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88498441سرويس  شهرستان

 400 واحد مسكوني زلزله زده گناوه 
تعمير و بازسازي مي شود 

برنامه ريزي و تمهيدات الزم براي احداث      بوشهر
و تعمير ۴۰۰ واحد مسكوني آسيب ديده 
از زلزله 5/۹ ريشتري ۲۹ فروردين ماه در شهرستان گناوه فراهم شد. 
احسان عليپور رئيس بنيادمسكن انقالب اسالمي گناوه گفت: از بدو وقوع 
زلزله، شناسايي ۶۰۰ واحد مس��كوني كه احتمال داشت دچار خسارت 
شده اند، در دستور كار قرار گرفت و در نهايت مشخص شد ۴۰۰ واحد از 
اين شمار آسيب ديده  و نياز به بازسازي و تعمير دارند.  وي افزود: واحدهاي 
مسكوني بر اساس محدوده خاص و وسعت موج زلزله توسط كارشناسان 
ارزيابي شده اند و شامل كل روستاهاي شهرس��تان نشده  است.   رئيس 
بنيادمسكن انقالب اسالمي گناوه ادامه داد: از بدو وقوع زلزله، مديريت 
و كارشناسان استاني و شهرستاني چندين بار از نقاط آسيب ديده از زلزله 
در شهر و روستاها از نزديك بازديد كرده اند.  عليپور گفت: تعمير و احداث 
واحدهاي آسيب ديده در فرآيند و با تشكيل پرونده واجدين شرايط بزودي 
آغاز خواهد شد.  وي افزود: براساس بازديد صورت گرفته، عمده آسيب هاي 
ناشي از اين زلزله به نسبت شديد، تخريب ديوار و ترك خوردگي واحدهايي 
روستايي است كه عمده آنها فرسوده و قديمي هستند و استحكام الزم را 
ندارند.  عليپور گفت: عمليات آواربرداري واحدهاي مسكوني آسيب ديده از 
زلزله  در ۱۳ روستاي زلزله زده بخش مركزي شهرستان گناوه پس از ارزيابي 

و بررسي هاي به عمل آمده شروع شده و هنوز ادامه دارد.

مع�اون درم�ان     كردستان
دانش�گاه علوم 
پزشكي كردستان از غربالگري 1۷ هزار و ۶۸۲ 
مادر باردار در سامانه س�يب توسط ماماهاي 

فعال استان خبرداد. 
صديق جديداالسالمي معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشكي كردس��تان با بيان اينكه از سال گذشته 
تاكن��ون ۱۷ ه��زار و ۶۸۲ مادر باردار در س��امانه 
سيب توسط ماماهاي فعال استان از لحاظ كرونا 
غربالگري ش��ده اند، گفت: از اين تعداد يك هزار و 
۳۶۷ نفر مشكوك به كرونا تست گرفته شده كه 
۷۴۸ نفر آن مثبت اعالم شد.  وي با اشاره به اينكه 
سال گذشته يك هزار و ۲۵۱ مادر باردار مشكوك به 
كرونا جهت بررسي بيشتر به واحدهاي ارائه خدمت 
در مراكز منتخب كوويد۱۹ فرستاده شدند، افزود: 
از اين تع��داد ۱۹۵ مادر باردار مبتال ب��ه كرونا در 
استان بستري و تحت مداوا قرار گرفتند.  اين مقام 
مسئول با بيان اينكه در س��ال گذشته ۶۵۵ مادر 

مبتال به كرونا در حوزه بهداشتي توسط مراقبين 
سالمت و كاركنان مامايي مورد مراقبت و پيگيري 
قرار گرفتند، ادامه داد: تعداد ۱۵۶ مادر باردار كرونا 
مثبت هنگام زايمان از س��وی همكاران ماما، تيم 
درماني در بيمارس��تان ها و پس از زايمان توسط 

مراقبين سالمت ماماها مورد مراقبت قرار گرفتند.  
جديداالس��المي از ابت��الي ۱۲۱ مام��ا در حوزه 
بهداشت و درمان اس��تان به كرونا از سال گذشته 
تاكنون خبرداد و گفت: از اين تعداد ۹۱ مورد ابتال 
مربوط به ماماهاي شاغل در بيمارستان ها و مراكز 

درماني و ۳۰ ماما در بخش بهداشت به اين بيماري 
مبتال شدند.  معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي 
كردس��تان، از فعاليت ۷۶۷ مام��ا در بخش هاي 
بهداش��تي و درماني اس��تان، خبرداد و گفت: از 
اين تعداد ۳۰۹ ماما در حوزه بهداشت و ۴۵۸ نفر 
در ح��وزه درمان در بخش ه��اي تخصصي زنان و 
زايمان، بيمارستان ها و مراكز درماني مشغول به 
خدمت هستند كه بيش از ۱۲ هزار مادر باردار هم 
اكنون در سطح اس��تان در مراكز بهداشتي تحت 
پوشش مراقبتي اين همكاران قرار دارند.  وي تعداد 
ماما هاي شاغل در پايگاه سالمت شهري را ۱۵۳ نفر 
اعالم كرد و گفت: تعداد ۵۳ ماما در مراكز خدمات 
جامع سالمت شهري و ۹۳ ماماي در مراكز خدمات 
جامع روستايي ش��اغل هس��تند.  معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشكي كردستان تعداد مادران مبتال 
به كرونا از سال گذشته تاكنون را كه براي زايمان يا 
دريافت مراقبت در هنگام بارداري بستري شده اند 

را ۲۹۳ نفر اعالم كرد. 

