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اخبــــار

پیشخــوان

مجري طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی عنوان كرد

اشتغالزایی روستايي در خمين
عامل مهاجرت معكوس

كشت گندم در سطح ۶ميليون هكتار

مجري طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با بيان اينكه از آغاز سال زراعي
جاري تاكنون ،در س��طح نزديك به ششميليون هكتار از اراضي كشاورزي
گندم كش��ت شده اس��ت ،گفت :جدول افت مفيد و غيرمفيد گندم تغيير
كرده است.
به گزارش«س��بزینه» بهنقل از وزارت جهاد كش��اورزي ،هفتادوس��ومين
جلس��ه كميته فني گندم با حضور اسماعيل اس��فندياريپور مشاور وزير و
مجري طرح گندم؛ نماينده سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي؛
نماين��دگان موسس��ات تحقيق��ات اصالح و تهي��ه نهال و ب��ذر؛ تحقيقات
كش��اورزي ديم كش��ور؛ تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نه��ال؛ دبير انجمن
صنف��ي توليدكنندگان بذر اصالح ش��ده؛ رئيس بنياد ملي توانمندس��ازي
گن��دمكاران اي��ران و معاوني��ن بهبود تولي��دات گياهي؛ مدي��ران زراعت،
كارشناسان مسئول كنترل گواهي بذر و نهال و رؤساي هيئت اجرايي ملي
گندمكاران سازمانهاي جهاد كش��اورزي تمامی استانها بهصورت ويدئو
كنفرانس برگزار شد.
در اين جلس��ه ،مج��ري طرح گن��دم درخصوص آخرين وضعيت س��طح
زيركش��ت گندم اظهار كرد :از آغاز س��ال زراعي جاري تاكنون ،در س��طح
ح��دود يكميليون و  ۹۴۰هزار هكت��ار گندمآبي و چهارميليون و  ۳۰هزار
هكتار گندم ديم و در مجموع در سطح پنجميليون و  ۹۶۸هزار و  ۸۷۱هکتار
از اراضي كشاورزي كشور ،گندم كشت شده است.
اسفندياريپور در ادامه بر ضرورت تالش براي تحقق برنامه توليد بذور گندم
ی شده گندمآبي و ديم تأكيد كرد و خواستار
طبقات پرورشي ،مادري و گواه 
ثبت اطالعات بهرهبرداران در س��امانه پهنهبندي و مديريت اداره با نظارت
كامل معاونين بهبود توليدات گياهي و مديران زراعت شد.
معاون مديريت كنترل و مبارزه با آفات عمومي سازمان حفظ نباتات:

 ۱۴استان درگير آفت ملخ صحرايي
خواهندشد

معاون مديريت كنترل و مبارزه با آفات س��ازمان حفظ نباتات با اش��اره به
اينكه پيشبيني ميش��ود سال آينده  ۱۴استان درگير آفت ملخ صحرايي
شوند ،گفت :لرستان با تهيه تجهيزات آماده مقابله باشد.
به گزارش «س��بزینه» بهنق��ل از مهر ،محمود چاالكي در ش��وراي پدافند
غيرعامل لرستان با اشاره به اينكه آفت ملخ صحرايي جزو هفتمين بالهاي
آسماني ذكر شده است و سابقه آن به چهار تا پنجهزار سال پيش برميگردد،
اظهار داشت :آخرين سابقه بروز اين آفت در ايران به سال  ۴۲بازميگردد كه
در سطح دوميليون هكتار مبارزه با آفت ملخ صحرايي را داشتيم.
وي با بيان اينكه درحالحاضر  ۲۹ميليون هكتار از اراضي كشاورزي در كل
دنيا درگير آفت ملخ صحرايي هستند ،تصريح كرد :سال گذشته در ايران در
سطح  ۷۵۰هزارهكتار اراضي كشاورزي مبارزه با ملخ صحرايي را داشتيم و
شش استان درگير اين مشكل شد.
معاون مديريت كنترل و مبارزه با آفات عمومي سازمان حفظ نباتات كشور
با تأكيد بر اينكه از س��ال گذش��ته وارد بحران آفت ملخ شديم و اين آفت
حداقل بين سه تا پنج سال گستره فعاليت دارد ،افزود :در خردادماه ميزان
گس��تردگي آفت ملخ صحرايي در كش��ور به  ۱۰استان رسيد و استانهاي
ايالم و خوزستان نيز آلوده شدند.
چاالكي با اشاره به اينكه اکنون در كشور مجددا ً همان اتفاقات سال گذشته
تكرار شده است و از سه جبهه دچار مشكل هستيم ،اظهار داشت :از آبانماه
درگير اين مسأله هستيم و كانونهاي شيوع و پرواز اين ملخها نيز كشورهاي
عربستان ،يمن و عمان هستند كه ملخها از آنجا بهسمت ايران ميآيند.
وي با بيان اينكه پيشبيني ميكنيم س��ال آينده س��ه اس��تان ديگر مثل
لرستان ،فارس و كرمان نيز درگير آفت ملخ شوند ،تصريح كرد :سال گذشته
براي مبارزه با آفت ملخ  ۵۰ميليارد تومان هزينه شد و امسال نيز  ۸۴ميليارد
تومان برای این امر پيشبيني كردهايم.
معاون مديريت كنترل و مبارزه با آفات عمومي سازمان حفظ نباتات كشور
ب��ا تأكيد بر اينكه تنها راه چاره مبارزه با اين آفت آمادهباش كامل اس��ت،
افزود :ظرفيت دس��تگاههاي سمپاش را بايد بهكار بگيريم ،درحالحاضر در
كش��ور  ۱۵۰دستگاه سمپاش داريم كه براي لرس��تان هم بايد آماده شود،
اين دستگاههاي سمپاش خارجي با همت نيروهاي بومي ساخته شدهاند و
درحالحاضر به كشور پاكستان نيز صادر ميشوند.

