
فرسايش خاك در ايران 3 برابر متوسط جهاني 
اعالم مي ش��ود. اين به اين معناست كه ساالنه 
بيش از 2 ميليون تن از خاك كشور دستخوش 
تغيير شده و ديگر قدرت حاصلخيزي ندارد. ماده 
ارزش��مندي كه به گفته كارشناسان 700 سال 
زمان مي برد تا يك سانتيمتر آن توليد شود. با اين 
حال در ايران دو معضل يكي فعاليت قاچاقچيان و 
ديگري فرسايش خاك مقدار اين ماده ارزشمند 

را در كشور روز به روز كم و كمتر مي كند. 
  صادرات رسمي و غير رسمي خاك 

در حال حاضر در اس��تان هاي جنوبي همچون 
فارس و هرمزگان بيشترين قاچاق خاك صورت 
مي گي��رد. س��ودجويان حاصلخيزتري��ن خاك 
ايران را در قالب صادرات گل گلداني و سيمان از 
كشور خارج مي كنند و مزارع كشورهاي اطراف 
را غني مي كنند و بخش��ي را هم براي س��اخت 
جزاير مصنوعي امارات و خشك كردن دريا قطر 
اختصاص مي دهند. در راس��تاي صادرات خاك 
عضو هيئت علمي مؤسسه تحقيقات خاك و آب 
مي گويد: »اميدواريم مس��ئوالن موضوع قاچاق 

خ��اك را جدي بگيرن��د چون خ��اك يك منبع 
تجديدناپذير يا ديرتجديدپذير اس��ت.« حسين 
بشارتي با اشاره به اينكه صادرات خاك همچنان 
انجام مي شود مي افزايد: »اين موضوع براي كشور 
يك فاجعه است، شايد در كوتاه مدت اثرات اين 
اتفاق خود را نشان ندهد اما نسل آينده به راحتي 
از كنار اين موضوع نخواهد گذشت و ما را نخواهد 
بخش��يد.« در اين خصوص مدير كل دفتر آب و 
خاك سازمان حفاظت محيط زيست نيز با تأييد 
اين موضوع كه قاچاق خاك  همچنان ادامه دارد، 
بيان مي كند: »اين اتفاق تلخ از دهه ۸0 شروع شده 
و همچنان ادامه دار است.« علي مريدي به صراحت 
تأكيد مي كند كه قاچاق خاك هاي مراتع و مزارع 
بيشتر از استان هاي جنوبي از جمله استان فارس 
صورت مي گيرد. وي با اشاره به اينكه فقط خاك 
زراعي نيست كه صادر مي ش��ود،  ادامه مي دهد: 
»خاك هاي معدني هم كه براي توليد فوالد، آهن 
و مس استفاده مي شود و ارزش اقتصادي بااليي 
دارد، در قالب صادرات و از مبادي رسمي از كشور 
خارج مي شوند كه با توجه به ارزش باالي اين نوع 

خاك، صادرات آن هم به محيط زيس��ت و هم به 
اقتصاد كشور ضربه مي زند.« الزم به ذكر است كه 
بر اساس گزارش هاي سال هاي گذشته روزنامه 
»جوان« در خصوص ص��ادرات خاك،  اين اولين 
باري نيس��ت كه اين موضوع از سوي مسئوالن 
جدي گرفته نمي ش��ود و پيش از اين هم ايران 
با معضل صادرات خاك س��رخ جزيره هرمز كه 
كاربرد فراواني در صنايع��ي همچون ضدزنگ و 

لوازم آرايشي دارد، مواجه بوده است. 
  خاك حاصلخيز كشور در معرض فرسايش

حاال با اين شرايط كه هنوز معضل قاچاق خاك 
و صادرات رس��مي اين ماده ارزش��مند برطرف 
نشده است، رئيس انجمن خاك كشور از كاهش 
ش��ديد س��طح خاك حاصلخيز كش��ور پرده بر 
مي دارد و مي گوي��د: »در كش��ور ۱۶۵ ميليون 
هكتار خاك وجود دارد كه ۱۸ ميليون هكتار آن 
قابل استفاده و حدود يك و سه دهم ميليون هكتار 
آن حاصلخيز است.« منوچهر گرجي با اشاره به 
خطراتي كه پس از فرس��ايش خاك، استان هاي 
اي��ران را تهديد مي كند، مي افزايد: »فرس��ايش 

