
  اردبيل: سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري اردبيل با 
اشاره به اينکه ۴۰۰ ميليارد تومان اعتبار امسال از محل اعتبارات پيش بيني 
شده و فاينانس داخلي بانک ملي به پروژه راه آهن اردبيل - ميانه اختصاص 
داده مي شود، گفت: از آغاز عمليات اجرايي طرح راه آهن اردبيل - ميانه 
تا کنون بيش از ۷۷۰ ميليارد تومان براي اين طرح هزينه شده است. وي 
اضافه کرد: از اين طرح سخت به طول ۱۷۵ کيلومتر به عنوان يک طرح 
شاخص عمراني در استان ياد مي شود که با وجود تمام مشکالت تالش 

مي شود طبق برنامه زمان بندي در سال ۹۹ به بهره برداري برسد. 
  سيستان و بلوچستان: رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
سيستان و بلوچستان با اشاره به اينکه صادرات کاال از سيستان و بلوچستان 
به پاکستان ۱۵۰درصد رشد داشته است، گفت: سال گذشته ۵8۰ميليون 
و ۱۱۰ه��زار و 6۹۵دالر از گمرکات و بازارچه هاي مرزي اين اس��تان به 
کشور پاکستان صادرات شده است که در مقايس��ه با مدت مشابه سال 
۱3۹6 از لحاظ ارزش، ۱۵۰درصد رشد داشته است. نادر ميرشکار از جمله 
اقالم صادراتي از سيستان و بلوچستان به پاکستان را مصالح ساختماني 
)سيمان(، خرما، گوگرد، کاشي، گاز، سراميک، سوخت، سيب درختي و 

صيفي جات عنوان کرد. 
  هرمزگان: مدير صنعت معدن و تسهيل توليد سازمان منطقه آزاد قشم 
با اشاره به اينکه شش اسکله شناور دريايي در شرکت مکين درياي جزيره 
قشم ساخته و به آب انداخته شده است، گفت: اين شناور ها در شش مرحله 
از مهر پارسال تا ارديبهشت امسال در مدت هشت ماه ساخته شده است. 
محمد مهدي برنجي با اشاره به اينکه براي ساخت اين شناور ها 36 ميليارد 
ريال هزينه شده است، افزود: اسکله هاي شناور دريايي 33 تن وزن، ۲۰ 
متر طول، ۵ متر عرض و يک و 6 دهم متر ارتفاع آب خوري دارند و تحويل 
بنادر جاسک، بندرلنگه، اسکله مسافربري شهيد حقاني بندرعباس، چارک 

و اسکله مسافربري شهيد ذاکري قشم شده اند. 
  خراسان رضوي: مديرعامل مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس 
رضوي گفت: با دريافت مجوز چاپ قرآن ويژه آس��تان مقدس حضرت 
علي)ع( در آستان قدس رضوي چاپ اين قرآن شريف از مرکز طبع و نشر 
قرآن جمهوري اسالمي ايران منقش به رسم الخط ويژه عرب زبانان و براي 
استفاده در بارگاه منور حضرت علي)ع( طراحي شده است. فرزانه افزود: 
تذهيب، گل آيه ها، سرسوره ها و همه جلوه هاي بصري اين قرآن ويژه با 
الهام از معماري و نقوش هنري به کار رفته در حرم مطهر حضرت علي)ع( 
در اين مؤسسه در حال چاپ است. اين مؤسسه با هدف افزايش تعامل و 
سطح همکاري با ديگر اعتاب مقدس جهان اسالم تاکنون توانسته است 
همکاري هاي نزديکي در خصوص چاپ محصوالت فرهنگي برقرار کند. 

  زنجان: مدير روابط عمومي و امور بين الملل کانون پرورش فکري استان 
زنجان گفت: از ميان ۴هزارو8۷6 اثر ارسالي از 3۹ کشور جهان شش نفر از 
ايران موفق به کسب ديپلم افتخار اين دوره از مسابقه شده اند. محمد نقي 
صالحي افزود: اثر ۱۵ کودک از کشورمان به بيستمين نمايشگاه بين المللي 
نقاشي »نوا زاگورا« کشور بلغارستان ارسال شده بود و اين مسابقه با موضوع 
»آزاد« برگزار شد و فاطمه رزمجو کودک هشت ساله زنجاني جزو شش 

برگزيده کشورمان در اين مسابقه بين المللي است.