كالهبرداريميلياردي
با فروش شن و ماسه بهجاي گندم

فرمانده انتظامي خراسانش��مالي از دستگيري دو متهم كه با اضافه كردن
ماسه و شن نرم به گندمهاي دولتي اقدام به فروش آن به كارخانههاي آرد
بجنورد ميكردند ،خبر داد.
به گزارش«س��بزینه» بهنقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،عليرضا مظاهري
گفت :افراد كالهبردار تاكنون از طريق اضافه كردن ماسه و شن به گندمهاي
دولتي  ۵۶ميليارد و  ۱۰۰ميليون ريال به جيب زدهاند.
او افزود :درپي دريافت خبري مبنيبر اينكه در يكي از سيلوهاي نگهداري
گندم در شهرستان جاجرم ،قبل از بارگيري گندمها مقدار زيادي شن نرم
به گندمهاي دولتي اضافه ميش��ود ،بالفاصله موضوع در دستوركار پليس
آگاهي استان قرار گرفت.
مظاهري با اشاره به اينكه كارآگاهان در ابتدا اقدام به بازرسي از اين سيلوها
كردند ،افزود :در بررس��يهاي بهعملآمده مقدار زيادي خاك ،شن و ماسه
در سطح گندمهاي موجود در اين سيلوها مشاهده شد.
فرمانده انتظامي خراسانشمالي با بيان اينكه براي بررسي بيشتر موضوع
از كارشناس��ان اداره بهداشت محيط آن شهرستان براي حضور در سيلوها
دعوت شد ،گفت :در بررسي بيشتر مشخص شد كه اخيرا ً صدها تن گندم
از اين شهرستان به مقصد كارخانههاي آرد شهرستان بجنورد بارگيري شده
كه پس از تخليه بار در مقصد ،مقدار زيادي ش��ن و ماس��ه نرم كه در داخل
گندمها بوده مشاهده ميشود.

نمايشگاهبهارهمحصوالتغذايي
در سليمانيه عراق برگزار ميشود

براس��اس اطالعات دريافت شده از وزارت امور خارجه كشورمان ،مقرر است
نمايش��گاه بينالمللي نمايش��گاه بهاره عرضه محصوالت غذايي و بازرگاني
در بازه زماني  ۲۲فروردين تا يكم ارديبهش��تماه سال  ۱۳۹۹در سليمانيه
عراق برگزار شود.
به گزارش«س��بزینه» بهنقل از پايگاه اطالعرساني وزارت جهاد كشاورزي،
مدي��ركل دفتر ام��ور بينالمل��ل و س��ازمانهاي تخصص��ي وزارت جهاد
كش��اورزي با اع�لام اين مطلب افزود :اين نمايش��گاه با همكاري ش��ركت
اطل��س اصيل (برگزاركننده نمايش��گاه ،كنفرانس و خدم��ات بازرگاني در
عراق) و ش��ركت مادرتخصصي خدمات بازرگاني عراقي برگزار خواهد شد
و عالقهمندان به حضور در اين نمايش��گاه ميتوانند از طريق ش��ماره تلفن
 ۰۰۹۶۴۷۷۱۰۱۵۰۵۹۷۳يا نشاني ايميلalatlas_co@yahoo.com:
با طرف عراقي تماس بگيرند و اطالعات مورد نياز را دريافت کنند.

