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درآمدزایی 100میلیارد تومانی دو گیاه در خراسان جنوبی

بیرجند -برداشت دو محصول گران قیمت آنغوزه شیرین و آویشن ،امسال  ۱۰۰میلیارد تومان
برای خراسان جنوبی ارزآوری خواهد داشت.
بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما «علیرضا نصرآبــادی» مدیــرکل جدید منابــع طبیعی و
آبخیزداری خراسان جنوبی گفت ۳۰۰ :هزار هکتار از مراتع استان دارای پوشش گیاهان دارویی
است که امسال از  ۱۰۰هزار هکتار آن با پوشش مناسب ،دو محصول آنغوزه و آویشن برداشت
میشود.
وی با بیان اینکه ســطح زیرکشت آنغوزه و آویشــن در استان مربوط به شهرستانهای طبس،
بشــرویه ،قائنــات ،نهبندان و فردوس اســت افزود :حدود یک هــزار بهرهبردار از اواســط تیر تا
اواسط شهریور محصول آنغوزه و آویشن را از مراتع استان برداشت میکنند.
وی ارزش برداشت امسال این دو محصول را حدود  ۱۰۰میلیارد تومان اعالم کرد و گفت :این
ارزآوری با برداشت  ۳۵تن آنغوزه و  ۱۰تن آویشن حاصل خواهد شد.
وی تأکیــد کــرد ۹۷ :درصد آنغوزه برداشــت شــده از مراتع اســتان بهصورت شــیرابه به کشــور
هندوســتان صادر میشود که این کشــور پس از فرآوری ،محصول را با نشان اقتصادی خود به
اروپا صادر میکند.

اجرای طرح توانمندسازی بانوان در مناطق کم برخوردار کرج

کرج -مسئول امور بانوان و خانواده فرمانداری کرج گفت :طرح توانمندسازی بانوان سرپرست
خانــوار در مناطق کم برخوردار این شهرســتان بــا راهاندازی کارگاه آموزشــی به همراه اعطای
مدرک و مجوز اشتغال به اجرا درآمد.
ســپیده غفاری افزود :در اجرای این طرح کارگاه اشــتغالزایی بانوان سرپرســت خانوار در خط
چهارحصار کرج راهاندازی شده است.
غفــاری گفت :بانــوان پس از آمــوزش و دریافت مدرک طــی دوره ،با معرفی بــه اداره میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مجوز کسب و کار دریافت خواهند کرد.
وی بیان داشت :اعطای تسهیالت بانکی مناسب جهت رونق فعالیت بانوان از دیگر امتیازاتی
است که اجرای این طرح به همراه دارد.
در مجموع در استان البرز  ۱۰۸هزار زن سرپرست خانوار شناسایی شده است.

ایران در ایران

دریافت عوارض از اسکله و تأسیسات تفریحی ساحلی ممنوع شد

بوشــهر  -هیــأت عمومی دیوان عدالــت اداری ،دریافت عوارض بر ایجاد اســکله و تأسیســات
تفریحی ساحلی را ممنوع اعالم کرد.
بــه گــزارش ایرنــا از دیوان عدالت اداری ،بهدنبال شــکایت از شــورای اســامی شــهر بوشــهر و
درخواســت ابطال بند  ۲۲تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی ســال  ۱۳۹۸شــورای اسالمی
شــهر بوشــهر از تاریخ تصویب ،مبنی بر دریافت عوارض بر اســتحصال (خشــک کردن دریا)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.
درنهایــت هیــأت عمومــی دیــوان عدالت اداری بــه موجب مــاده  ۲قانون اراضی مســتحدث
و ســاحلی مصوب  ۲۹تیر  ۱۳۵۴درباره عرض اراضی ســاحل و مســتحدث و حریم مربوط به
آن تعیین تکلیف شــده اســت و به موجب تبصره ماده  ۷قانون یاد شــده نیز مقرر شده ایجاد
اسکله برای دسترسی به دریا به منظور استفاده از تأسیسات تفریحی ساحل یا تعمیرگاههای
دریایی متعلق به بخش خصوصی براساس طرحی که برحسب مورد توسط وزارت اطالعات
و جهانگــردی بــا وزارت راه و ترابری پیشــنهاد و به تصویب وزارت جهاد کشــاورزی میرســد با
دریافــت اجــاره بها مجاز اســت و از طرفی با التفــات به اینکه معتقد به مــاده  ۴قانون تنظیم
بخشی از ضرایب مالی دولت مصوب  ۱۳۸۰اخذ هرگونه وجه از مردم توسط دستگاه اجرایی
بدون تجویز قانون ممنوع اســت بنابراین مصوبه مورد شــکایت ناظر بر عوارض اســتحصال
منصرف از عوارض پذیره بوده و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر
بوشهر است و ابطال شد.