خاك س��بب كاهش توليد محصول كشاورزي، 
هدررفت آب و آلودگي خاك مي شود و در نتيجه 
آلودگي هوا را در پي دارد.« وي به صراحت تأكيد 
مي كند: »تهديدهاي خاك كمتر از آب نيست و ما 
تصميم داريم با برگزاري سمينارها و كارگاه هاي 
آموزشي با حضور اس��تادان و محققان خاك كه 
در عرصه هاي جهاني فعاليت مي كنند، س��طح 
دانش استادان كشور را ارتقا دهيم و از طرف ديگر 
حساسيت محققان و مسئوالن كشور را نسبت به 
حفاظت از خاك بيشتر كنيم.« اكبري با اشاره به 
اينكه در كشور از تنوع خاكي زيادي برخورداريم 
و نمي توان الگوي واحدي را براي حفاظت خاك 
ارائه داد، ادامه مي دهد: »فرسايش و آلودگي خاك 
و تغيي��ر كاربري از مهم تري��ن تهديدهاي پيش 
روي خاك در كشور است. « در حال حاضر گفته 
مي شود كه استان زنجان رتبه نخست فرسايش 
خاك را در بين تمام اس��تان هاي كشور به خود 
اختصاص داده اس��ت. در اين خص��وص رئيس 
انجمن علوم خاك ايران مي گويد: »زنجان يكي 
از استان هاي نيمه خش��ك و متمايل به خشك 
است كه به دليل كمبود بارندگي و باال بودن شدت 
تبخير، سرعت تش��كيل خاك در آن بسيار كند 
است و نابودي س��ريع خاك و به تبع آن نابودي 

گياه و جانداران را دارد.«
عليرضا واعظي مي افزايد: »بر اساس برآوردهاي 
انجام ش��ده س��االنه در هر هكتار نيم تن خاك 
تشكيل مي ش��ود در حاليكه روند تخريب خاك 
ب��ه ۱0 ت��ن در اين اس��تان مي رس��د.« رئيس 
سازمان جهاد كشاورزي اس��تان زنجان هم در 
اين خصوص تأكيد مي كند: »اين استان حدود 
۸4۵ هزار هكتار زمين براي كشاورزي دارد كه 
از اين ميزان ۱0 درصد خ��اك با ۸۵ هزار هكتار 
درجه يك است.« حسين جعفري ادامه مي دهد: 
»خاك استان زنجان به شوري، آلودگي، فرسايش 
و محدوديت توليد خاك نزديك شده و زمين ها 

براي كاشت و توليد فقيرتر مي شوند.«
با اين ش��رايط يك��ي از اقداماتي ك��ه مي توان با 
آن جلوي فرس��ايش خاك را گرف��ت، به گفته 
كارشناس��ان اجرايي كردن طرح هايي همچون 
طرح جنگالنه اس��ت كه با اصالح و احياي مراتع 
تخريب ش��ده، جلوگي��ري از فرس��ايش خاك، 
جلوگي��ري از هدررفت آب، نگه��داري و ذخيره 
نزوالت آس��ماني، تلطي��ف هوا و ايج��اد محيط 
تفرجگاهي، ايجاد اشتغال، جلوگيري از مهاجرت 
روس��تاييان به ش��هرها و كمك به توسعه پايدار 
همراه است. بنابر اين در كنار اجرايي كردن چنين 
طرح هاي حياتي براي حفاظت از منابع طبيعي 
خاك كشور جلوي قاچاقچيان هم به بهترين نحو 
گرفته شود و اين مهم محقق نمي شود مگر اينكه 

مسئوالن دست از انكار اين معضالت بردارند. 

 کوه تراشي 
فاتحه طبيعت مازندران را مي خواند

تا همين چند وقت پيش بود ك��ه در قصه اي كه بزرگ ترها براي بچه ها 
تعريف مي كردند، هميش��ه انس��ان فرزند طبيعت معرفي مي شد و در 
البه الي قصه بارها تأكيد مي شد كه اگر طبيعت و محيط زيست آسيب 
ببيند حتماً اين انس��ان ها هس��تند كه اول از همه عوارض آن را حس 
خواهند كرد. شايد آن روزها خيلي معني فرزند طبيعت را نمي دانستيم 
اما حاال وقتي مي بينيم اين فرزند، بزرگ و ناخلف شده و به جان طبيعت 
افتاده، خوب مي دانيم آنها چه مي گفتند. كافي اس��ت اخبار مرتبط با 
محيط زيست را مرور كنيم تا شاهد باشيم هر آنچه مي بينيم دست درازي، 

