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روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2

استاندار: آغاز 
عملیات موزه 
دفاع مقدس 

نیازمند اقدامات 
زیرساختی است 

و باید در برنامه 
میان مدت و 

چندساله مورد 
توجه قرار گیرد

 
خراسان جنوبی 61سال پیش           

در روزنامه

تقاضای برقراری ارتباط
روزنامه خراسان در شماره 2898 به تاریخ 17 تیر 1338در مطلبی در 
صفحه 6 آورده است: اهالی بیرجند تقاضا دارند که تلفن بی سیم در درجه 
اول بین مشهد – بیرجند و ثانی بین تربت – بیرجند و زاهدان – بیرجند 
برقرار شود چون فعال رابطه تلفنی فقط با تهران است بیشتر امور تجارتی 
مردم با مشهد و تربت و زاهدان می باشد لذا تقاضا دارند که در این مورد 

اقدام مقتضی معمول شود.

رویداد

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

سال 8۵ شرکت ...  در بیرجند  با شعار خدمت  ●
 رسانی   به  ایثارگران  عضو تشکیل شد  ولی  با گذشت 

14سال  نه  از خدمت  خبری هست  نه از  شرکت. 
با توجه به خبر عوامل چندگانه گرانی زمین در  ●

بیرجند پیگیری کنید که چه کسانی اجازه برگزاری 
مجدد مزایده ها را بعد از یک سال توقف و دو مرتبه لغو 

شدن، در بیرجند صادر کردند.
در روزها و ماه های اول شیوع کرونا یکی از  ●

اقدامات جهادی، ضد عفونی مکان های شهری و 
روستایی بود اما حاال که کرونا دوباره شیوع یافته، 

خبر چندانی از آن نیست.
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500 روستا مقصد تانکرهای آب رسان

 ۵00 روستای خراسان جنوبی در شرایط اوج تنش آبی و نیازمند آب رسانی 
سیار است. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با بیان این که از این تعداد 
60 روستا آب دارد، ولی برای تامین آب پایدار، با تانکر هم آب رسانی می شود، 
افزود: 140 روستای دیگر با بیشترین تنش آبی روبه روست که در اولویت 
آب رسانی قرار دارد. به گفته »میرجعفریان« پس از ضرب االجل استاندار به 
دستگاه های متولی، آب رسانی 33 درصد افزایش یافت و سال قبل آب رسانی 
سیار از 60 به 80 لیتر در روز برای هر خانوار رسید که امسال افزایش این مقدار 
به 120 لیتر هدف گذاری شده است. وی با بیان این که حمل آب به این مناطق 
از ۵ هزار و 200 مترمکعب در هفته، به 7 هزار مترمکعب رسیده است، افزود: 
با اضافه شدن هفت تانکر سیار دیگر، آب رسانی در 10 روز گذشته از 89 لیتر 
به 100 لیتر در روز افزایش یافت. به گفته وی اکنون 40 دستگاه تانکر کار آب 

رسانی سیار به روستاهای استان را انجام می دهد.

راننده سمند، قربانی انحراف کامیون

در پی  برخورد تانکر سوخت با سواری سمند در محور خوسف به خور یک نفر جان باخت. 
سرهنگ »رضایی« رئیس پلیس راه استان گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون 
کشنده حامل بنزین با سواری سمند در کیلومتر 10 خوسف - خور راننده سمند در دم 

جان باخت. وی علت این حادثه را انحراف به چپ راننده کامیون اعالم کرد.

افزایش بیماران تنفسی 

آمار بیماران تنفسی بستری در بیمارستان های استان به 218  نفر رسید. معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان این که روز گذشته فوتی بیمار 
کرونا نداشتیم و آمار همچنان 66 نفر است افزود: از 218 بیمار بستری تنفسی 
93 نفر بیمار کرونایی هستند و از این تعداد 16 نفر در بخش های مراقبت ویژه 

بستری شده اند که حال پنج نفر وخیم است.

 

وامی که متعلق به تاالرهاست

وعده زرشکی دولت

اگر وسعت باغ کشاورزی حداقل ۵ هزار مترمربع 
باشد  مجوز احداث بارگاه  نگهداری زرشک برایش 
صادر می شود.  مدیر امور باغبانی سازمان جهاد 
کشاورزی با بیان این که اعطای مجوز برای ایجاد 
بارگاه های زرشک و عناب تسهیل شده است،افزود: 
پیش بینی تولید زرشک خراسان جنوبی در سال 99  
حدود 21 هزار و 871 تن است.  به گفته »رضایی« 
سطح زیر کشت محصوالت باغی استان حدود 86 

هزار هکتار است که از این وسعت حدود 130 هزار 
تن محصول در سال گذشته برداشت شد. 