دامگاه مرگ در هوتکها

 6کودک و یک معلم ظرف یک هفته در جنوب سیستان و بلوچستان غرق شدند
شیما جهان بخش

خبرنگار

فقــط در فاصلــه  7روز  6کودک
و یــک معلــم زن در هوتکهــای
جنوب سیســتان و بلوچســتان غرق
شــدهاند .اوایــل هفتــه پیــش بــود
کــه چابهــار رخــت ســیاه «رقیــه»،
«مریــم» و «یاســمین» و خانــم
معلــم را بــر تن کرد .هنــوز مدتی از
این حادثه نگذشــته بــود که باز هم
کودکــی دیگــر در «بلوچدرویــش»
جان خود را در هوتک از دست داد.
قربانــی کوچــک بعــدی هوتک هم
کودکی چهار ســاله بود که در بخش
«پــان» شهرســتان چابهــار غــرق
شــد .در پنجمین اتفــاق ،باز کودکی
در «پیرســهراب» غــرق شــد .ایــن
هفتــه پرحادثه با ســقوط دختربچه
 ۱۱ســاله در هوتکــی دیگر بــه اتمام
رســید امــا میدانیــم ایــن پایــان
سریال مرگهای خاموش در میانه
هوتکها نیســت و تــا زمانی که آب
لولهکشــی بــه ایــن مناطــق محروم
نرســد ،ســریال دردنــاک مرگهای
کــودکان سیســتان و بلوچســتان در
هوتکها پایان ندارد.
براســاس آمــار ،هرســاله در
فصل گرم ســال بیــش از  20کودک
در جنــوب سیســتان و بلوچســتان
در ایــن چالههــا غــرق میشــوند.
امــا ایــن بار فــوت  6کــودک تنها در
یک هفته ســبب شــده فریاد کمک
خواهــی مــردم نجیــب سیســتان و
بلوچســتان و ســاکنان ایــن مناطــق
برای حصارکشی هوتکها بلندتر از
همیشــه باشــد .آنها میگویند اینجا
پدرها یا بیکارند یا چشم دوختهاند
بــه یارانــه آخــر مــاه .عــدهای هم از
ســر اجبــار تــن بــه کولبــری دادهاند
برای همیــن دســت محلیها برای
کشــیدن حصــار دورهوتکها خالی
اســت .مــا عاجزانــه از مســئوالن
میخواهیــم بــا تعییــن بودجــهای
بــرای حصارکشــی هوتکهــا بــه
ایــن وضعیــت پایان دهنــد .ما پای
کار هســتیم ،مســئوالن مصالــح و
ابــزار را تأمیــن کننــد خودمــان کار
حصارکشی را انجام میدهیم.
ëëهوتکهــا تنهــا محــل تفریــح
کودکان
«اســماعیل ُدرتــاج» رئیــس
شــورای بخــش ُپــان که یکــی از دو
بخشی اســت که بیشترین هوتکها
در آنجــا حفــر شــده در گفتوگــو با
«ایــران» از کمبــود امکانــات در این
بخش میگویــد 116 :پارچــه آبادی
بخــش ُپــان را تشــکیل دادهانــد.

