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در اولین روز از گرامیداشت هفته دولت انجام شد؛

افتتاح کارخانه تولید خوراک آماده دام،
طیور و آبزیان در شیروان
طی مراسمی و در اولین روز از گرامیداشت
هفته دولــــت ،بــا حــضــور نــمــایــنــده مــردم
شیروان در مجلس شورای اسالمی ،معاون
هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان
شمالی ،فــرمــانــدار شــیــروان و جمعی از
مسئوالن شهرستانی و استانی ،کارخانه
تولید خوراک آماده دام ،طیور و آبزیان در
شیروان افتتاح شد.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای
اسالمی در ایــن مراسم با تاکید بر لزوم
حمایت از تولیدکنندگان این شهرستان
گــفــت :چــرخــه تــولــیــد گــوشــت مـــرغ در
شهرستان تکمیل شــده اســت و ایــن یک
افــتــخــار بـــزرگ بـــرای تولیدکنندگان و
مرغداران است چرا که امــروز برای تولید
مرغ وابسته به استان های دیگر نیستیم.
دکتر «عزیزی» با بیان این که شیروان قطب
تولید گوشت سفید استان اســت ،اظهار
کرد :فاز اول کارخانه تولید خوراک دام،
طیور و آبزیان با فعالیت بخش تهیه خوراک
طیور آغاز به کار کرد و قطع ًا حمایت خواهیم
کرد تا بخش تولید خوراک دام و آبزیان این
کارخانه نیز سریع راه اندازی شود.

مــعــاون هماهنگی ام ــور عمرانی استاندار
خراسان شمالی هم در حاشیه این مراسم با
اشــاره به این که روز شنبه به صورت متمرکز
از  ۶۰پروژه مختلف عمرانی خدماتی و ...در
شیروان بهره برداری شد ابراز کرد :برای افتتاح
این پروژه ها بیش از  ۳۶۷میلیارد ریال هزینه
شده است.مهندس «رجب زاده» با گرامیداشت
هفته دولت افزود :حمایت از تولیدات و صنایع
استان از اولویت های کاری مدیران است و در
این راستا حمایت های الزم صوت گرفته است
و خواهد گرفت.وی ابــراز امــیــدواری کــرد :با
راه اندازی صنایع و کارخانجاتی همچون این
مجموعه تولید خوراک دام ،طیور و آبزیان که
محصوالتشان مصرف داخلی استان دارد و
حتی نیاز به صادرات خارج از استانی نیز است
می توان اشتغال پایداری ایجاد کرد.

فرماندار شیروان نیز در حاشیه این مراسم

به خدمات نظام و دولــت تدبیر و امید در
شیروان اشاره کرد و گفت :از مجموع ۶۰
پــروژه مــورد بهره بــرداری شهرستان۵۵ ،
پروژه با  ۲۶۱میلیارد ریال در بخش دولتی
و پنج طــرح با اعتبار  ۱۱۵میلیارد ریال
مربوط به بخش خصوصی است.
«مرآتی» با اشــاره به این که  ۱۲دستگاه
اجرایی شیروان دارای پروژه افتتاحی در
هفته دولــت هستند اف ــزود :از نظر مبلغ
طرح ها به ترتیب شرکت مخابرات ،اداره
راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی بیشترین
تعداد را داشتند.
وی تاکید ک ــرد :مــدیــران دســتــگــاه های
اجرایی آماده استقبال از سرمایه گذاران
در بخش های مختلف عمرانی ،خدماتی و
رفاهی و ...هستند .

مدیر جهاد کشاورزی شیروان نیز در این
مراسم ضمن گرامیداشت هفته دولــت،
با بیان این که شیروان بیش از  ۷۰درصد
گوشت مرغ استان را تولید می کند ،اظهار
کرد :با افتتاح این کارخانه تولید خوراک
آماده دام ،طیور و آبزیان در شیروان ،چرخه
و زنجیره تولید گوشت مــرغ در شیروان

تکمیل شد.
مهندس «امان زاده» با بیان این که برای راه
اندازی این کارخانه ،متقاضی برای دریافت
تسهیالت  ۱۳میلیارد و  100میلیون ریالی
با بهره  ۸درصد از سوی جهاد به بانک سینا
معرفی شد افزود :این کارخانه در فاز اول
سالیانه بالغ بر  ۲۰هزار تن خوراک طیور
تولید می کند که تمام آن داخل شهرستان
مورد استفاده مرغداران قرار خواهد گرفت.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد
کشاورزی استان نیز در این مراسم گفت:
تاکنون کارخانه ای که مخصوص تولید
دان مرغ در استان باشد نداشته ایم و این
کــارخــانــه اولــیــن واحــد تولیدی دانمــرغ
اســتــان اســت کــه شــروع بــه فعالیت کــرده
است.
مهندس «محمدزاده» با بیان این که نیاز
خوراک دام استان  ۳۲۰هزار تن و خوراک
طیور  ۴۰هزار تن است ،تصریح کرد :در
حال حاضر  ۸هزار تن نیاز خــوراک طیور
استان از خارج استان تامین می شود و بقیه
توسط خود مرغدارها در محل تامین می
شود که با راه انــدازی این کارخانه تامین

ن مــرغــداران شهرستان بــدون مشکل
دا 
انجام می شود.

مدیر شرکت تعاونی شاهین بــاغ رضــوان
(کارخانه تولید خوراک دام  ،طیور و آبزیان)
نیز در این مراسم با تقدیر و تشکر از مدیریت
و کارکنان اداره جهاد کشاورزی و سایر
مسئوالن شهرستان گفت :پــروژه ساخت
این کارخانه از اواسط سال  ۹۶در زمینی
به مساحت  ۴هزار و  ۷۳۲متر و  ۹۵۰متر
زیربنا با آورده نقدی  ۱۰میلیارد ریال آغاز
شد.
مهندس «تقی زاده» افــزود :این کارخانه
در فاز اول ظرفیت تولید سالیانه  ۲۰هزار
تن انواع خوراک دام را دارد و برای خرید
ماشین آالت  12هزار میلیون ریال هزینه
شده است.وی تصریح کرد :با پیگیری های
انجام شده و معرفی اداره جهاد شهرستان،
مبلغ  13هـــزار و  100میلیون ریــال
تسهیالت از بانک سینا دریافت کرده ایم و
هم اکنون نیز برای  ۸نفر به طور مستقیم
و  ۲۰نفر غیر مستقیم اشتغال ایجاد شده
است.
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