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وضعیت نابسامان انباشت 
سیب درختی در کنار    
جاده های آذربایجان غربی

به رغم وعده مسئوالن و تشکیل جلسات متعدد 
غربی  آذربایجان  کشاورزان  حاصل  نیز  امسال 

کنار جاده های استان انباشته شده است.
نیز نتوانست  جلسات تکراری مسئوالن  امسال 
همانند سالهای گذشته وضعیت سیب درختی در 
آذربایجان غربی را سامان دهد و همچنان شاهد 
های  جاده  کنار  در  درختی  سیب  شدن  انباشته 

استان هستیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی 
 ۱۰۰ و  میلیون  یک  حدود  امسال  اینکه  بیان  با 
شده  برداشت  استان  باغات  از  سیب  تن  هزار 
صورت  به  تن  هزار   ۳۰۰ حدود  گفت:تاکنون 
کنسانتره  کارخانجات  توسط  صنعتی  سیب 

خریداری شده است.
ذخیره سازی  از  گویی،  و  در گفت  کرامتی  اکبر 
با  ۶۰۰ هزار تن سیب در سردخانه های استان 
محصول  این  صادرات  برای  بسترسازی  هدف 
درختی  سیب  تن  هزار   ۱۵ گفت:  و  داد  خبر 
استان نیز به کشورهای خارجی از جمله روسیه، 
ازبکستان، لیبی، مصر، هندوستان و افغانستان و 

... صادر شده است.
شهرستان   ۹ گذشته  سال  کرد:  تاکید  کرامتی  
استان در بحث سیب صنعتی درگیر بودند که با 
ورود به موقع دولت و سازمان تعاون روستایی 
و  هزار   ۴۲ توانستیم  تضمینی  خرید  بحث  در 
باغداران خریداری و  از  ۵۰۰ تن سیب صنعتی 
تحویل واحدهای فرآوری و کارخانجات بدهیم.
اضافه  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
بندی محصوالت کشاورزی  بسته  کرد: ظرفیت 
 ۲۲ حدود  در   ۱۴۰۰ سال  ابتدای  در  استان  در 
هزار تن بود که در حال حاضر به ۱۷۰ هزار تن 
در شش ماه افزایش پیدا کرده است و بر اساس 
نیازسنجی انجام گرفته برای متقاضیان نیز حدود 
تاسیس  جواز  و  اولیه  موافقت  تن  هزار   ۲۵۰

صادر شده است.
وی یادآور شد: بر اساس برنامه ریزی های انجام 
گرفته، امسال از محل خط اعتباری مکانیزاسیون 
کشاورزی، تسهیالت بانکی جهت خرید کامیون 
صادرات  رونق  منظور  به  دار  یخچال  های 

محصوالت کشاورزی تخصیص می یابد.

۱.۵ میلیون نفر از جمعیت 
سیستان و بلوچستان دچار 

تنش آبی شده اند
و  سیستان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
در  آب  تأمین  برای  حق آبه  تحقق  بلوچستان 
شمال و مرکز استان را ضروری دانست و گفت: 
۱.۵ میلیون نفر از جمعیت شمال و مرکز سیستان 

و بلوچستان دچار تنش آبی شده اند.
در  ها،  نمیه  چاه  از  بازدید  در  قاسمی  علیرضا 
طبق  کرد:  بیان  استان  آب  وضعیت  خصوص 
افغانستان به  ایران و  انجام شده فی مابین  توافق 
دلیل احداث سازه های جدید بر روی رودخانه 
کشور  در  آن  اصلی  سرشاخه های  و  هیرمند 
این کشور موظف شده است ساالنه  افغانستان، 
محل  در  آب  مکعب  متر  میلیون   ۸۲۰ میزان  به 
ورودی خاک ایران تحویل دهد که متاسفانه این 
توسط کشور  که  است  دهه   ۳ از  بیش  موضوع 

دوست و همسایه محقق نمی شود.
وی نتیجه این بدعهدی را تشدید بحران جدی 
خشکسالی و تغییر اقلیم دانست و افزود: دریاچه 
هامون که به عنوان یک تاالب بین المللی و یکی 
از دریاچه های بزرگ آب شیرین در دنیا شناخته 
تبدیل  ریزگردها  تولید  کانون  و  بیابان  به  شده، 