بخشی از مزارع استان البرز با فاضالب خانگي آبیاری میشود

تشکیل 22پروندهتخلفآبیاری
مزارع با فاضالب در البرز
سبزینه

زهرا اشرفزاده

آبياري مزارع و زمينهاي كش��اورزي با فاضالب
شهري و تصفيهنشده يكي از مشكالتي است كه
سالهاست مورد توجه كارشناسان محيطزيست
و كشاورزي قرار گرفته ،زيرا اين مسأله بسيار مهم
است و با سالمت مردم ارتباط مستقيم دارد .اين
موض��وع هرازگاهي در اس��تان البرز هم به گوش
میرس��د و باعث نگراني ش��هروندان ميش��ود.
محمدش��هر ،ماهدش��ت ،كمالش��هر و جنوب
هش��تگرد ازجمله مناطقي از استان البرز هستند
كه ما شاهد ورود فاضالب به مزارع آنها هستيم.
قاعدت��اً راهحل اولي��ه ايجاد ش��بكه جمعآوري
فاضالب و تصفيه است؛ زيرا اطالع از اينكه سبزي
و صيفيجات��ي كه بهطور مس��تقيم در دل خاك
رشد ميكنند ،غيربهداش��تي و خطرساز باشند،
مس��ألهاي نيس��ت كه بتوان از آن بهراحتي عبور
کرد .عالوهبر اين مسئول وجود محصول آلوده در
س��فرههاي مردم وزارت بهداشت و درمان است؛
زيرا اين دستگاه مسئولیت نظارت بر سالمت غذا
را برعهده دارد .وزارت جهاد كشاورزي نيز بهعنوان
متولي كشاورزان و كشاورزي كشور وظايفي دارد.
همچنین سازمان محيطزيست در جایگاه نظارتی
باالدست ،از این منظر كه فاضالب باعث آلودگي
منابع خواهد ش��د ،مس��ئول اس��ت .اما بهگفته
بسياري از كارشناسان ريشه اصلي اين معضل را
ميتوان در گسترش شهري بهويژه حاشيهنشيني
و ورود به حريم كشاورزي جستوجو كرد كه حل
آن به عزمی همگاني نياز دارد.
توسعهشهرنشيني
عامل ورود آبهاي سطحي به مزارع
يكي از كش��اورزان در منطقه آقتپه كرج با بيان
اينكه توسعه غيراصولي شهرها عامل اصلي ورود
فاضالب به مزارع است ،گفت :در منطقه مهرشهر
بهويژه آقتپه از س��ال  42كارب��ري زمينها برای
كش��اورزي بوده و از آب سد كرج و پس از آن هم
از آب س��هميهبندي چاهها برای این امر استفاده
میشد كه حتي در سند اين زمينها موجود است؛
اما در چند س��ال اخير حاشيهنشيني باعث شده
آبهاي سطحي ،شستوشوي حياط و آشپرخانه
به اين نهرهاي كشاورزي هدايت شود.
رضا كاظمزاده افزود :همه اين زمينها چاه دارند
و آب آنها سالم و تميز است ،اكنون بايد كساني
كه باعث آلودگي هس��تند ،پاس��خگو باشند؛ نه
كشاورزی كه از ابتدا در اين منطقه بوده و زحمت
كشيده ،بهدليل س��هلانگاري و كوتاهي ديگران
آس��يب ببين��د .وي ادامه داد :اكنون نخس��تين
اقدام قابلدس��ترس و موقت اين است که مسير
فاضالبها از جويهاي كش��اورزي تفكيك شود.
براي حل اين معضل بايد ابتدا به حال ساماندهي
روانابهاي س��طحي و ايجاد سيس��تم فاضالب
شهري فكري كنيم .عالوهبراين ،در شرايط كمآبي
فعلي كه كش��اورزان براي آبياري زمينهاي خود
با مش��كل مواجهند ،بايد تدابير ويژهاي انديشيد
كه كش��اورزان ناچار نش��وند ،بهدلی��ل نبود آب
محصوالت را با فاضالب آبياري كنند.
فاضالبهايی كه وارد نهر آب ميشود
يكي از كشاورزان هشتگرد با گاليه از وضع موجود

آبياري مزارع با فاضالب غيرعمدي است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج گسترش شهرنشینی را عامل اصلي ورود فاضالب به
مزارع عنوان كرد و گفت :از گذشته در اطراف شهر كرج ،محمدشهر ،ماهدشت و ...زمينهاي
كش��اورزي بسياري وجود داشت ،اما گس��ترش شهرنشيني باعث شده مناطق مسكوني به
مناطقي كه در آن كشاورزي انجام ميشود ،نزديك شود و پسابهاي شهري و فاضالب به
قسمتهاي جنوبي شهر و نقاطي كه شيب دارد ،هدايت و وارد زمينهاي كشاورزي شود.
عبدالرضا روش��ننژاد اضافهكرد :همه كشاورزان منبع آبي دارند و از چاه استفاده ميكنند،
ام��ا ب ه اجبار گاهي بهدليل نبود سيس��تم انتق��ال فاضالب ،آب فاضالب با آب كش��اورزي
مخلوط ميشود.
البته در بيشتر مواقع كشاورزان از اين مسأله شکایت دارند.كشاورز مطلع است كه استفاده
از آب فاضالب به زمينش آس��يب ميزند و بهدليل تبعاتي كه دارد ،در آينده زمين غيرقابل
استفاده خواهد بود .البته اين امكان وجود دارد كه در بعضي موارد هم كشاورز خاطي باشد
كه در اين صورت بهدليل مش��كالت بهداشتي و زيس��تمحيطي كه بهوجود ميآيد ،طبق
قانون با كشاورز برخورد ميشود.

