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اخبار 2

پیگیری حرف مردم

 فناوری نسل سوم تلفن همراه 
در سایت نوغاب

»اداره مخابرات درمیان و اپراتور همراه اول برای 
ارتقای شبکه اینترنت همراه اول در نوغاب اقدام 
کند.« این پیام 20 آذر در ستون حرف مردم درج 
شد. شرکت مخابرات منطقه خراسان جنوبی در 
پاسخ اعالم کرد که سایت همراه اول روستای 
نوغاب از فناوری نسل سوم تلفن همراه و اینترنت 

برخوردار است.

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

 ساکن سایت اداری هستم. پیشنهاد می کنم  ●
اداره هایی که در این سایت ملک تجاری دارند 
و استفاده نمی کنند آن را به مزایده بگذارند تا 
به این طریق ساکنان این نقطه هم شاهد رونق 
محل زندگی خود و فراهم شدن زمینه دسترسی 

به امکانات باشند. 
 جاده باال دست روستای نقنج، پیچ خطر ناکی  ●

دارد که سبب حوادث متعددی شده است. با 
 وجود پیگیری ها از طرف دهیاری هنوز برای

 به سازی آن اقدامی نشده است.
و آسفالت جاده  ● برای گازرسانی   مسئوالن 

اسفیان هم اقدام کنند نبود امکانات در روستا 
سبب مهاجرت و کاهش جمعیت آن می شود و آن 

هایی هم که مانده اند باید کمبودها را بسازند. 
 با توجه به نزدیکی سربیشه به مرکز استان و  ●

غیر مقیم بودن برخی کارمندان و خرید آن ها از 
مرکز استان، بازار سربیشه دچار رکود اقتصادی 
است. از طرفی چند روزی است که فردی اقدام 
است.  کرده  حراجی  فروشگاه  اندازی  راه  به 
وقتی موضوع را با مسئوالن مربوط مطرح کردیم 
پاسخ دادند فرد در حال دریافت مجوز و پروانه 
کسب یک ساله است در حالی که کسبه در طول 
سال باید افزون بر تحمل گرما، سرما، تعطیلی 

و کسادی بازار، عوارض و مالیات هم بپردازند. 
 بارها جمع آوری سگ های ولگرد به مسئوالن  ●

اقدامی اما  شد  اعالم  قهستان   شهرداری 
 در این باره انجام ندادند. این موضوع مشکالتی 
برای ساکنان منطقه به ویژه بانوان و کودکان به 

وجود آورده است.

خراسان جنوبی 61 سال پیش         
 در روزنامه

مریضی پدر باعث مرگ پسر شد
روزنامه خراسان در شماره 2590 به تاریخ 26 خرداد 1337 در مطلبی در 
صفحه چهار آورده است: آموزگار طبس هنگامی که خبر ناخوشی پدرش را 
میشنود با عجله از طبس وسیله دوچرخه بسبزوار حرکت مینماید در گردنه 
های طبس که چرخ با سرعت زیادی در حرکت بوده است متوجه می شود که 
چرخش ترمز عقب ندارد برای جلوگیری از سرعت دیوانه وار چرخ متوسل به 
ترمز جلو میشود در نتیجه چرخ واژگون شده و نامبرده بدره گزدای پرت شده 

و در اثر صدمه ای که بسرش وارد آمده بود فوت نموده است.
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رئیس اتحادیه 
میوه و تره 

بار بیرجند: 
امیدواریم با 

ورود پیاز و سیب 
زمینی جیرفت و 
بندر به بازار در 

روزهای آینده 
شاهد فراوانی 

و در نتیجه 
شکسته شدن و 

کاهش قیمت این 
محصوالت باشیم

ثبت 22 گل در هفته نهم لیگ دسته اول فوتسال
زهرایی – 22 گل در هفته نهم لیگ دسته اول فوتسال استان در مجموع 
سه دیدار برگزار شده ثبت شد. به گزارش »خراسان جنوبی« »علیانی« دبیر 
کمیته فوتسال استان گفت: در این هفته »نود بیرجند« و »ستاره ساز بیرجند« 
به تساوی یک بر یک رضایت دادند، تیم شهید شرفی فردوس 6 بر 2 از »سد 
ستارگان درمیان« گذشت و »زغال سنگ طبس« 10 بر 2 تیم آرتین بشرویه 

را پشت سر گذاشت.

سکوهای دارترها 
بانوی دارتر جوان استان به مقام دوم مسابقات رنکینگ جوانان کشور در 
قم رسید و رقابت های دارت کارمندان استان با قهرمانی اداره کل اقتصاد و 
داریی به پایان رسید. به گزارش خبرنگار ما »علیزاده« رئیس هیئت انجمن 
های ورزشی استان گفت: آتنا بیگمی در سومین دوره مسابقات دارت 
رنکینگ کشوری دختران، یادبود سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی دوم 
شد.به گفته وی همچنین در مسابقات کارمندان دستگاه های اجرایی استان 
در بخش بانوان تیم های اداره کل اقتصادی و دارایی و دانشگاه بیرجند اول و 

دوم و تامین اجتماعی و بیمه سالمت به صورت مشترک سوم شدند.

