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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

الزم ،ادامه می دهد :گرانی خوراک شترمرغ به حدی
است که بیشتر تولید کنندگان و پرورش دهندگان شتر
مرغ توان تامین آن را ندارند و در صورت تامین ،با توجه به
قیمتفراوردههایشترمرغآنرامتناسبنمیدانند.
این تولید کننده با بیان این که دخل پرورش دهندگان
شترمرغدردوسالاخیرباخرجشانبرابرینمیکندودر
بیشترمواقعحتیبیشترازدخلشاناست،میافزاید:این
وضعیتسببشدهاست تابیشترپرورشدهندگانشتر
مرغ در سرایان از این صنعت خارج شوند.به گفته او طی
سهسالاخیراقدامبهپنجدورهپرورششترمرغگوشتی
کردم که فقط در یک دوره سود نصیبم شد و چهاردوره
دیگرمتضررشدم.

از گوشه و کنار استان

کمبود واکسن دام و
طیور در قاینات
واکسن دام و طیور در قاینات با کمبود مواجه
است.رئیس شبکه دامپزشکی قاینات در کمیته
آنفلوآنزای حاد پرندگان این شهرستان ،خواستار
پیگیری کمبود واکسن دام و طیور در قاینات
و افزایش سهمیه شهرستان شد«.محمودی»
با اشاره به شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد
پرندگان در خراسان جنوبی افزود :خوشبختانه
هنوز این بیماری در بین واحدهای مرغی
شهرستان شیوع نیافته است ،اما احتمال شیوع
بیماری در قاینات با توجه به باال بودن واحدهای
طیور وجود دارد.وی از فعالیت  71واحد طیور در
قاینات خبر داد«.اسحاقی» نماینده مردم قاینات
و زیرکوه نیز با تاکید برنظارت بیشتر دام پزشکی
بر واحدهای دامی و کشتارگاه از پیگیری برای
افزایش سهمیه واکسن خبر داد.

تنگناهای  4روستا روی
دایره
فرماندار و مسئوالن نهبندان پای درد دل مردم
روستاهای قدمگاه ،چهارفرسخ ،علی رئیس و
بیچند نشستند .به گزارش«خراسان جنوبی»
در ابتدای این دهگردشی ها گزارشی از مسائل
و مشکالت و همچنین فعالیت های انجام شده
در آن روستاها توسط اعضای شوراها و معتمدان
ارائه شد و سپس هر یک از مدیران ادارات
شهرستان به پاسخ گویی موضوع های مطرح
شده پرداختند و در نهایت فرماندار دستورات
الزم را برای بررسی و اقدام برخی خواسته های
آن ها صادر کرد.بنابراین گزارش درخواست
اينترنت پرسرعت ،آب رسانی و اصالح شبکه
های فرسوده آب ،تسریع در تکمیل برخی منازل
در حال ساخت ،ادامه اجرای طرح هادی،
گازرسانی ،رسیدگی به پرونده های مردم در
منابع طبیعی ،کم عرض و نامناسب بودن روکش
جاده ،اختصاص زمین برای ساخت و ساز از
جمله خواسته های اهالی این روستاها بود.

 4.5میلیارد ریال کاالی
قاچاق
ماموران انتظامی فردوس در بازرسی از
یک کامیونت انواع کاالی قاچاق به ارزش
چهارمیلیارد و ۵۰۰میلیون ریال کشف کردند.
سرهنگ« شجاعی نسب» معاون هماهنگ کننده
فرمانده انتظامی استان گفت :ماموران در
بازرسی از کامیونت  924هزار نخ سیگار ،هزار
و  750بسته تنباکوی میوهای و ۶حلقه الستیک
خارجی کشف و یک نفر را دستگیر کردند.

نونواری خانه تاریخی
حقیقی

جوانانعالقهمند
 2هزار قطعه شتر مرغ  ،سرمایه گذاران سرایانی در حال نابودی است

پرورش شتر مرغ اوج نگرفته در حال سقوط
مسئول امور دام
مدیریت جهاد
کشاوری سرایان:
بیش از  2هزار
قطعه شتر مرغ
در سرایان وجود
دارد و فقط  4واحد
پرورش پروانه
دارد و بقیه واحدها
به صورت سنتی
اداره می شود

