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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شهرستان ها

7

قیدهایی که باید برای نقاط خاص حذف شود

جذبدانشجودردانشکدهسالمتنهبندانبهمهرنرسید

با خبرنگاران

تامین آب؛ مشکل ساخت و ساز
در روستاهای نهبندان
مشـکل عمـده ای کـه بـرای احـداث مسـکن
محرومـان در نهبنـدان وجـود دارد ،بـه تامیـن
آب روسـتاها بـر می گـردد کـه بایـد در ایـن زمینه
پیگیـری هـای جـدی تـری از طریـق دسـتگاه
هـای متولـی انجـام شـود .فرمانـدار نهبنـدان در
جلسـه بررسـی رونـد احـداث واحدهـای مسـکن
محرومان این شهرسـتان گفـت :از ظرفیت اداره
ها برای تامین ماشـین آالت ،حمل مصالح و آهن
باید اسـتفاده کـرد تا هـر چه سـریع تر پـروژه های
مد نظـر به سـرانجام برسـد« .بیکـی» ،ادامـه داد:
مشـکالتی در رونـد احـداث واحدهـای مسـکن
محرومـان در نهبندان وجـود دارد کـه امیدواریم
بتوانیـم بـا بررسـی و برنامـه ریـزی دقیـق تـر گام
اساسـی در ایـن بـاره برداریـم .بـه گفتـه او ،از پنج
هـزار واحـد مسـکن محرومـان سـهمیه بنیـاد
مسـکن ،در نهبنـدان  500واحـد معـادل 10
درصد و سـهمیه این شهرسـتان در بخـش کمیته
امـداد امام خمینـی (ره) هـزار و  34واحـد حدود
 20درصـد اسـت.

نماینده نهبندان
و سربیشه در
مجلس :به زودی
مجوز جذب
دانشجو از شورای
گسترش وزارت
بهداشت دریافت
می شود و سعی
بر این است که
بهمن امسال جذب
دانشجو انجام
شود

مجوز برای  2رشته
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس نیز در این
باره گفت :در محل دانشکده علمی کاربردی نهبندان
زیرساخت ها برای راه اندازی دانشکده سالمت فراهم
و سال گذشته مجوز راه اندازی این دانشکده با فعالیت
دو رشته بهداشت عمومی و بهداشت خانواده از وزارت
بهداشت دریافت شد .به گفته دکتر «افضلی» موضوع
جذب دانشجو با یک مشکل آن هم تعهد استخدام
دانشجویان بعد از دانش آموختگی مواجه است و ورود
دانشجو به این رشته ها و دانشکده وابسته به این شرط

است که استخدام دانشجویان انجام شود اما برای
استخدام اجازه داده نمی شود که این مشکل شورای
گسترش وزارت بهداشت است.

قیدهایی که باید حذف شود
وی افزود :بـا ارائـه گـزارش کار و صحبت با کمیسـیون
آمـوزش و تحقیقـات ،وزرات بهداشـت و طـرح آن در
مجلـس در تلاش هسـتیم کـه ایـن قیـد برداشـته شـود
و دریافـت دانشـجو دسـت کـم بـرای منطقـه محـروم
نهبنـدان وابسـته بـه اسـتخدام نباشـد .همچنیـن بـه
دنبال این هسـتیم تا زودتر برای جذب دانشجو در این
دانشـکده مجوز بگیریم و قول داده شد این قید با توجه
به موقعیـت راهبردی نهبندان برداشـته شـود .آن طور
که «افضلـی» شـرح داد بـه زودی مجوز جذب دانشـجو
از شـورای گسـترش وزرات بهداشـت دریافت می شود
و با پیگیری سـعی بر این اسـت که بهمن امسـال جذب
دانشـجو انجام شـود.

رئیس منابع طبعیی و آبخیزداری:

 200هکتارنقاط بحرانی بشرویه مالچ پاشی می شود

آبیاری شبانه در بیابان
دروگر  -سوسوی چراغ هایی در دل بیابان
چشم ها را به سمتشان خیره کرد .رد چراغ ها ،به
خادمان طبیعتی ختم شد که با تراکتور و کامیونت،
مشغول آبیاری نهال در عرصه های بیابانی بودند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری زیرکوه
در بیان دلیل کارشان ،گفت :این افراد مشغول
آبیاری  270هکتار از عرصه های بیابانی هستند
که امسال و سال قبل 60 ،هزار اصله نهال برای
مقابله با بیابان زدایی در آن کاشته شد .به گفته
مهندس «رجبی» ،از ابتدای امسال سه دوره
آبیاری در این عرصه ها انجام شده اما به دلیل
آبیاری شبانه ،افزایش بازدهی آبیاری با توجه به
گرمای زیاد روزانه ،تنش های گیاهی و استمرار
خشکسالی است .او ادامه داد :گونه های کاشت
شده از نوع آتریپلکس ،قیچ ،اسکمبیل و دیگر گونه
های بیابانی و مقاوم در مقابل توفان و خشکسالی
است .وی گفت :یک سوم عرصه های طبیعی
زیرکوه به وسعت حدود  280هزار هکتار جزو
عرصه های بیابانی است و در بطن این عرصه ها
سه کانون فرسایش بادی قرار دارد.

