
استان هاي مختلف كش��ور از جمله مازندران، 
اردبيل، خراسان شمالي بهترين شرايط را براي 
توليد دام وگوش��ت قرمز دارن��د موضوعي كه 
موجب شده تا در س��ال هاي اخير روند واردات 
از خارج به كمترين ميزان برس��د.  آمارها نشان 
مي دهد، توليد گوشت قرمز از ۳۹۷ هزار تن در 
سال ۱۳۵۷ به 8۳8 هزار تن در سال ۹6 رسيده 
است.  از آنجا كه براي رسيدن به خود كفايي نياز 
است تا اين مهم توس��عه پيدا كند لذا به شدت 
نيازمند هس��تيم تا در زمينه تولي��د خوراك و 

داروي مورد نياز دام وطيور گام برداريم. 
   خودكفايي در توليد دارو هاي دامي 

براي رس��يدن به خودكفاي��ي در زمينه توليد 
گوش��ت قرمز و سفيد در كش��ور نياز است تا به 
زير ساخت هاي مورد نياز از جمله خوراك و دارو 
توجه ويژه اي داشته باشيم موضوعي كه در زمان 
تحريم ها مي تواند به عنوان اهرمي عليه كش��ور 
و غذاي مردم مورد اس��تفاده ق��رار بگيرد.  حاال 
خبرها حكاي��ت از آن دارد كه ب��ه گفته رئيس 
سازمان دامپزشكي كش��ور ۹۷درصد دارو هاي 
بخش دام و طيور كشور در داخل توليد مي شود.  
موضوعي كه مي تواند خبر خوبي براي فعاالن در 
اين بخش باشد.  عليرضا رفيعي پور با بيان اينكه 

در حوزه واكسن ها نيز ۹۵ درصد واكسن دام و 
40درصد واكس��ن طيور در داخل كشور تأمين 
مي ش��ود، در اين خصوص مي گوي��د: »كنترل 
۹8 درصدي آنفلوآنزاي فوق ح��اد پرندگان كه 
پارسال مرغ تخم گذار را در كشور نشانه  گرفت تا 
از صحنه توليد خارج كند، از جمله اقدامات مؤثر 
درماني دامپزشكي كشور است كه توانستيم با 

داروهاي توليد داخل به آن برسيم.«
اين اظهارات در حالي اس��ت كه ايران با انتقال 
فناوري از كشور تركيه، تا يكسال آينده می تواند 
در تولي��د ۳0 نوع واكس��ن دام و طيور خودكفا 
 شود و ديگر نيازي به واردات نخواهد داشت.  اين 
موفقيت در حالي است كه امسال براي نخستين 
 بار سه شركت خصوصي در كنار مؤسسه واكسن 
و سرم س��ازي رازي، توليد واكس��ن تب برفكي 
روغني را استارت زده است و در حال حاضر بذر 
واكس��ن بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان 
در داخل كشور ساخته مي شود.  همچنين قرار 
است بذر واكسن دام و طيور و آبزيان با همكاري 
يك شركت دانش بنيان با اعتبار ۵ ميليارد تومان 

در آينده نزديك توليد شود. 
س��ازمان دامپزشكي كش��ور پس از سيل اخير 
توانست با اقدامات س��ريع در زمينه سم پاشي، 

ضدعفوني مناطق و درم��ان دام، طيور و آبزيان 
از ش��يوع بيماري هاي مش��ترك انس��ان و دام 
جلوگيري كن��د.  اين در حالي بود كه امس��ال 
عمليات واكسيناس��يون را در مناطق سيل زده 
زودتر ش��روع كردي��م و تا جايي پيش��رفت كه 
بيش از ۱۷0 هزار رأس دام س��بك سيل زده در 
امان ماندند.  آمارها نش��ان مي دهد موفقيت در 
زمينه توليد داروهاي مورد نيار سبب شده تا در 
س��ال هاي ۹6 و ۹۷ بيماري ه��اري ۱0 درصد، 

س��ل 40 درصد، تب مالت ۳0 درصد، مشمشه 
۷۵ درصد، شاربون 4۳ درصد و تب كريمه كنگو 

4۳ درصد كاهش يافته است. 
در حالي كه در دهه گذش��ته ۱2 ه��زارو 8۳0 
كانون بيماري تب برفكي وجود داش��ت كه هم 
اكنون در بخ��ش گاوي ۵۳ درص��د و در بخش 

