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جهان�ي مقابله با 
بيابان زاي�ي از راه 
رسيد و باز هم مس�ئوالن امر يادشان افتاد كه 
بايد حرف هايي در اين رابطه بزنند و با ارائه آمار 
و ارقام، هشدارهايي بدهند كه مشخص شود 
آنها هم مي دانند در حال حاضر بيابان چه باليي 
س�ر ايران مي آورد و ت�ا چند س�ال آينده چه 
تصويري بايد از جنگل ها و مراتع مان داش�ته 
باش�يم. البته امس�ال هم روز جهاني مقابله با 
بيابان زايي با شعار سمبليك »سرزمين ما، خانه 
ما و آينده ما« تالش خواهد كرد تا مردم را با اين 
پديده بيشتر آش�نا كند. اما غافل از اينكه در 
شرايطي كه ما با شعارها و حرف هاي سمبليك 
س�ر خودمان را گرم كرده ايم يك پنجم ايران 
تحت تأثير بيابان است و با اينكه سرانه بيابان در 
جهان 2هزار متر مربع است، اين عدد در ايران 
بيش از دو برابر بوده و به 4300 متر رسيده است. 

    
 ح��اال ديگر بحث خشكس��الي و تبديل م��زارع و 
زمين هاي كشاورزي به بيابان از يك موضوع عادي 
خارج ش��ده و مي توان از آن به عنوان يك معضل 
اجتماعي و موضوع امنيتي ياد كرد چراكه هم اكنون 
در بسياري از مناطق و روستاهاي مختلف كشور 
مردم به خاطر خشكسالي و فقر دست به مهاجرت 
مي زنند. زماني كه آنها خود را در بياباني بي آب و علف 
مي بينند، عطاي زندگي در سرزمين آبا و اجداديشان 
را به لقايش مي سپارند و بار سفر مي بندند و گواه اين 
ادعا هم افزايش روزافزون حاشيه نشيني در اطراف 

شهرهاي كوچك و بزرگ است. 
   ايران در مسير بيابان شدن

بر اساس گزارش هاي س��ازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري كش��ور، در حال حاضر بيش از ۲۰ 
درصد مساحت ايران تحت تأثير بيابان زايي قرار 

دارد. همچنين س��رانه بيابان در كشور ما ۴۳۰۰ 
متر مربع است، اين در حالي است كه سرانه بيابان 
در جهان ۲۰۰۰ متر مربع اس��ت.  همچنين و بر 
پايه آمارهاي كنوانس��يون مقابله با بيابان زايي، 
حدود يك شش��م جمعيت جهان، س��ه چهارم 
اراضي خش��ك جهان، يك س��وم خشكي هاي 
روي كره زمين در معرض بياباني شدن قرار دارند 
كه در همين رابطه ۱۱۰ كش��ور دنيا در معرض 
بيابان زايي هستند.  »بعد از تغيير اقليم و گرمايش 
جهاني و كمبود آب، بيابان زايي سومين چالش 
كره زمين محسوب مي شود. در ايران نيز بيش از 
۲۰ درصد مساحت كشور تحت تأثير بيابان زايي 
قراردارد كه همين مسئله سرانه بيابان در ايران را 
به بيش از دوبرابر س��رانه جهاني رسانده است.« 
اينها صحبت هاي رئيس سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري كشور است كه معتقد است كارهاي 
خوبي هم در رابطه با بيابان زدايي صورت گرفته 

و مي گويد: »اقدامات خوبي در س��طح8 ميليون 
هكتار از اراضي كش��ور انجام ش��ده ام��ا هنوز تا 
رس��يدن به نقطه تعادل، كارهاي زيادي داريم و 
بايد حدود هفت و نيم ميلي��ون هكتار عمليات 
بيابان زداي��ي ديگر انجام ش��ود. بر اس��اس آمار 
از س��ال ۲۰۰۰ در جهان ح��دود ۱۷۳ ميليون 
مهاجرت داشتيم ولي در سال ۲۰۱۵ اين رقم به 
۲۴۴ ميليون نفر رسيد كه افزايش ۴۱ درصدي 
مهاجرت در جهان را نش��ان مي دهد.« خداكرم 
جاللي با تأكيد بر اينكه مهاجرت ها نشانه تخريب 
سرزمين، بي ثباتي سياسي، ناامني غذايي، فقر و 
جنگ است، ادامه مي دهد: »پديده جنگ افروزي 
از جمله موضوعات مهمي است كه باعث تخريب 
سرزمين ها و از بين رفتن منابع مي شود. امسال در 
روز جهاني مقابله با بيابان زايي با شعار »سرزمين 
ما، خانه ما و آينده ما«، بايد تالش كنيم نسبت به 
شناخت توانايي س��رزمين مان و ايجاد فرصت ها 

