
 چهار محال و بختياري: طرح ملي پتروشيمي لردگان در چهار محال 
وبختياري با 95 درصد پيشرفت فيزيكي امسال در مرحله نخست تكميل 
و بهره برداري مي شود.  مدير مجتمع پتروشيمي لردگان با اعالم اين خبر 
گفت: اين طرح ملي با به كارگيري افزون بر يك هزار نفر نيروي انساني در 
زميني به مساحت 100 هكتار در منطقه فالرد شهرستان لردگان در حال 
ساخت است.  محسن محمودي افزود: اين طرح با حدود  3هزار ميليارد 
تومان سرمايه گذاري ارزي و ريالي مهم ترين پروژه صنعتي استان است 
و در زمان بهره برداري توان توليد 677 هزار تن آمونياك خالص و بيش از 
يك ميليون تن اوره را دارد.  وي خاطرنشان كرد: با بهره برداري از اين طرح 
زمينه اشتغال مستقيم 500 نفر فراهم مي شود و يك هزار نفر هم به صورت 

غيرمستقيم در اين طرح فعاليت خواهند كرد. 
  گلستان: ارشد نظامي ارتش  در استان گلستان گفت: سپاه و ارتش در 
حادثه اخير كه در استان به وقوع پيوست نشان دادند كه دو نيروي مكمل 
همديگر هستيم و مي توانيم كارهاي نشدني را در بحران ها شدني كنيم.  
امير سرتيپ 2 محمد غفاري در ديدار با فرمانده سپاه نينواي استان گلستان 
اظهار داشت: ارتش و سپاه پاس��داران انقالب اسالمي در دين، مذهب و 
رهبري و فرماندهي، ملت و اهداف مش��ترك بوده و پشتيبان همديگر 
هستند.  فرمانده قرارگاه عملياتي لشكر 30 با اشاره به تالش هاي نيروهاي 
مسلح در سيل اخير بيان داشت: يكي از كارهاي بزرگ سپاه احداث كانال 
بندولي براي جلوگيري از سيالب هاي احتمالي در آينده و اليروبي كانال 
ملت در شهر گميشان بود كه سبب خروج سريع تر آب از شهر شد. همه اين 

اقدامات با همكاري و تعامل سپاه و ارتش انجام شده است. 
  فارس: مسئول ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري شهرستان 
اقليد اولين جشنواره شكوفه هاي بادام شهر دژكرد بخش سده شهرستان 
اقليد فارس با اجراي برنامه هاي ش��اد و متنوع برپايي چهار س��ياه چادر 
عشايري و ش��ش غرفه صنايع دس��تي، نمايش آداب و رسوم، پخت نان 
و غذاهاي محلي، نمايش محصوالت باغ��ي، داروهاي گياهي، حبوبات، 
معرفي مناطق گردش��گري دژكرد، غرفه ماشين آالت كشاورزي و غرفه 
جمع آوري كمك هاي مردمي جهت سيل زدگان برگزار گرديد.  محمدرضا 
قلندري اظهار داشت: جشنواره شكوفه ها با هدف برند سازي بادام دژكرد، 
معرفي جاذبه هاي گردشگري توريستي، معرفي صنايع دستي، توليدات 
محصوالت كشاورزي و جذب سرمايه گذار در زمينه هاي صنايع دستي و 

تبديلي و گردشگري برگزار شده است.

با وجود خشكسالي هايي كه در چند دهه اخير بر 
سر سيستان و بلوچستان سايه افكنده است، اما 
مردم اين منطقه با سختكوشي فراوان توانسته اند 
در زمينه توليدات محصوالت كشاورزي و دامي 

كارهاي قابل توجهي را انجام دهند. 
در اين ميان رودخانه هيرمند از كوه هاي بابايغما 
از رش��ته كوه هاي هندوكش سرچشمه گرفته و 
پس از طي بيش از هزار كيلومتر وارد مرز ايران در 
سيستان مي شود. يكي از مهم ترين منابع تأمين 
آب مورد نياز شرب و كشاورزي مردم منطقه به 
حساب مي آيد كه از 19 س��ال پيش تا كنون به 
سبب قهر طبيعت و برخي عوامل ديگر قطع شده 
بود و تنها در زمستان برخي سال ها سيالب هاي 
جزئي ناشي از بارندگي ها به صورت دشتمال از 
داخل افغانستان وارد سيستان مي شد كه مدت 
زمان جريان آب بسيار كوتاه است.  اين در حالي 
اس��ت كه تاالب بين المللي هامون ك��ه يكي از 