آبادیهایــی که در هرکدام  2هوتک
بــزرگ و  2الــی  3هوتــک کوچــک
بــه رســم پدرانشــان بــرای تشــنه
نمانــدن حفــر شــده اســت .از ایــن
 116آبــادی حــدود  90آبــادی آب
لولهکشــی دارنــد .البته تصور شــما
از آب لولهکشــی بــا مــردم اینجــا
متفاوت اســت .اینجا آب لولهکشی
بهداشــتی و قابل آشــامیدن نیست
و مردم برای شستوشــو و احشــام
از آن اســتفاده میکننــد .در چنیــن
شرایطی هوتکها تنها تأمینکننده
آب هستند.
گرمــای بــاالی 50درجــه و نبــود
ســرگرمی برای بچهها باعث شــده
آمــار قربانیــان هوتکهــا درفصول
گــرم و تابســتان بــاال بــرود .اینجــا
بچههــا امکانــات تفریحــی ندارنــد
و همیــن نداشــتهها باعــث شــده تا
بــرای آب بــازی نزدیــک هوتکهــا
شــوند و گاهــی خانــوادهای را تــا
قیامت داغدار کنند.
رئیــس شــورای بخــش پــان
هزینــه حصارکشــی دور هــر هوتک
را بیــن 50تــا  60میلیــون ارزیابــی
میکند و میگوید :بارها خواستهایم
خودمــان دور هوتکهــا را محصــور
کنیــم امــا چــه کنیــم کــه دســتمان
خالــی اســت .برخــی از هوتکها را
با شــاخوبرگهای درختــان محلی
حصارکشــی کرده ایم ،اما بازدارنده
نیســت .وقتی خانوادههــا در تأمین
مایحتــاج اولیه زندگــی ماندهاند ما
چطــور بخواهیم بــرای خرید فنس
و ...کمــک کنند .خیرین بارها کمک
ی گرفتن
کردهاند امــا ماجرای قربان 
هوتکهــا جــدی شــده و میطلبــد
دولــت در ایــن زمینــه نیــز بــه یاری
مردم بیاید .البته بنیاد مستضعفان
فنس خریده ،اما بودجه خرید میله
را ندارد .ســازمانهای دیگــر بیایند
پای کار ،سیستانو بلوچستان کمتر
شاهد مرگ کودکانش میشود.
ëëجمعآوری هوتکهــا تا تأمین آب
پایدار ممکن نیست
«محمدامین شکری» ،فرماندار
دشــتیاری هــم بــا تأکیــد بــر اینکــه
جمــعآوری یا کــم کــردن هوتکها
تــا زمانــی کــه شــبکه انتقــال آب
کامــل و تأمیــن آب پایــدارنباشــد،
امکانپذیــر نیســت ،میگویــد :در
منطقه دشــتیاری  167روستاوجود
دارد کــه بــا اینکــه برخــی از آنهــا به
شــبکه آبرسانی متصل هستند یا به
صورت ســقایی آبرســانی میشوند
امــا اکثــر مــردم از ایــن هوتکهــا
بهعنــوان یــک منبــع آبیاســتفاده

ایرنا

میلیون و ۲۸۳هزار نفر جمعیت داشت و نرخ رشد جمعیتش هم حدود  ۱.۵درصد بود ولی
نگاهی به نتایج چهار دوره سرشــماری در اســتان از ســال  ۶۵به بعد حاکی از آن اســت که این
استان همواره با کاهش نرخ رشد جمعیت و افزایش سالمندی بویژه در روستاها که کانون تولید
و محور اقتصاد و تولید ثروت استان به شمار میرود ،مواجه بوده است.
طبق گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران ،نرخ رشد جمعیت در مازندران طی سه دهه گذشته
همــواره از میانگین کشــوری کمتــر و از دغدغههــای برنامهریزان اســتان بوده اســت .بهعنوان
نمونه طی نخستین سرشماری جمهوری اسالمی در سال  ،۱۳۶۵نرخ رشد جمعیت در کشور
۳.۹درصد و در استان مازندران ۳.۷درصد و در سرشماری سال  ،۱۳۹۵نرخ رشد جمعیت در
کشور به ۱.۷درصد و در استان مازندران به ۱.۳درصد تنزل پیدا کرد.
همچنیــن طبــق اعــام دبیرخانه شــورای ملی ســالمندان کشــور ،مازنــدران بــا ۱۳.۲۶درصد
جمعیت ســالمند پس از اســتان گیالن اکنون در زمره پیرترین استان جمعیتی کشور به شمار
میرود.
کارشناســان یکــی از دالیــل اساســی در کاهــش نــرخ زادآوری در اســتان را ســوای موضوعــات
اقتصادی ،معیشتی و فرهنگی؛ مسأله آسیبهای اجتماعی و افزایش طالق و کاهش ازدواج
در بیــن جوانــان میداننــد چراکه طی ســالهای  ۱۳۸۷تا ســال ۱۴۰۰تعــداد مــوارد ازدواج در
مازندران در مقایســه با مدت مشابه ۱۳ســال قبل آن ۴۴.۸دهم درصد کاهش و میزان طالق
هم در این مدت ۵۴.۳دهم درصد افزایش یافته است.
همچنین متوسط سن خانمها و آقایان در مازندران در زمان ازدواج اکنون به ترتیب به حدود
 ۲۷و ۳۱سال رسیده در حالی که این رقم در کشور به ترتیب  ۲۵و ۲۹سال است .این آمار به زبان
عامیانهتر بدین معنا اســت که متوســط سن ازدواج در استان ۲ســال از میانگین کشوری باالتر
است .سن ازدواج در سال  ۱۳۹۰در استان برای آقایان و خانمها به ترتیب  ۲۶و ۲۱سال بود.
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ایمن سازی هر هوتک  60میلیون تومان پول می خواهد