اکبری -تاب آوری کم نیروها در نهبندان ،مسئوالن
بهداشت و درمان را بر آن داشت تا به منظور تامین
حداقل نیروی بهداشت و درمان خود ،دانشکده
سالمت را راه اندازی کنند و به تربیت نیروی بومی
بپردازند .سال  93اقدامات برای راه اندازی دانشکده
سالمت در دستور کار قرار گرفت و در نهایت سال 97
مجوز راه اندازی آن دریافت و در محل دانشکده علمی
کاربردی ،تجهیزات و امکانات فراهم شد .با توجه به
وعده های داده شده قرار بود این دانشکده مهر سال
گذشته جذب دانشجو داشته باشد .رئیس شبکه
بهداشت و درمان نهبندان چندی پیش به «خراسان
جنوبی» گفت :شرایط برای جذب دانشجو در مهر
امسال مساعد است و با توجه به این که همه کارها انجام
شد و فقط منتظر تاییدیه از سوی شورای گسترش
وزارت بهداشت کشور هستیم قرار است در سفری به
همراه نماینده نهبندان و سربیشه و رئیس دانشگاه
علوم پزشکی بیرجند به تهران از نزدیک با مسئول

شورای گسترش وزارتخانه دیدار کنیم که بعد از این
دیدار نتیجه قطعی اعالم خواهد شد .دکتر «هاشمی»
روز گذشته درباره آخرین وضعیت جذب دانشجو به
خبرنگار ما اعالم کرد :مهر امسال نیز جذب دانشجو
امکان پذیر نشد و در صورت تایید شورای گسترش
شاید در بهمن ،جذب دانشجو انجام شود.

مالط
کمبودها
روی دیوار
مسکن
محرومان
زیرکوه

زهرا خسروی -خشکسالی های متوالی چند ساله
و کاهش نزوالت جوی طی سال های اخیر ،سبب
شده است بیابان زایی در برخی نقاط مانند بشرویه از
بیابان زدایی سبقت بگیرد .رئیس اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری بشرویه ،با اشاره به وجود  241هزار هکتار
عرصه بیابانی در این شهرستان ،از کاشت حدود 65
هزار هکتار جنگل دست کاشت در این منطقه خبر داد و
به خبرنگار ما ،گفت :از اعتبارات دو سال گذشته420،

هکتار از عرصه های بیابانی با هزینه کرد بیش از 750
میلیونتومانکشتشداماتوفانحدود 10درصدنهال
هاراازبینبرد«.رفیعی»،بااشارهبهافزایش 50درصدی
اعتبارات بخش بیابانی در مقایسه با سال های گذشته
پیش بینی کرد که امسال از محل اعتبارات این نهاد و
با همکاری محیط زیست ،هزار هکتار گونه بیابانی در
منطقهکشتشود.ویسهکانونفرسایشبادیبشرویه
را تهدیدی برای کشاورزی ،مناطق شهری و جاده های

دروگر -چالش هایی که دهیاران زیرکوه در کمیته
راهبردی مسکن محرومان اعالم کردند ،به کمبودهایی
مانند اسکلت ،زمین ،نیروی کار با توجه به فصل پر کار
کشاورزان،تعرفهباالیآبواحدهایدرحالساختو...
برمی گشت .آنان به همین دلیل خواستار زمان بیشتری
برای ساخت واحدهای مسکونی و همچنین افزایش
سهمیهمسکنمحروماندرروستاهایشهرستانشدند.
مدیرکلبنیادمسکندراینکمیته،بهسهمیهپنجهزارو
 125واحدی این نهاد اشاره و اظهار کرد :سهمیه زیرکوه
 400واحد است .به گفته «آسمانی مقدم» ،متقاضیانی
که واحدهای مسکونی خود را تا پایان مهر تکمیل کنند

تسهیالت  25میلیون تومانی دریافت می کنند .افزون
بر این ،مقرر شد تعرفه آب واحدهای مسکونی در حال
ساختبهصورتتعرفهمسکونیمحاسبهشود.ویگفت:
در روستاهایی که کمبود زمین وجود دارد به طور حتم در
مدت کوتاهی ،زمین تامین و تحویل متقاضیان می شود.
اودربارهطرحاقدامملینیزگفت:تسهیالت 75میلیون
تومانی برای ساخت  400هزار واحد مسکونی در کشور
مصوب شد و خراسان جنوبی یکی از استان هایی است
که در این طرح قرار دارد .به گزارش «خراسان جنوبی»،
در پایان از  6دهیار که با بنیاد مسکن انقالب اسالمی
همکاری بیشتری داشتند ،تجلیل شد.

