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تحلیل خبر

مرگ الکلی

مصرف نوشابههای الکلی
به قدمــت تاریخ اســت که
انواع مــواد و فرآوردههای آن
در چهار گوشه جهان متفاوت
است اما همه آنها در یک چیز
که داشتن الکل باشد مشترک
هســتند الکلی کــه ذکریای
رازی دانشــمند بزرگ ایرانی
آن را کشف کرد.
الکل در پزشکی مصارف زیادی دارد و به بیماران در درمان
کمک میکند اما بعد از ممنوعیت نوشابههای الکلی در ایران
که اقدام بجایی بود متأسفانه مصرف آن در سالهای اخیر رو
به افزایش است.
مقــداری از آن که به طور قاچاق از مرزها وارد میشــود
بخصوص مرزهای غربی کشــور و مابقی در آشــپزخانههای
خانگی تولید میشود.
حتم ًا شــنیدهاید که در ســالهای اخیر تعــداد زیادی از
هموطنان بر اثر مصرف نوشــابههای دستساز و تقلبی جان
خود را از دســت دادهاند و عدهای هم از نعمت بینایی محروم
شدهاند.
قبــل از انقــاب حکمــا بر این عقیــده بودند کــه باید
فرهنگســازی کرد و آنقدر کتابخانهها زیاد شــود که دیگر
کســی سراغ مراکز فروش مشــروبات الکلی نرود .البته درب
این مراکز بعد از انقالب بســته شــد ولی آن طوری که باید
و شــاید فرهنگسازی نشــد و هنوز عدهای بر این باورند که
تفریح و تفرج و شــادی در بطری خالصه میشود و اما نسخه
روزنامه کیهان برای این ناهنجاری این اســت که (به جهنم
که میمیرند چشمشان کور عرق کوفت نکنند تا سقط نشوند.
اص ً
ال این جرثومههای پلیدی برای چه باید زنده باشند) ضمن
اینکه نظر هر کســی محترم است اما چرا ما همیشه چکشی
عمل میکنیم و یا حذف میکنیم گاهی هم صورت مسأله را
به کلی پاک میکنیم.
الکلیســم هم مانند مواد مخدر نوعی اعتیاد اســت و افراد
معتاد را بیمار میدانند نه مجرم پس باید بیماران را مداوا کرد.
آمریکا ممنوعیت مشــروبات الکلی را تجربه کرد که باعث
قاچاق آن شد و باندهای بزرگ مافیایی از قاچاق آن حسابی به
ثروت و قدرت رسیدند .قاچاقچیان مسلح آن را به اقصی نقاط
کشور میرساندند و باعث معضالت اجتماعی و حتی کشوری
شدند و در رابطه با آن کتابها نوشته و فیلمها ساخته شد.
در کشــور ما نه تنها مشــروبات الکلی بلکــه مواد مخدر
هم ممنوع هســتند و خیلی چیزهای دیگر که ممنوعیت آنها
نتوانســته تأثیر چندانی روی مصرفشان داشته باشد .قاچاق
هم ممنوع است .پولشویی هم ممنوع است اما میزان تأثیر این
ممنوعیتها یکسان نیست چرا؟

