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آذربایجانغربی

وطن امروز

ضرورت حفظ محیطزیست با ساماندهی معضل پسماندها از سوی مسؤوالن

وداع طبیعت آذربایجان غربی با
طالی سبز

پای پسماند به روستاهای گیالن هم کشیده شد

فصل بهار آغاز برداشت بیرویه و غیراصولی
منابع طالی سبز آذربایجان غربی است ،گیاهانی
که ارزش دارویی داش��ته و هماکنون در معرض
انقراض کامل هستند .تاکنون حداکثر  ۷۰۰و
حداقل  ۴۶۰گونه گیاه دارویی از جمله کاسنی،
ش��ب بو و نعن��اع ،بوالغ اوتی ،ختم��ی ،چوبان
کبریتی ،بادرنجبویه ،شیرین بیان ،ثعلب ،مرزه،
الهگز ،نسترن ،موسیر ،گندله ،داغ جعفریسی،
داغ قارپی��زی ،دوه دابانی ،مندی ،قوش اوزومی،
داغ سقزی ،یمیش��ان ،چریش ،هویچ وحشی،
غازیاغی ،یارپیز ،کنگر ،ش��وید ،کهلیک اوتی و
اوش��قون در آذربایجان غربی شناسایی شده و
استان از لحاظ تنوع گیاهان دارویی رتبه نخست
کشور را به خود اختصاص داده است .چهبسا این
رتبه اولی ،کار دس��ت گیاهان دارویی که اغلب
در مناطق کوهستانی استان رشد میکنند داده،
چرا که با آغاز فصل بهار و رویش این گیاهان بازار
برداشت بیرویه و غیراصولی توسط برخی افراد
س��ودجو و حتی خود مردم گرم شده و گیاهان
دارویی منحصر به فرد را در معرض انقراض کامل
قرار دادهاند .با ادامه این روند و در معرض انقراض
کام��ل قرار گرفت��ن  ۵۰گونه گی��اه دارویی در
آذربایجان غربی ،کمیته کاشت گیاهان دارویی
تشکیل شده ولی این کمیته نیز تاکنون راه به
جایی نبرده و همچنان بهار امس��ال نیز شاهد
فراوانی گیاهان کوهی در بازارهای مصرف سراسر
استان و حتی صادرات این محصول به بازارهای
اس��تانهای همجوار بودهایم .کش��ت صنعتی
و ایج��اد واحدهای فرآوری ب��رای جلوگیری از
برداش��ت بیرویه و غیراصول��ی گیاهان دارویی
از جمله گزینههای روی میز کارشناس��ان برای
مقابله با انقراض برخی گونههاست ولی این امر
نیز نیازمند آب و هوا و بارش مناسب و تخصیص
اعتبار ویژه برای تش��ویق کش��اورزان به کشت
گیاهان دارویی اس��ت .براس��اس بررسیهای
انجام ش��ده در رویشگاههای طبیعی آذربایجان
غربی ،نزدیک ب��ه  ۱۸۰۰گونه گیاهی میروید
که طی اج��رای طرح جمعآوری و شناس��ایی
گیاهان دارویی ،مناطق مختلف مورد پیمایش
ق��رار گرفته و ماحصل این مطالعه جمعآوری و
شناسایی  ۴۶۶گونه دارویی بوده که  ۴۱جنس
از  ۸۰گونه مربوط به  ۲۶تیره از آنها فرم رویشی
درختی و درختچهای داشته است.

پسماندهای روستایی معضل مهم و رو به رشدی
است که بس��یاری از شهرستانهای استان گیالن
از جمله شهرس��تان صومعهسرا با آن درگیر بوده و
س��اماندهی این امر نیازمند توجه بیشتر مسؤوالن
است .سالهاست موضوع مدیریت پسماند و تفکیک
زباله از مبدأ در ش��هرها به دغدغه اصلی مسؤوالن
بویژه در اس��تان گیالن تبدیل شده است .طبیعت
شکننده این استان و تردد ساالنه بیش از  ۳۰میلیون
گردشگر در آن ،اهمیت ساماندهی موضوع پسماند
را در گیالن دوچندان کرده و مسؤوالن نیز با توجه
به اهمیت موضوع و ارتباط نزدیک آن با بهداشت و
سالمت مردم ،طی سالهای گذشته تالش کردهاند
تا بهترین راهکار را برای کاهش حجم زباله ،مدیریت
صحیح در پسماند و دفن بهداشتی آن چه در حوزه
پسماندهای خانگی و اداری و چه بهداشتی و عفونی
ارائه دهند .در حالی که هنوز حوزه شهری با معضل
زباله و مدیریت آن دس��ت به گریبان است ،پدیده
در حال رشد پسماند روستایی نیز گریبان طبیعت
گی�لان را گرفته و ام��روز در کن��ار معضل مزمن
پسماند شهری ،همچون تاولی جدید سر باز کرده
است .شهرستان صومعهسرا نیز که شاهراه ارتباطی
با شهرس��تانهای غربی استان گیالن و همچنین
دارای مناطق گردشگری و روستایی بسیاری است،
یکی از مهمترین شهرس��تانهای گیالن است که
با رش��د روزافزون پسماند روس��تایی روبهرو بوده و
مس��ؤوالن در تالش هس��تند با برگزاری جلسات
مدیریت پس��ماند ،برگزاری دورههای آموزشی در
راستای طرح تفکیک زباله از مبدأ در سطح شهرها

