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اخبار
چهارشنبه  24بهمن 7 . ۱۳۹۷جمادیالثانی  .۱۴۴۰شماره 2930

رنگ خاکستری بخشید .برودت هوا ،برف ،باران
و توفان گرانی ،همه و همه نتوانست مانع از موج
خروشان ملت شود ،حدود  30خبرنگار خارجی
که برای پوشش خبری جشن انقالب به تهران آمده
بودند اخباری را مخابره کردند که بسیاری از آن چه
می دیدند و می شنیدند خالف تصوری بود که از
ایران داشتند .واقعا باید به ملت دستمریزاد گفت،
اگر چه مسئوالن عموما در قالب بیانیه و کالم از
حضور مردم تشکر کردند ولی انصاف اقتضا می کند
مسئوالن،تقدیرلفظیرابهتقدیرعملیتبدیلکنند
و مردم گرمی عملی این تقدیر را در زندگی و کاهش

یادداشت سردبیر

تلفن056- 32448050 :
نمابر- 056-32448054:پیامک2000999:

علی ولی زاده

ستون حرف مردم روزنامه خراسان
جنوبی انعکاس دهنده صادق نظرها،
انتقادها و مشکالت شماست.

مردم ،منتظر «علی برکت ا »...عملی
دیروز نوبت مردم بود و امروز نوبت مسئوالن است،
حضور خیره کننده مردم در راهپیمایی  22بهمن
دنیا را به حیرت واداشت و تحلیل گذشته آن ها را

* مدیران اداره کل آموزش و پرورش پاسخ دهند
که چرا برخی ورودی های سال  ۹۱و  ۹۲دانشگاه
فرهنگیان که بر اساس معدل تقسیم بندی شده اند،
با وجود تعهد خدمتی به منطقه ،موردی و به صورت
خاص جابه جا می شوند؟
*جادهمسیرروستاهایدونخی،کالتهنظرجاجنگ،
حاجی عطا و  ...از توابع درمیان چند سال است که به
صورت ناتمام آسفالت اما به دلیل بارندگی ها و ...
دست اندازهایی در این مسیر ایجاد شده است که این
موضوع تردد وسایل نقلیه و خودروها را با مشکالتی
مواجه می کند و در صورت عبور خودروها از روی
برخیدستاندازهاحتیامکانازدستدادنتعادل
و وقوع حوادث ناگوار وجود دارد .مسئوالن برای
ترمیم این مسیر اقدام کنند.
* هیچ کسی با صنعت گردشگری مخالف نیست اما
احترام به ارزشها ،آداب و رسوم و فرهنگ مناطق
گردشگری ،برای گردشگران ضروری است بنابراین
انتظارمیرودگردشگرانیهمکهبهطبسسفرمیکنند
بهاینموضوعورعایتآنتوجهبیشتریداشتهباشند.
*باتشکرازحضوراستانداردرطبس،گالیهایازبرخی
مسئوالنوجوددارد؛اینکهچرادربارهواگذاریزمین
به جوانان بدون مسکن و جلوگیری از افزایش بی رویه
قیمت مسکن در طبس تصمیم گیری یا مصوبه ای در
جلسهباحضوراستاندارانجامنشدهاست؟
* ساکن مسکن مهر فاز دوم نهبندان هستم ،بعضی
افراد خودروهای سنگین خود را در کوچه های شش
متریپارکمیکنندواینموضوعسببسلبآسایش
ساکنانمیشود.مسئوالنفکریبهحالماهمبردارند.
* با گذشت چند روز از چاله کنی برای نصب علمک
گاز در نوغاب درمیان ،هنوز برای پر کردن آن اقدام
موثریانجامنشدهاست.درکناراینموضوعآسفالت
برخیخیابانهایاصلیروستانیازبهلکهگیریدارد.
* مسئوالن امر ،اتاقی برای نگهداری خشت های
آرامستان رو به روی حسینیه در نهبندان بسازند.
گاهی خشت های ساخته شده به دلیل نبود مکان
مناسب ،در اثر بارش باران از بین می رود و زحمت و
هزینه دوباره برای ساخت آن ایجاد می شود.
* التهابات ایجاد شده در بازار مسکن و جوالن
داللها و واسطه گران تا کی قرار است گریبانگیر
مردم باشد!؟ آیا زمان اقدام جدی و به هنگام برای
رفع این بحران نرسیده است؟
*چندیپیشمزایدهفروشزمیندرطبسبرگزارشداما
بسیاریاززمینهایموردمزایدهتوسطبرخیدالالنو...
خریداریشد.حالچشمامیدمردمبهمسئوالناستکه
بااقدامجدیمشکلمردمرابرایتهیهزمینرفعکنند.

