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 50برنامه برای هفته بسیج
درنیمبلوک
سدیدی 50-برنامهبرایگرامیداشتهفتهبسیج
در بخش نیمبلوک تدارک دیده شد« .فرخ دوست»،
فرمانده حوزه شهید باهنر خضری دشت بیاض در
نشستبرنامهریزیاینهفته،غبارروبیگلزارشهدا،
اجرای طرح پالک افتخار ،دیدار با امامان جمعه،
برگزاریمراسمآبرویمحله،برپایینمایشگاهچهل
سالگی بسیج و  ...را از جمله برنامه های شاخص
گرامی داشت هفته بسیج اعالم کرد .بخشدار
نیمبلوک هم با قدردانی از جوانان خضری دشت
بیاضبرایپذیراییاززائرانپاکستانیامامرضا(ع)
به مدت یک ماه ،گفت :برخورد با گران فروشان در
دستور کار است و شهروندان اگر موردی را مشاهده
کردند به بخشداری اعالم کنند« .اسماعیلی»،
شهردار خضری دشت بیاض نیز از برخی مردم این
شهربرایساختوسازهایبدونمجوزگالیهکرد.

تصویب13طرح
اشتغال زایی در قاین

 13طرح اشتغال زایی در قاین مصوب شد .مدیر
عامل صندوق کارآفرینی امید استان با اشاره به
تصویب  81طرح از  191پرونده اشتغال زایی
گفت :برای اجرای  81طرح ،هفت میلیارد
تومان تسهیالت قرض الحسنه با کارمزد  4درصد
اختصاص یافت که پرداخت آن از روز گذشته
آغاز شد« .زنگنه» ،فناوری اطالعات ،ساخت
اپلیکیشن ،راه اندازی شرکت دانش بنیان،
تراش سنگ های قیمتی ،صنایع دستی و  ...را
از طرح های اجرایی برشمرد و افزود :از مجموع
طرح ها 17 ،مورد مربوط به بیرجند و ،10 ،13
هشت و هفت طرح به ترتیب مربوط به قاینات،
زیرکوه ،نهبندان و خوسف است و بقیه طرح ها
در سرایان ،فردوس ،سربیشه ،طبس ،درمیان و
بشرویه اجرا می شود.

اسپیلت برای کالس های
طبس و بشرویه

اسپیلت های دو منظوره بیشتر در مدارس طبس
و بشرویه نصب و به کار گرفته می شود .مدیر کل
نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس ،با اشاره به
تجهیز  143کالس تا اواسط ماه آینده به سیستم
گرمایشی مرکزی گفت :تجهیز این تعداد کالس
خارج از سهمیه در نظر گرفته شده است که با نصب
علمک گاز 50 ،درصد پیشرفت دارد« .بیکی» ،از
تجهیز  889کالس در  262مدرسه به سیستم
گرمایشی استاندارد تا پایان آبان خبر داد.

شهرستان ها

7

در گفت و گوی مدیر جهاد کشاورزی با تیم خبری «خراسان جنوبی» مطرح شد:

محصوالتنهبنداندربستهدیگران

از گوشه و کنار استان

طبس صدرنشین درخانه های بوم گردی

گروه اعزامی روزنامه خراسان جنوبی در سفر به نهبندان ،ضمن رصد مشکالت
عزامی
ش تیم ا
وانتظارهای مردم ،به دنبال معرفی توانمندی های این شهرستان بود نیز تا بتواند با
گزار و
انعکاس آن و بیان مشکالت پیش روی رشد قابلیت ها ،عالوه بر ترغیب سرمایه گذاران
ا
برای ورود به این منطقه ،گره ای از کار آنان ،بگشاید .حوزه جهاد کشاورزی به دلیل وسعت و
اهمیت کار ،در برنامه های دیدار سردبیر روزنامه خراسان جنوبی ،سرپرست دفتر روزنامه
خراسان در استان و خبرنگاران آن قرار گرفت که در گفت و گویی با مدیر جهاد کشاورزی
شهرستان ،از بذرپاشی وداشت تا میوه آوری طرح ها صحبت شد.
شرایط خاص جوی نهبندان سبب شده است تا
محصوالت کشاورزی آن جزو ناب ترین ها باشد اما به
دلیلکمبودنصنایعتبدیلیوتکمیلیدراینشهرستان
 ،تولیدات منطقه با برند و بسته بندی دیگر نقاط عرضه
می شود و ارزش افزوده ای نصیب تولید کنندگان نمی
شود .مدیر جهاد کشاورزی نهبندان 916 ،رشته قنات
و چشمه که خشکسالی چندین ساله  45درصد آن را
خشک کرده است و  313حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق
را از قابلیت های آبی بخش کشاورزی شهرستان بیان
کرد و گفت :نهبندان با  400هکتار سطح زیر کشت
زیتون ،حائز رتبه اول تولید این محصول و رتبه دوم تولید
خرما در استان است و  12هزار هکتار زیر کشت پسته و
 420هکتار هم زیر کشت انار دارد.

