
پرندگان مهاجر، مهمان تاالب هاي 
آستارا  شدند

ــتين گروه پرندگان مهاجر با آغاز فصل سرما در نيمكره  نخس
ــتان گذراني وارد تاالب هاي شهرستان  شمالي زمين، براي زمس

آستارا در استان گيالن شدند.
ــتارا دراين باره به ايرنا  ــت آس رئيس اداره حفاظت محيط زيس
ــتيل» و «آق» آستارا در  زيبايي  ــاله تاالب هاي «اس گفت: همه س
ــت. از اواخر  وصف ناپذيري ميزبان انواع پرندگان نادر و مهاجر اس
ــال نيز پرندگاني مانند خوتكاي پرسفيد و بلدرچين  ــهريور امس  ش
به عنوان نخستين گروه از پرندگان مهاجر از مرزهاي شمالي ايران 
وارد كشور شده و در بسياري از تاالب هاي استان هاي شمالي نظير 

تاالب هاي آستارا فرود آمدند.
ــده پناهگاه حيات وحش  ــهروز قلي نژاد منطقه حفاظت ش ش
لوندويل، تاالب آق و تاالب استيل را جزو مناطق شكار ممنوع اين 
منطقه عنوان و تاكيد كرد: با متخلفاني كه قصد آزار و شكار پرندگان 

مهاجر را داشته باشند، به صورت قانوني برخورد مي شود.
ــفيد از گونه هاي  ــه قلي نژاد، بلدرچين و خوتكاي پرس به گفت

ــده به شمار مي روند  حمايت ش
و شكار آنها ممنوع است.

وي افزود: با توجه به شرايط 
اقليمي ورود پرندگان مهاجر تا 
اواخر اسفند به تاالب هاي آستارا 

ادامه مي يابد.
ــي  يك ــتيل  اس ــاالب  ت
ــاي  ــن قطب ه از مـــهم تري
 گردشگري در شهرستان آستارا 

محسوب مي شود. 
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 هشدار وزير بهداشت 

درباره  اضافه وزن روستاييان 
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: روستاييان هم 
به دليل تغيير سبك زندگي شان به اضافه وزن دچار شده اند و اين 

موضوع براي سالمت آنها، چندان مناسب نيست.
ــمي در مراسم كشوري روز  ــن هاش به گزارش ايرنا، سيدحس
ــهيد بهشتي افزود: به عنوان  ــگاه علوم پزشكي ش بهورز در دانش
ــط برخي روستاييان استفاده مي شود  مثال روغن نباتي جامد توس

كه براي سالمت آنها مضر است. 
وي خطاب به بهورزان حاضر در اين مراسم تاكيد كرد تا  درباره  
ــتفاده از روغن هاي يادشده در روستاها و ديگر  موارد مربوط به  اس

سبك زندگي آنها هشدارهاي الزم را بدهند. 
هاشمي اظهار اميدواري كرد  بهورزان در رابطه با تغيير سبك 
ــتاييان و از جمله تغذيه آنها، آموزش هاي الزم را ارائه  زندگي روس
ــتاييان را از ضررهاي احتمالي ناشي از مصرف مواد  بدهند و روس
ــت به موفقيت  مضر همچون روغن جامد آگاه كنند. وزير بهداش
طرح ايجاد شبكه بهداشت و گسترش آن در روستاها طي سه دهه 
اخيرا شاره كرد و گفت: هر چند اين طرح موفق بوده، اما در اين 30 
ــت كه بايد  ــال فقط به اين طرح نگاه كرده ايم و اين در حالي اس س

طرح را در سطح شهرها و كالنشهرها گسترش مي داديم. 
هاشمي با اشاره به كمبود بهورز در روستاها گفت: اكنون 5000 
ــكالتي  ــور كم داريم كه براي تامين اين نيرو با مش بهورز در كش
ــت درباره برخي تسهيالت از جمله  ــتيم.  وزير بهداش مواجه هس
ــاني بهتر به  ارائه مكمل ها و داروها به بهورزها براي خدمات رس
روستاييان گفت: بزودي مكمل هاي غذايي در اختيار بهورزها قرار 