گفت :فاضالب وارد نهر آب قديمي هشتگرد شده
و ناخواسته به زمينهاي كشاورزي راه پيدا كرده
است .بارها به ش��هرداري ،آبفا و جهاد كشاورزي
مراجعه كردهايم تا ب��راي اين معضل راه چارهاي
پيدا كنند ،اما تاكنون هيچ نتيجهاي نگرفتهايم.
رحيم عس��كري ادامه ميدهد :كش��اورزان كمي
در اين منطقه وجود دارند كه براي تأمين معاش
خانواده بايد كشت كنند .آنها مجبورند با همين
آب ،صيفيجات ،كلم ،كاه��و و ...بكارند كه قطعاً
محصوالتش��ان بيكيفيت و ناس��الم خواهد بود.
عالوهب��ر اين بوي نامطبوع و حش��رات ناش��ي از
فاضالب پش��ه و مگس وارد گلخانهها ميشود و با
هيچ سمي نميتوان آنها را كنترل كرد.
تعلل آبوفاضالب و شهرداري
در جمعآوري فاضالب
رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان البرز با اشاره
به عدم جمعآوري اصولي فاضالبهاي س��طحي
توسط شهرداريها و تعلل شركت آب و فاضالب
در جم��عآوري و تصفيه فاضالبهاي ش��هري و
روستايي گفت :اين تعلل به رهاسازي فاضالب در
پاييندست شهرها و روستاها و در نهايت استفاده
از فاضالب خام در آبياري سبزيجات و صيفيجات
منجر ميش��ود كه بهدليل بار آلودگي ميكروبي و
ش��يميايي فوقالعاده زياد اين قبيل فاضالبها،
محصوالت تولي��دي ميتوانند دچار آلودگيهاي
متعدد ش��وند و اي��ن امر تهديدي ج��دي برای
سالمت عمومي است.
حس��ين كريم افزود :دانش��گاه علو م پزشكي با

برگ��زاري جلس��ات متعدد و اعالم حساس��يت
به اين موضوع به ارگانهاي ذيصالح نس��بت
به شناس��ايي كش��اورزان متخلف اقدام كرده و
با صدور اخطارهای بهداش��تي ،افرادي را كه به
اخطار بيتوجه بودند ،به مراجع قضايي معرفي
كرده اس��ت .برهمين اس��اس از ابتداي س��ال
ج��اری تاكن��ون  ۲۲پرون��ده در اين خصوص
در شهرس��تانهاي كرج و س��اوجبالغ تشكيل
شده اس��ت .اما با توجه به گستردگي و اهميت
موضوع ضروري است شهرداريها ،دهياريها و
شركتهاي آب و فاضالب نيز به وظايف قانوني
خ��ود عمل كنن��د و با جدیت مانع رهاس��ازي
فاضالب خام شوند.
معاون فني اداره كل حفاظت محيطزيست البرز
با بيان اينكه مس��أله آبياري م��زارع با فاضالب
بارها توس��ط محيطزيس��ت به مراجع قضايي
ارجاع داده ش��ده است ،افزود :پاسخ وزارت نيرو
نبود اعتبار كافي در شركتهاي فاضالب شهري
و روستايي بوده؛ بههمين دليل اين مسأله مغفول
مانده اس��ت ،اما كنار گذاشته نشده و دستگاهها
ي ش��دهای دارن��د برای
برنامهه��اي زمانبن��د 
پایش اينكه استانداردس��ازي فاضالبهاي كل
اس��تان البرز در چه نقطه ،سال و با چه اعتباري
انجام ميشود.
حميدرض��ا لش��کري ب��ا اش��اره ب��ه مصوبات
بيندس��تگاهي درباره آبياري مزارع با فاضالب
خ��ام اضاف��ه ك��رد :در هر اس��تان اگر ش��بكه
جمعآوري فاضالب وجود داش��ته باش��د ،عم ً
ال
فاضالب خامي وجود نخواهد داش��ت كه مزارع

