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شــیراز -باغدار کازرونی برای نخســتین بار موفق به دریافت گواهی محصول سالم
مرکبات در کازرون شد.
مدیــر جهاد کشــاورزی شهرســتان کازرون گفــت :مرکبات تولیدی توســط اصغر
فریدونــی باغــدار پیشــرو روســتای بازرنــگان بخــش مرکــزی بــرای اولینبــار در این
شهرستان ،گواهی محصول سالم دریافت کرد.
حمید رشیدی افزود :این باغدار کازرونی پس از دو سال تالش در باغ سه هکتاری
خود توانست با استفاده از روشهای نوین مدیریت تغذیه و اعمال مراقبت و نظارت
صحیح در فرایند تولید به این موفقیت دست یابد.
وی اظهار داشت :این گواهی پس از بررسیهای آزمایشگاهی و تأیید نبود نیترات،
ســموم و فلزات ســنگین در این محصول و با نظارت و هدایت مســتمر کارشناســان
مدیریت جهاد کشــاورزی توســط انجمن صنفی کلینیک گیاهپزشــکی استان فارس
صادر شده است.
رشیدی اضافه کرد :این پروانه در محصوالت کشاورزی ،به زارعان و یا باغدارانی
تعلــق میگیرد که با رعایت اصول مدیریت تلفیقی عوامل خســارتزا ،محصوالت
تولیدی آنها پس از بررسی آزمایشگاهی فاقد باقیمانده سموم و سایر آالیندهها باشد.

بهرهبرداری و کلنگ زنی  93پروژه عمرانی
در زاهدان

زاهــدان  -آیین بهرهبــرداری و کلنگ زنی بیــش از  ۹۳پروژه عمرانــی ،خدماتی و
رفاهی شهرداری زاهدان با اعتباری بالغ بر  ۵۵۸میلیارد تومان با حضور استاندار
سیســتان و بلوچســتان ،رئیس شــورای اســامی شــهر زاهدان ،شــهردار زاهدان و
تعــدادی از مدیــران و مســئوالن شــهری و معاونیــن و مدیران شــهرداری زاهدان
برگزار شد.
در این مراسم ،پروژه بهسازی ورودی محور غرب شهر زاهدان (شامل عملیات
عمرانی و بارگذاری فضای سبز) بهعنوان نماینده سایر پروژههای شهرداری زاهدان
به بهرهبرداری رسید.
مهندس موهبتی اســتاندار سیســتان و بلوچســتان در این مراســم با اشــاره به
برخی از اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری زاهدان گفت :هرچند شهر زاهدان
چالشها و مشکالت زیادی در برخی زیرساختها داشته ،اما این اقدامات حکایت
از تالش مضاعف مدیران شــهری دارد که این امر میســر نمیشــد مگر با پیگیری
مســتمر شورای اســامی شهر و مجموعه شــهرداری زاهدان که با همافزایی بسیار
خوب آنها این امور به انجام رسیده است.
موهبتــی در ادامــه گفــت :اجــرای امــوری همچــون آســفالت ،پیاده روســازی،
لولهگذاری و اجرای شــبکه آبرســانی فضای ســبز ،هدایت آبهای ســطحی و ســایر
اموری از این دست قابل قیاس با دورههای قبل نیست؛ هر چند این امور در سطح
گستردهای اجرا شده اما نتایج برخی از امور همانند گسترش فضای سبز در سالهای
آینده خودشان را نشان خواهند داد.