و مدارس گامی مثبت و موثر در این حوزه بردارند.
به همین منظور جلس��های در س��الن اجتماعات
فرمان��داری صومعهس��را با محوریت رس��یدگی به
موضوع مدیریت پس��ماند بویژه پسماند روستایی
ب��ا حضور مس��ؤوالن مربوط برگزار ش��د .فرماندار
صومعهس��را در این جلس��ه با بیان اینکه متاسفانه
برخی از اهمیت موضوع پس��ماند اطالعی نداشته
و نس��بت به آن بیتفاوت هستند ،اظهار کرد :طی
سنوات گذشته اقدامات قابل تأملی انجام شده است.
علی فتحاللهی با اشاره به اینکه موضوعات بهداشتی
و پسماند از حیاتیترین و بااهمیتترین بحثهای
روز جامعه است ،افزود :برگزاری نشستها و جلسات
ب��ا این موضوع��ات در کل جامع��ه و زندگی مردم

هنوز حال و هوای آذربایجانهای عزیز نوروزی بود
ک��ه در روزهای پایانی فروردین ،بارانهای سیلآس��ا،
برخی مناطق از طبیعت زیبای این خطه را درنوردید و
موجب خسارات گسترده جانی ،مالی و کشاورزی شد.
به گزارش خبرگزاری آری ،پس از امدادرسانی و عملیات
نجات ،برای ادامه حیات و اس��تمرار تولید در مناطق
آس��یبدیده از سیل بویژه در فصل نوشدن طبیعت و
کش��اورزی باید جبران خسارات کشاورزان و معیشت
آنان در اولویت قرار گیرد که مناس��ب است نگاهی به
امکانات و وضعیت موجود داشته باشیم .بیش از  3دهه
از تاسیس صندوق بیمه کشاورزی در ایران میگذرد،

جبران خسارت كشاورزی با كدام سازوكار دولت؟
این نهاد قانونی که به موجب تصویب مجلس ،مسؤول
کمک به مدیریت ریسکهای مالی ناشی از خسارات
مستقیم در بخش کش��اورزی است ،در تمام بیش از
 150فعالیت تحت پوشش خود در زیربخشهای منابع
طبیعی ،زراعت ،باغبانی و حتی دامپروری خس��ارت
س��یل را در کنار دهها عامل خطر دیگر ،زیر پوش��ش
حمایتی خود دارد و با ثبت دقیق و اجرای سیس��تم
بیمهگری برخط میتواند ظرف یک روز با دقت کامل و