طول سواحل کش�ور به 5 هزار و 800 کيلومتر 
مي رسد که 890 کيلومتر آن در شمال و مابقي 
در جنوب ايران ق�رار دارد. مناطقي که عالوه 
بر ظرفيت 700 ه�زار تني ب�راي توليد ماهي، 
کشش اين را دارند که با صنايع آبزي پروري و 
پرورش ماهي در قفس به توليد حتي بيش از يک 
ميليون تن در سال هم دست يابند؛ پتانسيلي که 
عالوه بر شکوفايي اقتصاد غيرنفتي به فرمايش 
مقام معظم رهبري در راستاي تحقق گام دوم 
انقالب اسالمي قرار دارد و در کنار رونق توليد 
مي تواند کمک بزرگي هم به اشتغالزايي کند. 

    
۵هزار و8۰۰ کيلومتر از مرز کش��ور به سواحل 
استان هاي مازندران، گيالن، گلستان، سيستان 
و بلوچس��تان، هرمزگان، بوش��هر و خوزستان 
اختصاص داده شده است. مناطقي که عالوه بر 
برخورداري از ظرفيت هاي اقتصادي فراوان در 
زمينه گردشگري و اس��تقرار صنايع آب دوستي 
چون پتروشيمي و پااليشگاه نفت و گاز مي تواند 
ظرفي��ت خوب��ي را ه��م در راس��تاي توليدات 
غيرنفتي همچون پرورش ماهي در قفس ايجاد 
کند؛ ظرفيتي ک��ه در حال حاض��ر تنها از ۷۰۰ 

هزار تن از آن در س��ال اس��تفاده مي ش��ود و به 
فرمايش مقام معظم رهبري در راستاي اجراي 
گام دوم انقالب ضروري است مابقي ظرفيت هاي 
موجود در سواحل نيز فعال شود. در اين خصوص 
کارشناسان معتقدند که عالوه بر ظرفيت فعلي 
۷۰۰ هزار تني سواحل براي پرورش ماهي، امکان 
توليد بيش از يک ميليون تن ماهي در قفس هم 
وجود دارد. قابليت مهمي که براي سرمايه گذاري، 
اشتغال، توليد و صادرات نيز مي توان از آن بهره 
برد و معضالتي چ��ون تکيه بر اقتصاد تک بعدي 

نفتي و بيکاري را هم کاهش داد. 
   رشد 40 برابري فعاليت هاي شيالتي

 البت��ه تأکيد مق��ام معظم رهبري ب��ه ضرورت 
توجه به صنايعي چ��ون آبزي پروري به اين معنا 
نيس��ت که تا پيش از اين چنين صنايعي مورد 
غفلت بوده اند؛ چراکه طي اين ۴۰ سال پيروزي 
انقالب اس��المي همواره صنايع غيرنفتي مورد 
توجه بوده اند و س��االنه بي��ش از يک ميليون و 
۲۰۰ هزار تن ماهي به روش صيد و هم به روش 
پرورشي توليد و عرضه مي شده که در اين راستا 
کارشناس��ان اذعان دارند صنايع آبزي پروري به 
نسبت سال ۵۷ با رش��د ۴۰ برابري مواجه شده 

اس��ت. با اين حال همچنان از تمام اين ظرفيت 
به درستي بهره وري نش��ده و امام خامنه اي نيز 
خواستار توجه تمام و کمال به همين ظرفيت هاي 
بالقوه هستند. در اين راستا نبي اهلل خون ميرزايي، 
معاون وزير و رئيس س��ازمان شيالت با اشاره به 
وضعيت توليد ماهي در قفس مي گويد: »هنوز از 
برنامه چشم انداز توليد و پرورش ماهي در قفس با 

توجه به ظرفيت هاي موجود فاصله داريم.« 
گفتني اس��ت که پرورش ماهي در قفس يکي از 
روش هاي پرکاربرد براي پ��رورش آبزيان در دنيا 
شناخته مي شود که در کنار معايب قابل کنترلي 
همچون وابستگي رشد ماهي به ميزان دماي آب 
در قفس و احتمال آسيب ديدن ماهيان به واسطه 
سودجويان و ورود آلودگي به منابع آبي درون قفس، 
مزاياي ويژه اي هم دارد. در اين راستا کارشناسان 
معتقدند که پرورش ماهي در قفس با هزينه پاييني 
انجام مي شود و به واسطه سيستم هاي مداربسته 
مديريت آن آس��ان تر و کم هزينه ت��ر خواهد بود. 
همچنين مي ت��وان به س��ادگي تغذيه ماهي ها و 
سالمت آنها را هم مدام مورد بررسي قرار داد. مضاف 
بر تمام اين موارد پرورش دهندگان ماهي مي توانند 
در استخرهاي مجزا انواعي از ماهيان را به صورت 