دارویی  گیاهان  کشت  زیر  سطح  گفت:  وی 
خراسان جنوبی هم به جز زعفران حدود ۵ هزار 
هکتار است که از این سطح زیر کشت 3 هزار و 300 
تن گیاهان دارویی تولید می شود و خاکشیر، نعناع، 
زیره سیاه، انقوزه، رازیانه و خارشتر از جمله گیاهان 

دارویی استان است.

از اتاق شهردار درز شد:

دستگاه های دولتی بدهکار 200 میلیاردی  شهرداری
حسـین قربانـی – مطالبـات شـهرداری بیرجنـد از 
دسـتگاه هـای دولتـی 200 میلیـارد تومـان اسـت. 
شـهردار بیرجنـد روز گذشـته در جمـع خبرنـگاران 
بـا اشـاره بـه ایـن کـه پرداخـت مطالبـات دسـتگاه هـا 
بـه شـهرداری تاثیـر بسـیار مهمـی در اجـرای پـروژه 
هـای شـهرداری و پاسـخ گویـی بـه مطالبـات مـردم 
دارد، گفـت: در شـرایط فعلـی بـه هیچ دسـتگاه یـا فرد 

حقیقی قبل از صدور پروانه اجازه سـاخت و سـاز داده 
نمـی شـود.

»جاوید« در پاسخ به سـوال خبرنگار ما درباره مقاومت 
بعضـی از دسـتگاه هـای اجرایـی در اجـرای برخـی از 
پروژه هـای شـهرداری بیرجنـد کـه منجـر بـه افزایـش 
زمـان اجـرا و هزینـه هـای آن مـی شـود، اظهارکـرد: 
برنامه ریـزی  مناسـبی بـا همـکاری اعضـای شـورای 

اسـالمی بیرجنـد بـرای تأمیـن زیرسـاخت ها و ارائـه 
خدمـات بـه شـهروندان تـا سـال 1400 هدف گذاری 
شـده اسـت کـه برخـی از برنامه هـا تکمیـل و اجرایـی 
شـده اسـت و بعضـی دیگـر کـه نیـاز بـه زمـان بیشـتری 
دارد در حـال اجراسـت امـا بعضـی از دسـتگاه های 
اجرایـی خـاص بـرای اجـرای ایـن پـروژه هـا مقاومـت 

می کننـد کـه ایـن موضـوع اصـال خوشـایند نیسـت.

 قاسمی- پارک موزه دفاع مقدس استان چند سال 
است که جز گرفتاری در کش و قوس های اداری، 
سهمی از احداث نبرده است. از مصوبه احداث آن در 
حالی بیش از  13سال می گذرد که حاال رقم های چند 
میلیاردی باید برای اجرای این طرح فرهنگی تامین 
شود. احداث پارک موزه دفاع مقدس استان سال 8۵ 
مصوب و در زمینی به مساحت 32 هکتار در تقاطع 
بولوار شهیدان صیاد شیرازی و قرنی بیرجند کلنگ 
زنی شد اما با گذشت حدود 14 سال از آن زمان ، خبری 
از اجرای طرح نیست. به گزارش »خراسان جنوبی« 
سال 9۵ در سفر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش 
های دفاع مقدس کشور، جا به جایی محل اجرای پروژه 
پارک موزه دفاع مقدس از بولوار صیاد شیرازی به پارک 
جنگلی بیرجند در دستور کار قرار گرفت و تنها دلیل 
جا به جایی پارک موزه دفاع مقدس هم مشکل فنی 
و قرار داشتن روی گسل زلزله بود. مشکلی که در آن 
سال »محبوب« معاون مهندسی اداره کل حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس، آن را به پارک جنگلی 
بیرجند هم تعمیم داده و گفته بود که قرار داشتن این 

بوستان روی خط گسل، جا به جایی را لغو کرد. بولوار 
شهید صیاد شیرازی نسبت به دیگر مناطق، در معرض 
خطر کمتری قرار دارد پس موزه دفاع مقدس در این 
محل احداث می شود. روزنامه خراسان جنوبی بر 
اساس پیگیری های مستمر خود، در آخرین بررسی 
وضعیت پروژه احداث پارک موزه دفاع مقدس، 2۵ 
خرداد امسال در مطلبی با عنوان»مصوبه ای نزدیک 
به آثار باستانی« به این موضوع پرداخت. با این حال ، 
روز گذشته وضعیت این مرکز، استاندار را به بازدید از 
محل پارک موزه دفاع مقدس کشاند تا در کنار جمعی 
از مسئوالن استان برای این پروژه چاره اندیشی شود. 
مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
در این برنامه اعتبار مورد نیاز برای احداث موزه را 3۵ 
میلیارد تومان اعالم و کمک همه دستگاه ها برای 