کاهش  ۲۳درصدی آمار سوانح و
تصادفات رانندگی در شیراز

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری شــیراز از کاهش
 ۲۳درصدی آمار ســوانح و تصادفات رانندگی در  7ماه گذشته
سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال  ۹۶خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شــهرداری شیراز ،مجتبی
زوربخش با اشــاره به اینکه تعداد فوتی های  7ماهه گذشــته
ســال  ۹۷در مقایسه با مدت مشــابه سال قبل  ۳۰نفر کاهش
داشــته ،اظهار داشت :بر اساس آمار رســمی   تعداد فوتی های
 7ماهه ســال  ۱۳۰ ،۹۶نفر و در سال جاری  ۱۰۰نفر گزارش
شــده و با تمهیدات اندیشیده شده این میزان  ۲۳درصد کاهش
یافته است.
وی تعامل با پلیس راهور و بازیدهای کارشناســی به همراه
این نهــاد را یکی از علل کاهش تصادفات رانندگی در شــهر
شــیراز دانست و خاطر نشان کرد :در طول  7ماه گذشته تعداد
 28جلسه و بیش از  ۷۰بازدید در سطوح مدیریتی و کارشناسی
مشــترک بین شهرداری شیراز و پلیس راهور برگزار شده است
تا به طور دقیق مســائل و معضالت بررســی و برای حل آن
برنامه ریزی و پیگیری شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز افزود :در حال
حاضر بیش از  ۱۷۰نقطه حادثه خیز در شــهر شیراز شناسایی
شده که  83مورد آن طی  7ماه گذشته رفع و نقاط باقیمانده به
تدریج تا پایان سال و بر اساس اولویت اصالح می   شود.
دکتــر زوربخش با تاکید بر لــزوم آموزش فرهنگ ترافیک
به شهروندان عنوان کرد :همزمان با اجرای طرح های هندسی
ایمن ســازی و اصــاح معابر و آموزش فرهنــگ ترافیک به
شهروندان باید تمامی   دستگاههای متولی و سازمان های مردم
نهاد عزمی   همگانی جهت تغییر سبک زندگی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه شهرها برای آسایش ،امنیت و خدمات
دهی بهتر به شهروندان ایجاد شده اند ،تصریح کرد :در توسعه
شــهر باید محور تمامی   فعالیت ها و اقدامات انسان باشد .امروز
نگاه دنیا به حمل و نقل ،نگاهی مبتنی بر توسعه زیرساختهای
حمل و نقل عمومی   در راســتای به حداکثر رســاندن استفاده
از وســایل حمل و نقل عمومی   در ســفرهای درون شهری و
کاهش اســتفاده از خودروهای شخصی با توسعه خطوط مترو،
پیاده روها ،پیاده راهها ،مســیرهای دوچرخه ،خودروهای برقی
کوچک ،تراموا و اتوبوس برقی است.

برگزاری دو دوره آموزشی در اداره
کل راه وشهرسازی الرستان

در جهت افزایش آگاهی مدیران و مهندســان دو دوره کالس
آموزشی در این اداره کل برگزارشد و در مجموع بیش از  200نفر
از کارکنان و مهندسان شهرستان از این کالس ها بهره مند شدند.
به گزارش روابط عمومی   اداره کل راه وشهرسازی الرستان ،در
راستای اعمال ماده  35قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و
بازدیدهای گروه نظارت عالیه اداره کل راه و شهرسازی الرستان
و با توجه به اهمیت موضوع آشنایی هرچه بیشتر مهندسان با نتایج
آزمایشات بتن ،خاک و آسفالت و بررسی و تحلیل و استفاده از این
نتایج در کنترل و بهبود کیفییت ســاخت یه دوره کالس مذکور
برگزار شــد و دومین دوره آشــنایی با شرایط عمومی ،نگهداری
و اســتفاده از ضد یخ ،گریــس ،ضد یخ گازوئیــل ،روانکارهای
موتور ،دنده و هیدرولیک در محل سالن اجتماعات این اداره کل
برگزار شد.
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آیتا ...دژکام:

هرکس انقالب و نظام را دوست دارد چه
کارت داشته باشد چه نداشته باشد بسیجی است

ارتباطات دوستانه بین ادیان در ایران
باید الگوی دیگر کشورها باشد

اجرای  703ویژه برنامه هفته بسیج در سپاه ناحیه بقیهاله

پایان رقابت افزون بر  2هزار اثر در دومین جشنواره نشریات
دانشجویی دانشگاه شیراز

احمد رضا سهرابی

فرمانده سپاه ناحیه بقیهاله(عج) شیراز بر این باور
اســت که هر کس انقالب و نظام را دوست دارد و
در جهت تحقــق آرمانهای انقالب گام برمیدارد،
چه کارت بســیجی داشته باشــد چه نداشته باشد
"بسیجی" است.
ســرهنگ پاســدار محمدجعفــر دوســتدار با
گرامیداشــت هفته "بســیج" با اشــاره به  4دهه
کینهتوزی و دسیســه دشــمنان انقــاب و نظام
جمهوری اســامی یادآور شــد که هر کدام از این
توطئهها در طول  40ســال اخیر میتوانســت هر
نظامی را ســرنگون کند اما حضور بســیجیوار و
همیشــه در صحنه مردم در طول این سالها ،همه

