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ش�هري  ش�ديد 
رش�ت به معضلي 
الينحل تبديل ش�ده اس�ت. با اينكه تاكنون 
طرح هاي مختلفي از جمله مترو، اس�تفاده از 
خطوط بي- آر- تي و غيره براي رفع اين مشكل 
در نظر گرفته شده است؛ اما متوليان معتقدند با 
اين شيوه ها نمي توان دردي از ترافيك شهري 
رشت كاس�ت. چرا كه با باال بودن سطح آب و 
پايين بودن عمر اتوبوس ها عماًل اين گزينه ها 
براي رف�ع دائم�ي ترافيك اين ش�هر منتفي 
مي شوند. از اين رو متوليان تراموا را به عنوان 
آخرين و بهترين شيوه موجود براي رفع مشكل 
معرفي مي كنند. تراموا به اعتقاد كارشناسان 
عالوه بر رف�ع ترافيك، مي تواند ب�ه زيبايي و 
توريس�ت پذيري ش�هر ه�م بي افزاي�د. 

    
ترافيك درون ش��هري به معضلي ب��زرگ براي 
شهرهاي گردش��گر پذير ش��مالي تبديل شده 
است. به طوري كه وقتي در شهر رشت هركدام 
از نقشه هاي ترافيك ياب ديجيتالي را باز كنيد، 
مي تواني��د خط��وط قرم��ز پررن��گ را در اغلب 
خيابان هاي اصل��ي ببينيد. معضل��ي كه گاهي 
حتي گريبان خيابان هاي فرعي را هم مي گيرد و 
ساعت ها عمر با ارزش مردم را به هدر مي دهد. با 
اينكه طي سال هاي گذشته هر كدام از مسئوالن 
با مطالعه شهرهاي مختلف سراسر دنيا طرح هاي 
متعددي را براي رفع اين مشكل ارائه داده اند، اما 
تاكنون هيچ كدام از آنها نتوانسته است مفيد واقع 
ش��ود. براي نمونه مي توان به ط��رح رفع معضل 
ترافيك و آلودگي هواي رشت با دوچرخه اشاره 

كرد. با اينكه امسال اين طرح به مرحله بهره برداري 
رسيده، اما نبود سيستم اطالع رساني درست، مانع 
مثمر ثمر شدن آن شده است. عالوه بر اين هنوز 
هم زيرساخت ها در تمام مسيرها براي استفاده 
بي  خطر مردم از اين طرح كافي نيست. موضوعي 
كه برخي از كارشناس��ان آن را عماًل شكس��ت 
خورده عنوان مي كنند. عالوه بر طرح اس��تفاده 
از دوچرخه، مسئوالن شهرداري استان، خطوط 
بي- آر- تي را هم به عنوان كليد ديگري براي رفع 
مش��كل در نظر گرفتند. با اينكه اين طرح نسبتاً 
مؤثر واقع شده است، اما عمر كوتاه اين خطوط هم 
نمي تواند مشكل را دائمي برطرف كند و هم خيلي 
زود هزينه اي مضاعف براي نوسازي اتوبوس ها نياز 
است. طبق اعالم كارشناسان عمر مفيد خطوط 

بي- آر- تي ب��ه طور تقريبي بين 7 تا 10 س��ال 
است. بنابر اين به اين طرح هم نمي توان به عنوان 

پروژه اي مؤثر نگاه كرد. 
   مترو جايي در رشت ندارد

بعد از اين ها مسئوالن شهري با توجه به مؤثر واقع 
شدن مترو در تهران، طرح احداث مترو در رشت 
را مطرح كردند. همان خطوطي كه احداث آن در 
ش��هرهايي چون تبريز، اهواز و غيره سال هاست 
كليد خورده و نتوانس��ته اس��ت به درستي رنگ 
افتتاح را به خ��ود ببيند. عالوه ب��ر اين باال بودن 
سطح آب نيز مشكل ديگري است كه هزينه هايي 
مضاعف را بر دوش ش��هرداري استان مي گذارد. 
در اين خصوص مديركل دفتر حمل و نقل ريلي 
درون شهري سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 

