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گزارش

آفت تحریم وکرونا
بر جان گلخانههای چناران
گزارش
حسین باقری

تغییر الگوهای کشت،مکانیزهشدن روشهای
آبیاریباتوجهبهخشکسالیهایمتوالیوکمبود
منابع آبی،ضرورت جلوگیری از خساراتی نظیر
سرمازدگی ،تگرگ وآفــات و ...همگی دالیل
قوی برای هدایت کشاورزی به سمت کشاورزی
گلخانهای است .یکی از شاخههای گلخانهداری
در استان و شهرستان چناران ،تولید گلهای
شاخهبریده گلخانهای است که عــاوه برتامین
نیازهایداخلی ،ارزآوریقابلتوجهیدارد؛امااین
روزهادولبهتیغ شرایطسختکروناییوتحریمها
ومحدودیتهای صــادرات باعث شده است که
نفسهایگلخانهدارانوتولیدکنندگان گلهای
شاخهبریدهبهشمارهبیفتد.
•نبود بازار فروش در داخل و عدم امکان
صادراتدرشرایطفعلی

یکیازتولیدکنندگانگلهایشاخهبریدهبااشاره
به ضرورت احیا و توسعه بازار مصرف در داخل و
خارج از کشور میگوید:صادرات به کشورهای
هدف یکی از بهترین ظرفیتها و زمینههای رشد
و شکوفایی این صنعت بود که عالوه بر اشتغال،
ارزآوری خوبی هم برای کشور درپی داشت؛ اما
متاسفانهپسازتشدیدتحریمهادرسالهایاخیر
این موضوع دچار مشکل شد.ضمن اینکه پس
از شیوع کرونا مشکل مضاعف شده و به تعطیلی
صــادرات انجامیده است .وی میافزاید:شیوع
کرونا اندک بازار داخلی را هم دچار مشکل کرده
است؛ زیرا مجالس شادی و مذهبی ،همایشها
و مناسبتها و ایام خاص نظیر نــوروز که یکی از
مهمترین ظرفیتهای بازار فروش گل و گیاه در
کشور است ،با شیوع این ویروس همگی تعطیل
شده اســت .وی میگوید:هماکنون با توجه به
پایینبودن تقاضا ،گل و گیاههای تولیدی به
قیمت بسیار نازل فروخته میشود .از سوی دیگر
با توجه به خاصیت کوتاهی عمر مفید گل ،میزان
بهاصطالح دورریز گل هم افزایش قابلتوجهی
یافته اســت که ضــرر و زیــان مضاعفی را برای
تولیدکنندگاندرپیدارد.
•مسئوالن براینجاتاینصنعتواحیایآن
تدبیریبیندیشند

یکی دیگر از تولیدکنندگان صنعت گل و گیاه هم
میگوید :مشکالت اقتصادی سالهای اخیر
کشور ،این صنعت را آنقدر ضعیف و آسیبپذیر
کرده است که بسیاری از تولیدکنندگان چارهای
جز کاهش تولید،تغییر کشت و کاهش تعداد
اشتغالکارگریوحتیفروشوتعطیلیاینحرفه
راندارند.ویمیافزاید:درسالجهشتولیدالزم

است مسئوالن و متولیان امر واقعا تدبیری برای
نجات این صنعت و احیای آن بیندیشند؛ زیرا که
صنعت گل و گیاه یک ظرفیت در کشور است که
شایدنظیرآندردیگرکشورهاوجودنداشتهباشد.
یکی از فعاالن حــوزه صــادرات گل هم به برخی
مشکالتحوزهصادراتاشارهمیکندومیگوید:
رکود بازار داخلی و کاهش صادرات ،مشکالت و
اخالل اقتصادی ناشی از کرونا ،ضایعات و دورریز
گلرابهقدریافزایشدادهاستکهمتضررشدن
شدید تولیدکنندگان را در پی دارد.لذا میطلبد
که دولــت در شرایط خــاص فعلی به نوعی این
خسارتها را جبران و از شکست ایــن صنعت
جلوگیریکندتاجهشتولیدواقعیاتفاقبیفتد.
•مشکلکمبودنقدینگی