پاسکاری در زمین سیاست
ادامه از صفحه اول
نگاهامروز
و س��الیانی بعد ،گلر اول
مملکت! سالیان ماضی که هنوز مشتری روزنامهها
و هفتهنامههای ورزشی بودم ،خیلی دنبال اسم گلر
اول و دوم تیممان میگش��تم اما هیچ خبری نبود
که نبود! قبال هم اگر در این مملکت ،رئیسجمهور
بوده باش��ی ،اگر چم و خم سیاست را نشناسی و
تصمیم را درست نگیری و قدم را درست برنداری،
معلوم نیس��ت تا کجا دوام بیاوری! آن روز نوشتم
« اصلح ،صبر اس��ت» و امروز مینویس��م که هیچ
چیز مثل «عجله» نمیتواند یک سیاستمدار را یا
یک تحلیل سیاس��ی را زمین بزند! بس��یار به هم
شباهت دارند فوتبال و سیاست! بازیهای بسیاری
یادم هس��ت که تیم زننده گل اول ،لزوما برنده از
بازی بیرون نیامده! همین شهرآورد آخر! «استعینوا
بالصب��ر» یعنی الزم اس��ت مدام ای��ن تذکر را به
خودمان بدهیم که در سیاس��ت ،قرار نیست همه
چیز ،مطابق میل ما پیش برود! مهم آن است که
در مواجهه با حوادث ،تصمیم را با مدد از بصیرتی
بگیریم که آمیخته با صبر است! لزوما تیمی که در
نیمه اول ،برنده از بازی بیرون آمده یا تیمی که در
نیمفصل ،اول شده ،تا آخر ،برنده یا تا آخر ،قهرمان
نمیماند! وارد مصادیق شوم! اوال فرض است بر ما
که متکی بر فقط یک خبر ،نه س��ردمان شود و نه
گرم! وقتی هنوز حتی تبلیغات آغاز نشده و فضا به
آن معنی انتخاباتی نشده ،چه سود از بیان جمالتی
از این دس��ت که «وضع ما خوب است!» یا «وضع
ما بد است!» قدر مس��لم ،آنچه در روزهای آینده،
قادر اس��ت وضع ما را خوب کند« ،سیاستورزی
خردمندانه» اس��ت؛ یعنی رفتار و گفتار بر مبنای
صبر و بصر! ثانیا از مصادیق بیصبری و بیبصیرتی،
همین تعیین عجوالنه «اصلح» است که معاالسف

در ادوار گذش��ته هم کم ش��اهد آن نبودیم! هنوز
نامزدها ثبتنام نکردهاند ،یعنی چه سخن از اصلح؟!
وقتی ما اصال نمیدانیم نامزدی که درست یا غلط،
گم��ان به اصلح ب��ودن او بردهای��م ،در نهایت امر،
ثبتنام میکند یا نه ،چرا بیخود و بیجهت فضا
را شلوغ کنیم که توان صبر ما و قدرت بصیرت ما
ناخواس��ته کاهش پیدا کند؟! از قضا ،االن هم زود
است تعیین نامزد نهایی! باید جلوتر رفت! ثالثا باید
دانس��ت که ما برخالف رقیب« ،نامزد پوشش��ی»
نداریم! کارنامه هیچ کدام از نامزدهای ما «س��یاه»
نیس��ت که مثل بعضیها احتیاج ب��ه «کاندیدای
ضربهگیر» داشته باشند! همه این آقایان ،برنامههای
خود را ارائه میدهند تا ببینی��م در روزهای آخر،
کار کدامش��ان میگیرد و برنامه کدامشان بیشتر
مورد اس��تقبال مردم قرار میگی��رد! رابعا تخریب
هر کدام از این نامزدهای محترم آمده برای تغییر
وضع موجود ،توس��ط همدیگر یا اطرافیانشان یا
هوادارانش��ان ،صرفا بازی در زمین رقیب اس��ت!
نکت��ه به این واضحی را اگر کس��ی نفهمد ،هم به
عقل او باید شک کرد ،هم به داعیههایی که دارد!
قدر مسلم ،آنکه در چنین فضایی؛ در این انتخاب
س��خت و در این امتحان دشوار ،رقیب را ول کند
و همصدا با دش��من ،نامزد خودی را بزند ،پرده از
میزان فهم و شعور خود برداشته! خامسا االن هرگز
وقت این نیس��ت که از نام��زدی بخواهیم به نفع
دیگری کنار بکش��د! چنین خواستهای ،در مقطع
فعلی ،هم نافی صبر است و هم متضاد با بصیرت!
باید جلوتر رفت! باید صبور بود! باید بصیرت داشت!
سادسا متهم کردن روزنامههای غیر دولتی ،به کم
گذاش��تن درباره فالن کاندیدا و بهمان نامزد ،اوال
در مواردی ،مصداق ناسپاس��ی و ثانیا در مواردی،
مصداق سخن غیر ضرور است! روزنامههای متعهد

بازخورد دارد .وی بر توجه ویژه مسؤوالن مربوط در
این زمینه تأکید کرد و گفت :بیتفاوتی مس��ؤوالن
نس��بت به این موضوع سبب شده تا اقدامات انجام
شده نتیجهای مطلوب به همراه نداشته و همچنان
معضل پسماند به قوت خود در استان و شهرستان
باق��ی بمان��د .فرماندار صومعهس��را با بی��ان اینکه
فرهنگس��ازی در س��طح جامعه در زمینه تفکیک
زباله از مبدأ بسیار دارای اهمیت است ،خاطرنشان
کرد :نهادینه کردن این فرهنگ سبب کاهش حجم
زباله و هزینههای مربوط به جمعآوری آن میشود.
وی با بیان اینکه باید اولویت مسؤوالن امر نهادینه
کردن این فرهنگ در س��طح جامعه باشد ،تصریح
کرد :در ای��ن حوزه از ورود س��رمایهگذاران بخش

