
سيستان و بلوچستان به عنوان وسيع ترين استان 
كشور از شمال با استان خراسان جنوبي، از جنوب 
با درياي عمان با بيش از 310 كيلومتر مرز آبي، از 
شرق با كشورهاي پاكستان و افغانستان با 1100 
كيلومتر مرز خشكي و از سمت غرب با استان هاي 
كرمان و هرمزگان همجوار است.  و درواقع تنها 
راه مناس��ب، امن و كوتاه افغانستان و كشورهاي 
آسياي ميانه براي رسيدن به آب هاي آزاد است.  
اين استان با وجود ظرفيت هاي بسياري كه دارد تا 
قبل از انقالب به عنوان يكي از فقيرترين استان ها 
محسوب مي شد و بيشتر نقاط آن حتي از داشتن 
راه دسترسي محروم بود.  پس از پيروزي انقالب 
رفع محروميت ها يك��ي از اهدافي بود كه در اين 
اس��تان به طور جدي دنبال ش��د ب��ه طوري كه 
در س��ال هاي اول انقالب ابتدا جهاد س��ازندگي 
و س��پس س��پاه و زيرمجموعه هاي آن اقدامات 
مختلفي را براي رفع محروميت ه��ا انجام دادند 
كه مي توان به احداث مدرس��ه، ترميم و ساخت 

مسجد، غس��الخانه، حفر چاه، راه اندازي كارگاه 
پرورش شترمرغ و بلدرچين و غيره اشاره كرد. 

   افتتاح 2019 پروژه محروميت زدايي سپاه 
روزگذشته بود كه معاون اقتصادي و مردم ياري 
قرارگاه قدس جنوب ش��رق كش��ور به »جوان« 
گف��ت: »2 ه��زار و 19 پ��روژه محروميت زدايي 
در اس��تان افتتاح مي شود.«  س��رهنگ شهرام 
اسكندري افزود: »اين پروژه ها در شهرستان هاي 
چابهار، سرباز، ايرانش��هر، زابل، زاهدان، سراوان 
و جنوب كرمان به بهره برداري مي رس��د. 191 
پروژه در حوزه سرزميني چابهار و سرباز توسط 
قرارگاه شهيد فوالدي افتتاح مي شود كه شامل 
احداث 15 مدرسه در مورتان و روستاهاي اطراف، 
احداث و مرمت خانه محروم، جاده روس��تايي، 
اح��داث كارگاه صنايع دس��تي در كمپ و نگور 
اس��ت.« وي ادامه داد: »228 پروژه در ايرانشهر 
و در حوزه س��رزميني قرارگاه ش��هيد معمار به 
بهره برداري مي رسد كه شامل احداث و تكميل 

مدرس��ه، احداث و مرمت خانه محروم، احداث 
و تكميل مس��جد، تس��طيح اراضي كشاورزي، 
اح��داث 10 كارگاه بلدرچي��ن و كارگاه تيرچه 
بلوك و در و پنجره است.« به گفته وي 454 پروژه 
نيز در زابل و در حوزه س��رزميني قرارگاه شهيد 
هراتي افتتاح مي شود كه ش��امل احداث كارگاه 
خياطي و پرورش بلدرچين، اح��داث و تكميل 
مسجد، تكميل حوزه علميه، دستگاه تصفيه آب 
روس��تايي، احداث و مرمت خانه محروم، تجهيز 
چاه كشاورزي، احداث خانه عالم و طرح هامونك 
است.  همچنين 252 پروژه نيز در حوزه سرزميني 
قرارگاه شهيدميرحسيني زاهدان به بهره برداري 
مي رسد كه شامل احداث و تكميل مدرسه، احياي 
قنات، تجهيز چاه كشاورزي، احداث و مرمت خانه 
محروم، احداث سرويس بهداشتي و حمام، احداث 
كارگاه خياط��ي و بلدرچين، اح��داث و تكميل 
مسجد مي شود.  اسكندري ادامه داد: »174 پروژه 
در حوزه سرزميني قرارگاه شهيد سجاد سراوان 

نيز راه اندازي مي شود كه ش��امل احداث هشت 
مدرسه شش كالس��ه، احداث و تكميل مدرسه، 
آبرساني، احداث كارگاه بلدرچين، احداث خانه 
عالم و اجراي شبكه ارتباطي فيبرنوري به طول 
150 كيلومتر است.« اين در حالي است كه 792 
پروژه هم مسكن محرومان است كه توسط كميته 
امداد امام خميني)ره( احداث شده است. از اين 
تعداد 110 واحد در زاهدان، 308 واحد در زابل، 
196 واحد در ايرانشهر، 105 واحد در چابهار و 73 
واحد در سراوان قرار دارد.  همچنين از سال 88، 9 
هزار و 228 پروژه عمراني و اشتغالزايي در استان 
افتتاح شده و براي 26 هزار و920 نفر اشتغال به 
صورت كارگر فصلي و 8 هزار و 999 نفر اشتغال به 
صورت دائم ايجاد شده است.  به گفته اسكندري، 
به 495 هزار و 918 نفر نيز خدمات اجتماعي ارائه 
ش��ده و با راه اندازي 49 بيمارستان صحرايي به 
يك ميليون و 800 هزار نفر از نيازمندان خدمات 

