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روستا ،زراعت و باغبانی

چهارشنبه  21اسفند  16 1398رجب  11 1441مارس 2020سال چهارم شماره 1096

با ملخ صحرایی در 17هزار هکتار از اراضی جنوب کشور مقابله شده است

اخبــــار

 پیشنهاد اعتبار  ۶۵میلیارد تومانی
برای مبارزه با آفت ملخ

رئیس انجمن صنفی پرورشدهندگان قارچ خوراکی:

مصرف قارچ در تقویت سیستم ایمنی
بدن نقش بهسزایی دارد

رئیس انجمن صنفی پرورشدهندگان قارچ خوراکی گفت :با وجود ویتامین
باالی قارچ خوراکی ،مصرف روزانه  ۱۰۰گرم این محصول در تقویت سیستم
ایمنی بدن نقش بهسزایی دارد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،رجبی اظهار کرد:
وظیف��ه محافظت از بدن در برابر ان��واع میکروب ،باکتری ،ویروس و عوامل
بیماریزا برعهده سیس��تم ایمنی اس��ت و بهطور کلی سالمت بدن در گرو
سیستم ایمنی سالم و قوی است
وی افزود :قارچ با داش��تن درصد باالیی از پروتئین قابل هضم منبعی غنی
از ویتامینهای گروه  A، B، C، D، Eو  Kاس��ت و همچنین میزان باالیی
از عناصر معدنی بهویژه ماده معدنی روی تأثیر بهس��زایی بر س�لامت فرد و
تقویت سیس��تم ایمنی بدن دارد ،بهگونهای که با مصرف روزانه  ۱۰۰گرم
قارچ خوراکی بیش از دوس��وم نیاز روزانه افراد بالغ به ویتامینهای محلول
در آب تأمین میشود.
ی ادامه داد :با وجود تکنولوژیهای مناسب در حوزه پرورش و برداشت
رجب 
در واحدهای تولید قارچ در سطح کشور مطمئن هستیم که قارچ بستهبندی
شده کام ً
ال استریل و بهداش��تی بوده و بهراحتی در دسترس هموطنان در
فروشگاهها و مراکز خرید قرار میگیرد.
رئیس انجمن پرورشدهندگان قارچ خوراکی در پایان تصریح کرد :در این
روزها که جس��م بیش از هر زمان دیگری نیازمند اس��تفاده از مواد مغذی
جهت تقویت سیستم ایمنی است ،مصرف روزانه قارچ و قرار دادن در سبد
غذایی خانوار در سالمت و کاهش هزینههای درمان تأثیر بهسزایی دارد.

چالش کرونا برای صادرات
محصوالتکشاورزیآذربایجانشرقی

شیوع ویروس کرونا ،بخش کشاورزی آذربایجانشرقی را در حوزه صادرات
با چالش اساسی مواجه کرده است.
هرچند اقدامات و تصمیماتی در این زمینه از س��وی مسئوالن وزارت جهاد
کشاورزی از همان روزهای اول شیوع ویروس کرونا صورت گرفته است ،اما
تداوم و اتخاذ تدابیر بایس��ته و رصد کامل بهداشتی محصوالت صادراتی و
تولیدی این بخش باید همواره مورد توجه قرار بگیرد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایرنا ،اهمیت چارهاندیشی برای رفع موانع
ناشی از شیوع کرونا در حوزه کشاورزی آذربایجانشرقی از اینرو مهم است
که صادرات این بخش اشتغالزا و سودآور در استان در  10ماه امسال حدود
 300میلیون دالر بوده است.
رئیس س��ازمان جهادکشاورزی آذربایجانشرقی در جلسه شورای معاونین
و مدیران این س��ازمان ،پیگیری موضوع صادرات محصوالت کش��اورزی با
توجه به شیوع ویروس کرونا را دغدغه اصلی و مهم جهاد کشاورزی استان
برش��مرد .اکبر فتحی افزود :متخصصین و کارشناس��ان بخش کش��اورزی
آذربایجانش��رقی با توجه به وضعیت فعلی صادرات محصوالت کشاورزی
از استان ،باید تمهیداتی بیندیشند تا بتوان از وضعیت موجود خارج شده و
صادرات تولیدات کشاورزی را از سر گرفت.
وی با اش��اره به فرمایش مقام رهبری که دستاندرکاران بخش بهداشت و
درمان کش��ور را بهعنوان مدافعان سالمت جامعه یاد کردند ،اظهار داشت:
درحالحاض��ر ه��ر بخش باید در ح��وزه کاری خود در کن��ار رعایت موارد
بهداشتی و ایمنی ،نسبت به انجام وظایف قانونی خود بسیار کوشا باشد.
فتحی با اشاره به سرعت شیوع ویروس کرونا در کشور و استان یادآوری کرد:
قرنطینه خانگی تا حد امکان یکی از موثرترین راههای مبارزه و پیش��گیری
از بیماری عفونی کرونا در س��طح جامعه است و باید از حضور در مکانهای
عمومی و پرجمعیت اجتناب کرد.