تخريب ، سوزاندن و از بين بردن طبيعت به دست انسان است. 
ديگر فرقي نمي كند در كجاي زمين باشيم. كوه و دشت، جنگل و ساحل 
يا كوير و دريا. هر جا كه مي رويم ردپايي از اين دوپاي ويرانگر به چشم 
مي خورد. موجودي كه مي تواند در كمترين زمان هر منطقه بكري را به 
خرابه اي كثيف و متعفن تبديل كند. مثالً در همين مازندران كه به خاطر 
موقعيت جغرافيايي و آب و هوايي، مستعد كشت انواع گياهان دارويي 
به ويژه در مناطق باالدست و اراضي ش��يبدارش است هم مي توان اين 
تخريب ها را به عينه ديد. اين مخربان نام هاي گوناگوني دارند. از زمينخوار 
و متجاوزان به اراضي گرفته تا سوداگران زمين و گردن كلفتان. هر چه 
باشد آنها آنقدر پول و زور دارند كه بتوانند قانون را هم بخرند و حاال اين 
سوداگران اراضي در برخي مواقع با تصرف مناطق كوهستاني مازندران، 
اراضي آن را مورد هجمه خود قرار داده اند. مناطقي كه كش��ت گياهان 
دارويي در  آن براي كشاورزان عالوه بر تداوم اشتغالشان بسيار درآمدزا 
و مهم است. در س��ال هاي اخير از سطح جنگل هاي مازندران به شدت 

كاسته شده و حاال هم نوبت به اراضي كوهستاني رسيده است. 
وضعيت تخريب جنگل هاي مازندران به گونه اي پيش رفته كه ديدن 

جنگل هاي مخروبه به يك امر عادي تبديل شده است. 
گويي جنگل تراشي يك شغل است، جايي كه تخريب جنگل و از بين 
بردن درختان، درختچه ها و رويش هاي گياهي جنگلي به راحتي صورت 
مي گيرد. به واسطه جنگل تراشي، عرصه هايي كه قباًل از پوشش گياهي 
متناس��ب با اقليم منطقه برخوردار بودند در اثر اين عامل از بين رفته و 

كاربري اراضي تغيير يافته است. 
جنگل تراشي و كوه تراشي عواقب بسيار بدي براي طبيعت به همراه دارد 

كه تغيير وضعيت آب و هوايي در شمال كشور يكي از آنهاست. 
جنگل تراشي و پاك تراشي جنگل ها يكي از مهم ترين مؤلفه هايي است 
كه سبب افزايش ضريب هرزآب در باالدست حوزه آبخيز مي شود. در 
واقع هر نوع تغيير كاربري در مناطق سرآب يا كوهستاني حوزه آبخيز، 
منجر به بر هم ريختن نظام هيدرولوژيكي منطقه شده و در بروز سيل 

مؤثر است. 
همچنين يكي از عوامل مؤثر در فرسايش خاك و بروز سيالب، اختصاص 
اراضي جنگلي به اراضي كشاورزي و همچنين ساخت وسازها در اراضي 
جلگه اي و كشاورزي است. بهره برداري از جنگل ها به عنوان يك سرمايه 
ملي در همه كشورهايي كه داراي جنگل هستند رواج دارد، اما بر اساس 

اصول و قوانين خاص اين امر انجام مي شود. 
در ايران هم مانند ساير كشورها، بهره برداري از جنگل ها انجام مي شود، 
اما به عقيده كارشناسان و مسئوالن ذيربط، نگاه حاكم در بهره برداري 
موجود در كشور، نگاه اقتصادي اس��ت و موجب برداشت بي رويه و در 

نتيجه تخريب جنگل ها به خصوص در سال هاي اخير شده است. 
در سال هاي اخير هم از سطح جنگل هاي مازندران كاسته شده و هم 
اين جنگل ها به لحاظ كيفي بس��يار آسيب ديده اند و وضعيت تخريب 
جنگل هاي اين منطقه به گونه اي پيش رفته كه با جنگل هاي مخروبه 

نيز مواجه هستيم. 
نبايد فراموش كنيم كه آگاهي از چگونگي تغييرات پوش��ش طبيعي 
اراضي به كاربري  هاي انسان  ساخت براي كنترل، پيشگيري يا كاهش 
بالياي طبيعي، مديريت منابع طبيع��ي و پيش   بيني تغييرات كاربري 
ضروري اس��ت. با اين تفاس��ير نوع مديريتي كه ب��راي بهره برداري از 
جنگل ها و اراضي كوهستاني قابل كشت مي تواند اعمال شود، مديريت 
تلفيقي حفاظت، بهره برداري، احيا و توسعه است. به منظور جلوگيري 
از برداشت هاي غيرمجاز از اين اراضي مي توان از واحدهاي حفاظت از 
جنگل از نظر امكانات و نيروي انساني تجهيز و تقويت شده بهره برد و 

راهكارها و تمهيدات نويني در اين جهت انديشيد. 