همزمان پرورش دهند و روانه بازار کنند. 
   وجود ظرفيت يک ميليون تني ماهي

گفتني اس��ت که پرورش ماه��ي در دنيا با هدف 
توليد اقتصادي تحت چهار سامانه انجام مي شود 
که شامل پرورش در اس��تخرهاي روباز خاکي و 
پرورش در اس��تخرهاي سرپوش��يده گلخانه اي، 
در تانک يا در قفس مي ش��ود. هم��ه اين تنوع ها 
دس��ت توليدکنندگان را براي فعاليت با توجه به 
ويژگي هاي محيطي و ظرفيت ه��اي موجود باز 
مي گذارد تا ماهياني بازارپسندتر پرورش دهند. 
ماهياني که عالوه بر تأمين نياز داخلي مي توانند 
روانه بازارهاي خارجي شوند و براي کشور ارزآوري 
خوب��ي را رقم بزنن��د. در حال حاضر در اس��تان 
مازندران با توجه به ط��ول 3۵۰ کيلومتري نوار 
ساحلي ظرفيت توليد ۲۰۰ هزار تن ماهي در قفس 
پيش بيني شده اس��ت. رقمي که در استان هاي 
ديگر با توجه به کاهش يا افزايش طول س��واحل 
متغير است. کارشناسان در اين خصوص ظرفيت 
توليد در گيالن با 3۰۰ کيلومتر نوار س��احلي را 
۲۰۰ هزار تن، در گلستان با 3۰۰ کيلومتر ساحل 
۴۰هزار تن، در هرمزگان با ه��زار و ۵۰ کيلومتر 
ساحل ۱۲۰ هزار تن، در بوشهر با ۵۰۰ کيلومتر 
ساحل 3۰ هزار تن، در سيس��تان و بلوچستان با 
3۰۰ کيلومتر ساحل 3۰۰ هزار تن و در خوزستان 
با ۲۵۰ کيلومتر س��احل ۵ هزار تن ماهي عنوان 
مي کنند؛ ظرفيتي که مجموعاً حدود يک ميليون 
تن ماهي مي شود و در صورت توجه ويژه مسئوالن 

حتي امکان توليد بيش از اين هم وجود دارد. 
   موقعيت ايران برنامه ريزي مي طلبد

الزم به ذکر است که ايران با برخورداري از تنها 
يک درصد جمعيت دنيا بيش از ۷ درصد ذخاير 
معدني جه��ان را به خود اختصاص داده اس��ت. 
مناب��ع زيرزميني، موقعيت وي��ژه جغرافيايي با 
داشتن ۱۵ کش��ور همسايه، س��واحل دريايي 
طوالني و حاصلخيزي خ��اک و به همان ميزان 
وجود تنوع در محصوالت کشاورزي که هر يک 
مي توانند ظرفيت بزرگي را ب��راي فعاليت هاي 
اقتصادي و رونق توليد پيش پاي سرمايه گذاران 
و مسئوالن کش��وري قرار دهد؛ منابعي که براي 
بهره من��دي از آنها فقط نيازمن��د برنامه ريزي و 
سياستگذاري هاي مناسب از سوي کارشناسان 
خواهيم بود. برنامه ريزي هايي که مي تواند ايران 
را به کشور فوق پيش��رفته و قدرتمند در منطقه 
تبديل کنند. اولين گام ب��راي بهره مندي از اين 
ظرفيت ها نيز توجه به تک تک استان ها و قابليت  
آنها از سوي متوليان است؛ کاري که قرار است در 

گام دوم انقالب انجام شود.

وقوع سيل در دو 
محمدرضا سوري

   گزارش 2
بازه زماني اسفند 
س�ال گذشته و 
فروردين ماه س�ال جاري در مازندران باعث 
ش�ده ت�ا خس�ارت هاي قاب�ل توجه�ي ب�ه 
زيرساخت هاي اين استان وارد شود؛ مسئله اي 
كه سبب شد تا بازسازي و تعميرات واحدهاي 
آسيب ديده از اين سيل در دستور كار مسئوالن 
اس�تان قرار بگيرد. پس از گذشت چندماه از 
وقوع اين سيل مديركل بنياد مسکن مازندران 
با اش�اره به س�رعت مطلوب بازسازي مناطق 
سيل زده در استان اعالم كرد: » مرمت و تعمير 
2هزار و 400 واحد آسيب ديده ناشي از سيالب 
در اس�تان ب�ه پاي�ان رس�يده اس�ت.«

