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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

گفت و گو

مدیرجهادکشاورزیاعالمکرد:

اجرای موفقیت آمیز اصالح نژاد دام درطبس
فرخ نژاد-مهم ترین معضل حوزه صنعت شترداری
استان در حال حاضر موضوع قاچاق آن است.
معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی
استان در گفتگو با«خراسان جنوبی» جمعیت شتر
استان را  29هزار و  500نفر اعالم کرد و گفت:
از نظرجمعیت دامی شتر خراسان جنوبی دومین
استانبعدازسیستانوبلوچستانبهحسابمیآید.
دکتر«مدرسی» یکی از مشکالت اساسی شترداران
استان را پایداری خشکسالی ها دانست و افزود:
خشکسالی های مستمر سبب شده تا به جمعیت
دامی شتر استان به دلیل وابستگی به مرتع و علوفه
،بیشترین خسارت وارد شود و شترداران منطقه را
با مشکل جدی دراین زمینه مواجه کند.وی دیگر
مشکل شترداران استان را مبتال شدن این حیوان
به بیماری های نوظهور عنوان و خاطرنشان کرد:
این مشکل به سبب این که خراسان جنوبی استانی
مرزی است و عالوه براین قاچاق شترهای غیر
بومی که از این استان عبور داده می شوند یا به آن
وارد می شوند باعث بروز بیماری های نوظهور در
این جمعیت دامی استان شده است.به گفته وی
قاچاق شتر یک تهدید جدی برای خراسان جنوبی
به حساب می آید که باید تدابیر الزم دراین زمینه
برای به مخاطره نیفتادن جمعیت دامی شتر در
استاناندیشیدهشود.معاونتولیداتدامیسازمان
جهاد کشاورزی استان با بیان این که در زمینه تامین
علوفه شترداران هم قرار است از محل اعتبارات
خشکسالیمنابعی در سالجاری در اختیار سازمان
قرار گیرد تا به شترداران هم کمک شود ادامه داد:
سال گذشته برای کمک به شترداران علوفه مدت
دار در اختیار آن ها قرار گرفت ،البته در دو سه سال
اخیر قیمت نهاده های دامی دارای ثبات قیمت بوده
است که خود یک اقدام مثبت به حساب می آید.

• •طرح هویت گذاری جمعیت شتر

دکتر«مدرسی» قسمت عمده بیماری های نوظهور
در جمعیت دامی شتر و قاچاق این حیوان را متاثر
از استان سیستان و بلوچستان دانست و افزود:
واردات دامی شتری که در مرزهای این استان
انجام می شود خراسان جنوبی را هم تحت تاثیر قرار
داده است به همین دلیل معاونت امور دام سازمان
جهاد کشاورزی استان طرحی را با عنوان هویت
گذاری جمعیت شتر خراسان جنوبی به استانداری
و دیگر نهادهای مرتبط و متولی پیشنهاد داده است
تا بتوان با اجرایی شدن این طرح بین جمعیت شتر
بومی و غیر بومی تفکیک قائل شد.به گفته وی اگر
این طرح اجرایی شود مشکالتی که هم اکنون برای
نقل و انتقال جمعیت دامی شتر در استان در زمینه
فروش و جابه جایی بین مراتع خراسان جنوبی وجود
دارد هم رفع می شود.وی ادامه داد :دراین طرح از
پالک هایی که زیر پوست شتر جاسازی می شود و
نام آن هم آی .ار.اس.ار .دی است استفاده می شود
و این قابلیت را دارد که می توان به وسیله دستگاه
از فاصله دور هویت یک شتر را شناسایی کرد.وی
اجرایی شدن این طرح را در گرو تامین اعتبار آن
دانست و افزود :برای اجرای این طرح در سال اول
یک میلیارد تومان پیشنهاد شده است اما باید دید
چقدر با این اعتبار پیشنهادی موافقت می شود.

• • اعتباری در بخش علوفه نداشتیم

معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی
استان منابع تامین اعتبار خشکسالی را ماده های
 10و  12عنوان کرد و گفت :ماده  10ماده ای است
که می توان از محل آن اعتبار برای یارانه کنسانتره
یا علوفه گذاشت اما از این محل در یکی دو سال
گذشته هیچ اعتباری برای بخش دام اعالم نشده و
درسالجاریهمپیشنهادشدهتاازاینمحلمنابعی
اختصاص یابد که اولویت تامین نهاده های دامی
برای شتر است زیرا شتر یک پتانسیل بسیار خوب
برای خراسان جنوبی به حساب می آید«.مدرسی»
با بیان این که اعتباری از این محل چه در بحث
شتر شیری و چه گوشتی نداشته ایم تا بتوانیم در
اختیار آن ها قرار دهیم در مورد تسهیالتی که باید
در اختیار شترداران قرار گیرد هم این گونه توضیح
داد که حدود سه سال است صندوق توسعه ملی که
مهم ترین منبع تامین تسهیالت در بخش دام و طیور
استمنابعیپرداختنمیکندکهایناقداماعتراض

