 2اخبار
حرف مردم
تلفــن:
056 32448050

ستون حرف مردم
روزنامه خراسان جنوبی
انعکاس دهنده صادق نظرها،
انتقادها و مشکالت شماست.
پیامک:
2000999

نمابــر:
056 32448054

●● احداث ایستگاه هواشناسی در روستای بندان
که جزو گرم ترین کانون های جغرافیایی نهبندان
است به کجا رسید؟
●● عواید حاصل از فروش سوخت سهمیه
مرزنشینان فقط به افراد در شعاع  ۲۰کیلومتری
مرز تعلق می گیرد! اگر این طور است پس چرا از
همه مردم درمیان هزینه صدور کارت مرزنشینان
می گیرند؟ مرز ،نعمتی است که بهره و فایده آن را
باید همه شهرستان های مرزی ببرند.
●● روستای آبگرم چند روزی است که با مشکل
کمبود آب مواجه شده و در این فصل ،برای اهالی
مشکالت متعددی را ایجاد کرده است .مردم
روستا امیدوار به همت مسئوالن هستند.
●● آنتن دهی تلفن همراه اول در روستای
کوشکک بسیار ضعیف است .شرکت مخابرات
برای رفع این مشکل اقدام کند.
●● وضعیت جاده منصورآباد به آرین شهر بسیار
نامطلوب است و خرابی های آن به خودروها
آسیب می زند.

پیگیری حرف مردم

مجوز خانه های چند طبقه
بر اساس طرح
«این چه قانونی است که در بیرجند اگر کوچه
ای عرض بیشتر دارد مجوز احداث خانه های
چند طبقه توسط شهرداری در آن صادر می
شود و نور خورشید و رفاه را از ساکنان خانه های
پشتی می گیرد؟ نمونه آن را می توان در خیابان
فرهنگ و قطعه های شمالی آن دید ».این پیام
 30اردیبهشت در ستون حرف مردم درج شد
که شهرداری بیرجند اعالم کرد :سطح اشغال،
تعداد طبقه ها و تراکم هر ملک با توجه به طرح
تفصیلی مصوب شهر که بعد از طی مراحل قانونی
خود و تصویب آن در کمیسیون طرح تفصیلی ماده
پنج و تایید شورای عالی معماری و شهرسازی
کشور ،توسط استانداری برای اجرا به شهرداری
ابالغ می شود ،بر اساس مساحت ملک و عرض
معبر محدود به ملک است.
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

امروز؛جشنیبرای«بلده

»

بلده ،یک رشته قنات با قدمت تاریخی مربوط به
دور ه ساسانی و از قنا ت های ایرانی ثبت شده به
عنوان میراث جهانی یونسکوست و امروز قرار است
جشنی برای ثبت جهانی آن برگزار شود ،جشنی که
مانند آن برای باغ جهانی اکبریه بیرجند و روستای
جهانی خراشاد هم برگزار شد .مهم ترین و سازمان
یافته ترین ساختار مردمی قنات ها در ایران را تنها
در قنات بلده فردوس داریم ،این ویژگی منحصر به
فرد ،سبب شده است تا جشن ثبت جهانی قنات بلده
فردوس در حالی برگزار شود که شاهد جذب و ورود
سرمایهگذاران خارجی و حفظ و نگهداشت میراث
جهانی آن باشیم.روز گذشته رئیس سمپوزیوم بین
المللی قنات بلده در جمع خبرنگاران در حالی
از دعوت  40نفر از گردشگران بنام و تورلیدرها
برای شرکت در سمپوزیوم بین المللی قنات بلده
فردوس خبر داد که در شرایط تحریم از محل اقتصاد
گردشگری میتوان منابع جایگزین منابع نفتی ایجاد

خداقوت صنعت گر
این روزها رونق صنایع دستی در جای جای استان از خراشاد تا روم و از دهسلم
تا طبس مشهود است و سند این رونق هم صادرات دو میلیون دالری این کاالها
به خارج است که مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری اعالم
کرد .به منظور تجلیل از هنرمندان صنایع دستی ،طرح خدا قوت صنعت گر به
مناسبت هفته صنایع دستی توسط اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری در بیرجند اجرا شد و جمعی از مسئوالن این حوزه با حضور در
کارگاه های مرکز توسعه و ترویج صنایع دستی با عرض خدا قوت ،مشکالت
صنعت گران صنایع دستی را بررسی کردند« .رمضانی» گفت :صنایع دستی
استان به همت صنعت گران جوان در جایگاه مناسبی قرار گرفته است و طی
چند سال گذشته بیش از  ۲۰نشان ملی کیفیت و مرغوبیت برای تولید صنایع
دستی در استان کسب شده است.