داده مي شود تا آنها اين مكمل ها را به مادران و كودكان بدهند. 
ــازمان  ــاورزي س در همين حال معاون ترويج و آموزش كش
تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي نيز 
گفت: حدود 70 درصد بهره برداران بخش كشاورزي كشور باالي 
40 سال دارند كه نشان دهنده اين است كه جوانان روستايي رغبت 

به كشاورزي ندارند. 
ــور در  ــي آقايي با بيان اين كه 28 درصد جمعيت كش  مصطف
روستاها زندگي مي كنند و 51 درصد شاغالن بخش روستايي ما 
ــتند، افزود: 20 درصد بهره  برداران ما تحصيالت  كشاورزان هس
ــتند و ــواد هس ــواد و يا كم س  راهنمايي به باال دارند و بقيه بي س

ــم زمين هاي خرد زير پنج هكتار  ــد از بهره برداران ما ه  75 درص
دارند. اين كارشناس مسئول يادآور شد:  در بررسي هاي كه انجام 
ــده، طي چهار سال اخير حدود 57 درصد از كشاورزان نمونه ما  ش
ــواد بوده اند و مهم ترين دليل موفقيت آنان نيز  ــواد و بي س كم س

آموزش بوده است.

 شترهاى وارداتى آلوده 
به مرس در زابل

ــتان زابل از مشاهده بيمارى ِمرس (ويروس  فرماندار شهرس
كرونا) بين شترهاى وارداتى در قرنطينه هاى شهرستان زابل خبر 
ــود، واردات  داد و گفت: تا زمانى كه اين بيمارى كنترل و دفع نش
ــتار آن بايد  ــتان و همچنين كش و صادرات آن به داخل و خارج اس

ممنوع شود.
ــنگ ناظرى با بيان اين  كه مرس به سندروم تنفسى در  هوش
ــا ايرنا افزود: براى تعيين  ــت، در گفت وگو ب خاورميانه معروف اس
ــترهايى كه به اين ويروس مبتال شده اند، با مركز  تكليف وضع ش
ــتان مكاتبه خواهد شد تا براى معدوم سازى آنها اقدامات الزم  اس
انجام شود.وي همچنين از مسئوالن دامپزشكى و دانشگاه علوم 
پزشكى زابل خواست درباره اين ويروس تحقيقات بيشترى انجام 
دهند و به صورت تصادفى از تمام شترهاى موجود در سطح منطقه 
ــيوع اين بيمارى كشنده در سطح جامعه  نمونه گيرى كنند تا از ش

جلوگيرى شود.
ــى دام در اين  ــتارهاى خانگ ــاره به اين كه كش ــرى با اش ناظ
ــت و قصابان موظفند دام هاى  ــتان غيرمجاز و ممنوع اس شهرس
ــتار به كشتارگاه صنعتى محمدآباد انتقال دهند،  خود را براى كش
گفت: ويروس ِمرس بيمارى مشترك بين انسان و دام است كه از 
طريق شتر و خفاش منتقل مى شود و با توجه به نزديكى زمان ورود 
حجاج به منطقه، يك تيم از دانشگاه علوم پزشكى زابل كه از آغاز 
ــفر همراهشان بوده اند، در حال بررسى هستند كه خوشبختانه  س
ــنده ِمرس در ميان حجاج  تاكنون هيچ مورد مثبتى از بيمارى كش

گزارش نشده است.
ــه نقطه شهرستان زابل قرنطينه  ــتر وارداتى در س 250 نفر ش
شده اند و هنوز تصميم نهايى براى انتقال آنها گرفته نشده است.