    
شرايط آب وهوايي استان مازندران موجب شده 
تا اين استان يکي از مناطق پربارش در کشور به 
شمار آيد، با اين حال قطع درختان و نابودي مراتع 
در اين منطقه از جمله داليلي است که سبب شد با 
شدت يافتن بارش ها شاهد جاري شدن سيل در 
اين استان باشيم؛ موضوعي که تنها طي يک سال 
اخير صدها ميليارد تومان به مازندران خس��ارت 
وارد کرد و باعث نابودي برخي  زيرساخت ها شد. 
با وجود اينکه در دوره هاي گذشته سيل مازندران، 
عمدتاً مس��يرهايي محدود يا يک ش��هر و چند 
روس��تاي اطراف آن درگير سيل مي شدند اما در 
سيل اخير مازندران ۹ نقطه شهري و بيش از ۲۰۰ 
منطقه روس��تايي در ۱۲ شهرستان درگير سيل 
شدند و خسارت ديدند که به عنوان مثال مي توان 
به ش��هرهاي کياکال، زيراب، فرح آباد، ش��يرگاه، 
ساري و نکا اش��اره کرد که کياکال شاخص ترين 

نقطه شهري اس��تان بود که از سيل اواخر اسفند 
خسارت ديد. 

   تعميرات خانه هاي آس�يب ديده از سيل 
مازندران 

سيل ۲۷ اس��فندماه س��ال قبل و ۱۲ فروردين 
امس��ال بيش از هزار و ۷۰۰ ميلي��ارد تومان به 
بخش هاي مختل��ف در مازندران خس��ارت زدو 
عالوه بر آن بي��ش از 6 هزار واحد مس��کوني در 
مازندران ک��ه بخش عمده اي از اي��ن واحدها در 

روستاها قرار داشتند، آسيب ديدند. 
پ��س از فروکش کردن س��يالب هاي ناش��ي از 
بارش ها بالفاصله اقدامات اساسي براي باز سازي 
و تعميرات مناطق آسيب ديده آغاز شد. حاال پس 
از گذشت چند ماه آمارهاي خوبي در اين زمينه از 

سوي مسئوالن ارائه شده است به طوري که روز 
گذشته مديرکل بنياد مسکن مازندران با اشاره 
به سرعت مطلوب بازس��ازي مناطق سيل زده در 
استان اعالم کرد: »مرمت و تعمير ۲هزار و ۴۰۰ 
واحد آسيب ديده ناشي از س��يالب در استان به 
پايان رسيده اس��ت.« محمد خاني نوذري با بيان 
اينکه 6هزار و 8۰۰ واحد تجاري و مسکوني بر اثر 
سيالب اخير در استان دچار خسارت شدند، افزود: 
» تا کنون ۲۲ ميليارد تومان بالعوض تعميراتي و 
معيشتي بين سيل زدگان پرداخت شده است.« 
اين اقدامات در حالي بود که عالوه بر آن، به 3هزار 
و ۲۷۴ خانوار 6۵ ميليارد ريال بالعوض تعميراتي 
و به ۵ هزار و ۴۰6 نفر ح��دود ۱۴۷ ميليارد ريال 

بالعوض معيشتي پرداخت شد. 

به گفته برخي مس��ئوالن ۴هزار و 8۹۴ نفر براي 
دريافت تسهيالت تعميراتي و معيشتي به بانک ها 
معرفي شدند که هزار و ۷۰۰ واحد منجر به قرارداد 
شد.  اين اقدامات در حالي انجام گرفت که کار مرمت 
حدود ۲هزار و ۴۰۰ واحد در استان به پايان رسيده 
است و تعميرات 3هزار و ۵۲۵ واحد تعميراتي ديگر 

نيز در اين استان شروع شده است. 
   آواربرداري نيمي از ويران شده ها 

پس از پايان بارندگي ها و فروکش کردن سيل ها 
يکي از اقداماتي که انجام گرف��ت، آغاز عمليات 
آواربرداري براي ساخت واحدهاي تخريبي بود. 

مدي��رکل بنياد مس��کن مازندران ب��ا تأييد اين 
موضوع و اينکه تا کنون آوارب��رداري ۲۷۲ واحد 
تخريبي از مجموع ۵3۰ واحد در اس��تان انجام 
شده اس��ت، گفت: »اين آمار بيش از ۵۰ درصد 

واحدهاي تخريبي را شامل مي شود.«
خاني ن��وذري اف��زود: »همچنين ب��راي حدود 
۱6۰ واح��د احداثي پروانه س��اخت صادر، ۲۵۱ 
واحد پي کني، ۱۰۲ واحد اجراي فونداس��يون و 
۲8 واحد اجراي اس��کلت انجام ش��ده است و در 
کل مي توان گفت که س��رعت بازسازي مطلوب 
است.« اين مس��ئول همچنين اظهار اميدواري 
کرد ت��ا پايان خردادم��اه کار تعمي��ر واحدها به 
پايان برس��د، همچنين تا کنون ۲ه��زار و ۵۰۰ 
تن سيمان رايگان بين مردم سيل زده در استان 
توزيع شده است.  مديرکل بنياد مسکن مازندران 
با اشاره به ساختمان افرادي که در زيراب در بستر 
رودخانه واقع و تخريب شده بود، گفت: »براي حل 
مشکل اين افراد نيز مقرر شد زميني از سوي راه 
و شهرسازي در اختيار بنياد مسکن قرار گيرد تا 

