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نوبت اول

استان سيس��تان و بلوچس��تان با 11/5درصد 
وسعت کش��ور به عنوان بزرگ ترين استان جزو 
مناطق خشک و کم آب ايران محسوب مي شود 
که خشکس��الي هاي مداوم چندين ساله مردم 
اين منطقه را با مشکالت متعددي رو به رو کرده 
است.  به گفته کارشناسان خشکسالي پي در پي 
در اين اس��تان اثرات مخرب فراواني در کاهش 
ذخاير آبي، افزايش کانون هاي بحراني ريزگردها 
و روند شور شدن زمين هاي زراعي، از بين رفتن 
مراتع و پوشش گياهي در منطقه و خشک شدن 

ذخاير آب زير زميني و قنوات داشته است. 
پديده خشکس��الي 20 س��اله در سيس��تان و 
بلوچستان، خشکيدن تاالب بين المللي هامون 
در ش��مال و جازموريان در جنوب غرب استان، 
قطع آب رودخانه هيرمند، کاهش سفره هاي آب 
زيرزميني، کمبود نزوالت آسماني، گرماي زياد 
و تبخير بيش از حد نرمال کشور اين استان را با 

مشکالت زيادي در زمينه تأمين آب آشاميدني و 
کشاورزي رو به رو کرده است. 

   بيشترين اعتبارات براي آب و خاك 
س��ايه انداختن دو دهه اي خشکسالي بر استان 
سيستان وبلوچس��تان سبب ش��ده تا بيشترين 
اعتبارات براي رف��ع دو معضل آب وخاك صرف 
ش��ود.  مدير آب و خاك و امور فني و مهندسي 
سازمان جهاد کش��اورزي سيستان و بلوچستان 
با بيان اينکه بيشترين اعتبارات بخش کشاورزي 
اس��تان صرف فعاليت هاي آب و خاك مي شود، 
مي گويد:» اين مهم موجب شد تا در سال جاري 
10۳ميلي��ارد توم��ان اعتبار در قال��ب 1۶طرح 
و۳00پ��روژه صرف اج��راي فعاليت ه��اي آب و 
خاك در استان سيستان و بلوچستان مي شود.« 
جعفر زربافتي با اش��اره به اقدامات��ي که در اين 
زمينه انجام گرفته اس��ت، مي افزاي��د: » اجراي 
انواع سيستم هاي نوين آبياري، مرمت و بازسازي 

قنوات، اح��داث جاده هاي دسترس��ي به مزارع، 
تس��طيح و يکپارچه س��ازي اراضي کشاورزي، 
احداث کانال آبياري عمومي و احداث استخر هاي 
ذخيره آب از جمله برنامه هايي اس��ت که در اين 
زمينه اجرايي شده است.« آمارها نشان می دهد 
از ابتداي س��ال جاري تا کنون ۷ه��زار هکتار از 
اراضي و باغات اس��تان به سيس��تم هاي آبياري 
نوين تجهيز ش��ده و کار مطالعه بيش از 2500 
هکتار به انجام رسيده و آماده اجراي سيستم هاي 
آبياري است و عالوه بر آن طي سال جاري بيش از 
150رشته قنات در حال مرمت و بازسازي است.  
اين در حالي اس��ت که به گفته مدير آب و خاك 
و امور فني و مهندسي سازمان جهاد کشاورزي 
استان سيستان و بلوچستان به منظور بهره گيري 
مناس��ب از آب موجود نگاه ويژه دولت معطوف 
به انجام پروژه هاي آب و خاك ش��ده و اعتبارات 

ويژه اي به اين امر اختصاص يافته است. 