قیمت ها شاهد باشند .نگارنده با این گفته که همه
دزدند ،کارآمد نیستند و  ...موافق نیست و معتقد
است منشا این شعار از اردوگاهی است که  40سال
تالش خود را ناکام می بیند ،به قول وزیر امور خارجه
درجوابترامپ،آمریکا 40سالاستکهدرعملیات
علیهایرانشکستمیخورد.بهمدیرانانتقادداریم
ولیاینانتقادبهمعنایناکارآمدییاخیانتنیست،
انصافا عموم مدیران ایران قابل دفاع هستند و وجود
معدود افرادی را نمی توان به کل ،حمل کرد ،حمل
کل به جز غیرعقالنی است قاعدتا جز را نمی توان
مالک قرار داد .البته تاکید می کنم انتقاد داشتن،

نمایندهمردمدرپاسخبهسؤال«خراسانجنوبی»دربارهمحوربیرجند-قاین

عبادی:براینوبختمتاسفیم
گروه خبر  -کاری نبوده که برای توجه و پیگیری پروژه بیرجند –
قاین انجام نداده باشیم ،اما هنوز برای عبور از این محور باید برای
خود وصیت کنیم و از بابت این محور برای آقای نوبخت متاسفیم.
این مطلب را نماینده مردم بیرجند ،درمیان و خوسف روز گذشته
در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار ما از وضعیت پیگیری ها
درباره محور بیرجند – قاین گفت و اظهار کرد :توقع ما از وزیر راه و
شهرسازی برای تکمیل سریع این پروژه زیاد است و تاکنون تذکر،
اخطار و استیضاح انجام شده است اما دیگر نمی دانم چه راهی
باید رفت؟ حجت االسالم «عبادی» افزود« :نوبخت» متولی این
راهها بوده و بودجه را در دست دارد ،رسانهها باید مطالبه گری
کنند و تیتر بزنند و بارها به صورت طنز بیان کردیم ای کاش رشت
هم جزو خراسان جنوبی بود .وی با اشاره به این که برخی مسائل را
مسئوالن استان پیگیری میکنند اما متولی برخی پروژهها وزارت
راه و شهرسازی است تاکید کرد :خبرنگاران باید آن ها را بیشتر از
گذشته به چالش بکشند .وی با اشاره به راه آهن و با بیان اینکه
توقع نمایندگان مجلس از وزیر راه و شهرسازی در این زمینه بیشتر

تشکراستاندارازحضورحماسیمردم

است ،ادامه داد :ردیف
ملی بودجه این پروژه در
سالهایگذشتهگرفته
شد و توقع این بود که
بیشتر از این پیشرفت
داشته باشد و اکنون
از ایستگاه یونسی به
سمت بیرجند حدود
 30کیلومتر زیرسازی
آن انجام شده است.

استاندار خراسان جنوبی در پیامی از حضور حماسی
و آگاهانه مردم شریف استان در راهپیمایی 22بهمن
تشکر کرد .در پیام معتمدیان آمده است :درود خدا بر
ارواح طیبه شهدای انقالب اسالمی و صدها درود بر
شمامردمانقالبی،مومنوهمیشهدرصحنهخراسان
جنوبی که بار دیگر با حضور پرشور در راهپیمایی 22
بهمن ،همراه و همگام با ملت شریف ایران اسالمی،
حماسه ای ماندگار آفریدید و پیوند قلبی تان را با
آرمان های واالی نظام مقدس جمهوری اسالمی و
والیت فقیه به نمایش گذاشتید و به همه بدخواهان
نظام ثابت کردید که در برابر هر نوع توطئه دشمن و
پلیدی مستکبران ،تا آخرین نفس خواهیم ایستاد و
در راه دفاع از آرمان های امام راحل و نظام مقدس
جمهوری اسالمی و پیروی از رهبر عظیم الشان هیچ

