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افزایش شمار کودکان کار در همدان و شناسایی
 ۴۰کودک کــه  ۴نفر از آنها را دختران تشــکیل
میدهند هشــداری مبنی بر این است که اقدامات
برای ریشهکنی این معضل جوابگو نبوده و باید تغییر
رویه داد.
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان
همدان بابیان اینکه این دو عامل باعث شــده طی
یک ماه آخر فصل بهار و  ۳ماه فصل تابســتان تعداد
کودکان کار در همدان افزایش یابد ،گفت :طی  ۳ماه
نخست سال جاری  ۳۳کودک کار در استان همدان
شناساییشده بود که اکنون طبق آخرین آمار شمار
کودکان کار در این استان به  ۴۰نفر رسیده است.
شیران بابیان اینکه ســاماندهی این کودکان در

شمار کودکان کار در همدان افزایش یافت
مرکز آموزشــی حمایتی کودک و خانواده در حال
انجام است ،گفت :کودکان کار در رنج سنی  ۵تا ۱۷
سالتعریفمیشوند.
وی بابیــان اینکــه از مجمــوع کــودکان کار
شناساییشــده در اســتان همدان  ۴کودک دختر
هســتند ،گفت :مرکز آموزشــی حمایتی کودک
و خانــواده در شــهر همدان از وجــود یک مددکار
اجتماعی حرفهای و یک کارشــناس روانشناسی
ارشد بالینی بهرهمنداســت که معموالً شناسایی
کودکان کار توسط این دو نفر انجام میشود.

نیمی از روستاها فاقد شبکه آبرسانی هستند

قطعی آب گریبان
دماوند را هم گرفت

قیمت مرغ در کردستان
اوج گرفت

قیمت مرغ در کردســتان یک شــبه سیر
صعودی گرفت و از درب مرغداری تا سبد مصرف
کننــده راه دور و درازی پیموده اســت راهی به
گرانی بیش از ۵۰۰تومانی که مبهم است.
به گزارش فارس  ،از همان روزی که شخصی،
مــرغ بریان یک پــا را برای نشــان دادن ارادت
خودش به حضور حاکم شــهر برد ،دردسرهای
آدمیزاد با این پرنده شروع شد تا یک پای دیگرش
برای ما اهالی قرن  21زیاد هم مسئلهساز نباشد،
چون ما هم مانند حاکم آن وقتهای شــهر ،به
همان یک پای مرغ قانعیم.
مرغ در بازار ســنندج به  8هزار و  500تومان
رسید ،آن هم یک شــبه .گویی مافیایی شکل
گرفتــه تا قطب مهــم تولید مرغ گوشــتی که
اســتانهای همجوار را زیر پر و بالش میگیرد،
خود پرکنده بماند و سفرهاش گرانتر پهن شود.
همین باعث شد تا پای مرغ به کارگروه تنظیم
بازار اســتان باز شــود و پای ثابت این جلسه 2
ساعتهباشد.
اختــاف قیمت فاحش مرغ در کردســتان
نســبت به اســتانهای همجوار و کل کشــور
مسؤوالن را دست به کار کرده تا به دنبال سرنخ
اینگرانیباشند.

افزایش  30درصدی تولید
کلزا در جوین

یک هزار و  165تن کلزا در سال زراعی جاری
در شهرســتان جوین برداشت شد که نسبت به
پارسال  30درصد افزایش دارد.
به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما ،مرکز
خراســان رضوی ،مدیر جهاد کشاورزی جوین
گفت :امســال  500هکتار از کشــتزارهای این
شهرستان به افزایش  30درصدی تولید کلزا در
جوینکشت کلزا اختصاص یافته بود که محصول
 150هکتار آن به سبب شرایط اقلیمی و رعابت
نکردن مدیریت مزرعه از سوی کشاورزان از بین
رفت.
علیرضا هاشم آبادی افزود :جهاد کشاورزی
با تخصیــص یارانه کلزا ،پوشــش بیمه ای این
محصــول و راه اندازی مراکــز خرید تضمینی
شرایط مطلوب را برای کشت این محصول ایجاد
کرده است .وی گفت :اصالح خاک ،کنترل علف
های هــرز و افزایش عملکرد در کشــت بعدی
برخی از مزایای کشت دانه روغنی کلزا است.
هاشــم آبادی اظهار داشــت :روغن کلزا از
بهترین روغــن های خوراکی اســت و هدف از
کشت این گیاه تامین روغن مصرفی کشور است
و کنجاله آن نیز برای تغذیه دام مصرف می شود.
شهرســتان جوین دارای  12هزار بهره بردار
در بخش های کشاورزی ،باغداری ،دامپروری و
طیوراست.