كش��ور با اش��اره به هزينه بر بودن احداث مترو 
مي گويد: »در حال حاضر مجوز براي احداث مترو 
دريافت و اقدامات كارشناسي آن هم انجام شده 
اس��ت.« اما هزينه بر بودن احداث اين خطوط به 
صرفه نيست. حسين رجب صالحي در اين باره 
مي افزايد: »هر ي��ك كيلومتر مترو 250 ميليارد 
تومان هزينه دارد.«  بنابراين آخرين گزينه براي 
كنار زدن چهره زش��ت ترافيك شهري رشت، به 
گفته متوليان چيزي جز تراموا نخواهد بود. اين 
تنها كليدي اس��ت كه نه تنها هزينه احداث آن 
نسبت به مترو كمتر است، بلكه عمر آن نيز نسبت 

به اتوبوس هاي بي- آر- تي بيشتر است. 
   تراموا در شهرهاي توريستي دنيا 

عالوه بر اين به گفته كارشناسان تراموا خود مي تواند 
زيبايي خاصي به شهر بدهد. در حال حاضر تراموا 
در شهرهايي چون لندن، بارسلونا، برلين، پاريس، 
توكيو، آنتاليا و غيره مورد استفاده قرار مي گيرد و 
توانسته است عالوه بر زيبايي شهر، معضل ترافيكي 
را هم برطرف كند. بنابراين از اين ش��يوه مي توان 
در ايران و در اس��تان گيالن نيز به��ره برد. گفته 
مي ش��ود در صورت موفق بودن تراموا در رشت، 
قرار است عمليات احداث آن در كالن شهرهايي 
چون تهران هم گس��ترش ياب��د. رجب صالحي، 
مديركل دفتر حم��ل و نقل ريلي درون ش��هري 
سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور هزينه 
احداث هر كيلومتر تراموا را 50 تا 60 ميليارد تومان 
برآورد مي كند كه تا 30 سال هم عمر مفيد دارند. 
اين طرح قرار است از سال آينده بعد از آماده شدن 
زيرساخت هاي الزم كليد بخورد. اتفاقي كه مي تواند 
باالخره بخش عمده مشكالت ترافيكي اين شهر 

گردشگري را بطرف كند. 

   ايالم: معاون صنايع دستي ايالم از ارزآوري 10 ميليون دالري صنايع 
دستي ايالم طي يك سال گذش��ته خبر داد. نورالدين محسني گفت: هم 
اكنون 120 كارگاه صنايع دستي با اشتغالزايي 8 هزار نفر در استان فعال است 
و بيش از 500 نفر از هنرمندان ايالمي داراي بيمه تأمين اجتماعي هستند. 

  كردستان: رس��ول ش��يخي زاده مديركل كميته امداد كردستان از 
اطعام 96 هزار و 502 مددجوي زير پوشش اين نهاد خبر داد و اظهار كرد: 
اين تعداد مددجو در قالب 32 هزار و 167 خانوار اطعام شده اند. وي گفت: 
تعهد كردستان در بحث اطعام نيازمندان 107 هزار نفر است كه 81 درصد 
برنامه محقق شده است. تاكنون 117 ميليون و 375 هزار تومان در قالب 
جيره خشك و يك ميليارد و 330 ميليون تومان در قالب غذاي گرم در بين 

نيازمندان توزيع شده است. 
   سمنان: مديركل حفاظت محيط زيست استان سمنان، از طرح اين اداره 
كل براي بازگشت گورخر ايراني به پارك ملي كوير بين 30 تا 33 سال پس از 
انقراض اين گونه ارزشمند در اين زيستگاه مهم در غرب استان سمنان خبر 
داد و گفت: انتقال گونه هاي تكثير شده به اين زيستگاه تا پايان امسال انجام 
مي شود. عباسعلي افزود: در همين ارتباط يك سايت تكثير گونه در پارك 
ملي توران ايجاد و تعدادي گورخر تكثير شده كه امسال به پارك ملي كوير 
منتقل مي شوند. همچنين تعدادي گورخر نيز در يكي از سايت هاي استان 
كرمان تكثير و براي انتقال به اين پارك آماده ش��ده تا بعد از 3 دهه شاهد 

بازگشت گورخر ايراني به پارك ملي كوير باشيم. 
   گلستان:  شكيبافر مديرعامل ش��ركت آبفار گلستان با بيان اينكه 
مخزن ذخيره 100 مترمكعبي هوايي روستاي آق زير شهرستان آق قال 
افتتاح گرديد، گفت: جهت جلوگيري از هدر رفت آب اين مديريت مخزن 
مستهلك و قديمي اين روستا را از مدار خارج و جهت جبران كمبود آب 
شرب روستاي آق زبير اقدام به احداث مخزن هوايي 100 مترمكعبي نموده 
كه عالوه بر روستاي فوق روستاهاي سيد لر و همت آباد از نعمت آب شرب 