درماني بهداشتي رايگان ارائه شده است.
   اج�راي بيش از 2۳ هزار طرح س�پاه در 

سيستان و بلوچستان 
»با توجه به وضعيت محروميت ها در سيس��تان 
و بلوچس��تان، اي��ن اس��تان اولويت اول س��پاه 
پاسداران در زمينه هاي مردم ياري، مردم داري 
و محروميت زداي��ي اس��ت.« دبي��ر ق��رارگاه 
محروميت زدايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
با تأييد اين موضوع و اقداماتي كه در اين رابطه 
انجام شده گفت: »23 هزار و 942 طرح عمراني و 
غيرعمراني توسط تمام رده هاي سپاه پاسداران در 
سيستان و بلوچستان در راستاي محروميت زدايي 
انجام شده است.« سردار سيدضياء الدين حزني 
افزود: »اين تعداد طرح با اعتباري افزون بر 338 
ميليارد و 164 ميليون تومان در اين استان اجرا 
شده است.« بررسي ها نشان مي دهد اين طرح ها 
توسط نيروي زميني سپاه، قرارگاه قدس، سپاه 
س��لمان، نيروي دريايي سپاه، نيروي هوا فضاي 
س��پاه، ق��رارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا)ص( و 
گروه ه��اي مردمي در سيس��تان و بلوچس��تان 
انجام شده اس��ت.  همچنين به ساخت 5 هزار و 
359 خانه محروم، تسطيح هزار و 417 هكتار از 
زمين هاي سيستان و بلوچستان با ماشين آالت 
سپاه براي كش��اورزي و س��اخت 475 مسجد 
توسط سپاه در سيس��تان و بلوچستان مي توان 
اشاره كرد.  اين اقدامات در حالي است كه اليروبي 
قنوات، حفر چاه، آبرساني و برق رساني، ساخت 
راه روستايي، خانه هاي عالم، سيل بند و استخر 
پرورش ماهي، اهداي 9 هزار و 791 سبد جهيزيه 
به اقشار ضعيف و س��اخت هزار واحد مسكوني 
مددجويي در سيستان و بلوچستان نيز ازجمله 

اقدامات سپاه است.

 چشم ها را باز كنيد
 موج سوم مهاجرت در راه است

رشد بي رويه شهرها و به خصوص حواشي آنها حاشيه نشيني و نارسايي ها 
و پيچيدگي هاي اجتماعي و انس��اني مهاجرت و مسائل اقتصادي، در 
تزلزل و فروپاشي حيات روستايي ريشه دارد. امروزه ثابت شده كه رشد و 
توسعه بسياري از كشورها در گرو ساماندهي عرصه هاي روستايي است. 
طي دهه هاي گذشته تحوالت اقتصادي اجتماعي حاكم بر كشور از يك 
سو و اگاهي جمعيت از سوي ديگر سبب حركات شديد مهاجرتي شد 
كه اين جابه جايي در بعضي مناطق كشور با شدت بيشتري همراه بود.  
البته از جمله عوامل اصلي مهاجرت روستاييان به شهرها را بايد در مسئله 

اشتغال براي تأمين مايحتاج زندگي روزمره جست وجو كرد. 
حاال خبرهاي خوبي به گوش نمي رس��د و بدون تعارف بايد گفت اگر 
مسئوالن نخواهند گوش ها و چشم هايش��ان را براي شنيدن و ديدن 
مشكالت روستاييان و عشاير تيز كنند، يكبار ديگر كشور با موج ديگري 
از مهاجرت روبه رو خواهد بود.  بي شك بايد روستاييان و عشاير را جزو 
مظلوم ترين اقشار جامعه در نظر داشته باشيم. افرادي كه زياد اعتراض 
نمي كنند. مجلسي دم دس��ت ندارند كه براي هر اتفاقي در جلوي آن 

تجمع كنند و به ندرت هم به رسانه ها راه پيدا مي كنند. 
شايد پناه بردن آنها به حاشيه شهرها اولين و آخرين انتخابشان باشد. 
اقدامي كه در پي بسته شدن گوش و چشم مسئوالن در برابر خواسته ها 
و نيازهاي روستاييان انجام مي شود.  تجربه نشان داده است كه واكنش 

