
  آذربايجان غربي: رئيس استاني ستاد احياي درياچه اروميه گفت: 
حجم آب درياچه اروميه از م��رز ۴ ميليارد متر مكعب گذش��ت.  فرهاد 
سرخوش اظهار داشت: حجم آب درياچه اروميه طبق آخرين پايش به ۴ 
ميليارد و ۱۰ ميليون متر مكعب رسيد كه در مقايسه با زمان مشابه سال 
گذشته ۲ ميليارد متر مكعب افزايش دارد.  وي ادامه داد: در حال حاضر تراز 
درياچه اروميه به يك هزار و ۲۷۱ متر و پنجاه سانتي متر رسيده است كه 

نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۱۲۲ سانتي متر افزايش يافته است. 
  اصفهان: مديرعامل جمعيت هالل احمر استان اصفهان از كمك نقدي 
و غير نقدي ۸۶ ميليارد ريالي مردم سخاوتمند اصفهان به سيل زدگان كشور 
خبر داد.  محسن مؤمني با اشاره به جمع آوري و ارسال كمك هاي مردمي 
به مناطق سيل زده كشور اظهار داشت: تاكنون بيش از ۱۰ ميليارد و ۹۵۰ 
ميليون ريال وجه نقد و ۷۵ ميليارد ريال كمك هاي غير نقدي براي كمك 
به سيل زدگان كشور از مردم اصفهان جمع آوري ش��ده است.  وي افزود: 
كمك هاي غير نقدي اهدايي توسط مردم شريف استان اصفهان به مناطق 
سيل زده استان هاي لرستان و خوزستان شامل آب معدني، برنج، آرد، نان 
خشك، خرما، لوازم خانگي، شيرخشك، تخم مرغ، خشكبار، كنسروجات، 
غذاي گرم، پتو، اقالم بهداشتي و شوينده، لباس و چادر مسافرتي بود كه 

توسط ۹۹ كاميون و كاميونت به مناطق متأثر از سيل ارسال شده است. 
  بوشهر: مديرعامل شركت گاز اس��تان بوشهر گفت: تاكنون، افزون بر 
۹۹ درصد از جمعيت شهري و ۹۷ درصد از جمعيت روستايي استان بوشهر 
تحت پوشش خدمات گازرس��اني قرارگرفته است.  مسلم رحماني اظهار 
داشت: از 3۷ شهر استان بوشهر به 3۶ ش��هر و از ۴۰۷ روستاي باالي ۲۰ 
خانوار براساس مصوبه وزارت نفت و شوراي اقتصاد تاكنون به 3۹۷ روستاي 
استان گازرساني شده است.  وي افزود: در اجراي اين طرح كه بيش از ۹۵ 
درصد عمليات به اتمام رسيده ۱3 ميليارد تومان سرمايه گذاري شده است.

  ايالم: رئيس امور عش��ايري آبدانان از درآمد ۲۸ ميليارد ريالي عشاير 
آبدانان از محل فروش پشم در فصل بهار خبر داد.  كوروش شادي افزود: نخ 
توليد شده از پشم در تار و پود صنايع دستي مختلف از جمله جاجيم و فرش 
به كار برده مي شود، در شهرستان آبدانان ۴ هزار و ۸۰۰ متر جاجيم به ارزش 
ريالي ۱۶۸ ميليون تومان در سال توليد مي شود.  وي ادامه داد: توليد پشم 
يكي از ظرفيت هاي شهرستان آبدانان است، با توسعه اين ظرفيت مي توان 

هم اشتغال را رونق داد و هم به توليد رنگ و بوي تازه اي بخشيد. 
  كهگيلويه وبوير احمد: مسئول واحد بيماري هاي بويراحمد از اجراي 
طرح تكميلي واكسيناسيون فلج اطفال در مناطق عشايري و مهاجران 
افغانستاني و پاكس��تاني در اين شهرس��تان خبر داد.  علي كرمي افزود: 
همجواري ما با دو كشور پوليوآندميك افغانستان و پاكستان همچنين تردد 
بسيار در هر زمان خطر بازگشت مجدد بيماري به كشور را افزايش مي دهد، 
لذا به منظور تداوم وضعيت عاري از پوليو طي سال هاي اخير، ايمن سازي 
تكميلي با كيفيت مطلوب ضروري است.  كرمي افزود: در همين راستا برنامه 
واكسيناسيون تكميلي در دو نوبت از هفتم ارديبهشت ماه تا نهم ارديبهشت 

و مرحله دوم اين طرح نيز از ۱۹ خرداد تا ۲۱ خرداد امسال آغاز مي شود.

