
در راستاي طرح      گيالن
تفكيك زباله در 
مبدأ هفت روستا در اس�تان گيالن به عنوان 
پايل�وت ط�رح »م�پ« انتخ�اب ش�دند. 
ياور پيرعاليي مديركل دفتر امور روستايي گيالن، 
با اش��اره به اجراي طرح تفكيك از مبدأ پس��ماند 
روس��تايي تحت عنوان »م��پ« در اين اس��تان 
افزود: مديريت پسماند روس��تايي دستورالعمل 
ابالغي وزارت كش��ور و س��ازمان ش��هرداري ها و 
دهياري هاست.  وي با بيان اينكه تفكيك از مبدأ 
زباله را در ۶۰۰ روس��تا به صورت پايلوت اجرايي 
كرديم و نتيجه هم گرفتيم، ادامه داد: هفت روستا به 
عنوان پايلوت آموزش هاي الزم را توسط بخشداران 
و دهي��اران ديدند و متناوب اي��ن آموزش ها براي 
تفكيك از مبدأ زباله اقدام به جمع آوري سطل  هاي 
زباله در اين روستاها كرديم.  اين مسئول با اشاره 
به هم��كاري خوب بخش��داران و دهي��اران براي 

جمع آوري پسماندهاي خشك از مردم روستايي، 
گفت: زباله هاي تر نيز در خانه ها تبديل به كمپوست 
مي شود.  پيرعاليي از برگزاري ماهانه كميته پسماند 
استان به رياست اس��تاندار گيالن خبرداد و افزود: 

فرمانداران نيز روس��اي كميته هاي شهرس��تاني 
پسماند هستند و لذا طي يك سال گذشته دغدغه 
اصلي اس��تان مديريت پس��مان بوده است و بايد 
اين مشكل استاني را حل كنيم.  وي با بيان اينكه 

دهياران را مكلف به تفكيك از مبدأ زباله ها كرديم، 
تصريح كرد: همه دهياران دوره آموزش��ي الزم را 
ديده اند، زيرا آموزش حلقه مفق��وده در مديريت 
پسماند است و قطعاً با آموزشي همگاني از طريق 
دس��تگاه ها و رس��انه ها نتيجه خوبي مي گيريم.  
مديركل دفتر امور روستايي گيالن با بيان اينكه در 
حال حاضر ۴۷ دهياري جمع آوري پسماند را انجام 
مي دهند، افزود: نظارت و راستي آزمايي تفكيك از 
مبدأ را جزيي تر كرديم و لذا ۱۸۶۴ دهياري استان 
را در قالب ۱۱۲ دهستان تقسيم كرديم و هر مركز 
دهستان چند دهياري را آموزش مي دهد.  پيرعاليي 
همچنين از برگزاري دو دوره تخصصي پنج ساعته 
فشرده تفكيك از مبدأ براي فرمانداران و بخشداران 
و دهياران در تمامي شهرستان ها خبرداد و گفت: 
در حال حاضر بسياري از روستاها در حال اجراي 
تفكيك از مبدأ هستند و در هر شهرستان حداقل 

۱۰ روستاي سبز داريم كه مشكل پسماند ندارند.

انتخاب 7 روستای گيالن به عنوان پايلوت طرح »مپ«

سجاد مرسلي

اجراي طرح در »مكتب بانوي تمدن ساز« در قم 
در قالب طرح      قم
مكت�ب  »در 
بانوي تمدن ساز« 4 هزار دانش آموز قمي از 

موزه فاطمي بازديد كردند. 
حجت االسالم محمدباقر مشكاتي رئيس اداره 
موزه حرم مطهر حضرت معصومه)س( گفت: ۴ 
هزار دانش آموز قمي با مشاركت در طرح مكتب 
بانوي تمدن ساز در قالب ۷۰ گروه دانش آموزي 
از موزه فاطمي، با هماهنگي و ارائه تخفيف از 
موزه فاطمي بازديد كرده اند.  وي با بيان اينكه اين طرح از ابتداي ايام معصوميه آغاز شده و تاكنون ۵۰ 
گروه پسرانه و ۲۰ گروه دخترانه از مدارس شهر مقدس قم در آن شركت كرده اند، افزود: در قالب اين 
طرح كارشناسان موزه بر محور گفتمان و چيدمان جديد موزه كه براساس سفر تاريخي و تمدن ساز 
كريمه اهل بيت )س( از مدينه به قم و آثار و دس��تاوردهاي آن انجام شده، روايتگري كرده و به جهاد 
تبيين مي پردازند.  اين مسئول ادامه داد: در اين طرح مسابقه نسيم كرامت به صورت حضوري براي 
بازديد كنندگان در موزه اجرا مي شود و پويش و مسابقه كليپ سازي از بازديد گروهي نيز براي مربيان، 

معلمان بازديد كننده از موزه فاطمي تا ۲۲ بهمن ادامه خواهد داشت.