شده است.
وی افزود: از سال ۹۷ و بعد از سیالب ورودی 
به ایران که عمال برای افغانستان قابل کنترل نبود، 
نشده  رهاسازی  ایران  سمت  به  آبی  هیچ گونه 
به دشت مال  که  است، گاهًا سیالب های موقت 
مسیر  بادی  رسوبات  عمدتًا  و  هستند  معروف 
رودخانه است که با آب بسیار کم به سمت ایران 
سرازیر شده و در مبدأ ورودی خشک می شوند 

و هیچ گونه کمکی در تأمین آب ندارد.
و  سیستان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
ابتدای دهه ۷۰ کالنشهر  از  ادامه داد:  بلوچستان 
و  تصفیه خانه  انتقال،  خطوط  تکمیل  با  زاهدان 
و  شد  متصل  چاه نیمه ها  به  پمپاژ  ایستگاه های 
زاهدان در موقعیتی قرار دارد که در محدوده خود 
شهر و اطراف آن هیچ گونه منابع تامین آب شرب 
پایدار وجود ندارد. و بیش از ۶۰ درصد نیاز آبی 
ساکنین شهر زاهدان از چاه نیمه ها تأمین می شود.

 ۵ بر  مشتمل  که  سیستان  داد:  ادامه  قاسمی 
شهرستان و بیش از ۹۴۰ روستا و آبادی است، 

هیچ منبع آبی به غیر از چاه نیمه ها ندارد.
کرد  اعالم  بحرانی  را  منطقه  آبی  وضعیت  وی 
از  نفر  میلیون   ۱.۵ کنونی  شرایط  در  گفت:  و 
زاهدان(  استان)شهر  مرکز  و  شمال  جمعیت 
دچار تنش آبی شده اند و این در حالی است که 
هیچ منبع آب پایداری برای تأمین آب شرب این 

جمعیت وجود ندارد.
طرح های  مدت  این  طی  قاسمی،  اظهار  به 
برنامه ریزی  اجرا  برای  اضطراری  و  کوتاه مدت 
شده است که با توجه به محاسبات انجام شده 
وجه  هیچ  به  چاه نیمه ها  موجود  آب  میزان  در 
الزم  و  نیست  مردم  شرب  آب  نیاز  جوابگوی 
است در سطح ملی اولویت اول برای تأمین آب 
کشور  از  هیرمند  حق آبه  گرفتن  منطقه،  شرب 

افغانستان به نتیحه برسد.

مسکن مهمترین نیاز هر خانواده است که در اصل 
۳۱ قانون اساسی هم به آن اینطور اشاره شده که 
و  فرد  هر  حق  نیاز،  با  متناسب  مسکن  »داشتن 
خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت 
خصوص  به  نیازمندترند  که  آن ها  برای  اولویت 
روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را 
فراهم کند« که دولت سیزدهم نیز با تکیه بر این 
قانون، طرح نهضت ملی مسکن را راه اندازی کرده 

تا مردم را به این حق قانونی خود برساند.
 ۱۶ ساخت  کلنگ  جاری،  سال  اردیبهشت ماه  در 
هزار واحد مسکونی در استان قزوین به زمین خورد 
که در ابتدا به دلیل عدم اختصاص زمین برای این 
طرح با نارضایتی مردم مواجه بود؛ اما پس از دستور 
رئیس جمهور به نهادها و دستگاه های دولتی برای 
واگذاری اراضی مازاد، مشکل زمین در بسیاری از 

استان های کشور مرتفع شد.
در  عظیم  تحولی  که  است  روز   ۴۰ حدود  حاال 
تزریق  و  شده  ایجاد  کالن  ساز  و  ساخت  روند 
و  است  گرفته  صورت  پروژه  به  مالی  منابع 
پیمانکاران و مجریانی که در این مدت به تعهدات 
خود عمل نکرده بودند حذف شده و موانع از سر 
راه دیگر پیمانکاران برداشته شده است. انشعابات 
آب و برق انجام شده و اجرای پروژه روی ریل 
افتاده و واحدهای متقاضیان یک به یک در حال 
هم  صنعتی سازی  میان  این  در  و  است  تکمیل 
کلید  هر چه زودتر  مردم  تا  آمده  پروژه  به کمک 