استان كرمانش��اه به دليل قرار گرفتن در غرب 
كش��ور و هم مرز بودن با كش��ور عراق از جمله 
مناطقي اس��ت كه بيش��ترين تردد مرزي را در 
غرب كش��ور به خود اختصاص داده اس��ت.  در 
اين ميان دارا بودن برخي مراكز درماني و وجود 
برخي پزشكان متخصص در اين منطقه موجب 
شده تا بس��ياري از گردش��گران كه نياز درماني 
دارند با مراجع��ه به اين مراكز به س��المت خود 
بپردازند؛ موضوعي كه مي تواند اين استان را به 
يكي از مهم ترين مراكز درماني در غرب كش��ور 
تبديل كند و س��بب ايجاد درآمد ب��راي مراكز 
درماني و رونق بيمارستان هاي اين استان غربي 

كشور بشود. 
  رونق مراكز درماني استان 

با وج��ود اينك��ه زلزل��ه ح��دود دو س��ال قبل 
در كرمانش��اه، آس��يبي ج��دي به بس��ياري از 
زير س��اخت هاي آن از جمله مراكز درماني وارد 
كرد، با اين حال تالش دس��ت اندر كاران موجب 
ش��ده تا اين مراكز دوباره به حالت س��ابق خود 
بازگردد و پذيراي بيماراني باشد كه به اين مراكز 

مراجعه مي كنند.  حاال خبرها حكايت از آن دارد 
كه مركز درماني جديدي در كرمانش��اه در حال 
احداث است؛ موضوعي كه نويدبخش روزهايي 
درخش��ان در حوزه درماني اين استان است كه 
به طور مثال مي توان از پروژه مركز گردشگري 
سالمت شهر كرمانشاه نام برد.  مديركل ميراث 
فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري استان 
كرمانش��اه با بيان اينكه پروژه مركز گردشگري 
سالمت شهر كرمانش��اه در غرب كشور بي نظير 
اس��ت، مي گويد: » براي فراهم كردن ش��رايط 

تكميل پروژه با همه توان حمايت مي كنيم.«
 اميد قادري با بيان اينكه با تكميل و بهره برداري از 
اين پروژه، كرمانشاه به قطب گردشگري سالمت 
در غرب كشور تبديل خواهد شد، مي افزايد: » با 
توجه به هم مرز بودن اس��تان كرمانشاه با كشور 
عراق، ساالنه بيماران متعددي از اين كشور براي 
درمان از طريق مرزهاي اس��تان وارد كشورمان 
مي ش��وند، اما متأس��فانه بنا به داليل متعدد از 
جمله نبود امكانات خاص گردشگري سالمت در 
كرمانشاه به استان هاي ديگر مراجعه مي كنند.«

از آنجا كه توسعه گردش��گري سالمت از جمله 
برنامه هاي مح��وري اداره كل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري استان كرمانشاه است 
لذا با توجه به اين ظرفيت، تكميل و تجهيز پروژه 
گردشگري سالمت شهر كرمانشاه ضروري است 
و نياز به حمايت همه مسئوالن امر دارد.  به گفته 
كارشناسان اين پروژه در ارزآوري، ايجاد اشتغال 
و تمركز زدايي نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند، 
لذا براي اختصاص تس��هيالت الزم به اين پروژه 
همراهي و همكاري الزم بايد در سطح استان و 
كشور صورت بگيرد.  در حال حاضر اهميت ايجاد 
مراكز درماني در اس��تان كرمانشاه سبب شد تا 
اقدامات خوبي در اين زمين��ه انجام گيرد كه به 
عنوان مثال مي توان به مركز گردشگري سالمت 
ش��هر كرمانش��اه در ابتداي بلوار طاق بستان با 
مشاركت 3۷ نفر از پزشكان استان در ۱۴ طبقه 
با ۶۵ درصد پيشرفت فيزيكي در دست احداث 
است، اشاره كرد. اين پروژه بيمارستاني با رويكرد 
گردشگري سالمت به عنوان يك مركز با طراحي 
لوكس با امكانات��ي از جمله هتل، گيم س��نتر، 

صرافي، دفتر خدمات گردشگري، فروشگاه هاي 
عرضه صنايع دس��تي و… در راس��تاي توسعه 
توريسم درماني استان احداث خواهد شد.  اين 
در حالي است كه در صورت اختصاص تسهيالت 
تا پايان س��ال  ۹۸ س��اختمان تكمي��ل و آماده 
تجهيز مي ش��ود.  اين پروژه درماني با ۲۷۰ نفر 
اشتغالزايي مس��تقيم مي تواند نقش بسزايي در 
ارزآوري، اش��تغالزايي، تمركز زدايي و توس��عه 

