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شهرستان ها
چهارشنبه  ۲۵مهر  ۶ . ۱۳۹۷صفر  .۱۴۴۰شماره ۲۸۳۵

 80درصد محصول قطب تولید استان از بین رفت

از گوشه و کنار استان

پسته هاخندان،پستهکارانناالن
پورغزنین -بشرویه با هفت هزار و  200هکتار سطح
زیرکشت پسته بیشترین تولید طالی سبز را در استان
به خود اختصاص داده است اما سرمای زمستان سال
گذشته ،گرده افشانی دوباره آن در بهار امسال و آفاتی
مانند پسیل پسته که از نتایج شوم حضور خشکسالی
است سبب شده است تا پسته کاران بشرویه لبخند
به لب نداشته باشند آن هم به دلیل این که آفات 80
درصد محصول آن ها را به تاراج برده و دستان آن ها
در فصل برداشت خالی است.
به گزارش«خراسان جنوبی» درخواست پستهکاران
بشرویه از دولت در این شرایط بحرانی ،پرداخت
م بهره با بازپرداخت بلند مدت و استمهال
تسهیالت ک 
وامهایشان است تا بتوانند در سال آینده هزینههای
تولید پسته باغ های خود را تأمین کنند.
آن طور که یکی از پسته کاران بشرویه می گوید :امسال
هرچهازدرختانپستهمحصولبرداشتمیشودهمه
پوک است و اگر برداشت داشته باشیم به هیچ وجه
جوابگوی هزینه ها در باغ ها نیست.
«غالم حسین سبیلی» می افزاید:پسته کاران دلیل
این کاهش برداشت محصول را نمی دانند اما بیشتر
باغ های پسته بشرویه با این مشکل مواجه است و باید
مسئوالن و کارشناسان جهاد کشاورزی برای رفع آن
چاره اندیشی کنند .به گفته وی از  20هکتار باغ پسته
او که امسال به بار نشسته فقط  70کیلوگرم برداشت
شده است که خروجی آن به دلیل باال بودن درصد
پوکی مشخص نیست.
به نظر او بارندگی های اخیر سبب سیالب و خنک
شدن هوا در فصل گرده افشانی پسته شده است.

• •مسئوالن به داد پسته کاران برسند

این پسته کار موتور پمپ صحرایی منطقه ریگ بشرویه
از مسئوالن درخواست می کند که مشکل پسته کاران
را بررسی کنند و اگر نیاز به کود و سم یا اقدام دیگری
است آن ها را راهنمایی کنند.
خواسته دیگرش این است که برای جبران خسارت به
پسته کاران تسهیالت بالعوض پرداخت شود.
یک پسته کار موتور پمپ شهیدان طاووسی واقع در

کیلومتر پنج جاده بشرویه به طبس هم می گوید:
شرایط جوی نامناسب بهمن سال گذشته سبب شد
تا درختان پسته در بهار دوباره شروع به گرده افشانی
کند که خسارت زیادی به پسته کاران وارد شد.
«طاووسی» می افزاید :با توجه به تولید کم امسال
راندمان این محصول به یک دهم رسیده است و برخی
ترمینال های ضبط پسته این شهرستان ورودی
نداشته و تعطیل شده است.
به گفته او قوی نبودن سم مورد نیاز آفات پسته و کمبود
آن در منطقه یکی از دالیل هجوم آفات است.
به عالوه هزینه تامین این سم ها زیاد و گاهی از دست
کشاورز خارج است .وی از مسئوالن می خواهد برای
کمک به خسارت دیدگان از تسهیالت بلند مدت و کم
بهره همانند خسارت سال های گذشته به محصول
زعفران کمک بگیرند و برای تامین نهاده ها و سم مورد
نیاز به شهرستان اقدام کنند.
«بهفروز» یک پسته کار دیگر هم می گوید :امسال با
این که از نظر کوددهی ،آبیاری و سم پاشی رسیدگی
خوبی از درختان پسته داشتم اما باز هم پسته روی
درختان خشکید و به نظر می رسد حتی برای سال