تاالب هاي مهم دنيا و بزرگ تري��ن درياچه آب 
شيرين در سراسر فالت ايران محسوب مي شود 
و با مساحتي حدود 5 هزار و 700 كيلومتر مربع 
و دامنه عمقي يك تا پنج متر در زمان پرآبي در 
منطقه سيستان واقع در ناحيه كويري و بياباني 
شرق كشور قرار دارد نيز متأثر از اين خشكسالي 
تا قبل از بارندگي ها بود كه اين بارش ها موجب 

شده تا دوباره حيات به اين تاالب بازگردد. 
   ايجاد اشتغال براي كشاورزان 

با وجود خشكس��الي هاي اخير در سيس��تان و 
بلوچستان، اما كشاورزان اين استان با بهره گيري 
از حداقل امكانات توانسته اند در زمينه بهره وري و 
توليدات برخي  محصوالت كشاورزي حرف هاي 
بس��ياري براي گفتن داشته باش��ند.  همچنين 
وجود 170هزار بهره بردار روس��تايي، عشايري 
و صيادي در سيس��تان و بلوچستان باعث شده 
س��االنه بيش از 5 ميليون تن ان��واع محصوالت 

زراعي، باغي، دامي، ش��يالتي و مرتعي توليد و 
روانه بازار شود.  اين در حالي است كه سيستان و 
بلوچستان 80 درصد تن ماهيان كشور را صادر 
مي كن��د و بي��ش از 40 درصد صي��د و صيادي 
در كش��ور توس��ط صيادان اين منطقه انجام و 
ساالنه 90 هزارتن گوش��ت قرمز در اين استان 
توليد مي ش��ود.  بارش هاي بي��ش از حد انتظار 
در استان  سيستان وبلوچستان حيات دوباره را 
به تالب هامون كه مهم تري��ن تأمين كننده آب 
شرب و كشاورزي استان بود، بازگرداند و  بخش 
كشاورزي اين منطقه را پررونق كرد تا سالي پر 
بركت براي كش��اورزان، باغ��داران ، دامداران و 
بخش شيالت استان رقم بخورد.  رئيس سازمان 
جهاد كشاورزي استان سيستان و بلوچستان با 
تأييد اين مهم مي گويد: » از سال 1397 تا كنون 
تعداد 2799 طرح بخش كشاورزي با تسهيالتي 
بالغ ب��ر 2330 ميليارد ريال از مح��ل اعتبارات 

اش��تغال پايدار مناطق روس��تايي و عشايري با 
پيش بيني اشتغال براي 5830 نفر در بانك هاي 
عامل بررس��ي و مصوب ش��ده اند.« غالم حيدر 
زورقي با اش��اره به اينكه از اين تعداد طرح هاي 
مصوب مبلغ 1780 ميليارد ريال تسهيالت به 2 
هزار و 386 طرح پرداخت شده است، مي افزايد: 
» اين طرح ها زمينه اشتغال 4هزار و 919 نفر را 
در بخش كشاورزي سيستان و بلوچستان فراهم 
كرده اس��ت.« به گفته وي، طرح ه��اي صنايع 
تبديلي و تكميلي بخش كش��اورزي، طرح هاي 
پرورش گوساله، گوس��فند، شتر، شترمرغ، مرغ 
گوش��تي و تخم گذار، زنبورعس��ل، بلدرچين، 
كارخانه توليد جوجه يكروزه، س��اخت گلخانه، 
كشت گياهان دارويي، مكانيزاسيون كشاورزي، 
پرورش ماهي در قفس و ميگو از جمله طرح هايي 