نقشهها را نقش بر آب کرد.
او که در نشســتی با حضور خبرنگاران در شیراز
ســخن میگفت به ابعاد گوناگون بسیج اشاره کرد
و گفت :بســیج ،عرصههای بسیار متنوعی همچون
ســازندگی ،جهادی ،محرومیتزدایــی و فرهنگی
دارند که یکی از ابعاد آن نظامی و دفاعی است.
فرمانده سپاه ناحیه بقیهاله(عج) شیراز در همین
رهگذر با گرامیداشــت هفته بســیج ،از پیشبینی
اجرای  703ویژه برنامه در سطح پایگاهها ،حوزهها
و اقشار این ناحیه خبر داد و شماری از شاخصترین
برنامهها را به این شــرح اعالم کرد :اعزام  2هزار
دانشآموز بســیجی در قالب "راهیــان نور"20 ،
یادواره شــهدا ،اجرای طرح شــهید بهنام محمدی

با هدف پیوند ســه حوزه خانواده ،مسجد و مدرسه،
تور دوچرخهســواری "رهروان شــهدا" از ســوی
دانشآموزان بسیجی ،حضور حلقههای صالحین در
مراسم نماز جمعه ،گلباران قبور مطهر شهدا ،اجتماع
بزرگ بسیجیان و تجلیل از بسیجیان نمونه ناحیه در
ورزشگاه شهید دستغیب ،اجرای طرح "ایران یار" با
هدف حضور و آشــنایی دانشآمــوزان با تولیدات
داخلی کارخانجات شــیراز ،برگزاری مسابقه قرآنی
"صراط" ،طرح "میز خدمت" در محالت و مساجد
با حضور مســئوالن ،اجرای مسابقه "رزمآوران" در
محله سنگ سیاه 65 ،نشست فرهنگی 45 ،برنامه
اکــران فیلمهای دفاع مقــدس و مقاومت ،یادواره
شهدای آبروی محله و ...

در نشست خبری دکتر طالعی مطرح شد؛
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صفد ر د وام

رئيس بخش جراحى ســرطان دانشگاه علوم
پزشــكى شيراز گفت :براى نخســتين بار كنگره
جهانى جراحى ســرطان از روزهای هفتم تا نهم
آذر ماه در هتل شیراز برگزار خواهد شد.
دكتر عبدالرســول طالعى ديروز در نشســت
خبرى با خبرنگاران كه در محل دفتر مدير بخش
جراحى بيمارستان شهيد فقيهى شيراز برگزار شد،
اظهار داشــت :در ســال  ١٣٩٦تعداد يك هزار و
 ٢٠٠مورد اعمال جراحى ســرطان در اين مركز
درمانى انجام شده است.
وى با اشاره به تغيير سبك زندگى مردم جامعه
در رابطــه با مصرف غذا و كــم تحركى و ديگر
مواردى كه علت شيوع بيمارى هاى سرطان شده
است ،ياد آور شد ٤٠ :سال قبل هرگز با اين تعداد
مركز فروش غذاهاى فســت فود ،شــيرينى هاى
پرچــرب و غذاهــاى ناســالم مواجــه نبوديم،
هــم اكنون به دليل اين موارد و همچنين گرايش
نســل امروز به كم تحركى و استفاده از خودرو به

جاى پياده روى و ورزش با بيماريهاى ســرطان و
ديگر بيمارى ها مواجه هستيم.
مدير بخش جراحى ســرطان دانشــگاه علوم
پزشــكى شــيراز ادامه داد :با توجه به آسيب هاى
ياد شده در زندگى روزمره و عدم توجه به سالمت
فردى در مصرف غذاها وجود بيماريهاى سرطان
و غيــره امرى غيــر قابل انكار اســت از اين رو
نمى توان شيوع بيمارى هاى سرطان را در كشور
و استان سونامى توصيف كرد.
طالعــى با بيان اينكه بر اســاس برنامه ريزى
تعريف شــده ساليانه  ١٠٠هزار نفر بيمار سرطانى
در سطح كشور شناسايى مى شوند ،اضافه كرد :از
اين تعداد هر سال نزديك به  ٧هزار نفر در استان
فارس مى باشند.
به باور اين عضو هيأت علمى دانشــگاه علوم
پزشكى شيراز بيماري هاي سرطانى كه موسوم به
بدخيم معرفى مى شوند ،شامل سرطان هاى سينه
و دهانــه رحِم در زنان مى باشــد او تأكيد كرد :با
پيشگيرى ثانويه مى توان از پيشرفت اين دو نوع