هر سال 2 ميليون تن از خاك كشور به دنبال فرسايش از دست مي رود. در 
كنار اين معضل كه روز به روز از وسعت عرصه هاي مناسب كشاورزي مي كاهد، 
سودجوياني هم هس�تند كه خاك حاصلخيز و ارزش�مند ايران را به بهانه 
صادرات گل و سيمان از كشور خارج مي كنند. خاكي كه در بيرون از ايران بقاي 

فعاليت هاي كشاورزي كشورهاي عربي را تضمين مي كند و در مناطقي همچون 
امارات و قطر براي ساخت جزاير مصنوعي و خشك كردن دريا به كار مي رود. 
ماده اي ارزش�مند كه وجود آن براي ادامه حيات حياتي اس�ت و مسئوالن 
براي جلوگيري از فرسايش و خروج آن بايد با تمام توان وارد ميدان شوند. 

محمدرضا هاديلو
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چهارمح���ال و 
بختياري در رويش 
و توليد گياهان دارويي فرصت ويژه اي را نصيب 
كش�ور كرده تا نقش مهمي در تجارت جهاني 
گياهان دارويي و تحقق اقتص�اد مقاومتي ايفا 
كند. براساس گزارش هاي موجود بيش از 8 هزار 
گونه گياهي در كشور شناسايي شده كه از اين 
تعداد در حدود 2 هزار گونه جنبه دارويي دارد. 
اين موضوع فرصت مناسبي را در اختيار كشور 
قرار داده تا سهم خود را در توليد و صادرات طالي 
س�بز افزايش دهد. در اين مي�ان چهارمحال و 
بختياري مهم ترين رويشگاه گياهان منحصربه 
فرد در اي�ران اس�ت و از يك ه�زار و 650 گونه 
گياهان شناسايي شده در كش�ور، تعداد قابل 
توجه�ي از آن در انحصار اين اس�تان قرار داد. 

    
چهارمحال و بختياري از آنجا كه مرتفع ترين استان 
ايران است و آب و هوايي كوهس��تاني دارد از نظر 
پوشش گياهي و به دنبال آن داروهاي گياهي بسيار 
غني است.  ويژگي هاي طبيعي و اقليمي اين استان، 
نوع خ��اك، بارش، دماي هوا و م��كان جغرافيايي 
ارتفاعات، ش��رايطي را پديد آورده اس��ت كه اين 
استان را به مهم ترين رويشگاه گياهان دارويي در 
كشور تبديل كرده است.  ۸7 درصد مساحت اين 
استان كوهستاني است و تاكنون بيش از يك هزار 
و 3۵0 گونه گياهي در آن شناسايي شده است كه 
از اين تعداد 270 گياه جنب��ه دارويي، خوراكي و 
صنعتي دارد و 27 گونه خاص اين استان است و در 

هيچ يك از مناطق دنيا رشد نمي كند. 
   تدوين سند راهبردي كشت گياهان دارويي

رئيس بسيج علمي، پژوهشي و فناوري كشور نيز 
در بازديد اخير خود از ظرفيت ها و توانمندي هاي 
اين استان به ويژه در حوزه گياهان دارويي، اظهار 
داشت: اين استان به سبب اقليم مناسبي كه دارد 
مي تواند در كشت و توليد گياهان ارگانيك حرف 
اول را در كشور بزند.  حس��ين قدياني ادامه داد: 
»چهارمحال و بختياري از آنجا ك��ه به بام ايران 
شهرت دارد و داراي بهترين آب و هواست مي تواند 
يكي از برندهاي مؤثر و مزيت هاي رقابتي كشور 

در حوزه صادرات محصوالت گياهي ارگانيك به 
شمار  آيد. حركت هاي علمي و كاربردي خوبي در 
اين حوزه آغاز شده و چنين مزيت منحصربه فردي 
به خوبي در استان تشخيص داده شده كه انتظار 
مي رود در ادامه نيز شاهد فعاليت هاي مؤثري در 
اين حوزه باشيم.« از سال گذشته با تدوين سند 
راهبردي كشت گياهان دارويي، سطح زير كشت 
اين گونه هاي گياهي وسعت بيشتري پيدا كرده و 
هم اينك در 2 هزار و ۵00 هكتار از اراضي ملي و 
يك هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان گياهان 
دارويي كشت مي شود.  مدير امور باغباني سازمان 
جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري در همين 
خص��وص مي گويد: »مطابق با برنامه پنج س��اله 
گياهان دارويي بايس��تي س��االنه ۵00 هكتار از 
اراضي استان به كشت گياهان دارويي اختصاص 
يابد كه در همين راس��تا طي 2 سال اخير سطح 
زيركشت اين گياهان به يك هزار هكتار رسيده 
است.« ابراهيم شيراني مي افزايد: »هم اينك 2۵0 
هكتار از اراضي استان به كشت گل محمدي، 200 
هكتار به كش��ت زعفران و 300 هكتار به كشت 
موس��ير، كرفس كوهي و س��اير گياهان دارويي 