روستاييان نسبت به فشارها و مشكالتشان بي صدا است. 
وقتي بدانيم مهاجرت عامل اصلي پيدايش حاش��يه نشيني و اسكان 
غيررس��مي اس��ت و حاش��يه نش��يني خود به عنوان يكي از مسائل 
اجتماعي، پيامدها و آثار متفاوتي در سطوح خرد و كالن در جامعه به 
جاي مي گذارد، حتماً باور مي كني��م كه از جمله مهم ترين بخش هاي 
تأثيرگذار حاشيه نشيني، حوزه بس��يار حساس آسيب هاي اجتماعي 
است. گسترش حاش��يه نشيني در س��طح خرد موجب ايجاد اختالل 
در امنيت رواني ساكنان شهرها و در س��طح كالن موجب ايجاد انواع 
آسيب ها و ناهنجاري هاي اجتماعي مي شود.  شايد در گذشته چنين 
عنوان مي شد كه جاذبه شهرنشيني و رفاه شهري اين افراد را از زادگاه 
خويش كنده و به س��وي قطب هاي صنعتي و بازار كار مي كشاند. اما 
امروزه جامعه شناسان معتقدند بس��ياري از مهاجرت ها از سر اجبار و 
به دليل فشارهاي اقتصادي صورت مي گيرد.  حاال روستاييان به فكر 
تغيير زندگي يا رفاه بيشتر نيستند، بلكه مي خواهند همان شرايط قبلي 
را به هر نحو ممكن حفظ كنند.  از طرف ديگر وجود حاشيه نشينان در 
مناطق حاشيه اي شهرها به لحاظ تقاضا براي استفاده از منابع آموزشي 
و پرورشي مي تواند موجب افزايش فشار بر منابع موجود در اين زمينه 
شود يا اينكه سطح بي س��وادي را افزايش دهد.  حاشيه نشينان را در 
معناي عام شامل تمام كساني مي دانند كه در محدوده اقتصادي شهر 

ساكن هستند ولي جذب اقتصاد شهري نشده اند. 
در جوامع گسترده، اين شهر و روستا هس��تند كه به عنوان دو فضاي 
جغرافيايي اما با س��اختار و كاركردهاي متفاوت، در تعامل با يكديگر 
مي توانند كشوري پويا را شكل دهند. يكي از جنبه هاي تعاملي شهر و 
روستا به شكل جريان جمعيتي است كه به صورت مهاجرت هاي روستا- 
شهري نمود مي يابد. همواره جرياني از جمعيت، كاال، سرمايه، اطالعات 
و تكنولوژي بين اي��ن دو محيط مبادله مي ش��ود. مهاجرت ها به ويژه 
مهاجرت هاي روستايي به دليل عدم تعادل فضايي به وجود مي آيد و در 
مقاطعي از زمان اين حركت با سرعت و حجم بيشتري صورت مي گيرد. 
يكي از پيامدهاي مهاجرت هاي روستايي بدون برنامه، سكونت جمعيت 
در حاشيه شهرهاست. بدين ترتيب كه بخش��ي از جمعيت شهرها را 
شهروندان فقير و كم درآمد تشكيل مي دهند كه به دليل عدم تمكن 
مالي، مجبور به س��كونت در فضاهاي نامطلوب اطراف ش��هر شده اند. 
مساكن كوچك، حداقل امكانات رفاهي و در بسياري از موارد بدمسكني 
و فقدان تسهيالت، در نهايت به محروميت هاي اقتصادي- اجتماعي 
اين گروه منجر مي ش��ود.  تا كن��ون ايران دو موج ب��زرگ مهاجرت را 
تجربه كرده است. اولين موج مرتبط با اصالحات عرضي بود. موجي كه 
بسياري آن را در وقوع انقالب مؤثر دانستند. موج دوم، به تورم و گراني 
دهه هفتاد باز مي گردد و در شرايط فعلي هم وضعيتي به وجود آمده كه 
امكان بروز موج سوم مهاجرت وجود دارد.  رفتن به حاشيه يعني ورود 
به قلب آسيب هاي اجتماعي. زيرا در اين شرايط، مهاجران نه از امكانات 

روستايي برخوردارند و نه از خدمات شهري. 
با اين تفاسير اگر برنامه ريزي و فعاليت ها به سمت و سويي حركت نكند 
كه برابري و برخورداري همگاني از امكانات و خدمات محقق شود، حتماً 
موج سوم حاشيه نشيني اجتناب ناپذير است. موجي كه شهرنشينان 

را هم با خود خواهد برد!