روز بازار برای محصوالت محلی
مهندس «مالکی» افزود :برای فروش محصوالتی که
تولید آن کم است بازار محلی و روز بازار راه اندازی
شده است و مشکلی در این باره وجود ندارد ،اما فراوری
و برندسازی محصوالت پایه ،چون زیتون ،خرما و
 ...با چالش مواجه است .وی فراوری زیتون و تولید
روغن با کیفیت در شهرستان را یادآور شد و گفت:
کارگاهی برای این کار در نظر گرفته شده است که از
نظر زیرساختی مشکل دارد و به دنبال مجهز کردن آن
هستیم .وی با اشاره به این که این محصول بازار فروش
خوبی دارد اما با مشکل برندسازی مواجه است ادامه
داد :بارها شاهد بوده ایم که تولیدات نهبندان با برند
دیگر شهرستان ها عرضه می شود و با وجود برگزاری
همایش های مختلف به دلیل راغب نبودن سرمایه گذار

بخش خصوصی ،در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی کم
کار شده است که باید بخش نیمه خصوصی و دولتی به
آن ورود کند .وی به مجتمع گلخانه ای  54واحدی و
سهم 60هکتاری شهرستان برای توسعه کشت گلخانه
ای اشاره و اظهار کرد :مکان یابی و تامین زیرساخت ها
برای این کار در حال انجام است و در این باره نیاز به
همکاری بیشتر بانک ها داریم .همچنین متقاضیان
احداث گلخانه های کوچک مقیاس بسیار ولی مشکل
اساسی تامین منابع آب است .وی شرایط مجتمع
گلخانه ای شهرستان از نظر زیرساختی را خوب دانست
و از بهره برداری  9واحد این گلخانه طی سال گذشته
و امسال خبر داد و گفت :بهره برداری کامل از این
مجتمع نیاز به تسهیالت دارد .وی با بیان این که صنعت
مرغداری نهبندان نوپاست و چند سالی بیشتر از
فعالیت آن نمی گذرد می افزاید :این شهرستان حدود
 34واحد پرورش مرغ گوشتی و یک واحد پرورش 30
هزار قطعه ای مرغ تخمی دارد.

اول در پرورش شتر
اما دیگر توانمندی نهبندان به دلیل موقعیت خاص
جغرافیایی آن ،پرورش شتر است که با  12هزار نفر
شتر رسمی و  17هزار نفر شتر غیر رسمی ،رتبه اول
را در استان به خود اختصاص داده است .مدیر جهاد
کشاورزی نهبندان به اقدام های خوبی که برای توسعه
صنعت شتر داری در نهبندان انجام شده است اشاره و
اظهارمیکندکهدراینشهرستانیکمجتمعپنجهزار
نفریشترپرواریباقابلیتتولیدهزارو 800تنگوشت
قرمز فعالیت می کند و سال گذشته هم از محل منابع

سفالگری
سرایان
در مسیر
توسعه

انصاری  -طبس با  19خانه بوم گردی در استان اول است .معاون گردشگری
مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری به «خراسان جنوبی»،
گفت :در این مکان های اقامتی حداقل  50نفر مشغول به کار هستند« .عربی»،
با اشاره به این که با احداث اقامتگاه های بوم گردی جمعیت روستاها در پایان
هفته چند برابر می شود ،ادامه داد :حضور گردشگران در روستاها در خرید
محصوالت کشاورزی و صنایع دستی نقش به سزایی دارد .او ،به احداث 10خانه
بوم گردی در روستاهای استان اشاره کرد و گفت 46 :خانه بوم گردی در نقاط
مختلف شهرستان های استان فعال است .به گفته او ،از ابتدای امسال  40هزار
گردشگر ایرانی و خارجی از اقامتگاه های بوم گردی استان استفاده کردند.

اشتغالپایدار 19،واحدصنعتیپرورششترراهاندازی
شد .او با اشاره به ورود بنیاد برکت برای توسعه صنعت
شترداری ادامه می دهد :این بنگاه کالن اقتصادی در
منطقه حیدرآباد ،ایستگاه قرنطینه احداث کرد و افراد
متقاضی می توانند شترهایی با نژاد برتر را به استان وارد
کنند .در کنارآن  ،ورود دام سبک اصالح نژاد شده هم در
دستور کار است که تاکنون هزار و  200راس گوسفند
وارد استان و بین دامداران توزیع شده است .وی از
تشکیل شرکت تعاونی در منطقه حیدرآباد برای تبدیل
شدن این شهرستان به هاب شتر خبر می دهد و اضافه
می کند :بنیاد برکت برای تامین علوفه شتر ،کشت هزار
هکتار خارشتر را در دستور کار دارد و استقرار صنایع
تکمیلی مربوط به صنعت شترداری هم در برنامه است.

کینوا در سربیشه محصول داد
برداشت کینوا در سربیشه آغاز شد .مدیر جهاد کشاورزی سربیشه ،گفت :کینوا
گیاهی مقاوم به شوری و کم آبی با دوره رشد کوتاه دو ساله است که کشاورزان
سربیشه را به کشت آن ترغیب کرده است .مهندس «مریم جواد بایگی» ،با اشاره
به آغاز برداشت کینوا در  5هکتار از زمین های کشاورزی سربیشه ،پیش بینی
کرد 5 :تن محصول از اراضی زیرکشت برداشت شود .به گفته او ،سال قبل
سطح زیرکشت کینوا یک هکتار بود و امسال به  5هکتار افزایش یافت .او ادامه
داد :کینوا با نام خاویار گیاهی در آفریقا کشت می شود.