توريسم درماني استان ايفا كند. 
   نگاهي به وضعيت ايجاد مراكز درماني جديد 
در حال حاضر دانش��گاه علوم پزشكي كرمانشاه 
با ۱۴ شبكه بهداشت و درمان و ۲3 بيمارستان 
كه ۱۷ بيمارستان آن دانش��گاهي است و بيش 
از ۱۴ هزار پرس��نل و ۴3۷عضو هيئت علمي به 
ارائه خدمات به مردم مي پردازد.  طي دو س��ال 
اخير و با انجام بررسي هاي الزم توسط دانشگاه 
علوم پزشكي كرمانش��اه، راه اندازي بيمارستان 
تخصصي و فوق تخصصي سوختگي و ترميمي، 
ساخت، تجهيز و راه اندازي مركز بستري بيماران 
مبتال به س��ل مقاوم به درمان و تشكيل پرونده 
الكترونيك سالمت ۹۸ درصد جمعيت استان از 
جمله برنامه هايي بود كه به شدت مورد توجه قرار 

گرفته بود و اجرايي شد. 
در زمان وقوع زمين لرزه كرمانش��اه در۲۱ آبان 
ماه س��ال ۹۶ يكي از اقدامات ارزش��مندي كه 
دانش��گاه كرمانش��اه پس از وقوع زلزله در اين 
منطقه انجام داد، راه اندازي بيمارس��تان موقت 
بانگر در مدت ۱۲ روز پس از وقوع اين حادثه بود.  
اين بيمارستان كه ش��امل بخش هاي اورژانس، 
اتاق عمل، دياليز، زايشگاه، زنان و زايمان، داخلي 
مردان، داخلي زنان، اطفال، آي سي يو و سي سي 
يو مي باشد  پس از وقوع زلزله و آسيب بيمارستان 
شهداي اين شهرستان آماده، تجهيز و افتتاح شد 
به طوري كه هم اكنون نيز خدمات درماني در اين 

مركز ارائه مي شود. 
هر ساله استان كرمانشاه خصوصاً در ايام اربعين 
خدمات وي��ژه اي به زائ��ران ارائ��ه مي دهد كه 
مهم ترين آنها در خصوص مباحث درماني است.

اواخر مهرماه سال گذشته بود كه مدير تجهيزات 
و ملزوم��ات پزش��كي دانش��گاه علوم پزش��كي 
كرمانشاه اعالم كرد: » امسال پيش بيني مي شود 
در صورت بازگشايي مرز خسروي بيش از ۵۰۰ 
هزار زائ��ر از اين مرز خارج ش��وند كه در همين 
راستا تجهيزات پزش��كي بيمارستان و اورژانس 
شهرستان قصرشيرين توسعه داده شده است.«

دكتر تورج شيرزاديان افزود: » سال گذشته دو 
اتاق عمل و هش��ت تخت دياليز به بيمارس��تان 
۹۶ تختخوابي شهرس��تان قصرش��يرين افزوده 
شد و ۱۴تخت ICU نيز مورد بهره برداري قرار 
گرفت،همچنين به آزمايشگاه اين بيمارستان نيز 

امكانات ويژه اي داده شد.«

مهارت و تخصص پزشكان ايراني در كنار ارزان بودن خدمات درماني در 
مقايسه با ساير كش�ورها خصوصاً اطراف ايران موجب ش�ده تا هر ساله 
ش�مار قابل توجهي از بيماران براي معالجه به مراكز درماني استان هاي 
مختلف كشور مراجعه كنند.  در اين ميان شرايط خوب استان كرمانشاه 
در زمينه مراك�ز درماني و دارا بودن پزش�كان متخصص از جمله داليلي 

است تا برخي كارشناسان سالمت اين منطقه را داراي پتانسيل باال در اين 
زمينه و تبديل شدن به قطب درمان كشور بدانند؛ موضوعي كه موجب شد 
تا مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كرمانشاه 
اعالم كند: » با تكميل و بهره برداري از پروژه مركز گردش�گري سالمت، 
كرمانشاه به قطب گردشگري سالمت در غرب كشور تبديل خواهد شد.«

طرح متروي تبريز 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

كه در سال 80 آغاز 
شد؛ قرار بود بعد از 
هفت س�ال به مرحله بهره برداري برسد؛ با اين 
حال اكنون 18 س�ال از زمان آغ�از عمليات آن 
مي گذرد و هنوز اين پروژه استاني رنگ افتتاح 
حتي يك خط را هم به خود نديده است. پروژه اي 
كه با توجه به وضعيت ترافيكي تبريز و آلودگي 
شديد هوا در اين كالنشهر در نظر گرفته شده بود 
و حاال بعد از چندين بار تمديد وعده؛ متوليان از 
بهره برداري آن در پايان سال جاري خبر مي دهند. 

