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گزارش خبری

بسته حمایت برای هنرمندان
فدشک باز نمی شود

سدیدی -عده ای از اهالی فدشک نیمبلوک
برای احیای هنر بومی این منطقه یعنی حوله
بافی آستین همت باال زده و زمینه اشتغال
برخی از مردم روستا را فراهم کرده اند اما
اکنونموانعیچونحمایتنشدنوبازارفروش
را پیش رو دارند .آن طور که یکی از بافندگان
این هنر دست فدشک می گوید :عمده مشکل
تولید در این روستا به نبود بازار فروش برمی
گردد« .نوروزیان» ،اشاره ای به راه اندازی
کارگاه حوله بافی از نوروز  95با به کارگیری
هفت نفر و تولید روزانه حدود  150حوله در
اندازه های مختلف می کند و ادامه می دهد:
محصول تولیدی در این کارگاه بیشتر بین
اهالی و افرادی که سفارش می دهند به فروش
می رسد و خریداری در خارج از روستا ندارد و به
همیندلیلبیشترمحصولتولیدیرویدست
تولیدکننده می ماند .گالیه او ،از توجه و حمایت
نکردن مسئوالن قاینات از صنایع دستی است.
به گفته او ،حمایت مالی از هنرمندان و تولید
کنندگان سبب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال
می شود .همچنین ،اگر محصول تولیدی به
فروش برسد می توان زمینه اشتغال زایی چند
نفر دیگر از بانوان فدشک را فراهم کرد.
مسئول این کارگاه تولیدی هم با بیان این که
عالقه به صنایع دستی سبب شد به این هنر
بپردازد می افزاید :نبود مکانی برای عرضه
این محصول تولیدی سبب شده است تا کمتر
فردی با این هنر آشنا شود« .کارشکی» ،با اشاره
به این که در ابتدا با هفت نفر کار را شروع کرد،
می گوید :با گذشت یک سال سه نفر از آن ها به
دلیل نبود بازار فروش دلسرد شدند به عالوه ،تا
یک سال گذشته کار در کارگاه مقرون به صرفه
بود اما بعد از افزایش قیمت مواد اولیه و نبود
بازار فروش دیگر ذوقی برای ادامه کار نماند.
وی ادامه می دهد :در تماس با نمایندگی
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
نیمبلوک قرار شد بعد از صدور گواهی نامه
این هنر که سال قبل در آزمون آن شرکت کرده
بودم ،برای دریافت تسهیالت مراجعه کنم.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگردی قاینات هم در پاسخ به گالیه
های مطرح شده ،می گوید :هر یک از بانوانی
که در زمینه حوله بافی آموزش های الزم را فرا
گرفته اند می توانند برای دریافت تسهیالت به
این اداره مراجعه کنند تا به اداره تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی قاینات معرفی شوند« .شاهرخ
عباسی» ،می افزاید :وظیفه این اداره ،آموزش
هنرهای صنایع دستی است و برای فروش باید
صاحبان صنایع بازاریابی کنند.
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معاونوزیرصمتدرگفتوگوبا«خراسانجنوبی»مطرحکرد:

از گوشه و کنار استان

قوانینبازدارندهبرایخامفروشی

فرخ نژاد -زمینه ایجاد صنایع فراوری که فراهم
نباشد آن چه از کان های معدنی نصیب مردمان آن
نقطه زرخیز می شود فقط رنج استخراج با زحمت
فراوان است اما رنج آن است که این گنجینه های
معدنی بی نظیر کپه کپه بر پشت تریلی های حمل
جای گیرد و برای فراوری راهی دیگر نقاط شود
و همه ارزش افزوده را آن هایی ببرند که زحمت
چندانی برای آن نکشیده اند و فقط گرد و غبار آن
نصیب نقاط زرخیز باشد و استهالک جاده هایی که
تریلی ها از آن می گذرد!
سوالی که «خراسان جنوبی» در سفر اخیر معاون
امور معادن وزیر صنعت ،معدن و تجارت به استان با
او مطرح کرد این بود که وزارتخانه چه برنامه هایی
برای جلوگیری از خام فروشی به ویژه سنگ های
تزیینی خراسان جنوبی دارد؟ و آیا برنامه ای برای
ایجاد صنایع فراوری در استان در دستور کار است؟
پاسخی که دکتر «جعفر سرقینی» می دهد این
است که برای جلوگیری از خام فروشی ،فعالیت
های ترویجی در دستور کار قرار گرفته و در کنار آن
پرداخت عوارض برای صادرکنندگان وضع شده
است طوری که با طرح موضوع در شورای اقتصاد،
صادرات مواد معدنی به صورت خام به ویژه سنگ
های تزیینی پنج درصد عوارض دارد و در سال بعد
فرخ نژاد -روشنایی ،زاللی ،پاکی ،طراوت و
سرزندگی با ریزش باران و برف از عصر دوشنبه
مهمان سرزمین تفتیده استان شد و تا عصر امروز
ادامه خواهد داشت .باران و برف موجی از لبخند بر
لب مردم نشاند و طراوتش ،خشکی از لب های ترک
خورده زمین گرفت .دستان کشاورزان ،دامداران و
مردم استان به شکرگزاری این نعمت الهی باال رفت
و تمنای ادامه رحمت الهی بر زبان ها جاری شد.
همه خرسند از پشت پنجره ها ،فضای ایوان ها و
 ...به تماشای باران و برف نشستند یا دل به کوچه و
خیابان یا بندهای حاشیه شهرها زدند و بوی تازگی
را نفس کشیدند تا زنده شدن دشت ،دمن ،کوه و
بیابان و  ...را مشاهده و لمس کنند.
هر چند با روان آب های به راه افتاده عده ای به
زحمت افتادند چرا که برخی معابر ،جوی ها و
خیابان ها ،زمین های کشاورزی و  ...دچار
آبگرفتگی شد اما همه ،این زحمت را به جان
خریدند تا برایشان نوید بهاری شکوفه باران توام با
رفع عطش از زمین ها ،باغ های خشکیده و درختان
آفت زده و ...باشد.
گزارش خبرنگاران «خراسان جنوبی» از نقاط
مختلف استان حکایت از این دارد که باران رحمت
الهی در دو روز گذشته با عافیت بود و همه از نزول

این عوارض به هشت و در سال  99به  10درصد
افزایش می یابد که وضع این قانون به اندازه کافی
بازدارنده است.
به گفته وی تا سال گذشته صادرکنندگان از
پرداخت مالیات معاف بودند اما از سال 96معافیت
های مالیاتی برای مواد خام معدنی برداشته شد
یعنی هر صادرکننده ای بخواهد ماده خام معدنی
صادر کند مشمول پرداخت مالیات برای صادرات
می شود .به عقیده او ،وضع این قوانین تا حدودی
بازدارنده و بازخورد آن هم قابل لمس است ،به
ویژه در زمینه صدور سنگ آهن بیشتر از این کار
ترویجی جواب داده است طوری که امروز معدن
کاران به این نتیجه رسیده اند که اگر ارزش افزوده
بیشتری به مواد معدنی کشور بدهند ثروت بیشتری
نصیبشان می شود .او ،ادامه می دهد :امروز صادر
کردن سنگ آهن خام صرفه ای برای آن ها ندارد
طوری که این ماده معدنی را تبدیل به کنسانتره و
گاهی گنداله و آهن اسفنجی و بعد صادر می کنند.
اما چالش اساسی که گنجینه داران خراسان
جنوبی را با مشکل مواجه کرده است ،فراهم نبودن
زیرساخت ها در پهنه های معدنی استان است
که به گفته معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت،
همه معدن کاران می توانند با استفاده از مواد

قانونی  109و  110ماشین آالت و تجهیزاتی را
که نیاز دارند با استفاده از تسهیالت و بهره مندی
از معافیت گمرکی ،به شرط این که پنج سال بیشتر
از عمرشان نگذشته باشد وارد کنند .از نظر او ،بهره

شادمان رحمتالهی

جریان آب در آغوش زمین
آن خرسند و شکرگزار بودند .آن طور که مدیر کل
مدیریت بحران استانداری گفت :با شروع بارندگی
از عصر دوشنبه تا عصر روز گذشته 78 ،تیم امداد و

نجات متشکل از امدادگران و نجات گران جمعیت
هالل احمر ،راهداران ،پلیس راه و  ...در همه نقاط
استان مستقر شدند.