موسوی-آنچهسببشدهاست تاپروبالصنعتنوپای
شترمرغدرسرایانبریزد،نبودتعادلبینفروشمحصول
تولیدی و تامین نهاده های مورد نیاز این صنعت است
طوریکهمیزاننبودنترازویسرمایهگذارانصنعتشتر
مرغدرشهرستانسببشدهاستتانهتنهارکوددامنگیر
آن ها شود بلکه برخی سرمایه گذاران عطای این سرمایه
گذاریرابهلقایشببخشند.بهگزارش«خراسانجنوبی»
بااینکهفعالیتصنعتشترمرغدرسرایانعمریکوتاه
دارد اما وضعیت حاکم بر این صنعت سبب شده است تا
سرمایه گذاران دلسرد شوند زیرا به جای این که سرمایه
گذاری آن ها رو به بهبود باشد ،با ضرر و زیان و وارد شدن
خسارتهایهنگفتهمراهاست.

عمدهچالشبرایسرمایهگذاران ُخرد
پرورش دهنده
شتر مرغ :در
شرایطی که سال
گذشته شترمرغ
پرواری کیلویی
 ۴۰هزار تومان
بود ولی با وجود
افزایش قیمت
نهاده ها ،هر کیلو
کمتر از 35هزار
تومان خریداری
میشود در حالی
که خوراک در
حالت معمولی 2تا
2/5برابر افزایش
یافته است

آن طور که یکی از جوانان سرایانی پرورش شتر مرغ ،می
گوید :افرادی که با پروانه اقدام به سرمایه گذاری در این
صنعت کرده اند به عناوین مختلف خوراک و نهاده های
موردنیازراتامینمیکنند«.حسندولتشناش»بااشاره
بهگرانیودردسترسنبودنخوراکطیورادامهمیدهد:
اغلبپرورشدهندگانشترمرغسرایانوخراسانجنوبی
خردهمالکانیهستندکهبادریافتتسهیالتاشتغالاین
کارراآغازکردهاندوبیشتربدونپروانهفعالیتمیکنند.
به گفته او ،این خرده سرمایه گذاران اکنون برای تهیه
خوراک با مشکل مواجه هستند زیرا وقتی برای دریافت
نهادهبهجهادکشاورزیهممراجعهمیکنندتامینآنرا
منوطبهدریافتپروانهمیدانند.
او با بیان این که مزارع سنتی و بدون پروانه در سرایان و
خراسان جنوبی تحت فشار زیادی قرار دارند و بیشترین
خسارت ها را متحمل شده اند ،می افزاید :این خرده
سرمایهگذارانبههیچوجهنمیتوانندذرتوسویایمورد

نیازطیورخودراتهیهکنند.

افزایش 2.5برابریقیمتنهادهها
وی به قیمت بسیار باال و رها شده خوراک مورد نیاز
شترمرغ در بازار آزاد اشاره و اظهار می کند :در شرایطی
که سال گذشته شترمرغ پرواری کیلویی ۴۰هزار تومان
بود ولی با وجود افزایش قیمت نهاده ها ،هر کیلو کمتر
از35هزار تومان خریداری میشود در حالی که خوراک
در حالت معمولی دو تا 2.5برابر افزایش یافته است.این
کارآفرینصنعتشترمرغنبودکشتارگاهراازعللکاهش
قیمتشترمرغپرواریمیداندوادامهمیدهد :احداث
کشتارگاه شترمرغ برای کاهش هزینه های تحمیلی بر
پرورش دهندگان واحدهای شترمرغ خراسان جنوبی
ضروریاست.

سودبادالالن
یکی دیگر از پرورش دهندگان شترمرغ در سرایان هم
رکود حاکم بر بازار این صنعت را متذکر می شود و می
گوید :اکنون فعالیت در این حوزه نه صرفه اقتصادی
داردونهمحصوالتتولیدیبهقیمتتمامشدهبهفروش
می رود.به گفته او صاحبان واحدهای پرورش شترمرغ
با مشکل فروش شترمرغ های زنده مواجه هستند و
خریدار به قیمت تمام شده وجود ندارد و فقط دالالن در
این بازار جوالن می دهند و بیشتر به دلیل اطالع از رکود
در بازار با کمترین قیمت یا مدت دار اقدام به خرید می
کنندوتولیدکنندگانمجبوربهفروشباشرایطتحمیلی
دالالنهستند،چراکهباهرروزتاخیرهزینهبیشتریبابت
خوراکمصرفیبرآنانتحمیلمیشود«.احمدسپاسی»
از جوانان فعال در عرصه شتر مرغ با گالیه از نبود نظارت
متولیان بر نحوه عرضه و تامین خوراک و بقیه نهاده های

