
 ] صفحه آخر [

 گنجینه طالیی سربیشه
فقط در جدول گذاری!    

فردا؛ دوازدهمین یادواره 
شهدای ورزشکار

] صفحه 2 [  

در جلسه ستاد سامان دهی   
امور جوانان اعالم شد:

ارتباط آنالین؛ اولین نوع 
] صفحه 2 [ اعتیاد در بیرجند   

گالیه فرماندار خوسف از 
سهم کم منابع برق رسانی

] صفحه آخر [  

308 حادثه دیده 
 امدادرسانی شدند 

] صفحه 2 [  

فهرست خواسته های 
حوزه کشاورزی نهبندان و 

سربیشه 
] صفحه آخر [  

] صفحه 2 [

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی 

استانداری :
دستگاه ها باید پاسخ گوی 

رسانه ها باشند

 ] صفحه آخر [

 ] صفحه 2 [

 کمبود دستگاه های 
4برف روب در راه های روستایی

مدیر کل بنیاد مسکن  خبر داد:

1730 روستای استان در معرض سیل

»کجی « زنده شد 

] صفحه 2 [

تقدیر از کشاورزان برتر با حضور رئیس جمهور

 9 کشاورز استان
 نمونه ملی شدند
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روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2

پیگیری حرف مردم

تعویض جدول معبر بر اساس برنامه

ها  جدول  های  بلوکه  فرسودگی  به  توجه  »با 
و خشک شدن و رشد برخی درختان واقع در 
14 بیرجند و به وجود  خیابان شهید بهشتی 
آمدن مشکالتی برای ساکنان و تعویض لوله های 
آب شهری واقع در این کوچه طی روزهای اخیر، 
شهرداری برای تعویض جدول ها اقدام کند«. 
این پیام 26 آذر در ستون حرف مردم درج شد. 
سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری 
بیرجند در پاسخ اعالم کرد که تعویض جدول 
خیابان های شهر بر اساس در نظر گرفتن اصلی 
بودن معابر و آب گرفتگی و نقاط بحرانی در 

برنامه شهرداری قرار دارد.

ستون حرف مردم 
روزنامه خراسان جنوبی 

انعکاس دهنده صادق نظرها، 
انتقادها و مشکالت شماست.

حرف مردم 

ــر: نماب
056 32448054  

پیامک:
2 0 0 0 9 9 9   

ــن: تلف
056 32448050

 زیرکوه با وجود کویر همت آباد و دیگر جاذبه ها  ●
جزو شهرستان های گردشگری استان محسوب 

می شود اما از نبود مکان اقامتی رنج می برد.
 در مسیر جاده اسدیه به بیرجند و در ورودی  ●

گیر  سرعت  آباد،  منصور  و  بورنگ  روستاهای 
استاندارد وجود ندارد.

 در کوچه طالقانی 9 و مقابل دفتر سازمان نظام  ●
مهندسی، بعد از هر بار بارندگی حجم زیادی از 
آب جمع می شود و تردد را سخت می کند، این 
در حالی است که محل یاد شده فاصله چندانی با 
جوی اصلی ندارد و می شود مشکل را به راحتی 

رفع کرد شهرداری اقدام کند. 
 شورای اسالمی شهر و شهرداری بیرجند فکری  ●

هم برای نام گذاری کوچه های اکبریه بکند. اهالی 
برای آدرس دادن با مشکل مواجه هستند. از 
سویی برخی نقاط آن به درستی نظافت نمی شود 
و طرح سنگ فرش معابر آن هم ناتمام مانده است.

 روستای نوغاب درمیان با جمعیت پنج هزار  ●
نفری نه تنها سوله یا فضایی برای تجهیزات ایمنی 
مورد نیاز در مواقع بحران ندارد بلکه از داشتن 
آتش نشانی هم محروم است در حالی که حادثه، 

هیچ وقت خبر نمی کند.
 یک ماه از وعده مسئوالن برای کاهش قیمت  ●

گوجه فرنگی می گذرد اما همچنان قیمت آن 
باالست.

