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تقابل زنبوردار و زنبورخوار!

حسام الدین اسالملو

از راستهی سبزهقباسانان است .پرندهای زیبا و فیروزهای رنگ که اخیرا ً تعداد
زیادی از آنها تلف شده .اداره محیط زیست سیرجان درحال پیگیری علت
ماجراست .احتمال مسمومیت عمدی این پرنده دور از تصور نیست اما اداره
محیط زیست سیرجان نیز مطمئن نیست و نمونهی مردهی پرنده را به
آزمایشگاهی در کرمان فرستاده است و منتظر نتیجه است تا اقدامات بعدی
را پیگیری کند.
گزارش مرگ مشکوک تعداد زیادی از این پرنده را که پی بگیریم ،متوجه سرنخی
میشویم .پرندهای که خوراکش همه جور حشرهای است اما اسم غلطاندازی
روی آن گذاشتهاند« :زنبورخوار» طوری که هرکس نداند گمان میکند شغل
شریف این پرنده فقط و فقط زنبور خوردن است .شاید همین اسم غلط اندازه
هم بوده که زنبورداران شهرستان ما را نیز به دلهره انداخته .زنبورداران نگران
سرمایهشان هستند و از دغدغههاشان میگویند« :ما زنبوردارها با کار مفیدی
که انجام میدهیم ،حق اعتراض داریم .نقش ما نقش مهمی است .این نقش
تنها در تولید عسل و گردهافشانی زنبورهایمان خالصه نمیشود ،بلکه باری را
از دوش کشور برداشته و زنبوردار خود با پای خود در صحرا و بیابان بدون اینکه
هزینهای بر کسی تحمیل کند به دنبال شغل و روزی خود است».
به راستی هم حرف ه زنبورداری ،هیچ فشار خاصی بر طبیعت وارد نمیکند.
درحالی که اگر درجایی گله گوسفندی باشد ،با عبور گله از صحرا ،مرتع را به
نابودی میکشد .ولی زنبورها هیچ تغییر محسوسی در طبیعت ایجاد نمیکنند

و از بخشی از گیاهان استفاده میکنند که در اختیار و نیاز هیچ طیفی نیست و
عالوه بر آن سبب باروری گیاهان و درختان نیز میشوند.
زنبوردارها معتقدند« :مرغ زنبورخوار در وسعت زیادی مشغول به نابودی
کلنیهای زنبورهاست  .یک عده از فضای کاری ما بیخبر هستند و نمیدانند
پرنده زنبورخوار چه زیانی به زنبورداران میزند و با اغراق فراوان میگویند
که باید این پرنده را تحملکنید ،این پرنده بیمحابا دارد با وسعت زیادی به
زنبورستانها ضربه میزند ،در فصل جفتگیری ملکه وارد زنبورستان میشود و
ملکهها را شکار میکند و کلنی را عم ً
ال نابود میکند و وقتی سایه مرغ زنبورخوار
بر زنبورستان میافتد ،زنبورها از تحرک و پرواز اجتناب میکنند».
این ادعای زنبورداران درحالیست که صادق خزیمه از دغدغهی اداره محیط
زیست سیرجان دربارهی برقراری تعادل اکوسیستم و چرخهی زیست بوم میان
این پرنده و دیگر موجودات زنده از قبیل حشرات میگوید« :تصور زنبوردارها
کامال اشتباه است .این پرنده نمیتواند خطر عمدهای برای کندوها باشد .این
پرنده آفتخور است .یعنی اگر نباشد ،با توجه به تکثیر سریع حشرات ،انواع
آفت به مزرعهها میزند و کشاورزی را به نابودی میکشاند .این پرنده همه
جور حشرهای میخورد و این طور نیست که فقط دنبال زنبور خوردن باشد.
همین طور باید تاکید کنم که این پرنده فقط زنبورهای عسل معیوب شدهای را
میتواند بخورد که توان مانور در پرواز کردنشان را از دست دادهاند».
به همین دلیل مسووالن محیطزیست و دوستداران طبیعت بدون متهم کردن
صنف خاصی ،کشتن این پرنده را غیرقانونی و مستوجب جریمه میدانند.
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خزیمه در همین باره
میگوید« :ما هنوز علت
مرگ و میر مشکوک این
پرنده را پی نبردهایم.
باید نتیجهی آزمایش
برسد و مشخص شود
اما مطمئن هستیم که
اکثر زنبورداران عزیز
هم دغدغهی حفظ
محیط زیست دارند و
حاضر نیستند دست به
عکس :سید محسن فروزنده
کشتار گستردهی این
پرنده بزنند ».به گفتهی
خزیمه زنبورداران برای کاهش نگرانیهای خود میتوانند از روشهای علمی و کسی پاسخگو است؟ زنبورداران گمان میکنند پرنده زنبورخوار در سالهای
تکنولوژیهای جدید به عنوان جایگزینی برای نابود کردن این پرندگان استفاده اخیر به مشکل بزرگی برای زنبورداران تبدیلشده است زیرا تعداد این مرغهای
کنند .زنبورداران اما معتقدند که اگر روشهایی مثل استفاده از دستگاههای زنبورخوار رو به افزایش بوده است و افزایش جمعیت پرنده زنبورخوار را یک
کالغ پران ،نصب مترسک ،پخش صداهای پرندگان گوشتخوار ،بمبهای مشکل جدی برای پیشرفت این صنعت میدانند .به نظر میرسد که در
صوتی ،انتشار بو و امواج فراصوت ،به شکلهای صوتی و شیمیایی که پرندگان هفتههای آتی اداره محیط زیست سیرجان باید با زنبورداران شهرستان وارد
را فراری میدهد ،منظور است ،برای ما سوال است که این روشها چقدر تعامل بیشتری شود تا به قول مشهور نه سیخ بسوزد و نه کباب و چه بسا راه
کارساز است و اگر با ازدیاد این پرندگان زیان بزرگی به زنبورداران برسد ،چه حل میانهای برای حل این مشکل پیدا شود.