با آن آبياري ش��ود .متأس��فانه تاکن��ون در اين
حوزه شفافس��ازي قانونی انجام نشده است و تا
زمانيكه زيرس��اختهاي الزم فراهم شود ،بايد
يك دستگاه پاس��خگوي مردم و قانون باشد ،نه
اينكه از چند دستگاه نام برده شود و هيچكدام
هم پاسخگو نباشند و اقدامي انجام ندهند.
وي اضافه كرد :البرز استاني نوپاست و در زمينه
ش��بكه فاضالب  20تا  30س��ال عقبافتادگي
دارد؛ جبران اين معضل واقعاً مش��كل اس��ت و
براي فاضالب حركت جهادي مديريت سياسي
يا اس��تاندار و نمايندگان مجل��س الزم خواهد
ب��ود .اعتبار تملك دارايي جوابگوي اين حجم از
مهاجرت و س��كونتگاهها نيست و نگاه خاص به
حوزه تصفيه فاضالب و جبران عقبافتادگيها
میتوان��د ب��ا اختص��اص رديف اعتب��اري ملي
مشكالت را مرتفع كند.
لزوم حفر چاههاي جذبي
وي درب��اره اقدام ش��ركت آبوفاض�لاب براي
جلوگي��ري از ورود فاض�لاب به م��زارع گفت:
ت��ا زم��ان در اختيار ق��رار دادن مس��يري براي
لولهگذاري و اجراي ش��بكه از جانب شهرداري،
ش��ركت آبوفاضالب نميتوان��د اقدامي انجام
دهد .بايد بر ساختوس��ازها نظارت ش��ود تا با
چاه جذب��ي از ورود آبهاي خانگ��ي به بيرون
جلوگيري ش��ود؛ از طرفي منش��أ اصلي مشكل
بايد پيدا و دليل آن بررس��ي ش��ود كه رفع آن
مستلزم وجود پيشنيازهايي مانند مطالعه دقيق
و بودج��ه كافي اس��ت و بخش ديگر آن به تهيه
و تملك زمين براي ساخت تصفيهخانه مربوط
ميش��ود .همچنين ب��راي برطرف ك��ردن اين
مش��كل بايد نهادهاي متولي ،مانند شهرداري،
شركت آبوفاضالب ،بهداشت و ...در كنار جهاد
کشاورزی و با هماهنگي هم اقدام كنند تا از اين
مسائل جلوگيري شود.
مدي��ر آبف��ای شهرس��تان ك��رج اضاف��ه كرد:
ش��هرداري باید در زمان ص��دور پايان كار براي
واحدهاي مس��كوني و تجاري ،مالك را موظف
ب��ه حفر چاه جذبي كند .ملك��ي كه هنوز براي
فاضالب آن چارهانديش��ي نش��ده و چاهي حفر
نشده است ،دليلي براي تحويل پايان كار ندارد.
شركت آبوفاضالب نيز موظف است ،در صورت
تأمين اعتبارات و واگذاري زمين براي س��اخت
تصفيهخان��ه و همچني��ن هم��كاري نهادهاي
ذيربط طرح ساخت فاضالب را آغاز كند.
حاف��ظ ب��ا اش��اره ب��ه پيش��رفت فيزيكي 45
درصدي پروژه فاضالب ش��هري در البرز ادامه
داد :مطالع��ات الزم درمورد ش��هرهاي اقماري
و س��اخت فاضالب آنها انجام ش��ده اس��ت و
باي��د اين فاضالب بهص��ورت ثقلي جمعآوري
ش��ود و ت��ا زمانيك��ه تصفيهخانهاي س��اخته
نش��ود ،امكان برخورداري از ش��بكه هم وجود
نخواه��د داش��ت .در بس��ياري از م��وارد براي
واگذاري زمين بهمنظور س��اخت تصفيهخانه
ب��ا مقاومت اهالي روبهرو ميش��ويم كه يكي از
دالي��ل مخالفت مردم ترس از بروز مش��كالت
احتمالي مانن��د كاهش ارزشافزوده ملكهاي
شخصي آنهاست .مشاركت مردم در انجام اين
پروژه ميتواند در بهبود س��رعت روند احداث
تصفيهخانه موثر باشد.
حافظ گف��ت :فاضالب نبايد در ش��هر جريان
داشته باشد و بايد به چاههاي جذبي ورود كند،
ام��ا مردم ب��ا عدم همكاري ،فاض�لاب را به هر
قسمتي كه تمايل دارند ،هدايت ميكنند و آبفا
را مسئول جمعآوري آن ميدانند كه در صورت
ادامه اين روند ،اين موضوع به يك فرهنگ عامه
تبديل ميشود و مردم تصور ميكنند مسئول
هر آب رواني در ش��هر آبفاست .تا زمان اجراي
شبكه فاضالب الزم است نهادهاي متولي مانند
محيطزيس��ت و جهاد كش��اورزي با نظارت بر
زمينهاي كش��اورزي مانع تخلف و آس��يب به
سالمت مردم و بهداشت محيط شوند.