تولید یک میلیون شاخه رز 
خسروی- یک میلیون و 250 هزار شاخه گل رز از 
ابتدای امسال تولید شد. مدیر امور باغبانی سازمان 
جهاد کشاورزی عرصه پرورش گل رز را یک و نیم 
هکتار اعالم کرد و به »خراسان جنوبی« گفت: همه 
گل های تولیدی داخل کشور مصرف و به تهران، 
مشهد و اصفهان ارسال می شود. »رضایی« با اشاره 
به درآمد حدود 47 میلیارد ریالی حاصل از برداشت 
گل رز برای بهره برداران و پیش بینی برداشت 20 
میلیون شاخه گل نرگس در استان تا پایان امسال، 
افزود: سال گذشته 19 میلیون و 286 هزار شاخه 

نرگس در خوسف و طبس تولید شد. وی سطح 
زیرکشت »نرگس« را 37.5 هکتار و بهره برداران را 
750 نفر اعالم و اضافه کرد: در هر متر مربع از سطح 
زیر کشت 55 شاخه گل نرگس تولید می شود. وی، 
حداقل درآمد عاید نرگس کاران را برای امسال 
حداقل 100 میلیارد ریال پیش بینی کرد و با اشاره به 
ارسال عمده گل ها به تهران، سیستان و بلوچستان و 
خراسان رضوی، تصریح کرد: استان رتبه پنجم تولید 
کشور را دارد. وی، کیفیت عطر گل های نرگس استان 

را به دلیل شرایط اقلیمی جزو بهترین ها دانست. 

آغاز واکسیناسیون فلج اطفال
مرحله اول واکسیناسیون فلج اطفال در استان شروع شد. معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، گفت: شهرستان های نهبندان، سربیشه، 
در  سیار  تیم  زیرپوشش  مناطق  خارجی،  مهاجران  و  زیرکوه  و  درمیان 
شهرستان های بیرجند، سرایان، فردوس، بشرویه، قاینات و خوسف و کودکان 
زیر پنج سال که با مادران خود در زندان ها اقامت دارند مشمول اجرای این طرح 
می شوند. دکتر »مهدی زاده« مرحله اول واکسیناسیون را تا اول بهمن و نوبت 

دوم را 5 تا 8 اسفند دانست.

رویداد

پیاز و سیب زمینی در کورس قیمت با گوجه فرنگی
خسروی

 ترازوی قیمت برخی کاالهای پر مصرف شامل پیاز 
و سیب زمینی به گوجه فرنگی نزدیک شده است و 

نوسان زیادی نشان می دهد.
 هر چند بر اساس وعده مسئوالن، قرار بود قیمت 
گوجه فرنگی کاهش یابد و به حد معقول برسد اما نه 
تنها چنین نشد بلکه حاال پیاز و سیب زمینی هم خود 
را به قیمت آن نزدیک تر می کند. بانویی با نارضایتی 
از قیمت هشت هزار تومانی هر کیلو گرم پیاز در یکی از 
فروشگاه های خیابان مدرس، آن را غیر منطقی و نبود 
نظارت دقیق را از دالیل گرانی ها می داند و می افزاید: 
هر کیلو گرم پیاز 10 روز پیش به قیمت پنج هزار تومان 
عرضه می شد. شهروندی هم با اشاره به کشت برخی 
محصوالت گلخانه ای در استان و تامین قسمتی از نیاز 
بازار، قیمت 9 هزار تومانی گوجه فرنگی و هشت هزار 
و 500 تومانی پیاز را قابل توجیه نمی داند و خواستار 
نظارت بیشتر بر عرضه محصوالت پر مصرف می شود.

افزایش قیمت روزانه
یـک فروشـنده هـم از افزایـش روزانـه هـزار تومانـی 
پیـاز از چهارشـنبه گذشـته خبـر مـی هـد و بـا اشـاره بـه 
قیمت پنج هـزار تومانـی آن طـی روزهای گذشـته  می 
گویـد: پیـاز، روز شـنبه در میـدان میـوه و تـره بـار هفـت 
هـزار و 200 تومـان عرضـه شـد کـه فروشـنده مجـاز 

به فـروش آن تـا هشـت هـزار و 500 تومان اسـت. وی، 
قیمـت هـر کیلوگـرم سـیب زمینـی را بسـته بـه کیفیت 
و نـوع محصـول دو هـزار و 500، چهـار هـزار و 500 و 
6 هـزار تومـان و کمبـود ایـن محصـوالت بـه ویـژه پیـاز 
را از دالیـل گرانـی اعـالم می کنـد. فروشـنده دیگری، 
قیمت هـر کیلوگـرم پیاز و سـیب زمینـی را بـه ترتیب 6 
هزار و 800 و چهار هزار و 800 تومـان اعالم می کند 
و بـا اشـاره بـه قیمـت پنـج هـزار تـا هشـت هـزار و 500 
تومانـی گوجـه فرنگـی مـی افزایـد: قیمـت پیـاز طـی 
روزهـای اخیـر بـه هفـت هـزار و 800 تومـان افزایـش 
یافت. فروشـنده ای هم با اشـاره به قیمت هر کیلوگرم 
سـیب زمینـی بسـته بـه نـوع آن کـه چهـار هـزار 500 و 
پنـج هـزار و 500 تومـان و پیـاز و گوجـه فرنگـی شـیراز 
بـه ترتیـب کیلویـی هفـت هـزار و 800 و هشـت هـزار و 
200 است می افزاید: هفته گذشـته سیب زمینی سه 
هـزار و پیاز پنـج هزار تومـان به فـروش می رسـید. وی، 
خالی شـدن بـازار از این محصـوالت، وجود واسـطه ها 
و ... را از جملـه دالیـل گرانـی مـی دانـد. در فروشـگاه 
دیگـری هـم قیمـت هـر کیلوگـرم پیـاز، سـیب زمینی و 
گوجـه فرنگـی بـه ترتیـب 6، 5 و 9 هـزار تومـان اعـالم 
شد. »اسـکندری« گلخانه دار بیرجندی نیز با تاکید بر 
این که قیمت و عرضـه محصول از جملـه گوجه فرنگی 
تابع شـرایط کشـور اسـت، تولید محصول در اسـتان را 
بـی تاثیـر در کاهـش قیمـت بـرای مصـرف کننـده مـی 
دانـد و می افزایـد: شـیراز، قطب اصلـی تولیـد و تعیین 

کننده قیمت محصوالت در این فصل اسـت و از طرفی 
قیمـت محصـوالت، روزانـه و سـاعتی رصـد می شـود.