مقدمات ثبت جهانی بلوار طاقبستان فراهم میشود

کرمانشــاه -رئیس ســازمان فرهنگی ،هنری و ورزشــی شــهرداری کرمانشاه گفت :با
برگزاری نمایشگاهی از  ۹۹اثر فاخر از بلوار طاقبستان در دفتر ملی یونسکو ،مقدمات
ثبــت جهانی ایــن بلوار زیبــا را فراهم
میکنیم.
بــه گــزارش ایرنــا مهــدی
عبدالمالکــی گفــت :بــه عقیــده
کارشناســان این بلوار  ۳.۵کیلومتری
در دنیــا بینظیــر اســت و مــا هــم بــا
برگزاری جشــنواره عکس «گالریژان»
بنا داشتیم بخشی از زیباییهای بلوار
طاقبستان را به تصویر بکشیم.
وی ســال  ۱۴۰۰را ســال توســعه
فضاهــای ورزش همگانــی در شــهر
دانســت و گفــت :در بهار ســال آینده
در هر منطقه شــهرداری یک پیســت
دوچرخهســواری ســاخته یــا احیــا
میشود.
عبدالمالکــی با اشــاره به اینکه توســعه ورزش همگانی یکــی از ضرورتها برای
کرمانشاه است ،افزود :عالوهبر دوچرخهسواری در رشتههایی مانند بسکتبال ،والیبال
و سایر رشتهها و با همکاری مسئوالن مربوطه برنامههای زیادی را اجرایی میکنیم.
وی ادامــه داد :ســازمان فرهنگــی بعــد از ورود بــه حــوزه کارآفرینــی شــهری و
توانمندسازی افراد در مناطق حاشیهنشین شهر ،فرهنگسرای دولتآباد را راهاندازی
کرد و در سال آینده هم فرهنگسراهای کرناچی و حکمتآباد به بهرهبرداری میرسد
تا عالوهبر توانمندسازی و درآمدزایی به بهبود رفتار مردم در حاشیه شهر کمک کند.
عبدالمالکی از انجام مقدمات نامگذاری کرمانشاه به عنوان شهر دوستدار کودک
خبر داد و اظهار داشت :در همین راستا و در بهار  ۱۴۰۰فرهنگسرای تخصصی کودک
و نوجوان در بوســتان معلم کرمانشاه راهاندازی میشود و بعد از آن میتوانیم موزه
عروسک شهر کرمانشاه را هم در آن افتتاح کنیم.
افتتــاح بوســتان بانــوان ،ایجــاد خانه تشــکلها ،ایجــاد خانــه گرافیک و ســرود و
موســیقی ،ایجاد ســاختارهای جدید برای امور قرآنی و ایجاد حوزه فرهنگی در تمام
مناطق شهرداری بخشی از اقدامات سازمان فرهنگی ،هنری و ورزشی شهرداری در
بهار  ۱۴۰۰بود که عبدالمالکی به آن اشاره کرد.

ایران در ایران

نخستین گواهی محصول سالم برای مرکبات
در کازرون صادر شد
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آیا طرحهای مشارکتی با مردم در قالب گردشگری و شیالت تاالبهای لرستان را نجات میدهد

جلوگیری از تخریب و تصرف سه هکتار
از اراضی تاالبی بندر انزلی

رشت – سرپرست اداره حفاظت محیط زیست بندر انزلی از جلوگیری از تخریب
و تصرف سه هکتار اراضی تاالبی خبر داد.
به گزارش حفاظت محیطزیست استان گیالن ،سید فرشید فالح با اعالم این
خبر گفت :افراد سودجو که با هدف تصرف غیر قانونی اراضی حاشیه تاالب انزلی
قصد تخریب و تسطیح اراضی تاالبی بوسیله بیل مکانیکی را داشتند با هوشیاری و
اقدام بموقع یگان حفاظت محیطزیست شهرستان انزلی شناسایی شده و ضمن
جلوگیــری از فعالیت آنان ،بیــل مکانیکی ،توقیف و پرونده ایــن تخلف به مراجع
قضایی ارســال شــد .وی اظهار داشــت :با توجه به تأکید مدیرکل حفاظت محیط
زیست استان در خصوص حفاظت مؤثر و انجام اقدامات عملیاتی پیشگیرانه بویژه
در حوزه تاالب مهم و بینالمللی انزلی ،طی هماهنگی صورت گرفته با دادســتان
شهرســتان ،یــگان حفاظت اداره محیطزیســت انزلی با نیــروی انتظامی به محل
اعزام و با سودجویان و متخلفان تاالبی برخورد و طی تنظیم صورتجلسه متخلفان
تحویل مراجع قضایی شدند.
وی بــا توجه به نقــش انکارناپذیر
مردم در حفظ انفال الهی و همراهی
و همدلــی ضمــن قدردانــی از آنــان
خواســت هــر گونه تخریــب ،تصرف
غیــر مجــاز و تجــاوز بــه عرصههــای
زیســتمحیطی را در اســرع وقــت
بــه اداره حفاظــت محیــط زیســت
شهرســتان بنــدر انزلــی ،بــه منظــور
پیگیری موضوع و جلوگیری از روند تخریب گزارش دهند.
گیالن دارای بیش از  ۳۰هزار هکتار پهنه تاالبی است که افزون بر  ۲۴هزار هکتار
معادل  ۸۰درصد آن در قالب سه تاالب (انزلی  ،امیرکالیه و بوجاق) تحت عنوان
کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است؛ این پهنهها زیستگاه بیش از  ۳۰۰گونه پرنده
بخصوص پرندگان مهاجرند که هر ســاله به تعداد هزاران قطعه بخشی از چرخه
زندگی خود را در این استان سپری میکنند.
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دو دهه برداشت بخش کشاورزی ،تاالبهای لرستان را کوچک کرد
زهرا کشوری
خبرنگار