به سازی انبار امدادی قاینات
سدیدی -یکی از انبارهای امدادی جمعیت هالل احمر قاینات که در سال
 60احداث شده بود به سازی شد.
«یوسفی» رئیس جمعیت هالل احمر قاینات با بیان این که در شهرستان
چهار انبار امدادی وجود دارد افزود :برای به سازی ،افزایش ایمنی و بهره

کشت مکانیزه سیر در طبس

آینده هم محصولی نداشته باشم.حسین روحبخش
یکی از ترمینال داران بشرویه هم می گوید :سال
گذشته یک واحد ترمینال فراوری با ظرفیت هزار و
 500تا سه هزار تن احداث کردم اما امسال محصولی
نیست و آن مقداری هم که داریم پوکی زیادی دارد.
وی می افزاید :سال گذشته روزانه  35تا  40تن پسته
وارد ترمینال می شد اما امسال حدود سه تا چهار تن
بیشتر وارد نشد .به عالوه سال قبل حدود  50روز و در
دو شیفت کار می کردیم اما امسال یک شیفت و چهار
تا پنج روز کار کردیم.
کشاورز پسته کار و مسئول ترمینال ضبط پسته
دیگری نیز می گوید :با وجود گران بودن سم و کود
در سال اخیر ،کاهش شدید محصول ضربه بزرگی
به پسته کاران وارد کرد طوری که سال قبل  40تن
پسته تر برداشت کردم ولی امسال به دو تن هم نرسید.
«پرویز ارشاد » می افزاید :با کاهش تولیدی پسته 9
ترمینال ضبط پسته بشرویه هم رونقی ندارد.

• •افت شدید در برداشت

مدیر جهاد کشاورزی بشرویه هم سطح زیر کشت

وری یکی از آن ها  200میلیون ریال هزینه شد.

خوسف در جایگاه چهارم جذب بیمه اجتماعی

مشمولی -خوسف با جذب سه هزار و  113نفر در صندوق بیمه اجتماعی
و روستاییان و عشایر رتبه چهارم استان را به خود اختصاص داد.
«فرج زاده» مدیر صندوق بیمه اجتماعی و روستاییان و عشایر استان در

عطش دهستان
قلعه زری

آشامیدنی در شبانه روز بین یک تا دو ساعت آب
داریم ،از مسئوالن تقاضای رفع مشکل و انتقال آب
از چاه های اطراف کرد.
«رمضانی»ازروستایکمرسبزهمدرجمعمسئوالن
از مشکل کمبود آب آشامیدنی روستا که مایه حیات
است ،از مسئوالن استانی و شهرستان گالیه کرد و
گفت :ما اینترنت ،دیجیتال و ...نمی خواهیم ،فقط
آب ،آب ،آب چون حدود  100نامه در این زمینه
نوشته ایم و همراه با پیگیری و مراجعه به شرکت آب
و فاضالب روستایی و دیگر نهادها با جواب منفی
روبه رو شده ایم.
«عوض پور» دهیار روستای بیشه با ابراز خوشحالی
می گوید :پس از گذشت  40سال از عمر انقالب،

اولین باری است که یک نماینده مجلس به این
روستا می آید و بیش از یک سال است که توجه
خاصی به این روستا نشده است و بیشه آب لوله
کشی بهداشتی ندارد و هر ماه دو بار با تانکر سیار
آب رسانی می شود.
«شفیعی» فرماندار خوسف درباره مشکل آب
روستاها افزود :از  194روستای شهرستان خوسف
 63روستا و آبادی با تانکر سیار آب رسانی می شود
که حتی معدن قلعه زری پرجمعیت ترین روستای
شهرستان نیز با بحران آب مواجه است و در دو سال
اخیر برای رفع این مشکل در این روستا اعتباری در
نظرگرفتهشدهولیبهدلیلتخصیصکماینمنابع،
مشکل هنوز رفع نشده است.

