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از گوشه و کنار استان

نوحه
ماتم

وقف  80اصله زرشک
درچهکند مود
همزمان با هفتمین روز از ماه محرم یک فقره
وقف جدید در سربیشه ثبت شد .رئیس اداره
اوقاف و امور خيريه سربیشه گفت« :اکبر
سالکی نیا» به نمایندگی از وارث ،بنا بر
وصیت پدرشان همزمان با ویژه برنامه بصیرت
عاشورایی ،سه سهم از  13سهم مزرعه و
قنات امرآباد جنب باسناباد را به همراه دو
قطعه زمین مشجر به درخت زرشک به تعداد
 80اصله با ملحقات و متعلقات در روستای
چهکند مود وقف کرد« .امینی نسب» ارزش
ریالی این وقف را حدود  400میلیون ریال و
به منظور افطاری روزه داران در ماه مبارک
رمضان اعالم و اضافه کرد :از ابتدای امسال
با احتساب این مورد ،هشت فقره وقف در
سربیشه ثبت شد.

شمع گردانی در بهدان
شمع گردانی از آیین های سنتی روستای بهدان
بیرجند است که سینه به سینه و نسل به نسل در
روز نهم محرم برگزار می شود .این مراسم که با
معنویت خاص همراه با عشق و ارادت به ساحت
حضرت ابوالفضل (ع) همراه است ،قبل از غروب
خورشید با گذاشتن شمع درون سینی های
بزرگ و با حضور افراد به طور دسته جمعی و در
قالب دسته ها و محالت در شب نهم محرم برگزار
می شود و افراد در آیین شمعگردانی به سمت
حسینیه روستا حرکت می کنند.

 4قربانی در  2تصادف
سه نفر در برخورد یک پراید با دو دستگاه پژو در
جاده نهبندان – زاهدان جان باختند .رئیس
پلیس راه استان در این باره گفت :این حادثه
بامداد دوشنبه رخ داد و راننده پراید و دو سرنشین
یکی از پژوها جان خود را از دست دادند و سه نفر
هم مصدوم شدند .سرهنگ «رضایی» دلیل این
حادثه را در دست بررسی دانست و از احتمال
انحراف به چپ پراید خبر داد و افزود :در حادثه ای
دیگر نیز در محور قاین – گناباد ،یک پراید با عابر
پیاده برخورد کرد که عابر جان باخت.

ارادت به خاندان اهل بیت (ع) که باشد زن و مرد و
روستایی و شهری نمی شناسد آن هم در ماهی که
محرم باشد و جملگی ،رخت عزا بر تن کنند .این شور
و عزاداری در تاسوعا و عاشورا به اوج می رسد تا بدان
جا که کمتر کسی از این قافله ،عقب می افتد و اما
مردمان خراسان جنوبی همچون دیگر نقاط میهن
اسالمی و البته به آداب و رسوم خود در این روزها
دیده به اشک عزای حسین (ع) تر کردند و نوای غم
سر دادند و امسال نیز چون هر سال ،عزاداری تاسوعا

ایجادصنایع تبدیلی خرمای استان نیازمند حامی توانمند

خرمایطبس ونهبندان
دربستهدیگراستانها
مدیر جهاد
کشاورزی طبس:
سردخانه 100
تنی شهرستان
پاسخ گوی حجم
تولید این محصول
نیست بنابراین
کشاورزان
محصول خود را
خیلی زود روانه
بازار می کنند

انصاری

طبس و نهبندان تنها قطب های تولید خرما در استان
است که انواع مختلفی از این محصول را روانه بازار می
کنند.نخلداران این روزها برداشت محصول را آغاز
کرده اند اما نکته قابل اهمیت این است که به دلیل
نبود صنایع بسته بندی و نگهداری ،مجبور هستند
خرماهای تولیدی را با کمترین سود بفروشند .یکی
از کشاورزان طبس می گوید :امسال قسمتی از
محصول عده ای نخلداران ،دچار عارضه خشکیدگی
در ارقام برتر از جمله مضافتی و کبکاب شده است.
«محمدی» از مهم ترین چالش های پیش رو به کمبود
فضای نگهداری خرما اشاره می کند و ادامه می دهد
که تنها فضای موجود ،گنجایش محصول تولیدی را
ندارد بنابراین کشاورزان به ناچار و برای جلوگیری
از خراب شدن خرما آن را به سرعت روانه بازار می