خراسان جنوبی 61 سال پیش         
 در روزنامه

بخش زنانه بیمارستان تعطیل است

روزنامه خراسان در شماره 2583 به تاریخ 18خرداد 1337 در مطلبی 
بیمارستان  در  که  زن  پرستار  نفر  دو  چون  است:  آورده  چهار  صفحه  در 
شیبانی طبس مشغول خدمت بودند بعلت کمی حقوق از کار کناره گیری 
زنانه  باستخدام نیست بخش  با حقوق قبلی هم کسی حاضر  و  نمودند 
بیمارستان مزبور مدتی است تعطیل شده خوبست اداره اوقاف خراسان 
با اضافه نمودن حقوق دو نفر پرستار زن موافقت نموده دستور الزم باداره 

اوقاف طبس صادر نمایند.

رویداد
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  آمادگی برای کمک 
به سیل زدگان سیستان و بلوچستان

خراسان جنوبی برای کمک رسانی به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان 
آمادگی دارد. »معتمدیان« استاندار در گفت و گوی تلفنی با استاندار سیستان 
و بلوچستان، گفت: این استان برای ارسال امکانات مورد نیاز و اعزام امدادگر 
به مناطق سیل زده استان همسایه، آمادگی کامل دارد. به گزارش »خراسان 
جنوبی« دوشنبه شب گذشته، یک دستگاه تریلی حامل 400 دستگاه چادر 
توسط هالل احمر استان به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان ارسال شد.

تقدیر از کشاورزان برتر با حضور رئیس جمهور

9 کشاورز استان نمونه ملی شدند
9 نمونه بخش کشاورزی استان در سی چهارمین دوره معرفی نمونه های ملی بخش 
کشاورزی با حضور رئیس جمهور تجلیل شدند. به گزارش خبرنگار ما در این مراسم 
رضا فروزانفر به عنوان مدیر نمونه واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی، محسن احتشام 
به عنوان صادرکننده نمونه محصوالت کشاورزی، بهرام ساتلیخ محمدی به عنوان 
کارخانه دار نمونه تولید خوراک طیور و آبزیان، حمید قاسمی تولید کننده نمونه 
زعفران، جواد کامکار دالکه به عنوان شرکت تعاونی نمونه عشایر، علی رمضانی 
بهره بردار نمونه اصالح و احیای اراضی واگذاری، محمد حسین جعفری تولیدکننده 
نمونه نهال جنگلی، فاطمه افقهی مدیر عامل نمونه صندوق اعتبارات خرد زنان 

روستایی و عبداللطیف آبدار به عنوان مددکار نمونه ترویجی تجلیل شدند.

فردا؛ دوازدهمین یادواره شهدای ورزشکار  

زهرا قربانی - دوازدهمین یادواره شهدای ورزشکار استان و شهید شاخص مرتضی 
بصیری پور فردا در سالن علوی بیرجند برگزار می شود. مدیر کل ورزش و جوانان در 
جمع خبرنگاران گفت: از دو هزار شهید خراسان جنوبی 64 نفر جزو جامعه ورزشی 
هستند که 3/2 درصد شهدای استان را شامل می شوند. »عزیزی« با اشاره به این 
که بیرجند، بیشترین آمار شهدای ورزشکار را دارد، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، 
ترویج فضایل و سجایای اخالقی در جامعه مرجع و الگویی ورزشکاران، تکریم منزلت 

و مقام شامخ خانواده شهدا و... را از جمله اهداف برگزاری این یادواره بیان کرد.