شیران بابیان اینکه روند کار به این صورت است
که این افراد به محلهایی که بیشتر احتمال حضور
کودکان کار وجود دارد ،مراجعه میکنند ،گفت :پس
از ایجاد ارتباط بین کودک و این گروه ،آنها به مرکز
آموزشی حمایتی کودک و خانواده دعوت میشوند
و یکسری خدمات تخصصی به کودک و خانواده ارائه
میشود.
خطرات سوءاستفاده جنســی یا اعتیاد و حمل
مواد مخدر آســیبهایی جدی است که نمیتوان
بهراحتی از کنار آن گذشت

وی بابیان اینکه در گفتگو با خانوادهها خطراتی
که کودکان را تهدید میکند ،گوشــزد خواهد شد،
گفت :خطرات سوءاستفاده جنسی یا اعتیاد و حمل
مواد مخدر آســیبهایی جدی است که نمیتوان
بهراحتی از کنار آن گذشت.
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان
همدان بــا تأکید بر اینکــه خانوادهها و بهخصوص
مادران در دورههای آموزشی شرکت میکنند تا در
جریان آسیبهای ممکن قرار گیرند ،گفت :برنامهها
به نحوی پیش میرود که در ایام تابستان برای این

کودکان برنامههای هنری و ورزشی فنی و حرفهای
برگزارشود.
وی بابیان اینکه متأســفانه برخی خانوادهها هم
وجود دارند کــه فرزند خود را برای کســب درآمد
راهی کار میکنند ،گفــت :خانوادههایی در همدان
وجود دارند که بهعنوان نمونه پدر دچار اعتیاد است
و بهناچار کودک مجبور به تأمین مخارج آن خانواده
خواهدبود.
شیران بابیان اینکه موردهایی پیشآمده که تا ۳
بار کودک ساماندهی شــده اما بازهم او را در سطح
خیابانها و در حال کار میبینیم ،گفت :در خصوص
این قشر از کودکان با دادستان همدان وارد مذاکره
شدهایم تا برخورد الزم با خانواده صورت بگیرد.

ب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان
مدیرعامل شرکت آ 

کوتاه

قطعی آب به دماوند نیز رسید؛ باور این خبر
برای بسیاری که سابقه منابع آبی این شهرستان
را می شناســند ســخت اســت اما این پیامد
ویالسازی ها در این منطقه است.
شــهری که همواره به خــوش آب و هوایی
معروف بوده امســال و در فصل تابستان با توجه
به افــت آب های زیرزمینی و کاهش بارش های
فصلی درگیر قطعی آب شده است.
مردم دماوند عالوه بر قطعــی آب این روزها
شاهد قطع برق نیز هستند به گفته فرماندار ،این
خاموشی ها برگرفته از شهر تهران است.
به گــزارش ایرنا ،امســال مناطــق جنوبی
شهرستان دماوند همچون گیالوند ،روستاهای
مراء ،آینه ورزان ،زرین دشــت ،زان ،شــهرهای
کیالن و آبســرد و همچنین برخی مناطق شهر
رودهن با قطعی برق و گاها آب مواجه هستند.
یک شــهروندان دماوندی در گفــت و گو با
خبرنگار ایرنا از حضور مهاجران سایر شهرها در
فصل تابستان و ویالنشــینان گله کرد و گفت:
تعداد ویالنشینان در دماوند رو به افزایش است
و همین امر باعث شده اســتخرها پر آب شود و
مصرف آب افزایش یابد.
وی ادامــه داد :همچنیــن افزایش چاه های
غیرمجاز با توجه به ساخت و سازهای غیرمجاز
باعث شده آب های زیرزمینی افت شدید داشته
باشــند و این موضوع بــرای دماوندی ها نگران
کنندهاست.

