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حال «کجی» خوش نیست

خطر بیابانی شدن
در کمین تاالب ملی نهبندان
انصاری  -تاالب طبیعی و زیبای کجی نمکزار

نهبندان در  75کیلومتری شمال مرکز این
شهرستان و در حاشیه محور نهبندان به بیرجند
قرار دارد که در فهرست آثار ملی طبیعی ثبت شده
است« .کجی» جزو تاالب های ملی کشور و از
پدیده های منحصربهفرد شرق کشور و زیستگاه
گونه های جانوری کمیابی به حساب می آید اما این
روزها به دلیل چرای بی رویه دام ،تخریب پوشش
گیاهی ،حفر چاه های متعدد ،افت سفره های آب
زیرزمینی و  ...حال و روز خوشی ندارد و در معرض
تبدیل به کانون فرسایش بادی است ،معضلی که
اگر مدیریت نشود خسارت های جبران ناپذیری
در منطقه به جا خواهد گذاشت.سرپرست محیط
زیست نهبندان با اشاره به چرای بی رویه شتر و دام
سنگین در حوضه آبریز تاالب ،این موضوع را سبب
آسیب جدی به پوشش گیاهی منطقه تاالب اعالم
و اضافه کرد :کمبود نزوالت جوی ،برداشت بی
رویه آب از سفره های زیرزمینی و چرای بی رویه
دام سبب فرسایش قسمتی از اطراف تاالب شده
است« .کوهستانی» به بارندگی هایی اشاره کرد
که سبب آبگیری تاالب تا اوایل خرداد امسال شد و
با تاکید بر این که به دلیل خشکسالی و کمبود آب،
مردم منطقه دام سبک خود را فروخته و به پرورش
دام سنگین رو آورده اند ،افزود :ورود دام سنگین
و از بین رفتن تاغزارها خسارت زیادی به تاالب وارد
می کند به گونه ای که در صورت مشارکت نکردن
مردم محلی ،تا چند سال دیگر تاالب به بیابان بی
آب و علف تبدیل خواهد شد .وی شدت توفان ها در
منطقه را از دالیل خشک شدن زود هنگام آب تاالب
مطرح کرد و با اشاره به وجود چاه موتور برای کار
کشاورزی در منطقه و کاهش آب های زیرزمینی
اظهار کرد که این موضوع مقداری در روند جوشش
آب بستر تاالب تاثیر سوء گذاشته است و سبب
کاهشآبمی شود.اووسعتتاالبرادرسال هایی
که شرایط آبگیری مطلوب بود  15هزار هکتار
اعالم کرد که در سال های اخیر به  5هزار هکتار
کاهش یافته است و ادامه داد :با توجه به کانون
های فرسایش بادی در منطقه ،چرای بی رویه دام
سنگین و  ...در صورت تداوم شرایط موجود ،تا 10
سال آینده تاالب به بیابان تبدیل خواهد شد .بنا به
گفته وی ،برای کاهش برداشت منابع آب با موتور
پمپ توسط کشاورزان با آن ها صحبت و درخواست
شده است کمتر برداشت آب داشته باشند اما با
توجه به این که یکی از منابع درآمدی مردم منطقه،
کشاورزی است و با چاه موتور محصوالت کشاورزی
خود را آبیاری می کنند همکاری خوبی را در این
زمینه شاهد نبوده ایم.

نماینده مجلس ازخرید
 20توربین بادی دردرح خبر داد

داالنبادیایران
درتدارک تسخیر باد
زهرا خسروی
خراسان جنوبی از جمله استان هایی است که افزون
بر داشتن بیش از  300روز آفتابی و قابلیت استفاده از
این انرژی پاک ،در معرض وزش بادهای فصلی به ویژه
بادهای  120روزه سیستان قرار دارد .شهرستان های
نهبندانوسربیشهازجملهنقاطاستاناستکههمواره
باوزشبادهایشدیدمواجهاستودرتابستان،بادهای
شدید این خطه ها را در می نوردد .بر این اساس طی
سال های اخیر مسئوالن بر آن شده اند با استفاده از
این انرژی پاک و نصب توربین های بادی ،به تامین برق
منطقه بپردازند .نماینده مردم نهبندان و سربیشه در
مجلس شورای اسالمی ،تعبیر جالبی از انرژی های نو
با توجه به قابلیت های حوزه استحفاظی خود دارد و با
اشارهبهوزشبادهای 120روزهسیستان،معتقداست
که این بادها با وزش و عبور بدون استفاده از این منطقه
به دلیل نبود امکانات و تجهیزات استفاده از انرژی های

آهنگ

بازگشت
به
«بیهود»

