
  اردبيل: استاندار اردبيل گفت: ۶۲۵ ميليارد تومان اعتبار به پروژه هاي 
زيرساختي و عمراني اردبيل اختصاص يافته است. اكبر بهنامجو افزود: از 
اين ميزان اعتبار 1۲۵ ميليارد تومان براي آبرساني به روستاهاي استان، 
100 ميليارد تومان براي پرداخت مطالب��ات پيمانكاران، ۶0 ميليارد 
تومان براي توسعه فرودگاه اردبيل و اعتباراتي براي توسعه راهسازي و 

تسريع روند اجراي پاياب سد سبالن تخصيص يافته است. 
  چهارمح�ال و بختياري: معاون سياس��ي، امنيت��ي و اجتماعي 
اس��تاندار چهارمحال و بختياري گفت: گردشگري و توسعه بوم گردي 
در رأس برنامه هاي چشم انداز توسعه اس��تان قرار دارد. جعفر مرداني 
افزود: قرارگيري بين ۲ اس��تان صنعتي و بزرگ كشور و متصل كننده 
كريدور فالت مركزي به جنوب كشور موقعيت جغرافيايي مهمي را براي 
استان ايجاد كرده و مي طلبد تا از اين فرصت در راستاي توسعه استان 
بهره گيري كنيم. از همين رو با رونق گردشگري، توسعه صنعت و خدمات 

در استان مي توان نرخ بيكاري را در استان كاهش داد. 
  آذربايجان غربي: قائم مقام رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
آذربايجان غربي در امور معادن و صنايع معدني گفت: 89 واحد فرآوري 
س��نگ معدني تزئيني در اس��تان آذربايجان غربي فعال است. پريسا 
عابدپور افزود: در راستاي جلوگيري از خام فروشي مواد معدني در استان 
به خصوص در حوزه س��نگ هاي تزئيني واحدهاي فرآوري زيادي در 
حال راه اندازي است و تعدادي از اين واحد هاي فرآوري در حال فعاليت 
هستند. به طوري كه گفته مي شود اكنون تعداد انواع واحدهاي فرآوري 

در استان به 89 واحد رسيده است. 
  خراسان جنوبي: در بارندگي هاي بهمن ماه ۲ ميليون مترمكعب 
آب وارد سدهاي مخزني خراسان جنوبي ش��د. مديرعامل شركت آب 
منطقه اي اس��تان با اشاره به وجود هفت س��د مخزني گفت: بيشترين 
آبگيري مربوط به س��دفرخي قاين با 770 هزار مترمكعب بوده است. 
حسين امامي افزود: در بارندگي بهمن ماه بقيه سدهاي خراسان جنوبي 
شامل سد رزه درميان 3۲0 هزار مترمكعب، سد حاجي آباد زيركوه 330 
هزار مترمكعب، پارسا سرايان 100 هزار مترمكعب، كريت طبس 130 

هزار مترمكعب و نهرين طبس ۲40 هزار مترمكعب آبگيري شدند. 
  كهگيلويه و بويراحمد: مديركل بنياد مس��كن انقالب اس��المي 
كهگيلويه و بويراحمد با اشاره به اينكه در اين استان 719 روستاي باالي 
۲0 خانوار وجود دارد، گفت: مهاجرت معكوس از شهرها به روستاهاي 
كهگيلويه و بويراحمد به س��رعت در حال انجام است. حسين جنتي با 
اشاره به اينكه تاكنون براي اين 719 روستا طرح هادي انجام شده است، 
افزود: در سال جاري ۲۵0 پروژه در روستاهاي كهگيلويه و بويراحمد از 
سوي بنياد مسكن انقالب اسالمي به اجرا درآمده كه اين پروژه ها شامل 

آسفالت، سنگفرش، جدول و ديوار حائل است.

امروزه مي توان شاهد رش��د روز افزون حضور و 
كارك��رد روبات ها در بس��ياري از صحنه ها بود و 
مطمئناً در آينده بسيار نزديك انسان جاي خود را 
به كارمندان بهداشت و سالمت روباتيك خواهد 
داد. اين حقيقت در بسياري از داروخانه ها، مراكز 
بهداشت و بيمارستان  هاي دنيا در حال به وقوع 
پيوستن اس��ت.  روبات هاي داروخانه به منظور 
كاهش هزينه و براي افزاي��ش اطمينان از اينكه 
تمامي بيماران نسخه خود را به درستي دريافت 
مي كنند پا به داروخانه ها گذاشته اند. اين روبات ها 
مي توانند اطالعات بيش از 3۵ ه��زار نوع دارو را 
در حافظه خود و 1۲ نسخه را ظرف كمتر از يك 
دقيقه بپيچند و به ميزان الزم در اختيار پرستاران 
و مسئوالن مربوطه قرار مي دهند.  كار روبات هاي 
داروخانه نه تنها از كيفيت بااليي برخوردار است 