شاليزارهاي مكانيزه از سال آينده
اجراي طرح تجهيز و نوسازي شاليزارها موجب افزايش بهره وري در توليد برنج و صرفه جويي در منابع آب خواهد شد

طرح ملي تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري كه محوري ترين 
طرح توسعه كشت برنج و افزايش بهره وري در اين بخش است و 
ــت 23 سال از آغاز اجراي آن هنوز به فرجام نرسيده،  پس از گذش
ــطحي حدود 105 هزار هكتار از  ــال آينده در س ــت از س قرار اس

شاليزارهاي مازندران، گيالن و گلستان آغاز شود.
محصول راهبردي برنج در استان هاي شمالي بويژه مازندران 
از اهميت بسزايي برخوردار است، طوري كه كشت آن در اقتصاد 
خانوارهاي اين استان نقش محوري دارد و درآمد بيشتر خانوارهاي 
منطقه از توليد برنج تامين مي شود. با اين حال هزينه باالي توليد، 
پايين بودن عملكرد، نبود كنترل و مديريت آب در مزارع و اتالف 
ــتن جاده دسترسي به مزارع و  آن، مصرف بي رويه نهاده ها، نداش
ــتغال در اين بخش  نبود بهره وري مطلوب از منابع آب و خاك، اش
را حتي گاهي زيانبخش و بدون سودآوري كرده است، طوري كه 
شاليكاران زيادي در سال هاي اخير از شغل آبا و اجدادي خود دست 

كشيده و به فروش شاليزارهاي خود روي آورده اند.
بنابراين طرح ملي تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري مي تواند 
ــكل و افزايش بازده توليد و  راهكاري براي برون رفت از اين مش
ــد كه گرچه اجراي آن بيش از ــت برنج باش  اقتصادي كردن كش

 20 سال پيش در كشور آغاز شده، اما پيشرفت محسوسي نداشته 
ــد و بنا به اعالم  ــت.اين طرح از ابتداي دهه 70 در ايران آغاز ش اس
منابع رسمي تاكنون در استان مازندران حدود 45 هزار هكتار، در 
استان گيالن 68 هزار هكتار و در استان گلستان بيش از 63 هزار 
هكتار اراضي شاليزاري اجرا شده و اين در حالي است كه از حدود 
615 هزار هكتار سطح زير كشت برنج در كشور، حدود 540 هزار 

هكتار آن در سه استان مازندران و گيالن و گلستان قرار دارد. 
ــازمان جهاد  ــي س ــور فني و مهندس ــاك و ام ــر آب و خ مدي
ــه تاكنون فقط حدود 50 هزار  ــاورزي مازندران با بيان اين  ك كش
ــاليزارهاي مازندران زير پوشش طرح يكپارچه سازي  هكتار از ش
اراضي قرار گرفته است، به ايرنا مي گويد: اكنون 70 درصد كشت 
ــنتي انجام مي گيرد و به  ــتان به شيوه س ــاليزارهاي اس و كار در ش
ــاليزاري، هزينه توليد برنج  ــل پراكنده و خرد بودن اراضي ش دلي
ــان توليدكننده و  ــوده كه ادامه اين روند به زي ــدران باال ب در مازن
ــت؛ در حالي كه بهره وري بهينه، امكان مكانيزه  مصرف كننده اس
ــد تا 30 درصد و افزايش  ــردن كامل مزارع، كاهش هزينه تولي ك
ــازي و  ــد از مزاياي طرح يكپارچه س ــا 20 درص ــرد از 15 ت عملك

نوسازي اراضي شاليزاري است.
ــازي اراضي  ايرج صاعدي از ادامه اجراي طرح تجهيز و نوس
ــاليزاري اين استان از سال آينده خبر مي دهد و يادآور مي شود:  ش
ــه سال در سطح ــت اين طرح از منابع فاينانس به مدت س  قرار اس

 45 تا 50 هزار هكتار اراضي شاليزاري اجرايي شود.
ــاره به انجام مقدمات اجراي اين طرح تاكيد مي كند:  وي با اش