    قنات هاي 700 ساله 
از آنجا که بيشتر استان هاي کشور در مناطق گرم 
و خشک قرار گرفته است لذا اين مهم سبب شده 
تا ايرانيان براي رفع مشکالت کم آبي از روش هاي 
مختلفي اس��تفاده کنند که مهم ترين آنها حفر 
قنات است. کرمان، خراسان جنوبي و سيستان و 
بلوچستان از جمله استان هايي به شمار مي روند 
که قرار گرفتن آنها در منطقه گرم و خشک سبب 
شده تا باالترين تعداد حفر رشته قنات را به خود 
اختصاص دهند.  در مي��ان مناطقي که باالترين 
تعداد قنات را به خود اختصاص داده اس��ت بايد 
از شهرستان قصرقند نام برد؛ موضوعي که سبب 
شده تا اين منطقه با داشتن تعداد قابل توجهي 
از قنات درآس��تانه ثبت ملي قرار بگيرد.  يکي از 
کارشناس آب و آبياري کش��ور در اين خصوص 
مي گويد:» مجموعه عظيم قنات هاي قصرقند در 
کشور بي نظير بوده و با قنات هاي گناباد خراسان 

رضوي و جوپار استان کرمان برابري مي کند.«
 محمد برش��ان با اش��اره به ويژگي اين قنات ها 
مي افزايد:»قنات هاي شهرستان قصرقند نشان از 
تمدني کهن در اين منطقه است و قدمتي حدود 
۷00 سال دارد که اين قدمت کهن مي تواند ثبت 
جهاني شود و گردشگران زيادي را به خود جلب 
کند.« شهرس��تان قصرقند با 1۶0رش��ته قنات 
يکي از قطب هاي کش��اورزي جنوب سيس��تان 
وبلوچستان به شمار مي رود که ۷0 درصد منابع 
آب کش��اورزي قصرقند از همي��ن قنات تأمين 
مي شود.  اين در حالي است که در خشکسالي هاي 
اخير، قنات هاي منطقه هم به شدت کم آب شده 
و کشاورزي را تحت تاثير قرار داده است، به طوري 
که سطح زير کشت برنج نيز به کمتر از ۳00 هکتار 
کاهش يافته است، لذا براي رفع اين مشکل مرمت 
و اليروبي 10 رشته قنات در قصرقند به طور ويژه 

در دستور کار قرار گرفته است.  
فرماندار قصرقند با تأييد اين موضوع مي گويد: »اين 
طرح به همت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي و 
همکاري جهاد کشاورزي در شهرستان قصرقند 
آغاز ش��ده اس��ت.« حميرا ريگي مي افزايد: »اين 
تعداد قنات، س��طح زير کش��ت حدود ۳0هکتار 
زمين کش��اورزي شهرس��تان قصرقند را پوشش 
مي دهد.« اين درحالي است که ۷0 درصد منابع 
آبي کش��اورزي اين شهرس��تان از اي��ن قنات ها 
تأمين مي شود و از 1۶0رشته قنات اين شهرستان 
رش��ته قنات با کاه��ش س��طح آب مواجه و   80

رشته قنات ديگر کاماًل خشک شده است.   80

س�ايه انداختن بيش از دو دهه خشكسالي بر برخي اس�تان هاي كشور از 
جمله سيستان وبلوچستان سبب شده تا مش�كالت ريز و درشتي بر اين 
مناطق حاكم ش�ود به طوري كه به گفته اس�تاندار، خشكس�الي حاكم بر 
سيستان وبلوچستان از زلزله و خسارت هاي آن بدتر است چراكه خشكسالي 
به نسبت زلزله كمتر مورد توجه قرار مي گيرد.  لذا به منظور رفع اين معضل 
بيشترين اعتبارات بخش كشاورزي استان صرف فعاليت هاي آب و خاک 

مي شود.  اين مهم در حالي است كه با توجه به برنامه ريزي هاي مدون براي 
تأمين آب مورد نياز شرب و كشاورزي سيستان وبلوچستان از منابعي همچون 
آب هاي ژرف كه هزينه بااليي نيز دارد مي توان از منابع قنات ها استفاده كرد؛ 
موضوعي كه موجب شد تا مدير آب و خاک و امور فني و مهندسي سازمان 
جهاد كشاورزي سيستان وبلوچستان با اشاره به شرايط خشكسالي حاكم 
بر استان از  مرمت و بازسازي  بيش از ۱۵۰رشته قنات در اين استان خبر دهد. 

