
   آذربايجان شرقي: دانشگاه تبريز بر اساس رتبه بندي جديد اليدن 
در سال ۲۰۱۹ در ميان مؤثرترين دانشگاه هاي جهان قرار گرفت.  معاون 
پژوهشي و فناوري دانشگاه تبريز با اشاره به اينكه رتبه بندي اليدن مبتني 
بر داده هاي كتاب شناختي اس��ت كه از وب او ساينس دريافت مي شود، 
اظهار داشت: رتبه بندي سال ۲۰۱۹ اليدن براساس داده هاي دوره زماني 
۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ و مبتني بر مقاالت انتشار يافته در مجالت وبگاه علوم انجام 
شده است.  اصغر عسگري افزود: اليدن در رتبه بندي جديد خود در ميان 
مؤثرترين دانشگاه هاي دنيا نام ۲۶ دانشگاه ايران را در ليست خود قرار داده 

كه دانشگاه تبريز در رتبه ۱۰ ام قرار گرفته است. 
   ايالم: استاندار ايالم از اشتغالزايي يك هزار و ۲۰۰ نفر در پروژه هاي 
نفتي ايالم طي سال جاري خبر داد.  قاسم سليماني دشتكي با اشاره به 
روند خوب اشتغالزايي در استان گفت: ظرف يكي دو ماه گذشته با شروع 
به كار چند پروژه مهم در اس��تان چون پروژه نفتي آذر و سروك، پروژه 
دانان و دانا در مجموع حدود يك هزار و ۲۰۰ اشتغالزايي ايجاد شد كه 
اين ميزان چيزي غير از برنامه هاي اصلي اش��تغالزايي چون تسهيالت 

روستايي و فراگير توسط دستگاه هاي ذيربط است.

تا پيش از پيروزي انقالب كمبود يا نبود پزشكان 
عمومي و متخصص موجب شده بود تا پاي پزشكان 
هندي و فيليپيني به كشور باز شود به طوري كه اين 
پزشكان كارنابلد در بيشتر مواقع با تشخيص هاي 
غلط خود مشكالتي نيز براي بيماران خود ايجاد 
مي كردند. سرانجام با رفتن آنها و تربيت پزشكان 
عمومي و متخصص در كش��ور موجب شد تا روز 
به روز بر تعداد متخصصان درماني كش��ور كه در 
رشته هاي مختلف پزش��كي درس خوانده بودند 
به مراكز درماني باز شود به طوري كه در سال هاي 
اخير كار به جايي رس��يد كه عالوه ب��ر بي نيازي 
بيماران داخلي براي مداوا به خارج از كش��ور پاي 
خارجيان نيز به اين مراكز باز شد به صورتي كه حاال 
اين موفقيت ها موجب شده تا استان هاي فارس، 
خراسان رضوي، كرمانش��اه، اردبيل و هرمزگان با 
استفاده از پزشكان زبده و متخصص و مراكز درماني 
پيشرفته هر كدام به يكي از مهم ترين مراكز درمان 

كشور تبديل شوند. 
پس از اين استان ها، حاال نوبت به اصفهان مي رسد 
تا در زمينه درماني به موفقيت هاي خوبي دست 
پيدا كند كه گواه اين مهم وجود متخصصان فراوان 
در رشته هاي مختلف پزشكي است؛ موضوعي كه 
موجب شده تا بس��ياري از نيازمندان به خدمات 
درماني براي معالجه بيماري خود از اس��تان هاي 
همسايه و حتي كشورهاي مختلف به اين استان 
س��فر كرده تا ضم��ن اس��تفاده از امكانات خوب 

گردشكري با كمترين هزينه و زمان به درمان خود 
بپردازند.  اين در حالي است كه اصفهان با دارا بودن 
۵۸ بيمارستان ش��امل ۱۱ بيمارستان آموزشي 
درماني)دولتي(، ۲۶بيمارستان دانشگاهي)دولتي(، 
هفت بيمارس��تان خصوصي، چهار بيمارس��تان 
خيريه، ۱۰ بيمارستان وابس��ته به نهادها با بيش 
از ۶ هزار تخت يكي از غني ترين استان ها در زمينه 

خدمات درماني در كشور است. 
   حضور گردشگران بيمار در اصفهان 

جاذبه هاي طبيعي و تاريخي در كنار قابليت هاي 
علمي و تجهيزاتي در حوزه پزشكي، اصفهان را به 
يكي از اس��تان هاي مطرح در بخش گردشگري 
سالمت تبديل كرده است. اين در حالي است كه 
به گفته استاندار اصفهان و طبق مدارك موجود، 
هزينه هاي درم��ان بيماران در اس��تان اصفهان 
نسبت به بسياري از مراكز استان هاي ديگر كمتر 
است.  رئيس مركز باروري و ناباروري اصفهان با 
بيان اينكه وجود تخصص پزشكان و ارزان بودن 
خدمات پزش��كي، اصفهان را ب��ه قطب صنعت 
گردشگري سالمت تبديل كرده است به »جوان« 
مي گويد: »ماهانه بيماراني از عراق، كش��ورهاي 
حاش��يه خليج فارس و اروپا به مرك��ز باروري و 
ناباروري اصفهان براي دريافت خدمات پزشكي 
مراجعه مي كنند.« مهدي احم��دي مي افزايد: 
»متخصص بودن پزشكان، ارزان بودن خدمات 
پزشكي در مقايسه با برخي كشورها، راه اندازي 