گوسفند و بز ۷0 درصد كاهش يافته است.
   دانش بنيان ها برترين در توليد داروها

در سال هاي اخير ش��ركت هاي دانش بنيان در 
زمينه توليدات داروهاي م��ورد نياز دام و طيور 
گام هاي خوبي را برداش��تند.  طب��ق آمارهاي 
موجود، ساالنه بالغ بر ۷ هزار تن، انواع محصوالت 
مانن��د اس��تارترهاي لبن��ي، پروبيوتيك هاي 
انس��اني )غذايي و مكمل هاي داروي��ي(، انواع 
پروبيوتيك هاي دام، طيور و آبزيان، فرآورده هاي 
بيولوژيك اعم از توكس��ين بايندر، آنزيم و ساير 
متابوليت هاي ميكروبي در كشور توليد و به بازار 
ايران و خاورميانه عرضه مي ش��ود.  بهره گيري 
از مجهزتري��ن تجهي��زات تولي��د براس��اس 
اس��تانداردهاي بين الملل��ي، آزمايش��گاه هاي 
تخصص��ي و مجهز در بخش تحقيق و توس��عه، 
كنترل كيفيت مطابق با آخرين استاندارد هاي 
بين المللي، همكاري با برترين مراكز تحقيقاتي 
و نيروهاي متخصص و مجرب ملي و بين المللي 
و سرمايه گذاري عظيم در اين راستا موجب شده 
تا با افزايش حجم توليد صنعتي، قادر به تأمين 

نياز كشور و خاورميانه باشيم. 
   رتبه هاي برتر در زمينه توليدات دام وطيور 
آمارهاي جهاد كشاورزي نشان مي دهد، ايران 
در سال هاي گذشته موفق شده تا با بكار گيري 
نوين ترين روش ها در زمينه توليد گوشت قرمز 
)گوسفند، بز، گاو، گاوميش، شتر( رتبه ۱۹ دنيا، 
گوشت طيور رتبه ۱0، شير رتبه 24، تخم مرغ 

رتبه ۹ و عسل رتبه ۳ را به دست آورد. 
با توجه ب��ه اينكه تولي��د محص��والت دامي از 
مهم ترين بخش هاي توليد محصوالت كشاورزي 
به ش��مار مي رود،  برنامه ريزي هاي انجام شده 
در اين بخش، توس��ط معاونت توليد دام وزارت 
جهادكشاورزي سبب ش��ده تا ايران رتبه هاي 
قابل قبولي را در توليد ش��ير، تخم مرغ، عسل 
و گوشت قرمز در دنيا به دس��ت آورد.  با توجه 
به گزارش معاون��ت توليدات دامي وزارت جهاد 
كش��اورزي از راهبردهاي اصلي اي��ن معاونت 
ارتقا بهره وري و بهب��ود مديريت توليد، افزايش 
توليدات دامي به منظور تأمين پروتئين حيواني 
مورد نياز جامعه، توسعه و اصالح نظام بيمه دام 
و همچنين حمايت از تولي��دات و فرآورده هاي 

دامي و ثبات آن در بازارهاي هدف بوده است. 
آمار صادرات اين محصوالت نشان مي دهد كه 
در سال گذش��ته حدود 4۵ هزار تن در گوشت 
مرغ و قطعات و احش��ا، ۹46 هزار تن شيرخام، 
هزار تن تخم مرغ خوراكي، يك هزار تن عسل   8
طبيع��ي و ۱۹/۵ ه��زار رأس دام س��بك صادر 

شده است. 

شرايط آب وهوايي در بيشتر اس�تان هاي كش�ور از جمله مازندران، 
اردبيل، خراسان شمالي موجب شده تا اين مناطق در زمينه توليدات 
دام و طيور حرف هاي بس�ياري براي گفتن داشته باش�ند.  از آنجا كه 
براي داش�تن دام وطيور س�الم نياز اس�ت از زمان تولد تا رسيدن به 
كشتارگاه س�امت آنها تضمين ش�ود لذا اين مهم مي طلبد تا همواره 

داروهاي مورد نياز آنه�ا با بهترين كيفيت در اختي�ار توليد كنندگان 
قرار بگي�رد.  حاال خبرها حكاي�ت از آن دارد كه با ت�اش متخصصان 
داروس�ازي دام وطيور كش�ور در اين زمينه به خودكفايي رسيده ايم. 
موضوعي كه موجب شد تا رئيس س�ازمان دامپزشكي كشور از توليد 
۹۷درصد دارو ه�اي بخ�ش دام و طيور م�ورد نياز كش�ور خبر دهد. 