اوايل سال 1390 بود 
سجاد مرسلي
   گزارش 2

كه كلن�گ احداث 
ش�هيد  يادم�ان 
مهدي باكري در ش�هر اروميه ب�ه زمين خورد. 
يادماني در جوار باغ رضوان كه حاال سال هاست 
با رك�ود و كمبود بودج�ه روبه رو ش�ده و روند 
اميدبخش�ي را طي نمي كند. به خاطر اينكه در 
همان روزها شهرداري اروميه از بودجه اي بالغ 
بر 1200 ميليارد تومان برخ�وردار بود، احداث 
يادمان شهيد باكري به اين نهاد خدمات عمومي 
سپرده شد و اين پروژه هم مثل اكثر پروژه هاي 
ديگر، روزهاي اولش را با س�رعت خوبي پيش 
مي برد اما كم كم روند احداث اين يادمان آنقدر 
كند شد كه نهايتاً كارگران دست از كار كشيدند 
و همه چيز را به امان خدا سپردند.  با اينكه طي 
اين سال ها اكثر مس�ئوالن و مديران استاني و 
كشوري خواس�تار ش�روع ادامه كار و تكميل 
يادمان شهيد باكري شده اند اما گويي به خاطر 
مشخص نبودن مخاطب اين حرف ها، هيچ نهاد و 
سازماني حتي واكنشي هم در مقابل اين حرف ها 
نشان نداده است. در همين رابطه يك ماه پيش 
بود كه حميدرضا مقدم فر مشاور فرمانده سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي با بيان اينكه ساخت 
يادمان و فيلم شهيد مهدي باكري به عنوان يكي 
از فرماندهان دالور دوران جنگ و از شهرداران 
س�ابق اروميه بايد تسريع ش�ود گفت: ساخت 
نمادها و يادمان هاي ش�هداي بزرگي همچون 
شهيد باكري به عنوان يك اولويت فرهنگي در 
دس�تور كار ادارات باش�د و معتقدم در چنين 
پروژه هاي�ي م�ردم ني�ز كم�ك  كار هس�تند. 

    
شهيد مهدي باکري به عنوان يکي از شهرداران 
سال هاي اوايل انقالب اروميه جزوه نام آوران ملي 
هش��ت س��ال دفاع مقدس و فرمانده هان شهيد 
دوران جنگ به شمار مي آيد. شهيد گرانقدري که 
به خاطر تمام اقدامات و مجاهدت هايش مي طلبد 
دول��ت و نهاده��اي متولي با هدف بزرگداش��ت 
نام و ياد اي��ن فرمانده دالور نگاه وي��ژه اي به اين 
پروژه داش��ته و آن را از يک پروژه محلي به يک 

پروژه ملي تغيي��ر دهند تا در نتيج��ه آن امکان 
تخصيص اعتب��ارات دولتي فراهم ش��ود.  پروژه 
يادمان شهيد باکري فقط مختص اين بزرگ مرد 
نيس��ت بلکه يادآور دالوري هاي 12 هزار شهيد 
آذربايجان غربي و نماد توجه به اهميت پاسداشت 

ياد و خاطره همه شهداست. 
   افزايش هزينه ها با گذر زمان

يادمان ش��هيد باکري با اس��تفاده از ش��يوه هاي 
معماري اس��المي ايراني و نمادهاي��ي از هويت 
ش��هر اروميه در زميني به مساحت 20 هکتار در 
باغ رضوان اروميه ساخته مي شود. اين مجموعه 
داراي امکانات جانبي مانند پارکينگ هاي مجزا، 
کتابخانه، ت��االر پذيراي��ي، پيس��ت دوچرخه و 
تندرس��تي و همچنين پارك م��وزه خواهد بود.  
هر چند از همان ابتداي اح��داث، به اين پروژه به 
چش��م يک پروژه دولتي نگريس��ته مي شد اما به 
دليل بي پولي دولت و با هماهنگي شوراي شهر و 
نياز آذربايجان غربي به آن قرار شد که شهرداري 
ادامه کار را بر عهده بگي��رد. البته دولت قول داده 
بود تا منابع دولتي را در رابط��ه با اين پروژه قطع 
نکنند ولي اين قول هم به باد فراموشي سپرده شد 
از اوايل سال 9۳ اعتبارات قطع و کمر شهرداري 
هم زير هزينه هاي آن خم ش��د.  در همين رابطه 
معاون عمراني استاندار س��ابق آذربايجان غربي 
مي گويد: »پروژه يادمان شهيد باکري يک پروژه 
ملي محسوب مي شود و به تصويب هيئت  وزيران 
نيز رسيده اس��ت و با توافقاتي که ما بين نيروي 
انتظامي و سپاه پاسداران انقالب اسالمي حاصل 
شد اجراي اين طرح به شهرداري اروميه واگذار شد 
تا اين پروژه هر چه زودتر به اتمام برسد.« سيد جواد 
محمودي با بيان اينکه استانداري آذربايجان غربي 
و سپاه در اجراي اين پروژه نبايد شهرداري اروميه 
را از لحاظ اقتصادي تنها بگذارند، ادامه مي دهد: 
»بودجه اوليه اين ط��رح بيش از 4 ميليارد تومان 
نبود و اگر در زمان برنامه ريزي شده اجرا مي شد 