وگالیه سازمان جهاد کشاورزی استان ،وزارت جهاد
کشاورزی و حتی نمایندگان استان را در پی داشت
طوری که بارها در این زمینه مکاتباتی با نهادهای
مرتبط انجام شد .وی ادامه داد :این ممنوعیت
در سال جاری برداشته شده است اما باز هم جای
امیدواری دراین زمینه وجود ندارد زیرا بخش دام
و طیور جزو اولویت های ششم صندوق توسعه ملی
برای پرداخت تسهیالت به حساب می آید.وی
تصریح کرد :اگر در سایر موارد بخش امور دام این
سازمان منابع و نقدینگی داشته باشد به طورحتم
به شتردارانی که درخواست آن ها ثبت سامانه شده
تسهیالت و اعتباراتی اختصاص یافته است.

• •جمعیت شتر کاهش نیافت

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی
استان مدعی است که جمعیت دامی شتر استان در
سال خشکی ها نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش
هم داشته زیرا قبل از وقوع خشکسالی جمعیت این
حیوان حدود  27تا  28هزار نفر بوده و اکنون 29
هزار و  500نفر است.به عالوه در سال هایی که با
قهرطبیعتمواجهبودیمجمعیتدامسبکوسنگین
استان کاهش یافته اما جمعیت شتر افزایش یافته
استزیرابیشترشتردارانبهپرورششترشیریروی
آورده اند ،هرچند برخی هنوز هم همان طور به شکل
سنتی به پرورش شتر گوشتی که از مرتع تغذیه می
کنند مشغولند.همچنین برخی از شترداران مدعی
هستند که تصادف شتر با وسایل نقلیه هم در کنار
خشکسالی ها و از بین رفتن مراتع در جمعیت شتر
گوشتی که محل تغذیه آن ها مرتع است در این سال
ها تاثیرگذار بوده است.به گفته وی بیشتر جمعیت
شتر مرتعی استان به ویژه در شهرستان های طبس
و سرایان در این خشکسالی ها به شدت کم شده اما
در دیگر نقاط استان چون این حیوان به صورت واحد
و مجتمع پرورش می یابد کم نشده و اکنون 90واحد
پرورش شتر در استان فعال است و میزان تولید شیر
شتر در استان  30برابر شده است.

• •توسعه صنعت شیر شتر

وی توسعه صنعت شترداری به ویژه شتر شیری
را یکی از سیاست های معاونت امور دام وزارت
جهاد کشاورزی دانست و افزود :دراین زمینه نیز
اقداماتی شروع شده که از جمله آن اصالح نژاد
شتران شیری است زیرا شیر شتر دارای خواص
دارویی بوده و ارزش افزوده باالیی دارد.به گفته
وی ارزش افزوده شیر شتر به حدی است که هر
کیلوگرم شیر گاو یا گوسفند هزار تا دو هزار تومان
است اما یک کیلوگرم شیر شتر بین  15تا  16هزار
تومان قیمت دارد.وی خاطرنشان کرد :معاون
بهبود تولیدات دامی استان طرحی در زمینه
سامان دهی تولید شیر شتر در خراسان جنوبی به
استانداری ارائه کرده طوری که مقدمات کارهم
آماده است تا بتوان در زمینه بسته بندی صنعتی
شیر شتر در استان واحدی ایجاد کرد.
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گزارش

جمعیت شتر طبس نصف شد

رختسیاهبهتنعروسبیابان
فرخ نژاد-توقف قهر طبیعت در منزلگاه خراسان
جنوبی به دهه دوم حضور نزدیک می شود و حضور
کاروان خشکسالی سبب شده تا حیوان نجیب بیابان
ها وصحرای استان هم کم بیاورد و در مقابلش زانو
بزند طوری که در این سال ها طبس که یکی از قطب
های پرورش شتر خراسان جنوبی به حساب می آید و
زمانی حدود  16هزار نفر شتر در بیابان و صحراهای
طبس منزل داشتند اکنون تعداد آن ها به حدود 6
هزار نفر رسیده است یعنی حدود  10هزار نفر شتر
این شهرستان قربانی خشکسالی شده و نتوانسته اند
از کمند قهر طبیعت بگریزند و جان سالم به در ببرند.
برای نگهداری تعدادی هم که مانده اند هم اکنون
ساربانان با مشکالت عدیده ای مواجهند و نمی توانند
هزینه های حفظ این حیوان را تامین کنند و از دولت و
دولتمردان می خواهند که در ردیف بودجه خشکسالی
این مالداران را هم ببینند زیرا چاه های دامداری آن ها
خشکیده ،دامپزشکی به ساربانان اجازه حمل و نقل
شتر را نمی دهد و هیچ کس هم برای کاهش مرگ
و میرهایی که در اثر برخورد این حیوانات با وسایل
نقلیه اتفاق می افتد فکری برنمی دارد.گستردگی
مشکالتی که شترداران طبس با آن مواجهند پهنایی
به وسعت کویر این شهرستان دارد که نیازمند این است
تا دولتمردان به مددشان بیایند و شاید کمی از باری
که بر دوش صحرانشینان سنگینی می کند کاسته
شود.دو هفته قبل معاون بهبود تولید دامی وزارت
جهاد کشاورزی طبس دیداری از دامداری های این
شهرستان داشت و قرار شد واحدهای کوچک پرورش
شتر شیری در دستور کار قرار گیرد تا کمی از آالم
شترداران طبس و استان کاسته شود اما زخمی که
خشکسالی بر دل ساربانان این شهرستان و استان برجا
گذاشته مرهمی بیش از این می طلبد.