براي پايداري زندگي مردم اقدام كنيم و با توجه به 
شرايط اقليمي و استعداد هر منطقه اجازه ندهيم 
مردم به خاطر خشكسالي و فقر دست به مهاجرت 
بزنند زيرا مهاجرت بي رويه موجب حاشيه نشيني 
دراطراف شهرها مي ش��ود.« وي ادامه مي دهد: 
»با توجه به اقدامات صورت گرفته در كش��ور در 
زمينه بيابان زدايي در سطح 8 ميليون هكتار، در 
دولت يازدهم ۱8۴ ه��زار و ۵8۰ هكتار عمليات 
بيابان زدايي از جمله احداث بادشكن، بذرپاشي، 
نهال كاري، مالچ پاشي، مراقبت و آبياري صورت 
گرفت. همچني��ن در قالب پروژه هاي ترس��يب 
كربن با جوامع بين المللي در زمينه بيابان زدايي 

همكاري داشتيم.«
  حرف هاي تكراري و بي عمل

سال گذشته درس��ت در همين روزها بود كه به 
بهانه روز جهاني مقابله با بيابان زايي، اعالم ش��د 
بيابان در ايران با ش��تاب زيادي در حركت است 
به طوري كه به دو برابر ميانگين جهاني رسيده اما 
اين معضل با رفتن به سوي انرژي هاي نو و كاهش 
وابستگي به آب و خاك قابل كنترل است.  شعار 
سال قبل هم »حفاظت از زمين و احياي اراضي با 
مشاركت مردم« بود. شعاري كه مثل اين ۲۳ سالي 
كه مردمان ساكن كره زمين روز جهاني مقابله با 
بيابان زايي را با حرف هايي كه از طرف مسئوالن 
زياد جدي گرفته نمي ش��ود، گرام��ي مي دارند.  
جالب اينكه پارسال هم رئيس سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري كشور همين حرف هاي تكراري 
امسال را گفت و مدعي شد: »حدود ۷/۵ ميليون 
هكتار كانون بحراني بيابان زا در كشور وجود دارد 
كه از اين ميزان ح��دود ۳ ميليون هكتار آن غبار 
ايجاد مي كند. همچنين ميزان فرس��ايش خاك 
در كشور ما بيش از ۱6 تن در هكتار بوده و سرانه 
بيابان حدود ۴ هزار و ۳۰۰ متر مربع است كه اين 

مقدار، دو برابر ميانگين جهاني است.«

  خراس�ان رضوي: رئيس اداره گاز ناحيه نيش��ابور از بهره برداري 
پروژه گازرساني به شش روستاي شهرستان فيروزه نيشابور با اعتباري 
معادل ۴6 ميليارد ريال خبر داد. يد اهلل كريمي گفت: با بهره برداري از 
اين پروژه ها تعداد روس��تاهاي گازدار اين منطقه به ۳۲ روستا افزايش 
يافت. وي افزود: هم اكنون ۳6 درصد روستاي منطقه گازدار هستند و 
به زودي اكثر روستاهاي باالي ۲۰ خانوار شهرستان فيروزه نيز از نعمت 
گاز طبيعي بهره مند خواهند ش��د. كريمي با بيان اينكه 8۵ روس��تاي 
فيروزه واجد شرايط گازرساني هستند گفت: در حال حاضر گازرساني به 

۲6روستاي ديگر اين شهرستان با شتاب مطلوبي در حال اجراست. 
  آذربايجان شرقي: استاندار آذربايجان شرقي با اشاره به ضرورت 
افزايش فضاهاي فيزيكي در بخش سالمت گفت: حدود ۴۰۰ هزار متر 

مربع فض��اي فيزيكي ب��راي ارائه خدمات 
سالمت به مردم در س��طح استان توسط 
دانش��گاه علوم پزش��كي تبريز در دس��ت 
احداث است. اس��ماعيل جبارزاده با اشاره 
به لزوم س��اخت وس��ازهاي انجام شده در 
اين حوزه گفت: بسياري از مراكز درماني ما 
فرسوده بودند و در خيلي از بيمارستان ها با 

كمبود جا مواجه بوديم كه اگر اين ساخت و سازها نبود، جلب رضايت 
مردم امكان پذير نبود. وي ادامه داد: در چهار سال گذشته يكي از عوامل 
ايجاد رضايت مندي در بين مردم خدمات نظام سالمت و بيمه بود و در 
چهار سال آينده مي توان نواقص، ايرادات و اشكاالتي را كه بر طرح نظام 