در جلسه ستاد سامان دهی امور جوانان اعالم شد:

ارتباط آنالین؛ اولین نوع اعتیاد در بیرجند
حسین قربانی – زنگ آسیب های فضای مجازی به 
دلیل نبود متولی خاص برای آن در استان و به ویژه 
بیرجند به صدا در آمده است. مسئول مرکز استانی 
سراج، روز گذشته در جلسه ستاد سامان دهی امور 
جوانان بیرجند با اشاره به این که ضریب نفوذ اینترنت 
در بیرجند 70 درصد افزایش یافته است و 90 درصد 
جوانان این شهر به فضای مجازی دسترسی دارند  
گفت: از ابتدای امسال استفاده از فضای مجازی در 
استان 146 درصد رشد داشته و شئونات زندگی را 
تحت تاثیر قرار داده است. »کسرائی نیا« با اشاره به این 

که اعتیاد به ارتباط آنالین جوانان و بزرگ ساالن حتی 
به ارتباط هایی با بهره گیری از این فضا منجر شده است، 
افزود: نخستین نوع اعتیاد در بیرجند، روابط عاشقانه 
و آنالین است و از جوان 15 ساله تا پیرمرد 70 ساله 
در این بخش ارتباط آنالین داشته اند که حتی برخی 
متاهل هستند. وی با یادآوری این که بیرجند، مرکز 
مشاوره تخصصی فضای مجازی ندارد پیشنهاد کرد با 
ترک تشریفات از طریق بهزیستی تا دهه فجر، اولین مرکز 
مشاوره آنالین فضای مجازی در این شهر راه اندازی 
شود. به گفته وی در حالی در روستاهای باالی 20 

خانوار اینترنت پر سرعت به عنوان یک افتخار راه اندازی 
 شده است که مشاوره ای برای جلوگیری از آسیب های 
حاشیه ای آن وجود ندارد و سبب به وجود آمدن شرایط 

خطرناکی در برخی روستاهای استان شده است. 

فضای مجازی بدون متولی
»رضایی« مسئول بسیج رسانه و فضای مجازی سپاه 
استان هم با انتقاد از نبود متولی برای فضای مجازی 
استان، گفت: این موضوع سبب موازی کاری، از هم 
گسیختگی و ... در این حوزه شده است. »برقی« معاون 
سیاسی و امنیتی فرماندار بیرجند نیز گفت: طی چند 
ماه حضور در بیرجند، شاهد انجام کار جزیره ای و 
نبود مشارکت همراه با هم افزایی در کارها بوده ام و در 

مدیریت فضای مجازی هم این امر نمود دارد.

مدیر کل خبر داد:

سیاست انقباضی مالی در ورزش
حسین قربانی – افزایش قیمت تجهیزات ورزشی و اجاره سالن های ورزشی، 
ضرورت احداث سالن چند منظوره در بیرجند، نبود اعتبار کافی در هیئت ها، نگرانی 
رشته های توپی از بی توجهی به این رشته ها، نبود حامی مالی، مشکل در مکاتبات 
اداری، ایجاد سالن های تخصصی و ... از جمله مسایلی بود که در جلسه مدیر کل 
ورزش و جوانان با هیئت های ورزشی مطرح شد. به گزارش خبرنگار ما، »عزیزی« با 
اشاره به مطرح شدن موضوع افزایش اجاره سالن های ورزشی در کمیسیون ماده 5 
گفت: نتیجه سفر مقامات ورزشی به استان تجهیز 120 خانه ورزش روستایی تاپایان 
امسال و تخصیص پنج میلیارد تومان اعتبار سفر دکتر نوبخت برای تکمیل پروژه های 
ناتمام است. وی، افزود: با وجود این اعتبارات به شدت کاهش یافته است بنابراین 
سیاست شدید انقباضی در دستور کار است و قسمتی از اماکن ورزشی دستگاه های 
اجرایی با مصوبه شورای ورزش همگانی در اختیار هیئت ها قرار می گیرد. »قطبی« 
معاون توسعه امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان هم از توزیع اعتبارات بر اساس 
فعالیت های ورزش همگانی، قهرمانی و سند آمایش سرزمین خبر داد و گفت: 
وظیفه این اداره کل، حمایت از تیم ها برای حضور در لیگ های حرفه ای نیست. به 

گفته وی، هیئت جذب حامیان ورزش استان از بهمن تشکیل می شود.

