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خبریکه از
بشرویه میرسد

نانآجرشده
کوره داران
پورغزنین

فرماندار :با توجه
به مشکل تامین
سوخت در سال
های اخیر بیشتر
کوره ها به تعطیلی
کشیده شد و فقط
 2تا  3کوره فعال
بود اما گازرسانی
به واحدهای
تولیدی  8کوره
دوباره فعال شد

روزگاری مدید و  80سال است که چراغ کوره ها در
شهرستان کویری بشرویه روشن اما در سال های اخیر
اینحرفهبامشکالتیمواجهشدو 70کورهفعالبههشت
کوره رسید تا هرم گرمای فعالیت آن ها چندان نباشد و
نان خیلی از تولید کنندگان و کارگران ،آجر شود .نبود
خاک ،آب و حتی کارگر از معضالت و چالش هایی است
که کوره داران شهرستان مطرح می کنند .آن طور که
«مهدیحمامی»کوره داریبا 25سالفعالیتمیگوید:
طیسالهایاخیروباگرانشدنسوختمایعروندتولید
با مشکل رو به رو شد که با همت مسئوالن و تزریق گاز،
کوره ها دوباره روشن شد اما مشکالت فعلی و نبود مواد
اولیه چون خاک رس این مشکل را جدی تر کرده است.
بنا به گفته وی ،در تولید آجر ،خاک رس و آب حرف اول
رامی زندومادراینبارهبامشکلمواجههستیمبهحدی

ازدواج آسان
 6زوج شوسف

مراسم شش زوج جوان شوسفی به مناسبت
دهه امامت و والیت به سادگی برگزار شد.
جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان از
برگزاری مراسم ازدواج آسان به همت قرارگاه
پیشرفت و آبادانی دهستان شوسف با همکاری
حوزه مقاومت بسیج این شهرستان خبر داد
و گفت :در این مراسم شش زوج نیازمند که
توسط قرارگاه شناسایی شدند با کمک خیران
جهیزیه آن ها تامین شد و راهی خانه بخت شدند.
«هنری» افزود :این زوج ها به مدت سه روز زائر
علی بن موسی الرضا (ع) خواهند بود و هزینه
رفت و برگشت ،اسکان و  ...آنان توسط خیران
جذب و پرداخت شد.

که برای خرید یک ماشین خاک آن هم از کشاورزان باید
 70هزارتومانپرداختکنیمدرحالیکهاگرمعدنخاک
منطقه را به این امر اختصاص دهند این مشکل برطرف
می شود .درباره آب هم به طور میانگین هر دو یا سه ماه
آب کوره ها قطع می شود یا هزینه آب روند افزایشی به
خود می گیرد .وی ادامه می دهد :کمبود کارگر ،تامین
آجر منطقه را کند کرده است .در زمانی ،شرایطی فراهم
شدکهکارگرانباتوجهبهنبودشغلمناسبدربشرویهبه
شهرهاییزد،میبدودیگرنقاطمهاجرتکنند وحاضربه
برگشتنباشند.

کمبود کارگر
کوره دار دیگر بشرویه ای می گوید :برای رفع قطع آب
بایدچارهایاندیشیدهشودوبهایآبچاهیکهازسال
 72برای آب رسانی به کوره ها در اختیار شهرداری
قرار گرفت افزایش نیابد«.آزادی» با اشاره به این که

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

آجرها آماده چیدن دور کوره است اما کارگری نیست
تا کمک کار ما باشد ،ادامه می دهد :در این منطقه
کویری ،بهترین خاک و مواد اولیه این صنعت وجود
دارد و فقط باید مجوز برداشت را به کوره داران بدهند.
«اکبر آزادی» جوان  30ساله کوره دار بشرویه ای هم
می گوید :اکنون که تولید آجر در بشرویه دوباره شروع
شده است نیازمند حمایت هستیم و برای تامین مواد
اولیه باید دولت و منابع طبیعی کمک کنند تا بتوانیم
یک معدن مناسب را برای تامین خاک شناسایی و کار
برداشت را شروع کنیم .یکی دیگر از کوره داران می
گوید :تولید شهرستان در سال های قبل  80میلیون
آجر بود که با توجه به مشکالت پیش رو این مقدار به
یک دهم کاهش یافته است و کمبود کارگر هم تولید
را کاهش می دهد« .زارع» مشکل اصلی کوره داران را
نبود کارگر و الزمه رفع آن را صدور مجوز ورود کارگر به
منطقهمیداند«.شکرزاده»دیگرتولیدکنندهآجراظهار
می کند که سرمایه ای انبوه از قبیل آب ،خاک و خط گاز
را با هزینه های سنگین به سر کوره رساندیم ولی نبود
خاک و کارگر ،کوره ها را به تعطیلی می کشاند.

