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میشودوچونبازارفروشرادراختیارنداریمنمیتوانیم
تولیداتراعرضهکنیم.

نماینده مردم در مجلس خواستار شد

اولویت سنجی
نیازهای منطقه ای
عرب نجات  -اولویت ها و نیازهای منطقه با
شناخت مسئوالن احصا و دنبال شود.
نماینده مردم فردوس ،طبس ،سرایان و بشرویه
در جمع مسئوالن و معتمدان بخش آیسک اظهار
کرد که آن چه به عنوان یک اولویت مهم وجود
دارد موضوع جهش تولید است .حجت االسالم
«نصیرایی» همچنین از محله عشایری «گیرک»
بغداده و بزرگ ترین معدن بنتونیت آیسک نیز
بازدید کرد و از خواسته های عشایر این محله و
معدندارمنطقهمطلعشد«.باکمال»همازفردوس
گزارشدادنمایندهمردمفردوس،طبس،سرایانو
بشرویه پس از سفری دو روزه به فردوس و سرکشی
از روستاها و پروژه های عمرانی در دست احداث
این شهرستان ،در جلسه شورای اداری فردوس
شرکت و اعالم کرد که پروژه احداث راه آهن با قوت
پیگیری شود و تا سرایان ادامه یابد.حجت االسالم
«نصیرایی» از مسئوالن استان و شهرستان ها
خواست از فرصت حضور استاندار جهادی و پرکار
استفاده کنند و کوتاهی را کنار بگذارند.

ارتقای106کیلومترشریان
مواصالتی قاین و زیرکوه
نمایندهقایناتوزیرکوهدرمجلسشورایاسالمی
در دیدار با مدیرکل راه و شهرسازی مطالبه ها
و خواسته های مردمی حوزه انتخابیه اش را با
مهندس «داعی» مطرح کرد و او هم در پاسخ
اعالم کرد که سال گذشته در این شهرستان ها
 10کیلومتر باند دوم و  19کیلومتر راه روستایی
با اعتبار  445میلیارد ریال به اتمام رسید.
مهندس«وحید داعی» گفت :امسال هم 46
کیلومتر باند دوم در این شهرستان ها احداث
می شود که شامل محورهای قاین -حاجی آباد و
قاین  -یزدان است.همچنین احداث 15کیلومتر
از محور زیرکوه  -شاهرخت نیز امسال تکمیل
می شود.
به گفته او همچنین برنامه ریزی شده است تا
دوبانده سازی محور بیرجند  -قاین تا پایان سال
مالی  99به اتمام برسد .وی تصریح کرد که یک
میلیارد تومان از تعهد اداره کل راه و شهرسازی
برای تکمیل شبکه فاضالب قاین به زودی
تخصیص می یابد و به طورحتم همه تعهد این اداره
کل که  3.5میلیارد تومان است به آب و فاضالب
پرداخت می شود.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

مکاتبهبرایفروشبهاستانها

زرشک خارج از گردونه تصمیم گیری در روزهای کرونایی

یاقوتسرخدرنبودبرنامهکبود شد
اکبری – پنج ماه تا فصل دوباره برداشت خوشه های
یاقوت فام زرشک باقی است اما این روزها دغدغه ای
کشاورزانبیرجند،قاینات،زیرکوه،درمیانوسربیشهرا
آزارمیدهد.تاپیشازشیوعکرونابازارزرشکرونققابل
توجهیداشتوباتوجهبهاینکهتعطیالتنوروزدرپیش
بود،کمترکسیتصورمیکردکهشرایطبهیکبارهتغییر
کند.جداازبحثفراوریوصادراتاینکاالیاستراتژیک
استان،یکیازبازارهایمهمعرضهاینمحصولشهرهای
مذهبی و گردشگری است اما امسال کرونا باعث شد تا
این بازار مهم درگیر چالش فروش و تقاضا به حد زیادی
با کاهش مواجه شود .حاال زرشک فصل پیش روزهای
خوبی را تجربه نمی کند ،بخش عمده ای از تولید هنوز
درانبارهاانباشتشدهوحتیازرویشاخههاجدانشده
و قیمت های خرید هم روند نزولی در پیش گرفته است.
از سویی هم گرم شدن هوا احتمال خرابی و آفت زدگی
آن را دو چندان می کند .این روزها بنا بر آمار ،بیش از12
هزار تن که حدود  60درصد محصول را شامل می شود
در انبارها و تاالرهای زرشک خشک کنی روی دست
کشاورزان مانده و دسترنج  18هزار فعال این عرصه در
معرضنابودیوافتشدیدقیمتقرارگرفتهاست.
این روزها نبود برنامه برای مدیریت این بحران در کنار
ضعف هایی چون کمبود صنایع تبدیلی ،عرضه این
محصولاستراتژیکرادرچالشینگرانکنندهقرارداده
است و این سوال را به ذهن متبادر می کند که چرا هیچ
پیش بینی و برنامه ای برای چنین روزهایی از قبل تدوین
نشده است تا زمانی که بازار فروش یاقوت سرخ با مشکل
مواجه می شود ،بتوان از آن بهره برد و دغدغه زرشک

