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انجمن بيماران كليوي 180 شعبه در سطح كشور دارد كه با توجه 
به حضور يكه��زار و 758  بيمار كليوي در زنجان، ش��ش مركز آن 
در شهرستان  هاي اين اس��تان قرار دارد. از اين تعداد بيمار كليوي 
719 نفر ب��ه پيوند كليه و 614 نف��ر نيز به خدم��ات مراقبتي نياز 
دارند. عالوه بر اين تعداد 432 نفر ه��م در رديف بيماران دياليزي 
استان قرار دارند. از همين رو در كنار فعاليت انجمن هاي مختص 
به بيماران كليوي كه وظيفه آموزش، پيشگيري و درمان را بر عهده 
دارند، ضروري اس��ت هرچه س��ريع تر مركز دياليز خيرساز زنجان 
كه به عنوان اولين مركز دياليز خيرساز كش��ور شناخته مي شود، 
به بهره برداري برس��د. در اين راس��تا محمدرضا طهماسبي، مدير 
انجمن خيريه حمايت از بيم��اران كليوي زنجان مي گويد:»از بين 
بيماران دياليزي كه در اين اس��تان حضور دارند تعداد 165 بيمار 
در بيمارس��تان ولي عصر)عج( و 50 بيمار ديگر نيز در بيمارستان 

بهمن زنجان دياليز مي شوند. از همين رو با توجه به نياز استان به 
يك مركز دياليزي، خيران و مسئوالن با كمك هم سعي در احداث 
اولين مركز دياليز خيرساز كشور در زنجان كردند كه اكنون بنا به 

داليلي به مرحله بهره برداري نرسيده است.« 
  مركز دياليز زنجان در انتظار افتتاح

با توجه به اينكه احداث چنين مركزي از اهميت بااليي در زنجان 
برخوردار اس��ت، مدير انجمن خيريه حماي��ت از بيماران كليوي 
زنجان بيان مي كند:»اين مركز اواخر س��ال 95، توسط مسئوالن 
وقت اس��تان افتتاح ش��د اما عدم صدور مجوز بهره ب��رداري مانع 
و اتالف وقت را در پذي��رش و درمان بيماران ه��دف ايجاد كرد.« 
طهماس��بي مي افزايد:»اين انجمن تمامي م��وارد و الزامات اعالم 

شده از سوي دانش��گاه علوم پزشكي را 
رعايت ك��رده و اين بخش آم��اده ارائه 
خدمات به بيم��اران نيازمند اس��ت.« 
وي ادام��ه مي دهد:»تجهيزات مربوط 
به بخ��ش دياليزي اين انجمن توس��ط 
ش��ركت دياليز تجهيز اي��ران مطابق با 
استانداردهاي جهاني و الزامات وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي 
تهيه شده اس��ت و پذيرش بيماران نيز 
متناسب با اين موارد انجام مي گيرد.« 
مدير انجمن خيريه حمايت از بيماران 
كليوي زنجان اضافه مي كند:»با توجه 
به تقارن ايام محرم مق��رر بود پذيرش 

بيماران از اول مهر انجام گيرد كه اين مهم باز هم به تأخير افتاد.« به 
گفته طهماسبي براي تجهيز و ساخت مركز دياليز خيرساز كشور 
در اين اس��تان  4ميليارد و 500 ميليون تومان هزينه ش��ده  كه با 