لزوم ارائه درخواست برداشت معدن
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بشرویه هم
می گوید:باتوجهبهاینکهبرداشتخاکبرایکوره داران
بامشکلمواجهشدهاستمیطلبدتامنابعبرداشتخاک
با کمک ماموران حفاظت اداره شناسایی شود« .رفیعی»
میافزاید:نمایندهکوره دارانبایدبهادارهصمتمراجعه
کندوبرایتامینمعدنخاکدرخواستخودراارائهدهد.
بنا به گفته وی ،درخواست آنان بررسی و در کارگروه فنی
استانوادارهکلمنابعطبیعیمطرحمیشودتابهمیزانو
مساحتموردنیاز،کارهایواگذاریانجامشود.

دلیل قطع آب کوره ها

شهرداربشرویهنیزدربارهآب رسانیبهکورههامیگوید:
موارد مصرف آب با توجه به خشکسالی های اخیر بر این
استکههمهچاههایآبشهرستانبهصورتکارتشارژ
عملمیکندکهقطعآبدرفواصلدوماههبهدلیلبدهی
وکندیدرشارژکارتانجامشدهاست«.حسینباللی»با
اشاره به این که شهرداری از سنوات قبل به آب منطقه ای
بدهیداردکهامیدداریماینبدهیهاهرچهسریعترپایان
یابدودیگرشاهدقطعآبکوره داراننباشیم،میافزاید:
در مقابل ،کوره داران هم بدهی هایی را به شهرداری
دارند که انتظار است با پرداخت به موقع ،دیگر شاهد
قطعی دوباره یک یا دو روزه آب کوره ها نباشیم .به گفته
وی،درمسیرفعالیتکوره دارانمشاغلدیگریهمفعال
است که از این منبع آبی استفاده می کنند بنابراین برای
حمایتازکوره داراناینقولرامیدهیمتاباشناساییو
شناسنامه دارکردنکوره دارانبرایکمکبهتولیدآجر،
 20تا 40درصددرپرداختآب بهایآنانتخفیفدهیم.

 8کوره فعال
فرماندار بشرویه هم می گوید :در  15سال گذشته
بیش از  60کوره تولید باالی  70میلیون آجر در سال
را داشت و آجر تولیدی افزون بر تامین نیاز شهر و
روستاهای اطراف به طبس ،فردوس و حتی قاینات
ارسال می شد .به گفته «علی شفیعی» با توجه به
مشکل تامین سوخت در سال های اخیر ،بیشتر کوره
ها به تعطیلی کشیده شد و فقط دو تا سه کوره فعال بود
اما گازرسانی به واحدهای تولیدی سبب شد هشت
کوره ،دوباره فعال شود و با گازرسانی و کاهش هزینه
های سوخت ،تعداد کوره های فعال در آینده نزدیک
افزایش می یابد و سبب تولید حدود  30میلیون آجر
در سال خواهد شد .به گفته وی سال گذشته سه مسیر
دیگر از کوره های این شهرستان با اعتبار یک میلیارد و
 100میلیون تومان گازرسانی شد.

سقف های قدیمی درمعدن قلعه زری

قول های استاندار به اهالی  3دهستان در سفر به خوسف
مشمولی  -پوشه درخواست های مردم منطقه خوسف
در دومین روز سفر استاندار به دیار ابن حسام هم باز
بود ،خواسته هایی که برخی از آن سال هاست پاسخی
دریافت نکرده است و برخی نیز نیاز به بررسی بیشتر
دارد .روز گذشته مردم و معدن کاران قلعه زری میزبان
استاندار و هیئت همراه بودند که مهم ترین مشکالت و
درخواست هایآنانشاملنامناسببودنجادهارتباطی
ماژان به معدن ،مستقر نبودن پزشک ،نبود اورژانس و
پایگاهامدادونجات،کمبودآبآشامیدنی،قدیمیبودن
خانه های معدن ،وضعیت نامناسب آنتن دهی تلفن
همراهو...مطرحشد.استانداردربارهشبکهگازرسانیبه
قلعهزریاظهارکرد:ایندهستانازجملهمناطقیاست
که پروژه آن تعریف شده است و تا پایان امسال انتقال گاز

به آن انجام می شود« .معتمدیان» از اصالح راه ارتباطی
معدن به ماژان تا پایان امسال هم خبر داد و گفت که
زندگیکارگرانیکیاز بزرگ ترینوقدیمی ترینمعادن
کشور در خانه های قدیمی و فرسوده ،تاثر برانگیز است و
بایدشرکتدربازسازیونوسازیخانههااقدامکند.وی
همچنیندرجمعمردمدهستانبراکوهبهایننکتهاشاره
کرد که در توسعه اشتغال ،گام هایی برداشته شده است
ولی شاهد مهاجرت روستاییان به مرکز استان و مراکز
شهرستان ها بوده ایم بنابراین تالش می شود بر اساس
مزیت های نسبی هر منطقه اشتغال مردم در روستاها
افزایش یابد .احیای قنات ها دیگر موضوعی بود که
وی مطرح کرد و افزود :امسال  13میلیارد تومان برای
استان در زمینه احیای قنات ها جذب شد که 50درصد