سرعتسالمندی 5برابرزادآوریاست
مازندرانگرفتارتلهجمعیتی

ســاری  -مدیــر ســامت ،جمعیــت و خانواده دانشــگاه علوم پزشــکی مازنــدران هشــدار داد:
وضعیــت نرخ رشــد جمعیت در اســتان بهدلیــل بیرغبتی زوجهــای جوان به فرزنــدآوری از
شرایط بحرانی عبور کرده و وارد مرحله فرابحرانی شده است.
به گزارش ایرنا ،سیدمحسن سلیمانی افزود :در زمان حاضر مازندران بهدلیل کاهش روزافزون
فرزندآوری در تله جمعیتی قرار گرفته و میزان نرخ رشد سالمندی در استان پنج برابر زادآوری
است.وی با بیان اینکه اکنون از مجموع جمعیت بیش از سه میلیون و ۲۸۳هزار نفری استان
طبق نتایج آخرین سرشــماری حدود ۵۰۰هزار نفر ســالمند هســتند ،گفت :مازندران در حال
حاضر رتبه نخست پیری جمعیت را در میان استانهای کشور دارد.
ســلیمانی توضیح داد :از سال  ۱۳۹۴تا ســال  ۱۴۰۰تعداد موالید در استان با ۳۵درصد کاهش
از ۴۶هزار و ۴۶۶نفر به ۳۰هزار و ۲۰۳نفر رســید و میزان باروری کلی هم در اســتان در این دوره
زمانی از  ۱.۵به  ۱.۲کاهش یافت.
وی با بیان اینکه میزان باروری عمومی در اســتان در ســال  ۱۴۰۰به کمتر از ۳۰در یکهزار تولد
برای خانمهایی که در سن باروری هستند کاهش یافته ،گفت :این رقم در سال  ۱۳۹۰طبق آمار
ثبت احوال ۵۰در یکهزار تولد بود.
مدیــر ســامت ،جمعیت و خانواده دانشــگاه علوم پزشــکی مازنــدران از آنچه کــه کمرغبتی
برای اجرای قانون جوانی جمعیت نامید ،انتقاد کرد و اظهار داشــت :با وجود تصویب قانون
حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیت در مجلس شــورای اســامی اما دســتگاههای اجرایی
بــه معنای واقعی رغبت چندانی بــرای اجرای دقیق این قانون ندارنــد و در این بین اصحاب
رســانه بــا افزایش آگاهی از قوانین افزایش جمعیت و سیاســتهای تشــویقی آن ،نســبت به
پیگیری وعدههای مســئوالن و مصوبات مجلس شورای اسالمی در ارتباط با افزایش زادآوری
بیشازپیش در تالش باشند.
اگر چه مازندران طبق نتایج آخرین سرشــماری نفوس و مســکن که ســال  ۹۵برگزار شــد ســه
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رئیس شورای بخش پالن سیستان و
بلوچستان هزینه حصارکشی دور هر هوتک
را بین 50تا  60میلیون ارزیابی می کند و
می گوید  :بار ها خواسته ایم خودمان دور
هوتک ها را محصور کنیم اما چه کنیم که
دستمان خالی است .برخی از هوتکها را با
شاخوبرگهای درختان محلی حصارکشی
کرده ایم ،اما بازدارنده نیست .وقتی خانواده
ها در تامین مایحتاج اولیه زندگی مانده اند ما
چطور بخواهیم برای خرید فنس و  ...کمک
کنند  .خیرین بارها کمک کرده اند اما ماجرای
ی شده و میطلبد
قربانیگرفتن هوتکها جد 
دولت در این خصوص نیز به یاری مردم بیاید
میکنند.
شــکری ،راهــکار جلوگیــری از
بــروز ایــن حــوادث را فنــس کشــی
هوتکها میدانــد و عنوان میکند:
بایــدکاری کــرد که دسترســی مردم
از برداشــت آب مســتقیم از ایــن
منبــع آبی ،بــه دو دلیل قطع شــود.
علــت اول ایــن اســت کــه هنــگام
برداشــت آب بــا ظــرف ،گل والی
بــا آب برداشــت میشــود و دلیــل

