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تحقق 102درصدی تعهد اشتغال سمنان

ساخت مترو هشتگرد  -قزوین با سرمایهگذاری خارجی
متــرو هشــتگرد  -قزویــن از محــل
ســرمایهگذاری خارجــی و بــه روش
فاینانس احداث خواهد شد.
«داوود محمــدی» ،نماینــده مــردم
قزویــن ،آبیک و البرز در مجلس شــورای
توگو با ایرنــا افزود :پیگیر
اســامی درگف 
جذب و نهایی کردن سرمایهگذار خارجی
بــرای احــداث و راهانــدازی خــط متــرو
هشتگرد  -قزوین هستیم.

وی بــا بیان اینکه اجــرای این طرح به
10هزار میلیارد ریال اعتبار نیازمند است،
اضافه کــرد :به علــت محدودیت منابع
اعتباری دولت و وزارت راه و شهرســازی،
تنها روش تأمین مالی این پروژه فاینانس
و جذب سرمایهگذاران خارجی است.
نماینــده قزویــن ،آبیــک و البــرز در
مجلس شــورای اســامی اظهار داشــت:
تاکنون جهت جــذب ســرمایهگذار برای

این طرح بــزرگ عمرانی و زیرســاختی،
با همکاری دستگاههای اجرایی مربوطه
با ســرمایهگذارانی از کشــورهای سوئیس
و چیــن مذاکره شــده و امیدواریم در این
خصــوص طــی آینده نــه چنــدان دور به
نتیجه برسیم .وی با رد برخی صحبتها
در گذشــته مبنــی بر مخالفــت وزارت راه
و شهرســازی و منتفــی بودن اجــرای این
طرح ،گفت :وزارت راه مخالف این طرح

نیســت بلکه اعــام کرده بود بــا توجه به
اجرای دوخطهســازی خط آهن قزوین-
تهــران و قابل توجه بودن اعتبارات مورد
نیاز این پروژه ،قادر نیســت طرح دیگری
را به شکل همزمان در استان قزوین اجرا
و به سرانجام برساند.
محمــدی خاطرنشــان کرد :ســاخت
متــرو هشــتگرد  -قزویــن بــدون شــک
توجیــه اقتصــادی الزم را داراســت و از

گروه ایران زمین ۱۰۲ /درصد ســهم اســتان ســمنان از
کـوتـــاه
تعهــد اشــتغال و طرحهــای اشــتغالزایی در ســال گذشــته
ازایران
محقــق شــد« .محمــد همتیــان» معــاون هماهنگــی امور
اقتصادی و توســعه منابع اســتانداری ســمنان افزود :این استان همچنین سال
گذشته در زمینه پرداخت تسهیالت بهین یاب و طرحهای اشتغال و حمایت از
کار نیز در بین  ۳۱استان رتبه دوم را به خود اختصاص داد.

جهات مختلف به رشــد و توسعه قزوین
میانجامــد و موجــب رفــاه حال بیشــتر
مردم استان میشود .طول مسیر درنظر
گرفته شــده بــرای پــروژه مترو هشــتگرد
 قزویــن کــه مطالعات آن انجام شــده، 74کیلومتر اســت .در صورت اجرای این
طــرح ،خط مترو پایتخت پــس از اتصال
به کرج و هشتگرد به طول  140کیلومتر به
قزوینمیرسد.