خانه های خود را تحویل بگیرند.
طبق اعالم مسئوالن امر، کسانی که در این طرح ثبت 
آورده  باید  پروژه  برای حفظ سرعت  کرده اند  نام 
خود را به موقع واریز کنند تا طبق پیش بینی های 
صورت گرفته، هزار واحد تا پایان سال به خانواده ها 
تحویل داده شود و تا خرداد ۱۴۰۲ نیز هزار واحد 
سال  پایان  تا  که  امیداست  و  شوده  تکمیل  دیگر 

آینده تمامی واحدها به متقاضیان واگذار شود.
سیدعلی هاشمی، مدیرکل مسکن و شهرسازی استان 
قزوین در این باره به ایسنا می گوید: تاکنون ۶۵۰ 
هکتار زمین تخصیص یافته و ۳۲۷ هکتار هم زیر 
بار است. برخی دستگاه ها و نهادها کمک کردند 
قرار  پروژه  اختیار  در  را  مازاد خود  زمین های  و 
دادند و اگر در برخی شهرها اراضی دولتی وجود 
منتقل  همجوار  شهرهای  به  را  متقاضیان  نداشت 
با  و  ندارد  وجود  مشکلی  مجموع  در  و  کردیم 
این میزان زمین تمامی واحدها ساخته خواهد شد.

این مسئول عنوان می کند: میانگین واحدها ۸۵ متر 
تعریف شده و واحدهای ۹۰ متری و ۷۵ متری هم 
ساخته شده و به دنبال واحدهای کوچکتر هستیم که 
اگر متقاضیان در فرآیند پرداخت به مشکل برخوردند 
بتوانیم واحدهای کوچکی را به آنان تحویل دهیم 
ضمن اینکه در طرح مسکن مهر مشکل تراکم باال 
وجود داشت که در طرح نهضت ملی مسکن سعی 

کردیم واحدهای مسکونی با تراکم پایین باشد.
و  صنعتی  روش های  گفت:  مسکن  کل  مدیر 
نیمه صنعتی یکی از تدابیری است که برای انعقاد 
قرارداد و شروع کار با پیمانکاران مد نظر قرار گرفته 
که عالوه بر افزایش کیفیت، سرعت را نیز باال برده 
و پروژه اقتصادی و ارزانتر به دست مصرف کننده 
برسد که بر اساس آن پنل های سقف و دیوار که ۷۰ 
درصد واحد را تشکیل می دهد در شرکت ساخته 

شده و در محل ساختمان نصب می شود.
وی با اشاره به موضوع صندوق توسعه ملی بیان 
مسکن  تولید  جهش  قانون   ۳ ماده  در  می کند: 
زیرساخت ها  تأمین  برای  ملی  صندوق  موضوع 
درنظر گرفته شده و در آن منابعی وجود دارد که 
انتقال آن از سطح ملی به استان به نحوه عملکرد 
ما در سرعت ساخت پروژه بستگی دارد. منابعی 
در حال حاضر تزریق شده که فرآیند هزینه کرد 

آن باید توسط سازمان های مرتبط بررسی شود.
این مسئول با تأکید به اینکه در حال حاضر هیچ 
مانعی در مسیر ساخت و تحویل واحدها به متقاضیان 
وجود ندارد اضافه می کند: تنها یک نگرانی برای 
اینکه متقاضیان می توانند  آینده پیش بینی می شود؛ 
برابر با سرعت پیشرفت واحدها آورده مورد نظر 
را در دوره های مشخص شده واریز کنند یا خیر؟ 
به  فشار  کمترین  می کنیم  سعی  اما  داریم  نگرانی 
مردم وارد شود و در بخش اعطای تسهیالت هم 
هیچ مشکلی وجود ندارد و بانک مسکن به عنوان 