ــت در صورت عملي شدن اين طرح در دولت يازدهم،  بديهي اس
اقدام مهمي براي مدرن شدن شاليزارهاي استان مازندران برداشته 
ــد.مدير آب و خاك و امور فني و مهندسي سازمان جهاد  خواهد ش
كشاورزي مازندران سطح اراضي شاليزاري مازندران را 220 هزار 
ــتان مازندران حدود 39 درصد  هكتار اعالم كرده و مي افزايد: اس
سطح كل برنج كاري كشور را تشكيل مي دهد كه با توليد ساالنه 
ــفيد، 47 درصد كل توليد و معادل 43 درصد  900 هزار تن برنج س

نياز داخلي برنج را به خود اختصاص داده است.

 كمبود اعتبارات مشكل اصلي اجراي طرح
معاون توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي مازندران نيز با 
تاكيد بر ضرورت اجراي طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري 
مي گويد: حدود 80 درصد طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري 
ــال هاي 80 تا 86 اجرا شده و نبود منابع اعتباري عمده ترين  در س

دليل تاخير در اجراي كامل اين طرح است.
ــون و مقررات و نحوه  ــهيدي فر با بيان اين  كه قان عزيزاهللا ش
ــت، مي افزايد: وزارت  اجرا از ديگر موارد تاخير اجراي اين طرح اس
ــاورزي بحث آبياري تحت فشار و آبياري قطره اي را به  جهاد كش
طور جدي پيگير مي كند و از اين رو ضرورت مكانيزه شدن اراضي 

كشاورزي نيز بيش از پيش احساس مي شود. 
ــاورزي نيازمند  ــدن اراضي كش وي با بيان اين كه مكانيزه ش
ــت، تصريح مي كند:  ــازي اراضي اس ــراي طرح تجهيز و نوس اج
مشكالت كشت پاييزه در اراضي كشاورزي با اجراي طرح تسطيح 
ــهيدي فر  ــازي اراضي به كلي طرف مي شود.ش ــز و نوس و تجهي
ــطيح و تجهيز و نوسازي  ــتقبال كشاورزان از اجراي طرح تس اس
اراضي را مطلوب اعالم كرده و مي گويد: 85 درصد هزينه اجراي 
ــرح را دولت پرداخت خواهد كرد كه فرصت خوبي را براي  اين ط

همكاري شاليكاران به منظور اجراي طرح فراهم مي كند.

 تسطيح 105 هزار هكتار شاليزار
رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران نيز دراين باره يادآور 
مي شود: براساس برنامه وزارت جهاد كشاورزي، 105 هزار هكتار 
ــتان هاي گيالن، مازندران و گلستان تا چهار  ــاليزارهاي اس از ش
ــود كه بيشترين سهم با 50  ــطيح و تجهيز ش ــال آينده بايد تس س
ــت. دالور حيدرپور مي افزايد:  هزار هكتار مربوط به مازندران اس
خط اعتباري اجراي طرح تسطيح اين وسعت از شاليزارها در قالب 
ــت. وي تنها راه حفظ  ــده اس فاينانس با همكاري چين تامين ش
ــتان را افزايش درآمد و  ــاورزي در اس توليد پايدار محصوالت كش

ــاورزان مي داند و تاكيد مي كند: براي  ــن قدرت خريد كش باالرفت
رسيدن به اين هدف بايد طرح تسطيح، نوسازي و يكپارچه سازي 
اراضي اجرا شود تا كشاورزي هر چه سريع تر از حالت سنتي خارج 
ــود.حيدرپور مهم ترين مشكل در اجراي طرح تسطيح اراضي  ش
ــات اجتماعي عنوان  ــاورزي را پس از تامين اعتبار، موضوع كش
ــفيدان،  ــئوالن و مردم بويژه ريش س كرده و مي گويد: تمامي مس
ــوراي اسالمي روستاها، بخشداران و فرمانداران بايد  دهياران، ش