ب��ه درد م��ردم و روزنامهن��گاران متعلق به جبهه
انقالب ،بهرغم همه تنگناه��ا ،کم و زیاد دارند کار
خودش��ان را انجام میدهند! خوب اس��ت با توجه
بیشتر به اقتضائات ،از روزنامه و روزنامهنگار ،لزوما
همان توقعی که از س��تاد نامزدها داریم را نداشته
باشیم! سابعا اگر جریان رقیب ،از فرط کارنامه تهی،
مجبور به آوردن «نامزد پوششی» شده که فی حد
ذاته ،مؤید ضعف این جماعت است ،خوب است ما
با مدد از تجربه تلخ انتخاب��ات  92و الاقل در این
مقطع« ،هوادار پوششی» همه این چند نامزد آمده
برای تغییر باشیم! از یاد نبریم که هر چقدر «نامزد
پوشش��ی» مایه آبروریزی جبهه مقابل شده ،ایده
«هوادار پوششی» چیزی جز تجلی بیشتر «وحدت
برای تغییر» نیست! پس ما فعال از همه نامزدهای
جبهه خودی حمایت میکنیم ،تا برویم جلوتر! 4
سال تمام ،مشاهده اثرات شوم تفرقه ،گمانم کافی
است تا همه ما را سر عقل بیاورد! اگر سهشنبهشب،
رئال مادرید توانس��ت بازی عقبافتاده را ببرد ،در
سیاست هم امکان جبران باخت ،کامال فراهم است!
بگذریم که  4سال پیش ،ما بیشتر به تفرق خودمان
باختیم ،تا رقیب! همان رقیب که این روزها از فرط
تهیدس��تی ،با «مکمل» به صحنه آمده! «معاون
اول» اما در کارزار انتخابات ،نوبر است که بخواهد
«مکمل رئیسجمهور» باشد! کاش حسن روحانی
را «کارنامه دولت اعتدال» مکمل بود ،نه اس��حاق
جهانگیری! ثبتنام توأمان رئیسجمهور و معاون
اولش ،یعن��ی خود حضرات ،خط��ر را بیخ گوش
«دولت رکود» احس��اس کردهاند! حرف حساب را
از جهانگیری بش��نوید« :وض��ع دولت اصال خوب
نیس��ت؛ روحان��ی ه��م در جریان امور نیس��ت!»
دوستان! هوشیار اگر عمل کنیم ،دور نیست تغییر؛
دیر نیست پیروزی. ...
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رعایت انصاف و عدالت ،خسارت بیمهگذاران را پرداخت
کند .پول موجود در صندوق با مشارکت میانگین 30
درصدی بهرهبرداران یا به عبارتی بیمهگذاران و مابقی
توسط دولت تامین میشود و بهرغم وجود این امکان
موثر و کارآمد در کشور ،بر اثر کملطفی سازمان برنامه
و بودج��ه و متولی خزانهداری کل ،این صندوق حدود
 500میلیارد تومان که در سرجمع گردش مالی دولت
و درآم��د نفتی ،گازی و مالیاتی کش��ور عدد کوچکی