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

و عاشورا در مرکز استان از آغازین ساعاتش برگزار
شد و جمعیت انبوه در قالب هیئت ها و دسته ها به
سوگواری پرداختند .در فردوس عزاداران هفت نخل
را به رسمی دیرین بر دوش کشیدند و حسین حسین
گویان بر سر و سینه زدند .در آیسک هم در میان خیلی
عظیم از سوگواران ،نخل ها به حرکت درآمد تا روایتی
از غم روز واقعه باشد .عزاداری در سرایان نیز چه در
روز تاسوعا و چه در عاشورا مثال زدنی شد وقتی تعزیه
گردان ها صحنه هایی از عاشورا را شبیه سازی کردند

و نخل ها به حرکت درآمد .در خوسف هم غمی جانسوز
در سوگ شهادت دلیرمردان واقعه کربال بر پا بود و اوج
آن در مراسم بیل زنی نمود یافت .در قاین ،نهبندان،
سربیشه ،طبس ،درمیان ،بشرویه و  ...هم طی دو روز
گذشته نوای عزای امام حسین (ع) و یارانش برپا شد.
شب گذشته هم در شام غریبان امام حسین (ع)
عزاداران با حضور در مساجد و تکایا به یاد شهدای
کربال شمع روشن کردند و همنوا با کاروان اسرای
کربال ،نوحه خواندند.

کنند و در این میان سود چندانی از فروش ،نصیب آن
ها نمی شود .وی میزان سرمایه گذاری در شهرستان
برای صنایع فراوری خرما را ناچیز بیان می کند و بر
این نکته تاکید دارد که حجم تولید در طبس به اندازه
ای است که می شود برای احداث کارخانه اقدام کرد
و مسئوالن می توانند برای این کار با تسهیالت ویژه
افرادی را به سرمایه گذاری ترغیب کنند .به گفته او
سردخانه  100تنی جوابگوی نیاز شهرستان نیست
زیرا افزون بر خرما باید دیگر محصوالت فاسد شدنی
در آن نگهداری شود.
نهبندان دومین نقطه مستعد استان برای کشت و
تولید خرما بعد از طبس است اما آن چه سبب شده
است نخیل کاران این شهرستان هم بهره چندانی از
زحمت خود نبرند ،نبود سردخانه و صنایع فراوری
است .کشاورز اهل دهسلم نهبندان می گوید :خرما
را در شرایط سخت تری نسبت به دیگر نقاط استان
تولید می کنیم اما در فصل برداشت ،دغدغه نداشتن
مکان مناسب نگهداری به یک چالش تبدیل می شود
تا جایی که خیلی ها برای جلوگیری از ضرر آن را به
دالالن می فروشند.

خرمای اصالح شده و بومی از نخلستان های طبس
برداشت شود.
مدیر جهاد کشاورزی نهبندان هم با اشاره به شروع
برداشت خرما از 358هکتار نخلستان های شهرستان
و ادامه آن تا پایان مهر اظهار می کند :از وسعت
نخلستان های منطقه  238هکتار بارور است و انتظار
می رود کشاورزان بیش از  600تن خرما از این سطح
برداشت کنند .مهندس«مالکی» ،با یادآوری خسارت
توفان مرداد به این محصول و کاهش  25درصد
برداشت خرما در نهبندان ،می گوید :برخی از درختان
نخل بیمه نیست و به همین دلیل امسال خسارت
بسیاری به بهره برداران وارد شد .او تعداد خانوار بهره
برداران خرما در نهبندان را  320خانوار اعالم می کند
و یکی از مهم ترین چالش های پیش روی این افراد را
نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی به منظور جلوگیری از
فروش فله ای می داند که در نتیجه آن ،خرمای تولیدی
این شهرستان با برند و بسته بندی دیگر نقاط به ویژه
استان های همجوار به بازار عرضه می شود.

کاهش تولید

سرمایه گذار نمی آید

مدیر جهاد کشاورزی طبس از شروع برداشت خرما
از هزار و  198هکتار سطح زیر کشت این محصول
در شهرستان خبر می دهد و می گوید :امسال شاهد
خشکی و گرمای بیش از حد هوا در شهرستان بودیم
که سبب ریزش و بروز عارضه خشکیدگی در برخی
ارقام از جمله مضافتی و کبکاب بیشتر از دیگر ارقام
تولیدی شــده اســت .مهندس «بخشایی» ،کاهش
برداشت خرما در این شهرستان را به دلیل تغییرات
اقلیمی وگرم شدن بیش از حد هوا همراه با رطوبت
پایین می داند و ادامه می دهد :کمبود صنایع تبدیلی
و تکمیلی از دیگر مشکالت پیش روی بهره برداران
است چرا که سردخانه  100تنی طبس پاسخ گوی
حجم تولید این محصول در شهرستان نیست بنابراین
کشاورزان برای جلوگیری از خراب شدن محصول
آن را خیلی زود روانه بازار می کنند .وی بهره برداران
خرما در طبس را هزار و  400نفر اعالم می کند و می
گوید :پیش بینی می شود حدود سه هزار و  400تن