در اين زمينه همكاري و مشاركت جدي داشته باشند. 
ــازمان جهاد كشاورزي مازندران با بيان اين كه اين  رئيس س
ــازي شاليزارها گام  ــازمان با تامين اعتبار براي تسطيح و نوس س
ــتان هاي شمالي برداشته و تا  ــعه كشاورزي اس بلندي براي توس
ــطيح و نوسازي را پرداخت  85 درصد هزينه هاي اجراي طرح تس
ــود كه همكاري كشاورزان در اجراي طرح  مي كند، يادآور مي ش
ــند با تسطيح و زهكشي  ــيار مهم است. آنها بايد مطمئن باش بس
ــادي پيدا كرده و درآمد و  ــاليزاري، فعاليت توجيه اقتص اراضي ش

قدرت خريد كشاورزان چند برابر مي شود.
ــطيح اراضي بايد در  ــه گفته وي، با توجه به اين كه طرح تس ب
شش ماه دوم سال همزمان با فصل بارندگي اجرا شود، برنامه ريزي 

دقيق در اين زمينه مهم است.

اكنون 70 درصد كشت و كار در شاليزارهاي استان مازندران به شيوه سنتي انجام مي شود/ عكس: جام جم 
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 تراز درياچه اروميه نسبت به 
سال گذشته هنوز پايين است

مدير كل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي با بيان اين كه 
در پي بارندگي   روزهاي اخير در حوضه آبريز درياچه اروميه، سطح 
ــانتي متر افزايش يافته است، گفت: اما هنوز اين  تراز درياچه 9 س
ــطح نسبت به سطح تراز درياچه در سال گذشته 40 سانتي متر  س

كمتر است.
ــه اروميه تا پايان  ــطح تراز درياچ ــن عباس نژاد افزود: س حس
ــهريور امسال به 1200/15متر رسيده بود كه بر اثر بارش هاي  ش
ــه 1270/24 متر  ــانتي افزايش اكنون ب ــا 9 س ــاي اخير، ب روزه
ــت. با اين حال بارندگي ها در آذربايجان غربي نسبت  ــيده اس رس
ــان مي دهد.وي با بيان  ــته 18 درصد كاهش نش ــال گذش به س
ــراف درياچه اروميه و احياي  ــه طرح انتقال آب به جزاير اط اين ك
تاالب هاي اقماري از مهم ترين اقداماتي است كه توسط سازمان 
ــت براي نجات درياچه اروميه انجام شده است، يادآور  محيط زيس

شد: اكنون تقريبا تمام اين تاالب ها احيا شده است. /  مهر

 دائمي شدن
 طرح تردد زوج و فرد در مشهد

مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري مشهد با 
ــهد  ــدن طرح تردد زوج و فرد در مش بيان اين كه احتمال دائمي ش
ــرح ادامه يابد تا تمام  ــده اجراي اين ط ــود دارد، گفت: مقرر ش وج
گزارش هاي آن به شوراي ترافيك استان ارائه شود و اين موضوع 

بزودي در شوراي ترافيك استان مطرح مي شود.
ــيدمهدي امامي ميبدي با بيان اين كه اگر شوراي ترافيك  س
ــز تائيد كند اين طرح ادامه خواهد يافت، درمورد تعداد تخلفات  ني
ــه طرح نيز افزود: در طرح زوج و فرد اطراف حرم رضوي  در منطق

ــعي  ــته كه با نصب دوربين ها س  20 درصد تخلفات افزايش داش
ــترش طرح  ــم اين تخلفات را كاهش دهيم.وي در مورد گس داري
ــترش دامنه اين طرح فعال در برنامه  ترافيك نيز تصريح كرد: گس