بيمارى سرطان جلوگيرى كرد.
رئيس بخش جراحي ســرطان دانشگاه علوم
پزشكي شيراز انجام عمل جراحى را محورى ترين
اقدام درمانى در راســتاى درمان بيماران سرطانى
اعــام كرد و گفــت :بعد از ايــن مرحله مراحل
شيمى درمانى و پرتو درمانى انجام مى شود.
وى در عين حال شيمى درمانی را اولین قدم
بعد از جراحی اعالم كرد و افزود :سازمان بهداشت
جهانى تعداد  ١٥ميليون نفر بيمار جديد ســرطانى
در سطح جهان اعالم كرده است كه از اين تعداد
 ٨٠مورد تحت اعمال جراحى قرار گرفته اند.
او همچنين به كمبود برخى داروهاى سرطان
در كشور اشاره كرد و گفت :البته در طى دهه هاى
گذشــته با كمبود برخى داروها به دليل تحريم ها
مواجه بوده ايم با اين حال دسترســى به داروهاى
سرطان نسبت به گذشته مناسب تر شده است.
وى در ادامــه از حضــور ميهمانان خارجى در
نخســتين كنگره بين المللى جراحى سرطان در
شــيراز خبر داد و گفت :ميهمانــان اين کنگره از
كشورهاى اســترالیا ،فرانسه ،سوئد ،ژاپن ،آمریکا،
ایتالیا ،ترکیه و عمان حضور خواهند يافت.
وى حضــور متخصصين در ايــن كنگره را از
رشــته هاى مختلف جراحي سرطان ،آنكولوژي،
راديولوژي اعالم كرد و گفت :موضوعات سرطان
معده ،ســرطان ســينه در زنان و سرطان تيروئيد
از محورهــاى اين كنگره ســه روزه بين المللى
خواهد بود.
طالعــى از ارائــه  ٨٨مقاله علمــى به صورت
شــفاهى در اين كنگره خبــر داد و افزود :كارگاه
راديولوژي براي تشــخيص بيماريهاي سرطان
نیز در حاشیه این کنگره برپا خواهد شد.

اهمیت کاهش اضافه وزن پیش از بارداری برای پیشگیری
از دیابت حاملگی

دیابت بارداری شایعترین مشکل طبی در دوران
بارداری است و حدود سه تا پنج درصد بانوان باردار ،به
ویژه در اواخر دوران بارداری ،به دیابت مبتال می   شوند.
به گزارش روابط عمومی   دانشــگاه علوم پزشــکی
شــیراز ،کارشــناس تغذیه دانشــکده تغذیه و علوم
غذایی شــیراز ،گفت :اگر چــه دیابت بارداری اغلب
بعد از زایمان و به دنیا آمدن نوزاد از بین می   رود ،اما
درصدی از مبتالیان ممکن اســت به طور دایمی   به
این بیماری مبتال شوند و یا بیماری در بارداری های
بعدی ،دوباره ظاهر شود.
«مریم روستا» مهمترین عوارض ناشی از دیابت
بارداری درمان نشــده بــر روی جنین را وزن باالی
نوزاد هنگام تولد ،کاهش قند خون نوزاد بعد از تولد،

مشــکالت تنفســی ،ناهنجاری های جنینی و سقط
بیان کرد و ادامه داد :این نوع دیابت همچنین ممکن
اســت خطر افزایش فشار خون و ابتال به مسمومیت
حاملگی را در دوران بارداری افزایش دهد ،در نتیجه
خطر تولد نــوزاد با وزن باال ،میــزان نیاز به روش
سزارین افزایش یابد.
او درمان دیابت بارداری را به معنای نگه داشتن
قنــد خون در محــدوده طبیعی با اســتفاده از رژیم
غذایی مناسب ،فعالیت بدنی مناسب و در صورت نیاز
دریافت دارو عنوان کرد و افزود :کاهش وزن قبل از
باردار شــدن در صورتی که فرد مبتال به اضافه وزن
یا چاقی باشد ،از جمله راه های موثر در پیشگیری از
دیابت بارداری است .روستا با توصیه به مادران باردار