مدیر کل بنیاد مسکن  خبر داد:

1730 روستای استان در معرض سیل
انصاری- بارندگی های رگباری و در پی آن جاری شدن 
سیالب در ابتدای امسال بود که خانه و زندگی برخی 
از روستاییان را در هم کشید و قربانی هم گرفت و البته   
در صورت تکرار، بیش از هزار و 700 آبادی در معرض 
وقوع سیل است. خراسان جنوبی را می توان در ردیف 
استان هایی دانست که سابقه سیالب های متعدد 
دارد و در سال های گذشته نیز خسارات بسیاری به 
جا گذاشته و در این میان بیشترین آسیب را به نقاط 
روستایی وارد کرده است. مدیر کل بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی در این باره در گفت و گو با خبرنگار ما 
از تهیه نقشه پهنه بندی برای روستاهای استان طی 
دو سال گذشته خبر داد و گفت: از سه هزار و 560 
آبادی استان، هزار و 730 روستا در معرض سیل قرار 
دارد. »آسمانی مقدم« با بیان این که این تعداد روستا به 
چهار دسته تقسیم شده و اولویت اول 140 روستاست 
افزود: در طول برنامه ششم باید 30 درصد روستاهای 
استان ایمن سازی شود که این کار 110 میلیارد تومان 

اعتبار نیاز دارد و تامین نشده است.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری :

دستگاه ها باید پاسخ گوی رسانه ها باشند
خسروی- دستگاه های اجرایی باید در حوزه فرهنگی و اجتماعی به رسانه ها پاسخ 
گو باشند. »بهاری« مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری روز گذشته در 
نشست تخصصی نقش رسانه ها در پیشگیری از آسیب های اجتماعی، رسانه را 
یک پیام رسان دو سویه معرفی کرد که می تواند سبب انتقال اطالعات مردم به 
مسئوالن و بر عکس و در نتیجه ایجاد نشاط، شادابی و روحیه امید در جامعه شود. 
»شریفی« معاون دفتر امور اجتماعی استانداری هم توسعه و ترویج مشارکت های 
اجتماعی و کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی را سه هدف مهم سازمان امور 
اجتماعی کشور، اعالم کرد و افزود: در حوزه مشارکت های اجتماعی آموزش، 
 توانمندسازی و آگاه سازی و توسعه کمی و کیفی تشکل های مردم نهاد پیگیری
 می شود. »نبی زاده« مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز با اشاره به این که 
خبرنگاران به دلیل حضور مستمر در جامعه و ارتباط بی واسطه با مردم، بهترین 
افراد برای شناسایی و انتقال محورهای اصلی آسیب ها و نقاط حساس حوزه های 
فرهنگ عمومی و ... هستند، گفت: بر اساس آمارها موضوع هایی مانند طالق، 
خشونت در ابعاد مختلف، ناهنجاری های اخالقی، اعتیاد و ... بیشترین محورها 

آسیب های اجتماعی در جامعه است.

308 حادثه دیده امدادرسانی شدند
حسین قربانی – امدادرسانی به 308 حادثه دیده در سه روز گذشته توسط 
امدادگران هالل احمر استان انجام شد. معاون امداد و نجات هالل احمر 
استان گفت: 46 درصد این حوادث مربوط به برف و کوالک، 20 درصد 
حوادث جاده ای، 20 درصد سیل و آب گرفتگی و 13 درصد، دیگر حوادث 
بود. به گفته »اسعد زاده« بیشترین حوادث در این مدت به ترتیب در شهرستان 

های سربیشه، درمیان و قاینات بود.

مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی: 

خبرنگاران به دلیل 
حضور مستمر در 
جامعه و ارتباط بی 

واسطه با مردم، 
بهترین افراد برای 
شناسایی و انتقال 

محورهای اصلی 
آسیب ها و نقاط 

حساس حوزه های 
 فرهنگ عمومی

 و ... هستند



           آگهی 3 
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی چهار شنبه | 25 دی 1398 |  19 جمادی االول 1۴۴1 | شــماره 3188



امتیاز:  صاحب 
موسســه فرهنگی هنری خراسان

مسئول:  مدیر 
محمد ســعید احدیان 

 

دفترمر    کــزی: مشهد،بلوارشهیدصادقی)ســازمان آب(
  91735-511 پستی:  صندوق 

 051-37634000  تلفن: 
نمابــر     دبیرخانه:    051-37624395 

پیامك:    2000999  

سر پرستی    اســتان     خراســان     جنوبی:بیر    جند،خىابان     
مدرس،خىابا ن    باهنر    غربی،شــماره77 
تلفن سرپرست:32443939 -        056 

تحریریه:    32448050 -056     
نمابــر تحریریه    : 32448054 - 056

واحد آگهی و اشتراک:32448052 -        056 
         97175  -514   صندوق پستی: 

  نمابر آگهی و اشــتراک :    32448053 -        056    

چاپ :شهرچاپ خراسان  روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اذان ظهر 11:42 
غروب آفتاب 16:49
اذان مغرب 17:08

اذان صبح فردا 5:11 
طلوع آفتاب فردا 6:36

شنبه ر چها
25 دی 1398 
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3188 شماره 

 رئیس اداره 
صمت: سنگ بازالت 

مصارف مدرن تری 
در تولید کامپوزیت 
و پشم سنگی دارد 

و عمده استفاده 
آن در سازه های 

دریایی است چرا که 
طول عمر بیشتری 

درمقایسه با 
میلگردهای آهنی 

دارد

ش  تیم اعزامی 
گزار

فرخ نژاد -  نوع خاصی از طالست که کمتر نمونه ای از آن 
را می توان در دنیای گنجینه های معدنی جهان یافت 
و همین، سبب شده است مصارف آن نیز خاص باشد و 
حتی برای سازه های دریایی و موج شکن ها به دلیل این 
که کمتر دچار فرسایش و خوردگی می شود مورد استفاده 
قرار گیرد. این گنجینه طالیی سنگی، چندان فاصله ای با 
مرکز سربیشه ندارد و نزدیکی و زیبایی خاص کوه سنگی 
طالیی گورید می تواند جاذبه معدنی گردشگری در کنار 
بهره برداری از این گنجینه با ذخیره 450 هزار تنی باشد. 
وجود نمونه های این سنگ طالیی در پارک ها، خیابان ها و 
حتی معابر روستایی سربیشه، سبب شد تیم خبری اعزامی 
»خراسان جنوبی« به سربیشه، سری هم به این معدن بزند. 
نکته جالب این که در گورید نیز عمده مصالح ساختمانی 
واحدهای مسکونی و جدول کشی معابر روستا از همین نوع 
سنگ است. به گزارش »خراسان جنوبی«، چند نفر در دل 
کوه با اهرم های آهنی، قطعات برش داده را از هم جدا می 
کنند. آن هایی که از این معدن درآمد دارند خرسند هستند 
که ذخیره آن به این زودی ها تمام شدنی نیست. تا قبل از 
این، تعداد کارگران دو برابر افراد فعلی بود اما کاهش صدور 
و خرید این نوع سنگ خاص ، سبب شده است تا نیروهای 

معدن که بومی منطقه هستند به نصف کاهش یابند.