و ساخت شهرك سالمت و نوس��ازي و بازسازي 
۸۰ درصد بيمارستان هاي استان داليل سفر اين 
بيماران به اصفهان اس��ت.« وي با اشاره به اينكه 
پيوند كبد و كليه، درمان ناباروري، دندانپزشكي و 
جراحي هاي چشم و زيبايي و قلب بيشترين علل 
ورود گردشگران س��المت به كشور ماست ادامه 
مي دهد: »اين در حالي است كه نرخ ارائه خدمات 
به بيماران يك دهم كش��ورهاي اروپايي است.« 
رئيس مركز باروري و ناب��اروري اصفهان با بيان 
اينكه ارزآوري هر گردشگر معادل ارزش ۲۵ بشكه 
نفت اس��ت، مي افزايد: » ارزآوري يك گردشگر 
سالمت 3 برابر بيشتر از گردشگر عادي است كه 
بايد از اين ظرفيت اقتصادي استفاده كرد.« اين در 
حالي است كه به گفته احمدي با تبليغات بيشتر 
و همكاري وزارتخانه هاي امور خارجه، بهداشت 
و درم��ان و آموزش پزش��كي و س��ازمان ميراث 
فرهنگي صنايع دس��تي و گردش��گري مي توان 

تعداد گردشگران سالمت را افزايش داد. 
   شهرك سالمت اصفهان را قطب درمان كرد 
سال ۹۴ بود كه اعالم شد اصفهان با احداث شهرك 
س��المت به عنوان قطب درماني كشور و منطقه 
مطرح شده است و حتي قادر به پذيرش بسياري از 
توريست ها از كشورهاي مختلف است.  مديرعامل 
شهرك سالمت با اشاره به احداث اين شهرك در 
اتوبان شهيد آقابابايي اصفهان گفت: » قرارگيري 
اين ش��هرك در اين محل موجب دسترسي بهتر 

و س��ريع تر مردم به امكانات درماني و پزش��كان 
متخصص و فوق تخصص مي شود.«

دكتر سيدمرتضي صفوي با اشاره به صدور مجوز 
ساخت بيمارس��تان هزار تختخوابي در شهرك 
س��المت خاطر نش��ان ك��رد: »اين ش��هرك از 
كلينيك هاي مختلف داخلي، زن��ان، راديوتراپي 
و حتي بخش تخصصي قلب تش��كيل ش��ده كه 
بهترين جراحان قلب ايران در اين مكان به بيماران 
سرويس دهي مي كنند كه اين خدمات به صورت 
زنجيره اي در س��طح بهداش��ت و درم��ان انجام 
مي ش��ود.« وي به طراحي و ساخت 3۶ كلينيك 
فوق تخصصي در شهرك سالمت اشاره كرد و افزود: 
» قرار گيري اين مركز تخصصي در اتوبان آقابابايي 
كه تنها ۱۷ دقيقه از دورترين محل شهر فاصله دارد 
موجب ارائه بهتر خدمات و اين مركز ظرف دو تا سه 

ماه آينده افتتاح خواهد شد.«
   ايران قطب درماني كشورهاي مسلمان 

خدمات خوب و ارزان پزش��كي نس��بت به ساير 
كشورهاي جهان حتي كشورهاي همسايه ايران 
را به يكي از قطب هاي گردشگري پزشكي اسالمي 
و منطقه اي تبديل كرده اس��ت.  تع��داد فزاينده 
بيمارستان ها در شهرهاي مختلف ايران، امكان 
ارائه خدمات پزش��كي و مراقبت هاي بهداشتي 
بسيار پيشرفته را براي گردشگران فراهم مي كند. 
عالوه ب��ر اين نزديك��ي مح��دوده جغرافيايي و 
ش��باهت هاي فرهنگي و مذهبي باعث مي شود 
كشور ايران از لحاظ گردش��گري سالمت مورد 
توجه كشورهاي جهان اس��الم باشد، به گونه اي 
كه تعداد بسياري از گردشگران كشورهاي تركيه، 
عراق، پاكستان و حتي هند به ايران سفر مي كنند 
و خدمات چشم پزش��كي، دندانپزشكي، قلب و 
عروق، پيوند كليه و جراحي هاي عمومي را در اين 