افزایش 10 تا 12 درصدی
بیرجند قیمت فعلی  بار  تره  و  اتحادیه میوه   رئیس 
گوجه فرنگی در بازار را منطقی نمی داند و با اشاره به 
شرایط جوی و عرضه محصول کمتر در مقایسه با سال 
های گذشته، می گوید: هر چند گوجه فرنگی  گران 
است اما در چند روز اخیر افزایش چندانی نداشت و با 

یکی 2 درصد نوسان عرضه شد. 
ــدی  ــ ــا 12 درص ــدری« از افـــزایـــش 10 تـ ــ ــی ــ »ح
ــی و 10 درصـــــدی پــیــاز در  ــن ــی ــب زم ــی قــیــمــت س
ــای گــذشــتــه خــبــر مـــی دهـــد و  ــ ــ مــقــایــســه بـــا روزه
سرمازدگی، شرایط جــوی و در نتیجه کمبود این 
ــل گرانی هــای اخیر   محصوالت در بــازار را از دالی
ــزی مناسب توسط  مــی دانـــد. وی، نبود برنامه ری
مسئوالن را از دیگر دالیلی مطرح می کند که در 
مقطعی از سال، سبب کاهش برخی محصوالت و در 
نتیجه گرانی آن می شود. او وجود واسطه و دالل در 
بازار بیرجند را قبول نمی کند و امیدوار  است با ورود 
پیاز و سیب زمینی جیرفت و بندر در بازار، تا روزهای 
آینده شاهد فراوانی و در نتیجه شکسته شدن و کاهش 
قیمت این محصوالت باشیم. وی، انــدازه، کیفیت و 
محل تهیه محصول را از دالیل تفاوت نرخ آن ها مطرح 

می کند که شاید برای مشتری قابل تشخیص نباشد.

اکبری - برای امروز تا آخر هفته، بارش های خفیف برف 
و باران و نوسان دما پیش بینی می شود. کارشناس 
هواشناسی استان گفت: مطابق با الگوی نقشه های 
پیش یابی هواشناسی و تصاویر ماهواره ای تا صبح 
سه شنبه منطقه تحت تاثیر امواج کم دامنه خواهد 

بود بنابراین ضمن افزایش ابر طی امروز عصر و امشب 
تا فردا برای نواحی شرقی، مرکزی و جنوبی استان 
بارش خفیف تا مالیم برف و باران پیش بینی می شود 
و طی این مدت ضمن کاهش دید ناشی از تشکیل 
مه، در مناطق کوهستانی و گردنه ها بارش به صورت 

برف خواهد بود. به گفته »لطفی« به لحاظ شرایط 
 دمایی طی امروز و فردا قدری از شدت سرما کم 
می شود اما دوباره از فردا و سه شنبه روند تغییرات دما 
کاهشی خواهد بود. او همچنین از نفوذ تدریجی سامانه 

بارشی دیگر از چهارشنبه به جو استان خبر داد.

ارزیابی شاخص های عمده بازار کار کشور در پاییز 9۸ نشان داد

 استان ؛پایین ترین نرخ بیکاری
خراسـان جنوبـی بـا 5.4 درصـد پاییـن تریـن نـرخ بیـکاری را در پاییـز 98  

بـه خـود اختصـاص داد. بنـا بـر گـزارش مرکـز آمـار ایـران، خراسـان جنوبـی 
در شـاخص هـای عمـده بـازار کار بـر اسـاس جمعیـت 15 سـاله و بیشـتر در 
ردیـف پنـج اسـتان کشـور، بـا 5.4 درصـد پاییـن تریـن نـرخ بیـکاری را ثبـت 
کرد. این شـاخص، پاییز سـال گذشـته در اسـتان 8.4 درصد بود. همچنین 
نـرخ مشـارکت اقتصـادی خراسـان جنوبـی سـال گذشـته 47.6 بـود کـه در 
پاییز امسـال به 46.1 رسـید. افزون بر این، نسـبت اشـتغال اسـتان در پاییز 
امسـال در مقایسـه با پاییز سـال گذشـته کـه 43.6 درصد بـود ثابـت مانده و 

تغییـری نشـان نمـی دهـد.