وی با اشاره به اقدامات معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی
اس��تان به لحاظ قرار گرفتن در فصل کاش��ت گف��ت :نظارتبر توزیع نهال
شناس��هدار و کودهای ش��یمیایی و مبارزه با علفهای هرز از تکالیف اصلی
معاونت بهبود تولیدات گیاهی استان در این مقطع زمانی است.
فتحی ادامه داد :تهیه و تأمین مایحتاج کش��اورزان و بهرهبرداران کشاورزی
در راستای کاشت ،داشت و برداشت با رعایت کامل موازین بهداشتی برای
مقابله با ش��یوع کرونا جزو وظایف اصلی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان
شرقی است .وی عدم تأمین کودهای شیمیایی را منجر به افت عملکرد در
واحد سطح بیان و اضافه کرد :تأمین و توزیع نهادلهای لیبلدار ،شناسهدار
و مجاز از اهمیت ویژهای برخوردار اس��ت و باید با همکاری نیروی انتظامی
استان از توزیع نهالهای غیرمجاز و بدون شناسنامه جلوگیری کرد.
فتحی بر پرداخت یارانه س��ود تسهیالت گلخانهای و بند «الف» تبصره 18
تأکید کرد و افزود :در این جهت معاونت بهبود تولیدات گیاهی با همکاری
معاون��ت برنامهریزی و امور اقتصادی پیگی��ری الزم را تا حصول نتیجه به
عمل خواهد آورد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به لزوم رصد و پایش
بیماری تببرفکی در بین جمعیت دامی استان توسط اداره کل دامپزشکی
آذربایجانشرقی اظهار داشت :با توجه به شیوع کرونا ،معاونت بهبود تولیدات
دامی با همکاری اداره کل دامپزشکی آذربایجانشرقی سازکارهای الزم برای
جلوگیری از شیوع این بیماری را باید به کار بندند.

آغاز تولید نشای کشت جالیزی در تایباد

همزمان با آغاز فصل کش��ت خربزه و هندوانه در تایباد ،تولید نشای کشت
این محصوالت جالیزی در این شهرستان آغاز شد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایسنا ،مدیر جهاد کشاورزی تایباد در استان
خراسان رضوی ،به فعالیت  ۳۳واحد کشت گلخانهای محصوالت جالیزی در
این شهرستان اشاره کرد و گفت :سطح زیرکشت گلخانههای این شهرستان
برای تولید نشای خربزه و هندوانه افزونبر پنج هکتار است که  ۳۳بهرهبردار
در این حوزه فعالیت دارند.
محمد میری سطح زیرکشت خربزه و هندوانه را در تایباد هشتهزار هکتار
اعالم کرد و افزود ۷۰ :درصد مزارع خربزه این منطقه بهصورت نشایی کشت
میش��ود و پیشبینی میشود در س��ال زراعی جاری افزونبر  ۵۲میلیون
نشای خربزه و هندوانه در این شهرستان تولید شود.
وی ادام��ه داد :زودرس ب��ودن محص��ول ،صرفهجوی��ی در مص��رف آب،
بازارپسندی و مبارزه با آفات از مهمترین مزایای کشت نشایی جالیز است،
 ۸۰درصد جالیز این شهرس��تان به روش مالچ پالستیکی کشت میشود و
میانگین تولید هندوانه و خربزه در هر هکتار بهترتیب  ۳۵و  ۱۵تن است.
میری افزود :برداشت این دو محصول اوایل تیر ماه آغاز میشود و تا شهریور
م��اه ادام��ه دارد و در این مدت یکهزار نفر روز در این حوزه مش��غول کار
میشوند .شهرس��تان تایباد بیش از  ۱۵هکتار سطح زیرکشت محصوالت
گلخانهای دارد .تایباد با  ۴۰هزار هکتار کش��تزار و باغ و هفتهزار بهرهبردار
بخش کش��اورزی س��االنه  ۲۵نوع محصول باغی و  ۳۰نوع محصول زراعی
تولید میکند .مرکز شهرس��تان  ۱۲۰هزار نفری تایباد در  ۲۲۵کیلومتری
جنوبشرقی مشهد واقع است.