كشور انجام مي دهند. 
   امكانات مناسب براي درمان بيماران سرطاني 
روند رو به رشد برخي بيماران كه درمان آنها نياز 
به متخصصان با تجربه و امكان��ات به روز درماني 
دارد موجب شده تا برخي مراكز درماني استان ها 
در اين زمينه گام هاي خوبي بردارند كه به عنوان 
نمونه مي توان از امكانات خوب اصفهان در زمينه 
درمان بيماران سرطاني نام برد.  در اين ميان يكي 
از مراكزي كه توانسته گام هاي خوبي در اين زمينه 
بردارد، مركز آموزش درماني سيد الشهداي اصفهان 
است.  رئيس مركز آموزشي درماني سيدالشهداي 
اصفهان با تأييد اين مهم مي گويد: » روزانه حداقل 
۶۵۰ بيمار س��رطاني در اين بيمارس��تان تحت 
خدمات تشخيصي و درماني قرار مي گيرند.« حميد 
امامي مي افزايد: »بيمارستان سيدالشهداي اصفهان 
تنها مركز تخصصي پيشگيري و درمان سرطان در 
استان اصفهان بوده و از تجهيزات پزشكي مناسب، 
نيروي انس��اني متعهد و متخصص دانش��گاهي 

برخوردار است.«
وي ادامه مي دهد: » تمامي تجهيزات پزشكي اين 
بيمارستان مطابق استانداردهاي روز اروپا بوده و 
بخش راديوتراپي نيز با نظارت مستمر سازمان هاي 
نظارتي مرتبط از جمله انرژي اتمي و متخصص 
فيزيك پزشكي فعاليت مي كند به طوري كه اين 
بخش يكي از فعال ترين مراكز راديوتراپي كشور 
است كه روزانه حدود 3۲۰ بيمار در اين بخش به 

درمان خود مي پردازند.«

وجود پزشكان متخصص در كنار امكانات خوب درماني و تجهيزات به  روز 
در برخي استان هاي كشور از جمله فارس، خراسان رضوي، كرمانشاه، 
اردبيل و هرمزگان از جمله مزايايي است كه سبب شده تا اين مناطق در 
زمينه خدمات پزشكي به قطب هاي درماني كشور تبديل شوند و عالوه 
بر خدمت رساني به مردم خود و استان هاي همجوار، پاي خارجيان را براي 
درمان بيماري هاي خود به اين مناطق باز  و كس�ب درآمد كنند. در اين 
ميان اصفهان نيز از جمله استان هاي كشور به شمار مي رود كه توانسته 

در س�ال هاي اخير به يكي از مهم ترين قطب هاي درماني كشور تبديل 
شود. اين در حالي است كه گردش�گر پذير بودن اين استان باعث شده 
تا مس�افران خارجي كه براي درمان خود به اين شهر سفر مي كنند در 
كنار اين مهم به ديدن نقاط تاريخي، فرهنگي و گردشگري نيز بپردازند؛ 
موضوعي كه موجب شد تا رئيس مركز باروري و ناباروري اصفهان اعالم 
كند: »تخصص پزش�كان در كنار ارزان بودن خدم�ات درماني موجب 
ش�ده تا اين اس�تان به يكي از قطب هاي درمان كش�ور تبديل شود.«

زرش����ک ب�ه 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

عن�وان محصول 
اس���تراتژيک 
استان خراسان جنوبي شناخته مي شود. محصولي 
كه ضمن تضمين اشتغال روستاييان، هر ساله به 
بيش از 30 كش�ور دنيا از جمله آلمان، اس�تراليا، 
اتريش، هلند، امارات متحده عربي و امريكا صادر 
مي شود و ارزآوري خوبي را براي كشور رقم مي زند. 
با اين حال اين محصول هنوز از وجود صنايع تبديلي 
و فرآوري كافي محروم است؛ صنايعي كه مي توانند 
ب�ه ارزآوري بيفزايند و ب�ا افزايش تولي�د، رونق 
كشاورزي را هم براي خراسان جنوبي فراهم كنند. 

    
بيش از ۹۸ درصد زرشك ايران در استان خراسان 
جنوبي توليد مي ش��ود؛ محصولي استراتژيك كه 
عالوه بر تأمين نياز داخلي هر س��اله به بيش از 3۰ 
كشور دنيا از جمله آلمان، استراليا، اتريش، هلند، 
امارات متحده عربي و امريكا هم صادر مي ش��ود؛ 
چراكه تنها نوع بي دانه آن فقط در استان خراسان 
جنوبي در اي��ران كش��ت مي ش��ود. از همين رو 
خارجي ها تا فصل برداشت زرشك در ايران يعني 
پاييز منتظر مي مانند تا اين ميوه ايراني را خريداري 
كنند؛ ميوه اي كه بخش عم��ده آن به صورت خام 
و فله  به فروش مي رسد، بنابراين كارشناسان نبود 
صنايع تبديلي و فرآوري را بزرگ ترين مانع بر سر راه 