هستند كه موفق به دريافت تسهيالت شده اند.
   توليد 126 هزار تن ميوه گرمسيري 

سيستان و بلوچس��تان به سبب نزديكي به خط 
اس��توا و بهره گيري از رطوبت دري��ا توانمندي 
زي��ادي در تولي��د محص��والت گرمس��يري و 
نيمه گرمس��يري و بعضاً منحصر به فرد از جمله 
انبه، موز، پاپايا، گواوا، هندوانه آناناسي، نارگيل، 
زيتون محلي، مركبات و غيره دارد، لذا اين مهم 
موجب ش��ده تا كش��اورزان و باغداران استان با 
به كار گيري تجربه هاي خود و نظر كارشناسان 
باالترين بهره را از اين مهم ببرند.  مدير باغباني 
سازمان جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان در 
تأييد اين مهم مي گويد: » سال گذشته 126هزار 
تن انواع ميوه گرمس��يري از س��طح باغات اين 
استان برداشت و روانه بازار مصرف شد.« اردشير 
ش��هركي مي افزايد: »هم اكن��ون 7 هزار و 696 
هكتار از سطح باغات سيس��تان و بلوچستان به 
كشت انواع ميوه گرمسيري اختصاص دارد كه 6 
هزار و 333 هكتار آن بارور و بقيه غيربارور است.« 
بررسي ها نشان مي دهد سيستان و بلوچستان با 
دارا بودن ش��رايط آب و هوايي تقريباً استوايي و 
گرم و مرطوب خاس��تگاه متنوع ترين ميوه هاي 
گرمسيري كشور محسوب مي شود به طوري كه 
در توليد برخي ميوه ها در ايران بي رقيب است؛ 
موضوعي كه توانس��ته نام اين اس��تان را در اين 
زمينه در كشور و جهان پرآوازه كند.  مدير باغباني 
سازمان جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان 
با اش��اره به اينكه چيكو، گواوا، ُكن��ار، نارگيل و 
موز از عمده ترين ميوه هاي گرمس��يري نواحي 
جنوب اين استان است، مي گويد: »در ميان اين 
محصوالت موز از مهم ترين محصوالت گرمسيري 
سيستان و بلوچستان اس��ت كه نسبت به ساير 
محصوالت گرمسيري بيشترين سطح زيركشت 
را به خود اختصاص داده است، به طوري كه در 4 
هزار و 500 هكتار از سطح باغات جنوب استان 
اين محصول كشت مي شود.«  اين مهم در حالي 
اس��ت كه هم اينك در بيش از 200هزار هكتار 
از زمين هاي كشاورزي سيس��تان و بلوچستان 
محصوالت زراعي و در 80 هزار هكتار از باغ هاي 
استان انواع ميوه هاي گرمسيري، نيمه گرمسيري 

و سردسيري توليد مي شود. 

گرچه بارش هايي كه از روزهاي اول س�ال جديد در برخي اس�تان هاي 
كش�ور باريد موجب ويراني هاي بس�ياري ش�د، اما اين مهم در بعضي  
مناطق كشور كه س�ال ها از خشكسالي در رنج و مش�قت بودند باعث 
شد تا رونق دوباره به كشت و زرع آنها بازگردد كه در اين ميان مي توان 
به سيستان وبلوچس�تان اش�اره كرد.  اي�ن در حالي بود ك�ه عالوه بر 

بارش هاي خوب در اين منطقه، س�رازير ش�دن آب از سمت افغانستان 
به س�وي ايران و رس�يدن آن به تاالب بين المللي هامون باعث غني تر 
ش�دن س�فره هاي زيرزميني در اين استان ش�د؛ موضوع مهمي كه به 
گفته رئيس س�ازمان جهاد كش�اورزي استان سيس�تان وبلوچستان 
مي تواند زمينه ايجاد اشتغال براي 5 هزار نفر در اين بخش را فراهم آورد. 

وقتي قرار باشد از 
سجاد مرسلي
   گزارش 2

عس�ل با كيفيت 
اي�ران صحب�ت 
كنيم حتمًا غير ممكن است كه بتوانيم فقط به 
يك استان يا منطقه از ايران بزرگ اشاره شود. 
از استان آذربايجان غربي كه ۳۰ درصد عسل 
كل كش�ور را توليد مي كند گرفته تا اردبيل، 
دماوند، اصفهان، چهارمحال و بختياري، فارس، 
خراسان ها، لرستان و... كه هر كدام در توليد 
عسل قطبي هستند و حرف هاي زيادي براي 
گفتن دارن�د. با اين ح�ال فعالي�ت در عرصه 
زنبورداري كه با وجود داشتن كمترين ميزان 
مصرف ارز ب�راي دولت، مي تواند بيش�ترين 
بازدهي و سود را با تكيه بر منابع داخلي نصيب 
اقتصاد كشور كند با چالش ها و مشكالت زيادي 
روبه رو است. به طوري كه در حال حاضر عسل 
اكثر استان ها به صورت باز و فله اي به خارج از 
كشور صادر و پس از بسته بندي هاي لوكس با 
نام هاي خارج�ي وارد بازار جهاني مي ش�ود. 

    
آن قدر در اكثر اس��تان هاي ايران فضاي مناسب 
براي نگه��داري كندو و توليد عس��ل وجود دارد 
كه در حال حاضر چندين اس��تان داعيه »قطب 
توليد عسل ايران« بودن را دارند و به حق هم كه 
چنين است. در حال حاضر ايران در تعداد كلوني 
زنبورعس��ل، رتبه چهارم و در ميزان توليد عسل 
رتبه هفتم جهان را به خود اختصاص داده است. 
اما با اين آمار درخش��ان س��هم ايران از بازارهاي 
جهاني آنقدر ناچيز اس��ت كه هرگز نمي ش��ود 
به آنها اس��تناد كرد. زيرا در كنار تمام مشكالت 
موجود در مسير توليد عس��ل و در شرايطي كه 
از حدود 6 ميلي��ون و 700 هزار كندوي موجود، 
بيش از 70هزار تن عسل در سال توليد مي شود 
اما فقط به خاطر عدم حمايت هاي دولتي و نبود 
صنايع تبديلي و بسته بندي مناسب، عسل ناب 
ايراني، با برند كش��ور تركيه در بازارهاي جهاني 
عرضه ش��ود. موضوعي كه ح��اال آب پاكي را بر 
دست فعاالن اين عرصه ريخته و آنها را از ادامه كار 