• •آب و راه ،مشکل اساسی استان

 8تنسیبزمینیبیننیازمندان
توزیعشد
بیش از هشت تن سیب زمینی بین هزار و 600
خانوار نیازمند و اقشار ضعیف بیرجند توسط
مرکز نیکوکاری هیئت ابوالفضلی بیرجند توزیع
شد .رئیس هیئت عامل مرکز نیکوکاری هیئت
ابوالفضلی بیرجند با اشاره به این که این مرکز برای
استفاده از کمکهای مردمی و ترویج روح انفاق و
نیکوکاری در جامعه و گسترش آن از ظرفیت خیران
و مردم نیکوکار بهره میگیرد گفت :در زمینه کمک
به نیازمندان  300جفت کفش و مقداری گوشت

غیر از قبول نداشتن یا خائن دانستن است .فراموش
نکنیم آن ها که آزادی ،اسالمی و اخالق مداری را از
بنیانقبولندارندمیخواهندالقاکنندکهاینخانه
از بن ویران است!! به نظر آن ها بنیان ،تعریفی غیر از
تعریف خدایی و انسانی دارد که شرح آن فراتر از این
کوتاهنوشتهاست.جانسخناینکهامروزپسازاین
شاهکارمردمدرجشنانقالب،نوبتمسئوالناست
بهویژهرئیسجمهور.آقایروحانی!ولومعلیبرکت
ا ...را تغییر دهید و با آهنگ نرم قیمت ها و اشتغال به
سالممردمعلیکبگویید.مردم،منتظر«علیبرکت
ا»...عملیهستند.

تعطیلی بازار بیرجند در
حمایت از دولت
روزنامه خراسان در شماره  1087به تاریخ
 20فروردین ماه  1332در مطلبی در صفحه
 4آورده است :بمنظور پشتیبانی از دولت
دیروز از صبح تا ظهر بازارهای شهر بیرجند
تعطیل و افراد حزب ایران با شرکت عده
کثیری از اهالی با دادن دمونستراسیون در
خیابانها حرکت مقارن ساعت  9و نیم مقابل
تلگرافخانه رفته و بوسیله بلندگوی سیار
بیانات موثری ایراد و از طرف اهالی ابراز
احساسات بعمل آمد و تلگرافی هم به مرکز
مخابره گردید.

یافت که این اعتبار تا پایان سال مالی است بنابراین پیمانکار
پروژه باید تا قبل از اتمام سال مالی این پروژه را اجرا کند .وی با
اشاره به این که خراسان جنوبی اولویت وزارت نیرو در بارورسازی
ابرهاست و امروز هوافضای سپاه استان فناوری باروری ابرها را
به دست آورده است گفت :نوع مصرف آب در خراسان جنوبی در
بخش کشاورزی بیشتر شکل غرقابی است که حتی هلند که غرق
آب است این گونه و به شکل غرقابی آب را مصرف نمی کند و باید
این شیوه آبیاری اصالح شود.

• •بی توجهی رئیس جمهور به مجمع نمایندگان

«عبادی» با اشاره به اینکه مشکل اساسی در استان راه و آب است
و باید رسانه ها مطالبه گری بیشتری از مسئوالن کشوری داشته
باشند افزود :پروژه بیمارستان خوسف ردیف ملی نداشت اما سال
گذشته اعتباری بالغ بر هفت میلیارد تومان به این پروژه اختصاص

چیز نمی تواند کوچک ترین خللی بر پیوند عمیق
مردم و نظام وارد کند.