حال خوب باغهاي پرتقال در مازندران
نيمهشهريور كه ميشود باغداران شمال كفش و كاله ميكنند
و راهي باغهايش��ان ميشوند تا حاصل دسترنج يكسال خود را
برداشت كنند.
به گزارش«سبزینه» بهنقل از باش��گاه خبرنگاران جوان ،درختان
كه از سنگيني بار خود سر خم كردهاند ،حاال پيش باغبان رويشان
س��فيد اس��ت .در ميان گرگوميش س��پيدهدم باغداران همراه با
كارگران به باغهايش��ان ميروند تا بار را از دوش درختان بردارند و
در سبدهاي سفيد و آبي بچينند .كلثوم خانم كه سركارگر بانوان
بارچين اس��ت ،ميگويد :س��اعت  ۶صبح براي بارچيني راهي باغ
ميشويم و تا ساعت  ۳بعدازظهر مشغول چيدن پرتقالها هستيم.
او افزود :برداش��ت مركبات در باغها از نيم ه شهريورماه آغاز شده و
تا اواخ��ر ديماه ادامه دارد .كلثوم خانم ميخواهد وقتي پرتقالها
فروخته ش��د و پولشان را گرفت ،آن را براي عروسي پسرش خرج
كند .برداشت مركبات هم سخت است و هم زيبا ،سخت همچون
دس��تان خاله س��كينه كه ديگر خيلي زنانه نيست .كار ميكنم تا
دس��تم پيش كسي دراز نشود .اين را خاله سكينه ميگويد .بانويي
ك��ه در طول س��ال يا در باغ مردم مش��غول بارچيني اس��ت يا در
زمينهاي كشاورزي مشغول نشاء و برداشت برنج است.

افزايش  ۱۰درصدي توليد مركبات در مازندران
پرتق��ال دومين محصول كش��اورزي مازندران پس از برنج اس��ت
كه امس��ال بهخاطر ش��رايط خوب آب و هوايي از كيفيت مناسب
برخوردار است و تاكنون  ۸۰درصد محصوالت نيز از باغها برداشت
شده .ايزدي ،مدير باغباني جهاد كش��اورزي مازندران ،در اينباره
ميگويد :توليد مركبات در مازندران امس��ال افزايش  ۱۰درصدي
داش��ته كه در بعضي از باغهاي اس��تان نيز اي��ن ميزان افزايش به

 ۳۰درصد هم رس��يده اس��ت .او افزود :مركبات مازندران روزانه با
پنج تا  ۱۰كانتينر به كش��ورهاي حاش��يه درياي خزر و خليجفارس
و نيز روسيه ،هندوس��تان و عراق صادر ميشود .مدير باغباني جهاد
كش��اورزي مازندران با اش��اره به نزديك ش��دن پايان فصل برداشت
ميگويد :پيشبيني ميشود برداش��ت مركبات امسال به دوميليون
و  ۷۰۰هزارتن افزايش پيدا كند.
انبارهاي مازندران مملو از مركبات است
سه نس��ل از آقاي چوپاني باغدار هستند و اين باغدار سالهاست،
عالوهبر پرورش مركبات به كار س��ورتينگ و بستهبندي آنها هم
مشغول است .چوپاني ميگويد :بيش از دو برابر سال گذشته ميوه
ذخيره ش��ده در انبار داريم كه اين ميزان هم بازار داخلي را تأمين
و هم راه را براي صادرات هموار میکند .زمس��تان فصل درخشان
شماليهاست .با زنبيلهاي پر شده از مركباتي كه نسيم ،البهالي
برگها تكانشان ميدهد تا چيده شوند و سفر شگفتانگيزشان را
به سراسر ايران آغاز كنند .صالحي ،يكي از سورتينگداران ساروي،
ميگوي��د :روزانه  ۳۰تن مركبات را بارگي��ري و به تهران ،تبريز و
شهرستانهاي ديگر ارسال ميكنيم.