سالمت متصور بود، رفع كرد تا دامنه گسترش آن بيشتر شود. 
  فارس: مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري فارس از 
مرمت بخش هايي از خانه هاي تاريخي فرهناك متعلق به دوره اوايل پهلوي 
و مينا متعلق به دوره قاجار در بافت تاريخي- فرهنگي شيراز با اعتبار 6۰۰ 
ميليون ريال در سال جاري خبر داد. مصيب اميري با اعالم اين خبر افزود: 
خانه تاريخي فرهناك متعلق به دوره اوايل پهلوي در فهرست آثار ملي به 
ثبت رسيده است. مدير كل ميراث فرهنگي فارس خاطر نشان كرد: با توجه 
به لزوم اجراي عمليات سبك س��ازي و مرمت بام در خانه تاريخي مينا و 
مرمت سنگ ازاره و كف سازي در خانه تاريخي فرهناك مرمت اين دو خانه 

ثبتي از محل اعتبارات ملي سال 96 در حال اجرا مي باشد. 
  س�منان: مديركل تبليغات اس��المي اس��تان س��منان از افزايش 
۲۵درصدي پايگاه اوقات فراغت تبليغات اس��المي در استان خبر داد. 
علي ش��كري گفت: براي س��اماندهي اوقات فراغت جوانان و نوجوانان 
۱۳۰ پايگاه راه اندازي شده كه نس��بت به پارسال ۲۵ درصد رشد دارد. 
وي با بيان اينكه اين كالس ها با حضور مربيان و رابطان طرح در هشت 
شهرستان برگزار مي شود افزود: 8۰ پايگاه برنامه هاي ابالغ شده از سوي 
سازمان تبليغات اسالمي را اجرا مي كنند و ۵۰ پايگاه هم به امور قرآن 
اختصاص دارد. ش��كري ادامه داد: پيش بيني مي شود بيش از ۴هزار و 

۱۰۰ نفر از اين دوره ها بهره مند شوند. 
  كردستان: مدير مخابرات منطقه كردستان از نصب و راه اندازي ۳۵۰ 
سايت تكنولوژي طي يك سال گذشته در استان خبر داد و گفت: تمام 
شهرستان هاي استان با نصب و راه اندازي اين تعداد سايت از باالترين 
سطح تكنولوژي موبايل در دنيا برخوردار است. آزاد حكمت با بيان اينكه 
در حال حاضر پيشرفته ترين تكنولوژي موبايل با عنوان ۴G به مشتريان 
در سطح استان عرضه مي شود گفت: خدمات گسترده اي از سوي شركت 
مخابرات استان در سطح شهر و روستاها به مشتركين ارائه مي شود. وي 
افزود: مخابرات منطقه در زمينه توسعه و ارتقاي زيرساخت هاي مخابراتي 

در سطح كشور از جايگاه بسيار مناسبي برخوردار است. 

درحالي سيستان و بلوچستاني ها در اين روزهاي 
گرم سال با بي آبي دست و پنجه نرم مي كنند كه 
به گفته كارشناس��ان عالوه بر معض��ل رودخانه 
هيرمن��د ك��ه افغان ها حق آب��ه اي��ران را تأمين 
نمي كنند، مس��ئوالن نيز ب��راي مديريت منابع 
آبي موجود برنامه اي ندارن��د و نتيجه آن همين 
بي آبي مكرر استان مي شود. معضلي كه به گفته 
نمايندگان مجلس به افزايش ش��مار مهاجران و 

معضل حاشيه نشيني مي انجامد. 
 دولتمردان توجهي به درد بي آبي ندارند

درحالي معضل بي آبي در سيس��تان و بلوچستان 
طي دو دهه اخير با افزايش گرما و شدت خشكسالي 
افزايش يافته است كه دولتمردان نيز براي رفع اين 
معضل برنامه اي ندارند. در اين راستا نماينده مردم 

زابل در مجلس شوراي اسالمي به خبرنگار »جوان« 
مي گويد: » معضل بي آبي در سيستان و بلوچستان 
به دو بخش جداگانه عدم تأمي��ن حق آبه ايران از 
سوي افغانستان و عدم مديريت منابع آبي موجود 

در داخل برمي گردد.« 
حبيب دهمرده با اشاره به اينكه طي دو دهه اخير 
كه كمبود آب در اين استان ش��دت يافته است 
مي افزايد: »متأسفانه در اين مدت زمان سيستان 
و بلوچس��تاني هاي با بدعهدي افغان ها نسبت به 
پرداخت حق آبه ايران مواجه ش��ده اند و تنها در 
دو ماه از سال آب رودخانه هيرمند به سمت ايران 
سرريز و هامون پرآب مي شود. بنابراين در غير از 
اين ايام هامون خشك است و قطره اي آب در آن 

