.
مدیر جهاد کشاورزی بشرویه ،اظهار کرد:
 700هکتار از زمین های زیر کشت این
شهرستان به زیره سبز اختصاص دارد که
هزار و  520نفر بهره بردار این محصول
قاچاق سوخت (نفت سفید) به یک معضل
در خوسف تبدیل شده است .به گزارش
خبرنگار ما ،توزیع نفت سفید بر اساس
کاال برگ در روستاهای بدون گاز توسط
نمایندگان و جایگاه ها انجام و تخلف از
این جا شروع می شود که معموال مردم
کاال برگ ها را در اختیار نمایندگان
قرار می دهند و چون بعضی از آنان همه
سهمیه سوخت خود را نیاز ندارند و بیشتر
مصرفشان در زمستان است ،راه قاچاق
برای برخی از عامالن فروش باز می شود.
رئیس ناحیه مرکزی شرکت نفت استان در

آغاز شد .به گفته وی ،در نهایت در جدول
 20بند  84اصالحیه بودجه سال 98
کشور نام بیمارستان نهبندان در کمیسیون
تلفیق گنجانده شد و این بیمارستان در
بودجه امسال دارای ردیف مستقل شد
همچنین  35میلیارد ریال اعتبار برای
افزایش و ارتقای ظرفیت تخت های فعال
این بیمارستان در سال 98اختصاص یافت.

باغستانی در دل کویر

هستند.
«حسین سرچاهی» ،ارقام کاشته شده
را از نوع محلی اعالم و پیش بینی کرد:
امسال حدود  ۲۸۰تن زیره سبز به ارزش
حدود  ۱۵میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومان
با احتساب قیمت هر کیلو گرم  ۵۵تا ۶۰
هزار تومان از مزارع بشرویه برداشت
شود.
وی ،مشکالت کاشت این محصول را در
شهرستان؛ نبود متولی خرید تضمینی،
نداشتن ثبات قیمتی و کارگاه های فراوری
و بسته بندی برشمرد و ادامه داد :زیره
سبز اواسط آبان کشت می شود و تا اوایل
دی ماه ادامه دارد برداشت آن نیز از اوایل
اردیبهشت ماه شروع می شود.

وقتی که قهر طبیعت طوالنی شد عده ای از
ساکنان کویرنشین زیرکوه در ماسه بادی
های اطراف حاجی آباد خود را با این رخداد
طبیعی وفق دادند و بندهای خاکی ایجاد
کردندکههرگاهبارانمیباریددراینبندها
ذخیرهمیشد.بهگزارش«خراسانجنوبی»،
مهارروانآبهادراینبندهایخاکیوروش
های ابداعی آن ها سبب شد تا اهالی این
نقطه از کویر زیرکوه با آبی که در خاک بندها
ذخیره می شد به کاشت انواع درختان میوه
شامل توت ،انگور ،انار و عناب به همراه میوه
های جالیزی بپردازند و آن را به ثمر برسانند
و امسال که برکت باران بیش از دیگر سال
ها بوده است حتی این عرصه های دیمی
آن ها به همراه درختان زیر آب رفته است.

معضل قاچاق نفت در خوسف
نشست کمیسیون برنامه ریزی ،هماهنگی
و نظارت بر قاچاق کاال و ارز خوسف ،گفت:
شرکت نفت بر اساس فهرست تایید شده
شورا و بخشداری ها ،سوخت را به عامالن
فروش تحویل می دهد و برخی از آن ها
از سهمیه مردم سوء استفاده می کنند
طوری که راه قاچاق برایشان باز شده است.
«بیجاری» ،افزود :کاال برگ های توزیع
سوخت روستایی تا اول خرداد ماه اعتبار
دارد بنابراین مردم روستاهایی که گازکشی

نیست باید در سامانه الکترونیکی شرکت
نفتثبتنامکنندوپسازآنسهمیهسوخت
در کارت عابر بانک آن ها شارژ و از این طریق
تا حدود زیادی جلوی قاچاق سوخت گرفته
می شود.
«اکبری» ،رئیس شبکه دامپزشکی خوسف
هم درباره جا به جایی غیر مجاز دام ،گفت :با
توجه به تشدید نظارت ها باز هم شاهد ورود
و خروج غیر مجاز دام در شهرستان هستیم
که از دیگر مناطق وارد می شود و تهدیدی

* به مناسبت ماه مبارک رمضان و برای
ترویج فرهنگ قرآن ،توسط شهرداری قاین
با همکاری ستاد اقامه نماز قاینات و هیئت
امنای مسجد جامع ،مراسم ترتیل خوانی
قرآن کریم همراه با تفسیر آن و بیان احکام
هر شب در مسجد جامع برگزار می شود.

* یک گونه کمیاب سوسمار خاردم روز
گذشته در مسکن مهر خوسف قصد ورود
به خانه مسکونی داشت که سبب رعب
و وحشت مردم شد و با اطالع به آتش
نشانی ،زنده گیری و با تحویل محیط زیست
شهرستان در طبیعت رهاسازی شد.