پیشرفت پروژه را درخواست کرد.
 به گفته سرهنگ »فالحی« بنیاد در تهران منتظر 
کلنگ زنی و به عبارتی زخمی شدن پروژه و پس از 
آن تامین اعتبار است و از یک میلیارد تومان اعتبار 
امسال هم 400 میلیون تومان تخصیص یافته است 

که در صورت مساعدت استان اجرای این پروژه با منابع 
ملی سرعت می گیرد. بنا به گفته وی، خراسان جنوبی 
جزو پنج استانی است که پارک موزه دفاع مقدس آن 
در حد صفر پیشرفت دارد. استاندار هم پس از شنیدن 
سخنان وی بر تشکیل هیئت امنای پروژه پارک موزه 
دفاع مقدس با چینش دستگاه های خدمات رسان و 
برگزاری اولین جلسه در هفته آینده به منظور تعیین 
مراحل اجرای پروژه و تقسیم بندی وظایف دستگاه 
ها، جلب کمک از همه نهادها و خیران و... تاکید کرد 
وگفت: چرا بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس در تهران منتظر شروع پروژه در استان است و 

چرا شروع از تهران نباشد؟ 
»معتمدیان« با اشاره به این که آغاز عملیات موزه دفاع 
مقدس نیازمند اقدامات زیرساختی است و باید در 
برنامه میان مدت و چندساله مورد توجه قرار گیرد، 
افزود: جهت گیری ها کامال مشخص باشد که تا پایان 
سال پروژه به کجا خواهد رسید.وی تاکید کرد: از همه 
ظرفیت های موجود در استان برای اجرای هرچه بهتر 

پروژه موزه دفاع مقدس استفاده خواهد شد.

روغن جامد همچنان مفقود
روز شنبه با اعالم خبر افزایش قیمت روغن جامد و مایع، روزنامه خراسان جنوبی 
در گزارش میدانی از بازار مطلبی با عنوان »کمیابی روغن پشت حقه گرانی« 
منتشر کرد که در این مطلب ضمن طرح گالیه مردم، به نقل از رئیس اتحادیه 
خوار بار ، از سفارش محموله 2۵ تنی روغن جامد خبر داد. اما در چند روز اخیر 
تماس های مختلف مردمی باز هم حکایت از نایابی دنباله دار روغن جامد دارد 
چرا که مردم می گویند روغن گران شده است اما پیدا نمی شود. از سویی در مغازه 
هایی که روغن جامد یافت می شود مردم مجبور به خرید پنج روغن مایع به همراه 
روغن جامد هستند. خبرنگار ما در تماس با رئیس اتحادیه خوار بار بیرجند آخرین 
وضعیت محموله روغن را جویا شد که »شریف« پاسخ داد: مشخص نیست محموله 

سفارشی روغن چه زمانی به بیرجند برسد و همچنان روغن جامد کمیاب است.

 1800 میلیارد؛ 
کیف شستا برای استان

شرکت شستا 1800 میلیارد تومان در خراسان 
جنوبی سرمایه گذاری می کند. استاندار در جلسه 
تبیین ظرفیت های استان با قابلیت واگذاری به 
شرکت شستا، متذکر شد که در شرایط موجود و با 
اعالم آمادگی شستا برای توسعه سرمایه گذاری 
ها در خراسان جنوبی، آن چه جزو تعهدات استان 
است در اولویت برنامه ها قرار می گیرد. »معتمدیان« 
شرایط اقلیمی مناسب استان برای پرورش دام را از 
ظرفیت هایی خواند که می تواند مورد بهره برداری 
شرکت شستا قرار گیرد.مدیرعامل شرکت شستا 
هم از آمادگی کامل این حوزه برای سرمایه گذاری در 
استان خبرداد و خاطرنشان کرد: با توجه به سودآوری 
خوب سرمایه گذاری شرکت در زغال سنگ طبس، 
این شرکت به زودی حجم سرمایه گذاری خود را 
در معدن زغال سنگ طبس از ۵0 به 200 میلیارد 
تومان افزایش می دهد. »رضوانی فر« با اشاره به این 
که برای راه اندازی خط دوم استخراج مکانیزه معدن 
700 میلیارد تومان هزینه می شود، ادامه داد: با 
سرمایه گذاری بیش از هزار میلیارد تومان در طبس، 
حداقل هزار و100 شغل مستقیم ایجاد خواهد شد.
وی سیمان قاین را نیز از مجموعه هایی اعالم کرد 
که با سرمایه گذاری این حوزه در حال فعالیت است 
ودر ادامه زنجیره قبلی سرمایه گذاری 200 میلیارد 
تومانی در کارخانه انجام می شود و حداقل 3۵0 نفر 
به اشتغال مستقیم منطقه اضافه می شوند.وی از 
سرمایه گذاری ۵00 میلیارد تومانی برای احداث 
نیروگاه بادی 2۵ مگاواتی در نهبندان خبر داد و گفت 
که برنامه های شستا طی 24 ماه عملیاتی می شود. 