بودجه آن افزايش پيدا نمي کرد.«
   قول تكميل براي 5 سال بعد

بي شک اين پروژه مي تواند به عنوان محل مناسبي 
براي دهکده هاي مقاومتي و زائران راهيان نور در 

شهر اروميه باش��د و ظرفيت گردشگري خوبي به 
وجود آورد.  اما بعد از گذش��ت ۷ س��ال از شروع 
احداث يادمان ش��هيد باکري که هنوز پيشرفت 
آن به 40 درصد هم نرسيده است حال مسئوالن 
ش��هري اروميه قول تکميل آن تا 5 سال آينده را 
مي دهند.  يکي از اعضاي ش��وراي شهر اروميه با 
بيان اينکه با توجه به کاره��اي اجرايي که در اين 
پروژه صورت گرفته اس��ت اين يادمان تا 5 س��ال 
آينده به بهره ب��رداري مي رس��د، مي گويد: »اين 
پروژه در مس��احتي به اندازه 21 هکتار اس��ت که 
با نظر کارش��ناس مربوطه و زير نظ��ر بنياد حفظ 

آثار و ارزش هاي دفاع مقدس انتخاب ش��د که در 
حال حاضر شهرداري اروميه کارهاي اجرايي اين 
پروژه را به عهده گرفته است.«  رسول اصغرزاده با 
پيش بيني پيشرفت 20 درصدي در طول هر سال 
ادامه مي دهد: »قسمت المان به ارتفاع ۳0 متر در 
نظر گرفته شده و اين نقطه با پيشرفت 10 درصدي 
همراه بوده و در هر سال با پيشرفت 20 درصدي 
همراه خواهد بود که مي توان در 5 سال آينده آن را 
افتتاح کرد. در اين مکان محل هاي ويژه اي از جمله 
نگارخانه ها، نمازخانه، سالن هاي اجتماعات و آب 

نماهاي خاصي طرح ريزي شده است.«

قول تكميل يادمان شهيد باكري براي 5 سال آينده
پروژه اي كه پس از گذشت 7 سال كمتر از 4۰ درصد پيشرفت داشته است

 از ابتداي سال جاري تا كنون 7هزار 
هكتار از اراضي و باغات اس�تان به 
سيس�تم هاي آبياري نوين تجهيز 
ش�ده و كار مطالع�ه بي�ش از ۲۵۰۰ 
هكتار به انجام رسيده و آماده اجراي 
سيستم هاي آبياري است و عالوه بر 
آن طي سال جاري بيش از ۱۵۰رشته 
قنات در حال مرمت و بازسازي است
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 مقابله با خشکسالي با احياي
 150 قنات سيستان و بلوچستان

 تبديل گردشگري به مطالبه عمومي
از  مهم ترين دستاورد هاي تبريز ۲01۸   

مديركل مي�راث فرهنگ�ي، صنايع     آذربايجان شرقي
دس�تي و گردش�گري آذربايج�ان 
ش�رقي تبديل ش�دن گردش�گري به ي�ك مطالبه عموم�ي را از 