• • پرورش شتر شیری

یک شتردار طبس با خرسندی از این که دامداران این
شهرستان به ایجاد واحدهای شتر شیری کوچک
روی آورده اند می گوید :حمایت از این شترداران که به
تازگی پا به این میدان گذاشته اند نیازمند ورود بخش
خصوصی برای سرمایه گذاری در ایجاد بخش های
فرادستی این صنعت است.
«رسول عراقی» با اشاره به حمایت هایی که نماینده
مردم فردوس ،سرایان ،بشرویه و طبس در مجلس
شورای اسالمی از تولیدات دامی و موضوع اصالح
نژاد دام در حوزه انتخابیه خود دارد می افزاید :همین
حساسیت ها و حمایت ها سبب شد تا حدود دو هفته
قبل دکتر «امیر حسنخانی» ،دکتر«مالصالحی» معاون
بهبود تولیدات دامی و رئیس مرکز اصالح نژاد دام
کشور و یکی از پزشکان متخصص دنیا که برای اولین

حکایت

بار انتقال جنین شتر را انجام داده و دارای تخصص
الزم در حوزه شتر است به شهرستان های فردوس،
سرایان ،بشرویه و طبس سفر کند که در این سفر برنامه
ریزی های الزم برای توسعه و تقویت صنعت شترداری
این شهرستان ها و استان انجام شد که به طورحتم با
این اتفاقات در آینده نزدیک شاهد تحولی عظیم در
حوزه شترداری استان و طبس خواهیم بود.به گفته وی
ایجاد تحول در صنعت شترداری استان و طبس حمایت
دولت و استانداری خراسان جنوبی را به صورت ویژه
می طلبد تا بتوان جمعیت شتر موجود خراسان جنوبی
را شناسایی و از واردات بی رویه شتر به کشور و استان
جلوگیری کرد.به عالوه چون در حال حاضر شترداران
با مشکل انتقال این دام از سوی دامپزشکی مواجهند
نیز باید تدابیر الزم اندیشیده شود تا این مانع هم از پیش
روی صاحبان این صنعت برداشته شود.

• • 10هزارنفر شتر کم شد

این شتردار طبس جمعیت شتر شهرستان را بر اساس
آماری که مسئوالن اعالم می کنند بیش از  7هزار
نفر اعالم می کند اما مدعی است شمار این حیوان
بیابان با توجه به تصادفاتی که اتفاق افتاده و استمرار
خشکسالی ها خیلی کمتر از این است و به حدود 6
هزار نفر می رسد البته قبل از وقوع پایدار قهر طبیعت
تعداد این حیوان در طبس به  16هزار نفر می رسید.به
گفته وی از نژادهای بومی شتر طبس برای تولید کرک
و گوشت استفاده می شود و شتر شیری ندارد و به طور
معمول نژادهای شیری خارجی هستند.یکی دیگر از
شترداران طبس مشکالت صاحبان این صنعت را نبود
تسهیالت ویژه برای بخش شترداری در ردیف بودجه
های مختلف از جمله خشکسالی ،مجوز ندادن حمل
و نقل به شترداران از سوی دامپزشکی به دلیل وجود
برخی بیماری ها ،تصادف های زیادی که بین شتران
و وسایط نقلیه انجام می شود ،خشک شدن چاه های
دامداری و ...عنوان می کند که همین تنگناها رغبتی
برای پرورش شتر در طبس باقی نگذاشته است.
وی که آماری از تعداد شترانی که در اثر تصادف با
وسایط نقلیه از بین رفته اند ندارد می افزاید :بیشتر
جمعیتشترطبسمربوطبهبخشهایمرکزی،عشق
آباد و روستای حلوان است.اوهم خواستار توجه ویژه
استانداری و دولتمردان به این صنعت در حال افول
می شود و ادامه می دهد :کشورهای حاشیه خلیج
فارس از جمله امارات در حال سرمایه گذاری روی
شتر هستند زیرا این حیوان با قیمت گزاف به ویژه
شترهای شیری خرید و فروش می شوند.