افت و خیز 
دما و بارش  
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از گوشه و کنار استان   مدیر صنایع تبدیلی 
سازمان جهاد 

کشاورزی: ساخت 
کشتارگاه صنعتی 

نهبندان در مرحله 
صفر و اسکلتی 

که بنا شده است 
کارایی مد نظر را 

ندارد و باید دوباره 
کار شروع شود

اکبری- استان از مراکز عمده پرورش دام در کشور 
محسوب می شود اما با وجود این زنجیره دامپروری در 
این منطقه چندان کامل نیست. یکی از بخش های مهم 
در این حوزه فراهم بودن کشتارگاه صنعتی دام است که 
استان بهره ای از آن ندارد و با وجود شروع فعالیت هایی 
در این حوزه، به دالیل متعدد هنوز تا پایان کار راه بسیار 
است. به گزارش »خراسان جنوبی«، دو واحد کشتارگاه 
صنعتی دام در خوسف و نهبندان که از مراکز اصلی 
دامپروری استان به شمار می رود در حال ساخت است. 
به گفته مدیر جهاد کشاورزی نهبندان، احداث کشتارگاه 
صنعتی دام این شهرستان سال 89 با چهار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری اولیه آغاز شد اما به دلیل مشکالت 
اعتباری، پروژه پیشرفت چندانی ندارد. »مالکی« افزود: 
دریافت تسهیالت، مانع بزرگی در تسریع پروژه است و 
سرمایه گذار نمی تواند به راحتی آن را دریافت کند زیرا 

تسهیالت سنگین، وثیقه سنگین می خواهد و از آن جا که 
ارزش ابنیه نهبندان پایین است متقاضی نمی تواند وثیقه 
را تامین کند، بنابراین نمی توان شاهد توسعه در کار بود. 
وی، ادامه داد: چاه این کشتارگاه حفر و اسکلت آن بنا اما 
کار رها شده است و به دنبال سرمایه گذار هستیم تا شاهد 
ادامه کار باشیم البته بهتر است برای این کار بنیاد برکت، 

آستان قدس  و ... ورود کنند. 

کار در مرحله صفر
مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهادکشاورزی، نیز گفت: 
ساخت کشتارگاه صنعتی نهبندان در مرحله صفر و 
اسکلتی که بنا شده است کارایی مد نظر را ندارد و باید 
دوباره کار شروع شود. مهندس »بیکس«، اعتبار مورد 
نیاز برای ساخت کشتارگاه صنعتی تیپ سه را دست 
کم 10 میلیارد تومان اعالم و اظهار کرد که اگر سرمایه 

هزینه شده در این کشتارگاه را یک میلیارد تومان برآورد 
کنیم برای ساخت ساده ترین نوع کشتارگاه دست کم 
به هشت تا 9 میلیارد تومان دیگر نیاز است. اما شروع 
ساخت کشتارگاه صنعتی دام در خوسف مربوط به سال 
96 است که بعد از تایید طرح در سال 97 و درخواست 
15 میلیارد تومان تسهیالت، احداث آن در زمینی به 
مساحت ۴8 هزار متر مربع شروع شد. سرمایه گذار 
طرح، آب شرب، گاز، مخابرات، برق رسانی، منابع 
ملکی،  سند  میلیاردی،   20 وثیقه  تامین  اعتباری، 
تغییرکاربری زمین، ارزش گذاری ابنیه و ... را از جمله 
مشکالت و پیشرفت طرح را 30 درصد اعالم کرد و 
گفت: حدود 20 درصد تسهیالت طرح یعنی سه میلیارد 
و 300 میلیون تومان آزاد شد هر چند مرور زمان و روند 
آزادسازی تسهیالت با توجه به تورم، سختی کار را دو 
چندان می کند. به گفته »خیاط«، در صورت اختصاص 
امسال  پایان  تا  می شود  بینی  پیش  تسهیالت،  بقیه 
مرحله اول این طرح به بهره برداری برسد و برای 120 
نفر اشتغال زایی شود.  او از نیاز 20 میلیارد تومانی برای 
تکمیل زنجیره فراوری محصوالت خبر داد. به گفته دکتر 
»اصغرزاده« مدیر کل دام پزشکی، کشتارگاه صنعتی 
خوسف در مرحله اسکلت بندی است که با برنامه زمان 

بندی شده در سال 99 به بهره برداری می رسد.  

منابع  تا  شد  سبب  ها  پیگیری 
های  راه  حوزه  امسال  اعتباری 
قبل  سال  با  مقایسه  در  سربیشه 
10 برابر افزایش یابد. به گزارش 
استاندار،  جنوبی«،  »خراسان 
عصر و جمعه شب گذشته به بازدید 
های  محله  و  روستاها  از  سرزده 
عشایری بدون برق سربیشه رفت 
و برای منطقه عشایری کاهک رود 
علی آباد دستور داد که تا پایان 

امسال برق رسانی شود. او همچنین به روستای 
عشایری نرگسک رفت و ضمن دیدار با اهالی پیگیر 
مشکالت و مطالبه های آن ها شد. »محمد صادق 
معتمدیان«، در پایان سفر یک روزه به سربیشه که 
با بازدید از سد سیاهو، روستای کندرود و شرکت 
در نماز جمعه و راهپیمایی حمایت از اقتدار نظام و 
... همراه بود در جمع مردم، گفت: با پیگیری های 
حوزه عمرانی استانداری و فرماندار سربیشه، مردم 
کندرود با جا به جایی روستا موافقت کرده اند. به 
گفته او به این منظور، منابع اعتباری و تسهیالت 
ویژه ای به این کار اختصاص یافته و مردم به زودی 
در مکان جدید که جانمایی شده است، مستقر 
می شوند. وی، یکی از قابلیت های سربیشه را مرز 

10 برابری منابع  ماهیرود دانست و به افزایش 
اعتباری راه های شهرستان اشاره و اظهار کرد 
جاده  کیلومتری   22 قطعه  منظور  همین  به  که 
نهبندان- سربیشه به زودی به مناقصه می رود. بنا 
به گفته او با پیگیری های انجام شده منابع اعتباری 
راه های سربیشه به درح از سه به 20 میلیارد تومان 
افزایش یافته است و قطعات جدیدی از این محور تا 
پایان امسال به مناقصه خواهد رفت. افزون بر این، 
قطعه ای از محور درح به فراه به پیمانکار سپرده شده 
است و این پروژه مهم به زودی به نتیجه می رسد. 
استاندار، ادامه داد: با بهره برداری از سد سیاهو، 
ظرفیت ذخیره سازی آب استان به 81 میلیون متر 

مکعب خواهد رسید.