سبزینه

نظارتکننده بر ایجاد آمادگی و مقابله در مقابل
انواع حوادث است.

علی هیودی

با وج��ود اینک��ه خاس��تگاه مل��خ صحرایی
ش��بهجزیره عربس��تان اس��ت ،اما هجوم این
موجود از بهمنماه سال  ۹۷در اراضی کشاورزی
و عرصههای منابع طبیعی برای نخس��تینبار
دیده ش��د و تا اوایل مردادماه سال  ۹۸به بیش
از  ۹استان کشور شامل سیستان و بلوچستان،
هرمزگان ،بوش��هر ،کرمان ،خوزستان ،فارس،
کهگیلویه و بویراحمد ،ایالم ،خراس��انجنوبی
و قش��م س��رایت کرد .در این م��دت مبارزه با
 ۱۷۳دس��ته مل��خ صحرایی در س��طح ۷۳۵
هزار و  ۲۳۴هکتار از مناطق آلوده انجام ش��د.
بخشی از این دستههای ملخ صحرایی از ایران
بهسمت کش��ورهای هند و پاکستان مهاجرت
کرده بودند که اکنون درحال بازگش��ت از این
کشورها بهسمت ایران هستند.
خ صحرایی
گفتهها حاکی از آن است که هجوم مل 
به ایران در بیش از پنج دهه اخیر بیسابقه بوده؛
بهطوریکه در س��ال  ۱۳۴۰ب��ا حمله ملخها در
س��طحی بیش از دومیلی��ون و  ۵۰۰هزار هکتار
مبارزه ش��ده بود .آفت ملخ صحرایی  ۲۰درصد
از خش��کیهای دنیا را در س��یطره خ��ود دارد و
میتواند بیش از  ۲۰۰کیلومتر در روز پرواز کند
که در هفته به بیش از یکهزار کیلومتر میرسد
و البته رکورد پنجه��زار کیلومتر را نیز دارد .این
ملخ روزانه مع��ادل وزن خود ،خوراک دارد و هر
یکه��زار و  ۱۰۰ملخ در یک روز میتواند معادل
یک انسان یعنی حدود دو کیلوگرم از محصوالت
غذایی اس��تفاده کند که در شرایط طغیانی تنه
درختان از هجوم آنها مصون نیستند.
زادوولد این آفت نیز بهگونهای است که در طول
س��ه تا پنج ماه ۳۰۰ ،تخم ب��ه فاصله یکهفته
و در ه��ر دوره  ۹۰ت��ا  ۱۲۰ع��دد تخم در عمق
 ۱۰س��انتیمتری خاک میگذارد .در ادامه نظر
مقامات اس��تانی و کش��وری را درباره این آفت و
اقدامات انجام شده ،جویا شدیم.
امکانات و دانش فنی بسیج شدند
در این رابطه رئیس سازمان حفظ نباتات کشور
اظهار داشت :امسال با توجه به تغییرات شرایط
اقلیمی با س��طحی بیش از سه برابر هجوم ملخ
صحرایی سالهای گذشته مواجه هستیم.
محمدرضا درگاهی با اشاره به آغاز عملیات مبارزه
با آفات بس��یار خطرناک ملخ صحرایی در س��ال
زراعی جدید به باش��گاه خبرنگاران جوان گفت:
در سال گذشته بیش از  ۷۵۰هکتار مبارزه با این
آفت انجام ش��د .با توجه به تجربیات استانهای
جنوبی از سالهای گذشته ،این استانها تمامی
امکانات خود را تجهیز کردن��د و آمادگی الزم را
ب��رای مبارزه با این آف��ت خطرناک دارند .رئیس
س��ازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه بیش
از  1/5اس��ت که عملیات مبارزه را شروع کردیم،
تصری��ح کرد :تاکن��ون بیش از  ۱۷ه��زار هکتار
عملیات مبارزه با ملخهای صحرایی انجام دادیم.
درگاه��ی با اعالم اینکه همه امکانات کش��ور و
استانها برای مبارزه با ملخهای صحرایی بسیج
شده اس��ت ،افزود :با درایت استانداران و روسای
س��ازمانهای جهادکش��اورزی این اس��تانها،
حجم گس��تردهای از مبارزه علی��ه ملخها را در
سطح کش��ور خواهیم داشت .وی با بیان اینکه
همانند سال گذشته امنیت غذایی کشور را حفظ
خواهیم کرد ،خاطرنشان کرد :مشکل خاصی در
عملیات مبارزه با ملخ صحرایی نداریم و امکانات
کامل و دانش فنی همه بسیج هستند.