چهارشنبه  27تیر  1397شماره 4003

ب و فاضــاب
مدیرعامــل شــرکت آ 
روستایی سیستان و بلوچستان میگوید:
از  ۵هــزار و  ۵۹۴روســتای سیســتان و
بلوچســتان ،دو هزار و  ۵۷۰روستا شبکه
آبرسانی دارند و بقیه که بیش از ۵۰درصد
روستاها را تشــکیل میدهند فاقد شبکه
آبرسانیهستند.
عبداالحــد ریگی میافزایــد :از میان
روستاهای فاقد شــبکه ،یک هزار و۳۰۰
روستا بهصورت تانکری و سقایی با سهیمه
 ۱۵لیتر در روز آبرسانی میشوند و بقیه هم
در انتظار آبرســانی سقایی هستند؛ ضمن
آنکه از  ۲هــزار و  ۵۷۰روســتای دارای
شبکه آبرسانی ،هماکنون براثر خشکسالی
 ۵۰۲روستا بهتازگی منابع خود را از دست
دادهانــد و در صف متقاضیان آبرســانی
سقاییقرارگرفتند.
از  ۳۷شهر سیســتان و بلوچستان ۱۶
شــهر در وضعیت بحرانی از نظر وضعیت
آب قرار دارند ،البته تعدادی شهر جدید نیز
به اســتان افزوده شده که قطعاً آنها هم با
بحرانکمآبیمواجههستند
ب و فاضــاب شــهری
مدیرعامــل آ 
سیســتان و بلوچســتان نیز میگوید :در
میان  ۳۷شهر سیســتان و بلوچستان ۱۶
شهر بحرانی از نظر وضعیت آب داریم .البته
تعدادی شــهر جدید نیز به استان افزوده
شــده که قطعاً آنها هم با بحران کمآبی
مواجه هستند به عبارتی بالغبر  ۶۰درصد
جمعیت استان در زمان پیک مصرف دچار
تنش آبی هستند .شهر زاهدان نمونهای از
کالنترین مجتمع جمعیتی استان است

که از این مسئله رنج میبرد.
محســن میرادی بابیان اینکه شرایط
سیســتان و بلوچســتان در زمینه منابع
آب بســیار ناپایدار اســت ،میافزاید :طی
سالهای گذشته در شهرهای استان ۱۳۴
حلقه چاه داشتیم که  ۳۴حلقه بهطورکلی
از بیــن رفت و از  ۱۰۰چــاه باقیمانده ۵۰
درصد آن غیرقابلشرب است.
از میان شهرها و روستاهای بیآب و در
تنش آبی سیســتان و بلوچستان ،چابهار
ضعیفترین شرایط را دارد؛ در واقع سرانه

دسترسی به شبکه آب در چابهار کمترین
در سیستان و بلوچستان و بهتبع کمترین
در کشور است.
رئیس شــورای اســامی شهرستان
چابهار میگوید :سرانه دسترسی به شبکه
آب در شــهر و روســتاهای چابهار با ۳۰۰
هزار نفــر جمعیت تنها  ۲۱درصد اســت
که پایینترین در کشــور است؛  ۹۰درصد
روستانشــیان چابهاری عمدتا در مناطق
ســاحلی فاقد شبکه آبرســانی هستند و
بهوسیلهتانکرآبرسانیمیشوند.

معینالدیــن ســعیدی در گفتوگو
بــا خبرنگار مهــر میافزایــد ۵۰ :درصد
شهرنشینان چابهار به شبکه آب دسترسی
ندارند و هماکنون بیش از  ۴۰۰روســتای
عمدتاً ســاحلی چابهار بهوســیله تانکر
آبرسانی میشــوند .در روســتاهای نوار
ساحلی چابهارنظیر «بریس» و «پسابندر»
بااهمیت ویژه شــیالتی برای کشــور و با
جمعیتی بالغبــر  ۶هزار نفر حتی یک متر
لولهگذاری هم صورت نگرفته است.
منطقیترین راهحل برای حداقل رفع