با خبرنگاران

کمک موکب امام رضا )ع( 
قاینات به سیل زدگان 

خدمت گزاران موکب امام رضا )ع( قاینات به یاری 
سیل زدگان سیستان و بلوچستان شتافتند. مسئول 
موکب امام رضا )ع( قاینات، گفت: حدود 10 هزار 
قرص نان محلی، هزار کیلوگرم کلوچه محلی و 
مقادیری آب معدنی ، 60 کیسه آرد و مقادیر دیگری 
اقالم مورد نیاز سیل زدگان تهیه و به مناطق سیل 
زده ارسال شد. »جعفر حقانی«، افزود: ارزش این 
کمک ها حدود 200 میلیون ریال است. به گزارش 
»خراسان جنوبی« افزون بر این،  اهالی تیقاب 
پسکوه قاینات، نمازگزاران جمعه و مسجد جامع و 
جمعی از اصناف و زعفران فروشان 1۴5 میلیون 
ریال در اختیار دستگاه های امدادی برای کمک 

به سیل زدگان سیستان و بلوچستان قرار دادند.

گمشدگان در طبس پیدا شدند
سه نفر از اهالی خداآفرید طبس بعد از 12 ساعت 
جست و جو پیدا شدند. معاون امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر از وقوع حادثه مفقودی سه نفر در 
خداآفرید خبر داد و گفت: با اعالم این حادثه در 
ساعت 23 جمعه شب، دو تیم جست و جوی هفت 
نفره به منطقه اعزام شد. »محمد حمزه اسعدزاده«، 
با بیان این که در جست و جوی اولیه، خودروی افراد 
مفقود شده در گل و الی پیدا شد، افزود: با توجه به 
صعب العبور بودن منطقه، عملیات جست و جو به 
صبح روز گذشته موکول شد. به گفته او با تالش 12 
ساعته نیروهای امدادی، افراد مفقود شده صبح 

روزگذشته با شرایط جسمانی سالم پیدا شدند. 

 همایش گردشگری 
در قاین برگزار می شود

همایش جغرافیا، محیط زیست و امنیت و          ص 
بزرگمهر  نیمه اسفند، در دانشگاه  گردشگری 
قاین برگزار می شود. دبیر این همایش در جمع 
خبرنگاران گفت: حدود 100 نفر به عنوان هیئت 
علمی در کمیته های چهار گانه با این همایش 
همکاری دارند. دکتر» احمدی«، افزود: این همایش 
علمی در چهار محور جغرافیا و محیط زیست و امنیت 
و گردشگری در دو بخش مقاله و پوستر با هدف 
معرفی توانمندی های قاینات برگزار می شود. به 
گفته او 35 مقاله از دانشگاه های معتبر کشور به 

دبیرخانه همایش ارسال شده است. 

زمین ها تحویل شد

   3 روز فرصت
 برای مراجعه اهالی شیرگ آقا به بانک

انصاری - بهار به زمستان رسید اما هنوز اهالی سیل زده شیرگ آقا در سربیشه 
موفق به ساخت خانه در نقطه امن دیگر در روستای باغستان نشده اند. عضو 
شورای اسالمی این روستا به »خراسان جنوبی«، گفت: بعد از پیگیری ها و 
رفت و آمدهای بسیار مقرر شد زمین های پایین دشت باغستان که با شیرگ 
آقا هزار و پانصد متر فاصله دارد در اختیار اهالی این روستا قرار گیرد اما وقتی 
مردم شیرگ آقا برای پی کنی و ساخت و ساز به باغستان مراجعه کردند 
برخی اهالی این روستا مانع ساخت و ساز شدند. »موالیی«، افزود: دالیلی 
که این عده بیان می کنند این است که زمین های واگذار شده کشاورزی 
و ملی است در حالی که اگر این زمین ها کشاورزی است چرا در سال های 
قبل برای کارهای کشاورزی در اختیار اهالی قرار نگرفته و اگر اراضی ملی 
است چرا برخی مانع ساخت و ساز می شوند؟ به گفته وی افزون بر این با 
وجود سپری شدن هشت روز از برف زمستانی، هنوز معابر داخلی روستا برف 
 روبی نشده است و آب و گاز برخی از واحدهای مسکونی روستا قطع است.

مردم  گالیه  این  به  پاسخ  در  سربیشه،  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیر 
شیرگ آقا درباره مانع شدن برخی ساکنان باغستان در شروع ساخت و ساز 
گفت: تکلیف اهالی این روستا مشخص است و گاهی خود مردم کوتاهی 
می کنند چرا که به آن ها اعالم شده است بدون توجه به حرف ها ساخت و 
ساز را آغاز کنند زیرا اراضی تحویلی، ملی است. »حاجی زاده«، با بیان این 
که 29 نفر از اهالی شیرگ آقا برای دریافت تسهیالت به بانک معرفی شده 
اند، افزود: هنوز هیچ یک از این افراد به بانک مراجعه نکرده اند. به گفته او، 
زمین میخ کوبی و تحویل آن ها شده است و سه روز فرصت دارند برای دریافت 
 تسهیالت اقدام کنند در این غیر صورت نمی توان برای آن ها کاری انجام داد.