پیشنهاد اعتبار بیشتر
برای مقابله با هجوم ملخهای صحرایی
مع��اون بازس��ازی و بازاتوانی س��ازمان مدیریت
بحران کش��ور نیز از پیشنهاد  ۶۵میلیارد تومان
اعتب��ار هزین��های ب��رای مقابله با هج��وم ملخ
صحرایی خبر داد.
امیر قادری به ایرنا گفت :پیشنهاد اعتبار یادشده
با توجه به ش��رایط طغیانی جدید و هجوم ملخ
صحرای��ی در برخ��ی نق��اط کش��ور و بهمنظور
برنامهریزی برای پایش و مبارزه به هنگام ،خرید
س��م و تکمیل ناوگان سمپاش��ی و اجرای کامل
مقابله با هجوم آنها در استانهای جنوب کشور
انجام شده است.
وی گف��ت :طی مکاتبهای که ب��ا معاون محترم
رئیسجمهور و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه
کشور انجام شد ،از وی درخواست شد با توجه به
اهمیت موضوع از محل بند «م» ماده  ۲۸قانون

الح��اق برخی از مواد به قانون تنظیم بخش��ی از
مقررات مالی دولت (مصوب اس��فند  )۹۳نسبت
به طرح و تصویب مبلغ  ۶۵میلیارد تومان اعتبار
هزین��های در هیئت محترم وزی��ران اقدام الزم
معمول شود ،تا پس از تصویب در اختیار وزارت
جهاد کشاورزی (س��ازمان حفظ نباتات کشور)
قرار گیرد تا مطابق ضوابط و مقررات با هماهنگی
و نظ��ارت س��ازمان مدیری��ت بح��ران کش��ور
هزینه شود.
مع��اون بازس��ازی و بازتوانی س��ازمان مدیریت
بحران کش��ور ادام��ه داد :همچنین به اس��تناد
بن��د «و» تبصره  ۱۳قانون بودجه س��ال ،۱۳۹۸
س��ازمان حف��ظ نباتات کش��ور موظف اس��ت
نس��بت به ارائه گ��زارش عملکرد س��ه ماهه به
س��ازمان مدیری��ت بحران کش��ور اق��دام کند.
س��ازمان مدیریت بحران کش��ور یک س��ازمان
هماهنگ کننده ،سیاستگذار ،هدایتکننده و