    
متروي تبريز پروژه اي پنج خطي عنوان مي شود 
كه پيشنهاد اجراي آن در سال ۱3۶۹ مطرح و در 
سال ۱3۸۰ مطالعات آن  همزمان با ايجاد سازمان 
قطار شهري تبريز آغاز ش��د. با اين حال عمليات 
اجرايي آن تا س��ال ۱3۸۴ معل��ق ماند. طرحي 
كه قرار بود بعد از گذش��ت هفت سال به مرحله 
بهره برداري برسد؛ اما از همان ابتدا مسئوالن وعده 
افتتاح ۱۰ ساله سر دادند. بنابر اين قرار شد سال 
۹۴ سوت حركت قطار شهري در كالنشهر تبريز 
نواخته شود؛ اما براي تحقق اين امر تا پايان سال 
۹۵ هم هيچ عزمي از سوي متوليان ديده نشد. هر 
سال آمد و رفت و ذره اي اين پروژه پيشرفت نكرد؛ 
تنها مسئوالن به تمديد وعده هايشان اكتفا كردند. 
آخرين وعده افتتاح خط يك متروي تبريز نيز به 
همين بهار ۹۸ بر مي گردد. حاال هم كه زمان موعد 
فرا رسيده مديرعامل سازمان قطار شهري تبريز 
مي گويد: »خط يك مترو تبريز پايان سال ۹۸ به 
بهره برداري مي رس��د.« مصطفي مولوي اضافه 

مي كند: »خط يك متروي تبريز در اولويت اصلي 
بود و سازمان از زمان شروع كار از محل ائل گلي، 
اين خط را به سه فاز تقس��يم كرده است.« وي با 
بيان اينكه فاز يك داراي شش ايستگاه و فاز دوم 
پنج ايستگاه است، ادامه مي دهد: »بهره برداري 
اين فازها انجام ش��ده ولي هنوز به اتمام نرسيده 
اس��ت به طوري كه ايس��تگاه ميدان س��اعت به 
بهره برداري رسيده است ولي هنوز كار زيادي در 

آن وجود دارد كه بايد انجام شود.«
  نقص زيرساختي در ايستگاه ها

در حال حاضر ايس��تگاه هايي كه ب��ه بهره برداري 
رسيده اند با مش��كالت بس��ياري همچون نقص 
سيس��تم مخابرات و نبود پله برقي، سيستم اطفا 

حريق و غيره مواجه است. گفتني است كه اكنون 
ضلع جنوبي ايستگاه فلكه دانشگاه به بهره برداري 
رسيده و ايستگاه ۸ نيز روي مدار رفته اما ايستگاه 
۹ به دليل نب��ود پله برقي روي مدار نرفته اس��ت. 
بنابر اين به رغم تكميل برخي از زيرساخت ها نبود 
پله برقي و نقص مخابراتي باز هم اين ايس��تگاه ها 
ناتمام مانده اند. مديرعامل س��ازمان قطار شهري 
تبريز با تأييد مطالب فوق بيان مي كند: »بخشي 
از تملك ۱۴ ايستگاه كه از سمت گازران مي گذرد، 
باقي مانده بود كه اكنون در مرحله خاكبرداري به 
س��ر مي برد. در حال حاضر نيز ۱۲ ايستگاه آماده 
بهره برداري اس��ت و ش��هريور س��ال گذشته هم 
اولين قط��ار با حضور رزمن��دگان دفاع مقدس به 

بهره برداري رس��يد اما به علت تحريم پله برقي ها 
تحويل داده نشد و حاال قرار است آسانسور به جاي 
آن نصب شود.« اكنون به گفته مولوي ايستگاه ۱۴ 
روي ريل گذاري است و تا اواخر ارديبهشت ماه هم 
مورد بهره برداري مي رسد. همچنين پيمانكار براي 
ايستگاه هاي ۱3، ۱۵، ۱۶ پيمانكار انتخاب شده و 
مرحله خاكبرداري و ريل گذاري نيز در عرض ۹ ماه 

براي آن به اتمام مي رسد. 
   ادامه پروژه به همت قرارگاه خاتم االنبيا 
گفتني اس��ت كه در صورت افتتاح متروي تبريز 
حمل و نقل روزانه بيش از ۴۰۰ هزار نفر تسريع 
و تس��هيل مي ش��ود. اين يعني بخش عمده اي 
از آلودگي ه��وا و ترافيك اين كالنش��هر برطرف 
مي ش��ود. همچني��ن از ديگر مزاي��اي اين طرح 
مي توان به حجم گسترده اش��تغالزايي آن اشاره 
كرد كه مديرعامل سازمان قطار شهري تبريز با 
اش��اره به آن مي گويد: »۷۰۰ تا يك هزار نفر در 
خط ي��ك، ۴3۰ نفر در خ��ط ۲، ۱۰۰ نفر نيز در 
سازمان شاغل هس��تند كه با ساخت ايستگاه ها 
ميزان اشتغال نيز افزايش خواهد يافت.« مولوي 
اضافه مي كند: »در س��ال جاري، ايستگاه خط ۲ 
حفاري خواهد شد و خط يك نيز تا پايان سال به 
بهره برداري مي رسد و عمليات پي ريزي براي خط 
3 و تكميل مطالعات خط ۴ را خواهيم داشت.« 
اين تسريع در پروژه نيز به دليل حضور نيروهاي 
قرارگاه خاتم االنبيا عنوان مي شود. چرا كه بعد از 
اين وقفه طوالني ادامه طرح به دست مهندسان 
خبره سپاه انجام مي شود. با اين تفاسير پيش بيني 
مي ش��ود كه باالخره مردم تبري��ز صداي خوش 

حركت قطار را در شهرشان بشنوند.