آغاز كشت قراردادي در روستاهاي ايالم
پروژه كشاورزي      ايالم
ق�راردادي در 
استان ايالم با هدف بهره وري بيشتر در سال 

زراعي جديد آغاز شد. 
هوشنگ نادري مديركل غله ايالم با بيان اينكه 
در س��ال جاري دولت، در راس��تاي حمايت از 
كشاورزان گندمكار پروژه كشاورزي قراردادي را 
اجرايي كرده است، افزود: در اين پروژه ادارات كل 
غله و خدمات بازرگاني استان ها به عنوان مجري، 
با همكاري ساير نهادهاي پشتيبان شامل بانك كشاورزي، صندوق بيمه محصوالت كشاورزي، شركت 
خدمات حمايتي كشاورزي، شركت همراه اول و با نظارت سازمان جهاد كشاورزي عقد قرارداد با كشاورزان 
هم استاني را آغاز كرده اس��ت.  وي ادامه داد: در اين پروژه، به صورت علي الحساب دولت كود در اختيار 
كشاورز قرار داده و محصول وي را نيز بيمه مي كند و هنگام برداشت و تحويل گندم به مراكز خريد دولتي، 
هزينه ها از كشاورز دريافت مي شود.  اين مسئول گفت: متقاضيان براي عقد قرارداد با اداره كل غله استان 
مي توانند از طريق وب، برنامه كشاورزي قراردادي را دانلود و مشخصات خود شماره همراه، كد ملي و در 

نهايت سطح زير كشت خود را درج و قرارداد را از طريق پلتفرم همراه اول امضا كنند.

حذف مدرسه كانكسي در قالب طرح »شهيد پناهيان«
در راس��تاي      خراسان شمالي
اج�راي طرح 
»شهيد پناهيان« در خراسان شمالي مدارس 
كانكس�ي در اين اس�تان حذف مي ش�ود. 
امين فالح كوشكي مديركل نوس��ازي، توسعه 
و تجهيز م��دارس خراسان ش��مالي گفت: طرح 
شهيد پناهيان در راستاي حذف مدارس سنگي و 
كانكسي است و اين نوع از مدارس كه سيار و بيش 
از ۱۱ دانش آموز را در خود جاي دهند را ش��امل 

مي شود.  وي با اشاره به اينكه ۳۰ ميليارد ريال اعتبار اوليه براي حذف مدارس كانكسي در قالب طرح »شهيد 
پناهيان« در استان تخصيص يافت، افزود: در مجموع ۳۱ مدرسه كانكسي در استان وجود دارد كه از اين تعداد 
سه مدرسه شرايط حذف فوري و ساخت بنا را دارد.  اين مسئول ادامه داد: با اين اعتبار يك مدرسه كانكسي 
در شهرستان شيروان و دو مدرسه در شهرستان مانه و سملقان است كه براي هر يك ۱۰۰ متر مربع زيربنا در 
نظر گرفته شده است تا پايان سال جاري بهره برداري مي شود.  فالح كوشكي در خصوص مدارس كانكسي 

عشايري هم گفت: در حال حاضر ۱۲ مدرسه به دليل تغيير مكان و در قالب اين طرح قرار نمي گيرند.

 تكميل پروژه هاي عمراني اسالمشهر
 سرعت مي گيرد

 كشاورزي زنجان 
دانش بنيان مي شود

رئيس جمهور در      اسالمشهر
سفر به شهرستان 
اسالمشهر و در جريان بازديد از روند ساخت 
بيمارستان 4۰۰ تختخوابي، پروژه مترو و بندر 
خشك در اين شهرستان، دستور تسريع در 

تكميل اين زير ساخت ها را داد. 
 آيت اهلل سيدابراهيم رئيسي، در ابتداي سفر خود به 
شهرستان اسالمشهر، از بيمارستان در حال ساخت 
۴۰۰ تختخوابي اين شهرستان بازديد و دستورات 
الزم را براي تس��ريع در افتتاح اين مركز درماني 
صادر كرد.  بيمارستان ۴۰۰تختخوابي اسالمشهر 
از جمله پروژه هاي معطل مانده اين شهرس��تان 
اس��ت كه روند احداث آن از ۱۴ س��ال پيش آغاز 
شده اما تا پيش از آغاز به كار دولت سيزدهم تنها 
۳۰درصد پيشرفت داشت. اما در يك سال گذشته 
براساس مصوبات س��فر استاني رئيس جمهور به 
شهرهای اس��تان تهران و تخصيص بودجه ۴۰۰ 
ميلياردي، پيشرفت آن به ۷۳درصد رسيده است و 
بناست مرحله اول آن »اورژانس و درمانگاه« تا پايان 
امسال به بهره برداري برسد.  آيت اهلل سيدابراهيم 
رئيسي، رئيس جمهور با تأكيد بر لزوم بهره گيري 
حداكثري از توان نيروهاي بومي براي تأمين كادر 
بيمارستان تصريح كرد: نزديكي اين پروژه عظيم 