به گفته وی با این که تسهیالت خوبی برای سرمایه
گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی پرداخت می شود
اما هیچ سرمایه گذاری پیش قدم نشده است .او ،با
بیان این که نهادهای توانمند اقتصادی مانند بنیاد
برکت و بنیاد مستضعفان می توانند در این زمینه ورود
کنند ،می گوید :نبود زنجیره صنایع فراوری خرما و
سردخانه در شهرستان سبب شده است تا نخل کاران
نتوانند همه محصول تولیدی خود را به دیگر استان ها
صادر کنند و از این بابت بسیار متضرر شوند .وی نبود
صنایع بسته بندی خرما در این شهرستان را هم از
چالش های پیش روی نخل کاران می داند و نبود این
زنجیره را سبب این می داند که آن ها مجبور به عرضه
محصول خود به صورت فله ای به بازار می شوند .وی
تصریح می کند :جهاد کشاورزی نهبندان رایزنی های
بسیاری با خیران و گروه های جهادی برای احداث
کارگاه بسته بندی خرما داشته اما هنوز منتج به نتیجه
نشده است.

خسارت توفان

نماینده ولیفقیهدردیداربامرزبانانمستقردرسربیشه:

امنیت ایراننتیجهایستادگینیروهایمسلح است
ایران اسالمی اگر در میان کشورها دارای امنیت مثال زدنی است به برکت
قامت های ایستاده مرزبانان و نیروهای مسلح است .نماینده ولی فقیه در
استان این مطلب را در مراسم بازدید از پاسگاه های مرزی چاه انجیر و سور تیغ
در نقطه صفر مرزی سربیشه و در جمع سربازان و فرماندهان این پاسگاه ها
مطرح کرد .حجت االسالم والمسلمین «عبادی» ضمن قدردانی از مجاهدت،
فداکاری و هوشیاری رزمندگان اسالم در مناطق سخت مرزی گفت :شما
امنیت را در کشور برقرار می کنید که بازوی شما را باید بوسید .امنیت ایران
به واسطه مقاومت سلحشوران نیروهای مسلح تأمین شده است ،اید هآل
برای ما صلح در همه عالم از ادیان و مذاهب مختلف زیر سایه حکومت جهانی
مهدی موعود (عج) است.نماینده ولی فقیه در جمع مردم درح نیز با بیان این
که برگزاری عزاداری ،رشته اتصالی بین عاشورا و مهدویت است ،تاکید کرد:
عزاداری برای امام حسین (ع) پیام بیدار باش و مبارزه با ظلم و به ثمر نشاندن
خون شهدای کربالست چرا که امام بر علیه ستمگران و دزدان فرهنگ جامعه
به صحنه آمد اما به دلیل بی تفاوتی مردم به شهادت رسید .وی در جمع طالب
گروه های جهادی و تبلیغی مستقر در درح هم با اشاره به این که آن هایی
که اموال در دستشان است باید اموال را در جای اصلی خود مصرف کنند تا
موضوع فقر ریشه کن شود گفت :وقتی فشار معیشت بر مردم نباشد با توجه به
این که مردم در فطرت خود سالم هستند به طور قطع ،دینشان را به دنیا نمی
فروشند ،اما وقتی ناکارآمدی باشد و جامعه تحت فشار قرار گیرد و اموال به هرز
برود ،زمینه دین فروشی در قشر ضعیف فراهم می شود.

نیاز۳۹میلیاردی برای شبکه فاضالب خوسف
هزینه اولیه اجرای طرح فاضالب خوسف  ۳۹میلیارد و  ۸۰۰میلیون تومان
است .مدیر عامل شرکت آبفای استان با تاکید بر هزینهبر بودن اجرای این
پروژه ،گفت :پساب تصفیه خانه فاضالب خوسف در مجموع هزار و  ۵۰۰متر
مکعب در شبانه روز خواهد بود که میتوان برای بخشهای مختلف به ویژه
صنعت از آن استفاده کرد .به گفته «هاشمی مقدم» اجرای پروژه فاضالب این
شهر سال هاست مسکوت مانده در حالی که چند سال است طرح مطالعاتی
فاضالب خوسف تهیه شده است و افزون بر این ،باید مطالعات توجیهی،
پدافند غیر عامل و  ...انجام شود .وی با اشاره به این که نیاز است از طریق ماده
 ،۲۳مصوبه این طرح توسط وزارت نیرو گرفته شود ،اظهار کرد :سال گذشته
این طرح مصوبه گرفت اما برای آن ردیف بودجهای از سوی سازمان برنامه و
بودجه تصویب نشد.