 شوراي عالي مسكن
 ناجي مسكن فرسوده روستاييان

ايران كش��وري اس��ت كه نيمي از س��كونت گاه هاي آن جزو معماري 
روستايي است. موضوع روس��تا و بافت و معماري آن، هميشه يكي از 
محورهاي بحث هاي مطرح برنامه ريزان بوده است. سادگي روابط افراد 
جامعه روستايي و تالش آنها در عرصه توليد باعث تمايز كالبد روستاها با 
شهرها شده است، خانه هاي روستايي به دليل پيوند با طبيعت مبتني بر 
اصول و ارزش هايي است كه همزيستي با محيط زيست ناميده مي شود. 
بر اساس ش��واهد و مطالعات صورت گرفته در مورد مسكن و معماري 
روستايي، واحدهاي مسكوني روستايي ضمن برخورداري از ارزش هاي 
معماري همانند س��ادگي، الگوهاي زيباشناختي، استفاده از مصالح و 
دانش بومي و غيره داراي مشكالتي چون آسيب پذيري در برابر سوانح 
طبيعي و ضعف سازه اي نيز مي باشد.  به س��بب افزايش ارتباطات در 
عصر جديد، جوامع روستايي با تغييري چشم گير در روند زندگي ساده 
خود روبه رو شده اند كه در نهايت موجب به تغيير شيوه زيست آنها شده 
است. با توجه به اين تغييرات و نگرش ها و خواسته هاي جديد، فضاهاي 
ساخته شده و به طور خاص مساكن روستايي قادر به برآوردن اين نيازها 
نمي باشند.  شايد يكي از داليل مهم فرس��ودگي خانه هاي روستايي 
اين باشد كه روستاييان ترجيح مي دهند به جاي تعميرات، خانه ها را 
نوسازي كنند و در اين رابطه هم دولت هاي قبلي و فعلي پيوسته فقط 

قول و وعده داده اند و هرگز كاري پيش نبرده اند. 
سال هاست مي گويند دولت به منظور مشاركت مردم در طرح نوسازي 
و بهسازي مس��كن روس��تايي بايد ابزارهاي تش��ويقي به كار گيرد تا 
روستاييان خانه هاي خود را از نو احداث كنند. اما با گذري به روستاها و 
بازديد وضعيت مساكن روستايي به راحتي مي توان متوجه شد كه هيچ 
كاري صورت نگرفته است.  رشد هزينه هاي ساخت و ساز موجب شده كه 
تكميل خانه هاي روستايي با تسهيالت قبلي امكانپذير نباشد. با اين حال 
بايد مشوق هايي در اين ارتباط صورت گيرد، همانند كمك هاي بالعوض 
كه در ارتباط با بازسازي خانه هاي روستايي هنگام سوانح طبيعي انجام 
مي شود.  طبق سرشماري سال 95 نزديك به 21 ميليون نفر از جمعيت 
كشور در 5 ميليون و 370 هزار واحد روستايي زندگي مي كنند.  اين در 
حالي است كه اعالم شده در حال حاضر بيش از 3 ميليون و 200 هزار 

واحد روستايي غير مقاوم در كشور وجود دارد. 
بنابر اين 63 درصد از مسكن هاي روستايي كشور غير مقاوم هستند كه 
در صورت وقوع س��وانح طبيعي براي ساكنان آنها مي تواند خطرآفرين 
باشد.  مطابق با آمار رسمي بنياد مس��كن انقالب اسالمي، در مجموع 
چهار س��ال دولت يازدهم كمتر از 200 هزار قرارداد براي بهس��ازي و 
نوسازي واحدهاي مسكن روستايي منعقد ش��د. در حالي كه ظرفيت 
ساخت و ساز در روستاهاي كشور بسيار بيشتر بود و در دو دولت نهم و 
دهم به صورت متوسط ساالنه بيش از 220 هزار واحد روستايي احداث 
و بهسازي شد.  حاال بايد تصور كرد اگر سالي 200 هزار واحد روستايي 
احداث و بازسازي شود، 16 سال زمان نياز اس��ت تا واحدهاي موجود 
كشور مقاوم شوند. 16 سالي كه بدون احتساب كمبود فعلي مسكن در 
روستاهاي كشور و افزايش تعداد واحدهاي فرسوده موجود بر اثر گذشت 
زمان است.  با اين تفاسير شنيده ها حكايت از برگزاري جلسات شوراي 
عالي مسكن با حضور رئيس جمهور و تيم اقتصادي دولت دارد. جلساتي 
كه در دوران وزارت عباس آخوندي تعطيل شده بود و برگزاري مجدد 
آنها مي تواند منشأ حل بسياري از مشكالت بخش مسكن و شهرسازي 
كشور شود. به خصوص كه حجم بااليي از برنامه هاي اين بخش مانند 
تكميل طرح مس��كن مهر و اجراي ط��رح بازآفريني ش��هري نيازمند 
هماهنگي هاي باالتر از س��طح وزارت راه و شهرسازي است و از طرفي 
پيگيري و تمركز بيشتري را مي طلبد.  در اين ميان يكي از محورهايي 
كه در سال هاي اخير توجه كافي به آن نشده است و مي تواند در دستور 
كار اين شورا قرار گيرد و با جديت بيشتري دنبال شود، بحث بهسازي و 
نوسازي واحدهاي غيرمقاوم روستايي كشور است. واحدهايي كه به دليل 
عدم استحكام كافي توانايي مقاومت در برابر حوادث طبيعي را ندارند و 
در سال هاي اخير بارها شاهد بروز خسارات غير قابل جبران جاني و مالي 

بسياري در روستاهاي كشور در برابر اين حوادث بوده ايم.