سالم و بهداشتي بهره مند گرديدند. 
   كهگيلويه و بويراحم�د: رئيس صنعت، معدن و تجارت كهگيلويه 
و بويراحمد از پرداخت 207 هزار ميليون تومان تسهيالت رونق توليد از 
ابتداي سال 96 تا پايان سه ماهه سال اخير خبر داد. داريوش ديوديده گفت: 
728 مورد مجموع پرداختي ها از محل هاي مختلف در حوزه طرح رونق 
توليد از ابتداي سال گذشته و سه ماهه ابتدايي سال جاري بود. وي با بيان 
اينكه 5۴2 واحد و طرح از ابتداي سال گذشته تاكنون در سامانه ثبت نام 
كرده اند، اظهار داشت: از اين تعداد 213 مورد به بانك ها معرفي شده است. 
   بوشهر: مديركل نوسازي و تجهيز مدارس استان بوشهر از پيشرفت 
60 درصدي ساخت مجهزترين سالن آمفي تئاتر در شهرستان گناوه خبر 
داد. احمد مرادي گفت: تاالر خير ساز استاد بهزادي در سال 95 شروع شده 
است و در هفته دولت سال 1397 افتتاح خواهد شد. مساحت اين پروژه 
800 متر مربع و به ظرفيت ۴00 صندلي است كه از تجهيزات مدرن و به 

روز در تكميل سالن استفاده شده است. 

از آنجا كه وجود آب نقش مهمي  در ايجاد اشتغال و 
توليد ملي و همچنين امنيت  پايدار دارد، لذا ايجاب 
مي كند كه اين مهم همواره مورد توجه قرار بگيرد. 
در ميان مناطقي از كش��ور كه با مشكالت كم آبي 
و نداش��تن مديريت مصرف بهينه مواجه هستند 
مي توان به استان هاي غربي از جمله آذربايجان غربی، 
كرمانش��اه، ايالم و كردستان اش��اره كرد. بررسي 
كارشناسان نشان مي دهد در كنار كاهش بارندگي ها 
در چند س��ال اخير بي توجهي به مديريت منابع از 
جمله داليلي است كه سبب ش��د معضل كم آبي 
خود را بيش از پيش  نش��ان دهد. قائم مقام توسعه 
فناوری آب، خشكسالی، فرسايش و محيط زيست 
معاونت علمي  فناوری رياس��ت جمهوری در اين 
خصوص مي گويد: »در طول دوره هاي مختلف با 10 
دوره  خشكسالی مواجه بوديم كه اين مهم تأثيرات 

بسياري را بر اقليم كشور گذاشته است.«
فرود ش��ريفی با اش��اره ب��ه اي��ن ادوار مي افزايد: 
»خشكس��الي 63-13۴7 )س��ه مرحله و كاهش 
بارندگي 26 درصد(، خشكسالي 72-1363 )سه 
مرحله و كاهش بارندگي ۴۴ درصد(، خشكسالي 
76-1372 )دو مرحله و كاه��ش بارندگي 17/5 

درصد(، خشكسالي 80-1377 )3۴  درصد كاهش 
بارندگي نسبت به ميانگين 30ساله(، خشكسالي 
83-1380 )ادامه خشكس��الي در بعضي مناطق 
كشور نظير جنوب و جنوب ش��رقي و تا حدودي 
جنوب غرب كشور( از جمله اين سال هاست.« وي 
ادامه مي دهد: »ميانگين بارندگي س��االنه كشور 
حدود 250 ميليمتر اس��ت كه اي��ن عدد كمتر از 
ميانگين بارندگي آسيا و حدود يك سوم ميانگين 
بارندگي ساالنه جهان است.« به گفته شريفی، در 
همين حال س��رانه آب جهان 7۴00 مترمكعب 
اس��ت كه بر اس��اس تعريف وقتي س��رانه آب در 
كش��وري زير 1700 متر مكعب در سال باشد آن 
كشور يا منطقه دچار تنش كم آبي و خشكي است.