هوا تا  9درجه گرم می شود
دمای هوا در استان از امروز تا  9درجه گرم تر می شود .هر چند در روزهای
گذشته هم اشعه های خورشید ،مستقیم بر دل این سرزمین تفتیده تابید و مردم
را وادار به استفاده از سیستم های سرمایشی کرد اما دوشنبه شب گذشته باد
خنکی وزیدن گرفت تا از تب گرما بکاهد .کارشناس هواشناسی استان گفت:
با توجه به خروجی مدل های پیشیابی هواشناسی و اختالف فشاری حاکم بر
منطقه شرق کشور روز گذشته وزش باد شدید لحظه ای همراه با گرد و خاک در
برخی نقاط و از جمله نوار شرقی و شمال غرب استان کاهش دید افقی و کاهش
کیفیت هوا را در پی داشت« .زارعی» افزود :هر چند روز گذشته به طور موقت
از شدت گرمای هوا در استان کاسته شد اما از امروز تا پایان هفته ،دمای هوا به
طور میانگین  5تا  9درجه سانتی گراد افزایش می یابد.

کرد« .اسالم پناه» جذب سرمایهگذاری خارجی را
منوط به تامین و توسعه زیرساختهای منطقه دانست
و تاکید کرد که باید کشش پذیری اقتصادی استان
را برای حضور سرمایه گذاران افزایش داد چرا که به
نظر او تا خراسان جنوبی با کمبود و لغو پروازها مواجه
باشد نمی توان انتظاری برای مشارکت و حضور
سرمایهگذاران در این منطقه داشت .به گفته وی
هر چند زمینه سرمایهگذاری بخش خصوصی برای
قنات بلده فردوس فراهم است اما آمادگی حمایت از
بخش خصوصی در زمینه سرمایهگذاری در این حوزه
وجود دارد و امید است این همایش که حول سه محور
اساسی قنات و گردشگری پایدار ،ترویج فرهنگ بهره
برداری صحیح از آب و آینده نگری و آینده پژوهی
قنات تعریف شده است ،به نتیجه برسد.شهرت قنات
بلده فردوس به مرزهای داخلی معطوف نمی شود و از
زمان جهانی شدن ،مخاطبانی در خارج از کشور هم
دارد .این موضوع را «ابراهیمی» دبیر سمپوزیوم قنات

 
بلده فردوس تایید می کند و از دریافت مقاله هایی از
اتریش ،مجارستان و افغانستان خبر می دهد .در 82
مقاله ارسالی در محورهای قنات و گردشگری پایدار،
ترویج فرهنگ بهره برداری صحیح از قنات و آینده
نگری و آینده پژوهی قنات مطرح که از این تعداد 44
مقاله پذیرش شده است .خراسان جنوبی ،هشت هزار
رشته قنات دارد که البته در تعداد قنات ها اختالف
نظرهایی وجود دارد و برای حمایت بیشتر از سازه
سازگار قنات ها پیشنهاد تدوین شناسنامه فنی برای
قنات ها و تامین اعتبار برای این سازه های آبی مطرح
است .استان بزرگ ترین ساختار مردمی بهرهبرداری
از قنات در ایران را در قنات بلده دارد .این مطلب را
«رمضانی :مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری بیان کرد و از جشن ثبت جهانی قنات بلده
در امروز چهارشنبه  22خرداد خبر داد .قنات بلده
طوالنی ترین مسیر مشجر ثبت شده ملی در کشور را
به خود اختصاص داده است.

 25تیر ،آغاز پروازها ازاستان به سرزمین وحی
روزها بی صبرانه می گذرد تا لحظه موعود فرا رسد
برای آن هایی که مسافر سرزمین وحی هستند .چه
آن زائر  91ساله کاروان و چه زائر  32ساله ،همه باید
مهیایرفتنشوند،البتهپیشازپوشیدنلباساحرام،
دل را به صفای زیارت مرقد شریف نبوی و امامان بقیع،
جال دهند و بعد به طواف خانه یار بشتابند .امسال
موعد پرواز زائران  17کاروان حج تمتع استان از
 25تیر است که به گفته مدیر حج و زیارت پنج روز به

طول می انجامد و از طریق فرودگاه مرکز استان انجام
خواهدشد.بهگفته«نوفرستی»،مقصددوهزارو500
زائراستانابتدامدینهخواهدبودودرجمعزائرانخانه
خدا دو کاروان از اهل سنت منطقه نیز حضور خواهند
داشت.ویگفت:باتوجهبهمسافتباالیپیادهرویدر
این سفر و گرمای هوا در عربستان به زائران توصیه می
شود با انجام پیاده روی یا شرکت در اردوهای کاروان
ها ،این شرایط را تمرین کنند.