وجود برخ�ي محروميت ها و كمبوده�ا در مناطق مختلف سيس�تان 
و بلوچس�تان ازجمله مش�كالتي اس�ت كه رف�ع آنها به ط�ور جدي 
احس�اس مي ش�ود.  در چند س�ال اخير رفع مش�كالت در دس�تور 
برخي از نهادها ق�رار گرفته كه به عن�وان مثال مي ت�وان به اقدامات 
سپاه و زيرمجموعه هاي آن اش�اره كرد؛ موضوعي كه موجب شد روز 

گذش�ته معاون اقتص�ادي و مردم ياري ق�رارگاه قدس جنوب ش�رق 
كش�ور اع�الم كن�د: »ط�ي چن�د روز آين�ده، 2 ه�زار و 19 پ�روژه 
محروميت زدايي در اس�تان افتتاح مي شود.« مس�ئله ای كه مي تواند 
موجب رونق اين اس�تان در تمامي جوانب ش�ود و عماًل سيس�تان و 
بلوچستان را به يكي از توس�عه يافته ترين مناطق كشور تبديل كند. 

محمدرضا هاديلوسيداحمد هاشمي اشكا

رش�ت ب�ه عن�وان 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

شهري گردشگرپذير 
با داشتن جمعيتي 
بالغ بر 700 هزار نفر، به عنوان يكي از پرترددترين 
شهرهاي شمالي كشور شناخته مي شود. همچنين 
بر اساس بررسي هاي انجام شده روزانه بيش از يك 
ميليون و 200 هزار تردد در آن انجام مي شود كه 
مسلماً اين رفت و آمدها آخر هفته ها با افزايش چند 
برابري هم روبه رو هستند. اتفاقي كه خود مزيد بر 
علت شده و ترافيك را به عنوان بحراني براي اين 
شهر معرفي مي كند. بنابر اين متوليان چندسالي 
است كه براي رفع اين گره ترافيكي نسخه تراموا را 
پيچيده اند. پروژه اي كه گفته مي شود سال آينده 
صداي سوت خوش آن به گوش مردم شهر برسد. 

    
خيابان هاي شهر رشت پاس��خگوي رفت  و آمدهاي 
روزانه مردم نيستند. شهري كه بر اساس گفته متوليان 
به عنوان يكي از پرجمعيت ترين ش��هرهاي شمالي 
كشور شناخته مي شود و با توجه به نتايج به دست آمده 
از سوي مسئوالن در خصوص تردد يك ميليون و 200 
هزار نفري در اين منطقه مي توان به اين نتيجه رسيد 
كه تقريباً هيچ ساعتي از شبانه روز خيابان هاي درون 
شهري خلوت و خالي از ماشين نيستند. در ساعات شلوغ 
هم كه تكليف روشن است و مي توان ازدحام، كالفگي 
راننده ها و مس��افران را در همهمه ماشين ها و صداي 
ناهنجار بوق آنها متصور شد. معضلي كه به طور قطع به 
عنوان يك گره شهري از آن ياد مي شود و چند سالي 
است كه متوليان براي رفع آن نسخه راه اندازي خطوط 
تراموا را پيچيده اند. حاال اين برنامه ريزي ها گويي به 

مرحله عمل نزديك ش��ده اند و مسئوالن در راستاي 
آن وعده شنيده شدن اولين سوت ترامواي شهر را در 
سال آينده مي دهند. تراموايي كه اگر به اين شهر برسد، 
عالوه بر رفع بخش عمده اي از معضل ترافيكي شهر، به 
دليل ساختار زيبايي كه دارد، بر جنبه گردشگرپذيري 
رشت نيز مي افزايد. همچنين در صورت راه اندازي و 
موفقيت اين طرح خيلي زود  مس��ئوالن استان هاي 
ديگر كش��ور نيز مي توانند با الگوبرداري از اين طرح 
معضل ترافيكي اس��تان هاي خودشان را هم برطرف 
كنند.  البته تم��ام اين برنامه ريزي ه��ا زماني محقق 
مي ش��وند كه متوليان اس��تاني همان  طوركه وعده 
داده اند، بر گفته هايش��ان جامه عمل بپوشانند و اين 