نکته

مواصالتی دانست و از بازدید کارشناسان این اداره ،از
نقاط بحرانی نزدیک جاده های بشرویه خبر و ادامه داد:
امسالبهمنظورتثبیتشنهایروان،مالچپاشی200
هکتار از این نقاط به صورت الگویی در دستور کار قرار
دارد.بهگفتهوی،بهطورمتوسطهر 20سالیککیلومتر
کانون فرسایش بادی به عرصه های کشاورزی این
شهرستاننزدیکمیشودکهبهمنظورمقابلهباآنساالنه،
حدودهزارهکتاردربرنامههایبیابانزداییقراردارد.

پیش بینی صید 100تن
ماهی ازسد فرخی
پیـش بینـی مـی شـود حـدود  100تـن ماهـی
از دریاچـه پشـت سـد فرخـی قایـن صیـد شـود.
مدیـر شـیالت و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد
کشـاورزی گفـت :صیـد  10تـن ماهـی گـرم
آبـی از ایـن دریاچـه از  28شـهریور انجـام شـد.
«محمـد مهدی سـعیدی» ،نـوع این ماهـی ها را
کپـور ،آمـور و فیتوفـاگ اعلام کـرد.

تمهیدات قبلازبرداشت یاقوت های سرخ
پاییـز کـه مـی رسـد کار کشـاورزان ،بیـش از فصـول دیگر مـی شـود چرا کـه باید
آن چـه را کاشـته اند برداشـت کننـد .این روزهـا زرشـک کاران و زعفـران کاران
اسـتان ،سـخت درگیر کار و تالش هسـتند نه این که زمان برداشـت فرا رسـیده
اسـت ،بلکـه زمینه هـا را بـرای برداشـت ایـن دو محصـول ویژه آمـاده مـی کنند.
زعفـران کاران در حـال کاشـت پیـاز زعفـران و آبیـاری آن و زرشـک کاران در
تـدارک فراهـم کـردن فضایی بـرای خشـک کـردن این محصـول خـاص منطقه
هسـتند .این روزها در قطب زرشـک خراسـان جنوبی یعنی زیرکوه و خاسـتگاه
آن یعنـی روسـتای افیـن کـه بیـش از  16هکتـار از زمین هـای آن به صـورت یک
دسـت زیر کشـت این محصول اسـت ،زرشـک کاران در حـال گل کـردن خرمن
هـا بـرای خشـک کـردن محصـول هسـتند .در ایـن فضـا اگـر آب و هـوا همراهی
کند کمک خوبی اسـت تا خیلـی زود محصول ،خشـک و به بازار عرضه شـود اما
معایبـی نیـز دارد اول ایـن که چندان بهداشـتی نیسـت و از سـویی ممکن اسـت
زرشـک از مخاطـرات طبیعـی ماننـد بارندگـی ،توفـان و سـیل در امـان نمانـد و
زحمت چند ماهه کشـاورزان به مخاطره بیفتـد .بنابراین کمک به کشـاورزان و
کیفی بخشـی به تولید این کاالی راهبردی و اقتصادی استان نیازمند تدبیری
اسـت تا به نفع اسـتان و تولید کننده باشـد .در این زمینه هر چند در بسـیاری از
روستاها فضایی برای خشـک کردن زرشک روی دار تامین شـده است که خود
جای بحث دارد اما در نقاطی که خرمن ،محل خشـک کردن زرشـک است باید
کشاورزان به ایجاد سـالن هایی مناسب ترغیب شـوند تا هم محصول برداشتی
در مقابل مخاطرات طبیعی حفظ و هم بهداشـت آن رعایت شـود .برای این کار
هـم اهـدای زمیـن رایـگان و تسـهیالت ارزان بایـد مـد نظـر قـرار گیـرد و موانعی
چون معرفـی ضامن برای کشـاورزان برداشـته شـود.

مهاجران سیبریدربشرویه
اولین گروه از پرندگان مهاجر سـیبری در بشـرویه دیده شـد .رئیـس نمایندگی
حفاظت محیط زیسـت بشـرویه اظهار کرد :پیش قراول این پرندگان« ،خوتکا»
بود که در اسـتخرهای مزارع کشـاورزی شهرسـتان دیده شـد .به گفتـه «یزدان
دوسـت» ،پرندگان مهاجر گونه های مختلفی شـامل انواع آبچلیک ،حواصیل،
بـاکالن ،اردک ،کشـیم ،چنگـر ،پاشـلک ،فـاالروپ و خوتـکا هسـتند کـه بـا آغاز
فصل سـرما؛ امسـال یک ماه زودتر وارد اسـتان شـدند.