تنش آبی در شهرســتان ساحلی چابهار و
بعد از آن در سیستان و بلوچستان استفاده
از آبهــای اقیانوســی و شیرینســازی
آنهاست که بهگفته نماینده ولیفقیه در
سیستان و بلوچســتان دغدغه جدی امام
خامنهای(مدظلهالعالی)نیزاست.
آیتاهلل عباسعلی سلیمانی در گفتوگو
با خبرنگار مهر میگوید :به نظر میرســد
ســخن از محرومیت چابهار مخصوصا در
حوزه آب به مثابه این سخن باشد که ما لب
تشنه متحیر در کنار دریاییم ،به حمداهلل
نعمت دریا و آنهم نعمت دریای عمان که
تنها نقطه اتصال ما به آبهای آزاد جهانی
است جز پتانسیل های این منطقه و چابهار
است.
وی میافزاید :در نهایت باید سیســتم
آبشــیرین کن را توسعه بدهیم و نه فقط
چابهار و استان بلکه اســتانهای کویری
کشــورمان را هــم از این طریق ســیراب
کنیم ،تردیدی نیست که ایران در کمربند
خشکسالی قرار داد و بازهم تردیدی نیست
جنگ آینده جنگ آب اســت ،اگر بنا باشد
ما این جنــگ را خنثی کنیم باید شــیوه
بهرهبرداری از آب را سامان بدهیم.
نماینــده ولیفقیــه در سیســتان و
بلوچســتان و امام جمعه زاهدان تصریح
میکند :دولت بزرگوار در تمام ادوار از زمان
دولت ســازندگی مدیریت و ذخیرهسازی
آب را در قالب سدسازی شروع کرده ،مثل
سد «زیردان» ،اما با خشکسالی مواجه شد؛
سد آماده شــده اما خشکسالی سبب شد،
سد هم از آب الزم برخوردار نباشد.

ترافیک مشهد کالفه کننده است

جمعیت  ۳میلیونی مشــهد و سفر ســاالنه  ۲۵میلیون زائر داخلی و
خارجی به این شهر باعث شــده تا ترافیک در خیابان های مرکز مشهد
خصوصا در اطراف حرم مطهر رضوی کالفه کننده باشــد و باعث اتالف
زمان زیادی از زائران و مجاوران شود.
طی سال های گذشته توجه مدیریتی شهری به توسعه حمل و نقل
عمومی از جمله «بی آر تی» در هسته مرکزی مشهد بوده است
البته طی سال های گذشته توجه مدیریت شهری به توسعه حمل و
نقل عمومی ســریع در محدوده مرکزی شهر بوده به صورتی که در حال
حاضر خطوط اول و سوم« بی آرتی» مشهد که دارای خط مجزا برای رفت
و آمد هستند از این منطقه شهر عبور می کنند و مسافران بدون معطلی
در ترافیک به سرعت خیابان های شلوغ شهر را می پیمایند .عالوه بر این
چند ایستگاه خط سوم قطار شهری مشــهد نیز که عملیات احداث آن
در حال انجام است در خیابان های شلوغ هسته مرکزی مشهد جانمایی
شده است.
طبق آمار های سازمان ترافیک شهرداری مشهد روزانه  ۶۰تا یک صد
هزار خودرو وارد محدوده طرح زوج و فرد خودرو مشهد می شوند که ۱۷

دوربین نظارتی وظیفه کنترل عبور و مرور را بر عهده داشته و به صورت
میانگین  ۷تا  ۱۲هزار خودرو نیز به صورت غیر مجاز وارد طرح شده که هر
کدام ۲۰هزار تومان جریمه می شوند.
یکی از ســاکنان محدوده اجرای طرح ترافیک مشــهد در گفتگو با
خبرنگار مهر می گوید :اجرای طرح ترافیک در مشــهد چند سال پیش
آغاز شــد و در ابتدا برای ساکنان برچسب های خاصی که مجوز ورود به
طرح بود صادر می شــد و بعدا با اجرای طرح زوج و فرد ،این مجوزها نیز
صادر نشد و ساکنان باید مانند دیگر شهروندان یک روز در میان وارد طرح
ترافیکشوند.
مجتبی ایزدی تصریح می کند :هیچ تفاوتی بین ساکنان واقع در طرح
ترافیک و دیگر شهروندان وجود ندارد و ما نیز سعی می کنیم تا حد ممکن
از وسیله نقلیه شخصی در روزهای غیر مجاز استفاده نکنیم.
شــهروند دیگری که در محدوده ورود به طرح ترافیک قرار دارد می
گویــد :معموال زائران تمایل دارند در هنگام ورود به مشــهد با خودروی
شــخصی تا نزدیکی حرم مطهر رضوی بیایند و بــه دلیل اینکه اطالع
درستیازاجرایطرحترافیکندارندتوسطدوربینهاثبتتخلفجریمه