مدیرعاملیکشرکتتعاونیتولیدگلمستقردر
روستای سلوگرد چناران با اشاره به فعالیت بیش
از 200نفردر 71واحدگلخانهفعالاینمجتمع،
کمبود نقدینگی حاصل از شرایط اقتصادی،
سیاسی،صادراتوشرایطکروناییرایکیازموانع
فعالیت در این صنعت مطرح میکند و میگوید:
کمبود نقدینگی باعث شده است در پرداخت
هزینههای جــاری چــون حقوق پرسنل،خرید
بهموقعنهادههاوپرداختاقساط،تولیدکنندگان
دچار مشکل بیشتری شوند که خود پیامدها و
مسائل جدیدی نظیر سود و جرایم و غیره را در پی
دارد.علیرضاصابرمجتهدیراهکارحلمشکلرا
درشرایطخاصفعلی،پرداختوامهایبالعوض
برای تامین نقدینگی مطرح میکند و میگوید :
وامهاییباسود 12درصدیونظایرآندرشرایط
فعلیمشکلراحلنمیکندکههیچ،بلکهعمیقتر
وسنگینترهممیکند.
•مشکلتامینآبدرتابستانوقطعیمکرربرق

وی به مشکل تامین آب گلخانههای مجتمع در
تابستاناشارهمیکندومیگوید:تنهاچاهعمیق
مجتمعدرحالیپاسخگوینیازآبیگلخانهداران
در اوج گرما نیست که برابر نوع سهمیهبندی
سازمان آب در زمستان آب کشاورزی اضافی
داریم .لذا ضروری است سازمان آب با تجدیدنظر
در نوع سهمیهبندی بهنوعی تعادل بین زمان
و میزان مصرف ایجاد کند .وی تــداوم و توسعه
فعالیت صنعت تولید گل و گیاه و گلخانهداری را
در گرو تامین نقدینگی در قالب وامهای بالعوض
یا ارزان قیمت مطرح میکند و میافزاید :در غیر
این صورت چــارهای جز فروش گلخانه نداریم تا
بتوانیمبدهیهایمربوطراپرداختکنیم.قطعی
مکرر برق به ویژه در اوج گرمای ظهر تابستان ،
فراهمنبودن بسترها  ،تعدد تصمیمگیریها و
مغایرت و تعارض در تصمیمها از دیگر مشکالت
مطرحشدهازسویگلخانهدارانشهرستاناست.

• ایجادتشکلهایتخصصیبهترینراهکار
حلمشکالت

کارشناس مسئول باغبانی جهاد کشاورزی
چــنــاران ،یکی از راهــکــارهــای مهم و ضــروری
حل یا کاهش مشکالت گلخانهداران را ایجاد
تشکلهای تخصصی مطرح میکند و میگوید:
اگر گلخانهداران تشکل تخصصی داشته باشند،
میتوانندازظرفیتآندرزمینههایمختلفنظیر
ارتقایدانشفنی،تجهیزوبهروزرسانیتاسیسات
ایجاد ارتباط موثر و سازنده بین تولیدکننده و
صادرکنندهوبازارمصرفاستفادهکنند.
•اصل بازار فروش است

مهندسفریبرزعلیزادهپرداختتسهیالتکمبهره
و درازمدت را برای حل مشکل کمبود نقدینگی و
سرمایه گلخانهداران ضروری میداند و میافزاید:
هماکنونبیشاز 20هکتارطرحاحداثگلخانهدر
سامانهآمادهدریافتتسهیالتداریماماتسهیالتی
وجود نــدارد .وی درشرایط فعلی بهترین راهکار
حمایت ازگلخانهداران را  ،پیشبینی و ایجاد زمینه
بازار فروش مطرح میکند و میافزاید :اصل بازار
فروش است؛ زیرا اگر بازار فروش به عنوان حلقه
اصلی و پایانی زنجیره بهدرستی مدیریت شود
بسیاری از دغدغههای تولیدکننده رفع و شور و
انگیزه الزم ایجاد میشود .از سوی دیگر ایجاد
بستر و زمینه صــادرات به عنوان یکی از مهمترین
بازارهای فروش میتواند به شکوفایی این صنعت
کمک شایانی کند .کارشناس مسئول باغبانی
جهادکشاورزیچنارانبهوضعیتگلخانهداراندر
شهرستانوبرنامهبلندمدتجهادکشاورزیاشاره
میکندومیگوید:اکنونمعادل 40هکتارگلخانه
در حوزه شهرستان فعال است که  25هکتار آن
درقالبمجتمعگلتوسوابستهبهفارغالتحصیالن
بخش کشاورزی است که در مجموع این گلخانهها
برای 140نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد
کرده است .علیزاده انتقال کشت سبزی و صیفی
از فضای آزاد به گلخانه را از اهداف و برنامههای
جهاد کــشــاورزی مطرح میکند و میافزاید :با
توجه به بحث بحران آب و تــداوم خشکسالیها و
افزایش نیاز مصرف چــارهای جز حرکت به سمت
کشتهایگلخانهاینیست.وی بااشارهبهمزایای
کشت گلخانهای میافزاید :در کشت گلخانهای
میتوان با مصرف آب کمتر و بهکارگیری سطح
خاک کمتر تا  10برابر مزرعه محصول برداشت
کــرد؛از ســوی دیگر مصرف آب در شرایط فعلی
کشور یک موضوع مهم و اساسی اســت که باید
اصالح وبهینه شود .همچنین چون عوامل موثر و
خسارتزاقابلکنترلاستمیتوانبابهکارگیری
فناوری محصوالتی کیفیتر و بیشتر تولید کرد؛
ضمن اینکه هر هکتار گلخانه میتواند برای 3
نفر اشتغال دایم و  5نفر اشتغال فصلی ایجاد کند.