ساخت مسکن اين افراد نيز آغاز  شود.«

زندگي 2400 خانواده مازني سيل زده زير سقف خانه هاي بازسازی شده
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 شکوفایی اقتصاد سواحل کشور 
با پرورش یک ميليون تن ماهي در قفس

 طول سواحل استان هاي مازندران، گيالن، گلستان، سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان 5800 کيلومتر است
 که از اين ظرفيت مي توان در راستاي پرورش ماهي با چشم انداز بي نيازي به اقتصاد نفتي بهره برد

88498441سرویس  شهرستان

 تجهيزات انتقال فاضالب در قم 
بومي سازي شد     

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان     قم
قم از ساخت و بهره برداري موفقيت آميز 
اسکروپمپ فاضالبي با استفاده از توان متخصصان داخلي در قم خبر داد. 
علي جان صادق پور با اشاره به اينکه سال گذشته اسکروپمپ هاي تلنبه 
خانه شماره دو فاضالب ش��هر قم به علت عمر باال و فرس��ودگي نياز به 
تعويض پيدا کرد، گفت: با توجه به عدم موفقيت توليد اين دس��تگاه در 
داخل کشور، اقدام به برگزاري مناقصه براي خريد از شرکت هاي خارجي 
کرديم. وي با بيان اينکه قيمت ارائه شده توسط شرکت هاي خارجي براي 
ساخت اين اسکروپمپ برابر يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان بود، افزود: 
با توجه به هزينه باال و محدوديت اعمال شده براي واردات به علت تحريم، 
بومي سازي دانش ساخت اسکروپمپ در داخل کشور را در دستور کار قرار 
داديم. مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم با اشاره به اينکه پس از 
طراحي هاي اوليه، با همکاري يک شرکت خصوصي در شهر قم ساخت 
اين اسکروپمپ در قم آغاز ش��د، ادامه داد: در نهايت پس از شش ماه کار 
و تالش، اسکروپمپ هايي با هزينه اي برابر با يک پنجم مشابه خارجي در 
داخل کشور توليد و از خروج مقادير زيادي ارز از کشور جلوگيري شد. وي 
با بيان اينکه اين دستگاه به طول حدود ۱۵ متر و ظرفيت پمپاژ ۲۵۰ ليتر در 
ثانيه در مدار بهره برداري قرار گرفت، گفت: با بومي سازي دانش توليد اين 
اسکروپمپ ها در داخل، شرکت هاي آب و فاضالب سراسر کشور مي توانند 

نياز خود را بدون مشکل خاصي برطرف کنند.

ميترا شهبازي
   گزارش يك

 بيماري هاي ریوي 
محصول گل و الي سيل براي پلدختري ها

همين چند روز پيش بود که اعالم ش�د پلدختر منتظر رس�يدن 
ماش�ين آالتي براي پاکس�ازي ش�هر از گل و الي باق�ي مانده از 
س�يل اس�ت؛ گل واليي که پس از خش�ک ش�دن، حاال به گرد و 
خاک�ي تبدي�ل ش�ده اند که ب�ه گفت�ه کارشناس�ان ب�ه مراتب 
خطرناک ت�ر و آسيب رس�ان تر از س�يل ش�ده اند؛ موضوعي که 
مسئوالن و پزشکان هم به آن اش�اره کرده اند و اعالم شده است 
که م�ردم پلدخت�ر در معرض خط�ر بيماري هاي ريوي هس�تند. 

    
طي روزهاي اخير که باد شديدي در اکثر استان ها شروع به وزيدن کرد، 
در مناطق سيل زده به خاطر وجود گل و الي خشک شده، گرد و غبار 
زيادي به وجود آمد و بهداشت و سالمت مردم به ويژه کودکان را به خطر 
انداخته است؛ مشکلي که تنها چاره آن پاکسازي کامل جداول، کانال ها 

و خيابان ها از گل و الي هاست. 
   سيل بيماري ريوي آورده است

س��يل ويرانگر حدود يک هزار ميلي��ارد تومان در حوزه کش��اورزي، 
يکهزار ميليارد تومان در بخش راه ها و پل ه��ا، يکهزار و ۵۰۰ ميليارد 
تومان در بخش منازل و اس��باب و اثاثيه مردم و هزار ميليارد تومان به 