بانک عامل و اصلی بسیار همراه است.
هاشمی در خصوص طرح امتیازبندی متقاضیان طرح 
نهضت ملی مسکن می گوید: استاندار در جلسات 
متعدد پیگیر این امتیازبندی بودند که در حال حاضر 
در سطح ملی در حال بررسی است و در صورت 
ابالغ در استان هم با جدیت پیگیری خواهد شد که 
قطعاً این طرح در راستای دغدغه ما خواهد بود تا در 
مراحل مختلف هر متقاضی با واریز کردن ۴۰ میلیون 
یا ۱۰ و حتی یک میلیون تومان بتواند امتیازش را در 
سامانه مشاهده کند که این شفافیت در روند پیشرفت 

پروژه هم تأثیرگذار خواهد بود.
پیمانکاران  وی اظهار می کند: در فراخوان جدید 
کرد ضمن  خواهیم  توجه  شدن  صنعتی  به  حتمًا 
از شهرها طرح هایی در دست  برای برخی  اینکه 
بررسی است که به جای ساخت و ساز، زمین در 
ویالیی  به صورت  تا  گیرد  قرار  متقاضیان  اختیار 

اقدام به ساخت مسکن کنند.
در  قزوین  استان  شهرسازی  و  مسکن  مدیرکل 
خصوص نحوه نظارت بر کیفیت ساخت و سازها 
یکبار تشکیل جلسات  عنوان می کند: هر ۲ هفته 
کمیته های فرعی در بخش نهضت ملی مسکن در 
محل پروژه ها برقرار است و مدیران و معاونان از 
فنی  نظارت  و  دارند  نظارت  پروژه ها  بر  نزدیک 
محل  در  ویژه  به طور  و  شده  آغاز  هم  مهندسی 
پروژه مستقر هستند. تأکید بر این است که به هیچ 
وجه کیفیت کار، فدای سرعت پیشرفت نشود و 
از  پس  و  متوقف شود  کار  آمد  پیش  ایرادی  اگر 

مرتفع شدن مشکل، ادامه کار از سر گرفته شود.
عملکرد  بر  نظارت  نحوه  مورد  در  هاشمی 
بازوان  پیمانکاران  می کند:  خاطرنشان  پیمانکاران 
توانمند ما هستند و اگر سرعت در کار را شاهدیم 
عزیزان  این  تالش  حاصل  آن  از  مهمی  بخش 
است که در فرآیند سختگیرانه ای انتخاب شده و 
تاکنون عملکرد خوبی از خود نشان داده اند اما در 
این میان اگر پیمانکاری کوتاهی کرده یا مشکلی 
داشته با قاطعیت خلعید شده و هیچ ابایی از تغییر 
پیمانکاران  نداریم، گرچه که  نداشتیم و  پیمانکار 
درستکار هم مورد تشویق قرار گرفتند و در تزریق 

منابع با آن ها همکاری می شود.
همچون  را  فرسوده  بافت  نوسازی  ادامه  در  وی 
نهضت ملی مسکن عاملی برای بهبود کیفیت مسکن 
عنوان می کند و می گوید: بافت فرسوده استان قزوین 
۱۴۳۸ هکتار است که بیشترین مساحت آن با ۵۰۴ 
هکتار متعلق به شهر قزوین و کمترین آن با ۲۲ هکتار 

متعلق به شهر دانسفهان است.
و  مسکن  کل  اداره  می دهد:  ادامه  مسئول  این 
برای   ۱۴۰۱ سال  در  است  مکلف  شهرسازی 
بهسازی و نوسازی ۳۰۰۰ واحد مسکونی کمک 
کند و از ابتدای امسال تاکنون ۶۰۰ واحد مسکونی 
بافت  نوسازی  مزایای طرح  از  برخورداری  برای 

فرسوده اقدام کرده اند.
هاشمی بیان می کند: وام های ۳۵۰ میلیون تومانی 
بدون سپرده و تخفیف ۵۰ درصدی در پرداخت 
امتیازاتی است که دولت  عوارض صدور پروانه، 