عطر نرگس در دبی
گل های نرگس خراسان جنوبی به امارات صادر
شد.رئیس سازمان تعاون روستایی با اشاره به آغاز
خرید توافقی گل نرگس از آبان ،گفت :سه هزار
شاخه گل نرگس از استان به شهر دبی صادر شد.
«ضیائیان احمدی» افزود :به دلیل شیوع بیماری
کرونا بازار محصوالت گیاهی با مشکل فروش مواجه
شد که تعاون روستایی با عاملیت یکی از تشکلهای
خود در خوسف اقدام به اجرایی کردن طرح خرید
توافقی گل نرگس کرد.به گفته او در این مدت ۵۰
هزار شاخه گل نرگس از کشاورزان استان خریداری
شد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
 60درصد افزایش داشت .او با اشاره به این که برای

معرفی و افزایش بازار فروش گل نرگس در تهران و
مشهد هماهنگیهای خوبی انجام شده است ،ادامه
داد :در این زمینه با شرکتهای دانش بنیان برای
فرا وری این گل خوشبو در حال رایزنی هستیم که
سبب رونق بخشیدن به بازار فروش این محصول
خواهد شد .او به پرداخت بخشی از مطالبات نرگس
کاران استان اشاره و اظهار کرد :قیمت خریداری
شده گل نرگس بر اساس کیفیت و اندازه بین ۶۰۰
تا  ۸۵۰تومان است.مدیرتعاون روستایی استان با
اشاره به این که محدودیتی در خرید گل از کشاورزان
وجود ندارد ،افزود :خرید گل نرگس از کشاورزان تا
اوایل اسفند در استان ادامه دارد.

منزل تاریخی حقیقی قاین مرمت و به سازی
شد«.عباس زاده» رئیس اداره میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی قاینات اعالم کرد:
این بنا با اعتبارات مشارکتی مورد مرمت قرار
گرفت و سبک سازی و اندود کاهگل پشت
با مهای ضلع غرب و شمال منزل و همچنین
خاکبرداری و هدایت آبهای سطحی از جنب
دیوار انجام شد .منزل حقیقی به شماره4804
 ۴در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و مورد
حفاظت وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی قرار دارد.

دردهای درمان زیرکوه
فرماندار زیرکوه در بازدید رئیس دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند از زیرساخت های بهداشتی و
درمانی این شهرستان ،دردهای این حوزه را
فهرست کرد.
« عربشاهی» اعالم کرد :بیماران در این شرایط
حساس مجبورند برای دریافت خدمات تخصصی
به بیرجند یا قاین مراجعه کنند که افزون بر
مشکالت دوری مسیر ،هزینه درمان را افزایش
میدهد.
او با اشاره به این که اکنون زیرساختهای
بهداشتی خوبی در شهرستان در دست اجراست
گفت :مرکز جامع سالمت زهان  ۵۰درصد
پیشرفت فیزیکی دارد که با تعهد  800میلیون
تومانی یکی از خیران عملیات اجرایی این طرح
به اتمام می رسد.
فرماندار زیرکوه اظهارکرد که بیمارستان 32
تختخوابی کوثر در زلزله سال  76را ه اندازی
شد و متعلق به تامین اجتماعی است که در اختیار
دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته است و به همین
دلیل باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.
به گفته او اکنون بیمارستان کوثر فقط با
بخشهای داخلی ،اطفال و اورژانس به مردم
خدمات ارائه میکند و زیرساختهای بهداشت
و درمان این شهرستان نیازمند ارتقا ست.

رایزنی برای تامین خوراک فوالد قاینات از خواف
رایزنیها برای تامین خوراک اولیه مجتمع فوالد
قاینات از معادن خواف در حال انجام است.
مدیر عامل شرکت ملی فوالد ایران در سفر به
قاینات گفت :بهترین منطقه برای رساندن گندله
سنگ آهن به این مجتمع منطقه خواف است و
پیگیر یهای الزم برای این که بتوانیم سهمیه
خوبی را برای این مجتمع در نظر بگیریم در جریان
است و امیدواریم با پیگیریهایی که نماینده منطقه
و استاندار هم انجام میدهند سهمیه خوراک
خوبی برای کارخانه تامین شود تا با حداکثر
ظرفیت کارکند.نادری درباره تامین نیروهای
مورد نیاز مجتمع فوالد هم گفت :این مجتمع
مجموعهای است که مردم توقع دارند با استخدام
و بومی گزینی ،تعداد زیادی در آن شاغل شوند.