معلم یزدی برای آموزش یک دانش آموز فاصله  80کیلومتری را طی می کند
یک معلم ،یک دانشآموز در«مزرعه میرها»

یــزد  -صــدای آقــا معلــم در مدرســه
روســتای کوچک «مزرعه میرهــا» که با تنها
دانشآموزش به تمرین شعر «ای ایران ای
مــرز پرگهر  /ای خاکت سرچشــمه هنر  /دور
از تو اندیشــه بدان  /پاینــده مانی و جاودان»
مشغول است ،شنیده میشود و مردم روستا
از شــنیدن نجواهای این دو در کنار هم شــاد
میشوند ،آقا معلم هر روز با خوشامدگویی
و بدرقــه تنها دانشآمــوزش از این لحظات
دلخوش است.
«بازنشســته آمــوزش و پــرورش بــودم با
توجه به مشــکل کمبود آمــوزگار در اردکان،
دعــوت به کار بــرای آموزش را قبــول کردم،
وقتــی باخبر شــدم کــه یک دانشآمــوز پایه
پنجــم در روســتای مزرعــه میرهــا از توابــع
بخش خرانــق(اردکان) نیاز به آموزش دارد
و بــرای خانــوادهاش مقــدور نیســت که این
پسر را به مدرسهای در شهر بفرستند ،بدون
هیچ درنگی خود را به روســتا رساندم تا این
دانشآموز مجبور به ترک تحصیل نشود».
اینهــا صحبتهای معلم اســت که پس
از  ۳۰ســال خدمــت در آمــوزش و پــرورش
و بازنشســته شــدن در این شــغل به معنای
واقعی مقدس ،از دوران آرامش و استراحت
خود برای آموختن به دانشآموزش صرف
نظــر کــرده و ســعی در فراهمســازی تمــام
شــرایط آمــوزش بــرای ایــن نوجــوان دارد
و تمــام هــم و غمــش تــداوم تحصیــل این
محصل است.
ســیدعلی اکــرمزاده در گفت وگــو با ایرنا
اظهــار داشــت :مــن بــرای رضــای خــدا کار
میکنــم ۳۰ ،ســال خدمتگــزار جوانــان و
نوجوانــان میهنــم بــودهام و میدانــم برای
ساختن کشور نباید تنها به ارگانهای دولتی
متکــی شــویم ،بلکــه بایــد خودمــان نیــز به
کمک خانوادهها و فرزندانشان بشتابیم.
ایــن آمــوزگار ادامــه داد :تنها چیــزی که
مانــدگار اســت و تــا آخــر عمــر در ذهــن هر

دانشآموزی حک میشود ،خاطرات خوب
مدرســه رفتــن و در کنــار آمــوزگاران دلســوز
آموزش دیدن است ،چرا که بهترین درودها
و دعاهــای خیرشــان را بدرقــه راه معلمــان
خود خواهند کرد.
«عباس نوین اردکانی» معاون آموزشی
اداره آمــوزش و پــرورش اردکان گفــت :در
راستای تحقق شعار هیچ دانشآموزی نباید
از تحصیل محروم شــود ،مدرســه روســتای
مزرعــه میرهای بخــش خرانق تنهــا با یک
دانشآموز و یک آموزگار دایر مانده است.
وی افــزود :ســیدعلی اکــرمزاده آمــوزگار
هــر روز مســافت  ۸۰کیلومتــری اردکان تــا
روســتای مزرعه میرها را بــرای آموزش تنها
دانشآمــوز این مدرســه در مقطــع ابتدایی
رفــت و آمد میکند که باید قدردان ایثار این
معلم بازنشســته باشــیم که هنوز هم دلش
برای آموزش فرزندان این مرز و بوم میتپد.
وی اضافــه کــرد :در بخــش خرانــق
شهرســتان اردکان نیز کوچکترین هنرستان
بــا یــک رشــته بهعنــوان گردشــگری دایــر
اســت که ســه دانشآمــوز در آن به تحصیل
میپردازند.
معــاون آموزشــی آمــوزش و پــرورش
اردکان با بیان اینکه هنرستان کار و دانش به
منظور باال بردن ظرفیت گردشــگری بخش
خرانق دایر شده است ،تصریح کرد :در شهر
عقدا نیز کالسهایی با سه دانشآموز در سه
پایه تحصیلی دایر است.