برای این واحدها ارائه کرده است.
دولت بر اساس قانون جهش تولید و تأمین مسکن 
مصوب ۱۷ مرداد سال ۱۴۰۰، ساخت چهار میلیون 
برنامه خود  در  را  واحد مسکونی طی چهار سال 
و  آمده  به دست  اطالعات  طبق  که  است  گنجانده 
تعیین  زمان  از  زودتر  واحدها  کار،  پیشرفت  روند 
شده به دست متقاضیان خواهد رسید تا جمع قابل 
توجهی از خانوارها از هزینه های سرسام آور اجاره بها 
رها شده و بخشی از درآمد خود را صرف پرداخت 

اقساط مسکن خود کنند و صاحب خانه شوند.
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نهضت ملی مسکن؛
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت خبر داد؛ عزمی برای خانه دار شدن اقشار کم درآمد

وجود ۵۵۰۰ پروژه نیمه تمام بهداشتی و درمانی در کشور
 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت 
و  هزار   ۵ بهداشت  وزارت  سطح  در  گفت: 
آن  مورد   ۴۶۰۰ به  قریب  که  داریم  پروژه   ۵۰۰

پروژه های بهداشتی است.
استان  رسانه  اصحاب  جمع  در  رحیمی  بهروز   
قزوین اظهار کرد: قزوین یکی از استان های خیلی 
حوزه  همچنین  و  شناسی  بافت  حوزه  در  مهم 
اقتصادی است و نقش مهمی در کریدور شرق به 

غرب و شمال به جنوب کشور دارد.
وی افزود: از نظر حوزه سالمت زیرساخت های 
قزوین نیازمند تقویت جدی است و در چند سال 
برخی  بتوانیم  که  بوده  این  بر  برنامه ریزی  اخیر 

پروژه ها را در این استان اجرایی کنیم.
بهداشت  وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
ادامه داد: یکی از پروژه های بزرگ و مهم و دارای 
بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی است و تمام تمرکز ما بر 
این است چه در قالب سفر ریاست جمهوری و چه 
اعتباراتی که از منابع دولتی دریافت می شود بتوانیم 
فازهای نخست این پروژه را در دو سال آینده افتتاح 

کنیم و وضعیت سالمت استان را ارتقا دهیم.
وی با اشاره به تکمیل فاز الحاقی بیمارستان شهید 
تختخوابی   ۱۸۰ پروژه  کرد:  بیان  قزوین  رجایی 
قزوین نیز یکی از پروژه های مهم بوده و تالش 

برای تکمیل آن با سرعت در حال انجام است.
رحیمی تصریح کرد: با توجه به اینکه بیمارستان 
شهید رجایی از بیمارستان های ضعیف کشور در 
حوزه هتلینگ است اصرار داریم این پروژه هرچه 

زودتر تکمیل و مجهز شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت 
ادامه داد: این پروژه مشکل تزریق منابع ندارد و 
امیدواریم پیمانکار با سرعتی که به کار می دهد تا 

پایان سال شاهد بهره برداری از آن باشیم.
رحیمی با بیان اینکه یکی از اولویت های اساسی 
بهداشتی  پروژه های  تکمیل  بهداشت  وزارت 
بهداشت ۵ هزار  افزود: در سطح وزارت  است، 
و ۵۰۰ پروژه داریم که قریب به ۴۶۰۰ مورد آن 

پروژه های بهداشتی است.
وی با اشاره به اینکه با تاکید مقام معظم رهبری و 
دستور رئیس جمهور تکمیل پروژه های بهداشتی 
در دستور کار است، عنوان کرد: تکمیل ۲ هزار 
۵۰۰ پروژه در کشور تا پایان امسال در دستور کار 
قرار گرفته که یکهزار مورد آن تکمیل و به بهره 

برداری رسیده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت 
پروژه   ۴۰ نیز  قزوین  استان  در  کرد:  عنوان 
بهداشتی داریم که امیدواریم بتوانیم تا پایان سال 

شاهد افتتاح و بهره برداری از آنها باشیم.