۱۷ هزار مادر باردار كردستاني غربالگري كرونا شدند

تجهيز 5500 هكتار از زمين هاي كشاورزي گلستان به سيستم نوين آبياري
مدي��ر آب و     گلستان
خ�اك جه�اد 
كشاورزي گلس�تان از تجهيز 5 هزارو 5۰۰ 
هكتار از زمين هاي كش�اورزي اس�تان به 
خب�رداد.  آبي�اري  نوي�ن  سيس�تم 
سيدمحسن كيا الحسيني مدير آب و خاك جهاد 
كش��اورزي گلس��تان گفت: ۵ هزارهكتار پارسال 
و ۵۰۰ هكت��ار از ابتداي س��ال ۱۴۰۰ تاكنون به 
اين سامانه مجهز شده و وس��عت اراضي مجهز به 

سامانه هاي نوين آبياري استان به ۷۰ هزار هكتار رسيد كه حدود ۴۰ هزار هكتار آن بعد از سال ۱۳۹۲ اجرا شده 
است.  وي با اشاره به بحران خشكسالي در گلستان با اشاره به مشكل كشاورزان فاقد پروانه مناطق كوهستاني به 
عنوان يكي از موانع توليد كشاورزي در استان افزود: با توجه به متقاضيان فراوان مناطق كوهستاني در جنوب 
استان منتظر صدور مجوز بهره برداري از آب چشمه ها از سوي شركت آب منطقه اي گلستان هستيم.  مدير آب و 
خاك جهاد كشاورزي گلستان ادامه داد: بين سازمان جهاد كشاورزي و آب منطقه اي استان جلسات و رايزني در 
حال انجام است تا مجوز الزم صادر و مشكل باغداران اراضي شيب دار و كشاورزان مناطق كوهستاني رفع شود. 

جذب 67 هزار حامي ايتام در مازندران تا پايان رمضان
ت�ا پاي�ان م�اه     مازندران
رمض�ان جاري 
۶۷ ه�زار حام�ي ايتام ج�ذب و بر س�رانه 
حمايتي اس�تان مازندران افزوده مي شود. 
حجت االسالم بشير عاليش��اه سه شنبه شب در 
جلسه مفتاح الجنه مجازي كه با حضور جمعي از 
مسئوالن و خيرين فريدونكنار در سالن اجتماعات 
فرمانداري برگزار شد، گفت: تا پايان ماه مبارك 
رمضان جاري ۶۷ هزار حامي ايتام جذب و بر سرانه 
حمايتي افزوده مي شود.  وي با بيان اينكه در طرح ايران مهربان ۳ هزار نفر يتيم و در طرح محسنين ۸ هزار 
و ۹۰۰ نفر شناسايي شدند، افزود: ۳۲ هزار نفر حامي براي طرح محسنين و ايران مهربان در استان مازندران 
داريم كه با كمك اين خيرين سرانه ايتام به ۳۰۰ هزار تومان رسيد.  مديركل كميته امداد امام خميني)ره( 
مازندران با عنوان اينكه خانواده هاي نيازمند با مش��كالت فرهنگي، اش��تغال، مسكن و معيشتي روبه رو 
است، تصريح كرد: رزمايش كمك مؤمنانه بخشي از مشكالت معيشتي نيازمندان را برطرف كرده است.  
حجت االسالم عاليشاه افزود: مستمري پرداختي از سوي كميته امداد كفاف زندگي مددجويان را نمي دهد.

سجاد مرسليسيداحمد هاشمي اشكا

توزيع 5 هزار بسته معيشتي بين كارگران هرمزگاني
5 هزار بس�ته     هرمزگان
معيش�تي ب�ه 
ارزش هر ك�دام 5۰۰ هزار تومان از س�وي 
بسيج صنايع هرمزگان تهيه و بسته بندي 
شده است كه ميان افراد محروم شناسايي 

شده، استان توزيع مي شود. 
سردار اباذر ساالري فرمانده سپاه امام سجاد)ع( 
هرمزگان با اشاره به تهيه هزاربسته معيشتي به 
ارزش هركدام ۵۰۰ هزار تومان گفت: اين بسته ها 