بلكه احتمال خطاي بسيار كمي دارد. 
  فعاليت روبات هاي داخلي در داروخانه ها

اواس��ط آبان ماه ب��ود كه رئيس دانش��گاه علوم 
پزش��كي و خدمات درمان��ي آذربايجان غربي از 
راه اندازي و افتتاح نخستين داروخانه هوشمند 
و روباتي��ك كش��ور در اروميه خب��ر داد.  جواد 
آقازاده ب��ا بيان اينكه اولي��ن داروخانه روباتيك 
كشور با همكاري يك كشور فنالندي در اروميه 
راه اندازي مي شود، گفت: »اين داروخانه همزمان 
با سفر رئيس جمهوري به استان به بهره برداري 

مي رسد.« به گفته اين مسئول، داروخانه روباتيك 
مجتمع تدبير در نوع خود در كشور بي نظير است 
و در اين داروخانه از چيدن داروها در قفسه ها تا 
ارائه دارو به مراجعه كنندگان به صورت روباتيك 
انجام خواهد ش��د، در اين طرح انبارداري نيز به 
صورت آنالين خواهد بود و ديگر داروي اش��تباه 
به مراجع��ه كنندگان داده نخواهد ش��د.  بعد از 
چند روز يعني در ۲8 آبان ماه س��ال جاري بود 
كه پس از بازديد حسن قاضي زاده هاشمي وزير 
بهداشت درمان و آموزش پزشكي وقت، از طرح 
توس��عه بيمارس��تان امام خميني )ره( اروميه 
و كليني��ك تدبي��ر و اميد، نخس��تين داروخانه 
روباتيك ايران و آزمايش��گاه رفرن��س اروميه از 
طريق ويديو كنفرانس با دستور رئيس جمهور به 
بهره برداري رسيد.  اين داروخانه در محل پروژه 
دي كلينيك تخصصي و ف��وق تخصصي تدبير 
قرار دارد و در زيربناي كل��ي ۲۶ هزار مترمربع 
احداث ش��ده اس��ت.  براي راه اندازي نخستين 
داروخانه روباتيك كشور، 1۲ ميليارد ريال اعتبار 
توسط سرمايه گذار فنالندي هزينه شده است.  
گفتني است كار س��اخت پروژه فوق تخصصي 
و دي كلينيك تدبي��ر و داروخان��ه روباتيك در 
س��ال 1393 آغاز و حاال مورد بهره برداري قرار 
گرفته، ضمن اينكه براي اجراي آن 803 ميليارد 
ريال اعتبار هزينه شده اس��ت.  در همين رابطه 

رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
درماني آذربايجان غربي گفت: »فناوري داروخانه 
روباتيك اروميه با راه اندازي شركت دانش بنيان 
مرتبط در س��طح كش��ور بومي مي شود.« جواد 
آقازاده ادامه داد: »پس از ثبت داروخانه روباتيك 
به عنوان فناوري جديد ب��ا امكانات داخلي، اين 
روبات ها در داخل توليد و در بين دانش��گاه هاي 
علوم پزشكي كشور توزيع مي شود.« وي با تأكيد 
بر اينكه اين سامانه هوشمند در دانشگاه هاي علوم 

پزشكي كشور مورد استفاده قرار مي گيرد، بيان 
كرد: اين امر عالوه بر اينكه به نفع صنعت كشور 
بوده، در كاهش هزينه ها و ايجاد اش��تغال براي 
جوانان نيز مؤثر است.« آقازاده گفت: »سه روبات 
در اين داروخانه در حال كار بوده كه دو روبات به 
امر انبارگرداني و انب��ارداري و يك روبات در امر 
تحويل دارو فعال اس��ت. كاهش خطاي انساني، 
افزايش س��رعت كار، انبارگرداني به روز داروها، 
ارائه دارو بر اس��اس قيمت درج شده روي بسته 
بندي دارو و ورود يك فن��اوري جديد به عرصه 