دلسرد كرده است. 
  حفظ داشته ها بهترين كمك به زنبورداران
با وج��ود گس��تردگي فعاليت ه��اي اين صنعت 

تاكن��ون هيچ گون��ه قانون مش��خصي براي حل 
مسائل و معضالت پيش روي آن به تصويب مجلس 
شوراي اسالمي نرسيده و در اين بخش تنها شاهد 
ابالغ مواردي با عنوان دستور العمل هاي وزارت 
جهاد كشاورزي هستيم كه فاقد ضمانت اجرايي 
الزم بوده و دستگاه قضايي نيز امكان استناد روي 
آنها جهت احقاق حقوق زنبورداران را ندارد.  مشت 
نشانه خروار اس��ت و با گذري به وضعيت توليد و 
بازار فروش يكي از قطب هاي توليد عس��ل ايران 

مي توان حال بقيه استان ها را هم درك كرد. 
هم اكنون استان آذربايجان غربي با توليد ساالنه 
بيش از 21 هزارتن عسل كه 30 درصد كل كشور 
محسوب مي ش��ود يكي از قطب هاي مهم توليد 
اين محصول به شمار مي رود و سال هاست رتبه 
اول را به خود اختصاص داده است.  وجود اتحاديه 
توليدكنن��دگان عس��ل در اين اس��تان، فعاليت 
14 تعاوني زنبورداري فعال، ش��ش كارخانه موم 
آج كن��ي، پنج كارگاه بس��ته بندي عس��ل نيمه 
اتوماتيك ب��ا ظرفيت 500 تن و ش��ش كارخانه 
بسته بندي عسل مدرن در شهرستان هاي اروميه، 
خوي و مهاباد بخش��ي از ظرفيت اين استان در 
زمينه صنعت توليد عسل است. اين استان با دارا 
بودن بيش از يك ميلي��ون و 100 كندوي زنبور 
عس��ل و فعاليت بيش از 6 هزار نفر در اين بخش 

نشان از پتانس��يل باالي استان در زمينه صنعت 
عسل و زنبورداري دارد اما متأسفانه نبود صنايع 
تبديلي و بس��ته بندي مناسب سال ها كام توليد 
كنندگان عسل را تلخ كرده و ثمره زحمات آنها را 
دو دستي تقديم دالالن مي كند.  بي توجهي ها و 
عدم حمايت هاي دولتي از اين صنعت كه زمينه 
بسيار مناس��بي براي ايجاد اش��تغال و ارزآوري 
است موجب شده تا نه تنها اميدي براي رسيدن 
به اهداف مد نظر وجود نداشته باشد بلكه فعاالن 
حاضر نيز به فكر تغيير ش��غل و بخشيدن عطاي 

اين كار به لقايش باشند. 
  عسل ناب ايران با برند ترك ها

براس��اس آخرين آمارگيري انجام گرفته استان 
آذربايجان غربي با داشتن بيش از يك ميليون و 
100 هزار كندوي مدرن و بومي و با توليد 21 هزار 
تن عسل كه حدود يك س��وم عسل كل كشور را 
شامل مي شود، چندين سال متوالي مقام نخست 
كشوري را از نظر ميزان توليد و تعداد كندوهاي 
مدرن به خود اختصاص داده اس��ت.  با اين حال 
صدور عس��ل اين اس��تان با برند تركيه و عرضه 
آن در بازارهاي اروپايي، سال هاس��ت دس��ترنج 
زنبورداران آذري را به دليل نبود صنايع تبديلي 
و بسته بندي مناسب به جيب دالالن كشورهاي 
همسايه مي ريزد.  البته چندي پيش بود كه معاون 