 کشتارگاه های  صنعتی خوسف 
و نهبندان معطل اعتبار میلیاردی

توسعه پوشش دیجیتال در روستاهای 4 شهرستان 
پوشش تصاویر تلویزیونی در روستاهای چهار شهرستان با بهره برداری آزمایشی 
از شش فرستنده دیجیتال توسعه یافت. به گزارش »خراسان جنوبی«، با بهره 
برداری از این فرستنده ها روستا های دهسلم، سیدال و 15 روستای حومه 
نهبندان، گیت و اسکندر درمیان، خانیک بشرویه و فنود سربیشه از 18 شبکه 

تلویزیونی و 19 شبکه رادیویی دیجیتال برخوردار شدند.

 سیستم گرمایشی 20 مدرسه درمیان
 امسال تامین می شود

20 مدرسه درمیان تا پایان امسال به سیستم گرمایشی استاندارد مجهز می 
شود. »بیکی«، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در سفر به درمیان اعالم 
کرد که از ابتدای امسال 53 مدرسه شهرستان به سیستم گرمایشی استاندارد 
مجهز شد و حدود 20 مدرسه دیگر در دست اجراست که امید می رود تا پایان 

امسال استاندارد سازی شود.

64 راس دام زیرآوار تلف شد

پورغزنین- سقف یکی از محل های نگهداری دام بشرویه در بارندگی های اخیر 
تخریب و سبب تلف شدن 6۴ راس گوسفند شد. کارشناسان بیمه دام بشرویه، 
خسارت وارد شده به این دامدار را برای ۴3 راس دام تلف شده ۴2.5 میلیون 

تومان برآورد کردند. 11 راس دام دیگر بیمه نبود.

تدابیر مقابله با فرسایش بادی در سربیشه

خسارت فرسایش بادی در مناطق بحرانی عرصه های طبیعی سربیشه با 
کمک منابع صندوق توسعه ملی کاهش می یابد. رئیس اداره منابع طبیعی 
سربیشه با اشاره به شش کانون بحرانی شهرستان،گفت: درح و دشت 
 سربیشه، حسین آباد غیناب و نازدشت، مختاران، تگ  نمدی و نوار مرز و 
قسمتی از طبس مسینا که در سربیشه واقع است جزو این نقاط به حساب می 
آید. مهندس »فتحی«، مساحت مناطق فرسایش بادی سربیشه را 163 هزار 
و 282 هکتار اعالم و اظهار کرد: مساحت کانون های بحرانی در شهرستان 
نیز 113 هزار و 273 هکتار است. او با بیان این که با تخصیص منابع صندوق 
توسعه ملی سه پروژه برای کاهش بیابان زایی در این شهرستان اجرایی شده 
است، افزود: پروژه هرزآب )احداث هاللی آبگیر همراه با بذر پاشی( در 200 
هکتار از عرصه های دشت سربیشه در حال اجراست و حدود 75 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد. به گفته وی، آماده سازی نهال کاری و آبیاری برای 
تثبیت شن های روان و کاهش آمار فرسایش بادی در یکی دیگر از مناطق 
بحرانی به مساحت 270 هکتار در حال اجراست. وی، گفت: موضوع قرارداد 
دیگر از منابع صندوق توسعه شامل اجرای بادشکن زنده حاشیه مزارع 

سربیشه است که مساحت این پروژه 25 هکتار است.

استاندار: کندرود جا به جا می شود

 افزایش 10 برابری  اعتبار راه های سربیشه



قاسمی 

 عده ای بر این باورند که با رسیدن پاییز و زمستان، 
 مسافرت سیر نزولی می گیرد اما به دلیل شرایط 
آب و هوایی در خراسان جنوبی، چنین نیست چرا 
که فعاالن حوزه گردشگری و به ویژه در حوزه کویر، 
منتظر نیمه دوم سال و شکوفایی اقتصاد در گردشگری 
کویری هستند. با توجه به شرایط زندگی در استانی 
بیابانی این فرصت در اقتصاد و درآمدزایی ساکنان 
کویری تاثیر چشمگیری دارد اما با وجود این برای 
بهره برداری هر چه بیشتر از این فرصت با تنگناهایی 
چون تامین آب، اقامتگاه، راه دسترسی و امکانات 

گردشگری در بیابان مواجه هستند.

مشکل راه و آب 
یک فعال گردشگری در بشرویه، به حضور هر هفته 
حداقل یک تور گردشگری در این شهرستان اشاره 
می کند و می گوید: دو کمپ گردشگری در کویر 
تانکر  با  آن  آب  اما  دارد  برق  که  است  شده  ایجاد 
تامین می شود از سویی حدود 12 کیلومتر از جاده 
دسترسی به کمپ خاکی است که بر رغبت آژانس ها 
و گردشگران تاثیر منفی دارد. »برگی« ورود برخی 
گردشگران خارج از قالب تور و رعایت نکردن مسائل 
کویر گردشگری  به  نگاه  تغییر  سبب  را   فرهنگی 
می داند و ادامه می دهد: در کنار جاذبه های کویر، 
تامین برخی تجهیزات و خودروهای کویرنوردی در 
تفریحات سالم و افزایش گردشگران موثر اما خرید 
این تجهیزات خارج از توان بخش خصوصی است. 
در  مالی  های  محدودیت  بعد  مشکل  وی،  نظر  به 
تبلیغات و معرفی کویر منطقه است که در سطح ملی 
و بین المللی هزینه  زیاد می خواهد هر چند در ایجاد 
اشتغال تاثیر دارد و در کنار آن بخش های جانبی 

مانند صنایع دستی، غذایی، پوشاک و ... هم در 
 منطقه فعال می شود و به اقتصاد مردم کمک می کند. 