سالمت از مزاياي داروخانه روباتيك است.«
  بيمارستان ها در انتظار روبات ها 

حاال و بعد از گذش��ت ح��دود ۲ م��اه از فعاليت 
داروخانه روباتيك اي��ران مدير آم��ار و فناوري 
دانش��گاه علوم پزش��كي و خدمات بهداشتي و 
درماني آذربايجان غربي معتقد اس��ت داروخانه 
روباتيك ايران به عنوان نخس��تين داروخانه اين 
دس��ت، ايمن ترين و كم خطاتري��ن خدمات را 
در عرصه خدم��ات دارويي به ش��هروندان ارائه 
مي كند.« حبيب اهلل پيرنژاد با تش��ريح چگونگي 
فعاليت اين داروخان��ه در اروميه مي گويد: »اين 
داروخانه به همت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 
بهداشتي درماني آذربايجان غربي راه اندازي شده 
و هدف از راه اندازي آن اين است كه بتوان بهترين، 
ايمن ترين و كم خطاترين خدم��ات را در عرصه 
خدمات دارويي براي بيم��اران ارائه كرد.« وي با 
اشاره به اينكه دانش��گاه علوم پزشكي و خدمات 
بهداش��تي درمان��ي آذربايجان غربي ب��ا امضاي 
تفاهمنامه با ش��ركت ني آيكون فنالند، اقدام به 
خريد اين تكنولوژي كرد و توانست اين تكنولوژي 
را در اروميه پياده سازي كند و در قالب آن ارتباط 
بين سيستم و نرم افزار را در كلينيك تازه تأسيس 
تدبير برقرار كند، تصريح مي كند: »اين نخستين 
تجربه در بخش داروخانه روباتيك در كشور است 
و در آينده با تجربه اي كه در اين زمينه به وجود 
آمده امكان توسعه اين تكنولوژي براي كل كشور 
در بيمارستان ها نيز به وجود مي آيد.« مدير آمار و 
فناوري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
و درماني آذربايجان غربي تأكيد مي كند: »نحوه 
كاركرد داروخانه به اين شكل است كه در مرحله 
اول داروها براي سيستم روباتيك تعريف مي شوند 
و سپس در نقاله قرار مي گيرند و از طريق نقاله وارد 
سيستم مي شوند و داروها توسط روبات برداشته 
مي شوند.«  وي تصريح مي كند: »با دوربين هاي 
حساس��ي كه اين سيس��تم دارد ابعاد هر باكس 
دارويي اندازه گيري مي شود و باركدها خوانده شده 
و بر اساس آن اطالعاتي كه قباًل به اين روبات داده 
شده توسط دو روبات در قفسه اي كه براي داروها 
مشخص شده است چيده مي شوند. همچنين اگر 
نس��خه الكترونيك از مطب توسط دكتر نوشته 
ش��ود تحويل داروها با سرعت بيش��تري انجام 
مي شود كه در حال آماده سازي مقدمات اين مهم 
هستيم.« از ويژگي هاي بهره مندي اين سيستم 
در داروخانه ها همين بس كه مي تواند فرصت هاي 
جديد شغلي كه قباًل وجود نداشته اند را نيز ايجاد 

و به اشتغالزايي در كشور كمك كند.

چند ماه پيش بود كه رئيس دانش�گاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
درماني آذربايجان غربي با بيان اينكه فناوري داروخانه روباتيك اروميه با 
راه اندازي شركت دانش بنيان مرتبط در سطح كشور بومي مي شود، از توليد 
روبات هايي با توانايي كار در مراكز بهداشتي و توزيع آنها در بين دانشگاه هاي 
علوم پزشكي كشور خبر داده بود. چند روز بعد و با حضور وزير بهداشت، 

درمان و آموزش پزشكي وقت، اولين داروخانه روباتيك كشور در اروميه و با 
سرمايه گذاري شركتي فنالندي به بهره برداري رسيد. داروخانه اي كه حاال به 
گفته مدير آمار و فناوري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني 
آذربايجان غربي به عنوان نخستين داروخانه روباتيك ايران ايمن ترين و كم 
خطاترين خدمات را در عرصه خدمات دارويي به شهروندان ارائه مي كند. 

با هم�ه خوبي هايي 

محمدرضا سوري
   گزارش 2

ك�ه ش�دت يافت�ن 
بارندگي ها در س�ال 
جاري داشته، اما بي توجهي به بسترهايي كه 
آب هاي جاري از آنجا عبورمي كند موجب شده 
تا اين بارش ه�ا با تبديل ش�دن به س�يالب، 
خس�ارت زيادي به اماكني كه در گذشته و در 
زمان خشكسالي در بستر و حاشيه رودخانه ها 
س�اخته ش�ده اند، وارد كن�د. در اي�ن ميان 
بارندگي هاي اخير و خسارت وارده به مناطقي 
از اس�تان هاي كرم�ان، بوش�هر، سيس�تان 
وبلوچستان، لرستان و خوزس�تان نشان داد 
رعايت حري�م رودخانه ها به ش�دت نيازمند 
توجه ويژه اس�ت؛موضوعي كه موجب شد تا 
مدير كل بنياد مس�كن خوزستان اعالم كند: 
»54 روستاي استان در حريم بستر رودخانه 
ق�رار دارن�د كه ي�ا باي�د جابه ج�ا ش�وند يا 
اس�تحكام هاي الزم براي آنها ايجاد ش�ود.«