شيراز است و حافظ 
حوريه ملكي

   گزارش 2
و س�عدي اش. ب�ا 
اينكه استان فارس 
و به تبع آن شهر شيراز به خاطر پيشينه تاريخي 
كهن و وضعيت جغرافيايي، مملو از آثار تاريخي 
زيبا و نقاط طبيعي بكر و دست نخورده است،  اما 
هنوز هم اين بزرگان ادب و شعر هستند كه چون 
نگين�ي ب�ر ب�االي اي�ن انگش�تر گرانب ه�ا 
مي درخشند.  با اين اوصاف چند وقتي است كه 
داربست هايي مسير پياده راه حافظيه را اشغال 
كرده و وظيف�ه همراهي مرمت گ�ران را براي 
مرمت ديوارهاي بيروني آرامگاه حافظ بر عهده 
گرفته اند. در همين رابطه ط�ي روزهاي اخير 
گروهي از فعاالن حوزه ميراث فرهنگي مدعي 
شدند كه اين مرمت ها اصولي نيست و مي تواند 
به اين بناي تاريخي لطمه وارد كند اما مديركل 
ميراث فرهنگي، گردش�گري و صنايع دستي 
استان فارس با رد اين ادعاها گفته كه بازسازي 
و مرمت ه�ا قطعاً زير نظر كارشناس�ان ميراث 
مي گي�رد.  انج�ام  و  اق�دام  فرهنگ�ي 

    
وقتي مرمت ديوارهاي بيروني حافظيه آغاز شد، 
گروهي از فعاالن حوزه ميراث فرهنگي كش��ور 
مدعي شدند كه اين اقدامات كارشناسي نيست 
و مي تواند ب��ه مرور زمان به اي��ن بناي تاريخي و 

ارزشمند فارس و ايران لطمه بزند. 
با اينكه آنها مدارك مس��تندي براي حرف هاي 
خود ارائه نكردند اما با اين حال ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي اس��تان فارس خود 
را مس��ئول پاس��خگويي به نظرات آنها دانست و 
در همين راس��تا مصيب اميري، مديركل ميراث 
فرهنگي و گردشگري استان فارس با بيان اينكه 

ديوارهاي حافظيه به شكل اماني به متخصصان 
س��پرده ش��ده اس��ت، گفت: »حتماً اين نظرات 
را پيگيري مي كند تا مش��كلي پي��ش نيايد. هر 
چند براي شيوه بازس��ازي و مرمت اين بخش ها 
قطعاً زير نظر كارشناسان ميراث فرهنگي اقدام 
انجام مي گيرد.« اما كار به همين جا ختم نش��د 
و بعد از مدير كل، اين بار معاون اداره كل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردش��گري فارس با 
تكرار حرف هاي قبلي گفت: »نگراني وجود ندارد 
و كارگاه مرمتي در اين محوطه تاريخي زير نظر 
كارشناس��ان فعال اس��ت.« عبدالرضا نصيري از 
مرمت بخش هاي مختلف بناهاي قديمي مجموعه 
فرهنگي حافظ خبر داد و با بيان اينكه مرمت گران 
در اين مجموعه تاريخي و فرهنگي مشغول كارند، 
ادامه داد: »هم اكنون داربس��ت هاي مرمتي در 

ديواره��اي بيرون��ي اين مجموعه نصب ش��ده و 
قسمت هاي آس��يب ديده اين ديوارها در دست 
مرمت و بهسازي اس��ت.« وي درباره استفاده از 
آجرهاي جديد در بناي قديمي اين مجموعه نيز 
گفت: »بناي فعلي متعلق به دوره پهلوي است و 
بي ترديد نوع مرمت در اين بنا متفاوت خواهد بود 
و حساسيت هاي كارشناس��ان در اين مجموعه 
نسبت به بنايي چون تخت جمشيد يا حتي ارگ 
كريم خاني كمتر اس��ت.« نصي��ري در خصوص 
اس��تفاده از مصال��ح جديد در مرم��ت اين بناي 
تاريخي كه هيچ همخواني با مصالح قديمي ندارد 
و كارشناسي بودن آن، تصريح كرد: »اين پرسش 
از اساس اشتباه مي باش��د، زيرا اين بنا از پيشينه 
كمتري برخوردار اس��ت و ن��وع نگاه ها به مرمت 
آثار هم متفاوت؛ براي نمونه استفاده از آجرهاي 

معمول��ي در اين بناهاي قديم��ي مانعي ندارد.« 
معاون ميراث فرهنگي ف��ارس ادامه داد: »بناي 
آرامگاه و ديوارهاي اطراف آن قدمتي 80 س��اله 
دارند و در آن دوران هم از مصالح كنوني استفاده 
مي شده از اين رو براي مرمت اين بناها محدوديت 

