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با خبرنگاران

 300آبادی
بدون منبع آب
تالش های مسئوالن به بهره مندی روستاهای
بدون آب معطوف شد تا از تعداد روستاهای
در چرخه آب رسانی سیار کاسته شود .همین
تالش ها به حذف  30روستا از چرخه آب رسانی
سیار تا ابتدای مرداد امسال منجر می شود
اما هنوز معضل اساسی تامین آب روستاها با
تانکر ادامه دارد طوری که از  450روستایی که
آبرسانی سیار دارد  300نقطه روستایی هیچ
گونه منبع آبی ندارد و امید اهالی به تانکرهایی
است که روزانه یا هر چند هفته برای رفع عطش
مردم آب حمل می کنند .بنا به گفته مدیر عامل
شرکت آب و فاضالب روستایی ،این شرکت سعی
دارد تا ابتدای مرداد  30روستا را هر طور شده
است وارد مدار بهره برداری کند که از جمله آن
میتوان به روستاهای منند ،زمان آباد و  ...اشاره
کرد« .صفوی نژاد» این موضوع را هم یادآور شد که
برخی از روستاها به شبکه های آب متصل شده اما
شبکه آن ها فرسوده است و هدررفت آب دارد .وی
به تامین آب  450روستای استان با تانکر اشاره و
اظهار کرد :از این تعداد  300نقطه روستایی منبع
آب ندارد و بقیه نیز به لحاظ کمیت یا کیفیت آب
آن ها با مشکل مواجه است .بیشتر این نقاط زیر
پوشش آب و فاضالب روستایی نیست اما بر اساس
فهرستی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی از این
روستاها تهیه کرده است در برنامه آب رسانی
سیار قرار دارد و برای آب رسانی به این روستاها
چهار میلیارد تومان اعتبار در سال نیاز است.به
گفته وی ،برنامه ریزی شده است تا روستاهایی
که بیشترین آمار و هزینه های آب رسانی سیار را
به خود اختصاص می دهد با ورود آن ها به شبکه
آب پایدار از چرخه آب رسانی سیار خارج شود.

 7روستای درمیان
آب رسانی می شود

انصاری -آب  62روستای درمیان با تانکر تامین
می شود که تا هفته دولت هفت روستا از این تعداد
کم و از چرخه آب رسانی سیار شهرستان خارج
خواهد شد« .بشیری زاده» فرماندار درمیان
گفت :اعتبار استانی درمیان از سرفصل تملک
دارایی های سرمایه ای و ماده  180برای امسال
 29میلیارد و  900میلیون تومان است.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

خاک سبب کاهش دید افقی و کیفیت هوا ،اختالل
در رفت و آمدهای جاده ای و بروز خسارت می شود.
«لطفی» ،سرعت وزش باد را تا لحظه ارسال گزارش
در طبس  ،65فردوس  ،58زهان  ،68سرایان 47
و سربیشه  61کیلومتر در ساعت اعالم و اظهار کرد:
روز گذشته وزش باد لحظه ای در بیرحند به حدود
 100کیلومتر در ساعت افزایش یافت و دید افقی را به
 2کیلومتر کاهش داد .همچنین دید افقی در سرایان
 ،5سربیشه  ،6نهبندان  7و طبس به  4کیلومتر رسید.
وی از تداوم وزش باد شدید و گرد و خاک تا پایان هفته
خبر داد و اوج آن را روز یک شنبه دانست.

توفان بی سابقه در ۸شهر ستان

روز بیرجند شب شد

کاهش دید جاده ای

انصاری
توفان از شنبه شب گذشته در نقاط مختلف استان به
پا خاسته است و هر چه به روز یک شنبه نزدیک تر شد،
شدت گرفت تا جایی که خاک ،خانه و کاشانه مردم
را هم در برگرفت و تنفس سخت شد .شدت وزش باد
در شهرستان ها به حدی بود که در نقاط روستایی با
خسارت به محصوالت سردرختی و در شهرها نیز به
اختالل در عبور و مرور و حتی شکستن برخی درختان
منجر شد .توفان روز گذشته ضمن گرمای هوا ،شرایط
گرد و غباری چون خوزستان و سیستان را پیش روی
مردم قرار داد .به گزارش خبرنگار ما ،روز گذشته
تمیزترین شهر ایران یعنی بیرجند هم از این پدیده
مصون نماند و گرد و خاک ناشی از توفان ،سبب کاهش
دید افقی ،قطع برق و سقوط برخی درختان شد .در
نقاط روستایی نیز محصوالت سردرختی و کال مانند
عناب و انواع میوه های دیگر پای درختان ریخت و شاخ
و برگ درختانی شکست.شرایط توفانی روز گذشته به
حدی رسید که مدیر کل حفاظت محیط زیست ،به مردم
توصیه کرد از رفت و آمدهای غیر ضروری اجتناب کنند،