شامل، برنج، روغن، حبوبات، گوشت، رب گوجه و لوازم شوينده است.  سروان ارسالن شهبازي مسئول 
بسيج كارگري و اداري سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان نيز خاطرنشان كرد: با اهداي يك روز حقوق بسياري 
از كارگران بسيجي ادارات، موفق شديم بيش از ۳ هزار بس��ته افطاري نيز تهيه و در هفته كارگر ميان 
كارگران فصلي و كارگران آسيب ديده از شيوع كرونا توزيع كنيم.  به گفته وي در هفت مرحله از برگزاري 
رزمايش مواسات در بسيج جامعه كارگري استان هرمزگان، بيش از ۶۰ هزار بسته معيشتي ميان محرومان 

و نيازمندان توزيع شده و قرار است در صورت اعالم نياز بارديگر اين اقالم جمع آوري و توزيع شود. 

بزرگ ترين سازه آبخيز داري مرزي خراسان جنوبي آبگيري شد
ي  ش ه�ا ر با    خراسان جنوبي
رگب����اري 
بزرگ ترين سازه آبخيزداري خراسان جنوبي 
در دهستان النو واقع در مرز مشترك ايران 

و افغانستان را آبگيري كرد. 
عمليات ساخت سازه آبخيزداري دهستان النو به نام 
سردار شهيد حاج قاسم سليماني دي ماه پارسال در 
مرز مشترك ايران و افغانستان شروع شد و در حالي 
كه با پيشرفت ۶۰ درصدي در حال ساخت است، 

آبگيري شد.  اين سازه آبخيزداري با حجم آبگيري ۷۰ هزار مترمكعب، بزرگ ترين سازه آبخيزداري در حال اجرا 
در خراسان جنوبي است كه با همكاري قرارگاه عملياتي شهيد ناصري و اداره كل منابع طبيعي ساخته مي شود.  
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي گفت: سازه آبخيز داري دهستان النو مي تواند باعث افزايش 
دبي هفت قنات شود و هفت آبادي با جمعيت هزار و ۷۰۰ خانوار از روستا هاي پايين دست از مزاياي اجراي اين 
سازه آبخيزداري بهره مند مي شوند.  نصر آبادي افزود: ساخت سازه آبخيزداري از سال ۹۶ با مشاركت قرارگاه 

عملياتي شهيد ناصري در مناطق مرزي استان آغاز شده كه از ۱۴ سازه ۱۳ پروژه به بهره برداري رسيده است.

  بوشهر: رئيس انجمن خرما استان بوشهر با اشاره به اقدامات انجام 
شده براي راه اندازي ش��هرك خرما گفت: شهرك خرما استان بوشهر 
در دشتستان جانمايي شده كه در فرصت مناسب با حضور مسئوالن 
مربوطه عمليات اجرايي آن آغاز مي ش��ود.  ندير پورجم افزود: در اين 
راستا نشست هاي متعددي در انجمن خرما با پشتيباني اتاق بازرگاني 
بوشهر برگزار شده و حاصل اين اجماع براي احداث شهرك خرما قطعه 
زميني كه براي احداث پتروش��يمي دشتس��تان پيش بيني شده بود 

مدنظر قرار گرفته است. 

  اردبيل: مديرعامل شركت گاز استان اردبيل گفت: طي سال گذشته 
قريب به ۳ ميليارد مترمكعب گاز طبيعي در بخش هاي خانگي، تجاري 
و صنعتي در اردبيل مصرف شده است.  س��ردار اسماعيلي با اشاره به 
مصرف ۲۹۹۸ ميليون متر مكعب گاز طبيعي طي ۱۲ ماهه سال گذشته 
در استان اظهار كرد: مصرف گاز در استان در سال هاي اخير با توجه به 
توسعه شبكه گاز و جذب مشتركين جديد افزايش داشته و هرسال نيز 

به ميزان مصرف به ويژه در فصل زمستان افزوده مي شود. 

  آذربايجان غربي: مديركل اوقاف و ام��ور خيريه آذربايجان غربي 
گفت: ۳۰ هزار پرس غذاي گرم در بين نيازمندان استان توزيع مي شود.  
حجت االسالم ناصر جوانبخت افزود: در ماه رمضان سال جاري ۳۰ هزار 
پرس غذاي گرم در بين نيازمندان اس��تان توزيع مي شود كه تاكنون 

۱۵هزار بسته توزيع شده است. 

  تهران: دادستان عمومي و انقالب ش��هريار از قلع و قمع ساخت و 
سازهاي غيرمجاز در اراضي زراعي و باغات به ميزان حدود ۱۲۵ هكتار 
خبرداد.  حميد عسگري پور افزود: اين اقدامات در راستاي تبصره ۲ماده 
۱۰ و ماده ۳ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي در سال ۱۳۹۹ 
صورت پذيرفت و در اين رابطه احكام قضايي در مورد ۱۰۰۴ باغ ويال 

به طور كامل اجرا شد. 