يافت نمي شود.«

 محل ذخيره منابع آبي در حال نابودي 
با اينكه ورود منابع آبي به استان از اهميت بااليي 
برخوردار است، اما نبود برنامه ريزي براي مديريت 
منابع آبي نيز درد ديگري اس��ت كه مس��ئوالن 
دولتي براي م��ردم سيس��تان و بلوچس��تان با 
اهمال كاري هايشان به همراه آورده اند به طوري 
كه نماينده مردم زابل در مجلس شوراي اسالمي 
ضمن اش��اره به ورود س��االنه 8۲۰ ميليون متر 
مكع��ب آب از طريق رودخانه هيرمن��د به ايران 
مي گويد: »اين منابع آب��ي در گودال هايي به نام 
»چاه نيمه« ذخيره مي ش��ود كه به طور طبيعي 
ايجاد شده اند و آب ش��رب تمام شهرستان هاي 
استان را در طول سال تأمين مي كنند.« دهمرده 
ادام��ه مي دهد: »علي رغ��م اهميت بس��يار اين 

گودال ها، ام��ا اهمال كاري مس��ئوالن طي ادوار 
گذشته، اين محل هاي ذخيره منابع آبي را مورد 
تهديد قرار داده است كه درصورت پر شدن آنها 
سيستان و بلوچستان همين مقدار اندك منابع 
آبي را هم ندارد. به طور كل��ي، عدم برنامه ريزي 
براي حفاظت از آنها، منجر به افزايش تبخير منابع 
آبي، رسوب گذاري گودال ها و به دنبال آن پر شدن 
چاه نيمه ها شده اس��ت.« وي، مي افزايد: » طبق 
گزارش وزارت نيرو، س��االنه حدود ۳۰۰ ميليون 
متر مكعب آب از همين گودال ها تبخير مي شود. 
اين رقم يعني به اندازه نياز ۱۰ ساله زاهدان به آب 
شرب است كه تبخير مي شود. در حال حاضر آبي 
كه از زابل به زاهدان منتقل مي ش��ود حدود ۲۵ 
ميليون متر مكعب در طول سال است. بنابراين 
در هر تابس��تان نزديك به ۱۰ س��ال مصرف آب 
زاهدان يك جاه در اثر بي توجهي مسئوالن تبخير 
مي ش��ود. عالوه بر اين ادامه رس��وب گذاري هم 
سبب اين مي شود كه چاه نيمه ها و محل ذخيره 
آب ما پر شوند كه اگر پر شوند گزينه ديگري براي 

ذخيره آب در استان نداريم.«
 مردم زير آفتاب داغ در انتظار تانكر آب

البته همانطور كه قبل تر نيز گفته شد، معضالت 
اين استان به همين جا هم ختم نمي شود و مسئله 
ديگري كه دهمرده نماينده مردم زابل از آن انتقاد 
مي كند، عدم برنامه ريزي مسئوالن براي تعويض 
خطوط انتقال آب اس��ت كه بي��ش از ۳۰ درصد 
آن ها فرسوده هستند.  همچنين با توجه به اينكه 
اغلب شمال سيستان و بلوچستان از انشعابات آب 
بهره مند هس��تند، اما به دليل افت فشار و قطعي 
مكرر آب، باز هم بايد آبرساني با تانكر در آنها انجام 

شود كه نارضايتي شديد مردم را به همراه دارد. 
البته ش��رايط در ش��مال اس��تان به مراتب بهتر 
است. به طوري كه جنوب اس��تان در شهرستان 
سرباز بيش از ۷۰۰ روستا حتي از انشعاب آب هم 
برخوردار نيستند و مردم اين مناطق بايد هر روز 
زمان زيادي را در انتظار تانكرهاي آب زير آفتاب 
داغ بگذرانند. تانكرهايي كه به گفته مس��ئوالن 
معلوم نيست در طول مسير گرفتار چه حادثه هايي 
شوند و به مقصد برس��ند يا نه! البته همين تعداد 
روستا در يك شهرس��تان هم گواه وجود هزاران 
روستاي بي آب در استان است چراكه جمعيت اين 
شهرستان به حدود ۲۰۰ هزار نفر مي رسد و تنها 
گوياي بخش كوچكي از درد جمعيت ۲ ميليون و 
8۰۰ هزار نفري استان است كه با كمبود آب دست 

و پنجه نرم  مي كنند.
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 در حالي كه بيابان زايي باعث مهاجرت بسياري از هموطنان شده اما مسئوالن هر سال حرف هاي تكراري مي زنند 
و هنوز اقدامي تأثيرگذار صورت نگرفته است