پايان سال 98 وعده اي ديگر براي حركت قطار، روي ريل خط يك متروي تبريز
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 كرمانشاه در يك قدمي تبديل شدن 
به قطب گردشگري سالمت غرب كشور

88498441سرویس  شهرستان

 ضرورت احداث سدهاي جديد 
براي پيشگيري از وقوع سيل در گلستان    

ممكن است احداث سد در استان هاي    گلستان
ديگر مباحث زيس�ت محيطي ايجاد 
كند، اما در گلس�تان براي مهار س�يالب ها امري ضروري اس�ت. 
 رئيس جهادكشاورزي گلستان با عنوان كردن مطلب فوق گفت: يكي 
از داليل وقوع س��يل اخير بارش بيش از ۲ ميلي��ارد متر مكعبي باران 
در حوضه هاي آبريز اس��تان بود. در حالي كه حجم كل ذخاير سدها و 
آب بندان هاي استان حدود ۲۰۰ ميليون مترمكعب است.  مختار مهاجر 
افزود: طرح هايي كه براي استان درباره پيشگيري از وقوع سيل در دولت 

مصوب مي شود بايد نسبت به كل كشور متفاوت باشد. 
وي زهكشي اراضي شمال استان را براي مديريت سيالب و تخليه آن 
از مناطق مسكوني و اراضي كشاورزي ضروري دانست و ادامه داد: در 
سال هاي اخير 3۴ هزار هكتار از اراضي استان زهكشي شد كه در سيل 
اخير توانست ۱۰۵ مترمكعب بر ثانيه سيالب را به سمت تاالب گميشان 
انتقال دهد، اين در حالي ب��وده كه ميزان انتق��ال آب از گرگانرود در 
شرايط نرمال ۱۲۰ مترمكعب بر ثانيه است.  وي بيان داشت: براي اينكه 
بتوانيم كل اراضي اولويت دار اس��تان را زهكشي كنيم نيازمند تأمين 
اعتبار از سوي دولت هستيم.  رئيس جهادكشاورزي استان با اشاره به 
وجود ۱۲۰ هزار هكتار زمين شيب دار در استان گفت: اينكه بخواهيم 
ساالنه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هكتار از اين اراضي را نهال كاري كنيم با مشكالت 
كنوني مواجه خواهيم بود.  وي با بيان اينكه 3۰ درصد از حجم سيالب 
گل و الي است، افزود: در صورت تأمين اعتبار مي توانيم در يك برنامه 

چهار تا پنج ساله اراضي شيب دار استان را نهال كاري كنيم. 

كاهش اردوگاه هاي اسكان سيل زدگان خوزستان 
از 91 به ۳۲ اردوگاه    

معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر     خوزستان
خوزستان از كاهش اردوگاه هاي اسكان 
اضط�راري س�يل زدگان از ۹1 اردوگاه ب�ه ۳۲ اردوگاه خب�ر داد. 
صادق سالمت با اشاره به وقوع سيالب در برخي شهرهاي خوزستان و 
اسكان سيل زدگان در اردوگاه هاي اسكان اضطراري اظهار كرد: از آغاز 
امدادرساني با همكاري دس��تگاه هاي مختلف در سراسر خوزستان و 
در مناطق متأثر از س��يالب در مجموع ۹۱ اردوگاه اس��كان اضطراري 
برپا ش��د.  وي افزود: در حال حاضر اردوگاه هاي اس��كان اضطراري در 
استان خوزستان به 3۲ اردوگاه كاهش يافته است.  معاون امداد و نجات 
جمعيت هالل احمر خوزستان گفت: از آغاز سيل و آبگرفتگي در مجموع 
اردوگاه ها ۱۵۱ هزار و ۵۲۹ نفر از سيل زدگان اسكان داده شدند. برخي از 
اين افراد پس از فروكش كردن سيالب به محل زندگي خود برگشته اند 
كه جمعيت حاضر در 3۲ اردوگاه اس��كان اضطراري خوزستان تا روز 
گذش��ته ۵ هزار و ۸۱۱ نفر بوده است.  س��المت ادامه داد: 3۲ اردوگاه 
فعال در اهواز )مركزي و الهايي(، باوي، كارون، دشت آزادگان، حميديه، 

شوش، هويزه، هفتكل، رامهرمز و شادگان مستقر هستند. 