بهبود توليدات دامي س��ازمان جهاد كشاورزي 
آذربايجان غربي با تأييد اين ام��ر و با بيان اينكه 
ساليان متمادي است عس��ل توليدي استان به 
اسم كش��ورهاي همس��ايه در بازارهاي جهاني 
عرضه مي ش��ود، گفته بود: »براس��اس توس��عه 
سطح روابط با كشورهاي همسايه تالش مي شود 
وضعيت صدور عسل توليدي استان با برند ايران 
به بازارهاي جهاني و اروپايي بهب��ود يابد كه در 
همين راستا سال گذشته 260 تن عسل توليدي 
استان به خارج از كشور صادر شد.« سيدفضل اهلل 
قريشي ادامه داد: »اين ميزان عسل به كشورهاي 
كويت، اندون��زي، مالزي و چين صادر ش��د كه 
تالش مي ش��ود از طريق رايزني و توسعه سطح 
روابط با كشورهاي همس��ايه زمينه صدور عسل 
توليدي استان و كشور به اسم خودمان از طريق 
بسته بندي هاي مناسب به بازارهاي جهاني صادر 
شود.« وي در خصوص ساير مشكالت اين صنعت 
از جمله پرداخت نش��دن بيمه خسارات توسط 
صندوق بيمه كشاورزي و نبود امكان دسترسي 
به موقع به استفاده از سموم مبارزه با آفات تأكيد 
كرد: »عضويت تشكل هاي زنبورداري در صندوق 
توس��عه مل��ي و همچنين عضوي��ت در صندوق 
توس��عه زنبورداري كشور كه بيش��ترين سهام 
مربوط به اس��تان آذربايجان غرب��ي بوده موجب 
تخصيص تس��هيالت ك��م بهره ب��ه تعاوني هاي 
زنبورداري و افزايش نقدينگي در تأمين نهاده هاي 
زنبورداري شده است.«  به هرحال در حال حاضر 
به دليل عدم وجود كارشناسان متخصص زنبور 
در ادارات دامپزشكي، كمبود وسايل و تجهيزات 
آزمايش��گاهي جه��ت شناس��ايي و تش��خيص 
بيمارهاي مرتبط ب��ا اين صنع��ت در مناطق پر 
تراكم كشور از نظر حضور كلني ها، زمينه استفاده 
خود سرانه زنبور داران از آنتي بيوتيك ها و ديگر 
داروها در مبارزه با آفات و بيماري هاي مختلف را 
تشديد كرده است.  اين اس��تفاده بي رويه و غير 
كارشناس��انه از داروهاي موجود در بازار عالوه بر 
تأثير منفي بر جمعيت كندوها، باعث افت توليد 
و كيفيت عسل و آلوده شدن محصوالت مختلف 
آن نيز شده اس��ت كه مي تواند مشكالت ديگري 
به همراه داش��ته باشد و ش��ايد توليد عسل را به 

روزهاي پاياني اش برساند.

ورود عسل ناب ايراني به بازارهاي جهاني با بسته بندي هاي خارجي
 نبود صنايع تبديلي و بسته بندي و عدم حمايت هاي دولتي باعث شده 

ايران با توليد 70هزار تن عسل و كسب رتبه هفتم جهان هيچ سهمي در بازارهاي جهاني نداشته باشد
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 بارش ها 5 هزار شغل کشاورزي
 به سيستان و بلوچستاني ها هديه داد

88498441سرویس  شهرستان

 ايجاد 3500 شغل جديد 
در مناطق کم برخوردار بوشهر    

ب�ا پرداخت تس�هيالت روس�تايي-    بوشهر
عشايري ۳ هزار و ۵۰۰ شغل جديد در 

مناطق كم برخوردار استان بوشهر ايجاد مي شود. 
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توس��عه منابع اس��تانداري بوش��هر 
با اعالم اين خبر گفت: در راس��تاي توس��عه اش��تغال در سطح استان 
اقدامات خوبي صورت گرفته است كه از جمله آنها پرداخت تسهيالت 
روستايي- عشايري است.  سعيد زرين فر افزود: از ابتداي اجراي قانون 
حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري 
با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي تا پايان سال گذشته حدود هزار 
و 935 ميليارد ريال تسهيالت به روس��تاييان و عشاير استان در قالب 
هزار و 699 طرح تسهيالت توس��عه پايدار روس��تايي و عشايري و به 
منظور ايجاد و تثبيت اشتغال 3 هزار و 496 نفر پرداخت شد.  وي ادامه 
داد: تسهيالت مذكور با اولويت مناطق مرزي و عشايري و در حوزه هاي 
دانش بنيان، كش��اورزي، صنايع، معادن، گردشگري، صنايع دستي و 
منابع طبيعي پرداخت شده اس��ت.  معاون هماهنگي امور اقتصادي و 
توسعه منابع استانداري بوشهر با اش��اره به اينكه بانك هاي كشاورزي، 
پست بانك، توسعه تعاون و صندوق كارآفريني اميد از مؤسسات عامل 
پرداخت تسهيالت اشتغال روستايي هستند تصريح كرد: تمام طرح هاي 
متقاضيان در كارگروه هاي فني و تخصصي شهرستان ها و استان مورد 
بررس��ي جدي قرار گرفته و در صورت برخورداري از توجيه فني، مالي 
و اقتصادي، براي پرداخت به بانك ها ارسال شده اند.  زرين فر در خاتمه 
گفت: مرحله سوم و چهارم تسهيالت مذكور ابالغ شده است كه به زودي 

فرآيند پرداخت آن به متقاضيان انجام خواهد شد. 