به گفته او تالش بر این است تا با بهر هبرداری از
حداکثر ظرفیت صنعتی در این مجتمع بستری
فراهم شود که هم توزیع شغل مناسب و هم ثروت
مناسب برای منطقه داشته باشیم.حجت االسالم
والمسلمین«رحمانی» امام جمعه قاین هم خواستار
به کارگیری نیر وهای بومی و تامین مواد اولیه از
نزدیکترین مکان برای کارخانه فوالد قاینات شد.به
گزارش«خراسان جنوبی» مجتمع فوالد با سرمایه
گذاری هشت هزار میلیارد ریالی در دو بخش تولید
آهناسفنجیوفوالدسازیدرحالاجراستکهمرحله
اول آن در قالب تولید آهن اسفنجی با ظرفیت ساالنه
 800هزار تُن تا دهه فجر به بهره برداری می رسد.
افتتاحاینطرحبرای 400نفربهطورمستقیموبیشاز
سههزارنفربهصورتغیرمستقیمشغلایجادمیکند.

قرص های غیر مجاز در اتوبوس
مأموران انتظامی در بازرسی از اتوبوس مسافربری
انواع قرص و داروی غیرمجاز و سوخت قاچاق
به ارزش یک میلیارد و  800میلیون ریال کشف
کردند.فرمانده انتظامی قاینات گفت :ماموران
انتظامی شهرستان به منظور اجرای طرح ممنوعیت
ورود کاالی قاچاق ،هنگام کنترل خودر وهای

عبوری یک اتوبوس را متوقف کردند.
سرهنگ« زال بیکی» افزود :ماموران در بازرسی
از خودرو هزار لیتر سوخت قاچاق و انواع قرص و
دار وهای غیرمجاز کشف کردند که ارزش ریالی
کاالی مکشوفه توسط کارشناسان یک میلیارد و
 800میلیون ریال برآورد شد.

او به اشتغال جوانان در این حوزه اشاره و اظهار می کند:
صنعتشترمرغدرسرایانبهدلیلنوپابودنوتنوعفعالیت
درآن،بیشترمورداقبالجوانانقرارگرفتهاستومیتواند
به میدانی بزرگ در تولید فراوردههای گوشتی کشور و
صادرات آن و اشتغال جوانان تبدیل شود.به گفته وی با
حمایتمسئوالنونظارتبیشتربربازارنهادههایدامی،
زمینهرشدوتوسعهاینصنعتوافزایشاشتغالفراهممی
شود بنابراین متولیان باید برای تامین خوراک مورد نیاز
اقدام و بستر فروش فراورده های شترمرغ را فراهم کنند
تاریسکسرمایهگذاریدرپرورششترمرغکاهش یابد.

فقط 4واحددارایپروانه
مسئول امور دام مدیریت جهاد کشاورزی سرایان نیز به
روندروبهشداینصنعتطیسالهایاخیردرشهرستان
اشاره و اظهار می کند :بیش از دو هزار قطعه شتر مرغ در
سرایان وجود دارد و فقط چهار واحد پرورش پروانه دارد
و بقیه واحدها به صورت سنتی اداره می شود.مهندس
«منوری» با اشاره به اشتغال زایی مستقیم  30نفری
صنعت شتر مرغ در سرایان این صنعت را سود آور می
داند و اضافه می کند :با کاهش قیمت خوراک و نهاده ها
این صنعت به اوج سود دهی خود باز می گردد.او ادامه
می دهد :با توجه به کاهش  50درصدی آب چاه های
کشاورزی،کشاورزانمنطقهچارهایجزحرکتبهسمت
پرورش شتر مرغ و دامپروری ندارند .وی نوسان بازار را
سببدلسردیپرورشدهندگانشترمرغمیداندوآینده
ای پرسود و روبه توسعه در این صنعت را به دلیل مصرف
پایینآبیوهزینهپایینتاسیساتنویدمیدهد.