اعتبارات از ناحیه استان و جهاد کشاورزی به خوسف
تخصیص می یابد تا قنات های شهرستان احیا شود.
معتمدیان در موضوع اشتغال نیز گفت :آمادگی داریم
تسهیالت کم بهره با توجه به اقلیم منطقه و بوم گردی و
گردشگری پرداخت کنیم .واگذاری  60قطعه زمین در
روستای گل برای ساخت مسکن از دیگر مواردی بود که
بهآناشارهکرد.استاندارشنبهشبگذشتههمدرجمع
مردمماژانبااشارهبهنهضتگلخانه ایدراستانگفت:
با توجه به وضعیت آبی استان ،مردم باید به سمت کاشت
گلخانه ایتشویقشوند.ویدربارهدرخواستهایمردم
اینبخشاظهارکردکهایجادنمایندگیادارههادرمرکز
بخش،شرایطخاصیالزمداردوبررسیمیشود.اوبرای
احداثزمینچمنمصنوعیتادههفجربهمردمقولداد.

باخبرنگاران

فرماندار سرایان :گرانی گوشت بررسی شود
موسوی -برگزاری نمایشگاه پاییزه در شهریور و بررسی دالیل گرانی گوشت
از موضوع هایی بود که در جلسه کمیسیون تنظیم بازار سرایان مطرح شد.
فرماندار در این جلسه با اشاره به نقش تاثیرگذار بازرسی ها و نظارت بر بازار،
خواستار نظارت بیشتر در این باره شد و گفت :متولیان امر به عنوان ناظر
باید از ظرفیت نظارت استفاده کنند .مهندس «رسولی مقدم» در ادامه از
اعضا خواست با جمع آوری اطالعات از استان ،دلیل گرانی گوشت در بازار
شهرستان را بررسی کنند.

رسیدگی به  ۸۹پرونده قاچاق در فردوس
 ۸۹پرونده قاچاق طی سال گذشته در فردوس رسیدگی شد .رئیس شعبه
ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی فردوس گفت:
متخلفان افزون بر ضبط کاال ،به پرداخت بیش از شش میلیارد ریال جزای نقدی
در حق دولت محکوم شدند و اقالمی مانند سوخت ،لوازم آرایشی و بهداشتی،
دام ،البسه و سیگار ،بیشترین نوع کاالی قاچاق بود« .حسینی» با اشاره به
موضوع قاچاق سوخت در سرایان و افزایش کشفیات مواد سوختی گفت :با
توجه به پیگیری برای استقرار یک دستگاه مخزن مناسب برای تخلیه سوخت
های قاچاق مکشوفه از سه شهرستان سرایان ،فردوس و بشرویه و با اشاره به
جانمایی محل مخزن توسط فرماندهی انتظامی سرایان و مساعدت فرماندار،
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان هنوز اقدامی نکرده که این موضوع
مشکالتی برای موارد کشف شده به وجود آورده است.

 10پروژه بشرویه آماده افتتاح است
پورغزنین -بیش از  10پروژه عمرانی ،طی هفته دولت توسط راهداری و حمل و
نقل جاده ای بشرویه به بهره برداری می رسد .رئیس اداره راهداری و حمل و نقل
جاده ای بشرویه با اشاره به این که بیش از 10طرح عمرانی شامل روکش آسفالت
گرم ،ایجاد روشنایی تقاطع و سه راهی ها ،اجرای فوگ سیل و احداث پل در
محورهای حوزه شهرستان آماده افتتاح است ،افزود :در مجموع ۹کیلومتر روکش
آسفالتگرماجراوروشناییتقاطعوسه راهیهادرچهارنقطهانجامشدهاست.به
گفته مهندس «خیری» ،برای اجرای این پروژه ها 55میلیارد و 19میلیون ریال از
محل اعتبارات ملی و استانی و سرمایه گذاری بخش خصوصی هزینه شده است.

 ۱۰۷پروژه بشرویه برای هفته دولت
پورغزنین -روبان بهره برداری از بسیاری از پروژه های عمرانی در هفته دولت،
بریده می شود .بر این اساس ،معاون فرماندار بشرویه از افتتاح  ۱۰۷پروژه در این
شهرستان با اعتبار  ۲۷میلیارد و  ۱۷۸میلیون تومان در هفته دولت خبر داد.
«کیال» در ستاد هفته دولت بشرویه ،آن را فرصتی دانست تا مسئوالن کارهایی
که برای مردم انجام داده اند در معرض افکار عمومی قرار دهند و افزود :باید از
فرصت هفته دولت استفاده و به درستی دستاوردها به عموم مردم معرفی شود.