ایجاد آبشخور در طبیعت توسط تعدادی از دوستداران محیط زیست؛

همنوردی سقایانطبیعت

گرمای هوا و کمبود آب در بعضی مناطق و
زیستگاههای حیات وحش یکی از مشکالت
امروز زیستگاههای جانوری در استان
کرمان است .جانورانی که ممکن است بر
اثر تشنگی تلف شوند و خسارت غیرقابل
جبرانی به محیط زیست وارد شود.
به همین دلیل گروهی از همشهریان
گردشگر و عالقهمند به محیط زیست
دست به اقدام جالبی زدهاند .اعضای باشگاه
همنورد سیرجان به سرپرستی جالل
گلمحمدی در هر طبیعتگردی اعم از
کوهنوردی و ...اقدام به ساخت آبشخور برای
جانواران میکنند.
گلمحمدی دربارهی این اقدام گروه همنورد
به سخنتازه چنین توضیح میدهد :ایده و
آماده سازی و اجرای این آبشخورها توسط

باشگاه همنورد بوده است و جانورانی مثل
انواع پرندگان وحشی بوم ،حیوانات از قبیل
روباه ،گرگ ،شغال ،کفتار و بعضی مناطق
کل و بز و میش و قوچ وحشی برای رفع
تشنگی از این آبشخورها استفاده میکنند».
از گلمحمدی نام اعضای گروه را که در
این حرکت محیط زیستی سهیم هستند،
میپرسم« :در هر برنامه که میریم بعضی
از اعضا جدید هستند ولی همگی از اعضای
باشگاه همنورد هستند و یک روز شش
هفت نفریم و یک روز هم پانزده نفر».
گروه همنورد در راستای حفظ محیط زیست
با همت خود لوازم مورد نیاز برای ساخت
آبشخور را به دل دشت و دره و دامنه کوه
میبردند و برای این کار آب زیادی را نیز در
کولهپشتی خود حمل میکنند .آبگیرهای

جناب آاقی مهندس

امین اسفندیار پور

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار
فرحناک زندگی را خـزانـی ماتمزده بـه انتظار
بنشیند و این ،بارزترین تفسیر فلسفـه
آفـرینش در بـی کران هـستی اسـت.