خصوصی به حوزههای مربوط به مدیریت پسماند
و تفکیک زباله از مبدأ در سطح شهرستان حمایت و
استقبال میشود .رئیس اداره حفاظت محیطزیست
صومعهسرا نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه به
نسبت سالهای گذشته در زمینه مدیریت پسماند،
عملکرد شهرس��تان مطلوب بوده است ،اظهار کرد:
متاسفانه امروز پسماند روستایی به یکی از معضالت
شهرس��تان تبدیل ش��ده اس��ت .حمزه عش��وری
روس��تاهای نوخاله ،چالکسر ،ضیابر و کیشستان را
از جمله روس��تاهایی عنوان کرد که دارای معضل
پس��ماند و زباله هس��تند و گفت :خوش��بختانه با
همکاری دهیاران و بخش��داران تاحدودی وضعیت
در روس��تاهای نوخاله ،چالکس��ر و ضیابر مطلوب
ش��ده ولی هنوز معضل وجود دارد .وی با اشاره به
پسماندهای پزشکی و عفونی افزود :خوشبختانه در
این حوزه در شهرس��تان صومعهسرا مشکلی وجود
نداش��ته و به ص��ورت ۱۰۰درصدی پس��ماندهای
عفونی و بیمارس��تانی دفن و با ش��رکتهای مورد
نظر قرارداد بسته شده و جمعآوری میشود .رئیس
اداره حفاظت محیطزیس��ت صومعهسرا آموزش را
بهترین راهکار برای مدیریت پسماند و زباله دانست
و تصریح کرد :بازآموزی برای ش��هروندان نیز باید
مد نظر قرار گرفته و برای نهادینه کردن این فرهنگ
انجام شود .به گفته این مسؤول ،در سطح شهرستان
گاه شاهد معضل زباله دزدی بویژه زبالههای خشک
از سوی افراد دورهگرد هستیم که طرح تفکیک زباله
از مبدأ را با مش��کل مواجه ک��رده و باید اقدامات و
برخورد جدی در اینباره صورت گیرد.
اس��ت؛ به کش��اورزان خس��ارتدیده که محصوالت
خودشان را در سال گذشته بیمه کرده بودند بدهکار
است و بهرغم اثربخشی در ادامه تولید و کاهش التهابات
اجتماعی ،سیاسی و مهاجرت از روستاها ،همچنان در
انتظ��ار وصول منابع مالی قانون��ی ،تحت عنوان حق
بیمه س��هم دولت اس��ت .میطلبد هرچه س��ریعتر
رئیسجمهور محترم با همکاری رئیس سازمان برنامه
و بودجه و وزیر اقتصاد وارد عمل شده و ضمن تامین
خسارات معوقه  500میلیاردی یاد شده ،پول الزم برای
جبران نظاممند خس��ارات سیل شمال غرب کشور را
نیز فراهم کنند.
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کمک  ۳۸۰میلیونی دارالشفای امام
حسین(ع) فردوس به بیماران محروم

مدیرعام��ل دارالش��فا و بنیاد خیری��ه امام
حس��ین(ع) فردوس گفت :س��ال گذشته ۳۸۰
میلی��ون تومان توس��ط دارالش��فا ب��ه بیماران
محروم و سرطانی مس��اعدت شد و خیرین نیز
 ۲۸۰میلی��ون تومان به این بنیاد خیریه کمک
نقدی کردند .سیدمهدی علیپرست اظهار داشت:
دارالشفا و بنیاد خیریه امام حسین(ع) فردوس به
عنوان بزرگترین مرکز درمانی بخش خصوصی
در شهرس��تان فردوس ،بدون هیچگونه کمک
دولتی و تنها با کمک خیرین  14سال است به
عنوان بازوی کمکی در بخش درمان و بهداشت
شهرستان فعالیت دارد .وی افزود 40 :نفر در این
مرکز مشغول به کارند و سال گذشته در بخش
م��ددکاری بنیاد مبلغ  310میلی��ون تومان به
تعداد  8هزار و  431نفر مس��اعدت شده است.
وی بیان کرد :در بخش درمانگاه دارالشفا نیز به
 35هزار و  823بیمار نیازمند مبلغ  70میلیون
تومان مساعدت شده است .وی تاکید کرد :تمام
کمکه��ای این مرک��ز به صورت مس��اعدت و
غیرنقدی و ارتباط با داروخانهها یا س��ایر مراکز
درمانی و بیمارستانهای کشور است.
مازندران

مرکز بزرگ درمانی شرق مازندران
همزمان با سوم خرداد افتتاح میشود

مع��اون بهداش��ت و درمان س��پاه کربالی
مازندران با تاکید بر تقس��یم عدالت س�لامت
در مناطق مختلف اس��تان ،گفت :مرکز بزرگ
درمانی ش��رق مازندران آماده بهرهبرداری بوده
و همزمان با س��الروز فتح خرمشهر قهرمان در
س��وم خرداد افتتاح میشود .حسنعلی نیرین
در نشستی خبری با اصحاب رسانه استان به
مناسبت هفته سالمت اظهار داشت :بیمارستان
والیت سپاه کربالی مازندران بسیار مجهز بوده و
با ظرفیت خوبی برای عموم مردم طراحی شده
است .وی افزود :بسیج از افتخارات نظام بوده و
همه آحاد بیش از یک میلیون بسیجی مازندران
باید از خدمات سالمت و درمان استان بهرهمند
ش��وند .وی با اش��اره به اینکه افراد کمبضاعت
استان میتوانند از خدمات درمانی بیمارستان
والیت س��پاه کربالی مازندران استفاده کنند،
تصری��ح کرد :آخری��ن اس��تانداردهای وزارت
بهداشت در این مرکز درمانی رعایت شده است.