تاالبهــای لرســتان آب رفتهانــد.
واگــذاری اراضی تاالبی توســط منابع
طبیعــی و جهادکشــاورزی اســتان به
کشــاورزان ،خشــک کــردن تاالبهــا
برای کشت و زرع  ،وسعت تاالبهای
کوهســتانی را در دهه  ۶۰و  ۷۰به طرز
چشمگیری کاهش داد .از تاالب ۹۱۳
هکتاری بیشــه داالن بروجرد تنها ۸۰
هکتــار تــاالب آبی باقی مانده اســت.
باقــی تــاالب زمینهــای کشــاورزی و
مجتمعهــای پــرورش ماهــی اســت.
تــاالب تنــور در دورود از 1000هکتــار
به  ۲۱۶هکتــار محدود شــد .واگذاری
اراضــی تاالبی و صدور ســند از ســوی
جهــاد کشــاورزی و منابــع طبیعــی
وســعت  ۶۰۰هکتــاری تــاالب گــوری
بلمــک پلدختــر را هــم بــه  ۵۰تا ۱۱۴
هکتار تاالب رساند که این میزان هم
با نوسان آبی روبهرو است.
تــازه دهه  ۸۰بــود کــه حفاظت از
تاالبهــا روی میــز مســئوالن محیط
زیســت آمــد .لرســتان بــا ۱۵تــاالب
مهمتریــن اســتان دارای تاالبهــای
کوهســتانی اســت .پلدختــر بــا
تاالبهــای یــازده گانهاش نام شــهر
تاالبــی لرســتان را بــر خــود دارد .بــه
گفتــه نبــیاهلل قائد رحمتــی ،معاون
فنی محیــط زیســت ،لرســتان آنقدر
پول و اعتبار نــدارد که بتوانند اراضی
سند خورده بهنام کشاورزان را از آنها
بخرنــد .آنطــور کــه قائدرحمتــی به
«ایران» میگوید :محیط زیستیهای
لرســتان امیدوارنــد بــا اجــرای طــرح
مدیریت زیست بوم بتوانند همکاری
محلــی و مردمــی را بــرای احیــای
تاالبها به دست بیاورند .مهمترین
ســؤال ایــن گــزارش آن اســت کــه آیا
ایــن طــرح میتوانــد بــه درآمدزایــی
منجــر شــود کــه کشــاورزان لرســتان،
کشــاورزی را کنار بگذارند و به سمت
گردشــگری ،بومگــردی و پــرورش
ماهی برونــد؟ قائدرحمتی موفقیت
ایــن طــرح را در گــروی همــکاری
بین بخشــی محیــط زیســت ،میراث
فرهنگــی ،منابــع طبیعــی ،جهــاد