خاصي وجود ندارد.«
   باز هم پاي اعتبارات در ميان است

هنوز هم بودجه و اعتبارات در پروژه ها حرف اول را 
مي زند و به گفته مسئوالن ميراث فرهنگي فارس 
تا زماني كه پول و بودجه باشد، طرح مرمت ادامه 
مي يابد.  معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث 
فرهنگي و گردشگري استان فارس با بيان اينكه 
پروژه مرمت ديوار حافظيه در بخش هايي كه دچار 
آسيب است به طور اماني انجام مي گيرد، توضيح 
داد: »در اين نوع پروژه ها پيمانكار نقشي ندارد و 
مرمت به شكل مستقيم توسط كارشناسان ميراث 
فرهنگي اداره مي شود.« به گفته نصيري، اصرار 
داريم كه اين نوع مرمت ها پيماني انجام نش��ود 
زيرا وقتي نقش زمان به ميان بيايد قطعاً با توجه 
به عملكرد پيمانكار كيفيت پايين خواهد آمد، از 
اين رو مرمت اين چنين بناهايي ممكن اس��ت با 
طول زمان روبه رو شود.  وي ادامه داد: »از آنجا كه 
براي مرمت ديوارهاي حافظيه نياز است دانه دانه 
آجرها مورد توجه قرار گيرد و حتي شايد نياز باشد 
هر يك از آنها بيرون آورده شود ترجيح مي دهيم 

كار با دقت و حوصله ادامه يابد.«
الزم به ذكر است مهلتي براي اين مرمت تعيين 
نش��ده زيرا ميراث فارس در هزين��ه كرد بودجه 
محدوديت دارد. ب��ا اين حال ت��ا ۳۱ تيرماه بايد 
هزينه ش��ود و اكنون يك ماه وقت هس��ت و به 
گفته خودش��ان، به موقع اين كار را به سرانجام 

خواهند رساند. 

حافظيهرنگوبويتازگيبهخودميگيرد

آمارهاي جهاد كش�اورزي نش�ان 
مي دهد، ايران در سال هاي گذشته 
موفق شده تا با بكار گيري نوين ترين 
روش ها در زمينه توليد گوشت قرمز 
)گوس�فند، بز، گاو، گاوميش، شتر( 
رتبه ۱۹ دنيا، گوشت طيور رتبه ۱۰، 
ش�ير رتبه ۲۴، تخم م�رغ رتبه ۹ و 

عسل رتبه ۳ را به دست آورد
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 توليد97 درصدي داروهاي دام وطيور 
گامي بلند براي رسيدن به خودكفايي

 توليد گوشت قرمز در استان هاي مازندران، اردبيل و خراسان شمالي 
از ۳۹۷ هزار تن در سال ۱۳۵۷ به 8۳8 هزار تن در حال حاضر رسيده است

  آذربايجان غربي: معاون فرهنگي تبليغات اسالمي آذربايجان غربي از 
اجراي طرح بوستان معرفت با هدف غني سازي اوقات فراغت در 2۳0 مركز 
تبليغات اسالمي استان خبر داد.  حجت االسالم رامين خورنژاد حسيني 
افزود: اين طرح در 2۳0 مركز، پايگاه بوستان اجرا مي شود كه طي آن مباحث 
آسيب شناسي، دوست يابي، گفتمان هاي ديني، مباحث تربيتي و گام دوم 
انقالب مطرح خواهد شد.  وي ادامه داد: شناسايي ۱۳0 نقطه كه روحانيون 
مستقر هرسال اعزام مي شوند، از ديگر برنامه هاي اوقات فراغت بوده كه يكي 
از تكاليف آنان اين است كه به  عنوان امام محله، بازديد از ورزشگاه ها و مدارس 

را داشته و برنامه هاي پايگاه فرهنگي را اجرا كنند. 
  اردبي�ل: مديرعامل جمعيت هالل احمر استان اردبيل از امدادرساني 
به ۳ هزار و ۱0۷ حادثه ديده طي س��ه ماهه اول امسال در اين استان خبر 
داد.  رامين معبودي افزود: از اين تعداد 2 هزار و ۱۱6 نفر در برف و كوالك، 
۳۵۹ نفر در تصادفات جاده اي، 404 نفر در خدمات مناسبتي، ۹۳ نفر در 
سيل و آبگرفتگي، 60 نفر در طوفان، ۳۵ نفر در كوهستان و… دچار حادثه 
شده بودند.  وي با اشاره به مصدوميت 248 نفر در اين حوادث ادامه داد: از 
مجموع اين تعداد نيز 2۱4 نفر در حوادث جاده اي، هفت نفر در حوادث برف 
و كوالك و طوفان، چهار نفر در حادثه شهري و مابقي نيز در حوادث مختلف 