  هرمزگان: رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تج��ارت هرمزگان از 
راه اندازي س��امانه ستاد تس��هيل و رفع موانع توليد از اول ارديبهشت 
ماه در هرمزگان خبرداد.  خليل قاسمي افزود: تمامي درخواست هاي 
فعاالن اقتصادي مرتبط با كارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد )غير 
از تقاضاهاي مرتبط با تسهيالتي كه فرآيند اختصاصي خود را در سامانه 
بهين ياب و هماهنگ دارند( بايد از طريق س��امانه تس��هيل به آدرس 
https://tashil. stsm. ir/ پذيرش و بررس��ي درخواست ها توسط 

دستگاه هاي اجرايي صورت  پذيرد. 

  خراسان رضوي: مسئول دفتر مركز خادم ياري رضوي در چالدران 
گفت: با اجراي طرح »سفره اي به وس��عت ايران« بيش از ۲ هزاروعده 
غذاي گرم بين نيازمن��دان چالدران توزيع ش��د.   قليچ خواني با بيان 
اينكه در قالب اين طرح ۱۰۰ بس��ته معيش��تي نيز هر كدام به ارزش 
۴ميليون ريال بين نيازمندان اين شهرستان توزيع شد، افزود: اين طرح 
در طول س��ال جاري در مناطق محروم و كم برخوردار اين شهرستان 

اجرا خواهد شد. 

 واكسيناسيون ۸ هزار و ۵۰۰ سالمند 
باالي ۸۰ سال در اردبيل

 امسال قمي ها 1۵۰۰ ميليارد تومان 
تسهيالت رونق توليد مي گيرند

۸ ه�زار و 5۰۰     اردبيل
س�المند باالي 
۸۰ سال در اولويت واكسيناسيون در اردبيل 
ق�رار گرفتند ك�ه تا پاي�ان هفت�ه عمليات 
واكسيناس�يون آنه�ا ب�ه انجام مي رس�د. 
محمدرض��ا خلف��ي زاده رئيس مركز بهداش��ت 
شهرس��تان اردبيل گفت: تاكن��ون ۱۵ هزار دوز 
واكس��ن به مركز بهداش��ت شهرس��تان اردبيل 
تحويل داده شده كه ۱۲ هزار دوز آن به جمعيت 
اولويت دار تزريق شده اس��ت.  وي تصريح كرد: 
از چهارش��نبه هفته گذش��ته تزريق واكسن به 
س��الخوردگان باالي ۸۰ س��ال در سطح استان 
آغاز ش��ده كه ۷۰ درصد عمليات تزريق تاكنون 
به انجام رس��يده اس��ت.  رئيس مركز بهداشت 
شهرستان اردبيل گفت: در مجموع ۸ هزار و ۵۰۰ 
نفر جمعيت باالي ۸۰ سال در شهرستان اردبيل 
شناسايي ش��ده كه تزريق واكس��ن به اين گروه 
سني تا اواس��ط هفته آينده ادامه خواهد داشت.  
خلفي زاده افزود: در ۱۸ مركز شهري و ۱۵ مركز 
روستايي بهداشت با فراخواني كه انجام مي شود، 
واكسيناسيون گروه هاي س��ني مختلف به ويژه 
سالخوردگان آغاز شده كه در مرحله بعد نيز گروه 

سني ۶۰ تا ۸۰ سال در اولويت تزريق واكسن قرار 
دارند.  وي با رد ش��ايعاتي مبني ب��ر عدم رعايت 
موازين بهداشتي بعد از زدن واكسن خاطر نشان 
كرد: توصيه اكيد ما بر اين اس��ت كه بعد از زدن 
واكسن به دليل آنكه ايمني كاملي ايجاد نمي شود، 
همچنان موازين و پروتكل هاي بهداشتي به دقت 
رعايت ش��ود.  رئيس مركز بهداشت شهرستان 
اردبيل در بخش ديگري از سخنان خود افزود: در 
دو مرحله عمليات واكسيناسيون براي گروه هاي 
سني باالي ۸۰ سال انجام خواهد شد كه از طريق 
تلفن و پيامك اطالع رس��اني ب��ه جمعيت هدف 
انجام مي شود.  خلفي زاده تصريح كرد: اميدواريم 
همچنان اهالي استان و شهرستان اردبيل با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي به مهار اين بيماري در پيك 
چهارم كمك كنند چراكه همچنان آمار فوتي ها 
دو رقمي و بستري ها نيز باالست.  وي ادامه داد: 
كوچك ترين سهل انگاري شهروندان در رعايت 
پروتكل هاي بهداش��تي آثار و عواقب خطرناكي 
را به همراه خواهد داش��ت كه اميدواريم در اين 
زمينه با رعايت دس��تورالعمل هاي بهداش��تي و 
ماندن در منزل به كنترل اين ويروس خطرناك 

كمك شود.