افزايش اشتغال روستايي عالوهبر تثبيت توسعه اقتصادي ،يكي از عوامل
مهم در ماندگاري خانوادهها در روس��تا و مهاجرت از شهر به اين مناطق
اس��ت و شهرس��تان خمين در جنوب اس��تان مركزي ب��ا بهرهگيري از
شاخصههاي رونق توليد ،چشم به آباداني بيشتر دوخته است.
با توجه به اينكه اكثر مهاجرت روس��تاييان به ش��هرها بهدليل بيكاري
و مش��كالت اقتصادي است ،بيشك پرداخت تس��هيالت اشتغالزايي
ميتواند تأثير بس��يار مهمي در كاهش آمار مهاجرت روستاييان به شهر
داشته باشد.
ب��ا توجه به باال بودن آمار بيكاري جوانان روس��تايي ،ايجاد اش��تغال در
روس��تاها نقش موثري در جلوگيري از مهاجرت روس��تاييان به شهرها
دارد و دولت با اعطاي تس��هيالت اش��تغالزايي و ايجاد طرحهاي پايدار
در روستاها از اين مهاجرتها جلوگيري كرده و با توسعه روستاها زمينه
مهاجرت معكوس از شهر به روستاها را فراهم ميكند.
ب��ا توجه به ظرفيتهايي كه در زمينههاي كش��اورزي ،صنايعدس��تي،
گردش��گري و تولي��دات دامي در روس��تاها وج��ود دارد ،پرداخت اين
تس��هيالت عالوهبر توس��عه زيرس��اخت بخشهاي مذكور ،سبب رونق
اقتصادي و كاهش آمار بيكاري شود.
به گزارش«س��بزینه» بهنقل از ایرنا ،شهرس��تان خمين از توابع استان
مركزي  ۱۰۵هزار نفر جمعيت دارد كه  ۵۲درصد آن كش��اورز هستند.
اين شهرستان در توليد زعفران رتبه اول ،گلمحمدي ،لوبيا و عسل رتبه
دوم را در استان مركزي را دارد .خمين در سالهاي اخير بهدليل كاهش
بارندگي با پديده خشكسالي مواجه شد و بسياري از كشاورزان ،بهويژه
جوانان ساكن در روستا بهعلت بيكاري به شهر مهاجرت كردند و مناطق
روستايي خالي از سكنه شد .به گفته معاون وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
با ايجاد امكانات و افزايش زمينههاي اشتغال در مناطق روستايي و البته
حمايتهاي بيمهاي كه با تأسيس صندوق روستاييان از اين اقشار بهعمل
آم��ده ،تا حد زيادي جلوي مهاجرتهاي غيرضروري و كاهش جمعيت
روستاها گرفته شده است .احمد ميدري گفت :در گذشته محدوديتهاي
آموزش��ي ،بهداشتي و اشتغال در مناطق روستايي و عشايرنشين وجود
داش��ت ،لذا ساكنان اين مناطق تمايل داشتند كه به شهرهاي بزرگتر
مهاجرت كنند .معاون وزير كار به نقش روستاييان و عشاير در رونق توليد
اشاره كرد و گفت :روستاييان نقش بهسزايي در تقويت پايههاي اقتصادي
كشور دارند و حمايت از توليدات و توانمنديهاي آنان ميتواند به تقويت
رونق اقتصادي در كل كشور منجر شود.
ايجاد  3هزار و  ۵۰۰فرصت شغلي روستايي در استان مركزي
اس��تاندار مركزي گفت :س��ههزار و  ۵۰۰فرصت اش��تغال روس��تايي با
پرداخت دوهزار و  ۲۵۰ميليارد ريال تس��هيالت در نقاط روس��تايي اين
استان ايجاد شد.
س��يدعلي آقازاده افزود :از زمان آغاز طرح حمايت از اش��تغال روستايي،
تاكنون سههزار و  ۹۵۰ميليارد ريال طرح اشتغال روستايي به بانكهاي
عامل اس��تان معرفي ش��ده كه از اين تعداد دوهزار و  ۷۰۰ميليارد ريال
مصوب ،دوهزار و  ۴۲۰ميليارد ريال انعقاد قرارداد و دوهزار و  ۲۵۰ميليارد
ريال نيز پرداخت شده است.
وي ادامه داد :با پرداخت دوهزار و  ۲۵۰ميليارد ريال تس��هيالت بيش از
سههزار و  ۵۰۰فرصت شغلي در نقاط روستايي استان مركزي ايجاد شده
و پيشبيني ميش��ود تا پايان طرح ،بيش از پنجهزار فرصت ش��غلي در
روستاهاي استان ايجاد شود.
استاندار مركزي گفت :تبديل روستاها به كانون اشتغال ضروري است و
بايد اين مهم با حمايت مسئوالن و بانكها جامه عمل بپوشد.
آقازاده تصريح كرد :با تسهيل ايجاد اشتغال توسط دستگاههاي اجرايي
و بانكها بايد ظرفيتهاي روس��تايي در حوزه اشتغالزايي بارور شود تا