دچار مصدوميت شده بودند. 
  ايالم: معاون اش��تغال اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي ايالم گفت: 
از سال گذشته تاكنون ۱۷۵ ميليارد تومان تسهيالت اشتغال روستايي در 
ايالم پرداخت شده است.  احمد خان محمدي افزود: از بهمن ماه ۹6 تاكنون 
بر اساس آخرين آمار با پرداخت افزون بر ۱۷۵ ميليارد تومان به طرح هاي 
اشتغالزايي روستايي و عشايري در اين استان، زمينه اشتغال بيش از ۵ هزار 
نفر فراهم شده است.  وي ادامه داد: اين تسهيالت در سه بخش كشاورزي، 

خدمات و صنعت در اين استان به متقاضيان پرداخت شده است. 
  سيستان وبلوچستان: مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي سيستان 
و بلوچستان گفت: امسال از سطح 2 هزار هكتار از باغات اين استان ۳0 هزار تن 
انگور ياقوتي برداشت و روانه بازار مصرف شد.  اردشير شهركي اظهار داشت: 
۳ هزار و 800 هكتار از باغ هاي سيستان و بلوچستان به كشت انگور اختصاص 
دارد كه 2 هزار و 800 هكتار آن بارور و بقيه غير بارور است.  وي افزود: ۹0 درصد 
انگور توليدي در سيستان و بلوچستان از نوع ياقوتي و بقيه شامل انواع فخري، 

لعل، اميري، سنگك، غالمي، چشم گاوي، قندهاري و حاجي عباسي است. 
  كرمانشاه: مديرعامل برق منطقه اي غرب از صدور مجوز براي ساخت 
نيروگاه خورشيدي در منطقه عمومي سرپل ذهاب و قصرشيرين خبر داد.  
علي اسدي، اظهار داشت: در راستاي توسعه و رشد و بهره برداري از انرژي هاي 
نو و خورشيدي در غرب كشور توافقنامه اي با بخش خصوصي منعقد شده 
است.  وي با بيان اينكه طرح مطالعات اين طرح انجام گرفته است و اتصال به 
شبكه برق نيز در آن تعريف شده است، افزود: طبق پيش بيني صورت گرفته، 

اين طرح از نظر مهندسي و اجرايي، قابل اجراست.

88498441سرويس  شهرستان

راه اندازي نخستين بانك ژن در گلستان        
مديركل ش�يالت گلس�تان با اشاره به      گلستان
راه اندازي نخستين بانك ژن از توليد و 
رهاسازي ۶۵ ميليون قطعه بچه ماهي استخواني در درياي خزر خبر داد. 
سيدجواد قدس علوي اظهار داشت: صيد ماهيان استخواني در سال هاي 
اخير به علت صيد بي رويه و غيرمجاز و همچنين نامطلوب بودن وضعيت 
رودخانه هاي منتهي به دريا به عنوان زيستگاه اصلي اين گونه از ماهيان با 
كاهش مواجه شده است.  وي با اشاره به راه اندازي نخستين بانك ژن ماهيان 
استخواني در اس��تان گفت: بانك ژن مكاني براي نگهداري و ذخيره سازي 
گونه هاي در معرض خطر و مديريت توليد و تكثير آنها خواهد بود.  مديركل 
شيالت استان بيان داشت: در فصل صيد قبلي كه اواخر فروردين ماه امسال 
به اتمام رسيد، ۷0 گونه ماهي كلمه و كپور به عنوان مولد براي تكثير و پرورش 
به مركز تحقيقات انتقال داده شد تا بعد از توليد الرو و تبديل شدن به بچه 
ماهي، آماده رهاسازي در رودخانه هاي منتهي به دريا شود.  وي افزود: امسال 
با همكاري شيالت، مركز تحقيقات و بخش خصوصي فعال 6۵ ميليون قطعه 
بچه ماهي استخواني براي بازسازي ذخاير در درياي خزر رهاسازي مي شود. 

گازرساني پايدار به نيروگاه هاي توليد برق 
خراسان رضوي  

مديرعامل شركت گاز خراسان رضوي     خراسان رضوي
از تأمي�ن گاز مورد ني�از نيروگاه هاي 