رئيس س�ازمان     قم
صنعت، معدن و 
تجارت قم از ثبت الكترونيكي درخواست هاي 
فعاالن اقتصادي استان از ابتداي ارديبهشت ماه 
جاري با هدف پرداخت يك هزار و 5۰۰ ميليارد 
تومان تسهيالت بانكي رونق توليد در بخش هاي 
مختلف صنعت، كشاورزي و گردشگري خبرداد. 
محمود سيجاني رئيس س��ازمان صنعت، معدن 
و تجارت قم با اشاره به اينكه ستاد تسهيل و رفع 
موانع توليد استان در س��ال جاري ۱۸ سياست و 
برنامه اجرايي را براي خود در نظر گرفته اس��ت، 
گفت: يكي از اين برنامه ها احياي ۳۵ واحد صنعتي 
راكد و غيرفعال خواهد ب��ود، ضمن آن كه افتتاح 
طرح هاي مهم، اجراي طرح توس��عه واحدهاي 
موجود و همچنين بهره ب��رداري از پروژه هاي با 
پيشرفت فيزيكي بيش از ۶۰ درصد نيز در سال 
۱۴۰۰ در دس��تور كار اس��ت.  وي با بيان اينكه 
عملياتي كردن نهضت س��اخت داخ��ل با هدف 
صرفه جويي ارزي در واردات از ديگر سياست هاي 
اين ستاد است خاطر نشان كرد: پيش بيني امسال 
آن است كه ۹۰ ميليون دالر صرفه جويي ارزي در 
استان و در بخش صنعت با تداوم نهضت ساخت 

داخل محقق شود.  رئيس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان قم ادامه داد: تأمين و رفع مشكل 
مواد اوليه برخي واحده��اي توليدي، احياي ۱۰ 
معدن راكد در اس��تان در قالب ش��وراي معادن 
استان، تسريع در صدور مجوزهاي سرمايه گذاري 
و كوتاه ش��دن فرآيند آن، تأمين زيرساخت هاي 
الزم در شهرك هاي صنعتي استان در كنار توسعه 
نواحي صنعتي طغرود، قاهان، دستجرد، لنگرود، 
منطقه صنعتي نيزار و ش��هرك صنعتي ثامن از 
ديگر سياست ها و برنامه هاي اجرايي ستاد تسهيل 
و رفع موانع توليد اس��تان در سال ۱۴۰۰ خواهد 
بود.  س��يجاني افزود: هدفگذاري امس��ال براي 
پرداخت تسهيالت بانكي رونق توليد در بخش هاي 
مختلف، يك ه��زار و ۵۰۰ ميليارد تومان اس��ت 
كه ۷۷ درص��د آن در بخش صنع��ت، ۱۴ درصد 
در بخش گردش��گري و ۹ درصد ني��ز در بخش 
كش��اورزي پرداخت خواهد ش��د.  وي ادامه داد: 
استان قم در ماه هاي اخير شاهد انعقاد و امضاي 
برخي تفاهمنامه ها با نهادهايي مانند ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( و معاونت فن آوري رياست 
جمهور بوده است كه تسريع در روند اجراي اين 

تفاهمنامه ها در دستور كار سال ۱۴۰۰ قرار دارد.

گيسوم، از بهشت كوچك تا زباله دان گيالن
كس�اني كه س�ال ها قبل به جنگل گيس�وم س�فر كرده و آن را از 
نزديك ديده اند، خوب مي دانند اين منطقه از گيالن را بايد بهشت 
كوچك نامي�د. تالقي جن�گل و دريا ك�ه روح را صيق�ل مي دهد 
و موجب آس�ايش روان اس�ت. اما طي س�ال هاي اخير و با دپوي 
زباله هاي ش�هرهاي اطراف و از آن مهم تر حضور گردشگراني كه 
جز تخريب و ريختن آشغال هايش�ان در اين منطق�ه اثر ديگري 
از خ�ود برج�اي نمي گذارند، گيس�وم به جنگلي متعف�ن تبديل 
ش�ده كه ش�يرابه هاي زباله هايش در حلق دريا ريخته مي ش�ود. 

    
حدود يك سالي كه كرونا دس��ت و پاي بسياري از ش��هروندان را براي 
مسافرت بسته بود، طبيعت نفس راحتي مي كشيد و از دست زباله سازها 
در امان بود. اما عيد ۱۴۰۰ و مسافرت ها دوباره كاري كرد كه صداي كوه و 
جنگل و دريا در بيايد.  در اين ميان، جنگل گيسوم نيز از ريخت و پاش زباله 

گردشگران در امان نبود و حاال روزهاي سختي را تجربه مي كند. 
   فرهنگ پيش كش، فقط زباله نريزيد 

