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شهرستان ها
چهارشنبه  ۲آبان ۱۴ . ۱۳۹۷صفر  .۱۴۴۰شماره ۲۸۴۱

از گوشه و کنار استان

صنایع فراوری ،حلقه مفقوده صنعت نخیالت است

خرمایاستانبابستهدیگران
گروه شهرستان ها -آن چه کام هزار و  600بهره
بردار خرما را در نهبندان و طبس در کنار مخاطرات
طبیعی مانند وزش باد و کهن سالی نخیالت تلخ
کرده است ،نبود صنایع فراوری و بسته بندی این
محصولاستزیرااینحلقهمفقودهسببشدهاستتا
خرمای خراسان جنوبی در بسته ها و با برندهای دیگر
نقاط به خریداران عرضه شود .به گزارش «خراسان
جنوبی» ،موقعیت ویژه جغرافیایی نقاطی مانند طبس
ونهبنداندرخراسانجنوبیسببشدهاستتاایندو
شهرستان به عنوان قطب نخیالت استان مطرح باشد
اما نخل کاران این نقاط با مشکالتی دست و پنجه نرم
می کنند .به گفته برخی از آن ها به دلیل این که همه
مراحل کاشت ،داشت و برداشت خرما را به روش
سنتی انجام می دهند سود چندانی نصیب شان نمی
شود .عالوه بر این نبود مکان مناسب برای نگهداری
خرما سبب شده است تا خرمای این شهرستان ها با
بسته بندی و برند تجاری دیگر نقاط کشور به دلیل
کیفیت باال به دست خریدار برسد.

• •نبود صنایع فراوری

همچنین نبود صنایع فراوری و تبدیلی خرما سبب
شده است ارزش افزوده این محصول نصیب دیگر
نقاط کشور شود و نخل کاران خراسان جنوبی چندان
بهره ای از آن نبرند .دیگر این که نبود سردخانه در
کانون های تولید این محصول سبب شده است
محصول با کیفیت تولیدی نخل کاران نهبندان و
طبس به صورت تازه خوری مصرف شود یا عمده
محصول خود را به دیگر استان ها بفروشند.
برخی از آن ها می گویند :مسئوالن می توانند با ايجاد
بازار مناسب براي فروش خرما نقش بسيار مهمی در
افزایش تولید خرما و توسعه اقتصادی استان با حمايت
از بخش خصوصی برای ایجاد صنایع تبدیلی ،فراوری
و ايجاد زيرساخت هاي مناسب در اين زمينه ایفا کنند

جمع آوری  7هزار بسته در طرح دست های مهربان
هفت هزار بسته با اجرای طرح دست های مهربان هالل و کمپین نذر آب در بیرجند جمع آوری شد .معاون
جوانان جمعیت هالل احمر گفت :هفت هزار بسته اسباب بازی و لوازم تحریر و آب معدنی از شش مهد
بیرجند که کانون غنچه های هالل را دارند ،جمع آوری شده است« .موهبتی» از طوالنی شدن زمان طرح
ها به دلیل استقبال بسیار خوب و بیش از ظرفیت و جمعیت این مهدها خبر داد و افزود :از روز گذشته توزیع
این بسته ها در مناطق محروم و در بعضی مناطق توسط مهد کودکی ها شروع شد.

و این حمایت ها در سطح منطقه ای سبب افزايش
كيفيت خرماي عرضه شده و تشويق نخل کاران براي
توسعه و توليد اين محصول با ارزش خواهد شد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مطرح کرد:

• •ارقام خرما

مدیر جهاد کشاورزی طبس با اشاره به اتمام فصل
برداشت خرما در شهرستان گفت :به طور معمول
فصل برداشت این محصول از اواخر مرداد آغاز می
شود و تا پایان مهر ماه ادامه دارد.
مهندس «داوود بخشایی» با بیان این که سطح زیر
کشت نخلستانهای طبس هزار و  198هکتار است
افزود :از این میزان  853هكتار بارده و  345هكتار
نهال است .همچنین  881هکتار از نخلستانهای
طبس (معادل 70درصد) اصالح شده و  317هکتار
نخیالت بومی منطقه است.
به گفته وی بيش از  180هزار نفر نخل در شهرستان
و جود دارد و حدود چهار هزار و  9تن خرمای اصالح
شده و بومی از  853هكتار نخيالت بارور شهرستان
برداشت میشود .وی از صادرات خرما به خارج از
استان خبر داد و پیش بینی کرد :امسال این میزان به
 300تن برسد .وی افزود :نخلستان های طبس برای
 400نفر اشتغال ایجاد کرده است و با توجه به روند رو
به افزایش تولید خرما ،انتخاب نام تجاری خاص برای
محصول تولیدی و ایجاد سردخانه و صنایع تبدیلی و
فراوری خرما در شهرستان ضروری است.
به گفته وی همچنین جهاد کشاورزی برای صدور
مجوزهای الزم و در اختیار گذاشتن تسهیالت بانکی
آمادههمکاریباسرمایهگذارانبخشخصوصیاست
و سه مجوز فراوری تولید شیره و سرکه و بسته بندی
خرما صادر شده و یک مورد به بهره برداری رسیده
است اما به دلیل مشکالت مالی فعال نیست.
وی ارقام عمده خرمای اصالح شده در طبس را شامل
زاهدی ،کبکاب ،مضافتی ،پیارم و بریم اعالم کرد و

کمپ اعتیاد بشرویه بعد از  2سال ،در ابتدای راه

گفت :هر کیلو گرم خرما به طور متوسط بین 30تا50
هزار ریال ارزش دارد« .بخشایی» با بیان این که طبس
مقام اول تولید خرما در استان را دارد افزود :حدود پنج
اصله نهال کشت بافت خرما براي توسعه نخلستان ها
در گلخانه سازگاري شهرستان نگهداري می شود.
وی فعال نبودن واحدهاي فراوری داراي پروانه بهره
برداري و نياز به تامين سرمايه در گردش (تسهيالت
ارزان قيمت) را از مشکالت پیش روی بهره برداران
خرما دانست و گفت :تامین نقدینگی الزم ،احداث
واحدهای دارای جواز تاسیس برای باال بردن ظرفیت
و جذب مواد اولیه از دیگر مشکالت این بخش است.

• • 30درصد کاهش تولید

مدیر جهاد کشاورزی نهبندان نیز سطح زیر کشت
خرما را در این شهرستان  358هکتار اعالم کرد
و گفت :از این میزان 115هکتار غیر بارور و 243
هکتار بارور است« .محمد مالکی» با توجه به این که
در هر هکتار از زمین های زیر کشت خرما در نهبندان
دو هزار و 750کیلوگرم برداشت می شود پیش بینی
کرد :امسال محصول تولیدی شهرستان به  467تن
برسد که این رقم نسبت به سال گذشته  30درصد
کاهش دارد .وی توفان های شدید را یکی از عوامل
کاهش تولید خرما در نهبندان دانست و ادامه داد:

 350روستایی ،کربالیی می شوند
هر که دارد هوس کرببال بسم ا / ...هر که دارد به
سرش شور و نوا بسم ا ...و نوای چاووشی خوان
است که دل ها را حسینی و کربالیی می کند.
سال هاست کبوتر دل شوق پرواز در کربالی
حسین (ع) داشت اما توان و تمکن مالی نبود و
فقط با پای دل می شد راهی سرزمین نینوا شد اما
حاال دیگران وسیله شده اند تا آن هایی که حتی

به ذهنشان هم خطور نمی کرد کربالیی شوند.
به گزارش «خراسان جنوبی» روز گذشته 350
نفر از روستاییان محروم ترین و دورافتاده ترین
دهستان های استان به همت قرارگاه پیشرفت و
آبادانی استان زائران کربال شدند و روستاییانی
از دهستان های پترگان زیرکوه ،منتظریه طبس،
قهستان درمیان ،درح سربیشه ،شوسف و میغان

زنگ سنجش بینایی در زیرکوه

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

نهبندان با هفت دستگاه اتوبوس راهی کربال
شدند تا به راهپیمایان همایش جهانی اربعین
بپیوندند.
بنابراین گزارش به جز عوامل اجرایی که این
روستاییان را همراهی می کردند بقیه آن ها زیارت
اولی های کربال از محروم ترین نقاط روستایی
خراسان جنوبی به حساب می آیند.

عدد تخم قرقاول ،یک بسته فشنگ و ادوات و تجهیزات شکار از قبیل تله آهنی
بزرگ و قفس زنده گیری پرنده شدند.