دیگر موضوع بهداشــتی نبودن آب
اســت .در این خصوص به شــرکت
آب و فاضــاب اعــام کردهایــم از
محل اعتبارات دهیاریها ،اقدام به
احداث ایســتگاه برداشت آب(شیر
آب) در کنــار هر هوتــک کند .هزینه
اجــرای این طرح حدود  25میلیون
تومان است و با اجرای آن نه تنها از
بروز حوادثی همچون غرق شــدگی
جلوگیری میشــود بلکه آب هم به

شیوه بهتری در دسترس مردم قرار
میگیرد.
وی تأکیــد میکنــد :برعکــس
تصورها ،مردم برای تفریح و آبتنی
از هوتکها استفاده نمیکنند و اکثر
کســانی کهدچار حادثه میشوند در
واقع برای برداشــت آب به نزدیکی
چالههــا رفتهانــد و چــون زمیــن
شیبدار و به علت ساکن بودن آب
الیه رسوبات روی هم انباشت شده
و ســبب لیز شدن زمینهای اطراف
هوتــک میشــود .همیــن موضــوع
باعث ســر خوردن کســانی میشود
کــه بــرای برداشــت آب بــه هوتــک
نزدیک شدهاند.
ëëحفر هوتکها باید مجوزدار شود
شــکری در ادامــه بــا بیــان اینکه
والدیــن باید بیشــتر مراقب کودکان
خود باشند تا شــاهد چنین حوادث
تلخی نباشیم ،خاطرنشان میکند:
عامــل انســانی دلیــل نمیشــود که
مســئوالن نســبت بــه مراقبــت و
محافظــت از هوتکهــا کــم کاری
کنــد ،همه مــا مســئول هســتیم اما
شــوراها و دهیاریهــا مســئولیت
بیشــتری دارنــد؛ همــه دهیاریهــا
اعتبار حداقلی را دارند و باید از این
اعتبار برای بهســازی و حصارکشــی
هوتکها استفاده کنند.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه کنــدن
هوتکهــا نیــاز بــه مجــوز نــدارد،
میافزایــد :هــر کســی هــر کجــا
دلــش بخواهــد شــروع میکنــد بــه
خاکبــرداری وچالــهای بــه عمق 10
متر حفر میکند آن هم بدون هیچ
مجــوزی .در واقــع ضــروری اســت
تمهیداتــی اندیشــیده شــود که این
خاکبرداریها با مجوز انجام شود تا
حداقل برای محفوظ شــدن اطراف
آنها کار بیشتری انجام شود.