در استان گيالن و شهرستان تالش پارك جنگلي بزرگي وجود دارد به نام 
گيسوم. گيسوم منطقه اي است كه در آن جنگل به دريا مي چسبد و جادوي 
طبيعت به اوج خود مي رسد.  در اين مسير زيبا و ديدني، درختان سر به فلك 
كشيده، تونلي ايجاد كرده اند كه دل هر بيننده اي را با خود مي برد. در جاده 
گيسوم نسيم خنك كوهستان هاي تالش با بوي گياهان و نواي جنگل در 
هم آميخته ش��ده تا تن و جان هر رهگذري را آرامش ببخشد و روحش را 
نوازش كند.  اما اين توصيفات براي چند سال پيش گيسوم است و امروز اين 
منطقه چنان مملو از زباله و آشغال هاي متعفن شده كه با ورود به اين جنگل، 
جز حسرت چيزي باقي نمي ماند.  شايد گردشگر ناميدن افرادي كه وارد هر 
منطقه بكر و زيبا مي شوند و با برجاي گذاشتن زباله هايشان و تخريب اماكن و 
شكستن درختان و كشتن موجودات ديگر فاجعه مي آفرينند، اشتباه باشد. 
گردشگر يعني كسي كه از زيبايي هاي يك منطقه لذت مي برد و از امكانات 
طبيعي آن استفاده كرده و اوضاع و احوال را طوري پيش مي برد كه براي 
بازگشت دوباره خودش مهيا باشد.  اما سال هاست با رهاسازي زباله در دل 
طبيعت به دست همين گردشگر، مشكالت زيادي براي تمام موجودات زنده 
ايجاد شده است.  هر چند همه از ايجاد يا تغيير الگوهاي فرهنگي براي بهبود 
شرايط حرف مي زنند اما تا زماني كه يك حركت و خواست عمومي براي 
حفظ منابع طبيعي به وجود نيايد هيچ طرح و برنامه و حركتي به سرانجام 
نمي رسد.  ريختن زباله ها در دل طبيعت فقط به گردشگران ختم نمي شود 
و بسياري از شهرداري ها هم ترجيح مي دهند زباله هاي جمع آوري شده را 
در جايي دور از چشم ديگران پنهان كنند و چه جايي بهتر از جنگل و ساحل 

و كنار چشمه ها و رودخانه ها و دره ها و... 
وقتي گيسوم بوي زباله گرفت، سرپرست اداره حفاظت محيط زيست تالش 
هم با اشاره به اينكه رها كردن زباله در مسير جاده جنگلي گيسوم تالش 
يكي از دغدغه هاي زيست محيطي اين شهرستان است، گفت: »با هدف 
فرهنگ سازي و استفاده خردمندانه از طبيعت و مديريت اصولي پسماند، 
حدود ۳۵۰ كيلوگرم از زباله هاي اين منطقه جمع آوري و به محل دفن 
شهرداري اسالم منتقل ش��د.«  رامين شيالتي افزود: »طرح گردشگري 
واقع در گيسوم تالش يكي از نقاط مقصد براي گردشگران بوده كه هرساله 
پذيراي تعداد زيادي از مسافران از نقاط مختلف كشور است و اين جنگل 

زيبا از زباله هاي اين افراد سهل انگار رنج مي برد.«
به گفته اين مسئول، ترويج فرهنگ استفاده اصولي از طبيعت از اولويت 
كاري محيط زيست اين شهرستان است كه با همكاري دستگاه هاي ذيربط 
در حال انجام است.  سرپرست اداره حفاظت محيط زيست تالش با بيان 
اينكه حتي مسافرين و گردش��گران عبوري از جنگل گيسوم هم به اين 
طبيعت زيبا رحم نمي كنند و بدون اينكه زباله شان را جمع آوري كنند، اين 
مكان را ترك مي كنند، گفت: »به طور ميانگين در شهرستان تالش روزانه 
۶۰تن زباله توليد مي شود و زباله گردشگران نيز بر زباله هاي اين شهرستان 
مي افزايد.« شيالتي تأكيد كرد: »نياز به فرهنگ سازي هاي گسترده داريم 
تا برخي از افراد به اين فكر بيفتند كه نريختن زباله جنگل حداقل وظيفه اي 

است كه در قبال بهره مندي از زيبايي هاي جنگل گيسوم دارند.«
اگرچه گيسوم بيشتر در نيمه اول سال پذيراي گردشگران است ولي بايد 
گفت كساني كه در نوروز و بهار و تابستان هم موفق به سفر به اين منطقه 

گردشگري نمي شوند در پاييز و زمستان از خجالتش در مي آيند. 
   سوغات زباله براي جنگل