کشــاورزی امــور عشــایر ،شــیالت و...
میداند.
لرســتان دارای  ۱۵تــاالب
کوهســتانی اســت .تاالبهــای یــازده
گانــه پلدختــر تــاالب ،تنــدر و گهــر
کوچــک دورود ،بیشــه داالن بروجرد
و خروســان ازنا .حــدود  ۱۰تــا  ۱۱هزار
ســال پیــش الیههــای ســنگی در یال
شــمالی طاقدیــس کبیرکــوه بــر اثــر
لغزش زمین ،رودخانههای سیمره و
کشکان را مسدود کرد .حجم تقریبی
 ۳۵کیلومتــر مکعــب از مصالــح و
رســوبات به هــم ریخــت وتاالبهای
 ۱۱گانه پلدخترزاده شدند.
قائدرحمتی میگوید« :متأسفانه
جهــاد کشــاورزی در دهــه  ۶۰و ،۷۰
تاالبهــای لرســتان را بــه زمیــن
کشــاورزی تبدیــل و با ایجــاد زهکش
آب تاالبهــا را تخلیه کــرد .آن زمان
محیط زیســت نظارتی روی تاالبها
نداشــت .اراضی هم بهنام کشاورزان
از ســوی منابــع طبیعــی و جهــاد
کشــاورزی ســند خــورد .حــاال بــرای
احیــای آن باید زمینهای کشــاورزی
از سوی محیط زیست خریداری شود
اما دولــت تــوان پرداخت ایــن مبلغ
را نــدارد ،بنابرایــن بــه ســمت ایجاد
طرحهای مشــارکتی با مــردم رفتیم.
مطالعــات این طرحها در تاالبهای
پلدختر و بیشــه داالن بروجرد انجام
گرفته است ».آنطور که قائدرحمتی
میگویــد« :محیــط زیســت لرســتان
در ایــن طــرح بهدنبــال معیشــت
جایگزیــن و تغییــر اراضی کشــاورزی
اســت کــه بتوانــد درآمــدی انــدازه
زمینهای کشــاورزی برای کشاورزان
داشته باشد».
وی به تاالب گوری بلمک پلدختر
اشــاره میکنــد و میگویــد «:در کنــار
این تاالب ،دو روســتا قــرار دارد که در
این طرح ،روســتای هدف گردشگری
شــدند .مجــوز ســازمان میــراث
فرهنگــی را بــرای ایجــاد بومگــردی
و طرحهــای گردشــگری در ایــن دو
روســتا گرفتیــم .همچنیــن بهدنبــال
ایجــاد پرورش ماهی از ماهیان بومی
در روســتاهای هــدف هســتیم ».او از

گفتوگــو با شــیالت برای ایجــاد این
حوضچههــا خبر میدهد .تاالبهای
لرســتان از ســوی تغییــر اقلیــم و
خشکســالی هــم تهدیــد میشــوند.
قائدرحمتــی میگویــد« :اراضــی
کشــاورزی در تاالب اراضــی مطلوبی
نیســت و محصــوالت آن کشــاورزان
را راضــی نمیکنــد ».او میگویــد در
کاهــش بارندگیها زمین محصوالت
خوبــی نمیدهــد و در بارندگــی زیاد
هــم تخلیــه آب زهکشهــا اراضــی
کشــاورزی را زیــر آب میبــرد و اجازه
نمیدهــد ســودی بــه کشــاورزان
برســد .این کارشــناس امیدوار اســت
بــا همــکاری مــردم ایــن دو روســتا و
ایجاد طرحهای گردشگری و شیالتی
درآمد قابل توجهی برای روســتاییان
به وجود بیاید.
لرســتان ظرقیــت بســیار زیــادی
در حــوزه گردشــگری و کشــاورزی
دارد .توریســم و گردشــگری طبیعت
میتوانســت به درآمــدی کالن برای
ایــن اســتان کــم برخــوردار تبدیــل
شــود .لرستان میتوانست و میتواند
مقصــد گردشــگران آبــی باشــد.
کوهســتانهای سرســبز آن پتانســیل
باالیی برای جذب توریســم طبیعت
دارد .ایــن اســتان صاحب بیشــترین
پلهــای تاریخی اســت کــه معماری
آنهــا عظمــت شــگرفی را در چشــم
بیننده مینشاند .به لرستان پایتخت
پلهــای تاریخــی میگوینــد .امــا این
بســتر هرگز بالفعل نشده و نتوانسته
اســت گردشــگران داخلــی و خارجی
را بــه ایــن ســمت بکشــاند.حال این
ســؤال پیش میآید آیا محیط زیست
برای تشــویق کشــاورزان و جایگزینی
طرحهای گردشگری به جای زراعت
در تاالبهــا میتوانــد نتیجهبخــش
باشد؟
قائدرحمتــی میگویــد« :تــاالب
گــوری بلمــک پلدختر و تاالب بیشــه
داالن بروجــرد در نزدیکــی شــهر
هســتند و کمتــر از  ۱۰کیلومتــر بــا این
دو شــهر فاصلــه دارند.جــاده ایــام
خوزســتان از نزدیکی گــوری بلمکعبورمــی کنــد ».او امیدوار اســت این