پس از گزارش »خراسان جنوبی« درباره موزه دفاع مقدس اتفاق افتاد

ورود استاندار به یک پرونده پیر



اکبری

تغییر اقلیم و قهر طبیعت با زمین تشنه کویر چند سال 
است که رخسار آبی آسمان را خاکستری کرده است 
و نفس ها خسته تر از گذشته می آیند و می روند. 
روزگاری عمر وزش بادهای سیستان 120 روز به درازا 
می کشید و حال شرایط  به گونه ای است که نزدیک به 
180 روز هم به طول می انجامد و از روزهای پاک می 
کاهدو توفان های مخرب بر چهره خراسان جنوبی 

بیش از گذشته سیلی می زند. 
هر چند بارندگی های نافع امسال کمی از وخامت 
هواشناسی  های  گزارش  اما  است  کاسته  اوضاع 
حکایت از 30 روز غبار آلود و ناسالم طی این سه ماه 
دارد و این تعداد روز تیره و تار آسمان زنگ خطری برای 

تنفس در استان است.  
طی سال های 96 و 97 غلظت ریزگردهای ناشی از 
وزش بادهای 120 روزه سیستان در خراسان جنوبی 
به باالترین حد خود رسید و وخامت اوضاع به حدی بود 
که رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست کشور را 
بر آن داشت تا از اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
بخواهد برنامه ریزگردها را برای خراسان جنوبی 
تدوین کند. در ادامه طی سال گذشته روند رو به رشد 
روزهای غبار گرفته سبب شد تا پس از سال ها بسته 
بودن در تخصیص اعتبار به روی طرح های مقابله ای، 
از محل صندوق توسعه ملی کمک اعتباری گرفته شود 
و با نظر موافق مقام معظم رهبری به اجرای عملیات 
گسترده در مناطق مختلف کشور، برنامه جامع مقابله با 
گرد و غبار در کشور نهایی شود. از این رو برای مقابله با 

پدیده گرد و غبار و کاهش ریزگردها پس از نهایی شدن 
برنامه جامع مقابله با گرد و غبار، تهیه و تدوین چنین 
طرح جامعی برای استان ها ابالغ و پرونده ریزگردهای 

خراسان جنوبی و طرح جامع آن در تهران باز شد. 

استان در فهرست 5 منطقه درگیر گرد 
و غبار

آن طور که مدیر کل حفاظت محیط زیست گفت: 
خراسان جنوبی جزو پنج استان درگیر با پدیده گرد 
و غبار است و هر چند شرایط استان در مقایسه با 
دیگر نقاط درگیر، نگران کننده نیست و این پدیده به 
مرحله بحرانی نرسیده است اما با توجه به محاصره 
استان توسط بیابان ها، همجواری با دو دشت کویر 
و لوت و این که یک سوم مساحت استان تحت تاثیر 
فرسایش شدید بادی قرار دارد نگرانی برای آینده 
وجود دارد، بنابراین باید حساسیت ها ادامه داشته 
باشد تا وضعیت خراسان جنوبی به مرحله حاد نرسد.

 »اکبری«  90 تا 95 درصد منشاء ریزگردهای خراسان 
جنوبی را داخلی دانست که دلیل آن تداوم خشکسالی 
ها، تخریب پوشش گیاهی، خشک شدن آبگیرهای 
طبیعی و سست شدن بافت های خاک است که باعث 
می شود با اندک وزش باد، گرد و خاک بلند و هوا 

غبارآلود شود. 