اختصاص يافته است.«
وي با اشاره به اينكه در س��ال 92 تنها در ۶0 هكتار 

از اراضي استان گياهان دارويي كشت مي شد، ابراز 
اميدواري مي كند تا در صورت استقبال كشاورزان 
و روستاييان، وسعت بيش��تري از اراضي استان به 
اين حوزه اختصاص يابد.  ش��يراني با بيان اينكه هر 
هكتار از اراضي گياهان دارويي براي 2 تا 3 نفر شغل 
مستقيم ايجاد مي كند، خاطرنشان مي كند: »گرچه 
اشتغالزايي در اين حوزه به صورت فصلي و مقطعي 
است اما با درآمدزايي باال و توجيه پذيري اقتصادي 
همراه است. در رسته هاي ش��غلي سامانه مشاغل 
خانگي نيز يك رس��ته به كش��ت گياهان دارويي 
اختصاص داده شده و افراد عالقمند به فعاليت در اين 
حوزه مي توانند از تسهيالت بانكي بهره مند شوند.«

  خام فروشي بزرگ ترين درد
ش��ب هاي خنك و ط��ول روز كم، تن��وع خرده 
اقليم ها، اختالف ارتفاع بي��ن 900 تا 4200 متر 
از س��طح دريا، تنوع خاك و اختالف توپوگرافي 
بستر مناسبي براي رويش انواع گونه هاي گياهي 
را در اس��تان فراهم ك��رده اس��ت.  همچنين در 
ش��رايط فعلي كه ش��اهد وقوع خشكسالي هاي 
متوالي در اكثر اس��تان هاي كش��ور و به تبع آن 
در چهارمح��ال و بختياري هم هس��تيم با تغيير 
الگوي كش��ت از محصوالتي نظير گندم و جو به 
سمت گياهان دارويي، ضمن رفع مشكل كم آبي، 

درآمد بيشتري نصيب كشاورزان مي شود.  رئيس 
اداره جنگل��داري و جن��گل كاري منابع طبيعي 
و آبخيزداري چهارمحال و بختياري با اش��اره به 
كش��ت 2 هزار و ۵00 هكتار گياهان دارويي در 
مراتع و اراضي ملي استان مي گويد: »از برنامه هاي 
راهبردي سازمان جنگل ها، حفاظت از عرصه هاي 
ملي در قالب مشاركت هاي مردمي است.« علي 
حس��ين اميني ادامه مي دهد: »در همين راستا 
در قالب ماده 3، زمين الزم و بذر مورد نياز براي 
كاشت گياهان دارويي در اختيار مردم محلي قرار 
داده مي شود تا ضمن حفاظت از جنگل ها و مراتع 
زمينه براي توانمندس��ازي اين جوامع نيز فراهم 
شود.« آرزو هاشمي فرد يكي از بانوان كارآفرين 
نمونه كشوري استان، نمونه موفق فعاليت جوامع 
محلي در كشت گياهان دارويي به شمار مي رود. 
وي كه از سال 94 اقدام به كشت گياهان دارويي 
كرده است، توانسته به ازاي هر هكتار كشت گياه 
موس��ير، 7 ميليون تومان درآمد كسب كند.  اين 
بانوي كار آفرين مي گويد: »كار خود را با كش��ت 
محدود گياهان دارويي از جمله كلوس، موسير، 
آنغوزه و باريج��ه در ۵ هكتار آغاز ك��ردم اما طي 
اين چهار س��ال با توس��عه زمين هاي زيركشت، 
ميزان محصول برداشتي خود را به بيش از يك تن 
افزايش داده ام.  وي كه رتبه برتر توليد و بسته بندي 
فرآورده هاي گياهان دارويي را در كش��ور كسب 
كرده است، از متوليان امر تقاضا كرد تا با راه اندازي 
كارخانه بسته بندي و صنايع تبديلي ضمن حمايت 
از كشاورزان در راستاي ارزش افزوده محصوالت 
توليدي در استان گام بردارند.  در همين حال مدير 
امور باغباني سازمان جهاد كشاورزي چهارمحال 
و بختياري نيز با تأييد ناقص بودن زنجيره توليد 
گياهان دارويي در استان، معتقد است بايد تالش 
كرد تا صنايع تكميلي، بازاريابي و صادرات گياهان 
دارويي در اس��تان تكميل شود تا اين محصوالت 
ارزش صادراتي پيدا كنن��د.  هم اينك ۸۵ درصد 
گياه��ان دارويي تولي��د ش��ده در چهارمحال و 
بختياري به صورت خام و فله اي به اس��تان هاي 
ديگر از جمله خراسان و اصفهان فرستاده مي شود 
تا در كارگاه ها كه بيشتر به صورت سنتي فعاليت 

دارند فرآوري شوند. 