وزیر جهاد کشاورزی:
ایران به لحاظ ذخایر غذایی در باالترین سطح قرار دارد

وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشور ایران به لحاظ 
با  و  دارد  قرار  سطح  باالترین  در  غذایی  ذخایر 
شرایط حاکم بر جهان تولید غذا به معنی تولید 

قدرت است.
، سید جواد ساداتی نژاد در سفر یک روزه خود 
به زنجان و افتتاح شبکه تلویزیونی برکت، با بیان 
اینکه کشاورزان تنها تامین غذا را بر عهده ندارند، 
گفت: این کشاورزان بخشی از قدرت جمهوری 

اسالمی. هستند.
مشکالت  وجود  با  کشاورزان  کرد:  ابراز  وی 
اقتصادی تا به امروز با غیرت پای سفره ایرانیان 

پایداری و ایستادگی کردند.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: زنجان شهر هوشمندی 

بوده و کشاورزان این استان پیشرو هستند.
به  ایران  کشور  امروز  کرد:  تاکید  نژاد  ساداتی 
لحاظ ذخایر غذایی در باالترین سطح قرار دارد 

و با شرایطی که در جهان حاکم است تولید غذا 
به معنی تولید قدرت است.

تاکید  کشاورزی  حوزه  در  ترویج  لزوم  بر  وی 
ترویج  حوزه  امیدواریم  داشت:  بیان  و  کرد 
بخش کشاورزی و استودیو برکت بتواند صدای 

کشاورزان در کشور و استان زنجان باشد.

وزیرراه:
 ساخت ۱.5 میلیون واحد مسکن در کشور آغاز شد

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه چهار میلیون 
شود،  ساخته  است  قرار  دولت  این  در  مسکن 
گفت: تا امروز بر اساس برنامه ریزی ۱.۵ میلیون 
پایان  تا  امیدواریم  و  داریم  اجرا  واحد در دست 

امسال به دو میلیون واحد برسد.
و  آغاز ساخت ۴۰ هزار  آئین  در  قاسمی   رستم 
۶۴ واحد نهضت ملی مسکن فارس که به صورت 
عنوان محل  به  از روستای کرونی شیراز  نمادین 
اجرای طرح نهضت ملی مسکن آغاز شد با بیان 
برای  خانوار  درآمد  سبد  درصد   ۷۰ باالی  اینکه 
حال  در  داشت:  اظهار  می شود،  هزینه  مسکن 
حاضر شرایط خوبی برای مسکن در کشور نداریم 

و باید جهش خوبی در این حوزه داشته باشیم.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در شهرها کار بزرگی 
که در دولت نهم و دهم در حوزه ساخت مسکن 
از آن ها  انجام شد که هنوز ۲۲۰ هزار واحد  مِهر 
این   از  عمده ای  بخش  باید  که  است  مانده  باقی 
واحدها تا پایان امسال احداث و تحویل داده شود.

قاسمی با اشاره به اینکه چهار میلیون مسکن در 
بر  امروز  تا  قرار است ساخته شود و  این دولت 
دست  در  واحد  میلیون   ۱.۵ برنامه ریزی  اساس 
دو  به  امسال  پایان  تا  امیدواریم  که  داریم  اجرا 

میلیون واحد برسد.
قاسمی ادامه داد: شرایط اجاره بهاء امسال مردم را 

اذیت کرده لذا باید عرضه را اضافه و مسکن را 
تولید تا اجاره ها کاهش یابد.

در  که  است  این  ما  سیاست  کرد:  بیان  وی 
به  ویالیی  صورت  به  داریم  زمین  که  شهرهایی 
مردم واگذار شود و به مردم  هم وام می دهیم تا 
مسکن تدریجی بسازند. سیاست ما این است در 
هر جایی که باشد حداقل باید یک طبقه به مردم 

تحویل دهیم تا نیازهای خود را برطرف کنند.
هوایی  ناوگان  وضعیت  کرد:  خاطرنشان  قاسمی 
و  قطار  ناوگان  و همچنین عمر  نیست  ما خوب 
این خصوص  در  که  است  طوالنی  لوکوموتیوها 

نوسازی و قرارداد جدید منعقد شده است.
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