خبر

راههای روستایی آذربایجان غربی نیازمند آسفالت

معاون راهــداری اداره کل راهداری و حمل و نقل
جــاده ای آذربایجان غربی گفت :نیمــی از راه های
روستایی اســتان معادل چهارهزار کیلومتر شوشه و
خاکیاست.
ارسالن شکری در گفتگو با مهر با بیان اینکه هم
اکنون  ۵۰درصد از راه های روســتایی استان معادل
چهار هزار کیلومتر آســفالت اســت افزود :نیمی از
راه های روســتایی معادل چهار هزار کیلومتر هنوز
بصورت شوسه و خالی است و اداره راهداری و حمل
و نقل جاده ای آذربایجان غربی فقط وظیفه نگهداری
و ایمن ســازی محورهای مذکور را دارد و ساخت و
توسعه راهها مذکور به عهده اداره کل راه و شهر سازی
است.
وی با متوســط ارزیابی کــردن وضعیت راههای
اســتان گفت :این ارزیابی ها باید براســاس میزان
ترافیک و تــردد و اعتبارات اختصاصی انجام شــود
و توسعه مباحث نگهداری و ســاخت و توسعه باید
مستمر و همیشگی باشــد که برنامه ریزی های الزم
نیز در این خصوص انجام شده است.
شکری با بیان اینکه اســتان از نظر شبکه معابر
کشور در رتبه  ۱۱کشــوری قرار دارد اظهارداشت:
این استان با دارا بودن  ۱۲هزارو  ۵۰۰کیلومتر انواع
راهها شــامل  ۳۰۰کیلومتر بزرگراه ۷۰۰ ،کیلومتر
راه اصلــی و فرعی عریــض ،راه فرعی معمولی بین
شهری  ۲هزار کیلومتر ،راه روستایی  ۸۰۰کیلومتر
و راه های مرزی هزارو  ۵۰۰کیلومتر از استانها مهم

ارتباطی به شمار می رود.
وی ادامه داد :ایمن سازی و ارتقای ایمنی محورها،
حذف نقاط حادثه خیز به ویژه از مسیر های ترانزیتی
و شریانی منتهی به مناطق گردشگری و پایانه های
مــرزی از مهمترین برنامــه های ایــن اداره کل در
سالجاری است که در ســال  ۹۶بالغ بر صد میلیارد
تومانمجوزواعتبارنسبتبهعقدقراردادهایروکش
و لکه گیری اقدام کرده و هم اکنون در حال اجرا است.
شــکری با بیان اینکه طرح های راهســازی در
وســعتی بالغ بر  ۳۰۰کیلومتر هم اکنون در دست
اجرا یا مرحله عقد قرارداد اســت افزود :محور های
ارومیــه -تبریز ،محــور میاندوآب -شــاهین دژ-
تکاب -تخت ســلیمان ،محور ارومیه ـ میاندوآب،
بــوکان ـ شــاهین دژ ،ارومیه ـ اشــنویه ،خوی ـ
ایواغلی ـ بازرگان ،چالدران ـ قره ضیاالدین ،اشنویه
ـ پیرانشهر ـ سردشــت ،مهاباد ـ سردشت ،بوکان ـ
میاندوآب ـ سقز این راه ها را شامل می شود.
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استانها