بــرای دریافت یک رژیم غذایی مناســب به کمک
متخصص تغذیه برای خود و جنین ،گفت :یک برنامه
غذایی مناســب ما را راهنمایی می   کند که چه نوع
غذاهایی بخوریم ،چقدر بخوریم و چه وقت بخوریم.
این کارشــناس تغذیه ادامه داد :نوع ،مقدار و زمان
مصرف غذا ســه نکته مهم در حفــظ قند خون در
محدوده طبیعی هستند و رژیم غذایی مناسب برای
دیابت بارداری مشــتمل بر یک رژیم متعادل ،همراه
با مصرف غذاهای سالم و پرهیز از مصرف غذاهای
پرچرب ،پرنمک و دارای قند ساده است.
روستا اضافه کرد :بانوان مبتال به دیابت بارداری
باید هر ســه سال یک بار ،از نظر ابتال به دیابت نوع
دو ،تحت بررسی کامل قرار گیرند.

مهر :نماینده ولی فقیه در اســتان فارس گفت :ارتباطات دوستانه بین ادیان و همزیستی مسالمت آمیز
پیروان ادیان ابراهیمی   که در ســایه حکومت اســامی ،ســابقه ای طوالنی دارد الگوی دیگر کشورهای
جهان باشد.
به نقل از روابط عمومی   نهاد نمایندگی ولی فقیه دراســتان فارس ،آیتا ...لطف اله دژکام در دیدار با
«ســیامک مره صدق» نماینده کلیمیان در مجلس شورای اســامی« ،همایون سامه یح» رئیس انجمن
کلیمیان تهران و «جاوید خان داداش» رئیس انجمن کلیمیان شیراز افزود :امیدواریم ارتباطات بین ادیان
و همزیســتی مسالمت آمیز و بحث و گفتگوی دوســتانه میان علما و پیروان ادیان ابراهیمی   که در ایران
در ســایه حکومت اسالمی ،سابقه ای طوالنی دارد توســط کشورهای دیگر نیز الگو برداری شود و شاهد
برقراری عدالت ،صلح و آرامش در جامعه بین الملل باشیم.
آیــتا ...دژکام افزود :یهودیانــی که در ایران زندگی می   کنند و در چارچــوب قوانین نظام جمهوری
اسالمی   زندگی خود را سامان داده اند مثل سایر ادیان الهی در این چارچوب از حقوق شهروندی بهره مند هستند.
وی ادامه داد :حضور نماینده جامعه کلیمیان کشــور در این دیدار ،خود گواهی بر همین آزادی و رعایت
حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسالمی   است.
امام جمعه شیراز اظهار داشت :همانطور که در خطبه های نماز جمعه نیز اشاره کردم ،در شهرهایی چون شیراز
و قدس شریف قرنها شاهد همزیستی مسالمت آمیز و حسن همجواری میان پیروان ادیان مختلف بوده ایم.
آیــتا ...دژکام گفــت :اگر تعصبات کور عده ای نبود امروز هــم در قدس به راحتی مردم با هم زندگی
می   کردند و همین احترامات باید بین همه ادیان در آنجا برقرار شود.
نماینده ولی فقیه در استان فارس ادامه داد :از چهار محله قدیمی   و اصلی شهر قدس ،از قدیم االیام مشهور
است که یک محله نصارا و مسیحیان بوده اند و یک محله کلیمی   ها بودند و  2محله مسلمانان بودند و با
هم زندگی می   کردنداینکه دنیا امروز به هم ریخته شده است به خاطر بعضی تعصبات اشتباه و افراط گرایانه
است که متاسفانه از ناحیه هر کسی باشد غلط است و امیدواریم حسن همجواری را تقویت کنیم.