    
به اس��تناد ماده 4۵ قانون اساس��ي و مفاد قانون 
توزيع عادالن��ه آب، اراضي بس��تر، رودخانه ها و 
مس��يل ها، انهار طبيعي، دره ها و حريم درياچه 
سدها در اختيار حكومت اسالمي بوده و هر گونه 
دخل و تصرف و ساخت و ساز و احداث باغ در آنها 
ممنوع مي باش��د.  از آنجا كه تخلف از اين قانون 
باعث تشديد خسارات جاني و مالي ناشي از وقوع 
سيل مي گردد، لذا شركت آب منطقه اي هر استان 
در اجراي تبصره 4 ماده ۲ قانون توزيع عادالنه آب 
مي تواند نسبت به تخليه و قلع و قمع تصرفات و 
اعاده به وضع سابق اقدام و متخلفان ضمن جبران 
هزينه ها و خسارات مربوطه تحت پيگرد قانوني 
قرار دهند.  با اين حال خشكس��الي هاي دو دهه 
اخير در بيشتر استان هاي كشور از جمله كرمان، 

بوشهر، سيستان وبلوچستان، لرستان و خوزستان 
موجب شده تا توجهي به اين مهم نشود و برخي 
افراد اقدام به ساخت وس��از در حريم رودخانه ها 
كنند.  اين در حالي اس��ت كه با ش��دت گرفتن 
بارش ها در س��ال جاري و روان شدن سيالب ها 
عماًل شاهد بروز خسارت هاي فراوان به مناطقي 
هستيم كه در بس��تر رودخانه ها ساخته شده اند 
كه به عنوان مثال مي توان از خوزستان به عنوان 

نمونه بارز سخن گفت. 
 ۵۴ روستاي خوزستان در حريم بستر رودخانه 
در حالي كه تا سال هاي قبل قانون مقابله با هرگونه 
ساخت وس��از در حريم رودخانه ها در بسياري از 
مناطق كشور رعايت مي شد، اما با ادامه دار شدن 
خشكس��الي ها و كاهش ش��ديد بارش ها طي دو 
دهه اخير عماًل ضمان��ت اجرايي اين قانون رنگ 
باخت كه به عنوان نمونه مي توان از خوزس��تان 

در اين زمينه نام برد.  در حال حاضر ۵4 روستا در 
سطح استان خوزس��تان در حريم بستر رودخانه 
قرار دارند كه يا بايد جابه جا شوند يا استحكام هاي 
الزم براي آنها تهيه شود؛ يكي از آنها درآويزه در 
شهرس��تان باوي اس��ت كه وضعيتي فوق العاده 
خطرناک دارد به طوري كه تعدادي از واحدهاي 
آنها تخليه شده اس��ت.  عالوه بر اين در روستاي 
ام الحجار و ام الغزالن در بخش دارخوين نيز بايد 
ديوار ساحلي اجرا ش��ود.  مديركل بنياد مسكن 
خوزستان با تأييد اين موارد مي گويد: »  در برخي 
روستاها كه عموماً كشاورزي و دامداري و در عين 
حال بزرگ هس��تند و جابه جايي آنها به سادگي 
نيست و به هزاران ميليارد اعتبار نياز دارند اعالم 
خطر كرديم و گفتيم كه آمادگ��ي داريم در حد 
خودمان كمك كنيم ولي نياز به عزم ملي داريم.« 
مسعود انصاريان مي افزايد: » بر اساس نقشه هاي 