بيمارستاني به فرودگاه امام خميني)ره( مي تواند 
در گردشگري سالمت هم مورد استفاده قرار بگيرد 
كه اميدواريم با سرعت مناسب به نتيجه برسد و 
نياز مردم اين شهرستان به خدمات درماني را تا 
حد زيادي مرتفع كند.  وي در ادامه بازديد ميداني 
از پروژه متروي اسالمشهر در جريان روند اجراي 
پروژه و موانع پيش��رفت اين طرح ق��رار گرفت.  
طرح مترو اسالمشهر به طول ۱۵/۵كيلومتر در 
امتداد خط۳ مترو تهران در ايستگاه آزادگان تا به 
اسالمشهر با پنج ايستگاه از دي ماه سال ۹۷ آغاز 
شده و تاكنون بيش از ۶۰ درصد از تونل آن حفاري 
شده است.  رئيس جمهور در ادامه حضور خود در 
اسالمشهر، در جلسه شوراي اداري اين شهرستان 
گفت: بايد كارگاه هاي نيمه تعطيل را به چرخه 
توليد بازگردانيم، خط قرمز م��ا براي كارخانه ها 
تعطيلي آنهاست.  وي افزود: اينجا بايد زمينه ها به 
نحوي فراهم شود كه بيكار در شهرستان نداشته 
باشيم. يكي از جاهاي كه مي تواند كمك كند بيكار 
نداشته باشيم همين بندر خشك است، مسئوالن 
مس��ائل مربوط به بندر خش��ك را حل كنند تا 
حداكثر ظرف دو ماه بندر خشك راه اندازي شود. 
بايد ظرف ۱۰ روز گمركات در منطقه مستقر شود 

كه اين كار امكانپذير است.

با هدف افزايش      زنجان
به���ره وري، 
اقتدار غذايي و پايداري امنيت كش�اورزي 
اس�تان زنجان دانش بنيان محور مي شود. 
نادر عباس��ي رئيس مركز تحقيق��ات و آموزش 
كش��اورزي و مناب��ع طبيعي زنج��ان از تقويت 
كش��اورزي دانش  بنيان در اين اس��تان خبرداد 
و اف��زود: افزاي��ش به��ره وري، اقت��دار غذايي و 
پاي��داري امنيت از جمله اين دستاوردهاس��ت.  
وي با تأكيد بر گسترش حوزه هاي دانش بنيان 
در بخش كش��اورزي ادامه داد: كشاورزي داراي 
شش مرحله ش��امل كاشت، داش��ت، برداشت، 
مراقبت هاي پس از برداش��ت، الگوي مصرف و 
بازار است كه در همه اين مراحل بايد با دانش و 
مهارت تخصصي و استفاده از فناوري هاي نوين 
به ارتقاي بهره وري كمك كرد.  اين مس��ئول با 
بيان اينك��ه آب نقش اصلي و اساس��ي در همه 
برنامه هاي توس��عه اي دارد، گفت: در كشاورزي 
دانش بنيان، داده محوري جايگزين سليقه محوري 
و دانش محوري جايگزين منبع محوري مي شود و 
كيفيت مقدم بر كميت است.  عباسي با اشاره به 
اينكه در اين شرايط پايداري سيستم اصل اساسي 
و اجتناب ناپذير اس��ت، افزود: آمايش سرزمين، 

الگوي كش��ت، الگوي مصرف و بهره وري نقش 
تعيين كننده اي دارن��د.  وي افزايش بهره وري، 
اقتدار غذايي، پايداري امنيت و حفظ منابع پايه 
را از دس��تاوردهاي توليد دانش بنيان برشمرد و 
ادامه داد: توسعه زنجيره محصوالت دانش بنيان 
و افزايش سهم حوزه كشاورزي و منابع طبيعي 
در شركت هاي دانش بنيان بايد در دستور كار قرار 
گيرد.  رئيس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي 
و منابع طبيعي اس��تان زنجان گف��ت: قرارگاه 
كش��اورزي دانش بنيان دو محور اساسي شامل 
توليد دانش بنيان و انتق��ال دانش به عرصه هاي 
توليدي را دنبال مي كند كه توسعه و حمايت هاي 
از استارت آپ هاي كش��اورزي، انتقال يافته هاي 
تحقيقاتي، اجراي برنامه روزهاي مزرعه و تقويت 
ياوران توليد و محققان معين از زيرمجموعه هاي 
آن است.  عباس��ي تصريح كرد: ساخت كارگاه 
توليد خوراك دام و طيور از ضايعات محصوالت 
كشاورزي، ايجاد آزمايشگاه كشت بافت گياهي، 
مشاركت و همكاري با شركت دانش بنيان براي 
توليد نيم��ه صنعتي ميلورم و تجهي��ز كارگاه و 
پيگيري گرفتن مجوزهاي الزم براي بسته بندي 
روغن زيت��ون از جمله اقدامات انجام ش��ده در 

كشاورزي دانش بنيان است.