ضمن جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها بستر توليد ثروت نيز
فراهمش��ود .ايجاد اشتغال در روس��تاها بايد بهگونهاي باشد كه زمينه
افزايش و ماندگاري جمعيت در اين مناطق را رقم بزند.
پرداخت ۱۸۲ميليارد و  ۱۴۰ميليون ريال
تسهيالت اشتغال روستايي در خمين
فرمان��دار خمين گف��ت ۱۸۲ :ميليارد و  ۱۴۰ميليون ريال تس��هيالت
اشتغال پايدار روستايي امسال در اين شهرستان به متقاضيان پرداخت
شده كه تأثير بهسزايي در رفع مشكل بيكاري در اين مناطق داشته است.
احمد طهراني افزود :اين ميزان تسهيالت در قالب  ۱۰۵طرح مصوب در
بانكهاي عامل پرداخت شده است و به استناد مطالب سامانه كارا از اين
طريق براي  ۲۴۰نفر اشتغال ايجاد شده است.
وي با بيان اينكه ۱۹۷ميليارد و  ۳۴۰ميليون ريال تسهيالت اشتغال به
بانكهاي عامل ابالغ شده است ،اظهار داشت :طرح ملي اشتغال پايدار در
مناطق روستايي و عشايري از مهمترين طرحهاي دولت است .تسهيالت
براساس رستههاي پر اش��تغال در حوزههاي مختلف خدمات ،صنعت،
كشاورزي و گردشگري در اين شهرستان پرداخت ميشود.
فرصتسازي شغلي فردمحور با طرح سحاب
مج��ري طرحهاي اش��تغالزايي بني��اد بركت در خمي��ن گفت :طرح
سرمايهگذاري حمايتي بركت (س��حاب) بهمنظور فرصتسازي شغلي
فردمحور در مناطق روستايي اين شهرستان اجرا ميشود.
احمد اس��دي توضيح داد :در مرحله نخس��ت اين طرح ،هشت روستاي
مح��روم در اولوي��ت ق��رار دارد و ب��هزودي بيشتر روس��تاهاي خمين
تحتپوشش خدمات حمايتي اشتغال قرار خواهند گرفت.
وي بيان كرد :بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره)
براي اجراي هر طرح اشتغالزاي فردمحور در مناطق روستايي بين ۱۰۰
تا  ۴۰۰ميليون ريال تسهيالت با كارمزد پايين پرداخت ميكند.
اس��دي افزود :طرحهاي اش��تغالزاي فردمح��ور در بخشهاي مختلف
ازجمله صنايعدس��تي ،پرورش قارچ ،دام س��بك ،پرورش شتر ،پرورش
زنبورعس��ل ،ماكيان و بوقلمون ،ماهيان س��ردآبي ،نجاري ،توليد كيف،
كفش و پوشاك ،قاليبافي و گلخانه حمايت مالي ميشوند.
وي اضاف��ه كرد :براي اجراي طرحهاي اش��تغالزاي فردمحور با اولويت
 ۲۰۰عنوان طرح در مناطق روستايي خمين چهار تسهيلگر انتخاب شده
كه آموزشهاي الزم را فراگرفتهاند و در مناطق هدف نظارت ميكنند.
مجري طرحهاي اشتغالزاي بنياد بركت در خمين ادامه داد :پيشبيني
اعتبار مورد نياز براي اج��راي اين طرحهاي اولويتدار  ۸۰ميليارد ريال
است .اسدي ادامه داد :بنياد بركت از چند سال پيش با رويكرد اجتماعي
و اقتصادي براي اجراي طرحهاي اش��تغالزا در  ۱۹اس��تا ن كشور ورود
كرده و امس��ال خمين در اس��تان مركزي بهعنوان پايلوت اجراي طرح
سحاب انتخاب شده است.
جذب  ۲۶۸ميليارد ريال تسهيالت اشتغال روستايي
مدير جهاد كشاورزي خمين هم گفت ۲۶۸ :ميليارد و  ۱۰۰ميليون ريال
تسهيالت اشتغال روستايي امس��ال در بخش كشاورزي اين شهرستان
جذب شد.
عباس ارشدي افزود ۱۰۰ :فرصت شغلي با پرداخت اين ميزان تسهيالت
در فعاليتهاي كشاورزي خمين فراهم شده است.
وي اظهار داشت ۲۵ :مورد از اين شغلها در زمينه كسبوكارهاي خانگي
با س��ويه پرورش دام است كه با پرداخت دوميليارد و  ۱۰۰ميليون ريال
تسهيالت و پرداخت  ۴۵۰ميليارد ريال تسهيالت از صندوق توسعه ملي
و منابع داخلي بانكهاي عامل محقق شده است.
مدير جهاد كشاورزي خمين ادامه داد ۳۳ :فقره از اين طرحها در زمينه
صنايعتبديلي بوده اس��ت كه با پيشنهاد تس��هيالت  ۶۶ميليارد ريال از
محل اعتبارات بنياد علوي به بانك سينا معرفي شدند.
ارش��دي گفت :ش��ش نفر از متقاضيان دريافت تسهيالت اشتغال براي
ساخت گلخانههاي صنعتي و كوچك مقياس براي دريافت  ۱۳ميليارد و
 ۲۰۰ميليون ريال به بانكهاي عامل معرفي شدند.