محمدرضا سوري
   گزارش يك

شكوفايي ايالم با ۶ محور محروميت زدايي 
بنياد مستضعفان 

ايالم به عنوان يكي از استان هاي محروم ايران همواره چشم انتظار 
ورود و خدمات رساني سازمان ها و نهادهاي حمايتي در بخش هاي 
مختلف خود بوده است. كمبود فضا و تجهيزات در زمينه بهداشت 
و درمان، كمبود فضاي آموزشي و نياز به نوسازي فضاهاي موجود، 
تأمين مس�كن بخصوص براي محرومان و اقش�ار ضعيف و از همه 
مهم تر ايجاد اش�تغال از جمله خواس�ته ها و دردهاي ايالمي ها به 
شمار مي رفت. با اين اوصاف چند سالي است كه بنياد مستضعفان 
كشور با برنامه ريزي در ش�ش بخش و در جهت محروميت زدايي 
وارد ايالم ش�ده و حاال يكي يكي كاش�ته هايش از پروژه ساخت 
بيمارستان ملكشاهي تا حمايت از مادران باردار كم برخوردار به ثمر 
نشسته و هموطنان ايالمي مي توانند از اين خدمات بهره مند شوند. 

    
شايد مهم ترين كاري كه مي ش��د در اولويت تمام برنامه ها قرار گيرد، 
توجه ويژه به مادران بارداري بود كه از وضعيت مالي خوبي برخوردار 
نبودند. به همين خاطر بنياد مستضعفان در فاصله سال هاي ۸۸ تا ۹۷ 
تعداد 3۰3۹ مادر باردار كم برخ��وردار را در چارچوب طرح حمايت از 
مادران باردار و شيرده مورد حمايت قرار داد. به طوري كه تاكنون بيش 
از ۱۴ هزار سبد غذايي در ۱۰ منطقه استان ايالم براي حمايت از اين 
مادران توزيع ش��ده اس��ت. همچنين ۲3۰۰ خانوار باالي 3 نفر تحت 
پوشش كميته امداد در شهرستان ملكشاهي از سبد غذايي حمايتي 

بنياد علوي استفاده كرده اند. 
   بيمارستان ملكشاهي آماده خدمات رساني

با توجه به دستورات مقام معظم رهبري به مسئوالن در رابطه با توجه 
به مناطق محروم كش��ور و رفع نيازهاي آنها، آن طور كه مركز روابط 
عمومي و اطالع رس��اني بنياد مس��تضعفان گزارش داده اين بنياد در 
قالب پروژه نوسازي مدارس در سال ۹۵ و ۹۶ تعداد هشت كالس درس 
را در شهرستان هاي ملكشاهي، مهران، ايوان و بدره نوسازي و تحويل 
آموزش و پرورش اس��تان داده است. همچنين در س��ال ۹۶ و ۹۷ نيز 
ساخت شش كالس درس در شهرستان هاي چرداول، هليالن، آبدانان، 
دهلران و موسيان در دستور كار قرار گرفت كه با پيشرفت فيزيكي ۲۶ 

درصدي همراه شده است. 
همچنين در حوزه بهداشت و درمان ساخت مركز سالمت شبانه روزي 
درجه يك دشت عباس- دهلران را در دستور كار قرار گرفت. ساخت اين 
مركز تا پايان شهريور سال جاري به پايان مي رسد و به همراه دو دستگاه 
آمبوالنس به دستگاه هاي مسئول در استان ايالم تحويل داده مي شود 
تا خدمات رساني خود را به شهروندان ش��روع كند. همچنين ساخت 
بيمارستان شهرستان ملكشاهي با سرمايه گذاري ۷/۵ ميليارد توماني 
بنياد مستضعفان از مهم ترين پروژه هاي محروميت زدايي در ايالم است.  
واگذاري 3۸۵۴ فقره امالك علوي با كاربري مسكوني، تجاري و زراعي 
در شهرستان هاي چرداول، ايوان، سيروان به ارزش ۵۵۰ هزار ميليون 
ريال به صورت رايگان، كمك به احداث و تكميل 3۶ واحد مس��كوني 
شهري و 3۹ واحد مس��كوني روستايي با س��رمايه گذاري ۵ ميليارد و 
۵۰۰ ميليون توماني بنياد مس��تضعفان در قالب طرح تأمين مسكن 
خانواده هاي داراي دو معلول و ۱۸ مورد تأمين مسكن خانوار هاي كم 

درآمد از اقدامات اين بنياد در حوزه تأمين مسكن است. 
  7 هزار تن سيمان رايگان براي سيل زدگان