گزارشی درباره مشکالت یک روستا در دروازه ورودی خراسان رضوی

درونه ،روستایینیازمند توجه بیشترمسئوالن
گزارش
علی نوری

روســـتـــای درونـــــه مــرکــز دهــســتــان درونـــه
در نــوار مــرزی دو استان خــراســان رضــوی و
جنوبی و سه شهرستان و در دروازه ورودی
خراسان رضوی قرار دارد و همیشه پذیرای
مسافران و زائرانی بــوده که نیاز به خدمات
داشتهاند؛ امــا ایــن روستا به دالیــل مختلف
تاکنون مورد بیتوجهی قرار گرفته است.به
گزارش خراسان رضوی با توجه به اینکه مردم
این منطقه همه کشاورز و دامدار هستند و تنها
ممر درآمد آ نها ازاین دو راه است ،ساکنان
این روستا از مشکالتی نظیر سختی دسترسی
به سوخت و نداشتن لولهکشی گاز و آسفالت

نبودن جادههای روستایی و تصادفات ناشی
ازدرمسیرجادهبودن رنج میبرند.
•گالیه اهالی

محمدیوسفی کــارشــنــاس ارشـــد حــقــوق که
فرزند دیــار و از عشایر منطقه اســت ،سخنان
خود را دربــاره مشکالت درونــه این طور شروع
کرد:وضعیت معیشتی ما روز به روز بدترمیشود.
وی می گوید :آیا حقمان این است که هر ماه یا
هفته درمسیر جاده ترانزینی بردسکن به طبس
بهعلتباریکیوارتفاعوعدمخطکشیوآسفالت
خراب جاده ،شاهد تصادفات و از بینرفتن اقوام
یا هموطنانمان باشیم؟ وی تصریح میکند:
درست است آسفالت گران است و نیست ولی
آیــا خــاک کنارجاده هم گــران اســت که ارتفاع

فرتبافی ،هنری ریشهدار
درتاریخ تربت جام

جاده را کم کنیم .آیا حقمان این است؛ با وجود
چندین حلقه چــاه موتور کــشــاورزی وچندین
روستا درمسیرجاده بردسکن به طبس حتی
از فاصلههای ۸۰کیلومتری برای گرفتن یک
سهمیه بنزین ماهانه (۶۰یا۱۲۰لیتری) به
علت نبود پمپ بنزین به بردسکن یا انابد رفت
وآمدکنیمآیاحقمانایناست؟نفتوگازازمنابع
خدادادی وسرشار در کشور است ولی متاسفانه
مامجبوریمدرخانههایمانازهیزماستفادهکنیم.
اینجاخانوارهایزیادیهستندکه نحوهثبتنام
براینفتوگازرابلدنیستندوکسیراندارند هر
روز به شهر رفت وآمدکنند.مانمی خواهیم نفت
وگاز قاچاق کنیم فقط به قدر مصرف ونیازمان
الزم داریــم .کجاوبه کی بگوییم که باورکند.او
میگوید:اینها گوشهای از درددل مردمان