ملخ صحرایی به مزارع و باغهای استان بوشهر
خسارتی وارد نکرده است

معاون بهبود تولیدات گیاهی س��ازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت :تاکنون ملخ
صحرایی به مزارع و باغهای استان بوشهر خسارتی وارد نکرده است.
خسرو عمرانی به مهر گفت :دستههای ملخ مهاجم از اول اسفندماه جاری وارد استان بوشهر شدند
و  ۹شهرستان استان غیر از دیلم را درگیر کردند.
وی تصری��ح کرد :هماکنون مبارزه با آفت ملخ صحرایی در شهرس��تانهای جم ،دیر ،دش��تی،
تنگستان ،دشتستان و گناوه در دست اجراست.
عمرانی با بیان اینکه تاکنون  4/5تن س��م در اس��تان بوش��هر برای مبارزه با آفت ملخ صحرایی
ف شدهاست ،گفت :تاکنون مبارزه با این آفت در سه هزار و  ۱۵۵هکتار از انجامشده است.
مصر 
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود :با توجه به مبارزه صورت
گرفته با آفت ملخ صحرایی تاکنون این آفت به مزارع بوشهر خسارتی وارد نکرده است.
وی اضافه کرد :با توجه به اینکه ملخ بیشتر در شب ساکن است و پرواز کمتری دارد ،بههمین
دلیل در زمان حاضر مبارزه با این آفت در استان بوشهر بیشتر شبانه تا صبح زود انجام میشود.
عمرانی اظهار داشت :عالوهبر  ۲۵کانون آلوده سال جاری ۳۰کانون آلوده از سال گذشته نیز وجود
دارد؛ لذا میزان مبارزه در س��طح گس��تردهتری انجام میشود و با گرم شدن هوا کانونهای سال
گذشته زودتر فعال میشوند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی س��ازمان جهاد کش��اورزی استان بوشهر خاطرنشان کرد :در زمان
حاضر  ۲۵گروه مبارزه ۳۰ ،گروه ردیاب ،یک فروند هواپیمای سمپاش ۹ ،دستگاه سمپاش یو.آل.
وی و  ۱۰۰دس��تگاه س��مپاش زمینی در اختیار داریم که باهمت مردم ،شوراها ،دهیاریها کار
سمپاشی و ردیابی ملخهای صحرایی را در استان بوشهر انجام میدهند.
عمرانی گفت :ملخهای صحرایی بالغ هس��تند و ب��ا تغذیه تخمگذاری میکنند ،به همین دلیل
بیشترین و مهمترین مرحله مبارزه با این آفت در اردیبهشتماه است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر خاطرنشان کرد :پیشبینی
جهانی این اس��ت که دس��تههای جدید ملخ از شمال آفریقا و شبهجزیره عربستان وارد کشور و
اس��تان بوش��هر خواهد شد که میزان آنها سه برابر سال پیش است و تا چهار سال آینده درگیر
مبارزه با ملخ خواهیم بود.