   بوشهر: حميدرضا خان محمدي سرپرست سازمان نوسازي، توسعه 
و تجهيز مدارس كشور تعداد طرح هاي ناتمام آموزشي در استان بوشهر را 
۷۰ پروژه اعالم كرد و افزود: تالش مي شود با فروش امالك مازاد آموزش و 

پرورش اين مدارس تكميل، تجهيز و در اختيار دانش آموزان قرار گيرد. 
   كرمان: حجت االسالم ابراهيم حميدي رئيس كل دادگستري استان 
كرمان از ايجاد زمينه آزادي ۲۱ مددجوي جرائم غيرعمد به مناسبت هفته 

بسيج و براساس همكاري بسيج حقوقدانان و ستاد ديه خبر داد. 
   سيستان وبلوچستان: آرامگاه »بابا حاجي دزكي« واقع در روستاي 
زيارت بخش مركزي شهرستان سراوان، »آرامگاه سيد دخل بخاري ركل شاه« 
واقع در روستاي چوكات بخش پالن شهرستان چابهار، »خانه حاج شيردل 
ماليي« واقع در روستاي قائم آباد بخش صابري شهرستان نيمروز و »آرامگاه 
شيخ حسين« واقع در روستاي سوركمب بخش مركزي شهرستان كنارك از 

جمله چهار اثر تاريخي است كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيد. 
   خراس�ان جنوبي: رضا سروري مديرعامل ش��ركت آب منطقه اي 
خراسان جنوبي گفت: ساالنه ۹۰۵ ميليون مترمكعب از منابع آب زيرزميني 
اس��تان برداش��ت داريم كه از اين ميزان ۸۸ درصد در بخش كشاورزي، 
۹درصد شرب و سه درصد در زمينه صنعت و خدمات استفاده مي شود.  وي 
افزود: وابسته بودن بيش از ۹۹/۸ درصد مصارف آب به منابع آب زيرزميني 
و افزايش برداشت بيش از حد توان آبخوان ها موجب شده دشت هاي استان 

در وضع نامطلوبي قرار گيرند. 
   گلس�تان: رسول صالحي مسئول بيمارستان صحرايي شهر مرزي 
اينچه برون در مراسم پايان كار دهمين بيمارستان صحرايي گلستان در 
گنبدكاووس گفت: اين بيمارستان به مناسبت هفته بسيج و مطابق مصوبه 
هيئت انديشه ورز استان با همكاري و همراهي ۱۵ ارگان و نهاد با ظرفيت 
نيروي ۲۵۰ نفر برپا شد تا به مردم خدمات صادقانه ارائه نمايند.  وي افزود: 
پزشكان در ۱۴ رشته از جمله »جراحي عمومي، قلب، چشم، ارتوپدي، 
زنان و زايمان، پوس��ت، نورولوژي، جراحي مغز و اعصاب، دندانپزشكي، 
راديولوژي، داخلي و عفوني، اطفال، طب سنتي، بينايي سنجي و تغذيه« 

به مردم بخش مرزي داشلي برون خدمات ارائه كردند. 
   زنجان: س��ردار جهانبخش كرمي فرمانده سپاه زنجان با بيان اينكه 
بسيج در تمام مقتضيات زماني در عرصه است، افزود: سپاه استان در هفته 
بسيج بيش از ۲ هزارو ۵۰۰ برنامه بصيرت افزايي و روشنگري را در مناطق 

مختلف اجرا كرد كه با استقبال خوب اقشار مختلف مواجه شد. 
   لرستان: داريوش حسن نژاد مديرعامل آب منطقه اي لرستان گفت: فاز دوم 
مطالعات سدهاي ۱۰ پهلوان و چول هول آغاز خواهد شد.  وي با بيان اينكه براي 
تصويب مطالعه فاز اول سد ۱۰ پهلوان و چول هول با شركت آب نيرو جلسه 

برگزار شد، افزود: اين موضوع از مديريت منابع آب مورد تأييد قرار گرفت. 
   يزد: س��يدعزت اهلل ضرغامي وزير ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري در نخستين برنامه س��فر يك روزه خود به استان يزد، طرح 
توسعه مجموعه گردشگري باغ موقوفه علي نقي خان تفت را افتتاح كرد. 

   كردستان: منصور فيضي مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان 
مريوان گفت: در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱، جمعاً ۲۲۸ هزارو ۹۰۷ نفر 
به بيمارس��تان هاي بوعلي و فجر مراجعه و خدمات تشخيصي، درماني، 
دارويي و بازتواني را دريافت كرده اند.  وي افزود: با تالش هاي شبانه روزي 
مدافعان سالمت مريوان، پيك هفتم كرونا كنترل شده و در حال حاضر اين 

شهرستان در وضعيت بي خطر كرونايي قرار دارد.