احتساب هزينه هاي كنوني رقم بسيار بااليي را شامل مي شود. 
عالوه بر برنامه ريزي براي احداث چنين مركز كاربردي در اس��تان 
زنجان، براي رفاه بيماران كليوي و خانواده هاي آنان كه از راه هاي 
دور به ويژه روستاها براي درمان به ش��هر مي آيند نيز مهمانسراي 
مجهز با مشاركت يك خير در حال احداث است. الزم به ذكر است 
اين مهمانسرا در حال حاضر پيش��رفت 90 درصدي خود را پشت 
سر مي گذارد. طهماسبي در اين خصوص مي گويد:»اغلب بيماران 
بي بضاعت به دليل مش��كالت اقتصادي قادر به تأمين اسكان خود 
براي درمان نيس��تند و بر اين اس��اس در اين خوابگاه 13 سوئيت 
براي اقامت آنها در نظر گرفته ش��ده كه به زودي پس از تكميل در 
اختيار گروه هاي هدف قرار 
مي گيرد.« وي با اش��اره به 
اينكه ه��م اكنون كلينيك 
و درمانگاه ه��اي تخصصي 
انجمن 60 درصد پيشرفت 
فيزيكي دارد و براي تكميل 
آن به 5ميليارد ريال اعتبار 
نياز است، اضافه مي كند:»با 
تحقق اي��ن امر ع��الوه بر 
كاهش هزينه هاي درماني 
و ات��الف وق��ت در درمان 
بيماران پيوندي و دياليزي 
خدمات نيز به بهترين نحو 

ارائه مي شود.«
  بيم�اران ديالي�زي 

در حال افزايش 
روز به روز بر شمار بيماران 
كليوي استان زنجان افزوده مي شود. اين را كارشناس امور بيماران 
انجمن كليوي استان زنجان مي گويد و تأكيد مي كند:»هم اكنون 
يكهزار و 758 بيمار ابتال به كليوي در اين اس��تان وجود دارد كه از 
اين تعداد 719 بيمار را پيوندي، 614 نفر را بيماران مراقبتي و 432 

نفر را دياليزي تشكيل مي دهند.«  
گلزار باباخاني اضافه مي كند:»شمار مراجعه كنندگان به اين انجمن 
از روند رو به رش��د بيماري كليوي در اين اس��تان حكايت دارد به 
طوري كه ميانگين هفته اي براي چهار يا پنج بيمار دياليزي جديد 
پرونده تشكيل مي ش��ود و عالوه بر آن روزانه بين پنج،شش نفر به 

صورت تلفني  خدمات مشاوره اي دريافت مي كنند.« 
وي ادامه مي دهد:»بر اين اس��اس از ابتداي امسال تاكنون بيش از 
44 بيمار دياليزي جديد در شهر زنجان 
شناسايي شده كه اين رقم در كل استان 
432 بيمار را ش��امل مي ش��ود.«  اين 
كارشناس بيان مي كند:» ارائه خدمات 
جام��ع اين انجم��ن به بيم��اران تحت 
پوشش به ويژه مراقبتي ها  حتي شماري 
از بيماران را از ساير استان هاي همجوار 
روانه زنجان كرده است.« درحال حاضر 
بيماران دياليزي سه روز در هفته براي 
درمان دياليز خود به بخ��ش دياليزي 
بيمارس��تان ولي عصر )ع��ج( مراجعه 
مي كنند كه ش��مار زيادي از گروه هاي 

هدف را شامل مي شوند.

  سجاد مرسلي
شايد باران هاي چند هفته اخير و وقوع سيل هاي 
ويرانگر به ويژه در اس�تان هاي شمالي از جمله 
مازندران يك ب�ار ديگر تلنگر خوبي ب�ود تا به 
مسئوالن بقبوالند كه ناديده گرفتن مسائل در 
حوزه محيط زيست چنين حوادثي را در پي دارد. 
در همين راستا مي توان به طرح هاي آبخيزداري 
اش�اره كرد كه منجر به مهار سيالب ها و كاهش 
خسارات مي شود، اما طي س�ال هاي اخير و به 
دليل عدم توجه برنامه ريزان به تخصيص اعتبار، 
اين كار به كندي در حال حركت است و پيامد آن 
هم سيل و خسارت هاي ناشي از هر باران است. 