    بحران در استان هاي غربي 
با وجود اينكه كاهش بارندگي و خشكس��الي  بر 
بيشتر استان هاي كشور س��ايه انداخته است اما 
با توجه به كاهش بارندگ��ي  در مناطقي كه قباًل 
از ميزان بااليي از ب��ارش  برخوردار بودند مي توان 
به وضعيت بحراني  در اين مناطق پي برد، كه در 
اين ميان مي توان به وضعيت بارش در استان هاي 
آذربايجان غربی، كرمانشاه، ايالم و كردستان اشاره 

كرد.  مديركل هواشناسی آذربايجان غربی در اين 
خصوص مي گويد: »سال گذشته بر اثر افزايش دو 
درجه ای دما و كاهش بارش  100 درصد منطقه 

آذربايجان غربی را خشكسالی فراگرفته است.« 
صادق ضيائي��ان مي افزايد: »در س��ال زراعی 96 
متوس��ط بارندگی در اس��تان ب��ه 26۴ ميليمتر 
رس��يد كه نس��بت به درازمدت ۴.26 درصد در 
اس��تان و 7.26 ميليمتر در اروميه كاهش يافته 
اس��ت.« وی ادامه مي دهد: »اين عوامل س��بب 
شد تا صد درصد استان را خشكس��الی فراگيرد 
به طوری كه در 20 درصد از استان با خشكسالی 
ش��ديد و در 5۴.8 درصد اس��تان با خشكسالی 
متوس��ط مواجه بوديم.« پس از آذربايجان غربي، 
كرمانشاه دچار معضل كم آبي شد؛ موضوعي كه 
سبب شد تا معاون توسعه و پيش بينی اداره كل 
هواشناسی استان كرمانش��اه سال گذشته اعالم 
كند: »بر اس��اس بررسی نقش��ه های پهنه بندی 
خشكس��الی و مي��زان بارش های س��ال زراعی 
جاری )از ابتدای مهر تاكنون(، تمام نقاط استان 
كرمانشاه درگير خشكسالی بسيار شديد تا متوسط 
است.« علی محمد زورآوند افزود: »از ابتدای سال 

زراعی جاری تاكنون ش��اهد كاه��ش قابل توجه 
بارندگی های استان كرمانش��اه بوده ايم و به طور 
ميانگين بارش های اس��تان نس��بت به ميانگين 
بلندمدت حدود 57.9 درصد كاهش داشته است.« 
پس از اين دو، منطقه ايالم بود كه به شدت دچار 
كم آبي و خشكسالي شد؛ موضوعي كه موجب شد  
مديركل هواشناسی استان ايالم اعالم كند: »طبق 
آخرين خروجی نقشه ها و مدل های با پيش آگاهی، 
70درصد خشكس��الی بر استان ايالم حاكم شده 
است.« يوس��ف ش��يخ الملوكی می گويد: »طبق 
آخرين برآورد های به عمل آمده  از پيش نقشه ها، 
كاهش 20درصدی بارندگی  نسبت به ميانگين 

بلندمدت در استان محسوس است.«
كردستان نيز آخرين استان غربي كشور بود كه با 
مشكل كم آبي و خشكسالي مواجه شد.  مديرعامل 
آب منطقه ای كردستان با تأييد بروز خشكسالی و 
كاهش بارندگی مي گويد: »ميانگين بارش در استان 
كردستان در س��ال 96، ۴0 درصد نسبت به سال 
گذشته كاهش داشته و نسبت به متوسط درازمدت 
7۴ درصد كاهش يافته اس��ت.« اقبال ش��انظری 
مي افزايد: »بارندگی امسال 200 ميليمتر كمتر شده 
است، موضوعي كه سبب شده تا وضعيت بحرانی و 
خشكسالی برای استان ايجاد شود كه در صورت عدم 

مديريت آب، وضعيت بحراني مي شود.«
   طرح ساماندهی آب های غرب

جدا از كاهش بارندگي در استان هاي غربي كشور، 
بي توجهي به ساماندهي آب هاي اين منطقه نيز 
از جمله عواملي است كه س��بب شده اين بحران 
دوچندان شود، موضوعي كه سبب شد كارشناسان 
اعالم كنند در صورت اجراي طرح هاي ساماندهي 
آب هاي روان در غرب كشور مي توان بحران كمبود 
آب در اين مناطق را تا حد بس��ياري كاهش داد. 
سرانجام اين موضوع سبب شد قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبي��ا)ص( براي حل اي��ن معضل پا پيش 
بگذارد و بزرگ ترين طرح در اين زمينه را به اجرا 
درآورد. روز گذش��ته  فرمانده قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبيا)ص( در حاش��يه بازديد فرمانده كل 
سپاه از طرح س��اماندهی آب های غرب كشور در 
اين خصوص گفت: »طرح س��اماندهی آب های 
غرب بزرگ ترين پروژه آبی كشور است كه اجرای 
اين پروژه عظيم، اهميت بسزايی در توليد، امنيت 