زيرساخت هاي شهرستان پلدختر خسارت وارد کرد. 
اينها بخشي از حرف هاي نماينده مردم پل دختر و معموالن در مجلس 
شوراي اسالمي است که با بيان اينکه گردوخاک و آلودگي هاي ناشي از 
سيل مردم پلدختر را آزار مي دهد و شهرداري بايد پاک سازي شهر را در 
دستور کار قرار دهد، مي گويد: » روا نيست با گذشت اين همه مدت گرد 
و خاک و آلودگي هاي ناشي از سيل مردم پلدختر را اذيت کند؛ موضوعي 
که حاال به بروز بيماري هاي ريوي تبديل شده است.« البته امام جمعه 
پلدختر هم با بيان اينکه اکنون گرد و غباري که در پلدختر در فضا بلند 
مي شود وحشتناک تر از سيل اس��ت و بهداشت و سالمت مردم به ويژه 
کودکان را به خطر مي اندازد، گفته اس��ت: » تنها چاره آن پاکس��ازي 
کامل ش��هر و فضاهاي عمومي از گل و الي باقي مانده از سيل است.« 
حجت االسالم والمسلمين سيدمحسن موسوي مي گويد: »آسيب ديدگي 
جدي مردم پل دختر از سيل حرف شخص نيست بلکه حرف همه مردم 
سيل زده است که به سختي زندگي مي کنند لذا از وزير کشور مي خواهيم 
در سازندگي شهر و روستاهاي اين شهرستان تسريع کند.« وي تأکيد 
مي کند: » چنانچه ديواره ساحلي پلدختر بازسازي و ترميم نشود با يک 
بارش۵۰ميلي متري سيل مجدد ميهمان ناخوانده مردم پلدختر خواهد 

بود و براي اين کار تنها شش ماه فرصت باقيست.«
  آشفتگي ها تدبير مي خواهد

هم اکنون کساني که در شهر پلدختر منازل آنها در حاشيه ديواره ساحلي 
رودخانه کشکان بوده حدود ساخت خانه براي آنها مشخص شده است و 
مجوز ساخت گرفته اند اما به جهت بالتکليفي و تخريب ديواره ساحلي و 
ترس از سيل مجدد از آغاز عمليات ساخت مردد هستند که براي آرامش 
آنها الزم است اين ديواره هر چه سريع تر سامان گيرد.  امام جمعه پلدختر 
با بيان اينکه اعضاي شوراي شهر پلدختر، شهردار و شهرداري در حد توان 
خود براي پاکسازي شهر سيل زده پلدختر تالش کردند اما پاکسازي 
کامل اين شهر سيل زده تنها در توان يک ش��هرداري يا دو شهرداري 
نمي گنجد، مي گويد: » براي پاکس��ازي کامل مبلمان ش��هري ش��هر 
سيل زده پلدختر دست استمداد به سوي شهرداري هاي کالنشهرها دراز 
مي کنيم که بيايند و به صورت تخصصي در کار پاکسازي شهر پلدختر 
کمک  کنند.« وي يادآور مي شود: » گرد و غباري که در پلدختر در فضا 
بلند مي شود خيلي آسيب رسان تر و وحشتناک تر از سيل است و بهداشت 
و س��المت مردم به ويژه کودکان را به خطر مي اندازد که بيماري هاي 
ريوي يکي از آنهاست.« موسوي بر انديشيدن تدابيري به صورت عاجل 
در رابطه با آشفتگي بازار پلدختر تأکيد کرد و افزود: » اکنون اجاره منزل 
در پلدختر چندين برابر شده و اين موضوع بدعتي ناصواب است که اگر 
در شهر اتفاق بيفتد اين قيمت ها روال عادي مي گيرد و در آينده ديگر از 

تريبون نماز جمعه و از دست مسئوالن کاري ساخته نيست.«

شناسايي 110 نقطه بحراني حريق در جنگل های کرمانشاه 
 آموزش عمومي روستا به روستا

 براي اطفاي حریق جنگل ها
بعد از آنکه اعالم شد بارش هاي خوب بهاري مي تواند آتش سوزي هاي 
زيادي را در تابستان به همراه داشته باشد، حاال در بسياري از استان ها 
مسئوالن دست به کار شده اند و با شناسايي مناطق مستعد آتش سوزي 
تدابيري براي جلوگيري از اين مسئله مي انديشند. بر همين اساس 
جانشين يگان حفاظت اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان 
کرمانشاه نيز با بيان اينکه امسال انتظار وقوع حريق هاي بيشتري 
را در عرصه هاي منابع طبيعي اس�تان داريم، از شناسايي 110 نقطه 
بحراني حريق در جنگل ها و مراتع اين اس�تان خبر داده اس�ت. اما 
کار ويژه اينکه قرار اس�ت با اجراي طرح آموزش روس�تا به روستا، 
روستاييان براي مقابله با وقوع حريق آموزش ديده و آماده باشند. 