گزارش
حقدادی

پــارچــهبــافــی از صــنــای ـعدســتــی اســـت ک ــه با
قدمت تاریخی و بسیار طوالنی در شهرستان
تربتجام ،نقش مهمی را در خودکفایی مردم
روستاهایاینمنطقهایفاکردهاستوبهرشتههای
پارچهبافی در اصطالح محلی«فرت بافی» یا «تن
بافی» گفته میشود.فرت به عنوان بخشی از
جهیزیهعروسدرتربتجاماستفادهمیشود وواژه
فرتبهطورسادهیکپارچهبابافتصافوبانخپنبه
راگویندکهدرزبانهایمختلفبهاشکالگوناگون
تلفظ م ـیشــود.ازفــرت بــرای تهیه منسوجات
مختلف از قبیل حوله دست وصورت،خشککن
حمام(قطیفه)،جانماز ،سجاده و پارچه برای
لباسهایمردانهوزنانهباطرحهایمختلف،چادر
شب(رختخواب پیچ) ،دستار(سله-مندیل-
عمامه)،دستمالجیبی،دستمالکمر(کمرپیچ)
دربیناهالیبسکاستفادهمیشود.
•کلیاتیدربارهصنایعدستیایران

به گــزارش خراسان تعداد زیــادی از مورخان و
هنرشناسان در پی کشف حقایق در مورد اقوام
ایرانیهستند.ازطرفیتعدادی ازاستعمارگران
در سالهای نه چندان دور میراث فرهنگی ایران
را که حاصل ذوق وسلیقه ونبوغ پارسیان بود ،به
تاراج بردند؛ این موضوع نشان میدهد که چقدر
ظ صنعت وهنر سرآمد مردم
مردمان پارس از لحا 
دنیا بودند.با این اوصاف تعدادی از صنایعدستی
ایران برای نسل امروز ما ناشناخته مانده است و
حتیدربرخیمواردنامآنصنعترانیزنشنیدهاند
از جملهاینرشتههامیتوانبهزغرهدوزییافرتیا
شعربافیاشارهکرد.
•فرتچیست؟

فرت نام پارچه دستبافی است که از نخ پنبه تهیه
میشود و از زمانهای دور تا به امــروز استفاده
وتولیدشدهاست.اینصنعتدرقدیمازحرفههای
اصلی مــردان وزنــان در کارگاههای روستاها به
شمار میآمد ولی امروز به علت کساد شدن بازار
فرتبافان،اینکارنهبهصورتحرفهایبلکهتوسط
خانمهادرمنازلانجاممیشودواینپارچه بیشتر
در زمستان به علت برودت هوا و سبکبودن کار
کشاورزانتولیدمیشدهاست.
•مناطقفرتبافی

ازآنجاکهمادهاولیهاینصنعتپنبهاستواستان
یزد وخراسان به دلیل نوع آب وهوا دو مرکز مهم
کشت دیم پنبه است ،این صنعت در خراسان و
روستاهایآنازقبیلبسک،کدکن،ازغندو...ودر
استانیزدوتوابعآننیزانجاممیشد.
دیار پرگهر وغنی ازمعادن پردرآمد خطه مسیر
بردسکن به طبس است .بله میدانیم شرایط
سخت است ،میدانیم کرونا هست ،میدانیم
تحریم هست ،میدانیم جنگ اقتصادی هست
ولی متاسفانه نمیدانیم چرا بعضی مسئوالن
جواب مکاتبات وپیگیریهاو مشکالت مردم را
نمیدهند .او می افزاید:متاسفانه این دهستان
از داشتن گاز طبیعی محروم است و مردم این
دیــار بــرای پخت و پز یا استحمام باید دنبال
تهیه کپسول گاز مایع یا هیزم باشند.یکی از
ساکنان این روستا میگوید :مردم این روستا از
نبود گاز و آب شیرین رنج میبرند ،در بسیاری
مواقع اهالی به خصوص زنــان مجبورند برای
تهیه آب شیرین به پایین دست رودخانه بروند
که این امر مشکالت زیادی برای آنان به وجود
آورده است.رضوانی یکی دیگر از اهالی روستا
می گوید :روستای درونه با مشکالت بسیاری
مواجهاست،نبودکارموجبشدهفرزنداناهالی
برایکسبدرآمددردیگرشهرهاکارگریکنند.