طرح را بدون تعويق پيش ببرند. 
   رشت در مرحله تجهيز به تراموا

شبكه حمل و نقل عمومي رشت هم همچون ديگر 
شهرهاي پرجمعيت كشور معيوب است و متناسب با 
نياز جمعيتي منطقه رشد نمي يابد. از همين رو اغلب 
مردم براي ترددهاي روزانه شان رو به وسايل نقليه 
شخصي مي آورند. وسايلي كه عالوه بر افزايش بار 
ترافيكي و مصرف سوخت بيشتر، معضل آلودگي هوا 
را هم ايجاد مي كنند. بنابر اين احداث تراموا به عنوان 
يك زيرساخت مناسب شهري محسوب مي شود. 
در اين خصوص مدير كل دفت��ر حمل ونقل ريلي 
درون شهري سازمان شهرداري ها مي گويد: »رشت 

اولين شهر كشور اس��ت كه تراموا در آن راه اندازي 
مي شود.« حسين رجب صالحي مي افزايد: »سازمان 
شهرداري ها با حساسيت بيشتري فرآيند انتخاب 
مشاور و انجام مطالعات اين پروژه را در نظر دارد.« 
اين مقام مسئول شهري با اشاره به اينكه اين پروژه 
در حال مطالعه اوليه است، بيان مي كند: »جلسات 
متعددي با مديران استاني و شهري رشت برگزار شد 
كه براساس اطالعات اوليه اجراي اين پروژه حدوداً 
250 ميليون يورو هزينه دارد.« گفته مي شود كه 
بر اساس قانون حمايت از سامانه حمل ونقل ريلي 
دولت 50 درصد هزينه هاي مترو در شهرها را تقبل 
و از طرق مختلف به شهرها كمك مي كند. بر همين 
اساس به شهرداري رشت پيش��نهاد داده شده كه 
بحث تأمين واگن تراموا را از طريق قانوني و از محل 
اعتبارات دولتي پيگيري كند تا بتوان نسبت به اجراي 
عمليات عمراني و تأمين برخي تجهيزات ش��هري 
مورد نياز اين پروژه در اسرع وقت اميدوار بود. البته به 
گفته نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسالمي 
براي تسريع اين پروژه مقرر شده است كه سه منبع 
درآمدي در اين راستا استفاده شود. در اين خصوص 
جبار كوچكي نژاد بيان مي كند: »بودجه اين پروژه از 
منابع خريد اوراق مشاركت، وام و اعتبارات دولتي 
تأمين مي شود.« الزم به ذكر است كه بحث حمل و 
نقل شهري با زيرساخت تراموا از مجلس هشتم در 
حال پيگيري است و حاال امروز نوبت به شهر رشت 
رسيده است بنا بر اين در صورت توجه ويژه متوليان 
مي توان به اين اميد داش��ت كه ب��ه زودي معضل 
ترافيك شهري رش��ت برطرف شود. اتفاق بزرگ و 

خوبي كه همت مسئوالن دولتي را مي طلبد. 

عبور تراموا از قلب ترافيك سنگين رشت
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 شتاب در رفع محروميت ها 
با افتتاح 2 هزار و 19 پروژه سپاه در سيستان و بلوچستان

  ايالم: مديركل راه و شهرسازي ايالم گفت: بزرگ ترين آزاد راه ايران 
و عراق در آينده اجرايي مي شود.  علي اصغر كاظمي اظهار داشت: در پي 
سفر وزير راه و شهرسازي به استان و پيگيري استاندار ايالم و نمايندگان 
مردم، مقدمات اتصال استان ايالم به شبكه آزاد راهي كشور، از طريق آزاد 
راه اميرالمومنين)ع( كه ارتباط دهنده مركز كشور به استان ايالم و از آنجا 
به نجف اشرف است، فراهم شد.  وي افزود: اين طرح به لحاظ استراتژيكي 
و ژئوپولوتيكي بسيار با اهميت بوده و در ادامه آزاد راه خرم آباد- پل زال و از 

طريق دهلران به مرز چيالت و از آنجا به نجف اشرف منتهي خواهد شد.
  آذربايجان شرقي: سرپرست استانداري آذربايجان شرقي خواستار 
توجه به مديريت سرريز خدمات شهري به صورت فرا منطقه اي در شهر 
تبريز شد.  جواد رحمتي در جلسه بررسي طرح جامع مصوب تبريز اظهار 
كرد: قبل از تهيه طرح جامع ش��هري بايد پيش بيني ه��اي مورد نياز در 
بخش هاي تقاضاي مناطق، زيرساخت ها و شبكه ها به دقت مورد توجه قرار 
مي گرفت و بر مبناي اين پيش بيني ها تراكم جمعيتي را تعريف مي كرديم.  
وي، خاطرنش��ان كرد: زماني از باب مديريت ترافيك در شهرها مباحث 
تعريض و ايجاد شبكه هاي جديد مطرح بود و پس از آن موضوع مديريت 
سفر از طريق توزيع متعادل و متوازن كاربري ها مطرح شد، اما امروز به نظر 
مي رسد با توجه به اينكه در برخي از كاركردها امكان تخصيص به مناطق 

