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بشرویه مرکز برک بافی
کشور می شود
انصـاری  -احیـای هنـر دسـت گذشـتگان مدتی
اسـت ممـر درآمـدی بـرای بانـوان دوسـتدار ایـن
هنرهـا در اسـتان شـده ،کـه یکـی از ایـن هنرهـا
بـرک بافـی اسـت و در بشـرویه جمعـی از بانـوان
مشـغول بـه کار بافـت آن شـده انـد .آن طـور کـه
برخـی از بانـوان مشـغول بـه کار در ایـن هنـر می
گوینـد :بـرک بافـی ،آوازه ای چنـد صـد سـاله در
بشـرویه دارد و زمانـی در همـه خانـه هـای ایـن
شـهر مکانـی بـه بافـت ایـن پارچـه اختصـاص
داشـت .به گـزارش خبرنـگار ما ،شـش ماه اسـت
بـه همـت یکـی از بانـوان بشـرویه کارگاه هـای
قدیمـی ایـن هنـر جانـی تـازه گرفتـه اسـت و هـر
مـاه حـدود  30متـر پارچـه از ایـن نـوع تولیـد می
شـود و احیاکننـدگان ایـن هنـر هـم از درآمـد آن
رضایـت دارنـد امـا مهـم تریـن مشـکلی کـه از آن
سـخن بـه میـان مـی آورنـد خـام فروشـی اسـت و
خواسـتار راه اندازی کارگاهی هسـتند تـا پارچه
هـا را بـه لبـاس تبدیـل کننـد .مسـئول میـراث
فرهنگـی ،صنایـع دسـتی وگردشـگری بشـرویه
مـی گویـد :تلاش بـر ایـن اسـت کـه خانـه بـرک
شهرسـتان تا پایـان امسـال در یکـی از خانه های
تاریخی راه انـدازی و در ایـن کارگاه تولید پارچه
بـرک انجـام شـود .بـه گفتـه «سـلیمانی» ،در پنج
کارگاه بـرک بافـی بشـرویه سـه نـوع پارچـه کـج
راه ،تک رنگ و سـاده بافته می شـود و قرار اسـت
این شهرسـتان به عنـوان مرکز اصلی بـرک بافی
کشـور معرفـی شـود.

تاکید بر تعریف الگوی
کشت در چاهک موسویه
تعریف الگوی کشت منطقه ای در دشت چاهک
موسویه مورد تاکید قرار گرفت .به گزارش
«خراسان جنوبی» ،در سومین میز خدمت امور
منابع آب قاینات و زیرکوه که در دشت چاهک
موسویه برگزار شد ،بر ضرورت تعریف الگوی
کشت منطقه ای در قاینات تاکید شد .مدیر
امور منابع آب قاینات و زیرکوه ،گفت :به منظور
بررسی مشکالت بخش آب در دشت چاهک
موسویه ،پس از هماهنگی های الزم با بخشداری
سده و اطالع رسانی به کشاورزان و بهره برداران،
میز خدمت با حضور مدیر و کارشناسان این
امور در روستای تیغاب برگزار شد« .محمد علی
شهابی» ،افزود :در این جلسه مسائل و مشکالت
بهره برداران در حوزه های کنتور هوشمند آب و
برق و همچنین رودخانه ها بررسی شد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شهرستان ها
مطالعه  3طرح بیابان زدایی