داستان تلخ فرسودگی و هدررفت آب در خوسف
گروهشهرستانها-داستانتلخیکهدربرههبحران
بی آبی بیشتر از نبود آب در برخی از روستاهای
خوسف قصه آن بر سر زبان هاست ،فرسودگی شبکه
های آباستومنابعاعتباری چونخیلیکمو قطره
چکانی است کفاف تامین نیازها را نمی دهد.
آن طور که یکی از ساکنان روستای کوشه سفلی
خوسف به «خراسان جنوبی» می گوید :از جمعه
گذشته به دلیل فرسودگی شبکه آب ،در بافت
فرسوده لوله ترکیده است و آب هدر می رود.
به گفته «ملکی» ،از زمانی که ترکیدگی لوله ها به
آبدار گزارش می شود تا زمان رفع مشکل زمان
زیادی هدر می رود ،این در حالی است که شبکه
جدید آب رسانی روستا آماده است .وی می افزاید:
آب مصرفی اهالی از طریق شبکه فرسوده تامین
می شود زیرا مسئوالن مدعی هستند هر خانوار
باید  150هزار تومان بپردازد تا آب آشامیدنی
روستا به شبکه جدید متصل شود .مدیر امور آب
و فاضالب روستایی خوسف هم با بیان این که در
تابستان  63روستای باالی 20خانوار و در فصل
سرد  55روستا با تانکر آب رسانی میشود ،افزود:
90روستا زیرپوشش این امور است اما اکیپ های
آب رسانی محدود است .به گفته وی گستردگی
شبکه آب رسانی روستایی در خوسف بسیار زیاد
است طوری که در مجتمع ماژان  32روستا و در

مجتمع حضرت ابوالفضل(ع)  15روستا ،هر کدام
فقط یک آبدار دارد .به عالوه این دو مجتمع به دلیل
فرسودگی شبکه آب رسانی بیشترین ترکیدگی
را دارد .وی با اعالم این که اعتبارات قطره چکانی
است و تخصیص ها هیچ گاه به صورت کامل محقق
نمیشود ادامه می دهد :هزینه نگهداری ساالنه
شبکه یک میلیارد و 600هزار تومان است که به
طور کامل تخصیص نیافته است بنابراین وقتی
اعتبارات کم است به ناچار نیروی کمی هم می توان

پسته شهرستان را هفت هزار و  200هکتار اعالم می
کند که از این سطح چهار هزار هکتار آن بارور است و
بشرویه بیشترین سطح زیر کشت این محصول را در
استان به خود اختصاص داده است.
«حسین سرچاهی» می افزاید :امسال  80درصد به
باغ های پسته شهرستان خسارت وارد شد و با توجه
به افزایش دما در بهمن ،درختان بیدار و شروع به
رشد کردند اما در ادامه فصل ،افت شدید دما سبب
شد جوانه ها ریزش کنند .عالوه بر این در فصل بهار
و فروردین امسال که فصل تلقیح پسته بود بارندگی
های شدید سبب ریزش آن شد بنابراین مهم ترین
عامل افت تولید پسته شرایط نامناسب جوی بوده
است .به گفته وی با ابراز تاسف امسال فقط هزار و
 450تن پسته در بشرویه برداشت شد ،همچنین به
دلیل خسارت شدید وارد شده به باغ های پسته سال
آینده این روند ادامه می یابد.
وی می افزاید :پیگیر هستیم که با رایزنی با نماینده
مردم در مجلس شورای اسالمی و صندوق بیمه،
تسهیالت کم بهره ای برای جبران خسارت به پسته
کاران دریافت کنیم.
مسئول صندوق بیمه کشاورزی استان نیز با بیان
این که بشرویه با بیشترین سطح بیمه باغ ها ،جایگاه
خاصی در استان دارد می افزاید :حدود 20درصد باغ
های بیمه شده استان مربوط به این شهرستان است.
«غنچه» نیز افزایش دما را سبب وارد شدن خسارت به
پسته اعالم و اظهار می کند :به جز افزایش دما و مرگ
دانه گرده عوامل دیگری مانند حمله آفت پسیل را در
برخی حوزه ها داشته ایم طوری که حدود  80درصد
محصول پسته بشرویه از بین رفت.
به گفته وی غرامت پرداختی بیمه در مقایسه با مبلغ
خسارتی که به باغدار وارد می شود بسیار کم است
بنابراین ضرورت دارد حوزه مدیریت بحران استان به
این موضوع ورود کند.
وی می گوید :سال گذشته  175بیمه گذار در بشرویه
داشته ایم که حدود  853هکتار از باغ های پسته خود
را بیمه کرده اند که  959میلیون تومان برای خسارت
وارد شده به آن ها پرداخت شد.