دريافتي از امور آب اين روستاها نياز به مطالعه در 
خصوص موقعيت، توان توليدي، تاريخ سكونت و 
شاخص هاي مشابه دارند تا تعيين تكليف شوند 
كه اگر در آينده سيل يا آبي آمد با بارندگي زياد 
دچار آسيب نش��وند.« وي با اشاره به اينكه بنياد 
مسكن به صورت صددرصدي در راستاي وظايف 
خود ب��راي جابه جاي��ي يا استحكام س��ازي اين 
روس��تاها آمادگي دارد، تصريح مي كند: » اثرات 
جانبي براي جابه جايي روس��تا بايد از قبل مورد 
بررس��ي قرار بگيرد و در عين حال دستگاه هاي 
بس��ياري بايد پاي كار بيايند و زيرس��اخت هاي 
ديگر مثل برق، آب، گاز، تلفن، مدرسه و راه آنها 
نيز بايد فراهم ش��ود.«  همانطور كه گفته ش��د 
كاهش بارش ها و ادامه دار شدن خشكسالي هاي 
اخير باعث شده تا اليروبي رودخانه، تغيير مسير 
رودخانه و پايش سيل بندها در اين منطقه مورد 
توجه قرار نگيرد، لذا با توجه به خسارت وارده بر 
اثر سيل اخير جا دارد كه اين موارد به شدت مورد 
توجه قرار بگيرد.  مديركل بنياد مسكن خوزستان 
با اش��اره به اينكه قبل از آبگيري س��د كارون3 
روس��تاهاي زيادي بودن��د ك��ه بزرگ ترين آنها 
باجول بود و خود بنياد مسكن با كمك فرماندار 
وقت ايذه ۵3 روس��تا را جابه جا كرد و كسي هم 
متوجه نش��د، مي افزايد: »آن موقع دهدز روستا 
بود و زمي��ن كنارش را از مناب��ع طبيعي تحويل 
گرفتيم و بعد از تفكيك ب��ه اين خانوارها تحويل 
داديم؛ آن زمان مبلغ وام بنياد ۲40 هزار تومان 
بود.«  به گفته انصاريان در اهواز نيز پهنه خطر در 
منبع آب داريم كه س��ال 83 با كمك استانداري 
وقت ۲۲4 واحد مسكوني در سپيدار ساختيم كه 
بعد از تحويل خانه ها آن را تخريب و به فضاي سبز 
تبديل مي كنيم چون از لحاظ زمين سازي اصاًل 

قابل ساخت و ساز نيست. 

54روستايخوزستاندرخطرسيلهايوقتوبيوقت
با فراموش شدن اليروبي، تغيير مسير و پايش سيل بندها، حاال بايد روستاها را از حاشيه رودخانه ها جابه جا كرد

بعد از گذشت حدود 2 ماه از فعاليت 
داروخانه روباتيك ايران مدير آمار 
و فناوري دانشگاه علوم پزشكي 
و خدم�ات بهداش�تي و درماني 
آذربايجان غرب�ي معتقد اس�ت 
داروخانه روباتيك ايران به عنوان 
نخس�تين داروخانه اين دس�ت، 
ايمن ترين و كم خطاترين خدمات 
را در عرص�ه خدم�ات دارويي به 

شهروندان ارائه مي كند
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فعاليت نخستين داروخانه روباتيك ايران در اروميه
ايران با راه اندازي شركت دانش بنيان به دنبال بومي سازي فناوري داروخانه هاي هوشمند است

88498441سرويس  شهرستان

 مانع ساخت و ساز 
روي گسل هاي تبريز شويد

بايد توجه داشت كه هر سازه اي روي     آذربايجان شرقي
گسل باشد تا سه كيلومتري ويران 
مي شود لذا بايد محل دقيق گسل ها در اطراف تبريز مشخص و از 

ساخت و ساز در اين مناطق جلوگيري شود. 
عبدالحميد سرتيپي رئيس سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني 
استان آذربايجان ش��رقي با عنوان كردن مطالب فوق، بررسي تحركات 
گسل هاي اطراف استان را مورد اشاره قرار داد و گفت: در اين تحقيقات، 
تغييرات يك ساله و دوساله گس��ل ها پايش مي شود تا روند آينده قابل 
ارزيابي باشد.  وي با تأكيد بر اينكه كل ايران تحت تنش زمين شناسي 
 ق��رار دارد افزود: فش��ردگي اليه زمين و كش��ش زمين با اس��تفاده از

 GPSهاي استاتيكي شناسايي شده است كه اين تغييرات بايد تحليل و 
ارزيابي شود. برخي از مناطق هم براي فرونشست و تحليل تحركات مورد 
توجه قرار مي گيرد.  اين مسئول طرح هاي بازآفريني شهري در استان را 
مورد اشاره قرار داد و گفت: بايد با تكميل تحقيقات مشخص شود كه كجا 
بسازيم و كجا نسازيم.  وي ادامه داد: سازمان زمين شناسي، پنج كالنشهر 
را براي بررسي دقيق تر مشخص كرده كه تبريز هم يكي از اين كالنشهرها 
است. بايد توجه داشت كه هر سازه اي روي گسل باشد، تا سه كيلومتري 
ويران خواهد شد لذا بايد محل دقيق گسل ها در اطراف تبريز مشخص 
شود و از ساخت و ساز در اين مناطق جلوگيري شود.  سرتيپي با اشاره به 
اينكه از بستان آباد تا صوفيان همه گسل ها پايش و يكپارچه سازي شده 
اس��ت افزود: بايد ژئو فيزيك اطراف تبريز و نرخ لغزش گسل ها ارزيابي 

شود تا از ساخت و سازها بر روي گسل جلوگيري شود.