مشكل مديريت منابع آبي، سيستان و بلوچستان را خشك كرد

سرانه بيابان ايراني ها دوبرابر جهان است

 نماينده مردم زابل در مجلس: درحالي ساالنه 300 ميليون مترمكعب از ذخاير آبي استان در اثر بي توجهي مسئوالن تبخير مي شود 
كه اين حجم از منابع آبي مي تواند نياز 10 سال زاهدان را تأمين كند

اين روزها خبر قرار گرفتن بيش از 700 روس�تاي شهرستان سرباز در صف 
انتظار آبرساني با تانكر در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت كه پرده از واقعيت 
تلخ بي آبي در سيستان و بلوچستان برمي دارد چراكه اين شهرستان كه طبق 
آخرين آمارهاي ارائه شده جمعيت آن به حدود 200 هزار نفر مي رسد، گوياي 
بخش كوچكي از درد جمعيت 2 ميليون و 800 هزار نفري استان است كه با 

كمبود آب دست و پنجه نرم  مي كنند. مسئله اي كه به گفته نماينده مردم زابل 
نتيجه بي  توجهي دولتمردان نسبت به مديريت منابع آبي موجود در استان 
است و در اثر همين موضوع ساالنه 300 ميليون مترمكعب از ذخاير آبي تبخير 
مي ش�ود. عالوه بر اين بيش از 30درصد انشعابات انتقال آب در سيستان و 
بلوچستان فرسوده است كه حجم هدر رفت منابع آبي را افزايش مي دهند. 

محمدرضا سوري

ميترا شهبازي
   گزارش يك

بهره مندي 1000 مددجوي مناطق محروم 
اردبيل از خدمات درماني    

معاون حمايت و سالمت خانواده كميته     اردبيل
ام�داد اس�تان اردبي�ل از بهره مندي 
۱000مددجوي س�اكن مناطق محروم اردبيل از خدمات درماني و 

بهداشتي طي سال گذشته خبر داد. 
عليرضا حس��ين نژاد گفت: طب��ق آمار به دس��ت آم��ده ۵۲ درصد از 
خانواده هاي زيرپوشش كميته امداد استان در مناطق محروم زندگي 
مي كنند كه تمام تالش ما ارائه خدمات مطلوب به اين قشر است.  وي 
افزود: در حال حاضر ۱۱ هزار و ۲۱۳ خانواده تحت حمايت در مناطق 
محروم استان زندگي مي كنند و سال گذشته يك هزار مددجوي ساكن 
در اين مناطق از خدمات درماني و بهداشتي بهره مند شدند كه تالش 
براي بهره مندي تمامي افراد س��اكن در مناطق محروم در دستور كار 
قرار داده شده و اميدواريم هر چه سريع تر تحقق يابد.  معاون حمايت و 
سالمت خانواده كميته امداد استان اردبيل گفت: سال گذشته بيش از 
يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال براي ارائه خدمات عمراني به مددجويان 

ساكن در مناطق محروم هزينه پرداخت شده است.

 ساخت نيروگاه خورشيدي 
در شهرك صنعتي بجنورد

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي خراسان      خراسان شمالي 
شمالي از آمادگي سرمايه گذاران آلماني براي 
ساخت نيروگاه خورشيدي در شهرك صنعتي ش�ماره 3 بجنورد خبر داد. 
سياوش وحدت گفت: در بازديد انجام شده توسط هيئت بازرگاني آلماني از 
شهرك صنعتي شماره ۳ بنا شد ساخت نيروگاه خورشيدي در اين شهرك 
صنعتي در دستور كار قرار گيرد.  وي افزود: شهرك صنعتي شماره ۳ بجنورد، 
به دليل موقعيت جغرافيايي، حرارت مناسب، زاويه خورشيد و زيرساخت هاي 
مناسب براي ساخت نيروگاه خورشيدي موردتوجه است.  رئيس هيئت 
مديره شركت شهرك هاي صنعتي خراسان شمالي خاطرنشان كرد: نياز 
روزافزون به منابع انرژي و كاهش منابع س��وخت فسيلي، ضرورت سالم 
نگه داشتن محيط زيست، كاهش آلودگي هوا، محدوديت هاي برق رساني و 
تأمين سوخت براي نقاط روستايي دورافتاده، استفاده از انرژي هاي نو مانند 
انرژي آب، انرژي باد و انرژي خورشيد مي تواند اهميت ويژه اي داشته باشد.  
وي افزود: موقعيت مكاني شهرك و ناحيه صنعتي مانه و سملقان، شهرك 
صنعتي جاجرم و ناحيه صنعتي بام در اس��فراين و بس��ياري از شهرك ها 
و نواحي صنعتي اس��تان براي احداث نيروگاه هاي خورش��يدي مناسب 
هستند.  وحدت تأكيد كرد: متقاضيان سرمايه گذاري درزمينه انرژي هاي 
تجديدپذير در شهرك ها و نواحي صنعتي غيرمؤثر خراسان شمالي عالوه بر 
دسترسي به امكانات زيربنايي مناسب، مي توانند از مشوق هاي موجود در اين 
مكان ها استفاده كنند.  شهرك هاي صنعتي مانه و سملقان، جاجرم، ناحيه 
صنعتي شهيد محمد زاده مانه و سملقان، ناحيه صنعتي بام اسفراين ازجمله 