خاص را نداريم اين موضوع نيز جوابگو نيست. 
  سمنان: مدير جهاد كشاورزي شهرستان دامغان گفت: 50 كشاورز 
دامغاني در 15 هكتار زمين كشاورزي، به توليد زعفران مشغول هستند.  
سيدمحسن طباطبائيان افزود: سطح زير كش��ت محصول زعفران در 
اين شهرستان در حال حاضر 15 هكتار اس��ت كه بيش از 11 هكتار از 
اين محصول به باردهي اقتصادي رسيده است و بقيه اراضي در مراحل 
اوليه رش��د قرار دارد.  مدير جهاد كشاورزي شهرس��تان دامغان اضافه 
كرد: امسال ميانگين برداشت محصول زعفران در اين شهرستان به سه 
كيلوگرم در هر هكتار رسيده است.  وي افزود: برداشت زعفران در دامغان 

از اواسط آبان ماه آغاز مي شود و تا اواخر آذر ادامه دارد. 
  سيستان وبلوچستان: رئيس سازمان جهاد كشاورزي سيستان و 
بلوچستان مهم ترين چالش بخش كشاورزي استان را ادامه خشكسالي و 
كم آبي شديد در منطقه اعالم كرد و گفت: طبق آخرين برآورد در سال 
زراعي 97- 96 خشكسالي بيش از 1220ميليارد تومان به بخش كشاورزي 
خسارت وارد كرده اس��ت.  مجتبي پيري با اشاره به توانمندي استان در 
توليد 5 ميليون تن انواع محصوالت باغي، زراعي، دامي، شيالتي، جنگل 
و مرتعي افزود: سيستان در توليد گوشت قرمز، محصوالت خارج از فصل، 
انواع خرما، ميوه هاي گرمسيري و محصوالت شيالتي داراي رتبه هاي برتر 

كشوري است و نقش به سزائي در تنظيم بازار كشور دارد. 
  اردبيل: اس��تاندار اردبيل با اشاره به سرش��ماري سال 95 و وجود 
65 هزار بيكار در اين استان گفت: اش��تغالزايي و كارآفريني براي اين 
افراد نيازمند حمايت و تالش مضاعف دستگاه ها و تمام مسئوالن است.  
اكبر بهنام جو تصريح كرد: ظرفيت هاي م��ورد نياز براي كارآفريني در 
منطقه بسيار باال بوده و از تمامي پتانسيل هاي موجود به مانند صنعت 
گردشگري و كشاورزي بايد به بهترين شكل ممكن بهره گرفته شود.  وي 
افزود: واحدهاي توليدي كه در حال فعاليت بوده و بازاريابي مناسبي را 
براي توليدات خود انجام مي دهند نيازمند حمايت هاي بيشتري براي 

دستيابي به رونق توليد محصوالت خود و افزايش بهره وري هستند.

 امضای تفاهم نامه كنسرسيوم صادراتي
 استان مركزي با 3 كشور    

تفاهم نام�ه كنسرس�يوم صادرات�ي ب�ا     مركزي
محوريت شركت هاي مديريت صادرات 
استان مركزي با تجار و بازرگانان عراقي، سوري و ازبكستان در حاشيه 
نمايشگاه بين المللي صنعت و معدن در اراك به امضاء طرفين رسيد. 
مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي استان مركزي گفت: هدف اصلي 
اين قرارداد تبادل اطالعات بين طرفين در زمينه هاي پروژه هاي پتروشيمي 
و پااليشگاهي، خدمات فني و مهندسي، ساخت و ساز و شهرك سازي است.  
مصطفي آمره مفاد اين تفاهم نامه را ايجاد روابط دوستانه و تعامل بازرگاني و 
تجاري و همچني�ن جهت بخشي در زمينه هاي افزايش تعامالت تجاري، 
و همكاري در مبادالت اقتصادي، صنعتي، فني مهندس��ي، پژوهش��ي، 
علمي و فرهنگي عنوان كرد.  وي تأكيد كرد: بعد از امضاي اين كنسرسيوم 
صادراتي بين فعاالن بخش هاي مختلف استان مركزي و نمايندگان بخش 
تجارت اين سه كش��ور زمينه هاي الزم جهت افزايش مبادالت تجاري و 
سرمايه گذاري مستقل و مشترك و تبادل اطالعات و قوانين اطالع رساني 

در خصوص مناقصه ها و مزايده هاي مرتبط فراهم مي شود. 