سرمایه گذاران صبور باشند
او فعاالن این عرصه را به صبر و تحمل بیشتر توصیه و
خاطرنشانمیکند:سرمایهدراینحوزههمانندخریدو
فروشدربازار تلفنهمراه و...نیستکهازسودآنیوزیاد
برخوردار شوند.وی مدیریت صحیح و با برنامه و پرهیز از
عجله را عامل موفقیت و سوددهی در پرورش شتر مرغ
میداندوادامهمیدهد:باهمینوضعیتکنونیخیلی
ازپرورشدهندگانشترمرغکهبابرنامهفعالیتدارنداز
سودآوریتاحدودیمناسباینصنعتراضیهستند.

شهرستان ها
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خروجی جلسه
در اسدیه برگزار شد

بزرگداشت شهید وحدت

مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور
جمعی از مسئوالن استانی و محلی در اسدیه برگزار شد.نماینده مردم بیرجند،
درمیان و خوسف در این مراسم سردار سلیمانی را محور وحدت دانست و گفت:
حاج قاسم هم در زمان حیاتش وحدت آفرین بود و هم بعد از شهادتش عامل
وحدت ملت شد«.حسین خسروی» ادامه داد :حاج قاسم و رزمندگان مدافع
حرم با ایستادگی و مقاومت خود عزت و کرامت را به ایران و جهان اسالم هدیه
کردند و عملکرد رزمندگان جبهه مقاومت باعث شد داعشی که دشمنان اسالم
ادعا میکردند سال های سال ماندگار خواهد ماند ،از بین برود.حجت االسالم
والمسلمین «خزاعی» امام جمعه اسدیه هم حرکت در مسیر وحدت امت اسالمی
را مصداق بارز عمل به مکتب شهید سلیمانی دانست.مولوی«عبدالهی» امام
جمعهاهلسنتاسدیهنیزتقویتوحدتبینمسلمانانراسببشادیروحشهدا
و به ویژه شهید سلیمانی به عنوان پرچم دار وحدت در جهان اسالم اعالم کرد.

امام جمعه باغشهر اسالمیه:

مدیران از روزمرگی خارج شوند
با کمال -مدیران باید از یکنواختی و روزمرگی خارج شوند.امام جمعه باغشهر
اسالمیه درنشست با خبرنگاران فردوس و اسالمیه  ،اهمیت کارخبر و اطالع
رسانی را متذکرشد وگفت  :یکی از رسالت های مهم خبرنگاران ایجاد روحیه
مطالبه گری بین مردم است ،چرا که وقتی مشکالت مردم در رسانه ها انعکاس
می یابد و به گفتمان عمومی تبدیل می شود ،مسئوالن عزم خود را جزم می
کنند تا هرچه زودتر مشکل را حل کنند.حجت االسالم والمسلمین «شاکری»
افزود :برخی مدیران دچاریکنواختی و روزمرگی شده اند و باید از این حالت
خارج شوند و جلساتی که درشهرستان برگزار می شود باید برای مردم دارای
پیامدهای مثبت باشد و فقط به تقدیر و تشکر از یکدیگر سپری نشود .وی با بیان
خاطره ای از یک جلسه سه ساعته که با هدف معارفه یکی از مدیران فردوس
برگزار شد ،اظهارکرد که بخش عمده ای از این جلسه سه ساعته به تقدیر و تشکر
از همدیگرگذشت و بعد هم از کسانی که از قلم انداخته بودند عذرخواهی کردند
در حالی که به طور قطع این گونه جلسه ها هیچ تأثیری بررفع مشکالت مردم
ندارد .دراین نشست ،خبرنگار خراسان جنوبی به نمایندگی از خبرنگاران،
صداقت  ،امانت و به روز بودن را از ویژگی های یک خبرنگار دانست وگفت:
این که ما به انعکاس مشکالت مردم می پردازیم برای برخی از مدیران مربوط
ناخوشایند است و تعبیر گیردادن توسط خبرنگار را به کار می برند درحالی که
رسالت اصلی خبرنگار این است که مطالبات مردم را به گوش مسئوالن برساند.

رزمایش توزیع واکسن خوراکی طیور
رزمایش توزیع رایگان واکسن خوراکی طیور در قاینات برگزار شد«.سجادی» مدیر
جهادکشاورزیقایناتاعالمکرد:دراینرزمایشتوزیعرایگان واکسنخوراکیطیور
برای 400قطعهطیورانجامشد.همچنینواکسیناسیون 200راسدامسبکانجام
وهزارمترمربعاماکندامیرایگانضدعفونیوسمپاشیشد.