خراسان جنوبی  66سال پیش
در روزنامه

وی بـا بیـان اینکه سـفر رئیـس جمهـور برکاتی بـرای اسـتان دارد
و امیـد اسـت هـر چـه سـریع تـر سـفر بـه اسـتان محقـق شـود اظهار
کـرد :پیشـنهاد میشـود قبـل از سـفر به اسـتان دیـداری بـا مجمع
نمایندگان اسـتان داشـته باشـد هر چند تاکنون در هیـچ دوره ای
رئیـس جمهـور تـا ایـن حـد بـه دیـدار مجمـع نماینـدگان بـی توجـه
نبـوده اسـت .نماینـده مـردم سـه شهرسـتان اسـتان در پاسـخ بـه
سـوال خبرنـگار مـا مبنـی بـر رایزنـی بـرای سـفر رهبـر انقلاب بـه
اسـتان افـزود :در یـک دیـدار کـه بـه همـراه نماینـده ولـی فقیـه در
اسـتان بـا ایشـان داشـتیم آن جـا مطـرح شـد کـه سـفری به اسـتان
داشـته باشـند و ایشـان هـم فرمودنـد مانعـی نـدارد و پیگیـر تحقق
این سـفر هسـتیم زیرا حضـور رهبری ،بـرکات بسـیار زیـادی برای
توسـعه اسـتان دارد.

تازه گوسفندی توسط خیران خریداری و به این
مرکز تحویل شد« .حسین پور» افزود :تقویت فرایند
شناسایی ،ارتباط و تعامل موثر با اشخاص حقیقی و
حقوقی تأثیرگذار ،تمرکز بر محله و محلهگرایی در
امور خیریه با محوریت هیئت ،ایجاد همبستگی،
توازن اجتماعی در جامعه و ارتقای فرهنگ انفاق و
نیکوکاری و شناسایی نیازمندان واقعی و کمک به
رفع نیازهای ضروری آن ها با تأکید بر توانمندسازی
آن ها از اهداف ایجاد این مرکز است.

فتحآبادفردوسبیشترینبارندگیراداشت

فعالیتسامانهبارشیتاظهر
سـامانه بارشـی تا قبل از ظهـر امـروز در اسـتان فعال
و بـارش هـا بـه صـورت بـرف و بـاران خواهـد بـود.
کارشـناس هواشناسـی اسـتان گفـت :بـه تدریـج از
بعدازظهـر امروز بـا تضعیف سـامانه بارشـی و کاهش
ابـر ،بـرای امشـب کاهـش دمـای هوا پیـش بینـی می
شـود« .نخعـی» بـا اشـاره به ایـن کـه فـردا نیز شـرایط
جـوی نسـبتا پایـداری در اسـتان حاکـم خواهـد بـود
بیشـترین میـزان بارندگـی روزهـای اخیـر تـا سـاعت
 9:30روز گذشـته را بـرای مهویـد فـردوس بـا ثبـت
 48میلـی متـر اعلام کـرد .وی بیشـترین میـزان
بارندگـی هـا را از ابتـدای سـال زارعـی تـا صبـح روز
گذشـته مربـوط بـه فتـح آبـاد فـردوس بـا  165میلـی
متـر اعلام کـرد و گفـت :طـی مـدت یـاد شـده آریـن
شـهر  128میلـی متـر ،فـردوس  122میلـی متـر،
خضـری  111میلـی متـر ،حاجـی آبـاد  104میلـی
متـر ،محمدشـهر  101میلی متر ،قایـن  99.2میلی
متـر ،سـرایان  96میلـی متـر و زهـان  88میلـی متـر
بارندگـی داشـته اسـت .وی میـزان بارندگـی هـای
سـال زراعـی جـاری در مرکـز اسـتان را  77.7میلـی
متـر دانسـت و افـزود :در طاهرآبـاد فـردوس ،76
سربیشه  ، 63خوسف  ، 61اسدیه ،دیهوک و ارسک
هر کدام  ،39عشـق آباد  ،33خور  ،28بشرویه ،26
طبـس  24و نهبنـدان  11میلـی متـر بارندگـی ثبـت
شـده اسـت.