نو ،دالر را از باالی سرمان عبور می دهد که باید جلوی
آن را بگیریم«.افضلی» به گام هایی که برای این موضوع
برداشته شده است ،اشاره می کند و از خرید 20توربین
برای نصب در منطقه درح سربیشه خبر می دهد که
با سرمایه گذاری شرکت «مپنا» در مرحله اجرای
فونداسیون است و با اتمام عملیات و نصب توربین ها
 50مگاوات برق در درح تولید خواهد شد که ظرفیت
بسیارخوبیاست.ویبااستنادبهمطالعاتانجامشده،
درح را بهترین داالن بادی کشور می داند و با اشاره
به این که دنبال تاسیس منطقه ویژه اقتصادی انرژی
های نو در سربیشه هستیم ،می افزاید :به این منظور 2
هزار هکتار زمین و سرمایه گذار مشخص و این طرح در
مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد و با توجه
به طرح ایرادهایی در آن ،موضوع توسط کمیسیون
اقتصادی پیگیری می شود .وی از درخواست 300
میلیارد تومانی سرمایه گذار برای به سرانجام رسیدن
پروژه هم خبر می دهد و ابراز امیدواری می کند :با

حقانی  -ایجاد نهضت کاشت گلخانه ای در استان به
منظور رونق تولید ایرانی از سوی استاندار ،سبب شد
اهالی روستای بیهود قاینات آستین ها را باال بزنند و
کمر همت ببندند تا در سنگر جبهه اقتصادی ،جهادی
دوبارهرقمبزنند.عضوهیئتمدیرهستادتوسعه،عمران
و اشتغال گفت :پس از تاکید استاندار ،اهالی بیهود
از روستاهای بزرگ و پر جمعیت بخش مرکزی قاین
با احداث  9واحد گلخانه ای و یک واحد تولید صنایع
دستی ،روند مهاجرت معکوس جوانان روستای بیهود را
رقم زدند« .اطمینان» با اشاره به این که مجتمع گلخانه
ای روستا در زمینی به مساحت 5هکتار ،احداث استخر
ذخیره ای  2میلیون لیتری و لوله گذاری مسیر استخر
تا گلخانه با اعتباری معادل  90میلیون ریال انجام شده

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

کمک به سرمایه گذار در استان ،پروژه زودتر به اتمام
برسد .او به راه اندازی یک نیروگاه بادی در خوانشرف
نهبندان هم اشاره می کند که از چند سال قبل در حال
پیگیری است هر چند به دلیل تحریم ها و انصراف
سرمایه گذار خارجی ،بدون تکلیف مانده است ،البته
در این منطقه زمین تحویل ،بادسنجی انجام و حدود
 500میلیونتومانهزینهشدهاستو«شستا»بهدنبال
سرمایه گذار جدید در این منطقه است که با وجود آن
یک نیروگاه  50مگاواتی برق دیگر به بهره برداری
می رسد و با این اقدام ،ظرفیت خوبی برای شهرستان
و معادن آن خواهد بود .افضلی به برنامه احداث سه
نیروگاهبادیباظرفیت ۷۱۰کیلوواتدردرحسربیشه
و تحویل  2و نیم هکتار زمین به سرمایه گذار خصوصی
اشاره و ابراز امیدواری می کند که کلنگ احداث پایه
توربین ها هفته دولت به زمین بخورد.

اخبار

 90درصد حصار قلعه خوسف مرمت شد
قاسمی -مرمت قلعه تاریخی خوسف از چند سال قبل شروع و  90درصد
از حصار آن بازسازی شد اما با وجود این و به گفته مدیر پایگاه بافت تاریخی
خوسف ،با این عملیات ،فقط جدار بیرونی حصار قلعه به اتمام می رسد اما کار
مرمت قلعه در داخل و جدار درونی باقی می ماند« .پریسا جمشیدی» ،افزود:
در گذشته داخل قلعه اتاق هایی وجود داشت که باید از زیر خاک خارج و بر
اساس نقشه قبلی بازسازی شود ولی با توجه به میزان کار ،اعتبار مورد نیاز
برای آن قابل برآورد نیست.

گروه جهادی در گلوباغ درح

نبود توجیه اقتصادی
فرماندارنهبندانهمبااشارهبهپیگیریاحداثنیروگاه
بادی 50مگاواتیدرخوانشرفکهتوسطشستاپیگیری
میشد،تحریمهاراازدالیلبستهشدنپروندهآناعالم
می کند و می گوید :با احتساب سه میلیارد و 500
میلیون تومان برای هر دکل ،مجموع پروژه 700
میلیارد تومان هزینه دارد و بر اساس نامه ارسالی
شستا ،نبود توجیه اقتصادی با توجه به تحریم ها از
دالیل انصراف سرمایه گذار اعالم و پرونده آن بسته
شدهرچندنمایندهشهرستانپیگیرآناست.مهندس
«بیکی» به نبود امکانات و تجهیزات الزم برای استفاده
از انرژی خورشیدی هم اشاره می کند و با تاکید بر این
که شبکه برق این شهرستان هم ظرفیت خالی ندارد،
آن را از اصلی ترین مشکالت مطرح می کند و با مثالی
توضیح می دهد :در صورت احداث نیروگاه خورشیدی
 10مگاواتی،نمیتوانآنرابهشبکهمتصلکردچراکه
این کار مستلزم راه اندازی یک پست  132کیلو ولتی
جدید است که به این منظور پروژه برق رسانی به معادن
شاهکوه در حال پیگیری است.