تجارت گياهان دارويي نسخه شفابخش اقتصاد چهارمحال و بختياري
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زنجان و فارس رتبه داران فرسايش و قاچاق خاك کشور!
 هر سال 2 ميليون تن از خاك كشور به دنبال فرسايش از دست مي رود و مسئوالن هم با چشم پوشي 

نسبت به فعاليت قاچاقچيان خاك مي گذارند روز به روز از وسعت اراضي قابل كشت كاسته شود!

  البرز: خط توليد قفس توري پرورش ماهي در استان البرز راه اندازي 
شد. رئيس شيالت كشور با اشاره به برنامه ششم توسعه كشور گفت: بر 
اساس برنامه بايد ساالنه 200هزار تن توليد آبزيان به صورت پرورش 
دريايي داشته باشيم كه اين رقم امسال 30هزار تن محقق خواهد شد. 
حسن صالحي افزود: با راه اندازي اين خط توليد عالوه بر تأمين امنيت 
غذايي به تحقق برنامه شش��م نيز نزديك خواهيم شد. گفته مي شود 
كه كيفيت اين تور ها قابل رقابت با نمونه هاي اروپايي اس��ت و از نظر 

قيمت ارزان تر است. 
 خراس�ان رضوي: رئيس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري تربت حيدريه گفت: منطقه تاريخي ۶00 ساله در بخش 
بايگ تربت حيدريه شناسايي شد. علي محمدي افزود: منطقه بايگ 
تربت حيدريه از مناطق تاريخي و قديمي شهرستان تربت حيدريه و 
خراسان رضوي است و به علت كوهستاني بودن منطقه آثار سكونت از 
هزاره هاي پيش از ميالد در اين منطقه وجود دارد. منطقه بايگ تربت 
حيدريه عالوه بر آثار تاريخي متعدد، جاذبه هاي گردشگري متنوعي 
از جمله آبشار رودمعجن، رودخانه حصار، بافت سنتي روستاي رزگ، 
ابريشم كشي و عقيق و معدن طال دارد كه به عنوان نگين گردشگري 

منطقه است. 
 مازندران: مدير كل شيالت مازندران از رها سازي 3 هزار قطعه بچه 
ماهي هاي خاوياري در درياي خزر خبر داد. ولي اهلل محمدزاده گفت: 
صيادان تعاوني هاي ماهيگيران پره مازندران از ۱۵ مهر امسال و آغاز 
فصل صيد تاكنون 2 هزار و 9۸۵ قطعه بچه ماهي خاوياري نارس گرفتار 
در تور صيادي را دوباره در دريا رها كردند. مديركل شيالت مازندران 
افزود: بر اساس توافق ۵ كشور ساحلي درياي خزر صيد تجاري ماهيان 
خاوياري تا سال 20۱9 ممنوع اس��ت و براي رعايت مصوبه فوق و نيز 
نظارت ب��ر فعاليت صيد و صي��ادي تعاوني هاي پره، ناظ��ران در همه 

تعاوني هاي صيادي بر فعاليت آن ها نظارت دارند. 
 آذربايجان غربي: نماينده مردم شهرس��تان هاي ماكو با اشاره به 
اينكه طرح گاز رساني به روستاهاي اس��تان آذربايجان غربي به طور 
ميانگين ۶0 درصد پيشرفت دارد، گفت: براي گاز رساني به اين روستاها 
3۸0 ميليارد ريال اختصاص يافته است. عين اهلل شريف پور افزود: در 
حال حاضر در 4 محور به اين روستاها گاز رساني مي شود و تا پايان سال 
9۸ تمامي اين روستاها از نعمت گاز بهره مند شوند. وي كل خط انتقال 
شبكه گاز رساني به روستاها را 3۱0 كيلومتر اعالم كرد و گفت: تاكنون 

2۱2 كيلومتر براي گازرساني، خط انتقال ايجاد شده است. 