درمیان رفته بودند که در آبنمای جاده خودروی آن
ها که تویوتای دو کابین بود واژگون و دچار آبگرفتگی
شد و در این حادثه مادر بعد از نجات از داخل خودرو
به بیمارستان منتقل شد اما جان باخت.مهندس
«میرجلیلی» ،افزود :دو پسر او مفقود شده اند که تا
لحظه ارسال گزارش هنوز نجات گران موفق به نجات
آنهانشدند.بهگزارشخبرنگارما،بارشبرفوباران
همچنینسببریزشکوهدرکیلومتر 30محورگناباد
–فردوسشدکهباتالشتیمهایراهداریبازگشایی
شد.همچنینمحورسرایان-کریمو-کاخکنیزبرف
روبی شد .بارش برف؛ روستاهای کوهپایه ای بخش
آیسکراطیروزهایگذشتهدربرگرفتکهارتفاعبرف
درکریمو،مصعبیوگردنهکاخکبه 30تا 50سانتی
متر رسید .ادامه گزارش حاکی است ،بارش های 24
ساعت گذشته سبب جاری شدن روان آب و گل و الی
درروستاهاوبرخیدیگرازمناطقاستانشد.

سیلجانیکنفرراگرفت
تماشایسیلدرگزیکدرمیانسببشدیکنفرجان
خودراازدستبدهدودونفرهممفقودشوند.مدیرکل
مدیریتبحراناستانداری،گفت:عصرروزگذشتهدو
پسربههمراهمادرخودبهتماشایسیلدرشهرگزیک

مجتمع بزرگ شتر مرغ عابدیان روبان برید

نگین سرمایه گذاری در کویر
افتتاح مجتمع شترمرغ عابدیان با قابلیت 150
قطعه مولد همزمان با جشن انقالب سرمایه کویر
را تغییر داد و پرده ای از خالقیت جوانان این خطه
را به نمایش گذاشت.
معاون امور اقتصادی استاندار گفت :مهم تر از راه
اندازی این مجتمع ،چند منظوره بودن آن است
این که قرار است محصوالت آن فراوری شود و در
قالب کفش ،کیف ،صابون و  ...روی قفسه های
بازار قرار گیرد.
«عابدی» با اشــاره به مهاجرت معکوس سرمایه
گذار افزود :وقتی عشق ،محبت به وطن و جوانی
تــوام می شود معجزه می کند و کار رنگ و روی
دیگری به خود می گیرد .وی ضمن قدردانی از
مهاجرت سرمایه گذار به موطن خودش تصریح
کرد :ایجاد چنین مجتمعی در این خطه ،عالوه
بر ایجاد اشتغال ،سبب افزایش سرمایه و رونق
اقتصادی منطقه می شود.
مهمان ویــژه مراسم در راستای ایجاد اشتغال و
تشویق به مهاجرت معکوس به تسهیالت اختصاص
یافته به مجتمع پرداخت و گفت این مجتمع دو
میلیارد تومان تسهیالت با سود  6درصد دریافت
کرد و  500میلیون تومان آورده داشته است.
مجتمع در زمینی به وسعت  340هزار متر مربع
راه اندازی شده است که در سال می تواند چهار
هزار جوجه تولید و زمینه اشتغال  20نفر را فراهم
کند .همچنین در صورت فراوری محصوالت قادر
است برای بیش از  100نفر به صورت غیر مستقیم
اشتغال ایجاد کند.معاون استاندار در حاشیه
افتتاح مجتمع از غرفه محصوالت فــراوری شده
شتر مرغ مجتمع نیز بازدید کرد و افزود :استاندار
از فراوری محصوالت تولیدی بسیار استقبال می
کند ومعاونت اقتصادی نیز آمادگی کامل دارد از
توسعه این مجتمع در حــوزه فــراوری محصوالت
مانند چرم و صابون و روغن و پر و ...شتر مرغ که
در این مجتمع تولید می شود و قابلیت صادرات را
نیز دارد حمایت کنیم.
عابدی تصریح کرد :با شرایطی که در بازدید از این
مجتمع دیدیم انتظار می رود مدیران و فرماندار
کمک کنند تا به عنوان یک برند در استان مطرح

معاون اقتصادی استاندار:
با شرایطی که در بازدید از این
مجتمع دیدیم انتظار می رود
مدیران و فرماندار کمک کنند تا به
عنوان یک برند در استان مطرح
شود و بحث فراوری محصوالت
این مجتمع الگویی باشد برای
دیگر تولیدی های استان که فقط
به دنبال خام فروشی نباشند
شود و بحث فراوری محصوالت این مجتمع الگویی
باشد برای دیگر تولیدی های استان که فقط به
دنبال خام فروشی نباشند.