طرح آباداني و پيشرفت شهرستان ملكشاهي، ش��روع بكار پروژه باغ 
زيتون ۵۰۰ هكتاري سرچم هليالن با اعتبار بالغ بر 3۶۰ ميليارد ريال و 
اشتغالزايي براي ۱۲۰ نفر به صورت دائم، تأسيس گاوداري شيري هزار 
رأسي در شهرستان ايوان با اش��تغالزايي براي 3۲ نفر از ديگر اقدامات 
محروميت زدايي بنياد در ايالم به ش��مار مي آيد.  بنياد مس��تضعفان 
همچنين در سيل اخير در استان ايالم عالوه بر تقبل ۷ هزار تن سيمان 
الزم براي بازسازي مناطق آسيب ديده؛ تعداد ۲ هزار تخته پتو، تعداد 
۱۴ هزار قوطي كنسروجات، تعداد ۱۲۰۰ بطري آب معدني، يك هزار 
جفت چكمه، تعداد هزار بسته خرما، ۱۵۰۰ پيراهن مردانه، تعداد هزار 
عدد بادگير، هزار قالب صابون و 3 هزار دس��ت لباس زنانه و مردانه از 
جمله كمك هاي بنياد مستضعفان است. اين بنياد در زلزله سال گذشته 
نيز ۱۵۵۰۰ تن سيمان به ارزش نزديك به ۲ ميليارد تومان با همكاري 

بنياد مسكن به مناطق آسيب ديده اهدا كرد. 

 اطلس سيل خاك مي خورد
 سيل خاك را مي بلعد!

اگر تا ديروز بارها و بارها مي شنيديم كه قانون جامع خاك ايران در 
پستوهاي مجلس خاك مي خورد و كسي نيست تا با توجه به آن به داد 
خاك كشور برسد، حاال بايد اطلس سيل را هم كنار آن ببينيم و حسرت 
بخوريم كه چرا به خاطر اين همه اهمالكاري كشور بايد ضربه بخورد و 
خسارت ببيند. اهميت بحث آبخيزداري و اطلس سيل زماني بيشتر 
مشخص مي شود كه رئيس پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري 
نيز حاال به صدا در آمده و از نبود مديريت يكپارچه حوضه هاي آبخيز 
انتقاد كرده و گفته اطلس سيل كه نشان دهنده پهنه بندي سيالب در 
»حوضه هاي آبي« مختلف كشور است، سال ها است كه خاك مي خورد. 

    
بررسي وقايع سيل از دهه ۴۰ تا دهه ۹۰ نشان دهنده اين است كه در دهه 
۴۰، ۱۹3 واقعه س��يل در ايران رخ داده است و در دهه هاي ۵۰، ۶۰ و ۷۰ 
تعداد وقايع به ترتيب ۲۵۱، ۴۴۰ و ۱۲۲۶ بوده. افزون بر اين در دهه ۸۰، 
۱3۴۶ واقعه سيل و در دهه ۹۰ كه هنوز به اتمام نرسيده است، تاكنون 
۲۰۰۰ واقعه سيل رخ داده است.  اين آمار كافي بود تا روز گذشته نشستي 
در جهت بررسي تحليلي وقايع سيل اخير در ايران در دانشكده معماري 
و شهرسازي دانش��گاه شهيد بهشتي برگزار ش��ود تا گروهي از اساتيد و 

كارشناسان با حضور در اين نشست به تحليل موضوع بپردازند. 
  مداخالت انساني بزرگ ترين مشكل

رئيس پژوهش��كده حفاظت خاك و آبخيزداري با انتقاد از بي توجهي به 
برنامه هاي مديريت يكپارچه حوضه هاي آبخيز طي س��ال هاي گذشته 
گفت: »متأس��فانه توجه كافي به اين موضوع ص��ورت نگرفته و از تغيير 
كاربري هاي نادرست جلوگيري به عمل نيامده و مديريت صحيح از اراضي 
صورت نگرفته است. همچنين در احياي پوشش گياهي جنگل ها و مراتع، 
احداث سيل بندها و حفر كانال هاي سيالب  بر اهتمام جدي صورت نگرفته 
است.« داوود نيك كامي با بيان اينكه اگر مقدار جريان آب از ظرف محدود 
آب بيشتر باشد، آب وارد قس��مت هاي مجاور مي شود كه به آن »سيل« 
اطالق مي كنيم، ادامه داد: »باران جذب گياهان و خاك مي شود و بخشي 
از آن تبخير و باقي مانده روي زمين جاري مي شود. زماني كه خاك و گياه 
نتوانند روان آب را جذب كند و كانال رودخانه ها توان و ظرفيت نگهداشت 

آب را نداشته باشند، سيل ايجاد مي شود.«
وي با اشاره به اينكه تخريب پوشش گياهي باعث توليد روان آب بيشتر و 
تبديل آن به سيل مي شود، توضيح داد: »ميزان جذب باران توسط درختان 
و گياهان مختلف شناسايي و مشخص ش��ده اند. براي مثال بلوط ايراني 
تا 3۵/۸ درصد باران را جذب مي كند و مانند يك اس��فنج عمل مي كند، 
به طوري كه حجم زيادي از آب را ج��ذب و به تدريج آن را خارج مي كند 
همچنين جذب باران در درخت كاج ۶۰ رصد است. افزون بر اين ها گياهاني 
همچون »ورك«، »اسفند« و »زبان گنجشك« در جذب باران تاثيرگذار 
هستند.« نيك كامي، مداخالت انس��اني را عامل تغيير در تنوع زيستي 
عنوان كرده و گفت: »سيل فرسايش خاك را افزايش مي دهد و باعث لطمه 
به كيفيت و كميت خاك مي شود. براساس بررسي هاي صورت گرفته در 
مورد سيل مازندران، اين سيل در باالدست از نوع تندسيالب و در پايين 
دست آبگرفتگي بوده است. در باالدست سيل باعث فرسايش و انباشت 