کانون های فرسایش رو به فزونی
وی با اشاره به این که تمام شهرستان های استان 
روزهای ناسالم را تجربه کرده اند و به نوعی با درجه 
های مختلف درگیر پدیده گرد و غبار و ریزگردها 

هستند، از فعالیت فقط سه دستگاه در سه شهرستان 
برای سنجش میزان آلودگی و گرد و غبار در استان 
خبر داد و افزود: نیاز استان بیش از این تعداد است 
و بشرویه که بیشترین درگیری با پدیده گرد و غبار را 
دارد و فرسایش بادی در آن بسیار است اولویت اول 

برای تجهیز به دستگاه های کیفیت سنجی است.
 وی گفت: از آن جا که اعتبار یک میلیاردی برای تامین 
هر دستگاه نیاز است و تخصیص اعتبارات استانی 
جوابگوی نیازها نیست، از محل اعتبارات ملی به 
دنبال جذب اعتبار برای خرید دست کم سه دستگاه و 
نصب آن در شهرستان های حساس هستیم. به گفته 
وی فعالیت های انسانی، چرای بی رویه دام و برداشت 
بیش از حد از منابع آب های زیرزمینی، معدن کاری، 
ایجاد مسیرهای دسترسی بدون مالحظات زیست 
محیطی و ... که سبب تخریب منابع طبیعی و محیط 
زیست می شود سبب شده است تا کانون های بحران 
فرسایش در استان رو به فزونی باشد و تدوام آن هم 

اقدامات مقابله ای را بی اثر کند.

اعتبارات کم
به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست، سال گذشته 
از سوی ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار 6 میلیارد 
های  زیرساخت  تامین  و  پایش  برای  اعتبار  تومان 
سنجش کیفیت هوا و ... در اختیار محیط زیست قرار 
گرفت که در مقایسه با حجم کار در استان و نیازهای 
خسارت  ارزیابی  طرح  است.  کمی  اعتبار  مقابله، 
های ناشی از گرد و غبار در استان در قالب یک پروژه 
مشارکتی ستاد ملی مقابله با گرد و غبار و محیط 
زیست در حال اتمام و مطالعه برای تدوین طرح جامع 
مقابله با گرد و غبار در حال انجام است که در زمینه 
انجام این طرح مطالعاتی وظایف هر دستگاه معین 
است و باید طرح هایی ارائه تا از تشدید گرد و غبار 

جلوگیری شود. 

طرح جامع عقب تر از برنامه
»اکبری« با اشاره به این که طرح جامع مطالعاتی 
گرد و غبار که سال گذشته شروع شد از برنامه زمان 
بندی عقب تر است، افزود: طرح مطالعاتی ارزیابی 
اقتصادی خسارات ناشی از گرد و غبار را استان و 
دیگر طرح مطالعاتی را سازمان حفاظت محیط زیست 
کشور پیگیری می کند و از آن جا که کار تخصصی 
است و الگویی ندارد بنابراین مجری طرح در تهران 
انتخاب شده است و اعتبارات در نظر گرفته شده این 
دو طرح را سازمان حفاظت محیط زیست کشور تامین 
می کند. وی وضعیت استان را برای مقابله با پدیده 
گرد و غبار و بیابان زایی بسته به سیاست گذاری های 
توسعه ای دانست و گفت: اگر توسعه به شکلی باشد که 
شاهد چرای بی رویه دام و متعاقب آن تخریب پوشش 
گیاهی باشیم فعالیت های مقابله ای انجام شده مثمر 
نخواهد بود. به نظر وی اگر شرایط به همین وضع ادامه 
یابد و بیابان زایی با سرعتی که در پیش گرفته شده 
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مدیر کل حفاظت 
محیط زیست: تمام 

شهرستان های 
استان روزهای 

ناسالم را تجربه 
می کنند و به نوعی 
با درجات مختلف با 

پدیده گرد و غبار 
و ریزگردها درگیر 

هستند

مدیر کل منابع 
طبیعی: اقدامات 

مقابله ای انجام 
شده و الزم است 

اما کافی نیست، 
چالش دیگر هم 

نگهداری از اراضی 
بیابانی است که در 
آن اقدامات مقابله 

ای انجام شده 
است

دفن طرح مقابله با غبار، الی ریزگردها

نسیم سرد اعتبار
 اخبار

فرسایش بادی در 70 درصد بیابان ها 
70 درصد اراضی بیابانی استان تحت تاثیر فرسایش شدید بادی است. رئیس 
اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: از وسعت 5 میلیون و 400 
هزار هکتاری عرصه های بیابانی 3 میلیون و 200 هزار هکتار تحت فرسایش 
شدید بادی است که اگر اقدامات مقابله با بیابان زایی انجام نشود شرایط سخت 
تر می شود و روز به روز شاهد افزایش کانون های فرسایش بادی خواهیم بود. به 
گفته »یاری« برای مقابله با بیابان زایی پروژه های تعمیم ترسیب کربن با رویکرد 

مشارکتی و همراهی مردم انجام می شود. 