البته وی گفت که اگر روند توفان و گرد و خاک ادامه
داشته باشد خطرناک می شود« .اکبری» هوای فعلی
نقاط توفانی استان را برای همه گروه های سنی ناسالم
دانست چرا که بر اساس شاخص های استاندارد ،گرد
و غبار  100میکرو گرم بر متر مکعب ،به عنوان هوای
ناسالم تلقی می شود و روز گذشته به مدت دو ساعت
گرد و غبار در استان به هزار میکرو گرم بر متر مکعب
معادل  10برابر حد مجاز هم رسید .وی خواستار تامین
منابع ملی برای حفظ محیط زیست استان شد و تخریب
پوشش گیاهی ،سنگ فرش خاک و تغییر کاربری های
مزروعی و کاهش رطوبت خاک را از عوامل افزایش
پدیده گرد و خاک اعالم کرد.

تداوم باد شدید تا آخر هفته
کارشناس هواشناسی اداره کل هواشناسی نیز برای
امروز در نیمه شرقی استان وزش باد شدید و گرد و
خاک را پیش بینی کرد و ادامه داد :در نیمه شرقی
شهرستان های بیرجند ،نهبندان ،سربیشه ،خوسف،
سرایان ،قاینات ،درمیان و زیرکوه وزش باد از شدت
بیشتری برخوردار خواهد بود که ضمن وقوع گرد و

مدیر کل حفاظت
محیط زیست  :روز
گذشته به مدت 2
ساعت گرد و غبار
در استان به هزار
میکرو گرم بر متر
مکعب معادل 10
برابر حد مجاز هم
رسید

فرماندار سربیشه :در جذب منابع بنیاد برکت کم کاری شد
فرماندار سربیشه در کمیته اشتغال این شهرستان
به منابع اعتباری بنیاد برکت اشاره کرد و خواستار
جدیت و برنامه ریزی منسجم برای جذب این منابع
شد .به گفته «محمدی» ،برای جذب منابع اعتباری
بنیاد برکت در شهرستان کم کاری شده است .به
گزارش «خراسان جنوبی» ،در این جلسه از اجرای
 162طرح با اعتبار بیش از دو میلیارد تومان از محل

تسهیالت بنیاد برکت در سربیشه سخن به میان
آمد .بهره برداری از مجتمع شترمرغ با ظرفیت پنج
هزار قطعه و اشتغال زایی  160نفر تا پایان امسال،
اعطای تسهیالت قرض الحسنه با بازپرداخت پنج
ساله برای احداث گلخانه ،تولید گیاهان دارویی
و  ...به متقاضیان از دیگر موارد مطرح شده در این
جلسه بود.

به گفته جانشین پلیس راه استان ،وقوع توفان و گرد
و خاک در روز گذشته سبب کاهش دید و اختالل در
رفت و آمد کاربران جاده ای شد .سرهنگ «نیک مرد»،
به رانندگان توصیه کرد :در این شرایط جوی با رعایت
فاصله طولی ،سرعت مطمئنه و استفاده از چراغ
روشن ،از سبقت و سرعت غیر مجاز و تغییر مسیرهای
ناگهانی خودداری کنند .رئیس سازمان آتش نشانی
و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند هم گفت :به دلیل
وقوع وزش باد شدید در خیابان های مدرس و شهید
قرنی و برخی بوستان های این شهر ،چند مورد قطع
و شکستگی درخت و دکل برق رخ داد« .حسینی»،
افزود :احتمال سقوط بسیاری از تابلوها ،اشیای
معلق و حتی نماهای آلومینیوم ساختمان ها در شهر
بر اثر وزش باد شدید وجود دارد بنابراین مردم مراقب
باشند در اثر سقوط این اشیاء دچار حادثه نشوند.

آماده باش نیروهای امدادی
مدیر کل مدیریت بحران استانداری نیز با بیان این که
بر اساس گزارشهای رسیده از شهرستان های استان،
توفان خسارت قابل توجهی را برجای نگذاشته اما به
چند اصله درخت و تیر چراغ برق خسارت وارد کرده
است ،افزود :سرعت وزش باد در بیرجند از ۱۰۰
کیلومتر بر ساعت گذشته بود و سبب کاهش دید افقی
و کیفیت هوا شد .سید« ابوالحسن میرجلیلی» ،ادامه
داد :تندباد موجود در حد آماده باش کامل تیم های
امدادی نبود اما نیروهای امدادی و خدماتی تا امروز
ظهر در آماده باش هستند.