شناختن بيشتر گيسوم مي تواند عمق فاجعه را بيش از پيش نمايان كند. 
حداقل شهرونداني كه در مسير گذر از گيالن سري به اين منطقه مي زنند 
بدانند كجا را تخريب و آلوده و كثيف مي كنند.  جنگل گيسوم نام خودش 
را از روس��تايي به همين نام برگرفته كه در ۱۸ كيلومتري جاده تالش به 
بندرانزلي قراردارد.  پارك جنگلي گيسوم با درختان سر به فلك كشيده اش، 
مسيري رويايي دارد. گيسوم در حقيقت موزه اي طبيعي است كه فرصت 
تماشاي انواع گل و گياه را به شما مي دهد. در اين جنگل حدود ۷۰ گونه 
گياه وجود دارد. همچنين انواع قارچ ها، ميوه ها و موجودات و حيواناتي كه 
قرن هاست اين منطقه به عنوان خانه آنها به شمار مي آيد.  با اين تفاسير 
مسافران و گردشگران پس از تماش��ا و بهره گيري از طبيعت زيباي اين 
جنگل، سوغات زشت زباله را به آن هديه مي دهند و مسئوالن شهري هم 
كه خودشان از جنگل به عنوان محل دفن زباله استفاده مي كنند، سكوتي 

معنا دار در مقابل اين اقدامات دارند.

 اختصاص 250ميليارد تومان
 براي ساخت راه آهن و راه هاي لرستان

بعد از اعالم خبر از اختصاص 1۳۰ ميليارد تومان براي راه هاي روستايي 
و عش�ايري و محروميت زدايي از طرف رئيس س�ازمان مديريت و 
برنامه ريزي لرستان روز گذشته نماينده مردم بروجرد و اشترينان در 
مجلس شوراي اسالمي نيز از نهايي شدن و تأييد 1۲۰ ميليارد تومان 
اعتبار در بودجه سال 1۴۰۰به راه آهن اين اس�تان خبر داد كه با اين 
رقم راه آهن شهرستان هاي خرم آباد و بروجرد تكميل خواهد شد. 

    
روز گذشته رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي لرستان از اختصاص 
۱۳۰ ميليارد تومان اعتبار براي توس��عه و مرمت راه هاي روس��تايي و 

عشايري و محروميت زدايي در استان خبر داد. 
سمانه حسن پور گفت: اعتبارات عمراني لرستان از ۹۵۳ ميليارد تومان 
در سال ۱۳۹۹ به يك هزار و ۷۳۲ ميليارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسيده 
است كه ۸۱ درصد رشد را نش��ان مي دهد.  وي افزود: سند راهبردي 
آمايش لرس��تان بر اساس مطالعات و به  روزرس��اني هاي الزم در سال 
۱۳۹۹ تهيه و تصويب شد و اين سند براي اجرا به فرمانداران، مديران 

دستگاه هاي اجرايي و دانشگاه ها ابالغ شده است. 
رئيس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي لرس��تان با بي��ان اينكه براي 
نخستين بار است كه اين اسناد تمام مراحل تهيه و تصويب را در كشور 
طي كرده اند، گفت: دستگاه هاي اجرايي بايد نكات مربوط به حوزه خود 

را در اين سند امضا و اجرا كنند. 
حسن پور ادامه داد: سند آمايش سرزمين دو جز دارد، سند آمايش ملي 
كشور و اسناد آمايش استاني به تصويب شوراي عالي آمايش سرزمين 
رس��يده اند؛ براس��اس ابالغيه رئيس س��ازمان برنامه وبودجه كشور، 

تصويب نامه اين سند عماًل نقشه راه توسعه لرستان است. 
وي خاطرنشان كرد: عالوه بر اعتبارات استان لرستان در قانون بودجه 
سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۳۰ ميليارد تومان اعتبار براي توسعه و مرمت راه هاي 
روستايي و عش��ايري و محروميت زدايي در استان لرستان اختصاص 
يافته است.  رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي لرستان تصريح كرد: 
بيش از يك هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان نيز براي اجراي طرح هاي ملي و 

ملي- استاني در پيوست شماره يك تصويب شده است. 
   اختصاص ۶۰ ميليارد تومان براي راه آهن بروجرد 

نماينده مردم بروجرد و اش��ترينان در مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه ۶۰ ميلي��ارد تومان براي راه آهن شهرس��تان بروجرد اختصاص 
يافته گفت: با انجام اين كار اتفاقات خوبي در راه است و راه آهن مي تواند 
بر شكوفا كردن هر چه بيشتر اس��تان به اشتغالزايي در اين منطقه نيز 
منتهي ش��ود.  فاطمه مقص��ودي اظهار كرد: براي پيش��رفت بروجرد 
اقدامات خوبي صورت گرفته است. وي تصريح كرد: يكي از اين اقدامات 
زيرساختي در راستاي راه و حمل و نقل بوده كه براي راه آهن بروجرد 
جلسات متعددي برگزار شده است.  نماينده مردم بروجرد و اشترينان 
در مجلس خاطرنشان كرد: ۱۲۰ ميليارد تومان اعتبار در بودجه سال 

۱۴۰۰به راه آهن لرستان اختصاص يافت. 
مقصودي اضافه ك��رد: از اين ميزان ۶۰ ميليارد تومان س��هم راه آهن 
خرم آباد و ۶۰ ميليارد س��هم راه آهن بروجرد اس��ت و رديف اعتباري 
بروجرد از خرم آباد جدا شده است.  وي بيان كرد: راه آهن بروجرد ديگر 
در حد شعار نيست و قطعي است و براي راه آهن بروجرد به سمت مالير 

نيز صحبت هاي با استاندار همدان شده است.