ëëاســتفاده از هوتک با زندگی مردم
عجین شده
«عبدالصمــد پنــاد» بخشــدار
پیرســهراب هم کــه آخریــن حادثه
ایــن هفتــه در آنجا اتفــاق افتاده در
این خصوص به «ایــران» میگوید:
ایــن دختربچــه ،ششــمین نفــری
اســت کــه در هفتــه گذشــته در پــی
غــرق شــدن در هوتکهــا مــردم
اســتان را داغــدار کــرده اســت .این
بچــه که همــراه بــرادرش بــا هدف
ســیراب کــردن دام کنــار هوتکی در
نزدیکی روســتای زهرآپ رفته ،ســر
خــورده و داخــل آب افتــاده و غرق
شــده اســت .البتــه روســتای محــل
زندگــی ایــن کــودک آب لوله کشــی
داشته اما فرهنگ منطقه به نحوی
است که استفاده از هوتک با زندگی
مردم عجین شده است.
وی فرهنگســازی را یکــی
ازمهمتریــن راهکارهــا میدانــد و
میافزایــد :درســت اســت کــه نبود
امکانــات و عــدم فنــس کشــی از
اصلیتریــن دالیــل ایــن حــوادث
اســت اما ضروری اســت خانوادهها
هم با جدیــت بیشــتری از فرزندان
خود مراقبت کنند.
ëëبــرای حصارکشــی بــه اعتبــار نیاز
داریم
«مهــرداد آرام» ،بخشــدار پــان
هــم با بیــان اینکــه  41نفــر از اهالی
روســتاهای چابهــار و دشــتیاری در
 11ســال اخیــر در هوتکهــا جــان
باختهانــد ،میگویــد :میدانیــم که
هوتکهــا خطرنــاک هســتند اما در
این شرایط کم آبی وجود آنها برای
مردم ضروری است.
هر هوتک تــا  10هزار مترمکعب
آب میتوانــد ذخیــره و تا یک ســال
بدون اینکه بارانی ببارد دوام داشته
و مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .در
جــوار خانههــای روســتایی ســاخته
شــده و آب جمــعآوری شــده آنهــا
برای کشــاورزی ،اســتفاده احشام و
شــرب مورد اســتفاده قرار میگیرد.
البته هر ســاله کــودکان حیــن بازی
توشــوی
یــا برداشــت آب یــا شس 
ظــروف و لباس درون هوتک افتاده
و جان باختهاند.
بخشدار پالن خواستار تخصیص
اعتبــار الزم بــرای ســاماندهی و
الیروبــی اصولــی هوتکهــا شــده و
میافزایــد :بایــد مســئوالن در ایــن
زمینــه اقدامــات جدی تــری انجام
دهند تا با حصارکشــی و ساماندهی
هوتکها دیگر شــاهد جــان باختن
کودکان و زنان نباشیم.

شمارش معکوس برای بهرهبرداری ازبزرگترین پروژههای راهسازی استان باران

اختصاص  2هزار میلیارد تومان برای تکمیل شاهراههای ارتباطی گیالن

رشــت  -بــا اختصــاص  2هــزار میلیــارد
تومــان بــه پروژههــای آزادراه قزوین -رشــت
و راهآهن رشــت  -کاســپین در ســفر اســتانی
رئیس جمهور به گیالن ،پیشبینی میشــود
تــا پایــان ســالجاری ،بزرگتریــن پروژههــای
راهسازی استان گیالن به بهرهبرداری برسد.
تکمیل شبکه حمل و نقلی کشور بهعنوان
یک شــاهراه بینالمللــی و اتصال به شــبکه
ریلی کشور ،گیالن را با برخورداری از امکانات
عظیم بندری به گــذر ترانزیتی بینالمللی و
اصلیترین کریدور شــمال بــه جنوب تبدیل
میکنــد و ارتبــاط بــا بازارهــای منطقــهای و
دسترســی به بازار مصرف  ۴۰۰میلیون نفری
کشــورهای مشــترکالمنافع را بــا ســهولت
فراهــم میکند.عملیــات ســاخت پــروژه
راهآهن رشت  -کاسپین به طول  ۳۵کیلومتر
در  ۲قطعــه  ۷۱و  ۱۸کیلومتــر اجرا میشــود.
بر اســاس آمار زیرســازی قطعــات  ۶و  7این
محور در حال اجرا و عملیات اتصال پیر بازار
به بندر کاسپین نیز با شتاب آغاز شده است.
اهمیت پروژه راهآهن رشت  -کاسپین به
اندازهای اســت که آیتاهلل رئیســی در بهمن
ماه ســال گذشته در ســفر به گیالن در جریان
بازدید روند تکمیل راهآهن رشــت  -کاسپین
اظهــار کــرد :ایــن پــروژه یکــی از مهمتریــن
پروژههای ملی در گیالن و حتی کشــور اســت
کــه در صــورت بهرهبــرداری میتواند بخش
عظیمــی از پــروژه کریدور شــمال بــه جنوب
را تکمیــل کند.سرپرســت اداره کل ســاخت
و توســعه راهآهــن منطقــه  ۲دربــاره آخرین
وضعیــت پــروژه راهآهــن رشــت  -کاســپین
بــه ایرنا گفــت :برای تکمیــل این پــروژه ۶۰۰
میلیارد تومان از اعتبارت سفر رئیس جمهور
مصوب شده که تاکنون  ۲۰۰میلیارد تومان به
آن اختصاص یافته است.
محمد منجمی افزود :برای تأمین بخشی
از اعتبــارات ،نامــه نگاریهایــی انجام شــده
تــا بتــوان از طریق فاینانس داخلــی یا اختیار