توليد گسترده محصول زرشك مي دانند. 
   قائنات در صدر توليد زرشک ايراني

با اينكه بيشترين حجم از زرشك ايراني به صورت 
خام به فروش مي رس��د، اما مدير صنايع تبديلي و 
غذايي سازمان جهاد كش��اورزي خراسان جنوبي 
مي گويد: »درحال حاضر تعداد ۱۰ كارخانه فرآوري 

زرشك با ظرفيت ۱۱ هزار و 3۴۸ تن در استان فعال 
اس��ت.«  احمد بيكس همچني��ن اضافه مي كند: 
» در سالن هاي بهداش��تي زرشك، خشك كردن 
محصول از حالت خرمني به نيمه صنعتي تبديل و 
براي خشك كردن آن با كيفيت مطلوب و مناسب 
اقدام مي ش��ود.« وي ادامه مي دهد: » 3۸۰ سالن 
بهداشتي زرش��ك براي نگهداري و خشك كردن 
اين محصول در استان مجوز دريافت كرده است كه 
ظرفيت اسمي اين مكان ها 3۹ هزار تن و ظرفيت 
عملي آنها ني��ز ۷هزار و ۸۵۶ تن اس��ت.«  گفتني 
است كه بيش��ترين سطح زير كش��ت زرشك در 
خراس��ان جنوبي با ۴هزار و ۲33 هكتار مربوط به 
قائنات است كه مدير صنايع سازمان جهاد كشاورزي 
خراسان جنوبي با اش��اره به تعداد كل بهره برداران 

زرش��ك در اين اس��تان بيان مي كند: » زرشك به  
عنوان يكي از محص��والت اس��تراتژيك از منابع 
درآمدي ۲۵ هزار نفر از كش��اورزان استان است.« 
بيكس اضافه مي كند: » سال گذش��ته ۱۹ هزار و 
۵۰ تن زرشك از ۱۵ هزار و ۵۶3 هكتار باغ هاي اين 
محصول برداشت شد كه امسال نيز برداشت زرشك 
در استان از نيمه مهر آغاز مي شود و تا اواخر آذر با 

توجه به شرايط آب و هوايي ادامه دارد.«
   خام فروشي بزرگ ترين مشكل كشاورزان

با توجه به اين حجم از توليد زرش��ك در خراسان 
جنوب��ي و اش��تغال درص��د بااليي از كش��اورزان 
اين استان به كش��ت زرش��ك، ضروري است كه 
تعداد كارخانه هاي ف��رآوري و تبديلي يا افزايش 
يابد يا ظرفيت ش��ان باال برود. كارخانه هايي كه با 

فعاليت ش��ان مي توانند باعث درخشش نام ايران 
به خصوص خراس��ان جنوبي در دنيا شوند چراكه 
به گفته كارشناسان در حال حاضر بيشتر زرشك 
اس��تان به صورت خام به فروش مي رسد. اين نيز 
در حالي است كه با بس��ته بندي زرشك يا تبديل 
آن به محص��والت ديگري همچون آب زرش��ك، 
شربت، كنسانتره، پودر، مربا و غيره مي توان عالوه 
بر تضمين اش��تغال روس��تاييان، ارزآوري بهتري 
هم براي استان رقم زد. با اين حال به گفته استاندار 
خراسان جنوبي خام فروشي به يك معضل تبديل 
شده است. محمدصادق معتمديان اضافه مي كند: 
» خراس��ان جنوبي داراي محص��والت راهبردي 
از جمله زعفران، زرش��ك و عناب است كه بخش 
عمده آنها به صورت خ��ام صادر مي ش��ود.« اين 
مس��ئول اس��تاني تأكيد مي كند: » بايد شرايطي 
فراهم ش��ود كه درآمد و ارزش افزوده محصوالت 
كشاورزي به دست مردم برس��د و دالل ها سودي 
نبرند.« استاندار خراسان جنوبي ادامه مي دهد: » 
در زمينه كشاورزي و دامپروري منطقه در نشست 
جمع بندي شهرستان مصوباتي خواهيم داشت كه 
اميد است با اجراي اين مصوبات كمكي به اين قشر 
زحمتكش داشته باشيم.« گفتني است كه ساالنه 
بيش از ۱۹ هزار تن از اين محصول استراتژيك در 
استان خراسان جنوبي توليد مي شود كه براي ۱۱ 
هزار تن آن ظرفيت فرآوري در استان وجود دارد. 
البته اين حجم هم فرآوري نمي شود و بخش عمده 
زرشك استان به صورت خام به مناطق ديگر منتقل 
مي شود؛ مشكلي كه با برنامه ريزي مناسب از سوي 
متوليان برطرف شدني است و مي تواند در صورت 
رفع مشكل در آينده نه چندان دور محركي براي 

اقتصاد استان باشد.