شهرداري و شوراي ترافيك استان قرار ندارد. /  فارس

آغاز مطالعه ساخت بندر دوم آستارا
فرماندار بندر مرزي آستارا از آغاز مطالعه براي احداث بندري 
ــان براي  ــي كارشناس ديگر در اين منطقه خبر داد و گفت: بررس
ــاري خواهد  ــا قابليت فقط تج ــب اين بندر كه ب ــي مناس جانماي
ــفقي با بيان اين كه  ــت. سيروس ش ــده اس بود، هم اكنون آغاز ش
ــكله بندر چند  ــادرات كاال اكنون از تنها اس ــوع واردات و ص مجم
ــتارا انجام مي شود كه نسبت به سال گذشته افزايش   منظوره آس
سه برابري داشته و با استقبال بازرگانان روبه رو شده است، افزود: 
عواملي همچون واقع شدن آستارا در مسير كريدور شمال جنوب، 
نوستراك و تراسكا، واقع شدن در مسير ترانزيتي روسيه با عراق و 
تركيه، كوتاه بودن فاصله شهرستان با منابع فوالد غرب كشور و 
ــترش روابط همه جانبه ايران با كشورهاي حاشيه درياي خزر  گس
ــاخت هاي شهرستان با جديت،  ــبب شده است تا تقويت زيرس س

مطرح و دنبال شود./    ايسنا

برگزاري جشنواره  آفتابگردان 
ــتي و گردشگري استان  مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس
كرمانشاه از برگزاري سومين جشنواره گردشگري آفتابگردان در 

شهرستان سنقر و كليايي خبر داد.
علي فعله گري با بيان اين كه اين جشنواره سه شنبه (بيست و 
ــود، افزود: شهرستان سنقر و كليايي يكي  دوم مهر) برگزار مي ش
از قطب هاي توليد آفتابگردان در كشور است و اين جشنواره نيز با 
ــود كه بتواند تخمه آفتابگردان اين منطقه  اين هدف برگزار مي ش
ــطح جهاني به  ــوري و حتي در س ــه عنوان يك برند برتر كش را ب
گردشگران معرفي كند.وي با اشاره به اين كه محل برگزاري اين 
جشنواره در بقعه مالك؛ يكي از آثار تاريخي شهر سنقر، خواهد بود، 
يادآور شد: در قالب اين جشنواره، بازي هاي بومي محلي منطقه نيز 
اجرا و نمايشگاهي از صنايع دستي شاخص اين منطقه به معرض 

ديد عموم گذاشته خواهد شد./   ايسنا

 نجات كوسه غول پيكر
 توسط غواصان سپاه

يك كوسه غول پيكر 4/5 تني كه در تور صيادان به دام افتاده 
ــپاه  ــط غواصان و تكاوران يگان ويژه نيروي دريايي س بود، توس
نجات يافت و پس از مداوا در آب هاي عميق اطراف جزيره فارور 

خليج فارس رهاسازي شد. 
به گزارش روابط عمومي سپاه، در پي درخواست كمك يكي از 
شناورها و لنچ هاي صيادي از واحدهاي گشت دريايي يگان ويژه 
ــپاه مبني بر اين كه يك حيوان غول پيكر در تور  نيروي دريايي س
ماهيگيري اين شناورها گرفتار شده و آنها را با خود مي كشد و امكان 
ــده وجود ندارد، واحد شناوري و  ــازي تور و حيوان گرفتار ش آزادس

غواصي اين يگان به كمك شناورهاي مددجو شتافت. 
ــود  ــه چند متري كه گفته مي ش بر پايه اين گزارش، اين كوس
ــت، پس از گرفتار آمدن  ــه ببري اس از نوع خاص و از خانواده كوس
در تور ماهيگيري صيادان در حالي كه زخمي هم شده بود، شناور 
ــيده كه با كمك غواصان يگان ويژه و پس  صيادان را با خود كش
ــپاه اين حيوان به نخستين حوضچه در  از اتصال به يدك كش س
ــد و در آنجا با كمك جرثقيل و در حالي  جزيره فارور انتقال داده ش
ــش ها در آب قرار داشت، باله و دم اين  ــمت اندام سر و آبش كه قس
ــد و پس از مداواي قسمت هاي زخمي توسط  حيوان از تور جدا ش
كارشناسان پزشكي نيروي دريايي سپاه، در آب هاي عميق جزيره 

فارور رها شد.  /  واحد مركزي خبر

ايران زمين

ــان، اصفهان و  ــتان هاى كرم ــر نيرو گفت: هم اكنون اس وزي
تهران در شرايط سخت آبى قرار دارند.