سمپاشی بیشاز  ۲هزار هکتار از مراتع
سیستان و بلوچستان علیه ملخ صحرایی
همچنی��ن رئی��س س��ازمان جهاد کش��اورزی
سیس��تان و بلوچس��تان نیز در اینب��اره اظهار
داش��ت :افزونب��ر دو هزار و  ۶۳هکت��ار از مراتع
این استان تاکنون علیه ملخ صحرایی سمپاشی
شده است.
غالمحیدر زورقی با بی��ان اینکه ملخ صحرایی
در ش��بها تحرک کمتری دارد و مبارزه ش��بانه
بهترین فرصت برای نابودی آنهاس��ت ،به ایرنا
گفت ۶۷۱ :هکتار از مبارزه این مدت در س��طح
مراتع سیستان و بلوچستان به ملخ بالدار و هزار
و  ۳۹۵به پوره آن اختصاص دارد.
وی افزود :در موج س��وم هج��وم ملخ صحرایی،
سیستان و بلوچستان جزو استانهایی محسوب
میشود که تاکنون بیشترین مبارزه با این آفت
بینالمللی را انجام داده است.
رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی سیس��تان و
بلوچس��تان گف��ت :ضروری اس��ت کش��اورزان
درص��ورت مش��اهده ای��ن آف��ت مرات��ب را به
نزدیکترین مرکز جهاد کش��اورزی شهرستان
اطالع دهند.
وی ادامه داد :این س��ازمان پارسال هنگام هجوم
ملخ صحرایی به سیس��تان و بلوچستان با بسیج
تمام امکانات ،مبارزه با این آفت را در سطح ۲۱۱
ه��زار و  ۵۳۵هکتار از مرات��ع منطقه انجام داد و
مانع آسیبرسانی به بخش کشاورزی شد.
اختصاص افزونبر یکمیلیارد تومان
برای مبارزه با ملخ صحرایی در کرمان
مدی��ر حفظ نباتات س��ازمان جهاد کش��اورزی
استان کرمان هم اظهارداشت :یک میلیارد و ۵۰
میلیون تومان برای مبارزه با آفت ملخ صحرایی
در این استان اختصاص یافت.
ناصر طاهری با اش��اره به اینکه س��رد شدن هوا
طی چند روز اخیر موجب طوالنی ش��دن زمان
رس��یدن ملخه��ای صحرای��ی به کرمان ش��ده
اس��ت ،به ایرنا گفت :حدود  ۱۰تن سم بهمنظور
مبارزه با ملخهایی صحرایی در ش��مال اس��تان
خریداری شده است .وی اظهار داشت :همچنین
درخواست اختصاص  ۲۰۰میلیون تومان اعتبار
برای مقابله با ملخهایی صحرایی در شمال استان
کرمان در بخش اعتبارات هزینهای ارائه و در این
زمینه مکاتبه شده است.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان
کرمان با اش��اره به اینکه تمهی��دات الزم برای
مبارزه با ملخ صحرایی در این اس��تان اندیشیده
شده است ،تصریح کرد :با شرایط موجود میتوان
به کش��اورزان این قول را داد که امسال نیز مانند
سال گذشته ملخهای صحرایی خسارت چندانی
به مزارع و باغها وارد نخواهند کرد.
وی ب��ه همچنین ب��ه دیگر آف��ت تهدیدکننده
مزارع و باغهای استان کرمان اشاره کرد و اظهار
داش��ت :تخمهای مگس مدیترانهای با توجه به
زمس��تانگذارانی در چند س��انتیمتری سطح
خ��اک ق��رار دارند ،ل��ذا با وجود ش��خم ،یخآب
زمس��تانه و شرایط اقلیمی س��ال جاری و وجود
سرما و برف احتمال میرود این آفت نیز امسال
ضرر چندانی به مزارع و باغها وارد نکند.
طاه��ری با بیان اینکه این اعتبارات س��هم دولت
اس��ت ،تأکی��د ک��رد :برنامهریزی ش��ده با کمک
کشاورزان مبارزه علیه آفات انجام و کشاورزانی که به
در این راستا فعالیت میکنند ،مساعدت میشوند.
آمادگی استان چهارمحال و بختیاری
برای مقابله با هجوم ملخ صحرایی
همچنی��ن مدیر حفظ نبات��ات ادارهکل جهاد
کش��اورزی چهارمحال و بختیاری با اش��اره به
هجوم مل��خ صحرایی در برخی از اس��تانهای
جنوبی کش��ور ،از وج��ود آمادگی کامل در این
اس��تان برای مقابله با هجوم ملخ صحرایی خبر
داد .فرشید ش��بانی با اشاره به هجوم ملخها به
بیش از  ۲۰شهرس��تان در اس��تان خوزس��تان
ب��ه ایرنا گفت :احتمال هجوم ملخها از س��مت
ل��ردگان و بازف��ت در اس��تان چهارمح��ال و
بختی��اری نیز وجود دارد .وی اظهار داش��ت :از
خ صحرایی به اس��تان
دهه  ۶۰تاکنون هجوم مل 
وجود نداشته اس��ت و امسال نیز برای مقابله و
پیشگیری از این آفت ،سم مورد نیاز خریداری
شده است.
شبان به کمبود اعتبار برای خرید سم مورد نیاز
برای مقابله با ملخ صحرایی و آفت درختان اشاره
کرد و گفت :باال بودن قیمت سم و کمبود اعتبار
از مشکالت جهاد کشاورزی استان است .ساالنه
در چهارمح��ال و بختیاری بیش از یکمیلیون و
 ۵۰۰هزار تن محص��والت باغی ،زراعی ،دامی و
ش��یالت تولید میشود و سطح زیرکشت استان
 ۲۷۰هزار هکتار با  ۶۶هزار بهرهبردار است.