19هزارتنزرشکخراسانجنوبيهمچنانخامفروشيميشود
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 دروازه هاي اصفهان
 براي جذب توريست هاي درماني باز شد

اصفهان با دارا بودن ۵۸ بيمارستان دولتي و خصوصي و بيش از ۶ هزار تخت يكي از غني ترين استان ها در زمينه خدمات درماني به شمار مي رود

88498441سرويس  شهرستان

 450 روستاي اردبيل 
در معرض سيل قرار دارد     

از يكهزار و 200 روستايي كه در استان     اردبيل
باالي 20 خانوار هستند، 450 روستاي 
اردبيل در معرض حوادث سيل ناشي از طغيان رودخانه ها قرار دارند. 
مديركل بنياد مسكن استان اردبيل گفت: اگر اقدامات الزم در اين زمينه 
انجام نشود زماني كه سيل و بارندگي هاي ش��ديد در روستاهاي معرض 
آسيب اتفاق بيفتد بسياري از روستاهاي استان دچار خسارات مالي و جاني 
غيرقابل جبران خواهند شد.  فرهاد سبحاني افزود: اجراي پروژه هاي طرح 
هادي و بازسازي خانه هاي تخريب شده توسط بنياد مسكن در استان با 
جديت و اهتمام ويژه در دس��تور كار قرار گرفته است كه در اين زمينه از 
دستگاه هاي اجرايي استان انتظار داريم نسبت به نظارت بر صدور پروانه 
ساخت بنا در حريم رودخانه ها و سيالب ها اقدام كنند.  وي با بيان اينكه از 
يكهزار و ۲۰۰ روستايي كه در استان باالي ۲۰ خانوار هستند،۴۵۰ روستاي 
اردبيل در معرض حوادث سيل ناشي از طغيان رودخانه ها قرار دارند، ادامه 
داد: جلب مشاركت هاي مردمي و استفاده از اعتبارات ملي بنياد مسكن براي 
بهسازي معابر روستايي و بازسازي خانه هاي تخريب شده تاكنون توانسته به 
سطح قابل قبولي برسد كه درصدد هستيم با در نظر گرفتن نياز روستاها در 

راستاي توسعه برنامه هاي ساخت  خانه هاي روستايي استان گام برداريم.

 برگزاري چهارمين همايش بزرگ 
»قرآنيان گلستان«     

چهارمين همايش و گردهمايي بزرگ     گلستان
قرآنيان در گلس�تان به ياد ش�هداي 
خدمت و با حضور رياس�ت س�ازمان دارالقرآن الكريم كش�ور و 
چهره ه�اي ممتاز قرآن�ي اس�تاني و بين المللي برگزار مي ش�ود. 
رئيس اداره امور قرآني اداره كل تبليغات اسالمي گلستان گفت: براي 
بهره مندي از پيام هاي آسماني و توس��عه و ترويج فرهنگ و آموزه هاي 
قرآني در ماه مبارك رمضان برنامه هاي متنوعي پيش بيني شده است. 
وي با بيان اينكه چهارمين همايش و گردهمايي بزرگ قرآنيان در استان 
امسال به ياد شهداي خدمت و با حضور رياست سازمان دارالقرآن الكريم 
كشور و چهره هاي ممتاز قرآني اس��تاني و بين المللي برگزار مي شود، 
افزود: كاروان قرآني سفيران نور با حضور چهره هاي ممتاز قرآني استان 
گلستان و بين المللي و بخش هاي متنوعي همچون تالوت قرآن و بخش 
ويژه تدبر در ق��رآن و فهم معارف قرآن كريم از روز هش��تم ماه مبارك 
رمضان آغاز شده است و تا بيست و چهارم اين ماه ادامه دارد.  حسيني 
واعظ خاطرنشان كرد: برگزاري كرسي هاي تالوت و تفسير قرآن كريم 
در ۹ شهر استان گلستان )كردكوي، گرگان، علي آبادكتول، خان ببين، 
نگين شهر، آزادشهر، گنبدكاووس، مينودش��ت و كالله( و بيش از 3۰ 
محفل قرآني از ديگر برنامه هاي ارزشمند در حال اجرا در استان گلستان 
در ماه مبارك رمضان است.  حس��يني واعظ افزود: اين همايش در روز 
ش��انزدهم ماه مبارك رمضان همراه با ضيافت افطار به همت خيران و 
به ميزباني گنبدكاووس برگزار خواهد ش��د.  وي اظهار داشت: برپايي 
نمايشگاه جش��ن رمضان در پارك ش��هر گرگان به همت مؤسسات و 
تش��كل هاي قرآني، برگزاري كارگاه ها و نشست هاي علمي تخصصي 
س��بك زندگي قرآني و اعزام قاريان و چهره هاي ممتاز قرآني استاني و 
بين المللي از ديگر برنامه هاي قرآني استان در ماه مبارك رمضان است. 