از تاالب  ۹۱۳هکتاری بیشه داالن بروجرد تنها  ۸۰هکتار تاالب آبی باقیمانده است .باقی
تاالب زمین های کشاورزی و مجتمعهای پرورش ماهی است .تاالب تنور در دورود از
 1000هکتار به  ۲۱۶هکتار محدود شد .واگذاری اراضی تاالبی و صدور سند از سوی جهاد
کشاورزی و منابع طبیعی وسعت  ۶۰۰هکتاری تاالب گوری بلمک پلدختر را هم به  ۵۰تا
 ۱۱۴هکتار تاالب رساند که این میزان هم با نوسان آبی روبه روست
طــرح بتواند گردشــگران و مســافران
عبــوری از لرســتان بــه ســمت ایــام
و خوزســتان را جــذب تــاالب گــوری
بلمک کند.
لرســتان در مسیر تهران به جنوب
قــرار دارد و بــا برنامهریــزی میتوان
گردشــگران عبــوری ایــن مســیر را به
شــبمانی در اســتان جــذب کــرد.
لرســتان تاکنون در زمینــه جذب این
گردشــگران موفقیــت چشــمگیری
نداشته است.
ëëحقابه تاالبهای لرستان پرداخت
شود
قائدرحمتــی وضعیت تاالبهای
لرستان را اورژانسی میداند و اعتقاد
دارد کــه وزارت نیــرو و آب منطقهای
هــر چــه زودتــر بایــد حقابــه زیســتی
آنهــا را پرداخــت کننــد .او میگوید با

توجه به تغییر اقلیم و خشکســالیها
حتی اگر در تاالبها کشــاورزی نشود
باز هــم پرداخــت حقابههــا ضروری
است.
محیــط زیســت لرســتان از وزارت
نیرو و آب منطقه ای خواســته اســت
تا حقابــه تاالب بیشــه داالن بروجرد
را از رودخانــه گل رود و چشــمههای
باال تأمین کند .او یکی از علل خشک
شــدن تاالبهــا را کشــت غیرمجــاز
برنج در باالدســت تاالبها میداند.
معــاون فنی محیط زیســت لرســتان
یکــی دیگــر از راهکارهــای حفــظ
تاالبهــای کوچــک شــده لرســتان را
جلوگیــری از افزایــش باغها و اراضی
کشــاورزی دیمی به آبی در باالدست
تاالبها میداند.
او دربــاره همــکاری مــردم و

مشارکت محلی هم میگوید مردم
روســتاهای اطــراف تــاالب گــوری
بلمــک موافــق مدیریــت زیســتی
محیــط زیســتاند امــا در اطــراف
تاالب بیشــه داالن بروجرد مردم به
دو دســته مخالــف و موافق تقســیم
میشــوند .او همچنیــن خواســتار
برداشــتن زهکشهــا توســط جهــاد
کشــاورزی از تاالبهــا اســت .چرای
بیرویه یکی دیگر از مشکالتی است
که تاالبهای لرســتان با آن دســت
و پنجــه نــرم میکنند.قائدرحمتــی
در نهایــت میگویــد «:بــا توجــه بــه
صدور ســند تاالبها از ســوی جهاد
کشــاورزی بهنــام کشــاورزان ،بــدون
همــکاری و مشــارکت محلیهــا
احیــای تاالبهــای لرســتان شــدنی
نیست».

خوزستان میهمان نوروزی نمیپذیرد

ورود به خوزستان فقط با تست منفی پی سی آر
زهره افشار

خبرنگار

ادامــه وضعیــت قرمــز و گــردش ویــروس
کرونــای انگلیســی در خوزســتان زنگ خطر
یــک فاجعــه کرونایــی را بــه صــدا درآورده
اســت .هرچند کاهش رعایــت پروتکلهای
بهداشــتی در ایــن اســتان ازســوی مــردم
نخســتین مقصــر شــیوع ویــروس کرونــا در
اســتان اعــام شــده امــا شــکی نیســت کــه
ورود مســافران از اســتان هــای دیگــر بویــژه
ورود غیرمجاز مســافران عراقــی از مرزهای
خوزســتان بــه شــیوع هرچــه بیشــتر ایــن
ویــروس دامــن زده اســت .گفتــه میشــود
ترددهــای غیر مجاز و مکــرر عراقیهایی که
یــا برای خرید به اســتان خوزســتان میآیند
یــا بــرای دیــدار اقــوام بــه خوزســتان وارد
میشــوند حاال نگرانی مســئوالن بهداشــتی
اســتان را دوچنــدان کرده اســت؛ همانگونه
کــه مســئوالن بهداشــتی هــم بارهــا و بارها
هشــدار داده و خواستار تعطیلی و قرنطینه
خوزستان شده بودند.
دیــروز نیز مســعود مردانــی عضو کمیته
علمــی ســتاد ملــی کرونــا بــه ایرنــا گفــت:
مهمترین عامل شــیوع کرونای انگلیسی در
ایران ورود مســافرانی از عراق با تســتهای
تقلبــی بــه خوزســتان بوده اســت .بــه گفته