زنگ سنجش بینایی در مهد کودک دانشمند کوچولوی زیرکوه با حضو جمعی
از مسئوالن شهرستان به صدا درآمد.
رئیس بهزیستی زیرکوه گفت :برنامه غربالگری از ابتدای آبان تا پایان آذر ماه در
 106پایگاه ثابت و سیار اجرا می شود« .بارانی» با بیان این که برنامه کشوری
پیشگیری از تنبلی چشم ویژه کودکان سه تا شش سال است افزود :سن طالیی
برای درمان تنبلی چشم بین این سنین است و چنان چه اقدام های الزم ،سریع
و به موقع انجام نشود اثربخشی الزم را نخواهد داشت.
به گفته وی ،زیرکوه  221نابینا و کم بینا دارد .همچنین امسال دو هزار و 900
کودک معاینه چشم شدند.

پنج قطعه پرنده کمیاب و در معرض خطر انقراض هوبره در سرایان ،از
شکارچیان کشف شد« .کیوانی» رئیس اداره حفاظت محیط زیست سرایان
گفت :ماموران انتظامی سه قلعه با مشکوک شدن به یک دستگاه پیکان وانت
در بازرسی از آن موفق به کشف و ضبط پنج قطعه هوبره شدند که به طرز ماهرانه
ای در عقب خودرو جاسازی شده بود.

شناسایی شکارچی متخلف در خوسف

کشف  6قطعه طاووس و قرقاول در نهبندان

ماموران یگان حفاظت محیط زیست با همکاری ماموران پلیس آگاهی خوسف
موفق به شناسایی و دستگیری شکارچی متخلف در این شهرستان شدند.
سرپرستنمایندگیحفاظتمحیطزیستخوسفگفت:مامورانپلیسآگاهی
هنگام بررسی موضوع خاصی درباره تخلفات انجام شده توسط شخصی با
هویت معلوم ،موفق به کشف ادوات شکار و  ..توسط فرد متخلف شدند.
«مستقیم» افزود :محیط بانان موفق به کشف و ضبط اجزای شکار متعلق به دو
راس قوچ وحشی ،شش قطعه کبک ،دو قطعه قرقاول 14 ،عدد تخم کبک ،یک

شش قطعه طاووس و قرقاول با همکاری ماموران ایست و بازرسی سهل آباد
نهبندانازقاچاقچیانکشفشد.رئیسادارهحفاظتمحیطزیستنهبنداناین
خبررااعالمواظهارکرد:مامورانانتظامیایستوبازرسیسهلآبادبامشکوک
شدن به یک دستگاه خودروی سواری که در مسیر مشهد به زابل در حال تردد
بود ،در بازرسی از آن موفق به کشف و ضبط سه قطعه طاووس و سه قطعه قرقاول
شدند« .محمد کاظم شکرگزار» افزود :در این زمینه یک متهم دستگیر و پرونده
برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.

 5قطعه هوبره در تله شکارچیان

در این شهرستان  250نفر بهره بردار خرما هستند.
وی با اشاره به مشکالت پیش روی بهره برداران ،نبود
امکانات بسته بندی و فراوری را یکی از مهم ترین
مشکالت آنان در نهبندان اعالم و اظهار کرد :محصول
تولیدی شهرستان به سیستان و بلوچستان ،خراسان
رضوی و دیگر استان های همجوار صادر می شود.
به گفته وی نخلستان های نهبندان در روستاهای
دهسلم ،بندان و چاهداشی است و این شهرستان
دومین قطب تولید کننده خرما در استان است.

• • 1600بهره بردار در استان

مدیر بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی
هم سطح زیر کشت درختان خرما را در استان هزار و
 603هکتار اعالم و پیش بینی کرد :سه هزار و 911
تن خرما از این سطح زیرکشت برداشت شود.
«عصمتی پور» با بیان این که هزار و 600بهره بردار
خرما در استان مشغول فعالیت هستند ،افزود :خرما
در طبس و نهبندان بیشترین سطح زیر کشت را دارد
و خرمای تولیدی این شهرستان ها از نوع مضافتی،
زاهدی ،برهی ،کبکاب و پیارم است.
وی از کاهش 16درصدی تولید خرما در استان نسبت
به سال گذشته خبر داد و دالیل کاهش را اصالح
نخلستان ها ،گرد و خاک و گرما اعالم کرد.