 پيگيري ساخت موزه دفاع مقدس در بوشهر     
ساخت موزه دفاع مقدس را به عنوان     بوشهر
يک تكلي�ف مهم ب�ا جدي�ت دنبال 
مي كنيم و از استاندار و مسئوالن استان به ويژه شهردار و معاون 
عمراني استانداري انتظار داريم مساعدت الزم را انجام دهند تا اين 

كار بزرگ به سرانجام برسد. 
مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان با بيان مطلب 
فوق اظهارداشت: با توجه به حماسه آفريني رزمندگان بوشهري در چهار عرصه 
زميني، هوايي، دريايي و جنگ هاي نامنظم در دوران دفاع مقدس، تأسيس 
موزه تخصصي در اين بخش ضروري است.  سردار غالمعلي كفاش با اشاره به 
وعده مسئوالن استان براي واگذاري زمين براي ساخت موزه دفاع مقدس بيان 
كرد: راه اندازي اين مركز فرهنگي فرصتي است تا افتخارات رزمندگان استان 
بوشهر معرفي شود و در معرض ديد عموم قرار گيرد.  مديركل بنياد حفظ آثار و 
ارزش هاي دفاع مقدس استان بوشهر تصريح كرد: اولين پاسخ هوايي به صدام 
از بوشهر انجام شد و دو ساعت بعد از حمله عراق، خلبانان از بوشهر براي مقابله 
با عراق ها به پرواز درآمدند ولي اين مسائل تا كنون به خوبي تشريح نشده است.  
كفاش خاطرنشان كرد: اصحاب رسانه سعي و تالش كنند كه شهداي استان 
بوشهر معرفي شوند و در آينده بتوانيم كتاب هايي را از شهدا چاپ كنيم.  وي 
از معرفي فرماندهان شاخص هر استان به مناسبت سوم خردادماه خبر داد و 
افزود: از جمله برنامه ها مي توان به برگزاري همايش تجليل از خانواده ايثارگران 
عمليات بيت المقدس، ديدار با خانواده شهداي عمليات بيت المقدس، مصاحبه 
با فرماندهان دفاع مقدس، خاطره گويي و تجليل از رزمندگان، همايش نيروهاي 
مسلح، غبارروبي قبور شهدا، برگزاري كارگاه هاي قصه گويي، مسابقه نقاشي 
ويژه معلوالن، افتتاح سايت سرداران شهيد استان بوشهر، همايش ايثارگران و 

اجراي برنامه هاي متنوع در خصوص حماسه مردم دزفول اشاره كرد.

محمدرضا سوري
   گزارش يك

 سيل ها محصول فرسايش خاك 
توسط خودمان بود

وضعيت فرس��ايش خاك در ايران آنقدر اسفناك است كه نمي توان از 
آن چشم پوشي كرد. حاال و بر اساس آمارهاي رسمي، اعالم شده كه در 
دهه هاي گذشته ۱۲ برابر بيشتر از زماني كه ايران نياز به خاك سازي 

داشته، خاك از دست داده است. 
با اين اوصاف و با توجه به اينكه بارندگي نيز يكي از عوامل مهم فرسايش 
خاك به شمار مي رود، در س��يالب هاي اخير كه محصول بارش هاي 
شديد با دوره بازگشت ۵۰ تا ۲۰۰ س��اله بود، بخش زيادي از زمين ها 
آسيب ديدند.  فرس��ايش خاك در اثر بارندگي ها بستگي به وضعيت 
پوشش گياهي هر منطقه دارد. به همين خاطر و به دليل دخالت هايي 
كه در طبيعت ايران صورت گرفته و تغيير كاربري ها و ساخت مسكن، 
پل ها و جاده ها، در برخي از مناطق، ميزان خسارات وارده بسيار زياد و 
شديد بود.  در سيل هاي اخير اما در مناطقي كه پوشش گياهي خوبي 
وجود داشت يا در اراضي كشاورزي كه كشت هاي پاييزه داشتند، اين 

پوشش ها توانستند از خاك محافظت كنند. 
تشكيل ۷ تا ۸ سانتي متر خاك بين ۱۰۰ تا هزار سال زمان نياز دارد و 
اين در حاليست كه بنا به داليل انساني و طبيعي، ميزان فرسايش خاك 
در ايران به طور متوسط ۶ تن در هكتار در سال است كه اين ميزان بيش 
از حد قابل تحمل فرس��ايش بوده و باعث شده كه در برخي مناطق به 
طور كلي خاك از دست برود. در اين شرايط ميزان جذب رطوبت خاك 
كاهش يافته و در زمان وقوع سيل، سيالب به جاي جذب در زمين به 