و اشتغال پايدار منطقه دارد.«
س��ردار عباداهلل عبداللهی با اشاره به اين نكته كه 
بيش از 95 درصد توسط قرارگاه سازندگی خاتم 
)ص( صورت گرفته اس��ت، افزود: »اين طرح در 
طول 1۴60 كيلومتر اجرا ش��ده و مشتمل بر 17 
س��د، 150 كيلومتر تون��ل و 700كيلومتر خط 
انتقال 2۴00 است كه تا پايان سال به بهره برداری 
مي رس��د.«  وي با اش��اره به اهمي��ت اجراي اين 
طرح بزرگ ادامه داد: »اين پروژه نه تنها مي تواند 
مشكالت موجود حوزه  آب در غرب كشور را مرتفع 
كند بلكه بخش عظيمي  از مشكالت آبی كشور را 

نيز حل خواهد كرد.«
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  تکمیل ابرپروژه آبی غرب کشور 
توسط قرارگاه خاتم  االنبیا)ص( تا پایان امسال

به گفته سردار عبداللهي طرح ساماندهی آب های غرب کشور به  طول 1460 کیلومتر اجرا مي شود و مشتمل بر 
17 سد، 150 کیلومتر تونل و 700 کیلومتر خط انتقال 2400 است که تا پایان سال به بهره برداری مي رسد

تراموا ترافیك رشت را کنار مي زند
 هزینه احداث تراموا در مقایسه با مترو حدود 200 میلیارد تومان کمتر 
و عمر مفید آن در مقایسه با خطوط بي – آر– تي 20 سال بیشتر است

 گزارشي از بیماري هاي منتقل شده 
با آب آلوده در اصفهان نیست

تاكنون گزارشي از بيماري هاي منتقل     اصفهان
ش�ده با آب آلوده نداش�تيم ام�ا بايد 
بهداشت محيط چاه هاي مورد اس�تفاده براي شرب را پايش كند. 
رضا فدايي مدير گروه مبارزه با بيماري هاي مركز بهداشت اصفهان با 
عنوان كردن مطلب فوق گفت: با توجه به اينكه براي آب شرب در استان 
اصفهان مقرر شده كه چاه حفر شود بايد جدي تر مسائل بهداشتي آن در 
نظر گرفته شود اما تاكنون گزارشي از بروز بيماري هاي ناشي آب آلوده 
در اصفهان نداشتيم.  وي در خصوص مبارزه با بيماري سالك و اجراي 
اين طرح در اصفهان گفت: طرح مبارزه با بيماري سالك در چهار مرحله 
صورت مي گيرد كه ارديبهشت ماه فاز اول آن به اجرا گذاشته شد و فاز 
دوم آن در تير، مرداد و شهريورماه اجرايي خواهد شد.  مدير گروه مبارزه 
با بيماري هاي مركز بهداشت اس��تان اصفهان با بيان اينكه در فاز اول 
20 هزار هكتار زمين با 9 هزار نفر نيروي كار به اجرا در آمد، گفت: طرح 
مبارزه با بيماري سالك در شهرستان هاي اصفهان، اردستان، برخوار، 
نطنز و شاهين شهر اجرا ش��د.  وي ادامه داد: براي اجراي هر مرحله از 
طرح مبارزه با بيماري سالك، 300 ميليون تومان اعتبار نياز است كه با 
استانداري و فرمانداري براي تأمين منابع اين طرح صحبت شده است.

آغاز  برداشت مکانیزه کلزا در البرز    
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان    البرز
جهاد كش�اورزي اس�تان البرز از آغاز 
عمليات برداش�ت مكانيزه مزارع كلزا و غالت در استان خبر داد. 
محمد تاج الديني گفت: عمليات برداشت مكانيزه از 15 هزار و 838 هكتار 
از مزارع گندم، جو و كلزا شهرستان اشتهارد و جنوب شهرستان نظرآباد 
آغاز شده است.  وي افزود: پيش بيني مي شود حدود 80 هزار و 5۴9 تن 
محصول از جمله 5۴ هزار و 895 تن گندم، 23 هزار و 690 تن جو و هزار 
و 97۴ تن كلزا طي يك ماه آينده از سطح 10 هزار و 1۴1 هكتار گندم، 
۴ هزار و 985 هكتار جو و 705 هكتار كلزا محصول برداشت شود.  معاون 
بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان البرز گفت: همچنين 
پيش بيني مي شود كه اين عمليات مكانيزه با نظارت 11 اكيپ فني و با 

فعاليت حدود 86 دستگاه كمباين طي يك ماه آينده به پايان رسد. 