    
گويا نه تنها مردم كه مسئوالن هم باور كرده اند هر 
بارشي در ايران بايد س��يلي به همراه داشته باشد. 
دليل اين ادعا هم اين است كه هر وقت ابرهاي باران 
زا به آسمان ايران مي رس��ند، سازمان هواشناسي 
نسبت به وقوع بارش ها و احتمال جاري شدن سيل 
در مناطق مختلف هشدار مي دهد.ساير مسئوالن 
هم سيل را امري عادي و محصول باران مي دانند و 
خيال خودشان را راحت كرده اند و چند سالي است 
كه همين بي خيالي مس��ئوالن صدمات زيادي به 

شهرستان هاي استان مازندران وارد كرده است. 
  سيل، قانون را هم برده است!

وقوع سيل و سيالب هاي ويرانگر در كشور كه هر 
ازگاهي اتفاق مي افتد و خسارات مالي و بعضاً جاني 
زيادي بر جاي مي گذارد، توجه به بحث آبخيزداري 
را براي كنترل اين حادثه برجس��ته مي كند. هم 
اكنون بسياري از كش��ورهاي توسعه يافته دنيا به 
منظور جلوگيري از سيالب ها به توسعه عمليات 
آبخيزداري از جمله كاشت پوشش گياهي، احياي 
جنگل ها و اح��داث بندهاي بتن��ي و خاكي روي 
آورده اند؛ با اين وجود در كشور ما بودجه اين بخش 
طي ساليان متمادي در كش��ور بسيار اندك بوده 
است.  در همين راس��تا وقوع سيل طي هفته هاي 
اخير در برخي اس��تان هاي كش��ور ب��ه خصوص 
مازندران و خس��اراتي كه به وج��ود آورد بار ديگر 
اهميت آبخيزداري و متأس��فانه ع��دم توجه الزم 
به اين ح��وزه را بي��ش از پيش نمايان ك��رد.  هر 
چند تمام اين خسارات در حالي به شهرستاني ها 
تحميل مي شود كه طبق ماده 148 قانون برنامه 

پنجم توس��عه، دولت مكلف ش��ده بود ت��ا پايان 
برنامه طرح هاي آبخيزداري در س��طح 8 ميليون 
هكت��ار را اجرايي كند. ب��ه عبارت ديگ��ر، دولت 
مكلف بود س��االنه يك ميليون و600 هزار هكتار 
طرح آبخيزداري در سطح كشور اجرايي كند كه 
نيازمند اعتباري برابر با 19 ه��زار ميليارد تومان 
بود، اما اين امر محق��ق نگرديد و طرح پيش بيني 
ش��ده به دليل عدم تأمين اعتبارات كافي به طور 

كامل اجرايي نشد. 
  آبخيزداري چاره سيالب هاي ناگهاني

امروزه اكثر كارشناسان معتقدند آبخيزداري كليد 
حل مشكالت سيالب هاي كش��ور است و يكي از 
داليل به ثمر نرسيدن طرح هاي آبخيزداري، وزارت 
نيرو است كه در اين زمينه سنگ اندازي مي كند.  
در قانون، اجراي عمليات آبخيزداري به س��ازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري ذي��ل وزارت جهاد 
كشاورزي سپرده شده است اما به گفته كارشناسان، 
اگر اين سازمان بخواهد آبخيزداري كند، مسئوالن 
وزارت نيرو به بهانه اينكه آبخيزداري باعث كاهش 
دبي رودخانه ها مي شود و اين وزارتخانه نمي تواند 
مقدار پيش بيني شده را پشت سدها ذخيره كند، از 
اجراي طرح هاي آبخيزداري جلوگيري مي كند.  در 
همين راستا امين محمودي، يكي از كارشناسان 
كش��اورزي و محيط زيس��ت در تأييد اين نظرات 
مي گوي��د: »وزارت جهاد كش��اورزي طبق قانون 
برنامه ششم توس��عه و پروژه هاي ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي موظف به اجراي آبخيزداري است 
به طوري كه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اين 