 خسارت 400 ميليارد ريالي سيل 
به جاده هاي سيستان وبلوچستان 

بارندگي هاي چند روز اخير ۴۰۰ ميليارد ريال خسارت به بدنه جاده ها 
و ابنيه فني راه هاي نيمه شمالي سيستان وبلوچستان وارد كرد. 
ايوب كرد مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي سيستان و بلوچستان 
با اشاره به خس��ارت ۴۰۰ ميليارد ريالي س��يل به جاده هاي سيستان 
وبلوچس��تان گفت: تخريب ش��انه راه هاي اصلي و فرعي، آب بردگي 
محورها، آسيب به رويه آسفالت، تخريب پل ها و سازه هاي كمكي از جمله 
مهم ترين خسارات وارده به شبكه راه هاي ارتباطي نيمه شمالي استان 
در اين مدت بوده است.  وي افزود: مسيرهاي آسيب ديده سيالب اخير 
شامل مهرستان- ايرانشهر، زاهدان- نهبندان، زاهدان- دومك، پسكوه- 
سوران، ميل نادر- سفيد آبه و راه هاي حوزه شهرستان هاي ميرجاوه و 
تفتان بوده اس��ت.  مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي سيستان 
و بلوچس��تان تصريح كرد: ۵۰ نيروي راهداري اين اداره كل به همراه 
۲۵دستگاه ماشين آالت سبك و سنگين همزمان با بروز سيالب در طول 

مسيرهاي مواصالتي نيمه شمالي استان مشغول به فعاليت بوده اند. 

مقاوم سازي 60 درصد واحدهاي 
مسكوني »روستايي« كرمانشاه

مع�اون بازس�ازي و مس�كن روس�تايي بني�اد مس�كن 
اس�تان كرمانش�اه از مقاوم س�ازي بي�ش از ۶۰ درص�د 
خب�رداد.  اس�تان  روس�تايي  مس�كوني  واحده�اي 
فرهاد فقيهي معاون بازسازي و مسكن روستايي بنياد مسكن استان 
كرمانشاه با اشاره به وجود ۱۲۷ هزار واحد مسكوني روستايي در سطح 
اس��تان گفت: از اين تعداد ۷۷ هزار واحد، مع��ادل ۶۰ درصد واحدها 
مقاوم سازي شده اند.  وي افزود: اين مقاوم س��ازي، بازسازي مناطق 
زلزله زده و سيل زده و نيز ساخت واحد براي محرومان مناطق روستايي 
را هم شامل مي شود.  معاون بازسازي و مسكن روستايي بنياد مسكن 
اس��تان كرمانش��اه تصريح كرد: در حال حاضر حدود ۵۰هزار واحد 
روستايي معادل ۴۰ درصد واحدهاي روستايي استان غيرمقاوم هستند.  
فقيهي عمده واحدهاي غيرمقاوم روس��تايي را مربوط به شهرستان 
كرمانشاه و شهرستان هاي شرقي عنوان كرد و افزود: اين واحدها لزوما 

خشتي گلي نيستند و برخی واحدهاي آجري را هم شامل مي شود. 

3 روستاي قرآني منتخب 
خراسان شمالي معرفي شدند

مديركل فرهنگ و ارشاد اس�المي خراسان شمالي از معرفي سه 
روستاي قرآني منتخب از استان در راستاي اجراي طرح ملي »انتخاب 
روس�تاي قرآني ايران« به دبيرخانه اين طرح در كشور خبر داد. 
حسين فرخنده، مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان شمالي با اشاره 
به اينكه سه روستاي قرآني معرفي شدند، گفت: هيئت انتخاب روستاهاي 
قرآني در استان با برگزاري نشستي و با توجه به شاخصه هاي در دو بخش 
عمومي و تخصصي طرح ملي »انتخاب روستاي قرآني ايران«، روستاي 
بام از شهرستان اسفراين، روستاي قلعه خان از شهرستان مانه و سملقان 
و روستاي دشت از شهرستان گرمه را به دبيرخانه دائمي كشور معرفي 
كرد.   وي الگوسازي و جهت دهي فعاليت هاي قرآن و عترت در روستاها 
را از اهداف اين طرح عنوان كرد و افزود: روستاهاي قرآني ايران كه توسط 
دبيرخانه دائمي كش��ور انتخاب مي ش��وند از حمايت هاي ويژه توسعه 
فعاليت هاي قرآني و اهداي نشان ويژه و لوح افتخار برخوردار خواهد شد و 

از استعدادهاي قرآني حمايت هاي مادي و معنوي مي شوند.

   خراسان شمالي    كرمانشاه    سيستان وبلوچستان 