کارانراکمکرد؟
به گفته یک فعال این میدان ،در ایام شیوع کرونا ،برای
هر قشری فکر شد اما کشاورزان بدون حمایت ماندند.
«براتی» با بیان این که زرشک این روزها در تاالرها مانده
است و در این هوای گرم بر آفت زدن آن افزوده می شود،
می گوید :نرخ زرشک در فصل برداشت به هر کیلو 80
هزار تومان رسید اما این روزها به قیمت  30تا  45هزار
تومانبهفروشمیرسد.

نیازبرایشناساندنمحصول
مدیریکواحدفراوریزرشکهمبااشارهبهاینکهاز20
هزار تن محصول تولیدی زرشک  10هزار تن یا بیشتر
در انبارها مانده است و فقط حدود  100تن آن فراوری و
راهی بازار می شود ،اظهار می کند که تولید زرشک طی
سال های اخیر چهار تا پنج برابر افزایش یافته است اما
برای بازار فروش این محصول به جز آن چه وجود دارد،
برنامه ریزی نشده و همچنان ضعیف است .به گفته وی،
توان شرکت های استان هم آن قدر باال نیست که بتوانند
آن را به کشورهای دیگر بشناسانند و باید دولت در این
زمینه کمک کند .وی با تاکید بر این که برای فروش این
محصول که ارز آوری باالیی دارد و ارزش هر کیلو زرشک
به  15دالر می رسد چندان قدمی ازسوی دولت شاهد
نبوده ایم ،می گوید :برای فروش این محصول نیاز به
شرکت های بزرگ و قدرتمند است تا در کنار فراوری کار
شناساندن این محصول را به بازارهای خارجی انجام
دهند .به گفته وی بیشتر واحدهای فعال کار بسته بندی
و خشک کردن را انجام می دهند و بخش کمی کنسانتره

رئیس سازمان تعاون روستایی هم با بیان این که زرشک
یک کاالی لوکس و بازار آن این روزها کساد است ،از
طراحی یک سامانه برای استفاده استان ها و عرضه
محصوالتشانبهشکلمستقیمخبرمیدهدومیگوید:
هر چند طراحی این شبکه به اتمام نرسیده است اما برای
فروش زرشک پیش قدم شده و با همه استان ها مکاتبه
کردهایمتابانمایندگیدراستانارتباطبگیرندومیزاننیاز
خودرااعالمکنندوبدونواسطهزرشکودیگرمحصوالت
کشاورزیاستانبرایشانارسالشود.بهگفته«ضیائیان
احمدی» زرشک خرید تضمینی و خرید حمایتی ندارد
و زرشک خریداری شده توافقی که به  100تا  300تن
توسط شرکت ها می رسد هنوز به فروش نرسیده است
و پیشنهادی برای خرید نداریم .صادرات این کاال هم به
میزان 400تا 500تنانجامشدامابرایتبادلهایمالی
مشکلوجوددارد.

توانپایینفراوری
معاون صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی
هم با بیان این که ظرفیت فراوری زرشک استان به اندازه
تولید نیست و توان فراوری آن را نداریم ،می افزاید :این
حوزهنیازبهسرمایهگذارداردوشرایطبازاربهسببکرونا
برایعرضههمهمحصوالتفلهنابهساماناست«.بیکس»
ادامهمیدهد:هرچندزرشکخشکشدههمفراوریمی
شوداماتمایلکارخانهدارانبهزرشکتازهاستدرحالی
که کشاورزان میل ذخیره زرشک در بارگاه ها و عرضه به
شکلخشکوپفکیرادارند.ویازمکاتبهبادیگراستان
ها برای فروش زرشک خبر می دهد و می گوید :برای
سرمایهگذاریدرحوزهصنایعغذاییوتبدیلیمحصوالت
کشاورزی به دنبال سرمایه گذاری کالن هستیم چون
صنایع خرد راهگشا نیست .تعداد صنایع خرد استان در
حوزه فراوری محصوالت کشاورزی به 10مورد می رسد
کهبرخیفراوریزرشکرادرکناردیگرمحصوالتانجام
می دهند اما توان صنعتی استان برای فراوری زرشک
پاییناست.