 كرونا فروكش كرد
 تصادفات وضعيت را قرمز كردند

مش�كالت مردم، رانندگان و كارب�ران جاده ها در اس�تان هاي 
مختلف كش�ور خيلي زي�اد اس�ت. از كيفيت پايي�ن جاده ها و 
آسفالت نامناس�ب گرفته تا راه هايي كه با شروع فصل بارندگي 
بارها و بارها مسدود مي ش�وند.  وجود نقاط حادثه خيز به بالي 
بزرگ�ي تبديل ش�ده و ت�ردد در جاده هاي ناايم�ن و خطرناكي 
كه س�االنه موجب تصادفات دلخراش مي ش�ود، ش�مار زيادي 
از هموطنان را به كام مرگ مي كش�اند.  براس�اس اعالم نيروي 
انتظامي حدود 6/5 درصد از درآمد ناخالص ملي كش�ور صرف 
هزينه ه�اي تصادف�ات رانندگي مي ش�ود و آمارهاي منتش�ر 
ش�ده از س�وي س�ازمان بهداش�ت جهاني نش�ان مي دهد در 
ايران تقريب�ًا هر ۲۰ دقيق�ه، يك نفر در ح�وادث رانندگي فوت 
مي كند؛ يعن�ي س�االنه 45۰ نفر ب�ه ازاي هر يك ميلي�ون نفر. 
قرباني�ان اصل�ي اي�ن ح�وادث، اغل�ب در س�نين ۱5 ت�ا 44 
س�اله و به ويژه جوانان هس�تند. تع�داد تصادف�ات رانندگي، 
كشته ش�دگان، مجروح�ان و هزينه هاي�ي ك�ه از اي�ن راه ب�ه 
كش�ور وارد مي ش�وند به حدي زياد اس�ت كه بايد از هر تدبير 
و تجرب�ۀ موف�ق جهاني ب�راي كاه�ش اين آم�ار به�ره گرفت. 

    
بعد از اينكه حدود ۳ سال و با حضور كرونا، آمار حوادث رانندگي در 
ايران كاهش يافت اما باز هم با فروكش كردن اين بيماري و افزايش 
رفت وآمدها و مسافرت ها، حوادث رانندگي دومين علت مرگ و مير 
بعد از بيماري هاي قلب و عروق به شمار مي روند و بر همين اساس 
يكي از كشور هاي داراي بيشترين نرخ مرگ و مير ناشي از حوادث 

رانندگي در دنياست. 
يكبار ديگر آمار ح��وادث جاده اي در اس��تان هاي مختلف نش��ان 
مي دهد، وضعيت در اين حوزه قرمز ش��ده و مقايسه آمار تصادفات 

جاده اي دو ماهه اول ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مهر تأييدي بر اين ادعاست. 
با توجه به روند كاهش��ي كرونا در كشور و ش��روع مجدد سفرهاي 
بين ش��هري پيش بيني مي ش��د كه روند تصادفات به روند قبل از 
كرونا باز گردد. بر همين اس��اس بيشترين رش��د متوفيان مربوط 
به استان س��منان با ۱۶۶درصد اس��ت. در همين راس��تا خراسان 
ش��مالي با ۱۲۵درصد، قزوين با ۹۴درصد، زنجان ب��ا ۶۹ درصد و 
آذربايجان غربي با ۶۵ درصد داراي بيشترين رشد كشته شدگان در 

دو ماه اول سال جاري بودند. 
از نظر تعداد كشته ها، استان تهران با ۱۳۶ كشته در صدر قرار دارد و 
با رشد ۴۷درصدي بدترين عملكرد را به خود اختصاص داده است. 

اين رتبه در سال ۱۴۰۰ به فارس اختصاص داشت كه در سال جاري به 
همراه سيستان وبلوچستان بيش از ۱۰۰ كشته به ثبت رسانده اند. 

   تهران پيشتاز مصدومان جاده اي
جاده ها فقط كشته نمي دهند بلكه هر تصادف حداقل چند مصدوم 
بر جاي مي گذارد كه وقتي يكي از افراد در اين ميان دچار معلوليتي 

شود، براي همه عمر تصادفش را فراموش نمي كند. 
با مقايس��ه آمار تصادفات جاده اي در حوزه كاهش تعداد مصدومان 
حوادث جاده اي زنجان تنها اس��تانی اس��ت كه كاهش مصدومان 
را نش��ان مي دهد. اما در بقيه نقاط ش��رايط س��ير صعودي دارد و 

نگذاشته اند از فوتي ها عقب بمانيم. 
استان قزوين با ۱۱۷درصد رشد در تعداد مصدومان شگفتي ساز اين 
بخش است. بعد از آن چهارمحال و بختياري با ۸۲درصد و مركزي با 

۷۹درصد با افزايش مصدومان زيادي روبه رو بودند. 
از نظر تع��دادي مصدومان ب��از هم تهران ب��ا ۳۲۹۱ نف��ر يكه تاز 