 نگهداری عرصه های بیابان زایی
 نیازمند اعتبار

نگهداری از عرصه های بیابانی استان که در آن طرح های مقابله با بیابان زایی انجام 
شده ،نیازمند اعتبار است و در صورت تزریق قطره چکانی اعتبار شاهد از بین رفتن 
این عرصه ها و پوشش های گیاهی و هدر رفت اقدامات مقابله ای خواهیم بود. مدیر 
کل منابع طبیعی با بیان این مطلب از تخصیص فقط یک میلیارد تومان اعتبار در 
سال گذشته برای نگهداری و حفظ عملیات انجام شده در این عرصه ها خبر داد و 
افزود: برای آبیاری سنواتی که از محل اعتبارات استانی تامین می شود نیازمند 
کمک هستیم چرا که وسعت بیابان و کانون های فرسایش بادی زیاد است. به گفته 
»نصرآبادی« 84 میلیارد تومان اعتبار طی یک سال گذشته برای اجرای طرح های 
مقابله با بیابان زایی از محل منابع ملی به استان تخصیص یافت و با تخصیص این 
اعتبار در 40 هزار هکتار عرصه بیابانی جنگل طبیعی و دست کاشت انجام شد 

که در  مقایسه  با وسعت بیابان های استان انجام این اقدامات مقابله ای کم است. 

شناسایی 35 کانون فرسایش بادی
35 کانون فرسایش بادی در استان شناسایی شده است. به گفته مدیر کل 
حفاظت محیط زیست مطالعات انجام شده تا پایان سال 93 خبر از شناسایی 
3 میلیون و 200 هزار هکتار اراضی تحت تاثیر فرسایش بادی دارد و تعداد 
کانون های فرسایش بادی از 25 مورد به  35 کانون افزایش یافته است. آن 
طور که »اکبری« گفت: همه شهرستان ها درگیر با پدیده گرد و غبار هستند اما 
بشرویه و طبس به سبب مجاورت در کویر بیشتر با این پدیده مواجه اند و فردوس 

و نهبندان بیشترین کانون های فرسایش بادی را دارند. 

ملخ ها در چند 
کیلومتری بیرجند 

هر روز از این باغ بری می رسد. وقتی ملخ ها 
در گوشه و د رانتهای استان بودند متاسفانه 
به گونه ای مقابله شد که امروز به مرکز استان 
نزدیک شدند و حاال از خوسف، بیرجند را مورد 
تهدید قرار دادند.»خراسان جنوبی« در گفت و 
گو با مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پیگیر این 
موضوع شد و آن طور که مهندس »رضوی« اعالم 
کرد: ملخ های مهاجر در برخی از نقاط خوسف 
به صورت موردی مشاهده و عملیات پایش و 
شناسایی کانون ها آغاز شد.او ادامه داد: حضور 
ملخ های مهاجم خسارتی به عرصه های طبیعی 
و کشاورزی خوسف وارد نکرده است اما عملیات 
پیشگیرانه برای مقابله با این آفت در کانون های 
شناسایی شده انجام شد تا اگر ملخ ها تخم ریزی 
کرده باشند و سال بعد پوره ها به ملخ بالغ تبدیل 

شد از گسترش آن ها جلوگیری به عمل آید.

 مطالعات مقابله با
  بیابا ن زایی در 

1.7 میلیون هکتار 

سال گذشته مطالعات روی یک میلیون و 700 
هزار هکتار عرصه بیابانی انجام شد. معاون فنی 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری از اجرای 
عملیات مقابله با بیابان زایی در یک میلیون هکتار 
عرصه مطالعه شده خبر داد و افزود: اعتبار تهیه 
طرح های بیابان زدایی کم و بیشتر ردیف های 
اعتبارات برای اجراست. به گفته »آخوندی« با 
توجه به تغییرات اقلیمی پیش بینی می شود که 
بر پهنه بیابانی استان افزوده شود و اگر توجه کم 
باشد شرایط بسیار حادتر از گذشته می شود. به 
گفته »آخوندی« اگر تخصیص اعتبارات مانند 
سال گذشته و حجم عملیات اجرایی به همین 
روال باشد، می توان امیدوار بود که گستره بیابان 

ها از این بیشتر نشود.