تغییر الگوی کشت
او به تغییر الگوی کشت در شهرستان با توجه به تغییر
اقلیم رخ داده و کمبود منابع اشاره و اظهار می کند :به
کشاورزان توصیه می شود به دنبال کاشت درختان
کم آب بر مانند زرشک ،عناب و  ...هم باشند که کشت
مخلوط هم برای بهره وری بیشتر از منابع و خاک در
دستور کار است ،مالکی ،درباره برنامه پرورش بز
سانان ،می گوید :بیشتر برنامه ما دو رگه گیری است
نه خالص آن ،زیرا نژاد خالص شرایط خاص خود را
دارد و زیاد جواب نمی دهد بنابراین با ورود بز سانان
نر ،اصالح نژاد در گله انجام می شود و سال گذشته
هم با  12راس ،اصالح نژاد انجام شد .البته نژادهای
دیگر هم که از افغانستان و پاکستان وارد می شود برای
تولید گوشت خوب است.

موسوی -توسعه و تجهیز کارگاه سفالگری سرایان
مراحل نهایی را طی می کند .مسئول میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی سرایان ،با بیان این که هنر
سفالگری سال  94با ورود و کمک های مالی یکی از
جوانان عالقه مند آیسک احیا و فروشگاه محصوالت
سفالی در این شهر راه اندازی شد ،افزود :این جوان در
نمایشگاه های مختلف شهرستان ،استان و منطقه ای
حضور فعال دارد و دست سازه های او با اقبال خوبی

قرق  14700هکتار مراتع سربیشه آزاد شد
مالکی:برایفروش
محصوالتیکهتولید
آنکماستبازار
محلیوروزبازارراه
اندازیشدهاست
ومشکلیدراین
بارهوجودندارد،اما
فراوریوبرندسازی
محصوالتپایه،چون
زیتون،خرما و...با
چالشمواجهاست

مواجه شده است و بازاری تا حدودی خوب و پایدار پیدا
کرد که سبب شد این هنرمند جوان به فکر توسعه و
افزایش تولیدات کارگاه خود بیفتد« .محمد عرب» ،گفت
:باپیگیریهایانجامشده 1.5میلیاردریالازتسهیالت
از طریق صندوق کارآفرینی امید و  500میلیون ریال
تسهیالت از طریق منابع در اختیار اداره کل میراث
فرهنگی،صنایعدستیوگردشگریبرایساختکارگاه
جدید و خرید تجهیزات آن پرداخت شد.

معاونمحرومیت
زداییآستانقدس
رضویدرخراسان
جنوبی:دراین
طرحپسازمعرفی
متقاضیاندارای
شرایطتوسطرابطان
آستانقدس،دام
هایسبکبانژاد
خوبخریداریمی
شودودراختیارآنان
قرارمیگیرد

 14هزار و  700هکتار از مراتع قرق سربیشه برای دامداران مجاز شهرستان،
آزاد شد .رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سربیشه ،با اشاره به آزادسازی
مناطق جنگلی و قرق شهرستان برای تغذیه دام های ذی نفع مراتع ،گفت:
امسال  124هزار و  890راس دام از  150سامانه عرفی در این مراتع به مدت
 90روز تعلیف می شود .مهندس«فتحی» ،متوسط تولید علوفه مرتعی را 60
کیلو گرم در هکتار اعالم کرد و از دامداران خواست برای تمدید پروانه بهره
برداری چرای دام به صورت الکترونیکی اقدام کنند.

فرماندار :خوسف،کمبود سوخت ندارد
مشمولی  -کمبود سوخت در خوسف نداریم .فرماندار خوسف در نشست
ستاد سوخت شهرستان ،گفت :بر اساس اطالع رسانی قبلی به روستاییان و
عشایر ،کاال برگ نفت تا خرداد اعتبار داشت و قرار بود متقاضیان در سامانه
الکترونیکی ثبت نام کنند« .شفیعی» ،افزود :اما برخی افراد ثبت نام را به تاخیر
انداخته و با مشکل سوخت مواجه شده اند که باید برای استفاده از سهمیه
سوخت با همکاری دهیاری ،شورا و نماینده شرکت نفت روستاها در سامانه
الکترونیکی سوخت ثبت نام کنند .به گفته وی ،بیشتر متقاضیان سوخت در
روستاها سالمندان هستند و در نحوه ثبت نام و ارائه مدارک ثبت نامی در سامانه
با مشکالتی مواجه شده بودند که امیدواریم با همکاری دهیاران در ثبت نام آن
ها تسریع شود .او ادامه داد :عشایر با معرفی نامه اداره امور عشایری و ثبت نام در
سامانه الکترونیکی می توانند از سهمیه سوخت بهره مند شوند.