توليد برق استان در تابستان امسال خبر داد. 
مديرعامل شركت گاز خراس��ان رضوي با اش��اره به تأمين گاز مورد نياز 
نيروگاه هاي توليد برق استان طي تابستان امسال گفت: در سه ماهه نخست 
سال جاري، ۹۱۳ ميليون مترمكعب گاز در شش نيروگاه توليد برق استان 
مصرف شده كه در اين بين نيروگاه نيش��ابور با 2۷۹ ميليون مترمكعب 
بيشترين و نيروگاه شمس با ۱6 ميليون مترمكعب كمترين حجم مصرف 
را به خود اختصاص داده اند.  سيدحميد فاني با اشاره به ميزان مصرف گاز 
بخش نيروگاهي خراسان رضوي كه در سه ماه اول سال ۹۷، به يك ميليارد 
و ۹8 ميليون مترمكعب رسيد افزود: »از هفته گذشته و با آغاز موج گرما 
و افزايش نسبي مصرف برق اس��تان، به طور متوسط روزانه نزديك به ۱۵ 
ميليون مترمكعب گاز تحويل بخش نيروگاهي شده كه اين رقم در مجموع 
به ۱0۵ ميليون مترمكعب رسيد.  وي با اشاره به رابطه مستقيم افزايش 
مصرف برق و رشد مصرف گاز در بخش نيروگاهي ادامه داد: جايگزيني گاز 
طبيعي با ديگر سوخت هاي فسيلي موجب حفظ محيط زيست مي شود. 

محمدرضا سوري
   گزارش يك

 كشت  سنتي جوابگوي نياز كشاورزي 
اردبيل نيست

شيوه هاي سنتي كشت و آبياري محصوالت كشاورزي پاسخگوي 
نياز غذايي امروز نيس�ت و ب�ا توجه به تغيي�رات اقليمي، كاهش 
بارندگي هاي فصلي و بروز پديده خشكس�الي هم چاره اي نيست 
جز اينكه كشاورزان شيوه هاي سنتي كشت و برداشت محصوالت 
را كنار بذارند و با ش�يوه هاي آبي�اري نوين منابع آب�ي محدود را 
كنترل كنند. كاري كه امروز بايد در اغلب استان هاي كشور انجام 
بگيرد و در حال حاضر به گفته كارشناس�ان اس�تاني اردبيل، نياز 
انجام آن در استان اردبيل بيش از مناطق ديگر احساس مي شود. 

    
تغييرات اقليمي، شروع خشكسالي و كاهش بارش هاي جوي به مسئله اي 
غير قابل انكار تبديل شده است. بر همين اساس كارشناسان تغيير كشت 
و شيوه آبياري را براي كنترل اين مسئله و عبور از دوره خشكسالي انتخاب 
كرده اند. دوره اي كه به گفته كارشناس��ان محيط زيستي هر چند سال 
يك بار شروع مي شود و بعد از چند سال دوباره دوره ترسالي فرا مي رسد. 
با اين حال نمي توان بدون برنامه ريزي از اين دوره ها عبور كرد. بنابراين 
كارشناسان معتقدند كه يكي از راهكار هاي مهم در مديريت منابع آبي 
و خاكي استان تغيير الگوي كش��ت در كنار استفاده از سامانه هاي نوين 
آبياري است تغيير الگوي كشت نقشه راهي است كه به ما نشان مي دهد با 
توجه به منابع موجود چه محصوالتي را كجا و به چه مقدار و در چه مدتي 
از طول زمان توليد كنيم. اما هنوز كشاورزان با وجود حمايت هاي دولت از 
تغيير الگوي كشت و جايگزيني سامانه آبياري سنتي با تحت فشار به واسطه 
تعلق به كشت سنتي و هراس از احتمال ضرر در صورت تغيير الگوي كشت 
استقبال چنداني از اين طرح ها نكرده اند و محصوالتي چون سيب زميني و 
گندم را به عنوان محصوالت با نياز آبي زياد توليد مي كنند. اين نيز در حالي 
است كه كشاورزي سنتي و كش��ت محصوالت با آب بري زياد بهره وري 
خاك در استان اردبيل را در معرض تهديد قرار داده است. رئيس سازمان 
جهاد كشاورزي استان اردبيل در اين باره به »جوان« مي گويد: »اجراي 
طرح اصالح الگوي كشت در اس��تان اردبيل با هدف بهره گيري از سود 

اقتصادي و اشتغالزايي اجرا مي شود و اين طرح در حال اجراست.« 
خليل نيكشاد مي افزايد: »در پنج سال گذشته اقدامات قابل توجهي در 
بخش كشاورزي استان انجام شد 6 هزار هكتار انواع محصوالت زارعي به 
صورت كشت انتظاري و پاييزه انجام شد و به ميزان ۵00 هكتار سير در 
استان نيز زير كشت رفته و به دليل درآمدزايي بااليي كه داشته با استقبال 
خوبي از سوي بهره برداران رو به رو شده است.« به گفته وي بيش از هزار و 
400 هكتار از اراضي مستعد استان زير كشت بادام زميني رفته و به ميزان 
4۷0 تن نيز پيازچه زعفران بين متقاضيان توزيع ش��ده است.  اين مهم 
موجب شده اس��ت كه صنايع تبديلي و تكميلي، گسترش شهرك هاي 
گلخانه اي كشاورزي، رونق آبزي پروري و توسعه باغ ها در اراضي شيب دار 
و دامپروري و حمايت از طرح هاي دانش بنيان و توليد و توس��عه صنعت 
زنبورداري و اصالح ملكه زنبور عسل به دليل برخورداري استان از مواهب 
طبيعي توس��عه يابد. رئيس سازمان جهاد كش��اورزي استان اردبيل به 
توس��عه محصوالت كشاورزي و برند س��ازي آنها اش��اره مي كند و ادامه 
مي دهد: »گسترش سيستم هاي نوين آبياري و حداكثر استفاده از حداقل 
آب كشاورزي در جهت بهره وري و توليد بيشتر محصوالت كشاورزي در 
اولويت برنامه هاي كاري اين سازمان قرار دارد بگونه اي كه هر بهره برداري 
بخواهد زمين يا باغ خود را به سيستم هاي آبياري تحت فشار مجهز نمايد 