استفاده در مجسمه سازی
سرکار کارگر معدن، عمده مصرف این نوع سنگ را به دلیل 
زیبایی و رنگ خاص طالیی آن برای جدول گذاری خیابان 
ها، پارک ها و ... اعالم و اظهار می کند که باطله های این 
نوع سنگ نیز پایه مواد تولید سنگ سمباده، فرز، آسیاب 
و ... است. »یوسفی«، با اشاره به حواله های آماده صدور از 
این معدن به دیگر نقاط جهان، از آلمان، هلند، اتریش و ... 
به عنوان کشورهای خواهان این نوع سنگ نام می برد و می 
افزاید: این سنگ برای مجسمه سازی نیز در خارج از مرزها 
مورد استفاده قرار می گیرد. او که به گفته خود سال هاست 
در این معدن کار می کند محل استفاده این نوع سنگ را 
در خراسان جنوبی و ایران فقط برای جدول گذاری و به 
سازی پارک ها می داند و می گوید: اگر زمینه فراوری آن 
در سربیشه فراهم شود ارزش افزوده بیش از این ها نصیب 
شهرستان می شود. به گفته وی هر نوع سنگ، قیمت 
متفاوتی دارد طوری که یک نوع آن هر تن 90 هزار تومان 
و نوع دیگر 15 هزار تومان به فروش می رسد. او ادامه می 
دهد: تنها زیرساخت فراهم شده در این معدن، برق است و 

آب مورد نیاز به وسیله تانکر تامین می شود.

کاربردهای عمده بازالت
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سربیشه، ذخیره معدن 
بازالت گورید را 450 هزار تن اعالم می کند که استخراج 
اسمی ساالنه آن 50 هزار تن است. مهندس»مالیی«، با 
اشاره به فعال بودن این معدن، کاربردهای عمده بازالت را 
افزون بر مصارف معمولی و داخلی برای سنگفرش معابر و 
ایجاد جدول، در زیرسازی و تولید بتن می داند. به گفته او، 
این نوع سنگ مصارف مدرن تری در تولید کامپوزیت و پشم 
سنگی دارد و عمده استفاده آن در سازه های دریایی است 
چرا که طول عمر بیشتری درمقایسه با میلگردهای آهنی 
دارد که دچار زنگ زدگی و فرسایش می شود. او به زیبایی 
و ظرافت نوع خاص سنگ بازالت سربیشه به دلیل رنگ 
طالیی آن اشاره و اظهار می کند که سنگ های بازالتی 
دیگری هم در جهان وجود دارد اما رنگ آن طالیی نیست 
و همین نوع خاص طالیی رنگ، سبب شده است مشتری 
های خود را در مصارف تزیینی و هنری از جمله مجسمه 
سازی و ... داشته باشد. افزون بر این، سختی این نوع سنگ 
سبب شده است از آن در ساخت سیل بندها و در بنادر به 
عنوان موج شکن استفاده شود. او با بیان این که به دلیل 
فراهم نبودن فناوری الیاف بازالت در کشور بیشتر محصول 
آن صادر می شود، از اعالم آمادگی این اداره برای حمایت 
از سرمایه گذاری که بتواند چرخه فراوری این نوع سنگ را 

در شهرستان احداث کند خبر داد.

 گنجینه طالیی سربیشه
فقط در جدول گذاری!

با خبرنگاران

فرماندار فردوس:

 تبلیغات زودهنگام جرم است
باکمال- تبلیغات زود هنگام مصداق بارز تخلف و 
جزو جرایم انتخاباتی است. مهندس »میرزایی«، 
فرماندار فردوس درکارگاه آموزشی فضای مجازی 
که با حضور فعاالن این حوزه برگزار شد، از آنان 
خواست با قوانین انتخابات و جرایم انتخاباتی آشنا 

باشند تا مشکلی پیش نیاید. 