مهم ترين دستاوردهاي تبريز 201۸ عنوان كرد. 
»مرتضي آبدار گفت: اينکه گفته مي ش��ود براي تبري��ز 2018 کاري 
صورت نگرفته است، زير س��ؤال بردن اقدامات ارزشمند و تالش هاي 
صورت گرفته در راستاي تبريز 2018 است، چرا که توسعه گردشگري 
در قالب يک فرآيند هدفمند امکانپذير خواهد ب��ود.  وي با بيان اينکه 
رويداد تبريز 2018 نقطه اي آغازين براي ايجاد تحولي اساسي در صنعت 
گردشگري منطقه به شمار مي آيد، افزود: از ابتدا، تبريز 2018 را نقطه 
شروع يک تحول اساسي در گردشگري استان عنوان کرديم.  مديرکل 
ميراث فرهنگي استان در ادامه از اقدامات مؤثر در راستاي تبريز 2018 
و تقويت زيرس��اخت هاي ميراث فرهنگي و گردشگري سخن به ميان 
آورد و گفت: طي دو س��ال اخير تمام موزه هاي تبريز و استان به شکل 
اساسي از نظر سخت افزاري و نرم افزاري ساماندهي شده اند که در اين 
راستا نيز شاهد صدور مجوز و افتتاح سه موزه خصوصي بوده ايم.  وي با 
اشاره به اينکه طي 2سال اخير شاهد افزايش درصد گردشگران ورودي 
به استان بوده ايم، اظهار کرد: طي اين مدت شاهد رشد 14/5 درصدي 
تخت هاي اقامتي، رشد 10 درصدي در آمار گردشگر ورودي خارجي و 
همچنين افزايش 22 درصدي در آمار گردشگر ورودي داخلي بوده ايم.  
آبدار در پايان از ميزان اعتبار تخصيص يافته به رويداد تبريز 2018 در 
جهت پيشبرد اهداف زيرساختي آن، سخن به ميان آورد و گفت: بر اين 
اس��اس اعتباري بالغ بر 50 ميليارد تومان براي حوزه عمراني و توسعه 
زيرساخت هاي گردشگري و مرمت از رديف تبريز 2018 و ۷۶ ميليارد 
تومان از رديف هاي ملي و اس��تاني )مجموع��اً 12۶ ميليارد تومان( در 
راستاي پيشبرد اهداف اين رويداد در نظر گرفته شده است که در اين 

راستا 140 پروژه در تبريز و استان تعريف و در حال اجراست.

 انجام 109 هزار آزمون 
روي سالمت آب قم 

به منظ�ور اطمينان از س�المت آب قم     قم
س�االنه بيش از 109 ه�زار آزمون هاي 
ميكروبي، فيزكو شيميايي، بيولوژي، ريز آالينده هاي آلي و معدني 

و كلرسنجي بر روي آب انجام مي شود. 
مديرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان قم گفت: آزمايشگاه آب و 
فاضالب استان قم به عنوان نماينده مرکز کنترل کيفيت آب در فرآيند و 
توزيع آب شرب و بهداشتي از اهميت به سزايي برخوردار است. علي جان 
صادق پور گفت: آزمايش��گاه مرجع آب و فاض��الب منطبق با آخرين 
استانداردهاي بين المللي و روز دنيا احداث شده و شامل آزمايشگاه هاي 
باکتريولوژي، بيولوژي، فيزکو شيميايي و ريزآالينده هاي آلي و معدني 
است.  به گفته وي، نظارت بر شستشوي شبکه، چاه، مخازن و کلرشويي 
و شوك هاي کيفي تصفيه خانه آب، پايش کيفي آب شبکه بهداشتي، 
شبکه شرب، منابع زيرزميني و سطحي، مخازن ذخيره و ساير تأسيسات 

آب و اجراي برنامه ايمني آب از جمله اين اقدامات است. 