همزمان با برگزاري اجالس كشورهاي عضو اكو
 نمايشگاه گردشگري سالمت 
در اردبيل برگزار مي شود    

هم زمان با برگزاري اجالس كشورهاي     اردبيل
عضو اكو نمايشگاه گردشگري سالمت 

و صنايع دستي در اردبيل برگزار مي شود. 
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل با اعالم 
اين خبر و با اشاره به اهميت سرمايه گذاري در حوزه گردشگري سالمت، 
گفت: اجالس كشورهاي عضو اكو در راستاي توسعه گردشگري سالمت و 
از 26 لغايت 30 خرداد ماه امسال در اردبيل برگزار خواهد شد.  نادر فالحي 
تصريح كرد: اين كنفرانس در سطح بين المللي برگزار خواهد شد به طوري 
كه در آن فرصت هاي سرمايه گذاري در حوزه گردشگري سالمت مورد 
بررسي قرار خواهد گرفت.  وي ادامه داد: اين اجالس مي تواند فرصت خوبي 
براي توسعه گردشگري در استان باشد كه مورد تأكيد ويژه استاندار اردبيل 
است.  به گفته وي همزمان با برگزاري اجالس كشورهاي عضو اكو نمايشگاه 

گردشگري سالمت و صنايع دستي در اردبيل برگزار مي شود 

 ارائه خدمات به 782 بيمار مبتال 
به اختالل انعقادي در شيراز   

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي     فارس
شيراز با اشاره به مناسبت هفدهم 
آوريل، روز جهاني هموفيلي، از خدمات رساني به ۷۸2 بيمار اختالل 
انعق�ادي در مرك�ز جام�ع هموفيل�ي دانش�گاه خب�ر داد. 
عبدالخالق كش��اورزي گفت: بيماري هموفيلي يك بيماري خونريزي 
دهنده مادرزادي وابسته به جنس است كه تشخيص درست و به موقع آن، 
عاملي مهم و حياتي در درمان است؛ با وجود درمان هاي رايج كنوني، فرد 
دچار هموفيلي در صورت دسترسي به درمان هاي كافي، بايد طول عمري 
برابر افراد طبيعي جامعه داشته باشد.  رئيس اداره بيماران خاص و پيوند 
اعضاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز نيز با بيان اينكه در حال حاضر حدود 
782 بيمار اختالل انعقادي در تنها مركز جامع هموفيلي تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز، واقع در بيمارستان شهيد آيت اهلل دستغيب 
شيراز، خدمات درماني دريافت مي كنند، افزود: از اين تعداد 383 نفر مبتال 
به هموفيلي نوع  A )كمبود فاكتور 8 انعقادي( و 53 نفر مبتال به هموفيلي 
نوع B )كمبود فاكتور 9 انعقادي( هس��تند.  داوود حدادي با بيان اينكه 
مركز هموفيلي بيمارستان شهيد آيت اهلل دستغيب، به عنوان مركز جامع 
خدمات رس��اني به اين بيماران در فارس شناخته شده است، به اهميت 
خدمات ارائه ش��ده به بيماران هموفيلي پرداخت و پيش��گيري از ايجاد 
عوارض در اين بيماران را گامي مهم دانست.  وي هدف اصلي را پيشگيري 
از بروز خونريزي در اين بيماران دانس��ت و گفت: خونريزي حاد در اين 
بيماران بايد هرچه زودتر، با اولويت دو ساعت نخست، درمان شود.  رئيس 
اداره بيماران خاص و پيوند اعضاي دانشگاه، نياز اصلي بيماران با اختالالت 
انعقادي در بحث درمان را دسترسي به فاكتورهاي انعقادي بيان كرد كه در 

حال حاضر مؤثرترين درمان مورد استفاده براي بيماران هموفيلي است.