وی ،افــراد زیــادی بــا برگــه تســت منفــی
«پی ســی آر» کرونا به کشــور وارد شدند ،در
حالی که میدانیم با قیمتهای یک تا یک
و نیــم میلیونی ایــن برگههای تســت منفی
به آنان فروخته شــده اســت .وی تأکید کرد:
بسیاری از مسافرانی که با برگه تست تقلبی
وارد کشور شدند ،ویروس جهش یافته را در
اســتان خوزســتان پخش و استان خوزستان
را با بحران مواجه کردند.
وی تصریح کرد :مسأله نگران کننده این
اســت که رفت و آمد بین اســتان خوزســتان
و ســایر اســتانها براحتی انجام میشود ،در
موارد متعدد دیده شــده که بیمــار مبتال به
کرونــا از اهــواز با پرواز به مشــهد یــا جاهای
دیگــر رفته و بــه این ترتیب بیمــاری در کل
کشــور گســترش یافته اســت .وی تأکید کرد:
بــرای جلوگیری از گســترش ویروس جهش
یافتــه کرونــا و ورود بــه شــرایط بحرانــی در
ســایر استان ها باید ســفرهای بین استانی و
سفرهای نوروزی در کشور محدود شود.
ویــروس جهش یافته کرونــا اوایل بهمن
سالجاری در انگلیس مشاهده شد و سعید
نمکــی وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی  ۱۶بهمــن مــاه از شناســایی اولیــن
مورد ویروس کرونای جهش یافته انگلیسی
در ایران خبر داد.

قرنطینه یک روستا در ازنا
خرمآبــاد  -فرمانــدار ازنــا از قرنطینــه یــک
روســتا در این شهرستان به ســبب تعداد زیاد
کروناییهــا و بــرای جلوگیری از شــیوع بیشــتر
خبر داد.
بــه گزارش ایســنا حشــمت بهمنــی تأکید
کرد :هر منطق ه که تعداد کروناییهای آن زیاد
باشــد برای جلوگیــری از همهگیــری غیرقابل
کنتــرل و براســاس مصوبــات ســتاد بیمــاری
کرونا ،قرنطینه میشود.
وی ادامه داد :بر این اساس روستای گرجی
که حــدود  ۳۰۰۰نفر جمعیــت دارد ،قرنطینه
شــده و در جلسه اضطراری ســتاد شهرستانی

کرونــا در مــورد چگونگــی اجــرای درســت
قرنطینه و تداوم آن تصمیمگیری خواهد شد.
بهمنــی تأکیــد کــرد :ســعی میکنیــم
تصمیماتی که به صالح شهروندان باشد اجرا
شود و انتظار داریم مردم نیز همکاری کنند.
فرمانــدار ازنــا گفــت :کرونا ثابــت کرده هر
وقــت دســتکم گرفته شــود بــا افزایــش آمار
مبتالیان روبهرو میشویم و نباید ساده انگاشته
شــود .وی بیان کرد :ویروس جهشیافته کرونا
بســیار خطرناکتــر اســت و همچنــان بایــد
فاصلهگــذاری اجتماعی و دســتورالعملهای
بهداشتی رعایت شود.

در همیــن حــال فرهــاد ابــول نژادیــان
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خوزســتان
بــه خبرنگار« ایــران »گفــت :در حال حاضر
مرزهای خوزســتان به روی مسافران عراقی
بســته شــده و نگرانی ما مســافرانی هستند
کــه ممکــن اســت بهصــورت غیــر مجــاز به
خوزستان وارد شوند ،لذا از مسئوالن امنیتی
اســتان خواســتار دقــت نظــر هســتیم .وی
افزود :پیش از بســته شدن مرزها ،مسافران
عراقــی برای ورود به کشــور تســت پی ســی
آر منفــی را بایــد بــه همــراه میداشــتند اما
بــه علت اینکه این تســتها در عراق انجام
شــده بود نمیتوان در مــورد احتمال تقلب
در آنهــا بــا قاطعیــت نظــر داد .انتظــار مــا
این اســت کــه تا اطــاع ثانوی و بهتر شــدن
وضعیــت کرونــا در خوزســتان کمــاکان
مرزهــا بســته بماند .ضمــن اینکــه از مردم
صبــور خوزســتان میخواهیــم در این برهه
زمانی هرچه بیشــتر بــر رعایت پروتکلهای
بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی اهتمام
کنند .از ســوی دیگر استان خوزستان در ایام
نوروز بهدلیل هــوای مطبوعی که دارد همه
ســاله پذیــرای مســافران و اقوام مــردم بود
اما امســال شرایط بســیار متفاوت است و از
همــه میخواهیم اگر به جــان خانواده خود
اهمیــت میدهنــد نــه بــه ســفر برونــد و نه