تیغ زنی 1000کیلومتر راهبایک راننده
اکبری
جاده های خاکی روستایی معموال به خودی خود
صعب العبور است و در فصول بارندگی بیشتر
مسیرهای خاکی به ویژه راه هایی که در مسیر سیالب
قرار دارد دچار آسیب و تخریب می شود .نهبندان،
بیش از هزار کیلومتر جاده خاکی دارد و در طول
سال با کمک دستگاه های خدمات رسان برای ترمیم
مسیرهای آسیب دیده ،تیغ زنی انجام می شود اما
همواری مسیرها دوام چندانی ندارد و گاه به دلیل
ترددها و  ...به حالت قبل بر می گردد .در این میان
گالیه بسیاری از روستاییان این است که در کنار خاکی
بودن مسیرها و مشکالت رفت و آمد رانندگان ،برخی
دستگاه ها اصالح مسیرهای خاکی را به درستی انجام
نمی دهند و بدون توجه به عواقب کار در هموارسازی
مسیرهایی ،سهل انگاری می کنند .این گالیه بعضی
از اهالی روستاهای نهبندان است که در گفت و گو با
خبرنگار می گویند :بیشتر مسیرهای روستایی خاکی
و ناهموار است و شاید سالی یک بار به ترمیم مسیرها
اقدام شود .امسال نیز پس از وقوع سیالب ها و بارندگی
ها راه هایی در روستاها تخریب و بعد از چندین بار
پیگیری برای ترمیم اقدام شد اما دستگاهی که کار تیغ
زنی را انجام داد جاده را یک طرفه هموار کرد و میزان
زیادی از شن و سنگ مسیر را در دو طرف همین مسیر
کم عرض روی هم انباشته کرد به همین دلیل رفت و
آمد دو خودرو درکنار هم بسیار سخت شد طوری که
گاه خودروی مقابل زمانی که کنار می کشد تا مسیر باز
شود گرفتار گرد و خاک کنار جاده می شود.

یک سوم وسعت زیر کوه بیابان است
 18هزار هکتار از عرصه های بیابانی زیرکوه نیاز به عملیات بیابان زدایی دارد
که برای مقابله با این پدیده ،سه طرح در شهرستان مطالعه شده است .به گزارش
خبرنگار ما ،عرصه های بیابانی زیرکوه  280هزار هکتار و معادل  37درصد
مساحت شهرستان است که با این احتساب ،یک سوم این منطقه را کویر ،دق
و تل های ماسه بادی و  ...در برمی گیرد .هر چند سه طرح بیابان زدایی همت
آباد ،آهنگران و کریزان در این شهرستان مطالعه شده است اما سه کانون بحران
فرسایش بادی یا چشمه های ریزگرد با سطح 130هزار هکتار در این محدوده ها
قرار دارد که در متن این کانون ها  12روستا 20 ،حلقه چاه کشاورزی ،تاسیسات
آب و برق و راه های مواصالتی و  ...واقع شده است .برابر این گزارش برای مقابله
با روند بیابان زایی و جلوگیری از فعال شدن این کانون ها ،تاکنون هفت هزار
هکتار عملیات بیولوژیکی شامل بذرپاشی ،نهال کاری ،پخش سیالب با کاشت
گونه هایی مثل تاغ ،قیچ ،آتریپلکس ،اسکنبیل ،عجوه ،جفنه و دیودال در این
عرصه ها انجام شد.

نیاز به  2بار تیغ زنی در سال
این گالیه هایی از برخی اهالی یک روستای نهبندان
است که خواهان رسیدگی به مشکالت خود هستند.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای نهبندان
در این باره گفت که این شهرستان بیش از هزار و
 18کیلومتر مسیر خاکی دارد که در سال هر معبر
خاکی روستایی حداقل به دو بار تیغ زنی احتیاج
دارد و این اداره با سه دستگاه گریدر و یک راننده،
مشغول خدمات رسانی است و در مواقع بحرانی
یک راننده بولدوزر هم به کارگیری می شود تا کار
خدمات رسانی تسریع شود .به گفته «افقهی» از
سه دستگاه موجود ،دو دستگاه به حالت نیمه فعال و
به تعمیرات جزئی نیازمند است .همچنین عمر مفید
این دستگاه ها  10تا  12سال است در حالی که بیشتر
از عمر مفید خود به کارگیری شده است و با باال رفتن
عمر این دستگاه ها استهالک آن هم زیاد می شود که
پیمانکاران راغب به کار نیستند.