وزارتخانه را در حوزه آبخيز سدها و ساير مناطق، به 
اجراي 650 هزار هكتار عمليات آبخيزداري مكلف 
كرده است. با اين حال هميشه وزارت نيرو در اجراي 
عمليات آبخيزداري سنگ اندازي كرده چون معتقد 
اس��ت اجراي عمليات آبخي��زداري باعث كاهش 
دبي رودخانه ها مي ش��ود و آنها نمي توانند مقدار 
پيش بيني شده آب ها را پشت سدها ذخيره كنند.« 
وي مي افزاي��د:»از طرف ديگ��ر بودجه هاي كالن 
مديريت منابع آبي ب��ه وزارت نيرو اختصاص دارد 
اما اين وزارتخانه در قبال س��يالب هاي سهمگين 
و خسارات ناش��ي از آنها هميشه س��اكت مانده و 
معلوم نيست با احداث سدهاي متعدد كه وظيفه 
جلوگيري از سيالب را داش��ته، چرا نتوانسته  اين 
امر را كنترل كند.« اج��راي طرح هاي آبخيزداري 
به راحتي مي تواند از وقوع بس��ياري از مش��كالت 
حاصل از بارش ها و وقوع سيل در استان مازندران 
جلوگيري كن��د. با اجراي عملي��ات آبخيزداري و 
آبخوانداري با پلكاني كردن مسيل ها و رودخانه ها، 
انح��راف مس��ير رودخانه ها و احداث س��يل گير، 
توسعه كاشت پوش��ش گياهي، احياي جنگل ها، 
احداث بندهاي بتني و خاكي و در نهايت حمايت 
از توسعه كشاورزي و چراي دام در مراتع مي توانيم 
شرايطي را ايجاد كنيم كه آب هاي جاري ناشي از 
بارندگي به دل خاك نفوذ كند و عالوه بر س��يراب 
شدن س��فره هاي زيرزميني، مقدار آب جاري به 
طرز قابل توجه��ي كاهش يابد.  ولي ب��ا اين حال 
بودجه اختصاص يافته به آبخيزداري تا س��ال 96 
بسيار كم بود هر چند در سال 97 صندوق توسعه 
ملي بودجه اي 200 ميلي��ون دالري به اين بخش 
اختصاص داد اما همچنان اين بخش به كمك مالي 

بيشتري نياز دارد. 
  تنكابن و رامسر وضعيت بهتري دارند

براساس ماده 148 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت 
مكلف شده بود تا پايان برنامه طرح هاي آبخيزداري 
در س��طح 8 ميليون هكتار را اجرايي كند، آيا اين 
برنامه به ط��ور كامل اجرايي ش��د؟مديركل دفتر 
آبخي��زداري و حفاظت خاك س��ازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري كشور در همين رابطه و با بيان 
اينكه به خاطر تأمين نشدن منابع مالي 40تا 45 
درصد طرح ها اجرايي نشده است، گفت:»در برنامه 
ششم توس��عه اجراي 8 ميليون هكتار طرح هاي 

آبخيزداري پيش بيني شده است. اگر منابع مالي 
الزم تأمين نشود، اين طرح هم به طور كامل اجرا 

نخواهد شد.«
هوش��نگ جزي با اش��اره به اينكه براي اجراي هر 
هكتار عملي��ات آبخيزداري ح��دود 700 تا 800 
هزارتوم��ان مناب��ع پيش بين��ي كرده اي��م، ادامه 
داد:»اجراي عمليات آبخيزداري در برخي مناطق 
به كاهش خس��ارت ها در اين زمينه كمك زيادي 
كرده اس��ت. به عنوان مث��ال در تنكابن و رامس��ر 
كنترل هاي خوبي صورت گرفته است اما در مناطقي 
كه عمليات آبخيزداري انجام نشده بود، شاهد وقوع 