فهرست خواسته های حوزه 
کشاورزی نهبندان و سربیشه

و  نهبندان  کشاورزی  حوزه  های  درخواست 
رئیس  شد.  گذاشته  میان  در  وزیر  با  سربیشه 
رئیس  همراه  به  که  استان  نمایندگان  مجمع 
سازمان جهاد کشاورزی با سرپرست وزارت جهاد 
کشاورزی دیدار کرد  افزون  بر طرح خواسته های 
استانی، درخواست های نهبندان و سربیشه را به 
صورت ویژه با مهندس »کشاورز« در میان گذاشت. 
دکتر »نظر افضلی«، در این نشست با اشاره به سفر 
اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلس شورای اسالمی به استان، فهرست تصمیم 
های اتخاذ شده در مجلس پس از این سفر را به 
سرپرست وزارت ارائه کرد. افزایش بودجه قنات 
ها در کشور و استان و تعیین ردیف اعتباری ویژه 
برای احیا، مرمت و الی روبی قنات های خراسان 
جنوبی، اجرای سازه های آبخیزداری و آبخوان، 
پیگیری احداث مجتمع های گلخانه ای، پرداخت 
خسارت کشاورزان و دامداران پس از سیل بهار 
98، توجه ویژه به محصوالت استراتژیک استان و  
...اهم موضوع هایی بود که نماینده مردم نهبندان 
و سربیشه در مجلس در این جلسه به آن اشاره کرد.

 گالیه فرماندار خوسف
  از سهم کم منابع برق رسانی 

انصاری - فرماندار خوسف در دیدار با مدیر 
عامل شرکت توزیع نیروی برق استان از سهم کم 
منابع برای توسعه شبکه برق رسانی روستاهای 
این  در  »شفیعی«،  کرد.  گالیه  شهرستان  این 
دیدار گفت: 660 میلیون تومان برای توسعه و 
اجرای شبکه برق رسانی روستاهای شهرستان 
در نظر گرفته شد که از این رقم فقط 15 درصد 

تخصیص یافت.

مسیرهایی یخ زده است

  کمبود دستگاه های
 برف روب در راه های روستایی

اکبری - بارش سنگین برف طی روزهای گذشته سبب شد با گذشت چهار 
روز از نزول رحمت الهی، برخی محورهای فرعی روستایی و مسیرهای خاکی 
روستاهای عشایری مسدود باشد تا آن جا که صبح روز گذشته برخی مسافران 
و تردد کنندگان مجبور به بازگشت شدند. به گزارش »خراسان جنوبی« اگر چه 
بسیاری از مسیرهای اصلی و فرعی روستایی طی روزهای گذشته بازگشایی شد 
اما حجم سنگین برف و سرمای شدید در کنار کمبود تجهیزات، دلیلی شد تا برخی 

مسیرها همچنان مسدود باشد. 

یخ زدگی محورهای روستایی
تعدادی از فرهنگیان روز گذشته در تماس با تحریریه »خراسان جنوبی«، اعالم 
کردند که برخی مسیرهای فرعی روستاهای دهک در منطقه عرب خانه نهبندان 
از جمله راه روستای عشایری بمبور که حدود 6 کیلومتر خاکی است به دلیل یخ 
زدگی شدید قابل تردد نیست و قطع بودن تلفن ها تا دو روز گذشته، مانع اطالع 
رسانی به مسئوالن شد. به گفته یکی از تردد کنندگان، حدود 2 کیلومتر از مسیر 
فرعی روستای فراتان تا بمبور آسفالت است و با وجود آن که طی دو روز گذشته 
دستگاه در حال خدمات رسانی بود اما به دالیل نامعلوم ادامه مسیر، برف روبی 
و بازگشایی نشد. وی ادامه داد: 8 کیلومتر از مسیر فراتان تا بمبور مسدود بود و 
امکان تردد وجود نداشت. همچنین در تماسی با این روستا اعالم شد که معابر هم 
به دلیل یخ زدگی و حجم سنگین برف قابل تردد نیست و اهالی برای تهیه مایحتاج 
ضروری خود دچار مشکل شده اند. گزارش رسیده از برخی روستاهای درمیان 
مانند ُمُنند، رجنوک، تنگل، آویشک و ... نیز حاکی از مسدود بودن مسیرهای آن 
دارد و جاده ارتباطی این روستاها یخ زده است که امکان تردد وجود ندارد و معلمان 
برخی روستاها به دلیل غیر قابل تردد بودن مسیرها مجبور به بازگشت شده اند. 