اقدام خوب جوان این خطه

فرماندار بشرویه در آیین بهره بــرداری از پروژه
مجتمع پ ــرورش شتر مــرغ بــا تشکر از پــدر امیر
عابدیان از خیران نیک نام این خطه گفت :تشکر
ویــژه از پــدر امیر عابدیان دارم کــه فــرزنــدش و
خودش مایه خیر و برکت در این شهرستان هستند
و الحق کارهایی انجام داده اند که زبان ما قادر به
بازگو کردنش نیست«.علیرضا زمان زاده» افزود:
امیر عابدیان سرمایه گذار مجتمع پرورش شترمرغ
از جوانان بومی این خطه است که کارهای خوبی
در منطقه انجام داده و با توجه به پشتکاری که ما
از او دیده ایم امیدوارم شاهد رونق و اشتغالزایی او
در این شهرستان باشیم.
وی با اشاره به این که با سرمایه گذاری هایی که
امسال انجام شده است برای  2۸۷نفر در بخش
خصوصی و  164نفر در بخش دولتی اشتغال

ایجاد شده است ،اظهار کرد :خوشبختانه در این
بخش از استاندارد آمارها جلوتر هستیم و نشان
از فعالیت خوب مدیران در شهرستان است.وی
با اشاره به این که مدتی است جوانان بشرویه در
حــوزه گردشگری و بــوم گــردی اقداماتی خوبی
انجام داده اند که قابل تقدیر است ،تصریح کرد:
در حوزه معدنی هم به تازگی گام های برداشته
شــده اســت که با توجه به ایــن که در شــروع کار
هستیم انتظار نداریم طی دو سه سال شق القمر
انجام شود ،اما آینده ای روشن در بخش معدن
پیش روی ما اســت.وی در بخش دیگر سخنانش
گفت :در حوزه کویر فعالیت های در بخش نمک
درمانی دنبال می شود که با توجه به زمان درمان
امکان ماندگاری گردشگران در منطقه فراهم
خواهد شد .وی در پایان از سرمایه گذاری عابدیان
در خــصــوص مجتمع پـــرورش شتر مــرغ تشکر
کرد.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد
کشاورزی استان نیز در ادامه این آئین گفت«:شتر
مرغ» بهترین جایگزین برای دام سبک است.
مهندس «اشرفی» با اشاره به فقیر بودن مراتع و
کمبود نزوالت جوی گفت« :شتر مرغ» از پتانسیل
بالقوه ای برخوردار است و بهترین جایگزین برای
دام سبک با توجه به شرایط در استان است.
وی بــا اش ــاره بــه پ ــرورش بــه روش سنتی اظهار

داشت :بعضی عالقه مندان با توجه به مقاوم بودن
این دام در شرایط روستایی به روش سنتی اقدام
به پرورش شتر مرغ داشته اند که با بررسی میدانی
کارشناسان سازمان برآورد می شود  ۷۸00شتر
مرغ در این سیستم پرورش داده می شود.
«اشرفی» با اشاره به مشکالت پرورش دهندگان
شتر مرغ افزود :عدم تکمیل بودن زنجیره تولید
مانند عدم کشتارگاه از جمله مشکالت پرورش
دهندگان اســت که به همت سرمایه گ ــذاران و
سازمان و بانک ها احداث خواهد شد.
معاون سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد:
اقلیم خشک منطقه خراسان جنوبی جهت پرورش
شتر مرغ بسیار مناسب بوده و تا کنون  13واحد
پرورش شتر مرغ پرواری با ظرفیت  3۸10قطعه
و  5واحد شتر مرغ توام با ظرفیت 2۸55قطعه به
بهره برداری رسیده است.
«اشرفی» با اشاره به سرعت تکثیر باالی شتر مرغ
و رشد خوب آن ادامــه داد :مقدار قابل مالحظه
ای از گوشت منطقه و خــارج از استان را تامین
می کندکه امروز با توجه به پتانسیلی که در این
حوزه وجود دارد عالقه مندان زیادی به این حوزه
روی آورده اند که شاهد یک صد پروانه تاسیس با
ظرفیت بالغ بر  42000قطعه صادر شده که در
آینده شاهد بهره بــرداری آن خواهیم بود«.امیر