خبر خشک شدن رودخانه
جراحی صحت ندارد

در پی انتشــار خبری درباره خشــک شدن
رودخانه جراحی ،سرپرست فرمانداری رامشیر
ضمــن تکذیب ایــن خبر به تشــریح موضوع
پرداخت.
پیرو انتشــار خبری در رابطه با خشک شدن
رودخانه جراحی ،ســید مجید حســینینژاد
سرپرست فرمانداری شهرستان رامشیر ضمن
تکذیب این موضوع اظهار داشــت :درجلســه
مدیریت بحران استانداری ،مسائل و مشکالت
آب و برق شهرستان با حضور مدیران سازمان آب
و برق ،آب و فاضالب شــهری و روستایی استان
مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
وی به کاهش سطح آب در پشت سد تنظیمی
شهدای رامشیر اشــاره و بیان کرد :اگر رها سازی
آب از سد مارون صورت نگیرد تاسیسات آبرسانی
مشراگه و روســتاهای مجاور با مشــکل روبهرو
میشود.
حسینینژاد در این جلسه از اداره آب و فاضالب
روستایی استان درخواست کرد نسبت به الیروبی
و اصالح وضعیت آبگیرها در تاسیســات مشراگه
اقدام فوری به عمل آورند.
وی در پایان با عنایت به مشکالت حوزه آب و
برق در کشــور ،اظهار امیدواری کرد که با رعایت
الگوی مصرف و برنامهریزی این دوره بحرانی نیز
پشتسرگذاشتهمیشود.

آتشگرفتن یکی از موتورهای
هواپیمای تهران -اهواز

اخبــاری در فضای مجازی مربــوط به آتش
گرفتن موتور یکــی از هواپیماهایی که از اهواز به
مقصد تهران در پرواز بوده منتشــر شد که مدیر
روابط عمومی فرودگاه بینالمللی اهواز در این باره
توضیحاتیارائهکرد.
با توجه به انتشــار اخباری در فضای مجازی
مربوط به آتش گرفتن موتور یکی از هواپیماهایی
که از اهواز به مقصد تهــران در پرواز بوده؛ مجید
مالیانی مدیر روابط عمومی فرودگاه بینالمللی
اهواز نیز در همین زمینه در گفتوگو با خبرنگار
تســنیم اظهار داشــت :این اتفاق مربوط به روز
دوشنبه است و در همان روز مشکل برطرف شد و
هواپیما نیز به پروازش ادامه داد.
بنا بــه گفتــه محمدرضا رضایــی مدیرکل
فرودگاههای خوزستان پرواز  MDتابان اهواز به
تهران ســاعت  20:45در حین استارت در موتور
شماره  2دچار حریق شد که اطفاء حریق توسط
خاموش کننده اتوماتیک در موتور خاموش شد.
مدیرکل فرودگاههای خوزستان همچنین از
برطرف شدن این مشکل پس از چهار ساعت و به
مقصد رسیدن مسافران خبر داد.

حریمکمربندیهایمازندران
نیازمندسازماندهیاست

میشوند.
محسن احمدی بیان می کند :درست است که اجرای طرح باید برای
همه به صورت یکسان انجام شود اما می شود برای زائران برای یک مرتبه
هم که شده استثناء قائل شــویم تا آنها در اولین مواجه به مشهد خاطره
بدیدرذهنشاننمایند.

آغاز بکار کارگروه ساماندهی سواحل شمالی

بیستوهفتمیننشستمشترککارگروهتخصصی
کمیته ساماندهی و مدیریت ســواحل استان مازندران
و با موضوع شــورای حفظ حقوق بیت المال استان های
شمالی روز سه شنبه دیروز در نوشهر آغاز شد.
به گزارش ایرنا  ،کارشناســان و مسئوالن شرکت
کننده در این نشســت دو روزه قرار است ضمن تبادل
نظر در ارتباط با ساخت و ســازهای ساحلی و دریایی
اســتان های مازنــدران ،گیالن و گلســتان  ،موانع و
مشکالت تاالب میانکاله را هم مورد بررسی قرار دهند.
این نشســت به منظور بررســی میزان همکاری
سازمان های دولتی ،مراجع قضایی  ،نیروهای مسلح،
شــهرداری ها با ســازمان بنادر و دریانوردی ،بررسی
تحقق مصوبه کارویژه مرز شــورای امنیت ملی مبنی
بر ایجاد شعب تخصصی از سوی قوه قضائیه به منظور
تســریع در رســیدگی به جرائم دریایی و جلوگیری
از اطاله دادرســی  ،ســاخت و بهره برداری از سازه ها و
تاسیســات دریایی از ســوی دســتگاههای دولتی ،
نظامی  ،انتظامی  ،مناطق آزاد تجاری  ،صنعتی و ویژه
اقتصادی ،شــهرداری ها و بخش خصوصی برپا شده
است .مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران که دبیری
کمیته ســاماندهی و مدیریت سواحل استان را در این
نشســت بر عهده دارد  ،گفت  :ساماندهی سواحل دریا
جزو وظایف بین دستگاهی بوده و همه باید در این حوزه
همکاری ،همراهی و هم افزایی داشــته باشند تا منابع
طبیعی و محیط زیست حفظ شود .محمدتقی انزانپور
افزود :امروز عدم دسترســی به سواحل جهت پایش