شهرك هاي صنعتي غيرمؤثر خراسان شمالي هستند. 

 سرمايه گذاري بنياد بركت 
در بخش هاي زيربنايي يزد

بنياد بركت، وابس�ته به ستاد اجرايي      يزد
فرمان حض�رت امام)ره( در راس�تاي 
محروميت زدايي، توانمندس�ازي اقتصادي، اشتغالزايي و تحقق 
منويات رهبر معظم انقالب در خصوص اقتصاد مقاومتي، تاكنون 
بي�ش از ۱700 ميلي�ارد ري�ال در بخش هاي مختل�ف اقتصادي و 

زيربنايي استان يزد سرمايه گذاري كرده است. 
بخش قابل توجهي از اين سرمايه گذاري در حوزه  توانمندسازي اقتصادي، 
توليد و اشتغال انجام شده است. بنياد بركت با مشاركت در دو  طرح اقتصادي 
در استان يزد با حجم سرمايه گذاري ۱۵۴ ميليارد ريال، زمينه  اشتغال ۷۴۰ 
نفر را فراهم كرده است. اين در حالي است كه مشاركت در دو طرح اقتصادي 
جديد نيز با ظرفيت سرمايه گذاري ۳۴۵ ميليارد ريال در دست اقدام است.   
الزم به توضيح است، پيش از تغيير تقسيمات كشوري و انتقال شهرستان 
طبس از استان يزد به استان خراس��ان جنوبي، بنياد بركت در چهار طرح 
اقتصادي اين شهرستان با حجم سرمايه گذاري كل ۱۴۵۷ ميليارد ريال و 
ايجاد ظرفيت اشتغال 9۱۳۵ نفر مشاركت داشته است.  ساخت ۱۱ مدرسه، 
دو مس��جد و كمك به س��اخت يك باب حوزه  علميه از جمله پروژه هاي 
زيربنايي، فرهنگي و مذهبي بنياد بركت در استان يزد است كه بخش اعظم 
اين پروژه ها افتتاح و تحويل شده و بخش ديگري در دست اجراست.  بنياد 
بركت در راستاي اجراي طرح بركت خانواده نيز با همكاري وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي نسبت به شناسايي ۴۳ زوج نابارور مناطق محروم 
در استان يزد اقدام و درمان ۱۷ زوج را آغاز نموده است.  همچنين ۳۵8 نفر 
از ايتام مناطق محروم و روس��تايي استان يزد تحت پوشش خدمات مالي 
و بيمه اي بنياد بركت قرار گرفته اند.  بنياد بركت ع��الوه بر انجام اقدامات 
ذكر ش��ده، نزديك به ۳۴ ميليارد ريال وام قرض الحس��نه ب��ه ۵66 نفر از 
مردم نيازمند استان پرداخت كرده و توانسته از اين طريق از مشكالت آنها 
گره گشايي كند. از اين تعداد، ۴۳۱ نفر براي ازدواج، ۱۱ نفر براي تعميرات 

مسكن و ۱۲۴ نفر براي ساير موارد وام قرض الحسنه دريافت كرده اند. 