است.  ميدان 
خراسان رضوي با ۲۷۴۵ نفر، اصفهان با ۲۳۳۳ نفر و فارس با ۱۹۱۶ 
مصدوم در رتبه هاي بعدي قرار دارند.  كل متوفيان س��ال ۱۴۰۱ با 
رشدي ۱۸درصدي نسبت به ۱۴۰۰ از ۱۱۹۴ به ۱۴۱۵ نفر رسيده و 
تعداد مصدومان نيز در مدت مشابه با رشدي ۲۹درصدي از ۲۲هزار 

و ۳۳۸ نفر به ۲۸هزارو ۹۱۴ نفر رسيد. 
هنوز هم مسئوالن اظهار اميدواري مي كنند با اقدامات پيشگيرانه اي 
كه در آينده صورت مي گيرد در كن��ار اصالح قوانين و بهبود ايمني 
خودروها و راه ها شاهد كاهش مرگ و ميرها و مصدوميت ها باشيم. 
اما كسي نمي گويد اين وظيفه بر عهده چه سازمان و نهادهايي است 
و چه كس��اني بايد پاس��خگوي كم كاري هاي امروز ساختن فرداي 

بدون تصادف باشند. 
   جاده ها همچنان پر از مشكل

چند سالي كه كرونا بي محابا در اس��تان هاي مختلف ايران جوالن 
مي داد و حضورش باعث كاهش ش��ديد رفت و آمدها و آمار نزديك 
به صفر مسافرت ها ش��ده بود، مسئوالن پيوس��ته از كاهش ميزان 

تصادفات و پايين آمدن رقم مرگ و ميرهاي جاده ها مي گفتند. 
اما حقيقت اين بود كه وضعيت جاده ها بهتر و مشكالت آنها مرتفع 
نشده بود، بلكه اين ش��هروندان بودند كه در خانه و شهر خود مانده 

بودند و با خالي شدن جاده ها تصادفات هم كم شده بود. 
از اواس��ط ۱۴۰۰ و به خصوص آغاز س��ال ۱۴۰۱ هنوز كرونا كاماًل 
رخت بر نبسته بود كه با افزايش جابه جايي ها و مسافرت هموطنان 
از شهري به ش��هر ديگر، معلوم ش��د بازي مرگ و جاده ها همچنان 

ادامه دارد. 
گواه اين ادعا همين بس كه فقط در س��ال ۱۴۰۰ كه كرونا در حال 
فروكش بود ۱۶ هزارو ۷۷۸ نف��ر در حوادث رانندگي جان خود را از 
دست دادند. رقمي كه در مقايسه با سال ۹۸ با ۹درصد افزايش تعداد 

مصدومان را هم به ۳۱۷ هزارو ۱۲۰ نفر رساند. 
   جاده ها در حال ركورد شكني

با اينكه سال هاست در مورد مش��كالت راه ها و پايين بودن كيفيت 
خودروها و بي توجهي رانن��دگان به قوانين راهنماي��ي و رانندگي 
صحبت مي ش��ود كه محص��ول آنها آمار باالي كش��ته ش��دگان و 
آسيب ديدگان و معلوالن است اما هنوز كار خاصي براي مديريت و 
كاهش اين آمار صورت نگرفته و آنچه انجام ش��ده، باال بردن ميزان 
جريمه هاست. كاري كه در عمل نشان مي دهد هيچ تأثيري در اوضاع 

موجود نداشته است. 
براي دانستن وخامت اوضاع بايد گفت، ايران در قاره آسيا هفتمين 
كش��ور با ميزان مرگ ومير ج��اده اي باال و در مقايس��ه با امن ترين 
كش��ور هاي جهان، بعضاً س��االنه ت��ا ۱۰ برابر آنه��ا در جاده هايش 

مي دهد.  كشته 
براس��اس برآورد هاي آماري سازمان پزش��كي قانوني كشور، تعداد 
متوفيان ناشي از سوانح رانندگي در ۳ سال از ۹۶ تا ۹۸ در محدوده 
۱۷هزار نفر بوده و با شيوع كرونا اين رقم به شدت كاهش يافت. ولي 
آمارهاي چند ماه اول سال ۱۴۰۱ نشان مي دهد دوباره و با سرعت 

بيشتري در حال ركورد شكني در اين زمينه هستيم.