 بهره برداري از ۱۰۰ پروژه کشاورزي 
در استان مرکزي 

طي هفته جهاد كشاورزي سال جاري     مرکزی
۱۰۰ پروژه عمران�ي، خدماتي، توليدي 
بخش كش�اورزي در اس�تان مركزي ب�ه بهره برداري مي رس�د. 
مجيد آنجفي رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي با عنوان كردن 
مطلب فوق گفت: طي اين هفته در كنار ديگر برنامه هايي كه تدارك ديده 
شده، افتتاح 100 پروژه در بخش هاي مختلف كش��اورزي در دستور كار 
قرار دارد كه با بهره برداري از اين طرح ها 800 خانوار از مزاياي آن بهره مند 
مي شود.  اين مسئول افزود: براي اجراي اين يكصد طرح حدود 9 ميليارد 
و 177 ميليون تومان از اعتبار دولتي هزينه شده، حدود 5 ميليارد و 5۴1 
ميليون تومان اعتبار بانكي اس��ت و بقيه هم به مبل��غ 13 ميليارد و 760 
ميليون تومان آورده شخصي متقاضيان است كه در مجموع 28 ميليارد 
و ۴78 ميليون تومان براي اين 100 پروژه اعتبار هزينه ش��ده است.  وي 
ادامه داد: طرح آبياري تحت فشار به مقدار 836 هكتار از اراضي قابل اجراي 
سيستم هاي نوين، اليروبي 19 رشته قنات كه 715 خانوار بهره بردار اين 
قنوات هستند و... از جمله طرح  هايي اس��ت كه در اين ايام به بهره برداري 
مي رسند.  رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي با اشاره به اينكه 
استان مركزي به لحاظ توليد بس��ياري از اقالم اساسي در رده استان هاي 
سرآمد كشور به شمار مي رود بيان داش��ت: چيزي حدود 38 درصد مازاد 
بر مصرف استان توليد مرغ است. در حوزه توليدات دامي هم سه پروژه در 
دست افتتاح است كه در مجموع 7۴ هزار قطعه به توليد حوزه مرغ گوشتي 
و تخم گذار استان اضافه مي ش��ود.  وي در مورد آبزيان خوراكي هم اظهار 
داشت: به رغم مسائل و مشكالتي كه گرفتارش هستيم، اما استان در سال 
گذشته به ميزان ۴ هزار و 500 تن توليد داشت كه رقم خوبي است. اما استان 
مركزي با توجه به تعدد قنوات و منابع آبي و سدهاي موجود قابليت توليد 
چيزي حدود 17 هزار تن انواع محصوالت شيالتي را دارد و هدف گذاري اين 

است كه به اين ظرفيت توليد در بخش شيالت دست پيدا كنيم. 