ــد  ــيه بازديد از س ــه گزارش ايرنا، حميد چيت چيان در حاش ب
ــد كرد و افزود:  ــزوم صرفه جويى در مصرف آب تاكي ــمپا بر ل مش
مديريت بهينه آب راهكارى مناسب براى برون رفت از اين وضع 
و رفع بحران آب است.وي با بيان اين كه احداث سد مشمپا نيازمند 
ــت، تصريح كرد: اعتبارات عمرانى  18هزار ميليارد ريال اعتبار اس
جوابگوى اين نياز نيست و براى تامين آن از سرمايه گذارى خارجى 

استفاده شده است.

ــركت آب منطقه اى زنجان نيز با  امير حميدنيا، مديرعامل ش
ــمپا بزرگ ترين سد خاكى در منطقه  ــد خاكى مش بيان اين كه س
ــت، گفت: هدف از اجراى اين طرح تامين ــمال غرب كشور اس  ش
ــتان  ــت هاى رجعين واقع در شهرس  41 هزار هكتار از اراضى دش
ــتان طارم و تامين 37 ميليون مترمكعب  زنجان و پاوه رود شهرس

آب مورد نياز شرب و صنعت منطقه است.
ــرفت فيزيكى اين سد 10 درصد است  به گفته وي ميزان پيش
ــد ساالنه 178 گيگاوات برق توليد و اشتغال 32 هزار نفر  و اين س

را تامين خواهد كرد.

ــازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر كشور از  قائم مقام س
ــتا» با فعال سازي 110 تيم امداد و  آغاز اجراي طرح «امداديار روس
نجات تخصصي در 200 روستاي استان خراسان رضوي خبر داد.

ــم آغاز به كار طرح امداديار روستا در  ــيف در مراس مجتبي س
ــتان، گفت: افراد محلي و بومي بهترين  ــتان درگز اين اس شهرس
كساني هستند كه به محض وقوع حادثه مي توانند به امدادرساني 

به حادثه  ديدگان در زمان طاليي، اقدام كنند.
به گفته وي بر اين اساس ارائه آموزش هاي عمومي و همگاني 
و حتي آموزش هاي تخصصي در جوامع محلي از اهميت بسزايي 

برخوردار است و به همين منظور نيز طرح جهادي تربيت امداديار 
روستا در كشور طراحي و اجراي آزمايشي آن در خراسان رضوي 

آغاز شد.
به گزارش مهر، حميد ره انجام، مديرعامل جمعيت هالل احمر 
ــتان قزوين نيز از راه اندازي پايگاه هاي امدادي در روستاهاي  اس
ــتان به منظور تسريع در عمليات امدادرساني در حوادث و  اين اس
كاهش آسيب ها خبر داد و افزود: براي اين منظور صد تيم امدادي 
در روستاهاي اين استان مستقر خواهد شد تا كار كمك رساني با 

سرعت بيشتري انجام شود. 

بحران آب در 3 استان آغاز فعاليت «امدادياران روستا» 

ــركت عمران و مسكن سازان استان همدان از  مديرعامل ش
احياي محله هاي قديمي شهر همدان خبر داد و گفت: در گذشته 
ــته كه اين محله ها به مرور زمان و  51 محله در همدان وجود داش
با اجراي طرح هاي تفصيلي و جامع شهري از هم گسسته شده و 
ــون فقط 18 محله و مركز محله همچنان باقي مانده كه قرار  اكن

است با توجه به پالن هاي قبلي مرمت و بازسازي شود.
محمدعلي اسدي با بيان اين كه پيشنهاد اين طرح در سال 91 
به وزارت راه و شهرسازي ارائه شد، در گفت وگو با مهر افزود: اين 
ــط  ــد تا اين كه از اواس طرح در آن زمان به داليل مختلف اجرا نش
ــهري ايران بر احياي اين  ــال 92 شركت عمران و بهسازي ش س
ــهر همدان به عنوان  مركز محله ها تاكيد كرد، به همين دليل ش
ــي در احياي مركز محله ها معرفي شد و هم اكنون  ــهر آزمايش ش

مطالعه آن آغاز شده است.