 2/5 ميليون اصله نهال 
در استان سمنان توليد شد    

معاون بهبود توليدات گياهي سازمان  سمنان
جهاد كشاورزي استان سمنان گفت: از 
ابتداي امسال تا كنون 2/5 ميليون اصله نهال در استان توليد شده 
كه براي ۹6۷ هزار اصله آن تاكنون برچس�ب صادر ش�ده است. 
لطف اهلل رضايي افزود: عمده توليدات در قالب نهال هاي پسته، زردآلو، 
بادام، گالبي، انگور، انجير و گردو بوده است. معاون بهبود توليدات گياهي 
سازمان جهاد كشاورزي استان س��منان از توليد 30۵ هزار اصله نهال 
زردآلو، 270 هزار اصله نهال پس��ته، ۵9 هزار اصله نهال بادام، 47هزار 
اصله س��يب، 4۵ هزار اصله گالبي خبر داد و افزود: ۵0 هزار اصله نهال 
انجير و ۱4۱ هزار اصله ساير نهال هاي شناسه دار از 24 نهالستان داراي 
مجوز اس��تان صورت گرفته است.  رضايي با اش��اره به اجراي سياست 
توسعه و جايگزيني باغات به جاي محصوالت زراعي پرمصرف در سطح 
كشور و به خصوص در استان ادامه داد: ساالنه حدود 2000 هكتار باغات 
جديد نيازمند نهال استاندارد و داراي اصالت و سالم است كه خوشبختانه 
به جز گونه هاي خاص عمده آن در داخل استان توليد مي شود و مازاد 
توليد نهال استان به اس��تان هاي همجوار و به كشورهاي حوزه درياي 
خزر صادر مي گردد. وي تصري��ح كرد: ادامه فرآيند استاندارد س��ازي 
نهالستان ها، تأمين و توليد نهال مورد نياز توسعه باغات از ارقام مرغوب، 
حفظ و تكثير ژرم پالسم غني ارقام بومي، تكثير پايه هاي رويشي عاري 

از ويروس و مقاوم از جمله سياست هاي سازمان است. 

 بوشهر جزو 3 استان برتر 
در زمينه فروش گاز کشور شد    

مديرعامل ش�ركت گاز استان بوشهر  بوشهر
گفت: استان بوشهر به واسطه داشتن 
منابع عظيم انرژي و ظرفيت هاي ديگر از جمله استان هاي مهم در 
تأمين منابع گاز كشور محسوب گرديده كه همواره جزو سه استان 

برتر در زمينه فروش گاز به شمار مي رود. 
مس��لم رحماني با بيان مطلب فوق افزود: مصرف گاز در استان بوشهر، 
تا پايان برنامه ششم توس��عه به 3۶ ميليارد مترمكعب در سال افزايش 
مي  يابد كه اين رقم سال قبل ۱2 ميليارد متر مكعب ثبت شده است. وي 
با بيان اينكه 99 درصد گاز مصرفي در استان بوشهر مربوط به صنايع است 
ادامه داد: با توجه به گسترش شهرك ها و واحدهاي صنعتي و توليدي 
در استان، ميزان مصرف گاز رو به افزايش است كه در همين راستا اين 
ش��ركت آمادگي دارد براي هر واحد صنعتي كه متقاضي اس��تفاده از 
گازطبيعي است، عمليات گازرس��اني را انجام دهد. مديرعامل شركت 
گاز استان بوشهر با اشاره به ظرفيت هاي باالي استان در بخش توسعه 
زيرساخت هاي صنعتي گفت: گازرساني به صنايع، افزون براينكه ارزش 
افزوده خوبي براي استان دارد، با جايگزيني سوخت طبيعي در واحدهاي 
توليدي و صنعتي، آلودگي كمتري در مقايس��ه ب��ا فرآورده هاي نفتي 
به دنبال داشته و بدين ترتيب سبب ارتقا ش��اخص هاي حفظ و بهبود 
محيط زيس��ت مي ش��ود. رحماني بيان كرد: اكنون افزون بر 99 درصد 
شهرها و بيش از 90 درصد روستاها از شبكه گازرساني بهره مند هستند 
كه روند گازرساني به روستاهاي فاقد شبكه گازرساني تسريع يافته است. 
وي با بيان اينكه گازرساني به صنايع، موجب رونق توليد و اشتغال استان 
مي شود؛ افزود: تاكنون بالغ بر 200 واحد صنعتي گازدار شده و واحدهاي 

توليدي ديگري نيز به تدريج  گاز آنها وصل خواهد شد. 

 پيشتازي شيراز از اروپا و امريكا 
در پيوند کبد    

مديرعام�ل مركز خيريه آموزش�ي،  فارس
پژوهش�ي و پيون�د اعض�اي بوعلي 
سيناي شيراز با بيان اينكه س�االنه بيش از 500 پيوند كبد در اين 
مركز انجام مي شود، گفت: اين تعداد پيوند بيش از همه پيوند هاي 
انجام شده در طول يكسال در بيمارستان هاي اروپا و امريكا است. 
سيدعلي ملك حسيني افزود: راه اندازي اين مركز آموزشي، پژوهشي 
موجب اعتالي نام شيراز در مجامع علمي جهان شده است. وي ادامه 
داد: با راه اندازي يك مجموعه بين المللي براي جذب دانشجو از ديگر 
كشورهاي دنيا در آينده، اين مركز پژوهشي در شيراز به الگويي مناسب 