جلسه ستاد راهبردی این صندوق در خوسف با اعالم این که از شش هزار
و ۳۰۰نفر جمعیت مشمول طرح ،سه هزار و ۳۱۳نفر در یک سال گذشته
توسط کارگزاران بیمه شهرستان جذب شده اند گفت :در این مدت ۷۳
فوتی ۱۷ ،از کارافتاده و  ۶۲نفر نیز بازنشسته پیش از موعد از مزایای
صندوق بیمه استفاده کرده اند و سهمیه ابالغی امسال برای 430نفر
است که  59نفر در این صندوق جذب شده اند.

در دهگردشی نماینده مطرح شد:

مشمولی -کمبود و نبود آب شرب ،اورژانس ،کمبود
پزشک و امکانات درمانی ،راه اندازی و توجه بیشتر
به معادن منطقه و ایجاد اشتغال برای جوانان،
آسفالت معابر و جاده ها و ...مهم ترین مشکالت
مردم روستاهای منطقه سرچاه عماری ،بصیران،
بیشه و معدن قلعه زری در بخش جلگه ماژان بود که
در برنامه دهگردشی نماینده مردم بیرجند ،خوسف
و درمیان در مجلس شورای اسالمی و جمعی از
مسئوالن شهرستان بررسی شد.
به گزارش خبرنگار ما ،نخستین مقصد دهگردشی؛
روستای علی آباد زارعین بود که «یوسفی» دهیار
شهرک امام هادی(ع) به نمایندگی از مردم
روستاهای منطقه سرچاه عماری ،نبود اورژانس و
مرکز بهداشتی درمانی را از مهم ترین درخواست
های اهالی منطقه اعالم کرد.
«خامه زر» دهیار روستای فیض آباد نیز در جمع
مسئوالن با گالیه از مسئول شرکت سهامی زراعی
سرچاه عماری ادامه داد :با وجود آب و زمین مناسب
به بازنگری و تغییر الگوی کشت نیاز دارد تا درآمد
بیشتری عاید مردم شود.
«کهنسال» دهیار روستای بصیران در جمع
مسئوالن با اعالم این که به دلیل کمبود آب چاه

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

به عنوان آبدار استخدام کرد .وی با اشاره به مشکل
مردم در روستای کوشه سفلی افزود :تعویض لوله
ها جزو وظایف اصلی این امور است اما تعویض
انشعابات فرعی بر عهده مشترک است و هر خانوار
باید 190هزار تومان بپردازد« .شفیعی» فرماندار
خوسف هم به کمبود زیرساخت ها در این شهرستان
اشارهمیکندومیگوید:خوسفسومینشهرستان
استان با پراکندگی جمعیتی زیاد است به همین
دلیل روستاهای آن فاصله زیادی از یکدیگر دارد.

در سال زراعی جاری و برای اولین بار کشت مکانیزه سیر در طبس انجام شد .مسئول مرکز جهاد کشاورزی
دستگردان این خبر را اعالم و اظهار کرد :کاشت سیر به صورت مکانیزه برای اولین بار در سطحی حدود
 10هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان به اجرا درآمد« .مصطفی احمدی» افزود :با طراحی و ساخت
دستگاه غده کار بومی ،استفاده از آن با استقبال خوبی از طرف کشاورزان رو به رو شده است .به گفته وی
در بخش دستگردان بیش از  70هکتار از اراضی زراعی به کشت سیر اختصاص دارد.
وی ادامه داد :از آن جا که یکی از مشکالت فراروی توسعه کشت سیر؛ انجام عملیات کاشت به صورت
دستی و از طرفی مشکل در استفاده از ماشین آالت موجود به دلیل خرده مالکی اراضی ،کمبود منابع آب و
خاک مناسب و سنتی بودن شیوه های آماده سازی زمین در شهرستان از کارایی مناسب برخوردار نیست
بنابراین ساخت دستگاه غده کار بومی می تواند گامی مؤثر برای افزایش چشمگیر سطح کاشت و بهبود
عملکرد این محصول باشد .به گفته وی طراحی و ساخت این دستگاه توسط کشاورز خوش فکر طبسی در
روستای عباس آباد شجاع بخش دستگردان انجام شد و با استفاده از آن با صرف زمان حدود چهار ساعت
یک هکتار سیر کشت می شود.