فرماندار بشرویه:
امیر عابدیان سرمایه گذار
مجتمع پرورش شترمرغ از
جوانان بومی این خطه است که
کارهای خوبی در منطقه انجام
داده و با توجه به پشتکاری که
ما از او دیده ایم امیدوارم شاهد
رونق و اشتغالزایی او در این
شهرستان باشیم
عابدیان» مدیر مجتمع نیز در ادامه این آئین گفت:
خراسان جنوبی به جهت این که از مراتع طبیعی
زیادی برخوردار نیست و در منطقه گرم و خشک
کشور قرار دارد بهترین موقعیت را برای گسترش
ایــن صنعت دارد.عــابــدیــان با اشــاره به وضعیت
اشتغال کشور از مسئولین استان و شهرستان
بشرویه خواست تا برای گسترش این صنعت در
استان و کمک به جوانان در این صنعت راهنمایی
نمایند و مقدمات را برای حضور جوانان به این سو
تسهیل کنند.وی تصریح کــرد :این مجموعه که
امــروز شاهد افتتاح آن هستیم با ظرفیت 150
قطعه در مساحت  34هزار متر و با اشتغال زایی
 20نفر می باشد.

مدیریت بانک کشاورزی
خراسان جنوبی

مدیریت بانک کشاورزی خراسان جنوبی نیزگفت:
در بازدید ازروند احداث مجتمع شتر مرغ عابدیان
ایــن مجتمع از جمله پــروژه هــای نمونه دررونــد
احــداث است«.قزباش» با اشــاره به روند احداث

بدون وقفه مجتمع و همچنین همکاری و ارتباط
مستمر با کارشناسان حــوزه مربوطه را از جمله
مــوارد قابل قبول این مجتمع عنوان کرد.مدیر
جهادکشاوزی بشرویه در این آیین ضمن تبریک
ایام ا ...دهه فجر از متولی مجتمع پرورش شتر
مرغ  150قطعه ای در این شهرستان قدر دانی
کــرد و گفت :از امیر عابدیان فرزند حــاج علی
اکبر عابدیان به عنوان یکی از خیران مدرسه ساز
شهرستان تشکر می کنم؛ زیرا او با وجود این که
ساکن مشهد بود ،اما مهاجرت معکوس انجام داد و
به زادگاه پدریش آمد تا برای مردم شهرش سرمایه
گذاری کند.
«سرچاهی» از سرمایه گذاری این جوان در بشرویه
قدر دانی کرد و افزود :در شرایط اقتصادی حاکم
اقدام او گام بزرگی در راستای اقتصاد مقاومتی
محسوب می شود.
وی با اشاره به ظرفیت  150قطعه ای این مجتمع
ادامـــه داد :بــرای راه انـــدازی ایــن مجتمع یک
میلیارد و  200میلیون تومان از تسهیالت اشتغال
روستایی ستفاده شده که برای  20نفر اشتغال
زایی کرده است.سرچاهی با اشاره به این که در
شهرستان بشرویه واحد سنتی و صنعتی شترمرغ
وجود دارد ،بیان کرد :مجتمع پرورش شتر مرغ
عابدیان نیز از سیستم صنعتی در چرخه کارخود
استفاده می کند و  400هزار قطعه جوجه ریزی
در ســال دارد که قابل توجه اســـت.وی تصریح
کرد امیدواریم با توجه به ظرفیت و اقلیم خشک
شهرستان بتوانیم در این عرصه دامداران را به این
سمت سوق دهیم و شهرستان بشرویه را در سطح
پایلوت در حوزه پرورش شتر مرغ مطرح کنیم.
سرچاهی در پایان از مجتمع شتر مرغ عابدیان به
عنوان مزرعه نمونه یاد کرد و افزود یکی از ویژگی
هایی که مجتمع دارد حضور و بــازدیــد مستمر
متخصص دامپزشک می باشد که کیفیت مجموعه
را در پی داشته است.در پایان افتتاح نامه مجتمع
به دست معاون استاندار و مسولین شهرستان
به امضا رسید و به عنوان یادگاری لوح یاد بود و
تندیس افتتاح مجتمع به مسولین از طرف مدیر
مجتمع اهدا گردید .گزارش ویژه