 افزايش ۲۲ درصدي استقبال مسافران 
از قطارهاي راه آهن شمال شرق  

مديركل راه آهن شمال شرق2 از افزايش    گلستان
22 درص�دي اس�تقبال مس�افران از 
قطارهاي بين ش�هري به نسبت مدت مشابه س�ال قبل خبر داد. 
محمدرضا قرباني با اشاره به افزايش مسافران قطارهاي بين شهري اظهار 
داشت: با توجه به تأمين ظرفيت به منظور جابه جايي مسافر از طريق حوزه 
ريلي )رفت و برگش��ت( مردم اس��تان از ابتداي9۷ تا پايان آذرماه امسال، 
ضريب اشغال قطارهاي مس��افري در حوزه بين شهري و حومه اي نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته بيش از 22/18 درصد رشد داشته است.  وي 
افزود: اين افزايش در درجه نخست بيانگر تمايل مردم استان به بهره گيري از 
ضريب ايمني و امنيت باالي حمل و نقل ريلي در مقايسه با خطرات جاده اي 
است.  مديرکل راه آهن شمال شرق2 ادامه داد: يکي ديگر از نکات با اهميت 
که سبب تشويق مسافران به اس��تفاده از حمل و نقل ريلي مي شود پائين 
بودن هزينه با توجه به ميزان تنوع و کيفيت خدماتي که در ايستگاه هاي 
مسافري و هنگام سفر به مسافران ارائه مي شود.  قرباني يادآور شد: پيش بيني 
مي شود با توجه به ظرفيت ايجاد شده و افزايش آگاهي مردم در خصوص 
ويژگي هاي مسافرت از طريق حمل و نقل ريلي و همچنين تالش هاي انجام 
شده در راستاي کنترل و بهبود مستمر کيفيت و تنوع خدمات قابل ارائه به 
متقاضيان سفر، شاهد افزايش روند رو به رشد سفرهاي ريلي و انتقال هرچه 

بيشتر ترافيک جاده اي به خطوط راه آهن يعني حمل و نقل سبز باشيم.

 مديركل روابط عمومي و بين الملل 
شهرداري مشهد:

مشهد با »لبخند شهر« زيباتر مي شود  
مديركل رواب�ط عموم�ي و بين الملل    خراسان رضوي
شهرداري مشهد از اكران 450 تابلوي 
كمپين »لبخند شهر« در تمامي فضاهاي تبليغاتي مشهد خبر داد. 
محمدرضا اسماعيل زاده با بيان مطلب فوق گفت: تابلوهاي طرح لبخند 
با هدف گس��ترش فرهنگ لبخند زدن در بين ش��هروندان در تمامي 
فضاهاي تبليغاتي شهر مشهد به صورت گسترده اکران شده و چهره هاي 
خندان مردان، زنان و کودکان شاد را به تصوير کشيده است.  وي با اشاره 
به اينکه بزرگ ترين تابلوي »طرح لبخند« در عرصه ميدان شهدا اکران 
شده، بيان کرد: اين تابلو به متراژ ۶000 مترمربع حاوي 8 پيام با عنوان 

»لبخند شهر« در معرض ديد شهروندان قرار گرفته است. 
مديرکل روابط عمومي و بين الملل ش��هرداري مشهد ادامه داد: ساير 
تابلوها نيز در تمام مناطق 1۳گانه شهر جانمايي شده و به مدت 10روز 
به روي مردم شهر لبخند مي زنند. ضمن اينکه اين تابلوها با 8 پيام و 25 
طرح متفاوت آذين بندي شده است.  اسماعيل زاده ايجاد فضاي متفاوت 
روحي و ترويج فرهنگ مهرباني بين مردم را از ديگر اهداف اکران اين 
تابلوها برشمرد و افزود: ممکن است افراد جامعه با مشکالت متعددي 
در طول روز مواجه باشند. از اين رو با اکران تابلوهاي طرح لبخند تالش 
ش��ده لبخند زدن را حتي براي لحظه اي به ش��هروندان يادآور شويم. 
بدين ترتيب کمي از تنش هاي رواني زندگي در محيط هاي ش��هري 
کاسته مي شود.  وي با اشاره به عناوين بکار گرفته شده در اين تابلوها، 
توضيح داد: اين عناوين شامل جمالتي از قبيل »به لبخند تو شهر زيبا 
مي شود«، »بخند که شهر به لبخند تو زنده است«، »لبخند که مي زني 
بهار مي شود«، »لبخند طرح مهرباني در بوم زندگي«، »افق دريايي از 
نور است و لبخند«، »لبخند تو آيين دعاي همه ما«، »لبي پر زخنده دلي 

پر اميد« و »من به لبخند تو مشتاق که نه محتاجم« مي باشد. 