پیشخــوان
مدیرعامل بنیاد برکت:

 ۱۲۰هزار فرصت شغلی
توسط بنیاد برکت در کشور ایجاد شد
مدیرعامل بنیاد برکت از ایجاد ۱۲۰هزار شغل در سال رونق تولید ملی
در مناطق محروم کشور خبر داد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،امیرحسین مدنی با اشاره به تحقق
وعدههای این بنیاد برای اش��تغالزایی در سالجاری گفت :با راهاندازی
 ۴۰هزار طرح اش��تغالزایی اجتماعمحور در مناطق محروم روستایی و
کمتر توس��عهیافته کشور ۱۲۰ ،هزار فرصت شغلی در این مناطق ایجاد
شده است.
وی ادامه داد ۳۱ :اس��تان ۱۹۱ ،شهرس��تان و ش��شهزار و  ۱۰۳روستا
در س��ال  ۹۸تحتپوش��ش فعالیتها و اقدامات بنی��اد برکت در حوزه
اشتغالزایی قرار داشتند.
مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به حضور و فعالیت تسهیلگران این بنیاد
در مناطق محروم اظهار داش��ت ۴۰ :هزار طرح اشتغالزایی ایجاد شده
در س��ال  ،۹۸حاصل تالشهای ش��بانهروزی و جه��ادی  ۴۲۸مجری و
تسهیلگر در مناطق محروم و کمتر برخوردار است.
مدن��ی تصریح کرد :بنیاد برکت در ابتدای س��ال  ،۹۸راهاندازی ۱۳هزار
طرح اش��تغالزایی و ایجاد  ۳۹هزار شغل را پیشبینی کرده بود که این
رقم به  ۴۰هزار طرح و  ۱۲۰هزار شغل افزایش یافت.
به گفته مدیرعامل بنیاد برکت ،برای راهاندازی  ۱۲۰هزار ش��غل مذکور
در سال  ۱۳۹۸بیش از  ۳۶هزار میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.
مدنی خاطرنش��ان کرد :این تعداد فرصت شغلی در رستههایی همچون
پرورش دام س��بک و سنگین ،مش��اغل فنی و خدماتی ،صنایع دستی،
پرورش زنبورعسل ،تولید فرش دستبافت ،پرورش مرغ و بلدرچین ایجاد
ش��ده اس��ت .وی افزود :بنیاد برکت در س��ال  ۱۳۹۷نیز  ۱۰هزار طرح
اش��تغالزایی اجتماعمحور را راهاندازی کرده که ایجاد  ۳۰هزار شغل را
بهدنبال داشته است.
مدیرعام��ل بنی��اد برکت با تأکید ب��ر تمرکز فعالیتهای ای��ن بنیاد بر
مبحث اش��تغالزایی بیان کرد :با توجه به منویات رهبر معظم انقالب و
سیاستهای ابالغی از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) مبنیبر
توانمندسازی مناطق محروم از طریق فراهم آوردن فرصتهای کسب و
کار ،بنیاد عمده فعالیتها و اقدامات خود را بر ایجاد اش��تغال در مناطق
روستایی و کمتر توسعهیافته متمرکز کرده است.
وی ادامه داد :برای این منظور بهمدت دو سال مطالعاتی بر روی مدلهای
اش��تغالزایی در مناطق روس��تایی انجام و در نهای��ت ،مدل اقتصادی
اشتغالزایی اجتماعمحور طراحی و عملیاتی شد.
مدنی یادآور شد :اجرای طرحهای اشتغالزایی اجتماعمحور بنیاد برکت
و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم روستایی ،عالوهبر توانمندسازی
اقتصادی و اجتماعی و ارتقای سطح زندگی و معیشت ،مهاجرت معکوس
را در این مناطق بهدنبال داشته است.
مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به اینکه این مشاغل با سرمایههای کم و
توسط خود مردم ایجاد میشود ،تصریح کرد :زنان جامعه نقشمحوری
را در اج��رای این طرحها دارند ،تا جاییک��ه  ۴۱درصد از  ۴۰هزار طرح
اشتغالزایی بنیاد توسط بانوان اجرا شده است.