زنگ مهر در 40 کالس 
جدید درمیان 

40 کالس درس تـا اول مهـر بـرای بهـره منـدی 
شـود.  مـی  آمـاده  درمیانـی  آمـوزان  دانـش 
نوسـازی،  کل  اداره  فنـی  معـاون  »بهـروزی« 
توسـعه و تجهیـز مـدارس اسـتان بـا بیـان ایـن که 
چندین پـروژه احداث مدرسـه و فضای آموزشـی 
در شهرسـتان درمیـان در حـال انجـام اسـت، از 
آمـاده شـدن 40 کالس درس تا اول مهـر در این 
شهرسـتان خبـر داد و گفـت: مدرسـه اسـتثنایی 
مهرآفرین شـهر اسـدیه یکی از این پروژه هاسـت 
کـه همزمـان بـا آغـاز سـال تحصیلـی افتتـاح مـی 

شـود.

بـر اسـاس تفاهم نامـه منعقـد شـده بین اسـتانداری 
و معـاون برنامـه و بودجـه کشـور طـی دو سـال آینده 
147 روسـتای بـاالی 20 خانـوار کـه چالـش آب 
رسـانی دارند به شـبکه آب پایـدار متصل می شـوند 
و هزینه این کار توسط سـه بانک تامین خواهد شد.
 مدیر عامل شـرکت آب و فاضالب خراسـان جنوبی 
گفـت: بـا توجـه بـه هماهنگـی هـای انجـام شـده از 
محل ظرفیت ماده 56، کنسرسیوم بانکی متشکل 
از سـه بانک رفاه، ملـی و صـادرات به عاملیـت بانک 
رفـاه ، سـرمایه گـذاری 250 میلیـاردی در بخـش 
روسـتایی و50 میلیـاردی در بخـش عشـایر توسـط 

ایـن کنسرسـیوم انجـام خواهد شـد.
 بـه گفتـه »امامـی« بـا اسـتفاده از ظرفیـت داخلـی 
هـم 200 میلیـارد تومـان در حـوزه روسـتایی و 50 
میلیـارد تومـان در حـوزه عشـایری سـرمایه گـذاری 
می شود و در برنامه امسـال با سرمایه گذاری 300 
میلیـاردی 60 تـا 80 روسـتای بـی آب به شـبکه آب 

پایـدار متصـل می شـوند.

منابع مالی آب رسانی 
 روستاهای باالی

20 خانوار

کرونا، ملخ و ریزگردها  نفس  نهبندان  را  به شماره انداخت
از وسعت 2 میلیون و 400 هزار هکتاری نهبندان، 
نزدیک به یک میلیون هکتار عرصه های بیابانی است 
و همین خصیصه آن را به دومین شهرستان کویری 
استان پس از طبس تبدیل کرده است. این روزها با 
وزش بادهای 120 روزه سیستان، شمار روزهای 
غبارگرفته در نهبندان به اوج خود رسیده است. در این 
منطقه، دهسلم و چاهداشی جزو مناطق پرجمعیت 
نهبندان هستند که بیشتر روزهای سال را با توفان و 
گرد و خاک سپری می کنند و گاهی شدت توفان به 
حدی می رسد که خانه و کاشانه و مسیرهای تردد زیر 
تلی از ماسه و خاک قرار می گیرد. این بخشی از گفته 
ها و شرایط سختی است که مردم این مناطق تحمل 
می کنند. به گفته اهالی سرچاه عماری و چاهداشی 
پوشش گیاهی بسیار ضعیف است و بارندگی های 
کم در این منطقه کویری بر شدت روزهای غبار گرفته 
افزوده است. به گفته آن ها فعالیت ها برای مقابله با 
توسعه بیابان بسیار کم و در برخی مناطق هم هیچ 
گونه عملیاتی انجام نشده است. همچنین در برخی 
مناطق کاشت درختچه های مقاوم و مناسب با مناطق 
جوابگوی این حجم بیابان نیست و ماسه های رونده 