رواناب تبديل مي شود. 
با اينكه ميزان فرسايش خاك در ايران بر مبناي كمترين برآورد، يعني 
متوسط ۶ تن در هكتار در سال اعالم مي شود، اما پيش بيني مي شود 
اين ميزان فرس��ايش در برخي مناطق 3۰ تا ۴۰ تن در هكتار در سال 
برسد و در برخي ديگر از مناطق مانند جنگل هاي بكر يا مراتع تخريب 

نشده مقدار آن نزديك به صفر باشد. 
علت اصلي فرس��ايش خاك در ايران مربوط به دو دسته »طبيعي« و 
»انساني« مي شود. عوامل طبيعي شامل قرار گرفتن ايران در منطقه 
خشك و نيمه خشك كره زمين و كوهس��تاني بودن آن است و عوامل 
انساني در درجه اول مربوط به تخريب پوشش گياهي و تغيير كاربري 
اراضي و مديريت نادرس��ت اراضي كشاورزي مي ش��ود، ضمن آنكه با 
چراي بي رويه دام و قطع درختان جنگل نيز فرسايش خاك را سرعت 
مي بخشد.  نبايد فراموش كرد در فعاليت هاي عمراني نظير جاده سازي 
نيز توجه چنداني به اصول حفاظت خاك نمي شود و همه اين عوامل 
دست به دست هم داده اند تا ميزان فرس��ايش خاك بيش از ۱۲ برابر 
حد قابل تحمل باش��د.  البته زمين لغزش نيز نوعي فرسايش خاك به 
شمار مي آيد و مسئله اصلي در سيالب ها، ناپايداري هايي است كه ايجاد 

مي شود و در سيل هاي اخير نيز شاهد اين مسئله بوديم. 
پس از وقوع سيل در چند استان كش��ور، دهها زمين لغزش در استان 
لرستان فعال ش��ده اس��ت. در صورتي كه اقدامات مديريتي براي اين 
پديده صورت نگيرد، اين زمين لغزش ها تا سال ها مي توانند منشأ توليد 
رسوب باشند. به اين معني كه با هر بارندگي بخشي از رسوبات آنها وارد 
رودخانه ها مي شود كه پيامدهايي چون آلودگي هاي آب ها و پر شدن 
سدها را در پي دارد.  همچنين يكي از مسائل اصلي كه پس از گذشت 
چندين دهه همچنان الينحل باقي مانده است، شخم و شيار در جهت 
شيب اراضي پرشيب است و الزم است وزارت جهاد كشاورزي به لحاظ 
تكنيكي و تأمين ابزارآالت و ماشين آالت مناسب اين مسئله را مرتفع 
كند.  بررسي دوره هاي بازگشت بارندگي ها و سيالب ها نشان مي دهد 
دوره بازگشت سيالب ها بيشتر از دوره بازگشت بارش ها است. اتفاقي 
كه شامل پيام مهمي است و آن هم اينكه پوشش گياهي ايران زمين 
تخريب شده است. از اين رو اگر اين بارش ها در ۱۰ تا 3۰ سال گذشته 

رخ مي داد، به اين ميزان خسارت وارد نمي كرد. 
سيل استان هاي ايالم، لرستان و گلستان مربوط به سال جاري نيست، 
بلكه خود ما زمينه سازي براي جاري شدن اين سيل را از حدود ۵۰ سال 
پيش آغاز كرديم و مس��يري را طي كرديم كه تاب آوري زمين به اين 
ميزان كاهش يابد و چنين بارش هايي بتواند سيل بزرگ و ويرانگري را 

ايجاد كنند. به عبارت ديگر ما آستانه تحمل كشور را كاهش داديم.