منطقه ای  ،تامین ماشــین االت برای آزاد سازی و قلع
و قمع ســازه ها و ارائه اسناد مالکیت ناشی از پیشروی
آب دریا توسط برخی افراد از جمله مشکالت سواحل
مازندران است که باید برای انها چاره اندیشی کرد .وی
گفت  :اسنادی که این افراد در گذشته به علت پیشروی
آب دریا دریافت کرده اند امروز بهانه ای شده تا بتوانند
به حریم ساحلی دســت اندازی کنند که تکلیف این
امر باید بر اســاس قانون مشخص شود .مدیرکل بنادر
و دریانوردی مازندران اظهار داشــت  :برای این منظور
باید به دنبال راهکارهای کارشناســی و اصالح قوانین
باشیم تا بتوانیم با یک وحدت رویه  ،در تمام شهرستان
های ساحلی از هرگونه تجاوز و ساخت و ساز در حریم
ساحلی جلوگیری کرد .انزانپور افزود  :طبق قانون برای
صیانت از ســواحل دریا و آزاد سازی حریم  60متری
باید ادارتی مانند منابع طبیعی و آبخیزداری  ،شرکت
آب منطقه ای  ،جهاد کشــاورزی با ســازمان بنادر و
دریانوردیهمکاریکنند.

سرپرســت معاونت مهندسی و ساخت اداره
کل راه و شهرسازی مازندران گفت :ساماندهی
و پاکسازی حریم کمربندیها و مدخل ورودی
شهرهای مازندران نیاز به عزم جدی دارد.
بهگزارشتسنیمسیدمحمدنظریدرجلسه
بررسی ساماندهی حریم کمربندیها و ورودی
آمل با بیان اینکه آمل تنها آزادراهی در مازندران
بوده که از مزایای کمربندی دو طرفه برخوردار
است اظهار داشت :متاسفانه این کمربندیها به
دلیل ساخت و سازهای غیرمجاز از آن سیمای
زیبای شهری افتاد و این برای چنین شهرستانی
مناسبنیست.
وی افزود :در مسیر این کمربندیها احداث و
بهسازی زیرگذرها طراحی شده که برای اجرای
آن بالغ بر  5.5میلیارد تومان برنامهریزی شــده
منتهی با این شرایط اقتصادی نیاز به تخصیص
بودجه ملی است و تالش نماینده مردم آمل در
مجلسرامیطلبد.
نظــری با اشــاره بــه مدخــل ورودی این
شهرســتان ،تصریح کرد :برای رســیدگی به
این مورد باید ابالغیه ای مبنــی بر واگذاری آن
به شــهرداری صورت گیــرد و توافقهای الزم
انجام شــود تا مدخل ورودی شهرستان آمل به
شهرداری واگذار شود.

ایجادبیمارستانمخصوص
سرطان در گیالن ضروری است

عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس
شورای اســامی در پاسخ به ســؤالی مبنی بر
الزام وجود یک بیمارســتان تک تخصصی برای
سرطان با توجه به آمار باالی سرطان در گیالن
گفت :در گیالن متأسفانه بیمارستان عمومی که
درمان همه بیماریها را دربر بگیرد وجود ندارد و
این باعث افزایش هزینه میشود
وی با ابراز نگرانی از آمار باالی سرطان در گیالن
به دلیل آبهای زیرزمینی و پسماند تصریح کرد:
وجود یک بیمارستان تخصصی ســرطان الزاماً
نیاز نیست چون بیمارستانهای رازی ،حشمت،
پورسینا و  ۱۷شهریور آمادگی علمی و تخصصی
درباره درمان سرطان را دارند ،هرچند بیمارستان
تخصصی پروفسور سمیعی نیز در الکان بااعتبار
 ۳۴میلیارد در حال ساخت است.