 كاهش حوادث آبی 
در شهرهاي استان زنجان    

ب�ا برنامه ريزي ه�اي انج�ام ش�ده و     زنجان
اقدام�ات معاون�ت بهره ب�رداري اين 
شركت تعداد حوادث و اتفاقات آب در آبان ماه سال جاري نسبت 
به مدت مشابه در س�ال گذش�ته ۳5 درصد كاهش داشته است. 
مديرعامل شركت آب و فاضالب اس��تان زنجان با اعالم اين خبر گفت: 
تعداد حوادث و اتفاقات آب در ماه گذشته 266 مورد بود كه اين آمار در 
مدت زمان مشابه نسبت به سال گذشته 408 مورد بوده است.  عليرضا جزء 
قاسمي با اشاره به اينكه طبق نقشه راه ترسيم شده براي كاهش حوادث 
آب در شركت آب و فاضالب استان زنجان روند كاهشي وقوع حوادث آب 
در شهرهاي استان زنجان حاكم شده است افزود: امسال ميزان حوادث 
آب در شهريور ماه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 5 درصد كاهش 
و در مهرماه نيز 8 درصد كاهش را نش��ان مي دهد.  وي ادامه داد: امسال 
در 8ماهه سال جاري كل حوادث و اتفاقات آب در 21 شهر تحت پوشش 
شركت آب و فاضالب اس��تان زنجان بيش از 7 هزار مورد بوده است كه 
نسبت به سال گذشته 4/4 درصد كاهش داشته است.  مديرعامل شركت 
آب و فاضالب استان زنجان بيشترين حوادث و اتفاقات آب را مربوط به 
فصل گرم سال در تابس��تان اعالم كرده و گفت: در تابستان سال جاري 

بيشترين حوادث آب شهرهاي استان مربوط به مرداد ماه بوده است.

88498441سرويس  شهرستان

محمدرضا سوري
   گزارش يك

تحويل 300 هزار تُن چغندر لرستان به كارخانجات قند  استان  
سال زراعي گذشته 6 هزار و 71۳ هكتار از اراضي استان لرستان      لرستان
زيركشت چغندرقند رفت كه از اين ميزان ۳00 هزار تُن چغندر 

تحويل كارخانجات قند داده شد. 
مدير زراعت جهادكشاورزي لرستان با بيان اين خبر گفت: تاكنون برداشت چغندر در بيش از 6 هزار 
هكتار آن انجام شده است.  صالحيان افزود: با توجه به اينكه ميانگين برداشت چغندرقند بين 50 تا 60 
تُن در هر هكتار است بنابر اين تاكنون 300 هزار تُن چغندر تحويل كارخانجات قند داده شده است.  وي 
از تمايل كارخانجات قند استان هاي همجوار جهت خريد محصول چغندر لرستان خبر داد و گفت: با 
اين توصيف به نظر مي رسد امسال برخالف سال گذشته مشكلي در خريد چغندر از كشاورزان به وجود 
نيايد.   به گفته مدير زراعت جهادكشاورزي لرستان سهميه ابالغي به استان براي كشت گندم ديم 191 
هزار هكتار و گندم آبي 53 هزار هكتار بود كه از اين ميزان كشت به ترتيب 172 و 46 هزار هكتار محقق 
شد.  صالحيان خاطرنشان كرد: همچنين سهميه ابالغي براي جو ديم و آبي 113 و 7 هزار هكتار بود با 

توجه به بارندگي هاي پائيزه استان اين ميزان كشت به 68 و 4 هزار هكتار كاهش پيدا كرد. 

يك ميليون نهال مرتعي در استان گلستان توليد مي شود    
رئيس اداره مرت�ع اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري اس�تان     گلستان
گلستان با اشاره به پروژه هاي محوري در مراتع گلستان با اعتبارات 
صندوق توسعه ملي، گفت: س�االنه يك ميليون نهال مرتعي در استان گلستان توليد مي شود. 
تاج قلي فرهنگ دوست اظهار داشت: با انعقاد قرارداد با اتحاديه مرتعداران استان گلستان امسال يك ميليون 
اصل نهال مرتعي در استان توليد مي شود.  وي تصريح كرد: در استان گلستان 862 هكتار مرتع داريم كه 
350 عرصه آن در منطقه بياباني است كه پروژه هاي محوري با اعتبارات صندوق توسعه ملي در استان در 
حال اجراست.  اين مقام با اشاره به اينكه ما طرح هاي بيولوژيك را در برنامه داريم تأكيد كرد: با 2560 ميليارد 
تومان اعتبار اين طرح ها در شهرستان هاي كالله، آزادشهر، مراوه تپه و گنبدكاووس در حال اجراست كه 
يك ميليون اصل نهال توليد و در سطح 2 هزار هكتار مناطق مرتعي و بياباني براي اصالح مراتع و مقابله با 
بيابان شدن اجرا مي شود.  فرهنگ دوست گفت: براي تأمين بذر مورد نياز از طريق 2 مركز قرق و چپرقيمه 
توليد مي كنيم كه نياز بذري استان 15 تا 20 تن است كه اين 2 مركز توان توليد اين ميزان را ندارند و به 

همين علت قرارداد با اتحاديه مرتعداران منعقد شده كه مرتعداران بذرهايي بومي را جمع آوري كنند. 