    
با اشاره به پوش��ش علفي خوب عرصه هاي منابع طبيعي کرمانشاه به 
دليل بارندگي هاي رخ داده در اين اس��تان، اين موضوع سبب شده تا 
عرصه هاي منابع طبيعي اين منطقه از ايران پوشش علفي غني داشته 
باشند. مسئله اي که آنها را مستعد بروز آتش سوزي هاي بزرگ خواهد 
کرد.  در همين رابطه جانش��ين يگان حفاظت اداره کل منابع طبيعي 
و آبخيزداري استان کرمانش��اه با بيان اينکه امسال با توجه به پوشش 
علفي عرصه هاي منابع طبيعي احتمال بروز حريق هاي بحراني تري را 
در سطح استان انتظار داريم، گفته اس��ت: » با علم به بحراني تر بودن 
شرايط عرصه هاي جنگلي و مرتعي استان، امسال اقدامات مقابله اي با 

بروز حريق را دو ماه زودتر از سنوات گذشته آغاز کرده ايم.«
فرشيد س��نجري با اشاره به شناس��ايي مناطق بحراني حريق با آناليز 
حريق هاي مهم رخ داده در س��طح عرصه هاي منابع طبيعي اس��تان 
کرمانش��اه در پنج س��ال گذش��ته، افزود:» ۱۱۰ نقطه بحراني حريق 
شناسايي و بر اساس اولويت ها نقشه مديريت حريق استان تهيه شده 
است.«  استان کرمانشاه ۵۲۷ هزار هکتار جنگل و يک ميليون و ۱۹۲ 
هزار هکتار مرتع دارد که با اين اوضاع نيمي از استان توسط نيروهاي 
منابع طبيعي پايش و مراقبت مي شود که با توجه به تعداد کم نيروهاي 
منابع طبيعي براي مديريت بهت��ر رويکرد س��ازمان منابع طبيعي و 
آبخيزداري به س��مت اس��تفاده از ظرفيت هاي بومي براي حراست از 

عرصه هاي منابع طبيعي کشيده شده است. 
جانش��ين يگان حفاظت اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان 
کرمانشاه با اشاره به اينکه سال گذشته ۹۵ نفر ديده بان اطفاي حريق 
از بين نيروهاي بومي به مدت پنج ماه و ب��راي مقابله با بروز حريق در 
سطح استان به کارگيري کرديم، گفت: » امسال قصد داريم تعداد اين 

ديده بان ها را به ۱8۰ نفر يا بيشتر برسانيم.«
سنجري اضافه کرد: » امسال طرح آموزش روستا به روستاي روستاييان 
براي مقابله با وقوع حريق در برنامه اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري 
استان کرمانشاه قرار گرفته، به نحوي که براي تمامي دهياران مناطق 
بحراني اس��تان دوره هاي آموزش��ي مقابله با حريق برگزار شده است، 
ضمن اينکه نس��بت به ش��کل گيري گروه هاي ۱۰ نف��ره براي تجهيز 
آنها به امکانات و تجهيزات اطفاي حريق در صورت تأمين اعتبار اقدام 
شده اس��ت.« وي ادامه داد: » وقوع حريق در عرصه هاي منابع طبيعي 
استان معموالً از نيمه دوم خرداد ماه آغاز مي شود و تا نيمه دوم آبان ماه 
ادامه پيدا مي کند.« جانش��ين يگان حفاظت اداره کل منابع طبيعي و 
آبخيزداري استان کرمانشاه سپس اشاره اي هم به آتش سوزي هاي رخ 
داده در عرصه هاي جنگلي و مرتعي استان در سال گذشته داشت و اظهار 
کرد: »سال گذش��ته هم بارش هاي خوبي را در سطح استان کرمانشاه 
داشتيم که پوش��ش خوب علفي عرصه هاي منابع طبيعي را به دنبال 
داشت، به گونه اي که احتمال وقوع حريق را در عرصه ها بيشتر مي کرد، 
اما با تالش هاي انجام شده براي شناسايي نقاط بحراني حريق در استان 
توانستيم با وجود بيشتر بودن احتمال آتش س��وزي ها، از نظر سطح و 
تعداد وقوع حريق ها با کاهش چشمگير نسبت به سال قبل از آن مواجه 
شويم.« سنجري گفت: »در سال گذشته در مجموع ۱۴ فقره حريق در 
عرصه هاي منابع طبيعي استان کرمانشاه به وقوع پيوست که در جريان 
اين آتش سوزي ها ۵/۴۲ هکتار از عرصه هاي منابع طبيعي استان طعمه 
حريق شد و در مقايسه با سال قبل از آن از نظر تعداد کاهش ۵۱ درصدي 