طرحی که کسری مخازن آب را جبران کرد
همین که قهر طبیعت ادامه دار شد و چندان آبی در
رگ های منابع آبی استان باقی نماند کارشناسان به
دنبال اجرای طرح هایی برآمدند تا کسری مخازن آبی
خراسان جنوبی جبران شود و یکی از آن ها طرح تعادل
بخشیبودکهبانصبکنتورهایهوشمندرویچاههای
کشاورزی سبب شد تا  50میلیون متر مکعب از کسری
مخازنآباستانجبرانشود.بنابهگفتهمعاونحفاظت
و بهره برداری شرکت آب منطقهای ،با اجرای طرح
تعادلبخشیونصبکنتورهایهوشمندرویچاههای
کشاورزی ،با وجود کاهش ریزشهای جوی ،کسری
مخزن در دشتهای خراسان جنوبی از 170.22
میلیون متر مکعب در سال آبی  ۹۱-۹۲به 119.91
میلیون متر مکعب در سال آبی  ۹۶-۹۷کاهش یافت.
در شرایطی که از مجموع آب مصرفی در استان ،بیش از

 90درصد آن به مصرف حوزه کشاورزی می رسد و یکی
از منابع تامین آب اراضی هم چاه موتورهاست ،بنابراین
نصب کنتورهای هوشمند روی چاههای کشاورزی،
مقدار مصرف آب این چاهها را کاهش داده است به گونه
ای که از  ۷۰۹میلیون متر مکعب در سال  ۹۲به ۵۱۳
میلیون متر مکعب در سال گذشته کاهش یافت که
معادل  ۲۱.۶۴درصد صرفه جویی در این چاه هاست.
در این زمینه به گفته وی ،هزینه نصب کنتور هوشمند
روی چاههای کشاورزی براساس قانون بر عهده مالکان
است ،اما در استان با رایزنیهایی که انجام شد هزینه
همه این کنتورها از منابع دولتی تامین شد و از هزار
حلقه چاه برقی در استان تاکنون هزار و  ۷۳۲حلقه چاه
بهکنتورهوشمندمجهزوبیشترشهرستانهاازاینمهم
برخوردار شده است.

خراسان جنوبی  ۶۳سال پیش
در روزنامه

در چنگال پلنگ کشته شد
روزنامه خراسان در شماره  2093به تاریخ  6مهر  1335در مطلبی در صفحه
 4آورده است :حاجی حسین  -ک در نتیجه حمله پلنگ در سرچشمه ابراهیم
آباد فردوس  48کیلومتری مقتول گردید که جسد او پس از چند روز کشف و
دفن شده است.

رویداد

اهدای زندگی
اهدایچهارعضوجوان 18سالهبیرجندی،بهبیماراننیازمندجانتازهایبخشید.
مسئولکمیتهپیونداعضایدانشگاهعلومپزشکیبیرجندگفت:اینجوان 18ساله
در اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود که با موافقت اعضای خانواده ،چهار عضو
بدن او در بیمارستان منتصریه مشهد به بیماران نیازمند اهدا شد .در عمل اهدای
عضو این جوان ،دو کلیه ،قرنیه و کبد به بیماران نیازمند پیوند خورد .اعزام یک دختر
بچه هشت ساله قاینی نیز برای اهدای عضو از بیمارستان ولی عصر(عج) بیرجند به
بیمارستان منتصریه مشهد دیگر خبری بود که دهقانی اعالم کرد.

برخورد مرگبار

رضایی – تراژدی حوادث خونین محور نهبندان – بیرجند ،گویا تمامی ندارد و
هر چند وقت آژیر خودروهای پلیس و امدادی برای حضور در محل وقوع تصادف
شنیده می شود .روز گذشته هم دوباره این جاده رنگ خون گرفت و در کیلومتر
 79محورنهبندانبهبیرجند،یکنفرقربانیویکنفرزخمیشد.اینمحوراصلی
در حالی هر از گاهی ،شاهد تصادف های دلخراش است که طی سال های اخیر
روند دو بانده سازی آن به ویژه در حوزه نهبندان ،توفیق چندانی نداشته است.
بنا بر گفته رئیس پلیس راه استان ،حادثه یاد شده ساعت شش دقیقه بامداد روز
سه شنبه در کیلومتر  79محور نهبندان به بیرجند رخ داد که در آن یک دستگاه
اتوبوس با سواری جیلی برخورد کرد و بر اثر آن راننده سواری در دم جان باخت و
رانندهاتوبوسزخمیوروانهبیمارستانشد.سرهنگ«رضایی»دلیلحادثهرابی
احتیاطی از جانب راننده سواری و ناتوانی در کنترل خودرو اعالم کرد.

بازگشایی  44رشته قنات
بارندگی های سیل آسای بهار امسال سبب شد تا جریان آب در  47رشته قنات
در نقاط روستایی استان قطع شود و برای بازگشت حیات به این منابع آبی
 44رشته آن مرمت و بازگشایی شد.رئیس سازمان جهاد کشاورزی این تعداد
قنات را در کنار  413رشته قنات دیگری اعالم کرد که در معرض خطر سیل قرار
گرفت .در کنار خسارت به قنات ها ،بارندگی سیل آسای بهار امسال سبب شد تا
دسترنج کشاورزان در بیش از  19هزار هکتار از زمین های باغی و زراعی هم از
بین برود.مهندس «قوسی» ،آمار پرونده های تشکیل شده خسارت در سیل های
امسال را سه هزار و  745پرونده می داند که از این تعداد هزار و 280پرونده در
سامانه سجاد ثبت اولیه و  51۰پرونده ثبت نهایی شده است.