 آزادسازي 50 هزار مترمربع
 از بستر تصرف شده زاينده رود    

عمليات تخريب 2۰ محوطه ساخت     اصفهان
و س�از غير مجاز مس�تقر در بستر 
رودخانه زاينده رود در شهر باغ بهادران روستاي چم آسمان آغاز 
و آزادس�ازي اراض�ي آنه�ا ني�ز در ح�ال انج�ام اس�ت. 
مديرعامل شركت آب منطقه اي اصفهان با بيان اين مطلب، اظهار كرد: از 
روز دوشنبه بيست و ششم فروردين ماه با گرفتن صدور دستور تبصره ماده 2 
قانون توزيع عادالنه آب از دادستان شهرستان، تخريب 20 ساخت و ساز غير 
مجاز در بستر رودخانه زاينده رود در روستاي چم آسمان شهر باغ بهادران 
آغاز و آزادسازي اراضي آن در حال انجام است.  مسعود مير محمدصادقي 
با بيان اينكه اين آزادسازي ها در محور شرق و غرب رودخانه زاينده رود در 
حال گسترش است، تصريح كرد: در اين آزاد سازي ها مساحتي در حدود 2 
هكتار از اراضي بستر رودخانه زاينده رود كه در مجاورت مادي سنتي مديسه 
با ساخت و سازهاي غيرمجاز در بستر رودخانه از جمله سكو سازي، احداث 
آالچيق و ساخت ويال محصور شده بودند را شامل مي ش��ود.  وي افزود: 
پيش بيني مي شود تا اوايل اين هفته تخريب اين ساخت و سازهاي غيرمجاز 
به اتمام برسد.  اين مسئول يادآور ش��د: در اسفند سال گذشته تعداد 28 
ويال نيز با صدور دستور قضائي تخريب شد و با اجراي اين حكم در مجموع 

نزديك به 50 هزار متر مربع از اين اراضي آزادسازي مي شود. 

آغاز بازسازي واحد هاي مسكوني 
آسيب ديده  از سيل در گميشان 

مراسم كلنگ زني بازسازي نخستين واحد     گلستان
مسكوني آس�يب ديده از سيل در شهر 
گميشان با حضور معاون عمران روستايي بنياد مسكن كشور برگزار شد. 
فرماندار گميشان در اين مراسم گفت: تاكنون 3782 واحد در سطح 
ش��هرها و روس��تاهاي شهرستان گميش��ان براي بازس��ازي و تعمير 
شناسايي شده است كه از مجموع اين واحدهاي شناسايي شده 1700 
واحد شهري و 2082 واحد روس��تايي هستند.  امير شير توماج افزود: 
در سطح شهرها 413 واحد احداثي و 1287 واحد تعميري و در سطح 
روستاها نيز 306 واحد احداثي و 1776 واحد تعميري شناسايي شده 
است.  در ادامه اين مراسم مدير كل بنياد مسكن گلستان گفت: براي 
احداث واحدهاي مسكوني در شهرها مبلغ 50 ميليون تومان تسهيالت 
قرض الحسنه و 12 ميليون تومان كمك بالعوض در نظر گرفته شده 
است. همچنين براي احداث واحدهاي مس��كوني روستايي هم مبلغ 
40 ميليون تومان تسهيالت قرض الحسنه و 10 ميليون تومان كمك 
بالعوض پرداخت مي شود.  زماني نژاد بيان كرد: براي تعمير واحدهاي 
مسكوني در روستاها و شهرها هم تا سقف 15 ميليون تومان به صورت 
تسهيالت كم بهره و 5 ميليون تومان كمك بالعوض در نظر گرفته شده 
است.  وي خاطرنشان كرد: صدور پروانه در مناطق سيل زده رايگان است 

و همچنين سيمان به صورت رايگان در اختيار مردم قرار مي گيرد. 

محمدرضا سوري
   گزارش يك

سيل فروکش کرد، آبخيزداري را احيا کنيم
زماني كه از محيط زيست و بحران آب در ايران صحبت به ميان مي آيد، 
مباحث زيادي براي مقابل با آن مطرح مي شود. اما شايد موضوعي كه 
كمتر مورد توجه قرار مي گيرد، بحث آبخيزداري باش��د. آبخيزداري 
يعني بهره گيري از مجموعه گسترده دانش و تجربه در يافتن راه هاي 
پيشگيري و رويارويي با فرس��ايش خاك و سيالب هاي مخرب، يعني 
تقويت پوشش گياهي و كاهش زيان هاي سيل هاي ويرانگر آبخيزداري 

يعني تغذيه سفره آب هاي زيرزميني و افزايش توليد محصول. 
وقوع سيل را نمي توان به يك عامل نس��بت داد بلكه عوامل مختلفي 

منجر به افزايش احتمال وقوع يا تشديد آن مي شود. 
روند وقوع سيالب ها طي سال هاي اخير در ايران بيانگر اين موضوع است 
كه اكثر مناطق كشور در معرض تهاجم سيالب هاي مخرب قرار دارند و 
ابعاد خسارات و تلفات جاني و مالي سيل در حال افزايش است. اقدامات 
آبخيزداري يكي از راه هاي برتر و مناس��ب در تعديل خطرات سيالب 
است. س��يالب هايي كه عالوه بر ايجاد خسارت به محيط زيست، حاال 
شهرها و روس��تاها را نيز در نورديده و گويي چيزي مانع ويرانگريشان 
نيست.   از جمله آثار مخرب سيالب ها مي توان به سرعت بخشيدن به 
فرسايش خاك اشاره كرد. با اين حال اگر چه حفظ خاك در جاي خود 
و جلوگيري از فرسايش در اذهان متخصصين آبخيزداري واجد اولين 
الويت اس��ت، لكن عدم جامع نگري و عدم توجه به فرسايش پذيري 