تسهیالتابالغنشد
معاونبهبودتولیداتباغیسازمانجهادکشاورزیاستان
نیزمیگوید:باشیوعکرونامصرفمحصولیمانندزرشک
پایین آمد« .رضایی» با بیان این که صادرات این محصول
سال گذشته رونق خوبی داشت اما با شیوع کرونا روند
آن متوقف شد و حال این روزها صادرات کمی انجام می
شود ،می افزاید :با رونق گرفتن بازارها ،امیدواریم روند
فروش بهتر شود .وی با اشاره به این که در بارگاه های
زرشک خشک کنی به سبب داشتن دستگاه های تهویه
شرایطبراینگهداریمحصولبهتراست،اظهارمیکند
کهابالغیبرایپرداختتسهیالتبهکشاورزانمتضرراز
کرونادریافتنشدهاست.
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از گوشه و کنار استان

محله دامداری رقه در انتظار صدور پروانه
پورغزنین -احداث محله دامداری روستای رقه بشرویه 6سال است که در انتظار
صدور پروانه به سر می برد .فرماندار بشرویه در دیدار با مدیرکل دامپزشکی اعالم
کرد که موضوع احداث محله دامداری روستای رقه با متقاضیان باال از سال 93در
حال پیگیری اما هنوز مشکل مجوز صدور پروانه آن حل نشده است و می طلبد با
همکاری شبکه دامپزشکی این موضوع هرچه سریع تر رفع شود«.شفیعی» ادامه
داد :با توجه به این که تعداد قابل توجهی از مردم بشرویه دامدار هستند می طلبد
تا برای رفع نیازهای دامداران هرچه سریع تر مجتمع پلی کلینیک دامپزشکی
در این شهرستان راه اندازی شود .دکتر «اصغرزاده» مدير کل دامپزشکی استان
نیز موافقت خود را برای اعطای مجوز به منظور صدور پروانه محله دامداری رقه،
اعالم کرد و برای رفع مشکالت تاسیس مجتمع درمانی دامپزشکی توسط بخش
خصوصی در شهرستان قول مساعد داد.

شواری آموزش و پرورش
مرزی با  6دستور کار
شورای آموزش و پرورش مناطق مرزی با دستور کار بررسی  ۶موضوع در حوزه
شهرستان های مرزی استان در سربیشه تشکیل شد .به گزارش «خراسان
جنوبی» در این جلسه که با حضور فرماندار سربیشه ،مدیر کل آموزش و پرورش،
فرمانداران و مدیران آموزش و پرورش مناطق مرزی برگزار شد موضوع ها و
موارد حوزه آموزش و پرورش در چهار شهرستان سربیشه ،نهبندان ،زیرکوه و
درمیان مورد بررسی قرار گرفت.

آستان قدس در قاین دارالشفا می سازد
احداثدارالشفایمرکزجراحیمحدودامامرضا(ع)قاینوابستهبهآستانقدس
رضوی به مناسبت بزرگداشت دهه کرامت در قاین آغاز شد .به گزارش «خراسان
جنوبی» عملیات احداث این پروژه بهداشتی و درمانی با اعتبار اولیه  30میلیارد
ریال شروع شد و برای اتمام آن نیز  150میلیارد ریال دیگر اختصاص می یابد.

دستور برای مسکن محرومان بشرویه
زیرساخت های مورد نیاز مسکن محرومان بشرویه باید هرچه سریع تر تامین
شود .فرماندار بشرویه اعالم کرد که تامین نشدن زیر ساخت آب ،برق و گاز در
مسکن محرومان از هیچ نهاد و اداره ای پذیرفتنی نیست« .شفیعی» ادامه داد:
 420مسکن محرومان این شهرستان حدود  62درصد پیشرفت فیزیکی دارد
که تا پایان تیر باید ساخت این واحدهای مسکونی به مراحل پایانی نزدیک شود.

دهگردشی مسئوالن نهبندان
فرماندار و نماینده نهبندان و سربیشه در مجلس از روستاهای مهدی آباد،
چاهداشی و آتشکده علیا بازدید کردند.به گزارش «خراسان جنوبی» در این
دهگردشی مسائل و مشکالت روستاها توسط اعضای شور اهای اسالمی،
دهیاران و روستاییان مطرح شد و مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