 پرونده پارس جنوبي
 سال آينده بسته مي شود  

فازهاي در دست اجراي پارس جنوبي     بوشهر
اواخر امسال و سال آينده به بهره برداري 
مي رس�د و پرون�ده فازهاي گازي س�ال آينده بس�ته مي ش�ود. 
مديرعامل س��ازمان منطقه ويژه پارس جنوبي با بيان اينکه بسياري از 
طرح هاي توس��عه اي پارس جنوبي به بهره برداري رس��يده است گفت: 
پيش بيني مي شود در آينده فرصت هاي شغلي منطقه در بخش خدمات 
هدايت شود که در اين راستا زيرساخت هاي الزم آموزشي و مهارت آموزي 
فراهم مي شود.   سيدپيروز موسوي با بيان اينکه آموزش هاي هدفمند و 
اشتغال آفرين از نيازهاي منطقه ويژه پارس است افزود: براي ايجاد اشتغال 
پايدار در منطقه پارس جنوبي بايد تغيير نگرش صورت گيرد و از فني به 
سمت خدماتي سوق داده ش��ود.  مديرعامل سازمان منطقه ويژه پارس 
جنوبي، جذب نيروهاي بومي و پيراموني را در اولويت برنامه ها دانس��ت 
و تأکيد ک��رد: اجراي طرح هاي اش��تغالزايي در منطقه پارس جنوبي در 
حوزه خدماتي و تعميراتي و پشتيباني طراحي شده که تحقق اين مهم 
با حمايت هاي الزم پرداخت تسهيالت کم بهره و توانمندسازي مهارتي 
همراه است.  موسوي با بيان اينکه 4 فاز پارس جنوبي رو به تکميل است 
خاطر نش��ان کرد: فازهاي 22 تا 24 و 19 پارس جنوبي آخرين فازهاي 
گازي پارس جنوبي است که بخش��ي امسال و بخش��ي هم سال آينده 
تکميل و افتتاح مي ش��ود.  وي، منطقه ويژه پارس جنوبي را يک منطقه 
تخصصي نفت، گاز و پتروش��يمي دانس��ت و گفت: س��رفصل های ارائه 
شده در دوره هاي آموزشي بايد متناسب با صنايع مرتبط با اين بخش و 
تخصصي باشد.  مديرعامل سازمان منطقه ويژه پارس جنوبي تصريح کرد: 
طبق دستورالعمل ابالغي مشاغل پشتيباني تخصصي، اصلي تخصصي و 
حراست حداقل 50 درصد و در مشاغل پشتيباني عمومي نيز 100 درصد 

سهميه جذب به نيروهاي بومي اختصاص يافته است. 

88498441سرويس  شهرستان

محمدرضا سوري
   گزارش يك

 صنايع تبديلي
 نياز مازندران، بازي مسئوالن!

تقريباً تمام استان هاي ايران حداقل در توليد يک يا چند محصول آنقدر 
توانمند هس��تند که مي توانند عالوه بر تأمين نياز داخلي به صادرات و 
ارزآوري هم فکر کنند. با اين حال نه تنها اين مهم محقق نمي شود، بلکه 
در زمان برداشت محصول، هميشه شاهد از بين رفتن و هدر رفت بخشي از 
زحمات کشاورزان و باغداران هستيم. اين اتفاق حاال دوباره در استان هاي 
شمالي کشور رخ داده و با فرا رسيدن زمان برداشت پرتقال، مقدار قابل 
توجهي از اين محصول يا روي درخت مي ماند يا پس از چيده شدن از بين 
مي رود. اتفاقي که سال هاست گفته مي شود فقط با استقرار صنايع تبديلي 
مي توان احتمال تکرار شدن آن را به صفر رساند. با اين تفاسير و با وجود 
استعداد فراوان راه اندازي کارخانه هاي صنايع تبديلي در مازندران، عوامل 
و مشکالت زيادي به ويژه مس��ائل قانوني موجب شده تا هنوز اين اتفاق 
به غير از صنعت لبنيات، در ساير زمينه ها صورت نگيرد.  در حال حاضر 
جاي خالي تکنولوژي فرآوري ضايعات محصوالت کشاورزي در مازندران 
کاماًل مشهود است در حالي که نسبت به فعاليت در اين امر، زمينه هاي 
مناسبي همچون فرآوري سبوس برنج، سبوس تخمير شده برنج، پوست 
مرکبات و توليد پکتين وجود دارد.  البته گروهي بر اين باورند که راه اندازي 
کارخانه هاي صنايع تبديلي و فعالي��ت آن در مازندران به صورت فصلي 
خواهد بود اما نبايد فراموش کرد زماني که مواد اوليه در فصل تأمين آن، 
به طور کلي تهيه شود مي توان در طول سال فرآوري آن را انجام داد اما اين 