وی اظه��ار امیدواری کرد با اجرای طرحهای اش��تغالزایی بنیاد در ۱۰
سال آینده ،عالوهبر توقف کامل روند مهاجرت به شهرها ،شاهد مهاجرت
معکوس و بازگشت به روستاها باشیم.
مدنی تصریح کرد:عمده طرحهای اشتغالزایی بنیاد برکت در روستاهای
بیش از  ۵۰خانوار اجرایی میشود ،البته در  ۲۰درصد روستاهای ما کمتر
از  ۵۰خانوار س��اکن هستند که طرحهایی نیز برای این روستاها در نظر
گرفته ش��ده اس��ت .مدیرعامل بنیاد برکت رونق تولید را از دیگر نتایج
اجرای طرحهای اش��تغالزایی این بنی��اد ذکر کرد و گفت :با اجرای این
طرحها در یکس��ال گذشته ۲۲ ،هزار و  ۵۰۰تن گوشت قرمز و دو هزار
تن گوش��ت سفید تولید شده و  ۲۶هزار مترمربع فرش هم در قالب این
طرحها بافته شده است.

 ۱۷۸روستای حاشیه رودخانههای
خوزستانایمنسازیشدند
مدیرعامل ش��رکت توس��عه نیش��کر و صنایع جانبی خوزستان گفت:
۱۷۸روس��تای مجاور کش��ت و صنعتهای نیش��کر واقع در حاش��یه
رودخانههای کارون ،دز و تاالب ش��ادگان در برابر سیالبهای احتمالی
ایمنسازی شدند.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایرنا ،عبدعلی ناصری در جریان بازدید
از روند بازسازی ،ترمیم و تحکیمبخشی سیلبندها در مناطق پیرامونی
کشت و صنعتهای نیشکر در شرق کارون اظهار داشت :این شرکت در
راستای عمل به مس��ئولیت اجتماعی ،برای پیشگیری از خساراتهای
ناشی از سیالبهای مخرب شبیه سیالب فروردین ماه  ۱۳۹۸از مردادماه
امسال شروع به احداث و ترمیم  ۱۸۰کیلومتر سیلبند در روستاهای در
معرض س��یالبهای مخرب در حاش��یه رودخانههای دز و شرق و غرب
کارون و اطراف تاالب ش��ادگان کرده تا بدین وس��یله از ورود سیالب به
مزارع نیشکر جلوگیری کند.
وی گفت :برای ترمیم ،ساخت و استحکامبخشی سیلبندها  ۱۲۰میلیارد
ریال از محل اعتبارات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی هزینه شده
اس��ت .مدیرعامل شرکت توسعه نیش��کر و صنایع جانبی اظهار داشت:
ترمیم و استحکامبخشی سیلبندهای احداثی بهگونهای است تا در برابر
عبور س��یالب با سههزار مکعب در ثانیه مقاومت کرده و از ورود سیالب
به زمینهای کشاورزی و نیشکری شمال و جنوب اهواز جلوگیری کند.
ناصری با بیان اینکه در سیالب مهیب فروردینماه امسال  ۴۰هزار هکتار
از مزارع نیش��کر شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی دچار آبگرفتگی
ش��د و  ۵۱هزار میلیارد ریال به تأسیسات زیربنایی واحدهای هفتگانه
نیش��کری خس��ارت زد ،ابراز امی��دواری کرد با تعام��ل ،همکاریهای
بینبخشی و تالشهای جهادی و شبانهروزی بتوان از وارد شدن خسارات
احتمالی سیالبهای پیشرو پیشگیری یا آن را به حداقل رساند.
بنا بر پیشبینی هواشناس��ی خوزس��تان ،بهدلیل بارندگیهای ش��دید
در هفتهه��ای آین��ده در حوضههای آبری��ز دز ،کارون و کرخه احتمال
وقوع سیالب در خوزس��تان و مناطق پاییندست وجود دارد؛ به همین
منظور هشت میلیارد مترمکعب ظرفیت خالی در پشت سدهای بزرگ
خوزستان برای پیشگیری از وقوع و مهار سیالب ایجاد شده است.
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با اشاره به نیاز کشور به
مواد شوینده و بهداشتی در راستای مبارزه با ویروس کرونا گفت :حدود
 ۸۰درصد نیاز کش��ور به الکل در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
تولید میشود .ناصری با اشاره به تولید روزانه ۱۰۰هزار لیتر الکل در این
شرکت گفت :تالش میشود تولید روزانه الکل را در این شرکت به ۱۲۰
هزار لیتر برسانیم .نیاز ساالنه کشور به الکل  ۵۰میلیون لیتر است که از
این میزان  ۴۰میلیون لیتر در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تولید
و به بازارهای داخلی عرضه میشود.