برگزاري ويژه  برنامه  سالگرد آزادسازي 
خرمشهر در آذربايجان غربي 

  آذربايجان غربي مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع 
مقدس آذربايجان غرب�ي از برگزاري 20 
ويژه برنامه  سالگرد حماسه آزادسازي خرمشهر در سطح استان خبر داد. 
س��رهنگ جليل وحيدي گفت: اين ويژه برنامه ها ديدار با خانواده شهدا، 
مراسم صبحگاه مشترك و همايش نيروهاي مسلح، برگزاري مراسم ۴3 
شهيد اروميه، برگزاري شب احيا سر مزار شهداي گمنام، برپايي ايستگاه هاي 
صلواتي در شب هاي قدر به همت بسيج اصناف، حضور مسئوالن در مراسم 
نماز جمعه، برگزاري مسابقات رالي، نواختن زنگ مقاومت در مدارس به 
ياد شهيد مهدي باكري، غبارروبي مزار شهدا و مس��ابقه رالي جانبازان و 
معلوالن را شامل مي شود.  وي از به صدا در آمدن زنگ مقاومت در مدارس 
آذربايجان غربي به ياد شهيد باكري همزمان با سوم خردادماه امسال خبر 
داد و افزود: شهيد باكري از الگوهاي بي نظير هشت سال دفاع مقدس است 
كه بايد زندگي و شيوه راه وي به نسل آينده منتقل شود.  مديركل حفظ آثار 
و نشر ارزش هاي دفاع مقدس آذربايجان غربي ادامه داد: آزادسازي خرمشهر 
پيامدهاي بس��ياري براي ايران داشته اس��ت كه باال رفتن روحيه مردم و 
رزمندگان، باال رفتن وحدت و انسجام نيروهاي مسلح، برآورده شدن مطالبه 
مردم، باال رفتن قدرت نفوذ ايران در منطقه و باال رفتن قدرت ديپلماتيك 
جمهوري اسالمي در سطح جهاني نمونه اي از آن است.  وي افزود: بعد از 
گذشت سال ها از جنگ حال وظيفه تبليغ رشادت هاي رزمندگان اسالم بر 
عهده تمام سازمان ها قرار گرفته است و بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع 
مقدس در سی و هفتمين سالروز پيروزي عمليات بيت المقدس و آزادسازي 
شهر خرمشهر برنامه هايي را با ش��عار ما پيروزيم از تاريخ )يكم الي چهارم 

خرداد( به مدت چهار روز برگزار خواهد كرد.

شهردار مشهد خبر داد
 اجراي 12 پروژه بزرگ عمراني تا شهريور 

در مشهد مقدس 
با افتتاح دو يا س�ه پروژه در هر ماه تا    خراسان رضوي
ش�هريور ماه س�ال جاري ح�دود 12 
پروژه بزرگ عمراني در شهر مقدس مش�هد اجرايي مي شود و به 
بهره برداري مي رسد و تالش ها براي بهره برداري از ايستگاه هاي 
پايان�ي خط 2 قطار ش�هري نيز ت�ا پايان فص�ل بهار ادام�ه دارد. 
شهردار مشهد مقدس با توضيح در مورد زمان بهره برداري از ايستگاه هاي 
پاياني خط ۲ قطار ش��هري اين ش��هر گفت: بهره برداري از ايستگاه هاي 
پاياني خط ۲ قطار ش��هري تا جام عس��ل تا پايان فصل بهار مورد تأكيد 
است. همچنين ايستگاه هاي مياني الندشت و كوهسنگي تا پايان شهريور 
ماه بايد تكميل شود و اسناد براي خط 3 قطار شهري نيز همان زمان بايد 
آماده س��ازي ش��ود.  محمدرضا كاليي تأكيد كرد: ضروري است در بازه 
زماني يكي دو ساله پروژه هايي كه آغاز مي ش��ود، به اتمام برسد تا پروژه 
نيمه تمامي براي دوره بعدي باقي نگذاريم. همچنين پروژه آسفالت معابر به 
متراژ 3ميليون و ۵۰۰ هزار متر مربع را در دستور كار قرار داديم. اين پروژه 
نيز از نيمه خرداد ماه آغاز مي شود و تا نيمه آبان ماه كار به اتمام مي رسد.  
اين مس��ئول با اش��اره به اينكه ش��هرداري هاي مناطق با قوت به اجراي 
برنامه هاي ماه مبارك رمضان پرداختند و ۱۰ تا ۱۲ پروژه بزرگ عمراني 
به زودي در شهر مقدس مش��هد اجرايي مي شود، گفت: بدين ترتيب هر 
ماه، دو يا سه پروژه را مي توان آغاز كرد. مدل اين پروژه ها نقدي است و بايد 
بتوانيم تا شهريورماه پروژه هاي ياد شده را اجرايي و كار را شروع كنيم.  وي 
ادامه داد: وعده اي كه به مردم داده ايم را انجام مي دهيم، اين منفعت را به 
دوستي و رفاقت ترجيح مي دهيم و به جد پيگير اين موضوع هستيم. قرار 
است كارهاي زمين مانده در پروژه توس را به سرانجام برسانيم كه نيازمند 
هم افزايي معاونت ه��ا و مديريت هاي مختلف در اين زمينه اس��ت. توس 
نيازمنِد هم پيوندي بين تمام بخش هاس��ت و بايد به آن سرعت بخشيد.  
شهردار مشهد مقدس عنوان كرد: شوراي سيما و منظر ظرف ۲۰ روز آينده 
تشكيل مي شود چراكه سيما و منظر داراي ابعاد فرهنگي، خدمات شهري، 
شهرسازي و فني عمران اس��ت. به طوري  كه حدود ۸۰ ميليارد تومان به 
صورت مستقيم براي اين منظور اختصاص يافته است. در اين راستا حذف 

نازيبايي هاي بصري، زيباسازي ديواره پل ها و غيره مد نظر است. 

رضا نقيلو – كارشناس كشاورزي