•جایگاهفرتدرآدابورسومسنتی

درمراسم عروسی فرت جایگاه ویــژهای دارد به
طوری که مرسوم است که هر نوعروسی سرویس
کاملیازایندستبافتهدرجهیزیهداشتهباشدکه
اصوال یا به دست خود عروس یا مادر عروسبافته
شدهاست.
•قدمتچندصدساله

یکیاززنانهنرمندتربتجامگفت:هنرمندازعمر
خود میکاهد و به اثرش می بخشد تا جانی تازه
برتن جامه کند.حلیمه کریمی فورک افزود :هنر
بافتن در تربت جام با نام فرتبافی یا پارچهبافی با
نقوش متفاوت و ساده متعلق به این دیار شناخته
می شود.وی تصریح کرد :تاریخچه فرت بافی در
منطقهتربتجامقدمتچندصدسالهداردوازجمله
مشاغلخانگیبهحسابمیآیدکهنقشپررنگیدر
ایجاد اشتغال زنان دارد .وی اضافه کرد :نقوش به
کاررفتهدربافتفرتانعکاسیاززندگیبیپیرایه
هنرمنداناستکهباالهامگرفتنازطبیعتوفضای
پیرامونخودبسیارسادهوبهدورازپیچیدگیاست.
وی اضافه کــرد :فرت تلفیقی از هنر گلیمبافی و
صنایع نساجی است؛ گل و گیاه و پرنده در آن به
چشم میخورد .گل نماد معنویت و لطافت پروانه
نشانهپیوندزمینوآسمانواحترامبهطبیعتودرک
جهان پیرامون است.وی خاطرنشان کرد :نقوش
رایجدربافتهاقلمدانپنجپر،گلسماور،سرشاخه
پاپیون و بال نی است .بافندگان شیوه بافت را به
صورتسینهبهسینهبهدیگرانانتقالمیدهند.وی
بیانکرد:خطهجامسرزمینیخشکوکویریاست
کهبازمزمهبادهایسیاهوبیرحمخوگرفتهامامردم
خستگیناپذیرشپنجهدرپنجهطبیعتانداختهوبه
گاه کار وبه هنگام هنرمندی تصاویری خیرهکننده
آفریدهاند.وی اظهار کرد:بافت سنتی در مسیر
رشد و تکوین خود آرام پا به پای زندگی چوپانی و
کشاورزی مردمانی که همواره حاصل دسترنج
خویش را مصرف کردهاند قد کشیده و جایی برای
خود در عرصههای اقتصادی ،هنری و ادبــی باز
کرده و جزئی جداییناپذیر از زندگی مردمان این
خطه شده است.وی گفت :هنر بافندگی چکیده و
ثمره تالش انسانهایی با ذوق و هنری است که با
دستان پرتوان خود روح و جان خود را در کارشان
جاودانه میکنند و صنعتی بهجامانده از نیاکان
ماست؛ هنری گرانبها که تجلی نقش و رنگ بر
زندگیمردمدارد.
•فرتبافیمیراثزنانهنرمندروستایبزد
تربتجام

روستایبزدیکیازمراکزمهمتولیدمحصوالتفرت
بافی است .قدمت فرتبافی در این روستا به حدود
150سال پیش بازمیگردد اما در دو دهه اخیر به
دلیل زحمت و هزینه باالی مواد اولیه و درآمد کم،
•مشکل کمبود گاز

محمدامینیدرونهرئیسشورایاسالمیدرونه
با اشــاره به وجــود مشکالت پیش روی اهالی
روستا به دلیل نبود گاز شهری با بیان اینکه از
وقتیدریافتکپسولگازکارتیشدهاستبههر
خانوادهدرماهیکیادوکپسولبیشترنمیرسد،
اظهارمیکند:سرمایزودهنگام،نبودگازمایع
وکمبودنفت،مشکالتجدیبرایاهالیدرونه
ایجاد کرده است  ،در همین زمینه از مسئوالن
درخواست داریم با پیگیریهای مجدد و قول
نماینده شهرستان مشکل گاز منطقه هرچه
زودتر رفع شود .وی به مشکالت آب شرب دراین
روستا اشاره میکند و میگوید :به دلیل شوری
آب مجبور هستیم آب مورد نیاز را از پاییندست
رودخانهتهیهکنیمکهخودمشکالتیرابهدنبال
دارد .وی مطرح میکند :هر چند معادنی در
منطقه داریم که سرمایهگذاران آنها را تصرف
کــردهانــد امــا از یک درصــد فــروش معادن که
برای جبران خسارت به مناطق استقرار معدن