رسوبات به ضخامت ۸۰ سانتي متر شده است.«
   سيل و فرسايش سريع خاك

بررسي هاي سيل گلستان نشان مي دهد كه سيل از نوع تند سيالب در 
باالدست و آبگرفتگي در مناطق آق قال، گوميشان، گنبد و... بوده كه سيل 
گرفتگي در طول ۱۵۰ كيلومتر رخ داده اس��ت. البته اثرگذاري عمليات 
آبخيزداري در غرب استان گلس��تان و زير حوضه هاي گرگان رود مثبت 
بوده است.  رئيس پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري با اشاره به نتايج 
بررسي سيل لرس��تان هم گفت: »از چهارم تا ۹ فروردين ماه در حوضه 
كشكان ۱3۷ ميلي متر به طور ميانگين بارش رخ داد و از ۱۱ تا ۱3 فروردين 
ماه در اين همين حوضه ۱۵3 ميلي متر بود. بررسي ها نشان دهنده اين است 

كه نقش تداوم بارش پررنگ تر از شدت بارش بوده است.«
وي اضافه كرد: »بررس��ي ها نشان مي دهد كه خس��ارات سيل در حوزه 
كشاورزي ۱3 هزار ميليارد تومان است البته شيوع بيماري هاي عفوني و 
انگلي از جمله خطرات پيش رو ناشي از سيل است. همچنين بر اثر فرسايش 
خاك ناشي از سيل ميزان رسوبات به ۱/۲ ميليارد مترمكعب رسيده است.« 
اما نكته حائز اهميت اينكه رئيس پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري 
با اشاره به تهيه اطلس »سيماي حوضه هاي آبخيز« كشور با انتقاد گفت : 
»پهنه بندي سيالب در حوضه هاي مختلف و نقشه مناطق سيل خيز تهيه 

شده است اما متأسفانه اين اطلس خاك مي خورد.«

محمدرضا هادیلوسيداحمد هاشمي اشكا

روستاي چم مهر لرستان به نام سمناني ها بازسازي مي شود 
استاندار سمنان به اشاره به اينكه استان سمنان بهترين خدمات     سمنان
را در كم�ك به مردم س�يل زده لرس�تان ارائه كرده اس�ت از 
بازس�ازي روس�تاي چ�م مه�ر لرس�تان ب�ه ن�ام م�ردم اس�تان س�منان خب�ر داد. 
عليرضا آشناگر گفت: در حوادث رخ داده استان سمنان، معين استان گلستان شد و در آن برهه با مشكالت 
جدي در شرق استان و منطقه كالپوش نيز مواجه شديم و به رغم اين مسئله كمك هاي امدادي، نيروهاي 
جهادي و مسئوالن سپاه استان در گلستان حضور يافتند.  وي از حضور يك هزار و 3۰۰ نفر از جوانان 
جهادگر دانشگاهي، كسبه، روحانيان و ديگر اقشار در منطقه لرستان خبر داد و گفت: كمك هاي نقدي و 

غير نقدي با هماهنگي استاندار لرستان از سوي ستاد مديريت بحران استان سمنان ارسال  شده است.

افزايش صادرات محصوالت كشاورزي از آذربايجان شرقي 
   آذربايجان شرقي رئيس سازمان جهادكشاورزي آذربايجان شرقي از صادرات ۲۹0 
ميلي�ون دالري محصوالت كش�اورزي در س�ال 1۳۹7خبر داد. 
اكبر فتحي با بيان اين مطلب افزود: صادرات محصوالت كشاورزي در سال گذشته از گمركات استان بالغ بر 
۲۹۰ ميليون دالر است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزايش ۹ درصدي برخوردار است.  وي گفت: 
آذربايجان شرقي در توليد اكثر محصوالت داراي مزيت نسبي آشكار بوده و مي بايستي زمينه سازي هاي 
الزم جهت رشد صادرات بخش كش��اورزي فراهم ش��ود.  فتحي ادامه داد: اقالم عمده صادراتي استان 
كشمش، لبنيات، گوجه فرنگي، آب سيب، كاهو و كلم است كه به بيش از 3۰ كشور مختلف نظير عراق، 

آذربايجان، ارمنستان، افغانستان، امارات، روماني، تركيه، يوگسالوي و روسيه صادر شده است. 
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