امر هم به نوبه خود نياز به زيرساخت هاي مورد نياز دارد. 
متأسفانه هم اکنون مشکالت زيادي در رابطه با استقرار صنايع تبديلي 
براي محصوالت گوناگون در مازندران وجود دارد که در همين راستا در 
ارتباط با فرآوري س��بوس برنج در تمام جهان اين امر متمرکز صورت 
مي گيرد، بدين معني که کارخانه ش��اليکوبي، تولي��د روغن، فرآوري 
سبوس و غيره به صورت يکجا انجام مي شود. در مازندران کارخانه هاي 
شاليکوبي به صورت سنتي، پراکنده و نيمه متمرکز هستند و براي تهيه 
ماده اوليه مورد نياز به منظور فرآوري س��بوس، ب��ه واحدي غير از اين 
کارخانه ها نياز است، در واقع عماًل کارخانه هاي شاليکوبي در اين استان 
امکان اوليه فرآوري را ندارند.  کافي است کوچه پس کوچه هاي مازندران 
را قدم بزنيم تا مشخص ش��ود چقدر کارخانه هاي شاليکوبي کوچک، 
قارچ گونه در اين منطقه رشد کرده اند و کارخانه مدرني که بتواند همه 
آنها را به صورت همزم��ان انجام دهد، وجود ن��دارد و علت اين امر هم 
اين اس��ت که در مازندران از همان ابتدا مسير اشتباه طي شده است و 
امروز اين مشکالت به وجود آمده است.  ولي پرداخت تسهيالت براي 
راه اندازي کارخانه هاي صنايع تبديلي هم به نوبه خود داستاني دارد که 
نمي توان نسبت به آن بي توجه بود. در همين راستا اعطاي تسهيالت اگر 
بر مبناي در نظر گرفتن شرايط مالي، سود اقتصادي، بازار فروش و غيره 
باشد مطلوب است، اما اگر بدون بررسي بازار فروش و حساب درست، 

تسهيالت به افراد پرداخت شود حتماً راه به بيراهه منتهي مي شود. 
هم اکنون کارخانه هاي��ي که توانمن��دي مالي بااليي دارن��د، در حال 
فعاليت هستند اما شرکت ها و کارخانه هاي کوچک با دريافت تسهيالت 
هزينه هاي خود را افزايش دادند و ديگر قابليت رقابت ندارند که در اين 
ش��رايط حتماً در نهايت با شکست مواجه مي ش��وند.  به هرحال امروز 
راه اندازي صنايع تبديلي در مازندران به يک اولويت با اهميت بسيار باال 
تبديل شده است. زيرا وقتي بخشي از ضايعات به ارزش افزوده يا يک ماده 
اوليه که ارزش کمتري دارد به ارزش غذايي باالتري تبديل مي شود، هم از 
جهت ايمني و امنيت مصرف کننده ارزشمند است و هم از بروز ضايعات 
ديگري که در سيستم توليد وجود دارد جلوگيري مي کند که در همين 
رابطه مي توان به پوست مرکبات اشاره کرد. ضايعاتي که در حال حاضر 
به عنوان مصرف طيور استفاده مي شود، اما حاوي اسانس هاي طبيعي و 
پکتين است و با راه اندازي صنايع تبديلي و استخراج آن، به محصوالت 
ارزشمندي تبديل مي شود.  با دانستن تمام اين موارد بايد گفت متأسفانه 
موازي کاري بين جهاد کش��اورزي و س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
موجب سردرگمي توليدکنندگان شده اس��ت و اگر يک سياست واحد 
وجود داشته باشد که مسير حرکت توليدکننده از ابتدا تا انتها مشخص 

شود به طور قطع، به نتيجه رسيدن هم بسيار آسان تر خواهد شد.

محمدرضا هاديلو