نیاز به اطالع رسانی
بیشتر  به  که  بیرجندی  تورلیدر  یک  عقیده  به 
 نقاط استان و به ویژه بیابان لوت گردشگر می برد

 مهم ترین زیرساخت در گردشگری بیابان، تولید 
محتوا و اطالع رسانی است به عنوان مثال دهسلم 
در حاشیه بیابان، مانند نگین سبزی می درخشد 
اما اطالعات و محتوای چندانی از آن در دسترس 
نیست در حالی که کوتاه ترین و مناسب ترین مسیر به 
بیابان جهانی لوت است. »الماسی« اظهار می کند که 
کرمان برای معرفی بیابان جهانی لوت و جاذبه های 
آن بیشترین فعالیت را انجام داده و سهم برده است و 
آن قدر در این مسیر گردشگر برده که کارت زرد گرفته 
است در حالی که خراسان جنوبی و دهسلم مسیر 
کوتاه تر و مناسب تری دارد اما برای اطالع رسانی کار 
زیادی انجام نشده است. به نظر وی، آموزش جوامع 
بنزین،  پمپ  متصدی  حتی  قشرها  دیگر  و  محلی 
نیروی ایست و بازرسی و ... که در منطقه بیابان 
جهانی لوت زندگی و کار می کنند دومین زیرساخت 
در گردشگری بیابان است چون باید با نحوه برخورد 
با گردشگر جهانی، کسب درآمد و ارائه خدمات َآشنا 
باشند، همچنین راهنمای محلی هم نیازمند آموزش 
است تا زمانی که با گردشگر همراه می شود او را از 

موضوعات فرهنگی منطقه مطلع کند.

ضعف در اقامتگاه
سه کویر پروده، حلوان و حسن آباد در طبس معروف 
است. یک فعال گردشگری در این منطقه به تامین 
زیرساخت هایی مانند اقامتگاه، راه دسترسی برای 
کویر حسن آباد و حلوان اشاره می کند و می گوید: 

در منطقه پروده به دلیل نبود اقامتگاه، امکان اقامت 
شبانه گردشگر وجود ندارد و اگر چه مسیر آن آسفالت 
است شب باید به اصفهک و دیهوک برگشت البته 
 با  توجه به استقرار ژئوپارک در این منطقه تالش 
جهانی  استاندارد  های  زیرساخت  که  شود  می 
فراهم شود. »بندگی« تاکید دارد که در طبس به 
مختلف  های  جاذبه  به  توجه  و  فراوانی  دلیل 
با  مقایسه  در  و  شده  غفلت  کویر  حوزه  از  دیگر 
امکانات  مرنجان  یا  خوربیابانک  مثل  کویری 
تجهیزاتی  به  و  کم  طبس  در  کویر  گردشگری 
مانند موتور چهار چرخ، خودروی آفرود و امکانات 
گردشگری  کمپ  نبود  او  است.  نیاز  جانبی 
اضافه  و  اعالم  مشکالت  دیگر  از  را  شهرستان   در 
می کند: در مقایسه با شهرستان های مجاور، طبس 
عقب است درحالی که گردشگران از کمپ و کپر 
بیابانی استقبال می کنند و پیشنهاد می شود تورهای 

ترکیبی با شهرستان های مجاور برگزار شود. 

عقب ماندگی ها 
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
وضعیت گردشگری بیابان در استان را عالی می داند و 
معتقد است در چند سال اخیر با اقداماتی مانند ایجاد 
اقامتگاه و ... آمار گردشگران کویری افزایش یافته است 
اما حوزه راه ها در همه بیابان های استان مشکل دارد. 
به گفته »رمضانی« از 60 اقامتگاه بوم گردی استان 50 
درصد آن در مسیرهای منتهی به کویر طراحی و اجرا و 
برای احداث اقامتگاه در نواحی کویری هم با پرداخت 
تسهیالت به متقاضیان کمک شده است اما با وجود این 
در تامین آب و راه عقب هستیم. وی با اشاره به این که 
میراث فرهنگی استان در حد توان برای تامین زیرساخت 
های گردشگری کویری کمک کرده است، می گوید: 
در حوزه معرفی و تبلیغات بیابان های استان، ضعف 
وجود دارد و کار چندانی نشده است البته این کار فقط 
بر عهده دولت نیست و بخش خصوصی و سرمایه گذار 
 هم باید اقدام کند زیرا تبلیغات در تجارت حرف اول را 
می زند. به گفته وی  صدا و سیما، همه فضای تبلیغاتی 
نیست بنابراین در فضای مجازی هم باید بیشتر کار 

کــرد. وزیــر میراث فرهنگی، سازمان ایدیسل 
اینستاگرامی را دعوت و مکاتبه کرده 

است تا به کاربرانی که بیشترین 
را  اینستاگرام  مخاطبان 

دارند برای معرفی بیشتر 
جاذبه های گردشگری 

و تاریخی کمک کند. 
ــر به  در سفر اخیر وزی
طبس نیز ایــن برنامه 
ریــزی بــرای خراسان 

شد  پیشنهاد  جنوبی 
که امید است تا قبل از 

عید این برنامه در دستور 
کار قرار گیرد. 