 221نابینا در زیرکوه

از هزار و  215معلول موجود در زیرکوه  221نفر آن ها نابینا هستند .رئیس بهزیستی زیرکوه این خبر را
اعالم و اظهار کرد :این افراد خدماتی مانند مستمری ماهانه ،پرداخت کمک هزینه درمان ،تحصیلی و ...
دریافت می کنند« .بارانی» افزود :بهزیستی به منظور پیشگیری از معلولیت بینایی ،اقدام به اجرای طرح
کشوری غربالگری بینایی می کند.

اینترنت بخش نیمبلوک پر سرعت تر می شود

سدیدی -پنج دکل  40متری برای اینترنت پرسرعت یا همان «فورجی» در بخش نیمبلوک نصب می شود.
بخشدار نیمبلوک به «خراسان جنوبی» گفت :با توجه به مشکالت اینترنتی که در این بخش وجود دارد ،پنج
دکل  40متری در خضری دشت بیاض ،فوالد نیمبلوک ،کارشک ،محور قاین به کرغند و روستای کرغند
نصب می شود« .خسروی» افزود :نصب دکل ها در دو فاز انجام می شود که مرحله اول در حال اجراست و
مرحله دوم در صورت تامین اعتبار برای نقاط کور روستایی اجرا می شود.

برداشت  325تن انگور از باغ های درمیان

 325تن انگور از باغ های درمیان برداشت شد .مدیر جهاد کشاورزی درمیان با اشاره به شروع آغاز برداشت
انگور از اواخر شهریور تا پایان مهر ماه ،سطح زیرکشت این محصول را در شهرستان  58هکتار بارور55 ،
هکتار غیر بارور و سه هکتار به زمان برداشت رسیده اعالم کرد .به گفته «ضیائیان» انواع انگوری که در این
شهرستان به عمل می آید شامل عسکری ،مایه میشی ،حسینی و یاقوتی است.

 450نفر در طبس مشاوره شدند

بیش از  450نفر از شهروندان در شش ماه اول امسال از خدمات مشاوره حضوری بهزیستی بهره مند شده
اند« .محمد حسینی» رئیس اداره بهزیستی طبس با اشاره به این که چهار مرکز مشاوره در شهرستان فعال
است گفت :در شش ماه اول امسال  455نفر از شهروندان از خدمات مراکز مشاوره بهره مند شده اند که
نسبت به مدت مشابه سال قبل  22درصد رشد دارد.

تولید و اشتغال ،تنها راه ماندگاری روستاییان

پورغزنین-تنها راه ماندگاری مردم در روستاهای بشرویه تولید و اشتغال است .فرماندار بشرویه در نشست
روسای شوراها و دهیاران بخش مرکزی شهرستان گفت :برای حفظ و ثبات زندگی در روستاها همه باید
دست به دست هم دهیم تا زمینه و بستر اشتغال های پایدار فراهم شود« .علیرضا زمان زاده» ابراز امیدواری
کرد :با تزریق تسهیالت روستایی و عشایری کم بهره که فرصتی بسیار مناسب برای راه اندازی کارگاه
های کوچک خانگی است اشتغال را به روستاها برگردانیم .به گزارش «خراسان جنوبی» در این نشست
فرمانداربشرویهبرایرفعمشکلآنتندهیتلفنهمراهروستاهایعشقآبادنیگنان،آسفالتمعابرشهرک
امام خمینی(ره) ،مشکل قدیمی پالک  156اراضی موقوفه دو روستای شهرک امام خمینی(ره) و غنی
آباد ،اجرای طرح های آبخیزداری و واگذاری زمین برای ساخت مسکن در روستای عزیزآباد ،ادامه طرح
سنگفرش کوچه های روستای کرند و آب رسانی به طرح توسعه این روستا قول مساعد داد.