تهاتر مطالبات پیمانکاران با اراضی در اختیار
وزارت راه ،این اعتبارات را تأمین کرد.
سرپرســت اداره کل ســاخت و توســعه
راهآهــن منطقــه  ۲یکــی از مشــکالت کنونی
پــروژه راهآهــن رشــت -کاســپین را تأمیــن
مصالــح مــورد نیاز بــرای اجــرای ایــن پروژه
عنــوان کــرد و افــزود :بهرهبــرداری پــروژه
راهآهن رشــت  -کاســپین در زمــان موعد (تا
پایــان امســال) منــوط بــه تأمیــن مصالح تا
یــک مــاه آینده (مجــوز برداشــت مصالح) و
تأمین بموقع بودجه اســت.وی با بیان اینکه
در صــورت تأمیــن منابــع ،تزریــق بموقــع و
تهیه مصالــح ،این پروژه تا پایان ســالجاری
تکمیل میشود ،گفت :پروژه رشت -کاسپین
 ۸۰درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و تاکنون
 ۱۲کیلومتــر روســازی آن انجام شــده اســت.
عالوهبــر این حدود هشــت کیلومتــر نیز ریل
خریداری شــد که در صورت اتمام زیرســازی
نصب میشود.اجرای پروژه رشت  -کاسپین
عالو ه بر اهمیت در حملونقل داخلی ،بار و
مسافر استان گیالن ،از نظر ایجاد یک کریدور
ریلــی جدید برای صادرات و واردات کشــور و
همچنین ترانزیت کاال از مناطق شمالی کشور
بــه خلیج فارس ،آبهــای آزاد بینالمللی و
دیگر کشورهای همسایه ایران نیز بسیار مهم
است.
 ëëآخرین حلقــه باقیمانده آزادراه قزوین-
رشت
آزادراه قزویــن  -رشــت نیــز یکــی از
مهمترین محورهای مواصالتی شمال کشور
بــه طول  ۱۳۸کیلومتر اســت که  ۱۳۰کیلومتر
آن از مسیر زیرعبور قرار دارد و هشت کیلومتر
باقی مانده آن حدفاصل منجیل تا رودبار در
باند رفت با پیشــرفت فیزیکــی قریب به ۸۰
درصد در حال اجراست.
معاون وزیر راه و شهرسازی در این ارتباط
اظهــار داشــت :بانــد رفــت آزادراه منجیــل
 -رودبــار بــا پیشــرفت فیزیکی قریــب به ۸۰

درصــد بهعنــوان آخریــن حلقــه باقیمانــده
آزادراه قزویــن -رشــت در صــورت تأمیــن
اعتبار مورد نیاز در سالجاری به بهرهبرداری
میرســد و ایــن اقدام گام مهمــی در تکمیل
کریــدور آزادراهــی شــمال -جنــوب کشــور و
افزایــش ظرفیتهــای بهرهبــرداری از بنــدر
امام خمینی در شــمال خلیج فارس اســت.
خیراهلل خادمی ایــن آزادراه را موجب حذف
گلوگاه ترافیکی آزادراه قزوین -رشت دانست
و افــزود :بهدلیــل اتصــال آزادراه بــه جــاده
موجــود ،ظرفیــت کل آزادراه با داشــتن یک
منطقــه بــا گنجایــش راه اصلی چنــد خطه،
کاهــش مییابد و بــا در نظر گرفتــن افزایش
ترافیــک عبــوری از ایــن آزادراه ،ایــن گلــوگاه
مشکل ســاز است و روان شدن کامل ترافیک
آزادراه تنها با احداث آزادراه منجیل  -رودبار
میســر میشــود.وی بــا اشــاره بــه توپوگرافی
ویژه منطقه و کوهســتانی بودن مســیر اظهار
داشــت :مســیر رفت ایــن آزادراه دارای چهار
دســتگاه تونــل به طول ســه کیلومتــر و هفت
ل یکهزار متر اســت که در
دســتگاه پل بــه طو 
حال حاضر حفاری تونلها به اتمام رســیده
و عملیــات اجرایــی بخــش عمــده پلهــای
مسیر نیز به اتمام رســیده است.معاون وزیر
راه و شهرســازی ارزش روز ایــن پروژه را بیش
از  ۲هــزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت :به
منظــور تکمیل عملیــات اجرایی بخشهای
باقیمانده مســیر حدود  ۵۰۰میلیــارد تومان
اعتبار مورد نیاز است.