 اورژانس هسته اي بوشهر
 سال آينده افتتاح مي شود   

استاندار بوشهر با اشاره به پيشرفت ۷۰     بوشهر
درصدي ساختمان اورژانس هسته اي 
بوشهر گفت: بر اساس تعهدات مجري، ساختمان اورژانس هسته اي 
بوشهر نيمه نخست س�ال آينده وارد چرخه بهره برداري مي شود. 
عبدالكريم گراوند با بيان اينكه براي س��اخت اين اورژانس هسته اي تاكنون 
9 ميليارد تومان هزينه شده ادامه داد: با توجه به اينكه اين پروژه با همكاري 
سازمان انرژي اتمي ايران در حال ساخت اس��ت انتظار داريم سازمان انرژي 
اتمي همكاري بيشتري براي تكميل اين پروژه داشته باشد.  وي افزود: عمليات 
اجرايي اين مركز درماني بر اس��اس تفاهمنامه س��ه جانبه وزارت بهداشت، 
استانداري بوشهر و سازمان انرژي اتمي ايران آغاز شده است.  استاندار بوشهر با 
بيان اينكه ساختمان اورژانس هسته اي بوشهر از پيشرفت مطلوبي برخوردار 
است، افزود: براساس ارزيابي هاي انجام شده ساختمان اورژانس هسته اي بوشهر 
داراي ۶۵ تا 70 درصد پيشرفت است و البته مصالح تكميل اين ساختمان تأمين 
شده است.  گراوند با تأكيد بر تحقق تعهدات سازمان انرژي اتمي ايران در ساخت 
اين اورژانس بيان كرد: بر اساس تعهدات مجري، ساختمان اورژانس هسته اي 
بوشهر نيمه نخست سال آينده وارد چرخه بهره برداري مي شود.  وي، افزود: 
ساختمان اورژانس هسته اي بوشهر داراي 101 تخت بستري و درماني است 

كه نقش مهمي در كمك به مراكز درماني استان بوشهر دارد. 

 افتتاح نخستين مركز آموزشي 
كشت بدون خاك در گيالن   

استاندار گيالن از افتتاح نخستين مركز آموزشي     گيالن
كش�ت هيدروپوني�ك در رش�ت خب�ر داد. 
مصطفي ساالري با بيان اينكه كشت هيدروپونيك كشت  بدون خاک است 
كه بيمار هاي خاكزي براي گل و گياه را به صفر مي رساند، گفت: كشت با 
خاک صرفه اقتصادي بااليي ندارد، بنابر اين از روش هيدروژونيك مي توان 
گلخانه هاي غيرفعال استان را احيا كرد تا بازده اقتصادي داشته باشد.  وي با 
بيان اينكه گيالن قطب كشاورزي است و معيشت عمده مردم با كشاورزي 
پيوند خورده است، اظهار داشت: يكي از نيازهاي جدي در كشت هاي سنتي 
ارتقای بهره وري در واحد سطح است كه با روش هاي به روز مي توان كميت 
و كيفيت توليد را باال برد.  اين مسئول با اشاره به كيفيت باالي محصوالت 
هيدروپونيكي از نظر غذايي نسبت به كشت خاكي افزود: با رويكردهاي 
كشت مدرن، بسترسازي براي صادرات محصوالت كشاورزي و گياهان 
زينتي از استان گيالن به كش��ورهاي مقصد راحت تر پذيرفته مي شود.  
ساالري گفت: توليد محصوالت كشاورزي در زمان كمتر از بازده بيشتر 
عمليات كشاورزي ساده تر به دليل حذف خاک و علف هرز، حذف آفات 
موجود در خاک با حذف خاک از بستر كشت، كاهش هدر رفت آب، كيفيت 
باالتر محصوالت هيدروپونيكي از نظر كيفيت غذايي نس��بت به كشت 
خاكي، توليد محصوالت گلخانه اي بدون توجه به فصل، محيط و آب و هوا و 
استفاده از فضاهاي متروكه مانند انبار براي توليد محصول از مزاياي كشت 
هيدروپونيك است.  الزم به ذكر است كشت هاي هيدروپونيك كشت هاي 
بدون خاک اس��ت كه با حذف خاک از چرخه تولي��د، بروز بيماري هاي 
خاكزي براي گل و گياه را به صفر مي رساند و با حذف مشكالت قرنطينه، 

روند صادرات محصوالت استان تسهيل مي شود.