 اختصاص 40 ميليارد ريال
 براي تأمين آب آشاميدني در بوشهر  

معاون اس�تاندار بوش�هر از اختصاص     بوشهر
اعتباري بالغ ب�ر40 ميليارد ريال براي 
بحران كم آبي و كاهش تنش آب آشاميدني استان بوشهر خبر داد. 
سيدمحمدحسن باستي با بيان اينكه همه شهرستان هاي استان بوشهر 
به نوعي با مش��كل كم آبي روبه رو هس��تند كه بر اس��اس برنامه ريزي و 
اولويت  بندي حل مشكالت آنها در دستور كار است گفت: در اين ارتباط 
اجراي پروژه هاي آبخيزداري و آبخوان داري حائز اهميت ويژه اي اس��ت 
كه براي سال جاري در اولويت قرار گرفته است.  وي افزود: در اين زمينه 
هم اكنون پروژه هاي مختلفي در استان بوشهر در دست اجراست كه هر 
كدام از آنها داراي اهميتي خاص و قابل مالحظه  است.  باستي ادامه داد: 
9۰ درصد منابع تأمين آب استان بوشهر در استان هاي فارس و كهگيلويه 
و بويراحمد است و همين امر ايجاب كرده تا ضرورت تدبير اساسي براي 
تأمين منابع آبي پايدار دو چندان شود.  وي يادآور شد: در سال گذشته 
بارندگي هاي مطلوب سبب پرآب شدن چشمه ساسان يكي از منابع تأمين 
آب آشاميدني استان بوشهر در شهرستان كازرون استان فارس شد ولي با 

رسيدن فصل گرما اين منبع آبي رو به كاهش است.

 اقتصاد بردسيري ها 
با عطرمحمدي رونق مي گيرد

در حالي كه بي توجهي به اقتصاد مقاومتي و ايجاد اشتغال در برخي از 
مناطق كشور موجب شده تا روند بيكاري رو به افزايش بگذارد، اما مردم 
منطقه بردسير كرمان با كاشت و توسعه مزارع گل محمدي عالوه بر 
كاهش بيكاري در اين منطقه باعث شدند تا صنايع مرتبط با آن نيز رونق 
گرفته و حتي براي استان هاي همجوار هم توليد شغل كنند.  شكوفايي 
كسب و كار در اين زمينه موجب ش�د تا فرماندار بردسير در مراسم 
افتتاح كارخانه ماه گالب الله زار اعالم كند: »رونق اين صنعت در منطقه 
موجب ش�ده تا در حال حاضر عاله بر ايجاد اش�تغال براي يك هزار 
نفر، براي صاحبان آن نيز 60 ميلياردتومان گردش مالي ايجاد كند.«

    
در حال حاضر برخي مشكالت در زمينه بيكاري موجب شده نرخ بيكاري 
دراستان كرمان به ۱۲ درصد برسد.  استاندار كرمان با تأييد اين موضوع 
مي گويد: »با توجه به وجود برخي زيرساخت هاي مهم براي ايجاد اشتغال در 
استان، اما بي توجهي به اين مهم موجب شده تا در حال حاضر نرخ بيكاري 
در كرمان به ۱۲ درصد برسد.«  عليرضا رزم حسيني مي افزايد: »درحال 
حاضر با ايجاد برخي زمينه هاي اشتغال توانستيم براي متقاضيان به طور 
مستقيم و غيرمستقيم ۵۰ هزار شغل ايجاد كنيم.«  وي ادامه مي دهد: »اين 
درحالي است كه بارونق اقتصاد مقاومتي حتي مي توانيم بيكاري در استان 
را به حد اقل ممكن برسانيم.« اين اظهارات درحالي است كه نماينده مردم 
سيرجان و بردسير در مجلس شوراي اسالمي با رد اين موضوع به »جوان« 
مي گويد: »در حال حاضر بيكاري در استان به يك معضل تبديل شده كه 
بايد براي رفع آن به فكر چاره بود.« شهباز حسن پور با اشاره به اشتغال بيش 
از ۲۰۰۰ نيروي غيربومي در سيرجان و بردسير مي افزايد: »اين موضوع 
سبب شده تا جوانان تحصيلكرده بس��ياري دراين منطقه بيكار باشند.« 
وي ادامه مي دهد: »در حالي كه بارها اين مشكالت را به مسئوالن گوشزد 

كرده ام اما تاكنون اقدام مثبتي دراين زمينه انجام نشده است.«
  بردسيرقطب دوم كشت گل محمدي و اسانس گيري 