است،افزود:چنان چهمسئوالناستانیوشهرستانیاز
اینطرححمایتکنندجمعزیادیازجوانانبهروستاها
باز خواهند گشت .وی با اشاره به این که بیش از سه هزار
نفر از اهالی روستا در تهران و مشهد سکونت دارند؛
اجرای این طرح ها را به منظور ایجاد اشتغال پایدار،
توقف مهاجرت و ایجاد مهاجرت معکوس برشمرد و
تاکیدکرد:اینموضوع،مشوقبازگشتجوانانبهروستا
شده است .وی تعداد بانوان فعال در این واحد تولید
صنایع دستی را  40نفر اعالم کرد که به بافت جاجیم،
حوله بافی و پارچه بافی مشغول هستند و تولیدات آن
ها توسط بیهودی های ساکن مشهد و تهران به فروش
می رسد طوری که در سال گذشته  22هزار متر مربع
پارچه و حوله بافته و به بازار عرضه شد .وی از در اختیار

اعضایگروهجهادیمیثاقجواناندردومینسالحضورخوددرسربیشهدربخش
درح و روستای مرزی گلوباغ حضور یافتند .این گروه متشکل از 17دانشجو و طلبه
مقیم بیرجند است که به مدت چهار روز در این روستا مستقر شد .به گفته «شمس
آبادی» مسئول گروه ،کارگرو ه های مختلف فرهنگی ،آموزش ،اشتغال ،مطالبات
مردمیوبرپاییمیزخدمتمسئوالنازفعالیتهایاینگروهجهادیاست.

محور زیرکوه  2قربانی گرفت

فرماندار نهبندان:
پرونده توربین
بادی خوانشرف
به دلیل تحریم
ها و نبود توجیه
اقتصادی بسته
شد

قرار دادن دو مدرسه متروکه روستا به صورت اجاره به
ستادخبروادامهداد:به 17بافندهزنروستا 70میلیون
ریالتسهیالتارزانقیمتتوسطادارهمیراثفرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری شهرستان پرداخت شد و به
دلیلاستقبالبسیارخوبجوانان،مهاجرتمعکوسآن
ها از شهرهای بزرگ به روستا و با توجه به کمبود شدید
زمین به منظور احداث مسکن؛ خواستار تغییر کاربری
مسکونی شد .به گفته وی ،روستای بیهود به دلیل واقع
شدن در منطقه سردسیر و کوهستانی و وجود حبوبات و
گیاهان دارویی بسیار مستعد کاشت گیاهان دارویی و
گلخانه ای و تولید تزیینی است که صنایع جاجیم بافی،
پارچه بافی ،حوله بافی ،فرش بافی و پشتی و گلیم آن
سابقه بیش از  70ساله دارد.

حادثه رانندگی در کیلومتر  56جاده زیرکوه -خواف ،جان دو نفر را گرفت .رئیس
پلیسراهاستانگفت:اینحادثهدرجادهزیرکوه-خوافودرمحدودهروستایفرخی
رخ داد که در برخورد یک دستگاه کامیون کشنده با موتورسیکلت ،دو نفر مصدوم
شدندودرمسیرانتقالبهبیمارستانجانخودراازدستدادند.سرهنگ«رضایی»،
دلیلحادثهرادردستبررسیاعالمکرد.

چند خط خبر
●● «جانی» رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) نیمبلوک در آیین افتتاح مرکز
نیکوکاری امام رضا(ع) دهستان کرغند گفت :به زودی در روستای دهشک و
نیمبلوک هم مراکز نیکوکاری به منظور شناسایی خیران و حمایت از نیازمندان
راه اندازیخواهدشد.
●● «مرادی» رئیس جمعیت هالل احمر درمیان گفت :دوره تخصصی جست و جو و
نجات در حوادث بین شهری به منظور ارتقای آگاهی امدادگران در امدادرسانی به
موقع حوادث جاده ای با حضور 20امدادگر از بیرجند ،درمیان ،خوسف و سربیشه
دراینشهرستانبرگزارشد.
●● بههمتمردموخیرانوبهمناسبتعیدسعیدغدیر 430پرسغذایگرمتوسط
مرکزنیکوکاریجواداالئمه(ع)خضریدشتبیاضطبخ وبیننیازمنداناینشهر
توزیعشد.
●● جشنی به مناسبت عید غدیر خم برای  150نفر از خانواده های سادات خضری
دشتبیاضدرحسینیهمحلهدشتبیاضبرگزارشد.
●● «جانی» رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) نیمبلوک گفت :سه سبد کاال و25
کیسه آرد به ارزش یک میلیون و 500هزار تومان به مناسبت عید غدیر ،با همکاری
این نهاد حمایتی ،دفتر امام جمعه و شورای اسالمی خضری دشت بیاض بین
نیازمندانتوزیعشد.