 واگذاري ۱۳۸ واحد مسکونی
 به خانواده های دارای 2معلول  زنجان 

مدیرکل بهزیستي استان زنجان با اشاره به     زنجان
واگذاري 1۳۸ واحد مسكن به خانواده هاي 
داراي 2 عضو معلول در استان زنجان گفت: 6۹ واحد مسكوني در سطح 
شهرس�تان ها و 6۹ واح�د در س�طح روس�تاها واگ�ذار ش�دند. 
محمد محمدي افزود: يكي از ش��اخص ها و رويكردهاي مهم و اساسي 
بهزيستي در زمينه توانمند سازي جامعه هدف تأمين و احداث مسكن 
مددجويان است كه در راستاي ارائه خدمات حمايتي براي افراد تحت 
پوشش ارائه مي شود.  وي اظهار كرد: واگذاري مسكن براي خانواده هاي 
داراي 2 معلول از سال 93 آغاز و نس��بت به شناسايي واجدان شرايط 
اقدام شد.  محمدي با اشاره به واگذاري مس��كن به خانواده هاي داراي 
2عضو معلول تحت پوشش بهزيستي خاطر نش��ان كرد: از ابتداي اين 
طرح براي تحويل مسكن مددجويان شهري و روستائي اعتباري بالغ بر 
8۴ ميليارد و 870 ميليون ريال هزينه گرديده است.  مديركل بهزيستي 
استان زنجان يادآور شد: در اين ميان بيش از 70 الي 80 درصد مسكن 2 
معلول ها در استان زنجان به واجدان شرايط واگذار شده است.  محمدي 
با بيان اينكه بهزيستي استان زنجان در واگذاري مسكن مددجويان به 
ويژه خانواده هاي داراي 2 معلول در سطح كشور پيشرو بوده است تصريح 
كرد: از ابتداي نهضت مسكن يكي از اقدامات ويژه و اساسي دولت، اعطاي 
مسكن به خانواده هاي داراي 2 معلول بوده است كه اين مهم با همكاري و 
تعامل في مابين بنيادمستضعفان، بنيادمسكن، اداره كل راه و شهرسازي، 
انجمن خيران مسكن ساز و بهزيستي محقق شده است.  وي ادامه داد: 
براي احداث و واگذاري مس��كن براي خانواده هاي 2 معلول در شهرها 
مبلغ 250 ميليون ريال كمك بالعوض و در شهرهاي زير 25 هزار نفر 
270 ميليون ريال و در سطح روستاها نيز 200 ميليون ريال اعطا شد.  
مديركل بهزيستي استان زنجان گفت: براي پروژه هاي واگذار شده در 
شهرها تسهيالت بانكي 300 الي ۴00 ميليون ريال، كمك هاي بالعوض 
۴0 ميليون ريال و ميزان معافيت هاي اعمال شده براي انشعابات آب، 
برق، گاز، صدور پروانه و عوارض شهرداري نيز معادل 30 ميليون ريال 
هزينه شده است.  محمدي افزود: براي خانوارهاي داراي 2 فرزند معلول 
روستايي، ميزان تسهيالت بانكي اعطا شده 150 ميليون ريال، ميزان 
كمك هاي بالعوض 200 ميليون ريال و ميزان معافيت هاي اعمال شده 
براي انشعابات آب، برق، گاز، صدرو پروانه و عوارض شهرداري نيز معادل 
30 ميليون ريال صورت پذيرفته است.  وي گفت: سال گذشته در ايام اهلل 
دهه مبارك فجر 2 واحد مس��كن مددجويي روس��تايي در شهرستان 
خرمدره، يك واحد در شهرستان ابهر، يك واحد در شهر گرماب، 6 واحد 
مسكن روستايي در شهرستان طارم، 1 واحد در شهرستان ماهنشان و 2 

واحد در شهرستان سلطانيه به خانواده هاي معلوالن واگذار گرديد. 

مخالف کشت دوم برنج در مازندران هستیم       
مدير عامل آب منطقه اي مازندران اعالم     مازندران
كرد به دليل كم آبي مخالف كشت دوم 

برنج در استان هستيم. 
محمدابراهيم يخكش��ي با اشاره به ش��رايط و وضعيت بد آبي در استان و 
كم آبي اظهار داشت: امسال با كشت دوم برنج در شاليزارهاي استان مخالفت 
مي شود.  وي با بيان اينكه هر سال سطح قابل  توجهي از شاليزارهاي استان 
به كشت دوم برنج تخصيص مي يابد گفت: امسال با كشت دوم برنج مخالفت 
كرده و با آن برخورد مي كنيم زيرا آب زيرزمين��ي و منابع آبي به اندازه اي 
نيست كه پاسخگوي نيازها باشد و براي چاه ها نيز پروانه صادر نمي شود.  
يخكشي ادامه داد: در بخش آب سطحي نيز شرايط امسال خوب نيست و در 
جاهايي كه منابع آبي باشد مي توان از آب سطحي و رودخانه ها براي كشت 
برنج بهره برد اما امسال به دليل شرايط كم آبي با كشت دوم مخالفت كرديم.  
مديرعامل آب منطقه اي مازندران به ظرفيت آب بندان ها در استان اشاره و 
اضافه كرد: آب بندان ها قابليت و ظرفيت خوبي دارند و برنامه جامعي براي 
آن داريم.  مازندران ۴2 درصد نياز برنج كش��ور را تأمين مي كند و ساالنه 

بيش از 1/۴ ميليون تن شلتوك در آن توليد مي شود. 