این هنر رو به فراموشی است .دستگاه فرتبافی،
چرخ ریسندگی و ماکو را فقط در اندک خانههای
زنان قدیمی روستا که به این حرفه عشق دارند و
یدانند،میتوانیافت .ازسال
میراثمادرانخودم 
 ۱۳۸۹یکیاززنانباتاسیسکارگاهنقشینهبافت
تربتجامدرروستابزد،مانعازبینرفتناینهنردر
روستاشدوزنانهنرمندروستاراگردهمجمعکرد
وفرتبافیرابااندکیتغییردرجنسسازهدرکارگاه
زندهنگهداشت .روستایبزدازتوابعبخشمرکزی
شهرستانتربتجامودر۱۴کیلومتریجنوبغربی
اینشهرواقعشدهاست.
•صنعتفرتبافیبادستانزنانهنرمند
تربتجاماحیاشدهاست

رئــیــس اداره مــیــراث فرهنگی ،گــردشــگــری و
صنایع دســتــی تــربـتجــام بــا اشـــاره بــه صنعت
فرتبافی درتربتجام وبه ویــژه در روستای بزد
که یکی از اهداف گردشگری و بومگردی است،
گفت:فرتبافی از دیرباز توسط زنــان هنرمند
تربتجام و به ویژه در روستای بزد انجام می شده و
اکنونحداقل ۵۰۰کارگاهفرتبافیدراینروستا
در حال فعالیت است.غالم رسول رحیمی افزود:
همچنین زنــان روستاهای رونــج  ،رحمت آبــاد ،
قلعه شیر و شهرهای احمد آباد و نیلشهر دررشته
فرتبافی فعالیت دارند و در داخل شهر نیز تعداد
زیادی کارگاه مستقل فرتبافی وجود دارد که هم
اکنونفعالاست.ویبااشارهبهدیگرصنایعدستی
زنانهنرمندتربتجامادامهداد:صنعتقالیبافی،
طــرح چشمه گلی از قــدیـماالیــام در ایــن روستا
رونق چشمگیری داشته و بافت قالیچه و پشتی
اصیل بومی این روستا از شهرت خاصی در جهان
برخورداراستواکنوننیزاینهنرهمچنانپابرجا
و فعال است.وی تصریح کرد :از جمله روستاهایی
که گلی م و گلیم فرش در آن بافته میشود میتوان
به موسی آباد  ،المجوق ،تیمنک علیا و  ...و شهر
نیلشهراشاره کرد که بافتههای گلیم و گلیم فرش
روستای موسی آباد ،المجوق و تیمنک را میتوان
صادرکرد.ویخاطرنشانکرد:ازدیگررشتههای
صنایعدستی فعال در شهرستان مـیتــوان به
آهنگری  ،مسگری ،حصیربافی ،ســوزندوزی و
گلدوزی،قلمزنی،زیورآالت،سنگتراشی،نقاشی
روی سفال  ،ساخت دوتار  ،دهل و سرنا و  ...اشاره
کرد.ویابرازکرد:دراینشهرستانچندینکارگاه
ساخت دوتار  ،سرنا و دهل وجود دارد که با توجه به
اینکه تربت جام از مناطق مهد موسیقی مقامی
است ،این هنر به شکل سنتی انجام میشود.وی
خاطرنشانکرد:هماکنونکارگاههایفرتبافی،
ساخت دوتــار ،ساخت دهل  ،تــراش سنگهای
قیمتی،نقاشیرویسفال،سوزندوزیوگلدوزی
و ...به صورت دایمی در محل بنای تاریخی رباط
جامفعالاست.
اختصاصمییابد،هیچمبلغیعایدمردمروستا
و عشایر منطقه نشده است.
•درونه تنها دهستان بدون گاز

مــهــران یــوسـفنــژاد دهــیــار درونـــه میگوید:
درونــه تنها دهستان بدون گاز در شهرستان
بردسکن و حتی منطقه ترشیز است که بهرغم
جمعیت باالی آن ،مردم منطقه با مشکل تهیه
گاز مایع برای مصرف خانگی دست و پنجه نرم
میکنند.به گفته وی روستای درونه با ۱۸۰۰
نفر جمعیت و دهستان درونــه نیز با دو هزار
خانوار و  ۵هزار نفر جمعیت در  ۵۴کیلومتری
بردسکن قرار گرفته است که متاسفانه هنوز
از نبود گاز رنج میبرد.یوسفنژاد نبود آب
شرب شیرین را از دیگر مشکالت این روستا
بیان میکند و میگوید :اگر چه قب ً
ال در روستا
دستگاه آبشیرینکن نصب شد ،اما به دلیل
باال بودن هزینه نگهداری دستگاه ،استفاده از
آن مقرون به صرفه نیست.