پراکندگی روستاها
او افزون بر فرسوده بودن دستگاه ها و کمبود نیروی کار،
معضل دیگر در این شهرستان را پراکندگی بیش از حد
روستاهامیداندکهسببکندشدنخدماترسانیمی
شود .وی اظهار می کند که برای هر کیلومتر تیغ زنی از
نوع یک تیغه  120هزار تومان و دو تیغه تا  200هزار
تومان و گاه حتی بیشتر از این هزینه می شود که اگر در
مسیر خدمات رسانی و هموارسازی معبرهای خاکی،
مشکلی ایجاد نشود هر گریدر روزانه  15تا  20کیلومتر
را تیغ زنی می کند و با این حساب حداقل چهار ماه طول

میکشدتادستگاهبهمعبراولبرگرددبنابراینبراساس
امکانات ،برخی مسیرها هر 6ماه یک بار و دیگر مسیرها
بر اساس نیاز هر سه ماه یک بار تیغ زنی و هموار می شود
کهبهدلیلکمبودامکاناتوهمچنینناآشنابودنبرخی
رانندگان به مسیرها و تفاوت در عرض تیغ های گریدر،
گاهی مسیرها با عرض سه متر با عرض چهار متر ،تیغ
زنی می شود.به گفته او ،گاه بر اساس جمعیت روستا و
رفت و آمدها دو بار تیغ زنی در جاده انجام و همین تفاوت
ها سبب نارضایتی مردم می شود« .افقهی» می افزاید:
اکنون نیز هموارسازی مسیرهای خاکی در حال انجام
استوطیششماهگذشتهازسالهمهمسیرهابهدلیل
بارندگی حداقل دو بار اصالح شده و برخی مسیرها هم
تا سه بار بنا به رفت وآمد تیغ زنی شده است.این مسئول
همچنین در خصوص مسیرهای عشایری ادامه می
دهد :این اداره کار هموارسازی مسیرهای عشایری را
نیز انجام می دهد اما اداره عشایری هم به این موضوع
رسیدگی می کند.

 2پیمانکار محور بیرجند -قاین  1.9میلیارد تومان به کارگران بدهکارند

 70درصد پیشرفت در  50کیلومتر از محور دلهره
 50کیلومتر باقی مانده از دو بانده سازی محور بیرجند-
قاین از پیشرفت فیزیکی  ۷۰درصدی برخوردار است و ۲۰
کیلومتر آن تا پایان امسال و اردیبهشت سال آینده تکمیل و آماده
بهر هبرداری میشود .معاون وزیر راه و شهرسازی در بازدید از
اولین پروژه با روسازی بتنی در محور بیرجند  -قاین ،هدف از این
بازدید را بررسی وضعیت این نوع روسازی پس از دو سال تردد
خودروها ،شناسایی نقاط قوت و ضعف آن و استفاده از تجربه آن
در پروژههای بعدی اعالم کرد .مهندس «خادمی» احداث باند دوم
محور بیرجند -قاین را یکی از اولویتهای شرکت ساخت و توسعه
راه های کشور برشمرد و افزود :با توجه به اهمیت این محور در
ترانزیت کاال و مسافر ،مقرر شد  ۵۰کیلومتر باقی مانده در دولت

دوازدهم تکمیل شود که از این میزان  ۲۰کیلومتر تا پایان امسال
و اردیبهشت سال آینده به بهر هبرداری می رسد .وی همچنین
در شرکت ریبار حضور یافت و با تشکیل جلسه ای در جریان
مشکالت شرکت های راه سازی در جاده قاین – بیرجند قرار
گرفت .فرماندار قاینات هم با اشاره به مطالبات کارگران شرکت
ریبار و اویول ،گفت :شرکت ریبار با چهار ماه عقب ماندگی حقوق
به میزان  700میلیون و شرکت اویول با  11ماه عقب ماندگی
حقوق کارگران به میزان یک میلیارد و  200میلیون تومان مواجه
است که به طور قطع اگر دولت به این شرکت ها کمک کند هم
پیشرفت کار بهتر خواهد بود و هم از میزان نارضایتی کارگران
کاسته می شود.
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نیاز به عملیات بیابان زدایی

رئیس اداره
راهداری و حمل و
نقل جاده ای :در
سال هر معبر خاکی
روستایی حداقل
به  2بار تیغ زنی
احتیاج دارد و این
اداره با  3دستگاه
گریدر و یک راننده
مشغول خدمات
رسانی است