 ۱2 پایگاه سنجش سالمت نوآموزان 
در چهارمحال و بختیاري فعال مي شود        

رئيس آموزش و پرورش اس�تثنايي     چهارمحال و بختياري
اس�تان چهارمح�ال و بختي�اري از 
راه اندازي ۱۲ پايگاه سنجش سالمت نوآموزان در اين استان خبر داد. 
خداكرم حيدري با اش��اره به فعالي��ت اين 12 پايگاه گف��ت: از تعداد 
كل پايگاهاي سنجش س��المت نوآموزان، 9 پايگاه سيار و سه پايگاه 
ثابت است.  وي بيان كرد: 1۴0 كارشناس سنجش سالمت نوآموزان 
در چهارمح��ال و بختياري را بر عهده دارد.  رئي��س آموزش و پرورش 
استثنايي استان چهارمحال و بختياري گفت: در اين پايگاه ها ارزيابي 
هوش، گفتاري، شنيداري، بينايي، بهداشت دهان ودندان و قد و وزن 
افراد انجام مي شود.  وي با اشاره به اينكه در سال جاري بيش از 19 هزار 
نفر نوآموز در چهارمحال و بختياري مورد سنجش قرار مي گيرند، بيان 

كرد: در سال گذشته سالمت 18 هزار نوآموز سنجش شد. 

رفع تصرف از اراضي سراوان        
جانشين انتظامي س�راوان از رفع     سيستان و بلوچستان
تصرف اراضي ملي ب�ه ارزش يك 
ميلي�ارد ري�ال در منطق�ه »گش�ت« س�راوان خب�ر داد. 
نصراهلل شيبك اظهار داشت: در پي اخبار واصله مبني بر اينكه اراضي ملي 
توسط اشخاص ناشناس در منطقه »گشت« سراوان مورد تصرف و ديوار 
كشي واقع شده است، موضوع مورد نظر به طور ويژه در دستور كار مأموران 
پليس آگاهي اين شهرستان قرار گرفت.  وي افزود: تيمي متشكل از مأموران 
پليس آگاهي و نمايندگان اداره منابع طبيعي جهت بررسي موضوع به محل 
اعزام شدند و مشخص شد كه بيش از 7 هزار و 500 متر مربع از اراضي ملي 
به ارزش يك ميليارد ريال توسط عده اي به صورت غير قانوني و بدون مجوز 
تصرف شده است كه با هماهنگي مقام قضايي رفع تصرف شد.  جانشين 
انتظامي شهرستان س��راوان با اش��اره به اينكه نيروي انتظامي قاطعانه با 
متخلفان و افراد سودجو برخورد مي كند، تصريح كرد: تحقيقات كماكان در 

خصوص دستگيري متهم يا متهمان اين پرونده ادامه دارد. 

وقوع خشكسالي در کنار کاهش بارندگي ها از جمله دالیلي است که موجب 
شده تا بیشتر مناطق کشور با مشكل کم آبي مواجه شوند .این موضوع سبب 
شده تا بسیاري از کارشناسان براي حل این معضل راهكارهایي را ارائه دهند 
که مي توان به مواردي از جمله انتقال آب از دری�اي خزر و خلیج فارس به 
داخل کشور اشاره کرد.  در این میان یكي از راهكارهایي که ارائه شد طرح 
ساماندهی آب های غرب کشور بود که نقش مهمي  در تأمین آب این منطقه 
داشت؛ موضوعي که سبب شد قرارگاه سازندگي خاتم االنبیا)ص( با ورود به 

این مسئله یكي از مهم ترین اقدامات در جهت تأمین آب مورد نیاز مردم را بر 
عهده گیرد. بر همین اساس دوشنبه گذشته و زماني که فرمانده کل سپاه براي 
بازدید از این پروژه  به غرب کشور سفر کرده بود، فرمانده قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا از این طرح به عنوان بزرگ ترین پروژه آبی کش�ور نام برد که 
مي تواند آب های غرب کشور را ساماندهي کند و در رابطه با آن گفت: »اجرای 
این پروژه عظیم، اهمیت بسزایی در تولید، امنیت و اشتغال پایدار منطقه دارد 
و عالوه بر آن مي تواند بخش عظیمي  از مشكالت آبی کشور را نیز حل کند.«

محمدرضا سوري 
   گزارش يك
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