• •نیمی از شتران از بین رفتند

مدیر جهاد کشاورزی طبس آماری متناقض با آنچه

شترداران این شهرستان از تعداد شتران دارند ارائه
می دهد و می گوید :در این شهرستان اکنون  7هزار
و  600نفر شتر توسط  381دامدار پرورش داده می
شوند که حدود  80درصد در مراتع و  20درصد در
واحدهای پرواربندی پرورش می یابند.مهندس«داوود
بخشایی» می افزاید :آمار این حیوان سال 13 ،84
هزار و  200نفر بود که بر اثر خشکسالی ها نیمی از
جمعیت شتر طبس از بین رفته است.به گفته وی در
شهرستان طبس کشتارگاه ویژه شتر وجود ندارد ولی
در همان کشتارگاه های گوسفند و گاو ماهیانه به طور
میانگین  30نفر شتر کشتار و در فروشگاه های داخلی
شهرستان یا به صورت خرده فروشی توزیع می شوند.
وی با اشاره  به این که تسهیالتی برای پرورش شتر
پرداخت نمی شود پیشنهاد می کند همانند گلخانه ها
و شیالت تسهیالت پرورش شترازمحل صندوق توسعه
ملی با اولویت پرداخت شود.دیگر این که باتوجه به
خشکسالی های اخیر وکاهش آب چاه های مالداری
اعتبار کافی به منظور انتقال آب ،احداث آبشخور،
تجهیز چاه های مالداری و احداث آب انبار در مراتع
برای شترداران در نظر گیرند.

توسطشرکتپشتیبانیاموردامازطریقانعقادقرارداد
با شترداران و پرداخت اعتبار به منظور تسطیح راه های
دامداری برای حمل آذوقه و تامین آب شتران در مراتع
ازدیگرخواستههایشتردارانطبساست.بهگفتهوی
 ،باتوجه به صادر نشدن پروانه چرای شتر ،پیگیری برای
این مورد و واگذاری مراتع به شترداران برای حفظ و
حراست از منابع ملی از طریق سازمان جنگل ها و مراتع
کشور ضروری به نظر می رسد.مدیر جهاد کشاورزی
طبس نصب عالئم هشدار دهنده در جاده های محل
عبور شتران به منظور جلوگیری از تصادفات جاده ای
توسط اداره کل راه و شهرسازی و راهنمایی و رانندگی،
اطالع رسانی و افزایش آگاهی عموم مردم برای اهمیت
مصرف گوشت شتر در سالمت انسان از طریق نصب
پالکارد و بنر توسط مراکز بهداشت ،پرداخت تسهیالت
سرمایه ای برای پرورش و خرید شتر داشتی و تولید
شیر با توجه به اهمیت مصرف آن در سالمت انسان،
توزیع سموم رایگان یا یارانه ای و سم پاشی جایگاه شتر
توسط اداره کل دامپزشکی ،پیگیری ردیف اعتباری
خاص پرورش شتر از سوی وزارت جهاد کشاورزی و
برگزاری کالس ها وبازدیدهای آموزشی ترویجی را
از دیگر خواسته های شترداران طبس عنوان می کند.

وی توزیع جو و علوفه مدت دار با توجه به خشکسالی
هایچندسالهاخیردرمنطقه رادیگرخواستهصاحبان
این صنعت دامی طبس می داند و می گوید :هیچ گونه
تسهیالت اختصاصی دربخش پرورش شتروجود
ندارد بنابراین پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش
به شترداران به منظور خرید نهاده های دامی و کاهش
آثار خشکسالی مناسب خواهدبود.به عالوه پرداخت
اعتبارالزمبهمنظوربیمهرایگانشترهاباتوجهبهتلفات
دام ها بر اثر خشکسالی و حوادث جاده ای نیز ضروری
است.همچنین تضمین خرید گوشت شترهای پرواری

• •شتر عامل تخریب مراتع نیست

• •خواسته های شترداران

«بخشایی» می افزاید :برخالف نظربرخی ازافرادکه
معتقدند شترعاملی تخریب کننده است چرای
شتردرمراتع باعث هرس بوته های مراتع شده واین
امرباید مدنظرسازمان جنگل ها ومراتع قرار گیرد.به
گفته وی تاکنون اقدامی در زمینه ایجاد واحد فرآوری
شیر شتر دراین شهرستان انجام نشده است.وی ادامه
می دهد :بیشترجمعیت شتر شهرستان در مراتع
دارین ،حلوان ،پروده ،بخش دستگردان و دیهوک
پرورش داده می شود.