قرص های غیر مجاز به مقصد نرسید
اتوبوس حامل قرص های غیر مجاز قبل از بیرجند
متوقف شد .معاون عملیات فرماندهی انتظامی
استان از كشف محموله قرص های غیر مجاز از یك
اتوبوسخبرداد.بهگفتهسرهنگ«شجاعینسب»،
ماموران بازرسی علی آباد در بازرسی از خودرو 2
هزار و 900عدد قرص غیر مجاز كشف كردند كه در
این زمینه متهم به مراجع قضایی معرفی شد.

شهرستان ها 3
از گوشه و کنار استان

 80میلیارد تومان برای آبیاری تحت فشار
مشمولی -خراسان جنوبی از استان های کم آب کشور است به همین دلیل
باید رویکرد مدیریت مصرف آب در این استان با جدیت تغییر کند و سیستم های
آبیاری باغبانی و زراعی مجهز به سیستم آبیاری میکرو شود .معاون وزیر جهاد
کشاورزی در امور آب و خاک در بازدید از مجتمع کشت و صنعت خوسف بر این
موضوع تاکید و به کشاورزان توصیه کرد :در زراعت و باغبانی روش های میکرو
و کشت های گلخانه ای را توسعه دهند .مهندس «اکبری» ،با بیان این که برای
تامین منابع اعتباری آبیاری تحت فشار در خراسان جنوبی هیچ محدودیتی
نیست ،افزود :منابعی که امسال برای این استان در نظر گرفته شده  ۸۰میلیارد
تومان و تا  ۱۲۰میلیارد تومان قابل افزایش است .او ادامه داد :خراسان جنوبی
دومین استان در تعداد قنات است و تاکنون نیمی از این منابع آبی مرمت شده
است که امسال  140میلیارد ریال برای مرمت ،کول گذاری ،الی روبی و
بازسازی قنات های استان مصوب شد.

توقف دوبانده سازی محور بیرجند – اسدیه
یکی از راه های دستیابی محورهای مواصالتی به ایمنی باال ،ارتقای آن به
باند دوم یا بزرگراه است که از هزار و  865کیلومتر شریان جاده ای استان،
 564کیلومتر آن یک طرفه یا به بزرگراه تبدیل شده است .در این میان
افزون بر  12پروژه باند دومی که در نقاط مختلف شهرستان های استان در
دست اجراست 50 ،کیلومتر آسفالت شده است و نیاز به عالیم و الیه دوم
آسفالت دارد و  90کیلومتر نیز آماده آسفالت است همچنین ،اگر منابع
اعتباری تخصیص یابد  80تا  90کیلومتر از قطعات آسفالت شده یا آماده
آسفالت است که تا دهه فجر با نصب عالیم زیر بار ترافیک می رود .این موارد،
خوش خبری های مدیر کل راه و شهرسازی است اما مهندس «جعفری» ،در
مقابل هم خبری برای یکی از محورهای حادثه خیز استان دارد .در محور
بیرجند – اسدیه به دلیل محدودیت های اعتباری به ویژه در حوزه راه های
کویر مطالبات پیمانکاران این محور پرداخت نشده و راه و شهرسازی برای
ادامه دوبانده سازی این محور برنامه ای در دستور کار ندارد .به گفته او 20
کیلومتر از محور یک طرفه است.

نبود کشتارگاه؛ تهدید سالمت مردم خوسف
مشمولی  -خوسف فقط یک باب قصابی فعال دارد و به دلیل نبود
کشتارگاه ،بیشتر ذبح دام ها در منازل و به صورت سنتی انجام می شود
که این اقدام تهدیدی جدی برای سالمت مردم این شهر به حساب می آید.
رئیس شبکه دام پزشکی خوسف ،با اشاره به برخی از مخاطرات انتقال
بیماری های مشترک بین انسان و دام اظهار کرد :همیشه شعار می دهیم
پیشگیری بهتر از درمان است ،اما با ابراز تاسف گام های بلندی در این
باره برداشته نشده است و اگر میخواهیم از هزینههای سنگین درمانی
جلوگیری کنیم راهی بهتر از پیشگیری نیست« .اکبری» افزود :اگر در
مسیر زنجیره تولید؛ از مزرعه تا سفره ،نظارت های دقیق انجام نشود زمینه
انتقال آلودگی به جامعه انسانی فراهم میشود و در این مسیر ،کشتارگاه
دام و طیور نقش مهمی را ایفا میکند تا گوشت سالم و بهداشتی وارد
چرخه مصرف شود.