ويژگي آب و هوايي بردس��ير سبب ش��ده تا اين منطقه بتواند در زمينه 
توليدات محصوالت كشاورزي حرف هايي براي گفتن داشته باشد كه در 
اين ميان مي توان به رونق كشت گل محمدي دراين منطقه اشاره كرد.  
نزديك به چهار دهه قبل بود كه همايون صنعتي با آوردن گل محمدي 
به بردسير و كاشت آن در اين منطقه موجب شد تا در سال هاي بعد اين 
صنعت رونق گرفته و اين منطقه به يكي از قطب هاي مهم كاشت اين گل 
معطر كه درصنعت عطر سازي و مواد غذايي كاربرد بسياري دارد تبديل 
شود.  سرانجام با رونق گرفتن اين صنعت نخستين كارخانه گالبگيري به 
نام »زهرا« توسط وي و همسرش ايجاد شد وكم كم اين واحد صنعتي به 
يكي از بزرگ ترين و پيشرفته ترين واحدهاي صنعتي دنيا در زمينه توليد 
عرقيات گياهي و اسانس تبديل شد.  رونق گرفتن اين صنعت و باال رفتن 
ميزان كش��ت گل محمدي در اين منطقه موجب ش��د تا چندي پيش 
دومين كارخانه گالب و اسانس گيري با نام »كارخانه ماه گالب الله زار« 
افتتاح شود.  فرماندار بردس��ير دراين خصوص مي گويد: »وجود ۳ هزار 
هكتار مزرعه پرورش گل محمدي در شهرستان بردسير موجب شده تا 
اين منطقه به يكي ازقطب هاي توليد گل تبديل شود.« مجيد نجف پور با 
اشاره به وجود ۲ هزار و ۵۰۰ هكتارگل بارور مي افزايد: »اين موضوع سبب 
شده تا درحال حاضر از هر هكتار ۲/۵ تن گل برداشت شود.« وي با اشاره 
به گردش مالي اين صنعت براي مردم منطقه ادامه مي دهد: »با توجه به 
صادرات اسانس گل محمدي به كشورهاي صاحب نام در زمينه توليد عطر 
و ادكلن اين صنعت براي كشاورزان شهرستان بردسير 6۰ ميليارد تومان 
گردش مالي دارد كه با رونق بيش��تر آن مي توان اين مقدار را تا حد قابل 
توجهي افزايش داد.« به گفته اين مسئول، درحالي كه در مناطق ديگر به 
ازاي هر ۱۰ تن گل، يك ليتر اسانس و ۱۰ هزار ليتر گالب توليد مي شود، 
اما ميزان اسانس گيري در شهرستان بردسير ۲۰۰ ليتر است.  اين درحالي 
است كه به علت نبود صنايع تبديلي درسالهاي گذشته دو هزار و پانصد تن 
گل محمدي بردسير براي اسانس و گالب گيري با شيراز و كاشان مي رفت 
كه با ايجاد كارخانه جديد اين ميزان گل ديگر ازمنطقه خارج نشده وتمام 

مراحل تبديلي آن در بردسير انجام مي شود. 

عض�و مرك�ز تحقيق�ات كش�اورزي و مناب�ع 
طبيع�ي اس�تان زنج�ان از شناس�ايي هفت 
كانون ايج�اد گرد و غبار در اس�تان خب�ر داد. 
پرويز عبدي نژاد گفت: اين كانون ها خود علتي بر 
آلودگي و تكثي��ر گرد و خاك در هوا خواهد ش��د.  
وي افزود: ۵۰۰ هزار هكتار از مساحت اراضي استان 
زنجان بيابان اوليه هس��تند و اين ميزان بسيار باال 
اس��ت. عبدي نژاد ادامه داد: بيابان به محلي گفته 

مي شود كه شرايط آب و هوايي و زميني براي رشد و 
زندگي گياهان و حيوانات سخت و طاقت فرسا است. 
بيابان به دو دسته تقسيم شده و بيابان اوليه و بيابان 
ثانويه انواع بيابان در سطح زمين است. عضو مركز 
تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي گفت: بيابان اوليه 
در ايجاد آن انسان دخالتي ندارد و خاك اين مناطق 
داراي مارن، گچ و نمك است كه موجب جلوگيري 
از حاصلخيزي مي شود و پراكنش بيابان هاي اوليه 

در زنجان بسيار باال است و از نظر زمين شناسي ۲۲ 
درصد اراضي اس��تان زنجان داراي ش��رايط بيابان 
اوليه است. عضو مركز تحقيقات كشاورزي و منابع 
طبيعي استان زنجان تصريح كرد: مناطق بياباني 
ثانويه نتيجه مديريت اس��تفاده و فعاليت از زمين 
توسط انسان ها بوده وشخم زدن غير اصولي، كاربري 
غيراصولي از اراضي و برداشت هاي بي رويه موجب 
كاهش كيفيت خاك در اراضي مي شود. عبدي نژاد 

به ظرفيت بياباني ش��دن اراضي در استان زنجان 
اشاره كرد و گفت:۲9۰ هزار هكتار از اراضي استان 
در حدود ۱۳ درصد بيابان ثانويه هستند. وي گفت: 
در مجموع ۳6 درصد از اراضي استان زنجان بياباني 
بوده يا در آستانه بياباني ش��دن هستند و افزايش 
شوري خاك ديگر پيامد بياباني شدن زمين است و 
افزايش برهنه شدن خاك و از بين رفتن منابع خاك 

از جمله عوارض بياباني شدن است.

شناسايي 7 كانون جديد ايجاد گرد و غبار در زنجان
  زنجان