ــاره به اين كه بيش از ده ماه است كار مطالعاتي طرح  وي با اش
آغاز شده است، عنوان كرد: اكنون مطالعه طرح با سه ميليارد ريال 
ــات بسياري در اين زمينه  ــرفت دارد و جلس اعتبار 30 درصد پيش

برگزار شده است.
اسدي با بيان اين كه به منظور اجراي اين طرح بايد بخشي از 
كالبد مركز محله ها هم احيا و هم مرمت شود، گفت: بايد خانه هاي 
ــكل قديم مرمت كنيم تا  ــي و باارزش اين محالت را به ش تاريخ
پايگاه اجتماعي محله پابرجا بماند، به همين منظور خانه صالحان 

را در مركز محله گلپا خريداري كرديم.
ــركت عمران و مسكن سازان استان همدان با  مديرعامل ش
تاكيد بر اين كه مرمت، كف سازي، جداره سازي و مبلمان شهري 
از جمله مواردي است كه در احياي مركز محله ها انجام مي شود، 
ــايل نقليه از  ــازي محله ها از لحاظ ورود و خروج  وس افزود: آرام س

ــت كه در اين مراكز بايد انجام شود، زيرا  ديگر كارهاي مهمي اس
هم اكنون مهم ترين چالش در احياي مركز محله ها ورود و خروج 

وسايل نقليه است كه به تخريب اين مراكز منجر مي شود.
ــايش عمومي را از مهم ترين دستاوردهاي احياي  اسدي آس
ــد: با اجراي اين طرح هم رفاه  ــت و يادآور ش مركز محله ها دانس
ــد و هم ــن محله ها برقرار خواهد ش ــوزه نفوذ اي ــي در ح  اجتماع

ــر اقتصادي مي تواند حداقل براي خريد مايحتاج   به عنوان عنص
روزانه ساكنان و هم پايگاه فرهنگي و اجتماعي براي مردم باشد.

ــركت عمران و مسكن سازان با تاكيد بر اين كه قبل  مديرعامل ش
ــاخت هاي الزم از جمله برق، گاز و تلفن  از اجراي طرح بايد زيرس
به زيرزمين منتقل شود، خاطرنشان كرد: براساس پيش بيني هاي 
انجام شده اجراي طرح احياي مركز محله هاي كبابيان، حاجي و 

گلپا از ابتداي سال 1394 به طور رسمي آغاز خواهد شد.
ــوت در اجراي اين  ــهر پايل ــه گفته وي، همدان به عنوان ش ب
ــهري است كه سه مركز محله را به صورت همزمان  طرح تنها ش
ــازي  ــناس طرح بازس ــگاه و كارش ــتاد دانش احيا خواهد كرد.اس
ــي طرح ترافيكي در  محالت قديمي همدان نيز در ارتباط با بررس
محله هاي گلپا، كبابيان و حاجي گفت: شهرداري همدان به دنبال 
هويت بخشي به محله هاي قديمي همدان، احياي اين سه محله 
را در دستور كار دارد و بنا بر تفاهم نامه با دانشگاه هاي بوعلي و آزاد 
اسالمي شهرستان سه كارگروه معماري، شهرسازي و مطالعات 
اجتماعي شكل گرفته است.حسن سجادي زاده افزود: با گذشت 
9 ماه از آغاز اين طرح و برگزاري 40 جلسه در اين خصوص، اكنون 
دو هدف هويت بخشي به تاريخچه محله ها و ترغيب اهالي بومي 

براي ماندن در اين محله ها دنبال مي شود.

احياي هويت 3 محله قديمي در همدان
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