مسدودی ها به زودی باز می شود
به گفته مدیر کل راهداری و حمل نقل جاده ای، طی روزهای گذشته با کمک دهیاران 
و تمرکز بر بازگشایی محورهای روستایی بسیاری از مسیرها بازگشایی شد اما به دلیل 
کمبود دستگاه ها، حجم زیاد بارندگی، گل و الی و یخ زدگی برخی مسیرها بازگشایی 
آن به سختی انجام می شود. » شهامت« ادامه داد: دستگاه های شن پاش، نمک پاش 
و برف روب، بی وقفه طی روزهای گذشته فعال بود و در مسیرهای فرعی روستایی 
شهرستان هایی مانند نهبندان و برخی مسیرهای خاکی به دلیل احتمال واژگونی 
دستگاه ها، بازگشایی مسیر باید با گریدر انجام شود که با رفع مشکل کمبود دستگاه ها 
و تعویض تیغ دستگاه ها به زودی رفع انسداد انجام می شود. به گفته وی، هر شهرستان 
سه تا چهار گریدر دارد و در حوزه هایی مانند درمیان، قهستان، بیهود، قاین و ... به دلیل 
حجم زیاد برف و کمبود دستگاه ها بازگشایی سرعت کندتری دارد. وی ازعملیات برف 

روبی 300 محور روستایی تا روز گذشته خبر داد.

اکبری- بارندگی های دو روز ابتدایی هفته، زمین خشک 
تاالب 22 هزار و 765 هکتاری کجی نمکزار نهبندان را 
سیراب کرد و به آن جانی تازه بخشید. به گفته سرپرست 
اداره حفاظت محیط زیست نهبندان، تاالب کجی پاییز 
امسال به دلیل کمبود بارش ها آبگیری نشد اما بارندگی 
های زمستانه طی چند روز گذشته سبب شد تا 60 درصد 
از تاالب کجی آبگیری شود.  »کوهستانی«، ادامه داد: 
تاالب طبیعی کجی نمکزار، زیست بوم انواع پرندگان 
همچون مرغ سر سبز، خوتکا، کاکایی و ... است و به 

دلیل خشکسالی و چرای بی رویه دام در معرض تبدیل 
شدن به کانون فرسایش بادی قرار داشت. او از  تخریب 
پوشش گیاهی، افت سفره زیر زمینی و پدیده گرد و غبار 
به عنوان دیگر چالش های پیش روی تاالب اشاره کرد 
و افزود: بارش ها سبب حیات دوباره آن شد و تا یک ماه 
آینده پرندگانی مانند فالمینگو، حواصیل و ... به تاالب 
مهاجرت می کنند. او از تخصیص منابعی برای مقابله با 
ریزگردها در این تاالب خبر داد و اضافه کرد: هنوز این 
منابع ابالغ نداشته است تا برای جنگل کاری اقدام شود. 

به گفته وی، امسال توسعه زیرساخت های گردشگری 
کجی نمکزار 200 میلیون تومان اعتبار دارد که ساخت 
سالن چند منظوره اجرایی شد. او به مسیر خاکی برای 
دسترسی به این چشم انداز طبیعی اشاره و اظهار کرد که 
مسیر 11 کیلومتری تا تاالب کجی خاکی است و برای 
زیرسازی 5 کیلومتر اقدام شده است و 5 کیلومتر دیگر 
بدون هیچ اقدامی، آمد و شد را به ویژه در زمان بارندگی 
سخت می کند. به گفته او اعتبار به سازی جاده تخصیصی 

نداشته است.

»کجی« 
زنده
 شد
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