صفد ر د وام

عصر ديروز آئين اختتاميه برگزيده گان دومين جشــنواره نشريات دانشجويى دانشگاه شيراز در محل
تاالر حكمت پرديس ارم دانشگاه شيراز برگزار شد.
حميده ســياح پور دبير جشنواره در اين نشست با اشــاره به اينكه در اين جشنواره  ٤٨بخش رقابتى
تعيين شــده بود ،اظهار داشــت :موضوعاتى چون سياســى ،اجتماعى ،هنرى ،مذهبى مورد بررسى اين
جشنواره قرار گرفت.
وى افزود :تعداد دو هزار و  ٢٦٤اثر از تعداد  ٢٢٣نشــريه به دبيرخانه اين جشــنواره ارسال گرديد كه
پس از ارزيابى هيأت داوران تعداد  ١٨٦با  ٢٠٢رتبه برگزيده شدند.
دبيردومين جشنواره نشريات دانشــجويى دانشگاه شيراز ادامه داد :در اختتاميه اين جشنواره از تعداد
 ١٨٦نفر از فعاالن مطبوعاتى شــامل شــركت كنندگان برگزيده و همه مديران و ســردبيران نشريات
دانشجويى دانشگاه شيراز قدردانى مى شود.
او انتشــار نشرياتى با محتواى علمى و عمومى در بين نشــريات اين دانشگاه را وجه تمايز نشريات
دانشجويى دانشگاه شيراز توصيف كرد.
مســئول دبيرخانه نشريات دانشجويى دانشگاه شــيراز افزود :هم اكنون دانشگاه شيراز با وجود ٢١٧
نشــريه دانشجويى كه بيش از  ١٨٠از آن تعداد منتشر مى شوند ،پس از دانشگاه تهران دومين دانشگاه
كشور درحوزه انتشار و تعداد نشريات دانشجويى مى باشد.

رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال کشور:

جنگل کاری  ۲۵هزار هکتار از عرصه های طبیعی کشور

مهر :رئیس مرکز جنگل های خارج از شــمال کشور از جنگل کاری  ۲۵هزار هکتار از عرصه های طبیعی
کشور خبر داد.
جشــنواره درخت جنگلی بنه (پسته وحشی)در منطقه«مادر ســلیمان» شهرستان پاسارگاد استان فارس
برگزار شــد.این جشــنواره با حضور رئیس مرکز جنگلهای خالرج از شــمال،مدیر کل منابع طبیعی فارس،
فرماندارشهرســتان پاسارگاد ،بخشــداران ،شهرداران ،اعضای شوراهای اسالمی   شــهر و روستا و جمعی از
مدیران دستگاه های اجرایی ،گروه های مردمی   و سازمان های مردم نهاد شهرستان برگزار شد.
مهرزاد بوستانی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس در این مراسم توسعه و ترویج فرهنگ حفاظت
از اراضی جنگلی و مرتعی و نیز ترغیب مردم به پاسداشت طبیعت و حفاظت از این عرصه ها را از مهمترین
اهداف برپایی این جشــنواره عنوان کرد و گفت :شناسایی ظرفیت های شهرستان پاسارگاد به گردشگران و
سرمایه گذاران و نیز گسترش اخالق زیست محیطی در جامعه و همچنین معرفی محصوالت و فراورده های
درختان بنه و ارزشهای ناشناخته آن از دیگر اهداف برپایی این جشنواره است.
بوســتانی با بیان اینکه شهرســتان پاســارگاد با دارا بودن جاذبه های تاریخی و باســتانی و نیز شرایط
اقلیمی   خــاص خود می   تواند به یکی از قطب های مهم گردشــگری اســتان تبدیل شــود اظهار داشــت:
ارزشمند بودن درختان بنه در عرصه های طبیعی این شهرستان عالوه بر خاصیت دارویی،قابلیت تجاری شدن
و صادرات را داشته و سبب رونق اقتصادی نیز می   شود.
وی ضمن تقدیر از همکاری شایســته مردم پاســارگاد و نقش موثر آنــان در حفاظت از جنگلهای این
شهرســتان بخصوص کنترل و کاهش آتش سوزیهای امسال گفت :در آتش سوزی گسترده سنوات گذشته
در تنگه خرسی این شهرستان متاسفانه سطح وسیعی از عرصه های منابع طبیعی این شهرستان تخریب شد
که خوشبختانه مردم سهم بسزایی درکنترل و اطفای حریق این جنگلها داشتند.
وی افزود :خوشبختانه در چند سال گذشته مجموعه تالشگر منابع طبیعی شهرستان با کمک مردم اقدام
به بذرکاری و احیای جنگل در منطقه آسیب دیده کرده است.
مدیر کل منابع طبیعی فارس در ادامه با اشــاره معرفی گونه های ژنتیکی شاخص و مهم استان در قالب
جشــنواره های مختلف طی چندین سال اخیر در استان گفت:با برپایی جشنواره هایی نظیر کنار در شهرستان
فراشبند،جشنواره گل نرگس در شهرستان کازرون و نیز برپایی جشنواره بلوط در نورآباد ممسنی و جشنواره
گل محمدی در شهرستان داراب در سالهای گذشته شاهد شناخت و استفاده از پتانسیل های ناشناخته دارویی
و اقتصادی این گیاهان در عرصه های ملی و جایگاه اصلی آنها بوده ایم.
فریبرز غیبی رئیس مرکز جنگلهای خارج از شــمال ســازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشــور نیز در
این مراســم با اشاره به تخریب روزافزون جنگلهای کشور و نیز کاهش سطح اراضی جنگلی گفت :متاسفانه
میزان تخریب اراضی جنگلی از ســالی به سال دیگر در حال افزایش است و برعکس ،مقدار پوشش گیاهی
هر سال کمتر از سال قبل میشود.
وی در ادامــه با یــادآوری اینکه عواملی مانند ریزگردها ،آفات و امــراض درختان جنگلی ،قاچاق چوب،
برداشــت بی رویه ،خشکسالی و از همه مهمتر پروژه های عمران و آبادی زمینه کاهش پوشش جنگل های
بلوط زاگرس را رقم زده اســت خاطرنشان کرد:متاسفانه با ازبین رفتن اراضی جنگلی تعادل عوامل زیستی
در بیشتر نقاط برهم خورده که این مسئله تهدیدی جدی برای جنگلهاست.
وی در ادامه با اشاره به اختصاص اعتبار الزم برای اجرایی کردن عملیات بیولوژیکی در جنگل های کشور
افزود :در سال جاری اعتباری بالغ بر  ۲۰۰میلیون دالر از محل صندوق ذخیره ارزی برای عملیات سازه ای
و بیولوژیک آبخیزداری اختصاص یافته که از این مبلغ حدود  ۶۷میلیارد تومان جهت اجرای عملیات اجرایی
پروژه هــای حفاظت از جنگلهــا و جنگلکاری اختصاص یافته که این میزان اعتبــار برای جنگلکاری حدود
 ۲۵هزار هکتار از اراضی درنظر گرفته شده است.
مدیر کل جنگلهای خارج از شمال در ادامه با تاکید بر استفاده از گونه های بومی   در افزایش پوشش گیاهی
و توسعه جنگل گفت :اولویت سازمان جنگلها و سیاست های این سازمان در پروژه های جنگل کاری استفاده
از گونه های بومی   و مقاوم به خشکی است.
تجلیل از همیاران طبیعت و اعضای فعال تشــکلهای مردم نهاد در راســتای عملیات پیشگیری و کنترل
اطفاء حریق شهرســتان،برپایی نمایشگاه توانمندی های جوامع روســتایی و عشایری این شهرستان،اجرای
تئاتر خیابانی و مراسم بومی   و محلی و نیز ارائه محصوالت و فرآورده های مختلف درخت بنه از برنامه های
جنبی این جشنواره بود.
گفتنی است در پایان مراسم این جشنواره نیز تعدادی نهال درخت بنه بصورت نمادین در ارتفاعات منطقه
جنگلی مادرسلیمان شهرستان پاسارگاد کاشته شد.
شهرســتان پاسارگاد  ۱۶۸هزار هکتار وسعت دارد که نزدیک به  ۱۰۰هزار هکتار آن را درختان جنگلی
و عمدتا بنه و بادام کوهی تشکیل داده است.