سيل هاي بيشتري بوديم.«
اين مسئول از تهيه شناسنامه اي به نام شناسنامه 
سيل در اس��تان ها خبر داد و گفت:»در اين طرح، 
تعداد وقوع س��يل و خس��ارت هايي كه ب��ه منابع 
طبيعي وارد ش��ده، مورد بررس��ي قرار مي گيرد. 
ما اين اطالع��ات را جمع آوري و ب��ه صورت بانك 
اطالعات س��يل در س��ازمان جنگل ها نگهداري 
مي كنيم.« جزي بيان كرد:»هم اكنون سيل بيش 
از حدود 45 تا 50 درصد ش��هرهاي كشورمان را 
دربر گرفته اس��ت و احتمال خطر وقوع آن وجود 
دارد، بنابراين مي توان گفت پراكنش سيل در تمام 
كشور است اما در برخي نقاط مانند شمال هر سال 
شاهد وقوع سيل هس��تيم و بايد توجه ويژه اي به 
بحث آبخيزداري شود. با اين حال متأسفانه منابع 
مالي الزم براي آبخيزداري اختصاص نيافته است 
و امس��ال درخواس��ت هاي مردمي، اس��تانداران، 
نمايندگان مجلس و دفتر رهبري باعث شد از محل 
صندوق توسعه ملي 700 ميليارد تومان اعتبار به 
آبخيزداري اختصاص يابد كه در دس��ت اجرا هم 
داريم اما در سال هاي گذش��ته در برنامه ريزي ها، 
به آبخيزداري و تأمين منابع آن توجه نشده بود.« 
با توجه به توضيحات مدي��ركل دفتر آبخيزداري 
و حفاظ��ت خ��اك س��ازمان جنگل ه��ا، مراتع و 
آبخيزداري كشور و دانستن اين مطلب كه براساس 
ماده 148 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مكلف 
شده بود ساالنه يك ميليون و600 هزار هكتار طرح 
آبخيزداري در سطح كشور اجرايي كند، مي توان 
نتيجه گرف��ت در حال حاضر دفت��ر آبخيزداري و 
حفاظت خاك س��ازمان جنگل ها و مراتع كش��ور 

حدود يك ميليون هكتار از برنامه عقب است.

آبخيزداري 
تنها راه 
جلوگيري از 
وقوع سيل 
در مازندران

دولت مكلف ب�ود س�االنه يك ميليون 
و6۰۰ ه�زار هكتار طرح آبخي�زداري در 
س�طح كش�ور اجرايي كند كه نيازمند 
اعتباري برابر با ۱۹ ه�زار ميليارد تومان 
بود، اما اي�ن امر محق�ق نگرديد و طرح 
پيش بيني ش�ده ب�ه دليل ع�دم تأمين 
اعتبارات كافي به طور كامل اجرايي نشد

مركز دياليز زنجان اواخر سال ۹5  افتتاح 
شد اما عدم صدور مجوز بهره برداري مانع 
پذيرش و درمان بيم�اران هدف گرديد. 
اين مركز تمامي م�وارد و الزامات اعالم 
شده از س�وي دانش�گاه علوم پزشكي 
را رعايت كرده و اين بخ�ش آماده ارائه 
خدم�ات ب�ه بيم�اران نيازمن�د اس�ت

  دياليزي های زنجان 
در انتظار افتتاح مركز دياليز خيرساز!

  پروانه سهرين بيگلو
طبق آخرين آمار ارائه ش�ده از س�وي كارشناس�ان، زنج�ان يكه�زار و 758 بيمار كلي�وي دارد كه از اي�ن تع�داد 433 نفر آنها 
نياز به خدم�ات ديالي�زي دارن�د، بنابراين با توج�ه به اينك�ه روز ب�ه روز برتع�داد بيم�اران دياليزي اس�تان افزوده مي ش�ود، 
اج�راي برنامه ه�اي آموزش�ي در راس�تاي پيش�گيري از ابت�ال و كم�ك ب�ه بيم�اران از اهمي�ت باالي�ي برخ�وردار اس�ت. 
از همي�ن رو در كن�ار فعالي�ت ش�ش ش�عبه انجم�ن بيم�اران كلي�وي ك�ه در شهرس�تان هاي زنج�ان فع�ال هس�تند 
مس�ئوالن ب�ر ض�رورت بهره ب�رداري هرچ�ه س�ريع تر اولي�ن مرك�ز ديالي�ز خيرس�از كش�ور در اس�تان تأكي�د مي كنن�د. 