درگذشت مادر گرامی تان را به جنابعالی و خانواده
محترم تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال
برای ایشان مغفرت و برای شما و دیگر بازماندگان
صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

ا تحادهی رش کت اهی تعاو نی تو لید

مصنوعی در زمین ایجاد میشوند و هدف
گروه همنورد از این کار حفظ گونههای
جانوری در منطقه و جلوگیری از مهاجرت
آنها به دیگر مناطق است .زیرا تنوع زندگی
جانوری و گیاهی در دوران خشکسالی و
کمآبی تاالبهای فصلی ،تهدیدی برای
زیستگاههای جانوری است.
گلمحمدی از ساخت تعداد زیادی از
این آبشخورها در طبیعت استان و دیگر
استانهای همجوار توسط گروه همنورد
و با هزینههای خود گروه خبر میدهد .او
این کار را مسوولیت شهروندی میداند و آن
را ادامه دار میخواند زیرا به دلیل کاهش
بارندگی زمستانی در سال آبی جاری،
مناطق طبیعی زیادی با کم آبی روبرو
شدهاند.

عکسها :ارسالی گروه همنوردان
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دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان

ذوالجالل واالکرا ِم
َربَّک
ِ

آگهی ثبت نام کاندیداهای هیئت مدیره هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

جناب آاقی مهندس

بدینوسیله به اطالع کلیه کادر پزشکی مشمول ماده  4قانون سازمان نظام پزشکی می رساند هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی در روز
جمعه مورخه  1400/04/25به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد ،لذا متقاضیان عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانهای
سیرجان و شهربابک می توانند از تاریخ  1400/02/30لغایت  1400/03/05با توجه به شرایط ذیل و ارائه مدارک الزم به معاونت درمان دانشکده
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان مراجعه و ثبت نام نمایند.

امین اسفندیار پور

صبر را تقدیمتان می کنیم و عروج مـادر بزرگوارتان
را تسلیت گفته ،همچنین این مصیبت را خدمت

خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده ،از خداوند
رحمان و رحیم برای جنابعالی و عموم بازماندگان صبر

جزیل و برای آن عزیز ،الطاف و برکات بی پایان از
خداوند منان مسئلت می نماییم.

شهرستان سیرجان

لطفا و
حتما قبل از خرید
قیمت
ها را مقایسه کنید

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
طبی
منابع عی شهرستان سیرجان

شرایط انتخاب شوندگان هیئت مدیره نظام پزشکی به استناد ماده  23قانون سازمان نظام پزشکی :
-1تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران
-2نداشتن فساد اخالقی و مالی
-3داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی در عمل به اجرای اصول پزشکی و رعایت اخالق و شئون پزشکی
-4داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسالم و و فاداری به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
تبصره  :اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می باشند.
-5دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضویت در سازمان نظام پزشکی
-6عدم عضویت در هیئت های نظارت و اجرائی
مدارک الزم جهت ثبت نام داوطلبین عضویت در هیئت مدیره :
 -2فتوکپی کارت ملی
-1فتوکپی شناسنامه (تمام صفحات دو نسخه)
-4فتوکپی کارت عضویت معتبر در سازمان نظام پزشکی که برابر اصل شده باشد.
 -3شش قطعه عکس 3*4
-6تائیدیه  3سال سابقه عضویت در سازمان نظام پزشکی
 -5تکمیل پرسشنامه داوطلبی عضویت درهیئت مدیره سازمان نظام پزشکی

دبیرخانــــه :سیرجان -خیابان گلیم ،جنب پارک ترافیک ،دانشکده علوم پزشکی سیرجان ،معاونت درمان
تلفن ها  )034( 4234 0631 - )034( 4234 0627 :فکس )034( 4234 0630 :

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان

مب
ل
ع
تولیدی و بازار ل امام ی (ع)

هس
تعطی
ایام ل و روزاهی جمعه باز تیم

رختکن،جاکفشی

بیش از  100مدل انواع مبلمان راحتی ،کالسیک ،ا ِل و سلطنتی
میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی
تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی
میز  LCDتمام  MDFبه قیمـت درب کارخانــــــه

سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

میز ناهارخوری

میز جلو مبلی

پا تختی

بوفه بزرگ

انتهای بلـوار اصلی حجــت آبــاد
تلفـن تماس :

09124158001

مبـــل

میز آرایش

سرویس خواب

شرایط نقد و اقساط به مدت محدود همگی یکجا  24/500/000 :تومان

کمد لباسی

تشک طبی فنری

در این شرایط اقتصادی هوای شما را داریم