 آغاز ايمن سازي دام هاي سنگين 
استان مركزي عليه تب برفكي    

مديركل دامپزشكي استان مركزي از     مركزي
آغاز مرحله سوم ايمن سازي دام هاي 
س�نگين اي�ن اس�تان علي�ه بيم�اري ت�ب برفك�ي خب�ر داد. 
دكتر محس��ن ش��انقي گفت: اين طرح به مدت 40 روز انجام مي شود و 
پيش بيني مي ش��ود در قالب اين طرح ايمن س��ازي 100 هزار رأس دام 
سنگين استان توسط گروه هاي مايه كوب بخش دولتي و خصوصي عليه 
بيماري تب برفكي واكسينه شوند.  وي خاطرنشان كرد: تب برفكي از جمله 
بيماري هاي ويروسي مسري در جمعيت دام هاست كه شيوع آن خسارت 
اقتصادي فراواني را براي واحدهاي پرورش دام به همراه دارد.  شانقي گفت: 
با توجه به نقش مهم واكسيناسيون در مقابله با بيماري تب برفكي مي طلبد 
كه بهره برداران دامدار در راستاي واكسيناسيون رعايت اصول بهداشتي، 
قرنطينه اي، كنترل تردد دام، دفن بهداشتي تلفات و ضد عفوني را براي 
مقابله با اين بيماري در دستور كار قرار دهند.  مديركل دامپزشكي استان 
مركزي به دامداران توصيه ك��رد: در زمان اجراي عمليات مايه كوبي تب 
برفكي از خريد، فروش، نقل و انتقال كنترل نشده دام ها و تردد بين واحدها 
خودداري كرده و همكاري الزم را با گروه هاي واكسيناسيون داشته باشند.

 به كار گيري معماري ايراني– اسالمي
در مدرسه سازي سمنان

معم�اري ايراني ب�ه منظ�ور معرفي     سمنان
فرهنگ اصي�ل ايراني و اس�المي به 
دانش آموزان در ساخت مدارس و طرح هاي آموزشي استان سمنان 

مورد توجه قرار مي گيرد. 
سعيد هژبري مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان سمنان با 
عنوان كردن مطلب فوق گفت: توجه به معماري ايراني يكي از اصول مهم 
و انكارناپذير در ساخت مراكز آموزشي است.  وي خاطرنشان كرد: در چند 
سال گذشته ساخت مدارس در استان سمنان بر اساس معماري هاي ايراني 
نبوده است اما براساس برنامه ريزي هاي جديد از اين به بعد تالش مي شود 
معماري ايراني در ساخت مدارس به كار گرفته شود.  اين مسئول اضافه 
كرد: اكنون ساخت يك واحد آموزش��ي در شهرستان سرخه با معماري 
ايراني در دستور كار است كه با تخصيص اعتبار در آينده نزديك اين طرح 
به بهره برداري مي رس��د.  هژبري تصريح كرد: در ساخت مدارس به طور 
معمول از معماري هاي يكنواخت استفاده مي شود كه اين امر باعث دلگير 
شدن مكان هاي آموزش��ي براي دانش آموزان مي شود.  وي خاطرنشان 
كرد: از معماراني كه آثار فاخر در زمينه ساخت مدارس داشته اند دعوت 
مي كنيم كه براي ساخت مدارس با الگوهاي ايراني- اسالمي با اداره كل 

نوسازي، توسعه و تجهيزمدارس استان سمنان همكاري كنند.

محمدرضا هاديلو
   گزارش يك

 عرصه هاي طبيعي با توسعه فضاهاي سبز
 احيا مي شود

132 هزار هكتار جنگل كاري فقط در 3 استان
جنگل ها؛  اين كارخانه هاي وس�يع و طبيعي اكسيژن س�ازي طي 
40 س�ال گذش�ته مورد توجه ويژه مس�ئوالن ق�رار گرفته اند و 
روزبه روز توس�عه مي يابند. ام�ري كه تا پيش از پي�روزي انقالب 
به گفته كارشناس�ان آنچنان مورد توجه نبوده و ح�اال به عنوان 
دغدغه مه�م متوليان ش�ناخته مي ش�ود. از همين رو هر س�ال 
طي مناس�بت هاي مختلف صدها هكت�ار از عرصه ه�اي طبيعي 
جنگل كاري مي ش�ود. كاري كه ثمره آن بعد از چهار دهه در س�ه 
استان كهگيلويه و بوير احمد، گلس�تان و همدان به بيش از 132 
هزار هكتار رس�يده و قرار است بيش از گذش�ته نيز دنبال شود. 