و از نظر سطح کاهش 8۲ درصدي را داشته است.«

 استقرار ۱۰۰ کانکس 
براي سيل زدگان شوش 

نماين�ده ولي فقيه در س�پاه حضرت    خوزستان
ولي عصر )عج( خوزستان از استقرار 
۱00 كانکس براي سيل زدگان ش�وش توسط سپاه استان خبر داد. 
حجت االسالم والمس��لمين عبدالرضا رستگار با اش��اره به مشکالت و 
گرفتاري هاي مردم سيل زده ش��وش گفت: زندگي در چادر آن هم در 
اين گرماي شديد به ش��دت سخت اس��ت. ما ديديم يک روستا کامل 
در چادرهايي زندگي مي کردند که در هر کدام بيش��تر از حدود ۵ نفر 
نمي توانند زندگي کنند. اين مقاومت و بزرگواري مردم جاي تش��کر و 
قدرداني دارد. نماينده ولي فقيه در سپاه حضرت ولي عصر)عج( خوزستان 
در خصوص حضور مجموعه امدادرسان از نيروهاي مسلح، روحانيت و 
سپاه افزود: مردم بدون تعارف قدردان اين همه لطف و عنايت مسئوالن 
هستند. البته در بحث راه مردم هنوز مش��کل دارند. بحث کانکس نيز 
مش��کل دوم آنهاس��ت. همچنين ضرورت دارد يک اکيپ پزشکي در 
منطقه استقرار پيدا کند، چراکه برخي خواهران و برادران مسني که آنجا 
بودند، مشکالتي مانند فشار خون داشتند که اين مسئله اقتضا مي کند 
چنين اکيپي در منطقه حضور داشته باش��د. رستگار ادامه داد: مسئله 
ديگر بحث تأمين وسايل سرمايشي براي مردم بود. سپاه در حال استقرار 
۱۰۰ کانکس براي سيل زدگان اين منطقه اس��ت، به عالوه کولرهايي 
نيز براي نصب در حال آماده سازي اس��ت. تالش هاي خوبي براي حل 
مشکالت مردم شده است اما مش��کل فراهم کردن محل مناسب براي 
سکونت دائمي مردم نيز بايد مورد توجه قرار گيرد تا هرچه سريع تر از 

اين مشکالت چادر و... نجات پيدا کنند.

محمدرضا هادیلوحوریه ملکي

آغاز طرح بسيج ملي کنترل فشار خون در البرز  
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي استان البرز از اجراي طرح     البرز
بسيج ملي فشار خون با شعار »فشار خون، بدانيم و اقدام كنيم « 

در اين استان خبر داد. 
شهاب مستوفي با اشاره به شعار»فشار خون، بدانيم و اقدام کنيم « در راستاي اجراي اين طرح گفت: 
اين حساسيت بايد در جامعه به ويژه در افراد باالي 3۰ سال ايجاد شود که کنترل فشار خون با هدف 
درمان به موقع مي تواند از بسياري از مخاطرات سالمت پيشگيري کند. مستوفي افزود: بسيج ملي 
کنترل فشار خون در دو مرحله انجام مي شود که مرحله نخست آن اطالع رساني و آموزش است که 

از تاريخ ۲۷ ارديبهشت ماه لغايت ۱۷ خرداد ماه امسال در استان اجرا مي شود. 

پيشرفت ۶۵ درصدي زیرسازي راه آهن کرمانشاه  
معاون عمراني استاندار كرمانشاه، از پيشرفت بيش از ۶۵ درصدي     کرمانشاه
زيرس�ازي پ�روژه راه آهن غ�رب كش�ور در قطعه كرمانش�اه- 

اسالم آبادغرب خبر داد. 
مهرداد ساالري گفت: طرح راه آهن غرب کشور به طول 6۰۵ کيلومتر، به صورت يک خطه و با سرعت 
۱6۰ کيلومتر بر ساعت براي مسافري و ۱۲۰ کيلومتر بر س��اعت براي باري مطالعه شد. وي افزود: 
تعداد ۱3 ايستگاه اعم از سمنگان، حک، جالير، زنگنه، مالير، کهريز، شادمانه، فيروزآباد، زاگرس، 
گاماسياب، بيستون، کرمانشاه قديم و کرمانشاه جديد در اين مسير تعريف شده است. ساالري گفت: 
زيرسازي اين پروژه هم اکنون در حال انجام بوده و از پيشرفت بيش از 6۵ درصدي برخوردار است. 