امتیاز:  صاحب 
موسســه فرهنگی هنری خراسان

مسئول:  مدیر 
محمد ســعید احدیان 
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 یک شنبه
29 دی 1398 

23 جمادی االول 1441 
3191 شماره 

روزنه فرهنگ

مدیر کل میراث  
فرهنگی، 

گردشگری و صنایع 
دستی: از 60 

اقامتگاه بوم گردی 
استان 50 درصد 

آن در مسیرهای 
منتهی به کویر 

طراحی و اجرا شده 
است اما با وجود این 

در تامین آب و راه 
عقب هستیم 

گردشگری کویر
لنگ زیر ساخت

 نشر نو

آرمان انقالب  

ــان انــقــالب«  ــ کــتــاب »آرم
دوم  گــام  بیانیه  منظوم 
انقالب مقام معظم رهبری 
خطاب بــه ملت ایـــران به 
ویــژه جــوانــان اســت. این 
کتاب در بردارنده بیانیه 
ــردی مقام  ــبـ مــهــم و راهـ
معظم رهبری است که به 
مناسبت چهلمین سالروز 
ــروزی انــقــالب منتشر  ــی پ
شد. »محمد تقی عزیزی« 
مولف بیرجندی این اثر، 
معظم  مقام  هــا   فرمایش 
رهبری در این بیانیه را در 

قالب 37 سر فصل از جمله ویژگی های ملت ایران در ایجاد انقالب، پیدایش 
انقالب، دستاوردهای انقالب، چالش های امروز و ... ذکر کرده و در هر فصل 
بعد از طرح فرمایش مقام معظم رهبری، آن را به نظم در آورده است. کتاب 

»آرمان انقالب« توسط نشر صبح امروز منتشر شده است.

امثال و حکم

حساب به دینار، بخشش به خروار 

»حساب به دینار، بخشش به خروار« مثلی از کتاب 
دستان ها و داستان هاست. مولف کتاب درباره این 
مثل می گوید: عبارت به معنی این است که حساب 
به دینار و بخشش به خروار، یعنی با افراد حساب و 
کتاب داشتن غیر از احسان و بخشش به آن هاست. 
دکتر »زنگویی« می  افزاید: وقتی کسی حساب و 
کتاب افراد را با تعارف هایی که به یکدیگر می دهند 
با هم در آمیزد و همه را یکی به حساب آورد این مثل 

را برای آگاهی او از نادرستی کار  می آورند. 

 15 بهمن؛ مهلت ثبت نام در جشنواره ملی 
مجسمه های نمکی 

  300 کتاب به مدارس 
بیرجند اهدا شد

300 نسخه کتاب از ابتدای امسال به مدارس 
های  کتابخانه  کل  مدیر  شد.  اهدا  بیرجند 
عمومی، اهدای کتاب را بر اساس درخواست 
از طرف مدارس اعالم کرد که متناسب با گروه 
سنی دانش آموزان انجام می شود. »رضایی« 
کتاب های اهدایی را در زمینه های علمی، ادبی، 
مذهبی و متناسب با گروه سنی دانش آموزان 
دانست و اضافه کرد: کتاب های کمک آموزشی 
هم درخواست می شود اما تامین آن ها در حیطه 
کاری کتابخانه های عمومی نیست. به گفته وی 
در دو سال گذشته 530 کتاب در موضوع های 

مختلف به مدارس بیرجند اهدا شد.

282 میلیون تومان برای کانون های مساجد  

400 کانون فرهنگی هنری مساجد در استان تا آبان امسال 282 میلیون تومان 
اعتبار دریافت کردند. مدیر ستاد کانون های مساجد خراسان جنوبی، تعداد 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد و دارای مجوز در استان را 656 کانون 
دانست و گفت: از این به بعد توزیع اعتبار و خدمات بر اساس فعالیت، اخبار، 
اعضا و ... کانون هاست که در سامانه ملی فهما ارزیابی و امتیاز دهی می شود. 
حجت االسالم »سبزه کار« افزود: برای راه اندازی و تجهیز کانون ها و تامین 

کتاب، قرآن و ... تا حدود سه میلیون تومان به هر یک کمک می شود. 

 افزایش موقوفات طبس
 به 520 مورد  

تعداد موقوفات طبس با ثبت 13 وقــف جدید 
از ابتدای امسال به 520 مورد رسید.به گفته 
رئیس اداره اوقــاف و امور خیریه طبس، بیشتر 
موقوفات برای اطعام عزاداران امام حسین )ع( 
، ایام شهادت و والدت حضرت زهرا )س( و ... 
است. »امینی نسب« تعداد موقوفات سال قبل 
را 19 مورد اعالم کرد که درباره اطعام عزاداران، 

ساخت مسجد ، حسینیه، امور قرآنی و ... بود.

مهلت ثبت نام در سومین جشنواره ملی مجسمه های نمکی تاالب کجی نهبندان 
15 بهمن است. معاون هنری و سینمایی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت: در صورت بارندگی مناسب، سومین جشنواره ملی مجسمه های نمکی 
فروردین 99 در تاالب کجی نهبندان برگزار می شود و به این منظور عالقه مندان 
تا 15 بهمن فرصت دارند تصویر آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. 
»زمزم« با اشاره به انجام داوری مرحله اول در هفته اول اسفند 98 افزود: اسامی 
راه یافتگان به مرحله اجرایی جشنواره، هفته دوم اسفند اعالم می شود و كارگاه 
توجیهی و مرحله حضوری جشنواره در نیمه دوم فروردین 99 خواهد بود. وی، 
گفت: امسال چند روز قبل از جشنواره، برای افراد بومی منطقه تاالب کجی 
نمکزار جشنواره ای برگزار و آثار برگزیده برای حضور در قسمتی از جشنواره 

ملی انتخاب می شود. 
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