    
در هر گوش��ه و كنار، حتي در دورترين و صعب البورترين استان هاي 
كشور هم مي توان به وضوح دستاوردهاي انقالب اسالمي را با پيشرفت 
و آباداني ديد. دس��تاوردهايي كه تنها به توسعه زيرساخت هايي چون 
جاده سازي، گسترش انشعابات آب، برق، گاز ختم نمي  شود و حتي به 
عرصه هاي طبيعي و موضوع جنگل كاري هم مي رسد. به طوري كه طي 
اين 40 سال تنها در سه استان كهگيلويه و بويراحمد، گلستان و همدان 
بيش از 13۲ هزار هكتار جنگل كاري انجام شده است. كاري كه به گفته 
كارشناسان آنچنان در سال هاي قبل از انقالب مورد توجه نبوده است. 
در اين خصوص مدي��ركل منابع طبيع��ي و آبخي��زداري كهگيلويه و 
بويراحمد در تأييد مطالب فوق بيان مي كند: »طي 40 سال گذشته ۵1 
هزار هكتار از عرصه هاي طبيعي استان كهگيلويه و بويراحمد جنگل كاري 
شده است.« غالم حسين حكمتيان با اشاره به اينكه اكنون استان داراي 
يك ميليون و 4۲۶ هزار و 300 هكتار منابع ملي اس��ت، مي افزايد: »از 
اين ميزان 873 هزار و ۶00 هكتار جنگل و ۵۵۲ هزار و 700 هكتار نيز 
مرتع است.« وي با اشاره به اينكه ميزان تخريب اراضي جنگلي در استان 
سال به سال در حال افزايش اس��ت ادامه مي دهد: »عوامل شامل آفات 
و امراض درختان جنگلي، قاچاق چوب، برداشت  بي رويه، خشكسالي، 
آتش س��وزي و از همه مهم تر پروژه هاي عم��ران و آبادي زمينه كاهش 
پوشش جنگل هاي را فراهم كرده است.« از همين رو به گفته اين مقام 
مسئول توس��عه و ترويج فرهنگ حفاظت از اراضي جنگلي و مرتعي و 
همچنين ترغيب مردم به پاسداشت طبيعت و حفاظت از اين عرصه ها 
جزو مهم ترين برنامه هاي كاري اداره منابع طبيعي و آبخيزداري است. 

كاري كه اكنون در تمام استان ها به جد دنبال مي شود. 
  سرمايه هايي كه پس از انقالب مورد توجه قرار گرفت

مضاف بر استان كهگيلويه و بوير احمد در استان همدان نيز پروژه هاي 
متعدد جنگل كاري دنبال مي ش��ود. در اين خص��وص مديركل منابع 
طبيعي و آبخيزداري همدان بيان مي كند: »اجراي ۶ هزار و 33 هكتار 
طرح هاي جنگل كاري و توسعه فضاي سبز يكي از مهم ترين دستاورد 
اين مجموعه بعد از پيروزي انقالب اسالمي ايران است.« اسفنديار خزايي 
با اش��اره به اينكه ترويج فرهنگ درخت كاري و حفاظت از عرصه هاي 
جنگلي و مرتعي و بهبود محيط زندگي مردم از مهم ترين برنامه هاي اين 
اداره است، مي افزايد: »استقبال و همكاري مردم و مسئوالن در توسعه 
جنگل و فضاي سبز با هدف حفاظت از منابع طبيعي طي اين چهار دهه 
افزايش يافته است.« اين مقام مسئول ادامه مي دهد: »يكي از وظايف 
اصلي و هدف مهم اين نهاد صيانت و پاسداشت منابع طبيعي است در 
حالي كه پيش از انقالب اسالمي مورد بهره برداري گسترده قرار مي گرفت 
و سرمايه هاي ملي كشور براي كسب درآمد مورد تاراج و دست اندازي 
واقع مي شد.« مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري گلستان نيز با تأييد 
مطالب فوق در خصوص توسعه جنگل ها در گلستان مي گويد: »پس از 
انقالب سطح جنگل هاي گلستان روند افزايشي داشته و 7۵ هزار هكتار 
جنگل كاري در استان انجام شده اس��ت.« ابوطالب قزلسفلو مي افزايد: 
»عالوه بر اجراي عمليات جنگل كاري، عملي��ات آبخيزداري نيز پس 
از پيروزي انقالب م��ورد توجه قرار گرفت و پي��ش از آن هيچ عمليات 
آبخيزداري در گلستان انجام نشده بود.« الزم به ذكر است كه بيشترين 
جنگل كاري ها در استان گلستان در مناطق شرقي استان به خصوص در 

توسكستان، دهنه محمدآبادكتول و راميان انجام شده است. 

ميترا شهبازي