تا نزدیکی مناطق مسکونی رسیده است. آن طور که 
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نهبندان اظهار 
می کند شمار کانون های فرسایش بادی به 9 مورد می 
رسد که در دهسلم، چاهداشی، گدار زرد علی آباد، 
دشت سهل آباد، نهبندان، حیدرآباد، درح و سرچاه 
عماری قرار دارد که دو کانون سهل آباد و چاهداشی 
دارای طرح مطالعاتی و اجرایی و عملیات پیش بینی 
شده در طرح ها اجرا شده است. به گفته وی عملیات 
انجام شده در سهل آباد سال آینده خود را نشان می 
دهد و در چاهداشی انجام عملیات نهالی و هاللی 
آبگیر سبب نجات چاه های کشاورزی شده است. 
امسال طرح مطالعاتی حیدرآباد در مساحت 7 هزار 
هکتار انجام شد و اعتبار برای اجرای  600 هکتار 
هاللی آبگیر و 80  هکتار نهال کاری پیش بینی شده 
است که اجرایی می شود. وی اعتبار مقابله با بیابان 
زایی نهبندان در سال گذشته را چهار میلیارد تومان 
اعالم کرد که در دشت سهل آباد از محل این اعتبارات 
اقدامات نهال کاری و ... انجام شد هر چند نسبت به 
وسعت بیابان های شهرستان و شدت درگیری با گرد 

و غبار به بیش از این میزان اعتبار نیاز است.

است  افزایش پیدا کند در چند سال آینده شرایطی 
مانند اهواز و سیستان و بلوچستان در انتظار خراسان 

جنوبی هم خواهد بود.

3میلیون هکتار کانون فرسایش بادی
مدیر کل منابع طبیعی خراسان جنوبی هم در حالی 
از اختصاص 74 میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با 
بیابان زایی و اجرای طرح های آبخیزداری از محل 
منابع ملی در سال گذشته و 15 میلیارد اعتبار متمم 
برای امسال خبر داد که این میزان اعتبار با توجه به 
وسعت 5 میلیون هکتاری بیابانی استان را کم دانست 
و گفت: با تخصیص این میزان اعتبار در 400 هزار 
هکتار اراضی بیابانی که فرسایش شدیدی داشت و 
منشأ گرد و غبار بود اقدامات مقابله ای مانند نهال 

کاری، مالچ پاشی و اجرای هاللی آبگیر انجام شد. 
به گفته »نصرآبادی« 3 میلیون هکتار اراضی بیابانی 
استان کانون بحرانی فرسایش بادی است و برای 
تثبیت بیابان و جلوگیری از روند رو به گسترش بیابان 
نیاز است تخصیص اعتبارات ادامه دار باشد. وی با 
بیان این که اقدامات مقابله ای انجام شده الزم است 
اما کافی نیست، چالش دیگر را نگهداری از اراضی 
بیابانی دانست که در آن اقدامات مقابله ای انجام شده 

و نیازمند اعتباری جداگانه است.
 او به جز اقدامات مقابله ای گفته شده دیگر راهکار 
مقابله با بیابان زایی و پدیده گرد و غبار را مدیریت 
منابع آب، حقابه های تاالب ها و دشت ها بیان کرد 
و افزود: تمام اقدامات مقابله ای و حفظ آن نیاز به 

آموزش و فرهنگ سازی دارد. 
مانند  ها  شهرستان  برخی  در  که  این  بیان  با  وی 
کانون  وسعت  سرایان  و  بشرویه  نهبندان،  طبس، 
های فرسایش بیشتر و نیاز است که اقدامات مقابله 
ای بیشتری انجام شود، افزود: اگر اقدامات مقابله با 
بیابان زایی انجام نشود شرایط سخت تر می شود و نیاز 
است تا روند تخصیص اعتبارات همانند سال گذشته 
باشد. وی با اشاره به افزایش کانون فرسایش های 
بادی بحرانی افزود: برای امسال به جز اعتبارات متمم 
سال گذشته اعتبار دیگری برای مقابله با بیابان زایی 
نداشتیم و اعتبارات تخصیص یافته هم برای اجراست 
و نگهداری و مطالعات اعتبار کمی دارد بنابراین نیاز 
است تا برای این سرفصل ها هم اعتبار بیشتر در نظر 

گرفته شود. 

3۴ روز غبارآلود در 3 ماه
مدیر کل هواشناسی استان نیز با اشاره به این که از 
ابتدای سال تا اوایل تیر 34 روز درگیر گرد و غبار بودیم 
که به سبب بارندگی ها در مقایسه با بلندمدت کمی 
کاهش یافته است، گفت: با توجه به شمار روزهای 
گرد و خاکی نیاز است در همه شهرستان های استان 
ایستگاه پایش گرد و غبار داشته باشیم که با توجه به 
اولویت های برنامه ششم توسعه قرار است در فردوس، 
بشرویه و خور خوسف و ... این ایستگاه ها ایجاد شود.
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