خدمات رايگان بهداشتي و درماني جهادگران 
به محرومان تكاب

ب�ا حض�ور گروه هاي جه�ادي پزش�كي بخ�ش س�المت و دفاع 
زيس�تي س�پاه تكاب در مناطق مح�روم اين شهرس�تان به 8۰۰ 
نفر از س�اكنان خدمات راي�گان بهداش�تي و درماني ارائه ش�د. 
سرهنگ دوم پاسدار مهدي محمدي مسئول سالمت و دفاع زيستي 
سپاه تكاب در آذربايجان غربي با بيان اينكه به مناسبت هفته بسيج و 
به منظور رعايت عدالت در بهره مندي از خدمات پزش��كي و سالمت 
محور ساكنين مناطق محروم روستايي تكاب اردوي جهادي، پزشكي 
به همت بسيج جامعه پزشكي و شبكه بهداشت و درمان اين شهرستان 
برگزار شد، گفت: در اين اردو به بيش از ۸۰۰ نفر از ساكنين روستاي 
نصرت آباد تكاب خدمات و مشاوره هاي پزشكي رايگان همراه با تجويز 
و ارائه داروي رايگان عرضه شد.  مسئول سالمت و دفاع زيستي تكاب 
ادامه داد: پزش��ك عمومي، پزش��ك ماما، كارشناس��ان روانشناسي، 
پرستاري و تغذيه از جمله افرادي بودند كه در اين اردوي سالمت گروه 

جهادي تكاب را همراهي و به ارائه خدمات پرداختند. 
به گفته اين مسئول، براي باال بردن سطح سالمت هموطنان و تأمين 
نيازهاي آنها در حوزه هاي مختلف و به خصوص به منظور ارائه خدمات 
بهداشتي و درماني رايگان به ساكنان مناطق محروم روستايي، اردوهاي 
جهادي به همت بسيج جامعه پزشكي و شبكه بهداشت و درمان تكاب 

بارها برگزار شده و در آينده هم ادامه خواهد داشت. 

 آزادراه اروميه - تبريز
 تعيين تكليف مي شود

عملي�ات احداث ف�از س�وم بزرگراه     آذربايجان غربي
اروميه - تبري�ز تا هفت�ه ديگر آغاز 
مي ش�ود و اين آزادراه تا پايان سال جاري تعيين تكليف مي شود. 
محمدصادق معتمديان، اس��تاندار آذربايجان غرب��ي از تعيين تكليف 
آزادراه اروميه - تبريز تا پايان آذرم��اه خبر داد و در خصوص توقف فاز 
سوم اين آزادراه گفت: مشكالت مربوط به پيمانكار اين آزادراه برطرف 
ش��ده و در همين ماه تعيين تكليف خواهد ش��د.  وي افزود: عمليات 
احداث فاز سوم بزرگراه اروميه - تبريز تا هفته ديگر آغاز مي شود ضمن 
اينكه س��ه بانده كردن جاده اروميه - مهاباد و شش خطه كردن مسير 
اروميه تا فرودگاه اين شهر نيز در دستور كار قرار دارد.  آزادراه اروميه 
- تبريز از جمله طرح هاي زيربنايي حوزه راه در منطقه ش��مال غرب 
محسوب مي شود، اين آزادراه عالوه بر كاهش ۱۰ كيلومتري فاصله بين 
دو شهر، در صورت تكميل بسترساز رشد و شكوفايي اقتصادي منطقه 
شمال غرب و توسعه صنعت گردش��گري در مناطق پيرامون درياچه  
اروميه خواهد شد.  هم اكنون مديريت ساخت آزادراه اروميه - تبريز كه 
از سال ۹۱ آغاز شده در دست وزارت راه و شهرسازي است اما تعلل در 
خلع يد پيمانكار و جذب سرمايه گذار جديد موجب كندي و توقف روند 
اجراي اين طرح و به يكي از چالش هاي اساسي و مطالبه جدي مردم 
تبديل شده است.  آزاد راه اروميه - تبريز در پنج قطعه اجرا مي شود كه 
قطعه اول به طول ۲۴/۵ كيلومتر از اروميه تا ساحل غربي درياچه اروميه 
است، قطعه دوم به طول ۱۵/۵ كيلومتر در خاكريز ميان گذر درياچه 
اروميه قرار دارد و قطعه سوم نيز به طول ۲۹ كيلومتر از ساحل شرقي 

درياچه اروميه تا سه راهي سراي )جزيره اسالمي( واقع شده است. 

 بهره برداري از 4 ايستگاه 
پمپاژ آب كشاورزي 

با هدف تأمين آب مورد نياز كش�اورزي در استان لرستان تا 
پايان امسال چهار ايستگاه پمپاژ آب به بهره برداري مي رسد. 
سيدعماد شاهرخي رئيس سازمان جهاد كشاورزي لرستان با اشاره 
به اينكه بيش از ۲۵ ايستگاه پمپاژ آب كشاورزي در استان داريم كه 
نيمه تمام هستند، افزود: بعضي از اين ايستگاه پمپاژ آب ها، از ۱۸سال 
قبل شروع ش��ده اند.  وي، با بيان اينكه در اين راستا با هماهنگي 
استاندار، اعتبارات موجود را براي تكميل چهار تا پنج مورد از اين 
ايستگاه هاي پمپاژ آب كشاورزي متمركز كرده ايم، افزود: در اين 
راس��تا با توجه به اقدامات و برنامه ريزي هاي صورت گرفته، چهار 
ايستگاه پمپاژ آب كشاورزي را در اس��تان به بهره برداري خواهيم 
رساند.  شاهرخي ادامه داد: چهار ايستگاه پمپاژ آب كشاورزي چروش 
در شهرستان دلفان، رنگين بان، سرنجه زيودار در شهرستان پلدختر 

و كرنوكر در بيرانشهر تا پايان امسال به بهره برداري مي رسند.