مي تواند از 8۵ درصد يارانه دولتي استفاده كند.«
   تغيير الگوي كشت مقابله جدي با بحران آب 

در حال حاضر كمب��ود آب به عنوان يكي از بزرگ تري��ن دغدغه مردم و 
مسئوالن كشور مطرح است. نايب رئيس كميسيون كشاورزي مجلس 
و نماينده مردم شهرس��تان  هاي اردبيل نيز در اين باره مي گويد: »ارائه 
تسهيالت و حمايت هاي الزم براي توسعه آبياري نوين كشاورزي بايد مورد 
توجه قرار گيرد و انتظار مي رود تمامي نهادها در تحقق برنامه هاي مديريت 
منابع آبي همكاري كنند.« رضا كريمي با اش��اره به كش��ت محصوالت 
مناسب كشاورزي در اراضي كش��اورزي اضافه مي كند: »با ترويج الگوي 
كشت محصوالت مناسب كشاورزي بخش قابل توجهي از مشكل و دغدغه 
كشاورزان برطرف خواهد شد.« اين مسئول يادآور مي شود: »كارشناسان 
بخش آب و كشاورزي بايد در كاشت محصوالت كشاورزي كم مصرف و 
جايگزين كردن اين محصوالت با محصوالتي كه مصرف زياد آب دارند 
همراه شوند.« براساس اعالم مسئوالن كشت سير، بادام زميني، پسته، خلر 
ماشك، زعفران، چغندر ريشه اي، ذرت شيرين و پنبه از جمله محصوالت 
جايگزين در جهت تغيير الگوي كشت و آبياري نوين در استان اردبيل با 
هدف جلوگيري از بحران آب و خشكسالي است. همچنين كاهش ۱0 تا ۱2 
درصدي سطح زير كشت گندم، كاهش سطح زير كشت محصوالت با نياز 
آبي باال و جايگزيني محصوالت با ارزش افزوده باال و نياز آبي پايين، تدوين 
سند الگوي كشت در۱0 شهرستان و توسعه محصوالت با ارزش اقتصادي 

باال از جمله برنامه هاي تغيير الگوي كشت در استان اردبيل است.

كاهش  بيكاري با اجراي 1800 طرح اشتغالزايي 
بنياد بركت در كرمانشاه

چند ماه پيش بود كه وزير اقتصاد اعام كرد نرخ بيكاري در ايران به 
۱۲/۲ رسيد ه است. رقمي كه براي كاهش آن و به يك رقمي رساندن آن 
بايد ساالنه يك ميليون شغل ايجاد شود اما در حال حاضر دولت فقط 
توانسته ۶۵۰ هزار شغل جديد ايجاد كند.  در اين شرايط حتماً ورود و 
كمك نهادهاي توانمند به اين عرصه بيش از پيش احساس مي شود كه 
يكي از آنها ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( است. بر همين اساس 
بنياد بركت اين ستاد اقدامات اشتغالزايي خود را در اكثر استان هاي 
كشور آغاز كرده و در استان كرمانش�اه هم كارهاي زيربنايي براي 
راه اندازي ۱8۰۰ طرح اشتغالزايي را در دستور كار قرار داده كه هزار 
طرح به بهره برداري رسيده و طي ماه هاي آينده و با به نتيجه رسيدن 
باقي آنها، بيش از ۳ هزار جوان كرمانشاهي به سر كار خواهند رفت. 