«بشقاب سالم» در خوسف
مشمولی  -جشنواره بشقاب سالم به مناسبت
روز جهانی کودک و تخم مرغ با همکاری پژوهش
سرای دانش آموزی دکتر شکوهی خوسف برگزار
شد« .دانایی» ،مدیر آموزش و پرورش خوسف در
این جشنواره گفت :این نوع کارها سبب آشنایی
بیشتر دانش آموزان با انواع مواد غذایی و آموزش
هنر آشپزی می شود« .عارف زاده» رئیس اداره
سالمت و تندستی اداره کل آموزش و پرورش
نیز با تاکید بر تغذیه و صبحانه سالم ادامه داد:
دانش آموزان باید از مصرف غذاهای بازاری و
حاضری ،چیپس و پفک و خوراکی های غیر مفید
خودداری کنند .

آن طور که رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری زیرکوه گفت18:هزار هکتار از
عرصه های بیابانی شهرستان نیاز به عملیات بیابان زدایی دارد و در دو سال اخیر
حدود 257هکتار عملیات بیابان زدایی (کاشت نهال) در این عرصه ها انجام و در
سال اول  6 ،دور و سال دوم سه دور آبیاری شد .مهندس «رجبی» از دیگر عملیات
های انجام شده جمع آوری سه تن بذر و تولید  60هزار اصله نهال برای مقابله با
بیابان زدایی را نام برد و افزود :عرصه مرتعی شهرستان 652هزار هکتار در قالب
 39سامانه مرتعی است که در این سامانه ها بیش از پنج هزار بهره بردار دارای
پروانهبا 394هزارواحددامیمجازموجوداست.ویبااشارهبهاینکهقبلازوقوع
خشکسالی،دامهایموجوداینشهرستان 500هزارواحدبودامادراینسالهابه
کمتراز 280هزارواحدکاهشیافت،اجرای 10طرحمرتعداریبهمساحت128
هزارهکتاررانامبردواظهارکرد:برایتامینکمبودعلوفهمراتعاینشهرستاندر
سال های قبل اقدام به حفر و راه اندازی  10حلقه چاه مرتع داری شد .او اجرای
عملیات بوته کاری در حدود 10هکتار ،تولید حدود پنج هزار اصله نهال گلدانی،
ایجادیکبابآبشخوردامیو 6دورهآبیاریراازجملهفعالیتهایانجامشدهطی
سالگذشتهدرعرصههایمرتعیزیرکوهاعالمکرد.

ذخیره گاه های جنگلی
بنا به گفته رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری زیرکوه ،عرصه های جنگلی
شهرستان،شامل 67هزارهکتاراستکهارتفاعاتودامنههایآهنگرانوشاسکوه
را در برمی گیرد که این عرصه ها شامل دو ذخیره گاه جنگلی داشگران با دو هزار و
 25هکتار و گونه های بنه ،بادامشک ،ارغوان و ...و دیودال با 100هکتار که گونه
ایمنحصربهفردواندمیکاست.ویافزود:گونهمنحصربهفرددیودال،بررویتپه
هایماسهایوشنهایروانرشدمیکندبههمیندلیلبهترینگزینهبرایتثبیت
شنهایروانبهحسابمیآید.ویگفت:فعالیتهایانجامشدهدراینحوزهدر
دوسالاخیرشاملکشتمحصوالتغیرچوبیدرحدود 90هکتاروتولیدنهالو
نگهداریفضایسبزبهمساحت 48هکتار،آبیاریعرصههاینهالکاریشدهدر
مساحت 130هکتاراست.ازسالگذشتهدرزیرکوهباپیگیریهایانجامشدهوبا
هدفارتقایپوششگیاهیوحفظعرصههایمنابعطبیعیبامحوریتمشارکت
مردموتوانمندسازیجوامعمحلیعملیاتاجراییپروژهترسیبکربنآغازشدکه
دراینمدت 75هکتارعملیاتنهالکاریوهاللیآبگیر،تولید 9هزاراصلهنهال،
تجهیزواحداثپنجبابآبشخور،نصب 6دستگاهتلمبهدستیویکدستگاهتلمبه
بادیوجمعآوریدوتنبذرازجملهکارهایاجراشدهاست.