پذیرای عزیزانشــان در خوزســتان باشند .از
ســوی دیگر ،ولیاهلل حیاتی فرمانده قرارگاه
عملیاتی و ستاد مدیریت کرونای خوزستان
هــم بــه «ایــران» گفــت :محدودیتهــای
ورود و خروج به اســتان با نظر مثبت ســتاد
ملــی مقابلــه با کرونا تشــدید شــده اســت و
مــا در کنترل ترددها اقدامــات جدی را اجرا
خواهیــم کرد .بــه گفتــه وی ،در کلیه مبادی
ورودی هوایــی ،ریلــی و پایانههــا و مرزهای
زمینی استان امکان ورود به خوزستان فقط
با در دســت داشــتن تست پی ســی آر منفی
امکان پذیر اســت .وی تأکید کرد :نظارت بر

ورود و خــروج به خوزســتان تــا اطالع ثانوی
پابرجا خواهد بود .وی تأکید کرد :استانداری
از تمــام امکانــات ارگانهــای مختلــف در
اســتان بــرای پیشــگیری و کنتــرل کرونــای
انگلیســی اســتفاده میکند .وی همچنین از
استقرار تیم هالل احمر برای تستگیری در
مرزهای خوزســتان خبر داد و گفت :با توجه
به اولویت کنترل کرونا در خوزستان ،مبادی
ورودی و خروجــی اســتان بشــدت کنتــرل
میشــود .وی از مردم خوزســتان خواست با
رعایــت کامل پروتکلهــا با مســئوالن برای
کنترل کرونا همکاری کنند.

پرداخت  ۶میلیارد تومان اجاره بها به زلزله زدگان دنا
یاســوج  -مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب
اســامی اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد
گفت ۶ :میلیارد تومان تسهیالت اجاره بها
بــه زلزلــهزدگان شهرســتان دنــا پرداخــت
شد.
بهگزارش ایســنا ،حســین جنتــی افزود:
ایــن مبلــغ بهعنــوان قســط اول بــه زلزلــه
زدگان در شهرستان دنا پرداخت شد.
وی با اشــاره بــه اینکه تســهیالت اجاره
به زلزلهزدگان از ســوی دولــت  ۲۰میلیون
تومان در نظر گرفته شده است ،اظهارکرد:
 ۱۰میلیــون تومــان بهعنــوان قســط اول به

 ۶۰۰خانوار زلزله زده پرداخت شد.
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســامی
اســتان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشــان
کــرد :تاکنون پرونده  ۲هزار و  ۸۰۰نفر برای
دریافــت تســهیالت بــه بانکهــای عامــل
تحویــل و  ۲۰۰نفــر هم برای صــدور پروانه
و آغــاز بازســازیها بــه شــهرداری معرفی
شدهاند.
جنتی با بیان اینکه در شــهر سیسخت
 ۶۸۲واحــد مســکونی نیازمنــد دریافــت
تســهیالت اجاره هســتند ،تصریح کرد :در
مجمــوع واحدهــای تخریبــی یــک هــزار و

 ۲۶۰واحــد و واحدهــای تعمیــری  ۲هزار و
 ۹۰۰واحد هستند.
وی مجمــوع تســهیالت پرداختــی بــه
واحدهای تخریب شــده از زلزله در شهرها
را  ۱۸۵میلیــون تومــان و روســتاها را ۱۶۰
میلیــون تومان عنوان کرد و ادامه داد۱۰۰ :
میلیــون تومان وام کــم بهــره ۲۰ ،میلیون
تومــان بالعــوض ۳۰ ،میلیــون تســهیالت
کــم بهــره معیشــتی و  ۱۵میلیــون تومــان
بالعوض معیشتی و  ۲۰میلیون نیز اسکان
موقــت بــه واحدهــای شــهری پرداخــت
میشود.