در زمينه آموزش پزشكي و پيوند تبديل مي شود. 
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفت: همه پيوند هاي 
كبد در شيراز با داشتن يك مركز و يك تيم پيوند و زير نظر متخصصان 
صورت مي گيرد. وي ادامه داد: تيم پيوند اعضاي دانشگاه علوم پزشكي 
شيراز عالوه بر انجام پيوند كبد در زمينه انجام پيوند پانكراس، پيوند 
روده، كليه و لوزالمعده نيز فعال است، موفقيت هاي حاصل از اين اعمال 
پيوند موجب شده بخش پيوند دانشگاه علوم پزشكي شيراز به مركزي 

شناخته شده در سطح مجامع بين المللي تبديل شود. 
ملك حس��يني با بيان اينكه تيم پيوند دانش��گاه علوم پزشكي شيراز 
تاكنون 4 هزار و ۵77 پيوند كب��د، 239 جراحي پيوند پانكراس و 3۶ 
عمل موفقيت آميز پيوند روده را انجام داده است، گفت: عمل هاي پيوند 
موفقي مانند پيوند كليه، لوزالمعده، كبد و پانكراس، شيراز را به مركزي 

شناخته شده در جهان تبديل كرده است. 

 اعزام 2۰۰ مددجوي کميته امداد 
آران و بيدگل به مشهد مقدس   

رئيس كميته ام�داد امام خميني)ره(  اصفهان
آران و بي�دگل از اعزام 200 مددجوي 
كميت�ه ام�داد آران و بي�دگل ب�ه مش�هد مق�دس خب�ر داد. 
حسن اسماعيلي با اشاره به اعزام 200 مددجوي كميته امداد با هدف 
ترويج شور و نشاط در بين مددجويان و تقويت روحيه مذهبي در قالب 
اجراي طرح »شوق زيارت« گفت: اين كار طبق سنوات گذشته امسال 
نيز انجام شد و با كمك و همراهي خيران و تأمين غذاي مسافران و زائران 
توسط آستان قدس رضوي و اعزام مبلغان حوزه با كاروان سعي شد يك 
كار فرهنگي خوب براي مددجويان برنامه ريزي شود و از ظرفيت خيران 
استفاده خوبي شود تا بتوانيم كساني كه در طول عمر خود به زيارت امام 
رضا)ع( نرفته اند يا چندين سال است محروم بوده اند به اين سفر زيارتي 
اعزام شوند. رئيس كميته امداد امام خميني آران و بيدگل به آمادگي 
اين نهاد براي همكاري بيش��تر با خيران براي اعزام بيشتر مددجويان 
اشاره كرد و ادامه داد: آمادگي داريم در صورت همكاري بيشتر خيران 
از سهميه هاي استاني و كشوري براي اعزام مددجويان در نوبت اعزام به 
مشهد مقدس استفاده كنيم و اين كار با توجه به وجود خيران زياد در 
سطح آران و بيدگل قابل اجراست. منتظر همكاري بيشتر خيران هستيم 

تا به كمك هم قدمي در راه ترويج فرهنگ علوي و رضوي برداريم. 

 افتتاح 5 بيمارستان 
در استان کهگيلويه و بويراحمد     

معاون هماهنگي امور عمراني استاندار  كهگيلويهوبويراحمد
كهگيلوي�ه و بويراحم�د از افتت�اح 5 
بيمارستان كهگيلويه و بويراحمد در چهل سالگي انقالب اسالمي خبر داد. 
عزيز فيلي با اشاره به سيماي سالمت استان گفت: در چهار دهه انقالب 
اسالمي شاخص اميد به زندگي از ۵0 س��ال به 70 سال رسيده است. 
بهبود شاخص مرگ و ميركودكان، مرگ مادران باردار، دفع بهداشتي 
زباله و فاضالب روستايي را از جمله خدمات حوزه سالمت بعد از انقالب 
اس��ت. وي ارتقاي مراكز سالمت اس��تان از 23 مركز به ۸7 مركز را از 
ديگر شاخص هاي بهداش��تي استان برش��مرد و افزود: قبل از انقالب 
حتي يك مورد خانه بهداشت در استان وجود نداشت و اكنون به 3۶۵ 
واحد رسيده اس��ت. فيلي همچنين با بيان اينكه قبل از انقالب تنها 3 
بيمارستان با ظرفيت محدود در استان وجود داشت، ادامه داد: اكنون 
۸ بيمارستان در استان وجود دارد و در آستانه چهل سالگي انقالب ۵ 

بيمارستان ديگر نيز قرار است به اين ظرفيت افزوده شود. 

88498441سرويس  شهرستان

ميتراشهبازي
گزارشيك