حوزه هاي آبخيز، خود نشان غفلت است. 
به گفته كارشناس��ان، در حال حاضر كش��ور ايران با هفت چالش در 
حوزه آبخيزداري روبه رو است كه رفع اين مشكالت بايد در رأس امور 
مسئوالن قرار گيرد.  البته اين هفت چالش را س��ازمان ملل در حوزه 
آبخيزداري مطرح كرده كه ايران هم با آنها مواجه است. تغيير كاربري 
اراضي، وجود دا م هاي مازاد بر ظرفيت مراتع، آتش سوزي، جاده سازي، 
خالي شدن روستاها از سكنه و شور شدن اراضي از جمله چالش هاي 
كشور در حوزه آبخيزداري است كه بايد با رفع اين موانع و حل مشكالت 

موجود، حوزه آبخيزداري در كشور ارتقا يابد. 
بي ش��ك در گام اول، فعاليت هاي آبخيزداري تأثير زيادي در كاهش 
اثرات بحران ناش��ي از سيل دارد. در همين راس��تا ارزيابي پروژه هاي 
آبخيزداري از بنيادي ترين اقداماتي است كه به  منظور برنامه ريزي هاي 
آتي در خصوص طرح هاي اجرايي و مديريت منابع طبيعي بايد مورد 
توجه قرار گرفته و انجام شود.  احداث س��ازه هاي گابيوني در راستاي 
كاهش فرسايش و جلوگيري از كنش بستر و كناره هاي آبراهه، كاهش 
سرعت آب و كنترل س��يل، جلوگيري از ته نشس��ت حجم انبوهي از 
رسوبات در مخازن سازه ها و به تبع آن جلوگيري از ورود اين رسوبات 
به مخزن سدها كه تأمين كننده بخش عظيمي از آب مصرفي هستند، 

نقش بسيار آشكار و چشمگيري دارد. 
پرش��دن مخازن س��دها، افزايش هزينه هاي پاالي��ش آب، تغيير در 
ويژگي هاي آب شناختي رودخانه ها، بروز سيالب، كاهش منابع آبي، 
تخريب خاك هاي كشاورزي، كاهش حاصل خيزي خاك، افت سطح 
سفره هاي آب زيرزميني، كاهش توان رويش در زمين هاي كشاورزي، 
تأثيرات منفي زيست محيطي، آثار مخرب اقتصادي و مالي، ايجاد زمينه 
مهاجرت روستاييان و س��اكنان حوزه آبخيز به مناطق ديگر از جمله 
تبعات بي توجهي به مديريت آبخيزداري است.  اما يكي از آسيب هايي 
كه پيوس��ته طرح هاي آبخيزداري را تهديد مي كند، ع��دم نظارت و 
سركشي مس��ئوالن از نحوه پيشرفت آنهاس��ت. برخي از اين طرح ها 
دور از انظار مردم و در نبود ناظر طرح به شكلي تأسف بار و با مصالحي 

فوق العاده سست و نامطمئن مراحل ساخت را طي مي كنند. 
مثاًل در س��د هايي كه از نوع سنگ و سيمان مي باش��د و براي كاربري 
نگه داري آب و تغذيه س��فره هاي زير زميني مي بايست از يك هسته 
نفوذ ناپدير بهره مند باشد، متأسفانه براي آنكه سيمان كمتري در سازه 
صرف گردد، سنگ ها را طوري در كنار هم مي چينند كه بخش زيادي 
از آن را سوراخ هاي پنهاني تش��كيل مي دهد. سوراخ هايي كه به مرور 
زمان و در فصل بارندگي پس از افزايش فشار، آنچنان كه بايد از قابليت 
ذخيره س��ازي الزم آب برخوردار نخواهد بود.   همچنين عدم نظارت 
اصولي و دقيق بر كار پيمانكار توسط دس��تگاه كارفرما و اصرار برخي 
مسئوالن بر انجام ضربتي سريع طرح بدليل برخي مالحظات اجتماعي 
و بعضاً سياسي نه تنها باعث عدم كارايي اين طرح ها در دراز مدت خواهد 

شد بلكه موجب افزايش هزينه و كاهش كيفيت كار مي شود. 

محمدرضا هادیلو