بشرویه جزو مراکز دهگانه
کشتحفاظتیکشور
پورغزنین  -بشرویه یکی از مراکز دهگانه کشت حفاظتی در
کشور است و این موضوع به طور جدی در شهرستان دنبال می
شود .مدیر جهاد کشاورزی بشرویه در گفت و گو با «خراسان
جنوبی» ،اظهار کرد :این شهرستان یکی از بزرگ ترین پایگاه
های کشاورزی حفاظتی کشور و جزو 10شهر کشور در کشت
حفاظتی است طوری که توسط تشکل های کشاورزی روش
های نوین کشت ،ترویج و کشت های مکانیزه و مستقیم در
دستورکارقرارگرفتهاستوباتوجهبهخشکسالیهایپیاپی،
تغییر الگوی کشت و مصرف بهینه آب بیش از پیش دنبال می
شود« .حسین سرچاهی» ،افزود :مجتمع تولیدی گلخانه ای
این شهرستان به مساحت 20هکتار احداث شده و زیرساخت
های آن در حال تکمیل است و  39نفر موضوع آماده سازی آن
را پیگیری می کنند .به گفته او ،در حوزه چرخه صنایع تبدیلی
فراورده های کشاورزی توانسته ایم به همت بخش خصوصی
دو واحد پنبه پاک کنی و  9ترمینال ضبط پسته در شهرستان
راه اندازی کنیم.

گیری از این مواد قانونی امکان خوبی برای معدن
کاران استان است طوری که امسال  250تا 260
دستگاه سنگین با استفاده از این دو ماده قانونی
وارد کشور شده است.
مهندس«میر جلیلی» با بیان این که میزان بارندگی
در بشرویه ،قاین ،سرایان ،فردوس ،سربیشه و
بیرجند به حدی بود که روان آب به راه افتاد ،افزود:
تا ظهر روز گذشته تیم های امدادی به  78نفر و 9
دستگاه خودروی گرفتار در سیل خدمات رسانی
کردند .به گفته او ،شدت بارندگی در نقاط کوهپایه
ای به حدی بود که در برخی از این نقاط میزان
بارندگی به  50میلی متر رسید .او ،دلیل خسارت
اندک و کم در وقوع بارندگی های سیل آسای اخیر
را پیشگیری ها و پیش آگاهی الزم دانست که توسط
رسانه ها اطالع رسانی می شود.
این کارشناس مدیریت بحران با اشاره به آگاهی
مردم نسبت به وقوع روان آب و خسارت بارندگی
های سیل آسا ،ادامه داد :برخی از کشاورزان با
اطالع از زمان بارندگی برای ایمن سازی قنات
های خود اقدام کرده اند تا در زمان بارندگی و به
راه افتادن سیالب ،قنات ها و دیگر مستحدثات
کشاورزی و دامپروری آن ها دچار خسارت نشود.
وی از مردم خواست از مسافرت غیر ضروری در بازه
های زمانی که توسط سازمان های هواشناسی و
مدیریت بحران اعالم می شود ،خودداری کنند.
او ،ادامه داد :خسارت بارندگی های هفته قبل هم
به قدری کم بود که قابل اعالم نیست.

آغاز روکش آسفالت
محور خوسف -خور
عملیات لکه گیری و روکش آسفالت گرم در محور خوسف
– خور به طول  9کیلومتر آغاز شد .سرپرست اداره راهداری
و حمل و نقل جاده ای خوسف گفت :این پروژه به صورت
پیمانی توسط پیمانکار مربوط اجرایی شد که برای اجرای
این عملیات ،هشت هزار میلیون ریال از منابع ملی هزینه
می شود« .محمد اعتمادی مقدم» ،درباره پروژه های آینده
و در دستور کار این اداره ادامه داد :روکش آسفالت محور
ماژان – قلعه زری و محور سیوجان – نصرآباد این شهرستان از
جمله فعالیت های در دستور کار است که امسال و سال آینده
در صورت تامین اعتبار عملیاتی خواهد شد.

حمایت از صنعت گران دستی بشرویه
بیش از  45مورد تسهیالت به مبلغ یک میلیارد تومان به
منظور حمایت از صنعت گران و فعاالن عرصه صنایع دستی
و گردشگری بشرویه ،به متقاضیان پرداخت شد .مسئول
نمایندگی میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
بشرویه گفت :پخل بافی ،جاجیم بافی و پتک بافی از مهم ترین
هنرهای قدیمی شهرستان است که به همت بانوان هنرمند
بشرویه احیا شده است و جمعیتی بالغ بر  100نفر در حوزه
صنایع دستی مشغول به کار هستند« .سلیمانی رباطی»،
ادامه داد :به منظور حمایت از صنعت گران و هنرمندان ،خانه
قدیمی فیاض بخش احیا شده و با عنوان خانه صنایع دستی
با چندین غرفه در اختیار هنرمندان قرار گرفته است تا آثار
و هنرهای خود را به فروش برسانند .به گفته او ،هفت بنای
فاخر و قدیمی بشرویه به اقامتگاه های بوم گردی تبدیل شده
و حتی بعضی از بناهای قدیمی این شهر با حفظ کاربری خود
سبب شده است تا بشرویه بافت تاریخی زنده ای داشته باشد.