 ساخت 40 هزار واحد مسكوني
 در كهگيلويه و بويراحمد

در راس�تاي اج�راي ط�رح مس�كن مل�ي 4۰ ه�زار واح�د 
مس�كوني در كهگيلوي�ه و بويراحم�د س�اخته مي ش�ود. 
محمد راستا مديركل راه و شهرس��ازي كهگيلويه و بويراحمد با 
بيان اينكه در راستاي اجراي نهضت ملي مسكن ساخت ۴۰ هزار 
واحد آغاز مي شود، افزود: عمليات ساخت محورهاي دهدشت به 
طوليان و دهدشت به چرام قبل از پايان سال اتمام و به بهره برداري 
خواهند رسيد.  وي با بيان اينكه در تمامي شهرهاي استان نهضت 
ملي مسكن پيش��رفت فيزيكي از ۱۰درصد تا ۵۰درصد را دارد، 
ادامه داد: تنها جايي كه كم كاري و مش��كالتي وجود دارد، شهر 
چرام است.  اين مسئول گفت: در شهر چرام كمبود يا مشكل زمين 
نداريم و انتظار داريم تمامي ادارات خدمات رسان پاي كار باشند.  
راستا گفت: اولين واحدهاي تكميل شده در صورت داشتن شرايط 

به شاغلين در جهاد كشاورزي تعلق خواهد گرفت.

 آب عمان سال ۱404 
به زاهدان مي رسد

ط�رح انتق�ال آب از دري�اي عم�ان به اس�تان سيس�تان 
مي رس�د.  زاه�دان  ب�ه   ۱4۰4 س�ال  بلوچس�تان،  و 
منصور بيجار معاون هماهنگي امور عمراني استانداري سيستان و 
بلوچستان با بيان اينكه تا سال ۱۴۰۴ طرح انتقال آب از درياي عمان 
به زاهدان به سرانجام مي رس��د، افزود: قرار بر اين است كه در اين 
طرح بيش  از ۲۰۰ ميليون مترمكعب آب ساالنه به اين استان انتقال 
داده شود، اما هم  اينك مجوز ۱۰۰ ميليون متر مكعب گرفته شده 
است.  وي تصريح كرد: خط انتقال آب از درياي عمان به سيستان 
وبلوچستان از چابهار شروع مي شود و به ساير شهرهاي اين استان 
ادامه پيدا مي كند كه اكنون كارهاي مقدماتي زاهدان تا ايرانشهر 
انجام شده و مسيرسازي ساير شهرها نيز در حال انجام است.  اين 
مسئول ادامه داد: در زمينه تخصيص آب انتقالي از درياي عمان به 

بخش هاي صنعت، آشاميدن و كشاورزي محدوديتي وجود ندارد.

    سيستان و بلوچستان     كهگيلويه وبويراحمد     لرستان

ايجاد 22 پايگاه فرهنگي و اجتماعي در خراسان جنوبي 
در راستاي اجراي     خراسان جنوبي
طرح توانمند سازي 
محالت كم برخوردار ۲۲پايگاه فرهنگي و اجتماعي 

در خراسان جنوبي ايجاد شد. 
حجت االس��الم احمد رضايي مديركل تبليغات 
اسالمي خراسان جنوبي گفت: ۲۲ پايگاه فرهنگي 
و اجتماعي تحت پوشش اين اداره كل در استان 
فعاليت خود را آغاز كرده كه از اين تعداد ش��ش 
پايگاه در بيرجند ايجاد شده است.  وي افزود: اين 
طرح با هدف توانمند سازي محالت كم برخوردار تحت پوشش تبليغات اسالمي تشكيل شده است.  اين مسئول 
ادامه داد: در حال حاضر طرح هاي امامان محله و امامان پايگاه هاي اجتماعي با محوريت مساجد خاص در حاشيه 
شهرها در حال اجراست.  رضايي با اشاره به اينكه ائمه مساجد مي توانند بهترين كمك را براي توانمندي محالت 
كم برخوردار انجام دهند، گفت: در اين ارتباط افرادي با شركت در دوره هاي آموزش هاي ويژه بصيرتي، اخالقي 
و اشتغال از توانايي هاي الزم برخوردار شده اند.  وي با اش��اره به طرح هاي ديگري كه در اين محالت در حال 

اجراست، گفت: در قالب طرح، مسئله يابي و ارائه راهكار مناسب براي حل آن آموزش داده مي شود. 
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