طالب قاین در مناطق سیل زده لرستان
حقانی  -جمعی از طالب حوزه
علمیه قاین در دومین مرحله
امدادرسانی به سیل زدگان،
روز گذشته با بدرقه جمعی از
مسئوالنقایناتبهمناطقسیل
زده معموالن و پلدختر رفتند.
رئیس حوزه علمیه قدیمه
جعفریه قاین در مراسم بدرقه
این طالب گفت :فروردین ماه نیز  45نفر از طالب این مدرسه علمیه به مدت 15
روز در مناطق سیل زده برای الی روبی و نظافت اماکن مسکونی و عمومی مردم
سیل زده پلدختر حضور یافتند .حجت االسالم «ابطحی» ،افزود :این تعداد نیز
به منظور احیای باغ ها و مزارع سیل زدگان و الی روبی و جمع آوری گل و الی از
داخل مزارع و باغ ها به پلدختر اعزام شدند و به مدت  10روز در منطقه معموالن
و پلدختر به یاری رسانی سیل زدگان می پردازند.

خوسف در سامان دهی گلزار شهدا برتر شد

بنابراین گزارش ،مهار روان آب ها در سه ماه
اخیرسببشدهاستتاکشاورزانایننقطه
کویری حاصل این کار هوشمندانه خود را
با گندم زارهای دیمی و دیگر محصوالت
به نظاره بنشینند و مردم این منطقه نیز
شاهد باغستانی در کویر آن هم به صورت
دیمباشند.
برای امنیت دام های خوسف است بنابراین
هر گونه حمل دام باید با مجوز دامپزشکی
باشد« .شیخ زاده» ،مدیر کل اموال تملیکی
نیز با گزارشی از کشفیات و انهدام کاال در
استان گفت :در این زمینه بیش از 100
درصد رشد داشته ایم« .شفیعی» ،فرماندار
خوسف هم با تاکید بر تشدید نظارت ها بر
توزیع سوخت ،گفت :با افرادی که فروش
نفت در خارج از مسیر توزیع مردمی داشته
باشند برخورد جدی و در صورت اثبات،
مجوز نمایندگان و جایگاه داران باطل
می شود.

چند خط خبر
* مهندس«خسروی» ،بخشدار نیمبلوک در
جلسه نشست مشورتی دهیاران و شوراهای
اسالمیاینبخشگفت:کشاورزانخسارت
دیده در سیل های اخیر با در دست داشتن
مستندهابهادارهخدماتکشاورزیخضری
دشت بیاض مراجعه کنند.

از گوشه و کنار استان

* به گزارش «خراسان جنوبی» ،رقابت های
فوتسال جام رمضان مود با حضور  12تیم از
روستاها و شهر مود در سه گروه چهار تیمی
آغاز شد که در دومین شب از این رقابتها
تیم های فوتسال امالک مود و دهیاری
طناک بر حریفان خود غلبه کردند.

مشمولی -خوسف در سامان دهی گلزار شهدا رتبه برتر استان را به خود
اختصاص داد .کارشناس امور سامان دهی گلزار شهدای استان ،گفت :خوسف
 42گلزار و  87مزار شهید دارد که تاکنون سه گلزار شهدای شهر خوسف ،دهن
رود و سرچاه شور سامان دهی شده است« .مطهری فر» ،در نشست سامان دهی
گلزار شهدای این شهرستان ،ادامه داد :سامان دهی سه گلزار شهدای خوسف
با اعتبار  600میلیون ریال انجام شد و امسال نیز دو گلزار شهید در روستاهای
کاریزنو و فریز در دهستان براکوه بخش جلگه ماژان سامان دهی می شود .وی،
مشکل عمده گلزار شهدای خوسف را برق رسانی اعالم کرد.

واژگونی تراکتور و مرگ راننده

در اثر واژگونی یک دستگاه تراکتور در روستای دهشک نیمبلوک راننده آن
در دم جان باخت .به گزارش «خراسان جنوبی» ،بعد از وقوع حادثه نیروهای
اورژانس در محل حادثه حضور یافتند و جسد را به درمانگاه خضری دشت بیاض
منتقل کردند.

معادن جدید در نهبندان و سربیشه کشف شد

سه معدن جدید در نهبندان و سربیشه کشف شد .رئیس سازمان صنعت ،معدن
و تجارت ،با بیان این که ذخایر مس ،گرانیت و عقیق در استان به ترتیب 10
هزار و  937تن 66 ،هزار و  325تن و پنج هزار و  100تن است ،افزود :امسال
سه معدن مس ،گرانیت و عقیق کشف و به بخش خصوصی واگذار شد که برای
اکتشافات آن  400میلیون تومان سرمایه گذاری می شود« .شهرکی» ،افزود:
معدن گرانیت در نهبندان و دو معدن مس و عقیق در سربیشه است.

 7کیلومتر دوبانده سازی
در محور نهبندان – شوسف

مرندی  -هفت کیلومتر دو بانده سازی در محور نهبندان -شوسف از روز گذشته
زیر بار ترافیک رفت .رئیس اداره راه و شهرسازی نهبندان ،گفت :طول محور
نهبندان  -شوسف  30كیلومتر است كه عالوه بر پنج كیلومتر قبلی ،هفت
كیلومتر دیگر از این پروژه كه  18میلیارد تومان هزینه در برداشته است ،زیر
بار ترافیك رفت .مهندس «رضا صحراگرد» ،ادامه داد :برای  18كیلومتر باقی
مانده این محور مناقصه برگزار و پیمانكار نیز تعیین شده است كه با  60میلیارد
تومان اعتبار عملیات اجرایی آن آغاز می شود .به گفته وی ،در صورت تامین
اعتبار تا پایان امسال پروژه  30كیلومتری نهبندان  -شوسف به طور کامل
دوبانده می شود.