    
چند ماهي است كه بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در 
حال اجراي فرآيند راه اندازي ۱800 طرح اشتغالزايي در استان كرمانشاه 
است. اين طرح ها تا چند ماه آينده تكميل و به پايان مي رسند. بهره برداري 
از اين تعداد طرح اشتغالزايي، ايجاد بيش از ۳ هزار فرصت شغلي را به دنبال 
دارد.  از زماني كه طرح هاي بنياد بركت براي متحول كردن كرمانشاه وارد 
اين استان شد، زمان زيادي نمي گذرد اما در همين مدت از ۱800 طرح 
اشتغالزايي، يك هزار طرح به بهره برداري رسيده و 800 طرح ديگر هم در 

شرف راه اندازي است و تا چند ماه آينده تكميل خواهد شد. 
   سحاب به ياري كرمانشاه رفت

 پس از وقوع زلزله س��رپل ذهاب، بنياد بركت از طرف س��تاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( مأموريت يافت كه اش��تغال هاي روستايي از 
دست رفته در اثر زلزله را احيا كند. در اين راستا و در اولين گام، ۳۱۵ 
طرح اشتغالزايي در مناطق زلزله زده به خصوص براي زنان سرپرست 
خانوار ايجاد شد. تس��هيالت واگذار ش��ده براي اجراي اين طرح هاي 

اشتغالزايي به شكل بالعوض بود. 
در گام دوم و با انعقاد تفاهمنامه اي ميان بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( و كميته  ام��داد امام خمين��ي)ره(، ايجاد ۵00 طرح 
اشتغالزايي در قالب مدل اشتغالزايي اجتماع محور بركت، تحت عنوان 
»سحاب« )سرمايه گذاري حمايتي اشتغالزايي بركت( در دستور كار قرار 
گرفت. اين تعداد طرح اشتغالزايي با همكاري مشترك تسهيل گران بنياد 
بركت و كارشناسان اشتغال كميته  امداد امام خميني)ره( به بهره برداري 
رسيد.  در گام سوم و پس از اجراي موفق اين تفاهمنامه، با اضافه شدن 
متممي به آن، ايجاد يك هزار طرح اش��تغالزايي اجتماع محور ديگر در 
تمام نقاط استان كرمانشاه هدف گذاري شد تا در قالب مدل اجتماع محور 
سحاب راه اندازي  شود.  با طي شدن فرآيند شناسايي، آموزش و اعطاي 
تسهيالت به متقاضيان، اين تعداد طرح اشتغالزايي نيز تا چند ماه آينده 
به بهره برداري كامل خواهد رس��يد.  با راه ان��دازي و بهره برداري از اين 
۱800 طرح اشتغالزايي، بيش از ۳ هزار فرصت شغلي در سراسر استان 
كرمانشاه ايجاد مي ش��ود. ميزان اعتبار تخصيص يافته براي ايجاد اين 

تعداد طرح اشتغالزايي، بالغ بر ۱۵00 ميليارد ريال است. 
با توجه به گس��ترش طرح هاي اش��تغالزايي و تحت پوشش قراردادن 
تمامي شهرستان ها و مناطق محروم استان كرمانشاه، بنياد بركت در 
دومين دوره  آموزش تس��هيل گران اقتصادي و اجتماعي كه در تير ماه 
برگزار مي شود، آموزش تعدادي تسهيل گر را براي استان كرمانشاه در 
دستور كار خود قرار داده است.  ۱800 طرح اشتغالزايي بنياد بركت در 
استان كرمانشاه در 20 رسته  شغلي از جمله پرورش دام سبك و سنگين، 

خياطي، پرورش بوقلمون، صنايع دستي و... ايجاد شده است. 
عملكرد بنياد بركت در كرمانشاه فقط به اشتغالزايي ختم نمي شود و 
در زمينه عمراني هم كارنامه خوبي دارد ك��ه در اين ميان مي توان به 
انعقاد قرارداد ساخت ۵۷ مدرس��ه با ۳۹۹ كالس درس و اعتبار ۵4۵ 
ميليارد ريال اشاره كرد. البته از اين تعداد ۳۷ مدرسه بركت در استان 
كرمانشاه به مرحله افتتاح و بهره برداري رسيده است. همچنين ساخت 
۱۹ مسجد و مركز فرهنگي در استان با اعتبار ۱۷ ميليارد ريال از جمله 

اقدامات مورد نظر بنياد بركت در كرمانشاه است. 
نبايد فراموش كرد كه بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( تاكنون مبلغ 2۹ ميليارد ريال براي اجراي پروژه هاي زيربنايي 
و عمراني، همچون طرح هاي آب رساني روستايي، بهداشتي و سالمت، 
پل و راه سازي و... در كرمانشاه اختصاص داده است.  گفتني است، بنياد 
بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( با هدف محروميت زدايي و 
توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي مناطق محروم، نهضت اشتغالزايي و 

ايجاد فرصت هاي كسب وكار را در اين مناطق راه اندازي كرده است.

سجاد مرسليسلیمه محمدي