پورغزنین -ایجاد کمپ ترک اعتیاد بشرویه بعد از دو سال پیگیری به سرانجام نرسید .دبیر شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در نشست اعضای ستاد شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر بشرویه
گفت :دو سال است که احداث کمپ ترک اعتیاد در این شهرستان پیگیری می شود اما به سرانجام نرسیده
است و همت و تالش مسئوالن را بیش از این نیاز دارد« .زندی» افزود :در استان هشت مرکز ترک اعتیاد
وجود دارد که بسته به بومی بودن و نیاز هر منطقه در حال فعالیت است.
به گفته وی باید از ورود اشخاص معتاد در دستگاه های اجرایی و نهادها جلوگیری شود و هیچ گونه پستی
به آن ها داده نشود زیرا این افراد مشوق دیگران برای استفاده از مواد مخدر به حساب می آیند.
او ادامه داد :در جامعه برخی بانوان هم به سمت اعتیاد کشیده شده اند که این معضل بزرگی برای جامعه
و به تبع آن خانواده ها به حساب می آید.

اتمام مطالعات غار بتون سرایان

موسوی -طرح مطالعات فاز اول و دوم کمپ گردشگری شهر سرایان و غار زیبای بتون این شهرستان به
اتمام رسید .مسئول میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری سرایان از تهیه و تدوین دو طرح مطالعاتی
برای پروژه های گردشگری شهرستان خبر داد و گفت :مطالعات اولیه ایجاد کمپ گردشگری در ورودی
سرایان و همچنین کمپ گردشگری غار بتون از محل اعتبارات استانی سال  96انجام شد و در صورت
اختصاص اعتبارات امسال ،عملیات اجرایی این پروژه ها آغاز می شود.
به گفته «عرب» نبود امکانات اولیه اقامت موقت در شهر سرایان ،نیاز به ایجاد کمپ گردشگری با امکانات
رفاهی و تفریحی را ایجاب می کرد که با تصویب پروژه در کمیته برنامه ریزی شهرستان در سال گذشته و
تخصیص اعتبار ،مطالعات اولیه طرح آغاز و نقشه های اجرایی تهیه شد .به عالوه محل اجرای طرح کمپ
گردشگریخلیجفارسواقعدرسهکیلومتریمحورسرایانبهبیرجنداست.همچنینهمزمانبامطالعات
اولیه کمپ گردشگری سرایان ،مطالعات کمپ گردشگری غار بتون که یکی از زیباترین غارهای آهکی و
به اورست غارهای شرق کشور مشهور است انجام و نقشه های اجرایی کمپ گردشگری آن نیز تهیه شد و
در صورت تخصیص اعتبار امسال عملیات اجرایی هر دو پروژه آغاز می شود.

دانش آموزان پای صندوق رای

انتخابات شورای دانش آموزی در شهرستان های استان برگزار شد .به گزارش خبرنگار ما از خوسف،
همزمان با سراسر کشور بیست و یکمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی در  ۹۷آموزشگاه شهرستان
برگزار شد .مدیر آموزش و پرورش خوسف در هنرستان اندیشه گفت :در همه مقاطع تحصیلی چهار هزار
و  ۲۵۰دانش آموز شهرستان با شرکت در انتخابات شورای دانش آموزی نمایندگان خود را انتخاب می
کنند تا در امور مختلف با مسئوالن مدارس همکاری کنند.
«دانایی» انتخابات را نماد دموکراسی ،رقابت سالم و منطقی دانش آموزان دانست و افزود :دانش آموزان
عضو شورای دانش آموزی ،پل ارتباطی بین دانش آموزان و مسئوالن مدارس هستند و به عنوان نماینده
در شورای مدرسه و معلمان و دیگر جلسه های اجرایی به مدت یک سال فعالیت می کنند.
وی با اعالم این که چهار تشکل شورای دانش آموزی ،هالل احمر ،بسیج دانش آموزی و پیشتازان در
مدارس فعالیت می کنند ،افزود :باید دانش آموزان را باور کرد و در مناسبت ها ،مراسم و برنامه های اداری،
سیاسی ،مذهبی و اجرایی به آن ها میدان داد .خبرنگار ما از خضری دشت بیاض هم گزارش داد؛ انتخابات
شوراهای دانش آموزی بخش نیمبلوک با حضور بیش از سه هزار دانش آموز این بخش برگزار شد .گزارش
خبرنگار ما از زیرکوه نیز حاکی است ،در  110آموزشگاه باالی  10دانش آموز شهرستان ،انتخابات دانش
آموزی برگزار شد .به گزارش خبرنگاران ما از دیگر نقاط استان در شهرستان های قاینات ،سربیشه،
درمیان ،طبس ،فردوس ،بشرویه و نهبندان نیز دانش آموزان پای صندوق رای رفتند.