تکمیل بزرگراه زابل  -زاهدان
در انتظار تأمین اعتبار

شادی  14استان با بارشهای خوب بهاری

با اینکه بارشهای  3روز گذشته خسارات و مشکالتی را در برخی استانها به بار آورد ،اما این بارشها در شهرها و روستاها ،خوشحالی مردم بویژه کشاورزان را بهدنبال داشته است

گروه ایران زمین /بهدنبال وقوع سیل
و آبگرفتگــی در  14اســتان ،طــی  3روز
گذشته ،به یکهزار و  349نفر حادث ه دیده
امدادرسانی 21 ،دســتگاه خودرو از مسیر
سیالب رهاسازی و  22واحد مسکونی نیز
ازآبتخلیهشد.همچنینبارندگیشدید
در ایــن مــدت منجر به تخریــب  2منزل
روستایی در ســلماس آذربایجانغربی و
فوت یک نفر براثــر برخورد با صاعقه در
جیرفت اســتان کرمان شــد .با این حال،
ســازمان هواشناســی اعالم کــرده که این
شــرایط جوی کــه توأم با طوفــان و بارش
برف و باران اســت ،تا فردا (سهشــنبه) در
کشور ماندگار است.
«مرتضــی ســلیمی» ،ســخنگوی
ســازمان امــداد و نجــات جمعیت هالل
احمــر در ارتبــاط بــا وقــوع ایــن ســیل و
آبگرفتگــی ،گفــت :از  23فروردیــن
ن آذربایجــان شــرقی و
تاکنــون  14اســتا 
غربی ،اصفهان ،ایالم ،خراســان شمالی
و رضــوی ،چهارمحــال و بختیــاری،
ســمنان ،کرمان ،کرمانشــاه ،کهگیلویه و
بویراحمــد ،فارس ،لرســتان و یــزد درگیر
سیل و آبگرفتگی شد .سخنگوی سازمان
امــداد و نجــات از توزیــع تعــداد زیــادی
چادر ،پتو ،موکت ،خرما ،بیســکویت ،آب
معدنی میــان حادثهدیدگان خبــر داد و

اعــام کرد :عملیــات امــدادی در برخی
اســتانها ازجمله ایالم ،خراسان رضوی
و کهگیلویــهو بویراحمد همچنــان ادامه
دارد.
قطعخطانتقالآبچاهنیمهبهزاهدان
وقوع گردباد در سه راهی دشتک واقع
در مســیر زابل به زاهدان در شــنبه شــب
گذشــته باعث سقوط تعدادی از تیرهای
برق و قطع جریــان انتقال آب چاه نیمه
به زاهدان شد.
«محسنمیرادی»،مدیرعاملشرکت
نوبلوچستاناظهار
آبوفاضالبسیستا 
داشــت :بر اثــر گردباد ،جریــان برق خط
انتقال آب چــاه نیمه به زاهدان در محل
ایستگاه شماره 2واقع در سهراهی دشتک
قطع شــد وهیچ آبــی به زاهدان نرســید.
این حادثه در پی ســرعت گردباد رخ داد
و باعــث ســقوط  30تیر برق و پاره شــدن
خطوط انتقال برق شد و 5اکیپ امدادی
متشــکل از اتفاقــات آب و بــرق خطــوط
انتقال برق را تعمیر کردند.
میــرادی از زاهدانیهــا درخواســت
کرده بــود ،با شــکیبایی و صرفهجویی در
مصرف آب تا پایدار شــدن شرایط شبکه
توزیــع آب نهایــت همــکاری را داشــته
باشــند .بهدنبــال این حادثــه فرمانداری
زاهدان نیز مدارس ابتدایی شیفت صبح

در مســیر قطــع آب در این شــهر را دیروز
(یکشــنبه) تعطیل اعالم کرد .براســاس
این گزارش ،مسیرهای قطع آب مناطق
پرســتار ،فرهنــگ ،معلــم ،جمهــوری،
دانــش  ،دانشــجو ،بزرگمهــر ،دانشــگاه،
قلنبر ،جانبازان ،ثاراهلل ،انقالب ،زیباشهر،
مهرشهر،فاضلی،کوثر،شهرککارگاهی،
مزاری،امیرکبیر،دستغیب،پاستور،پوریا،
مطهری ،فلســطین ،امام خمینــی(ره)،
کریم آباد ،جام جم ،رسالت ،طباطبایی،
سیســتان و رجایی اعالم شــده بود .شنبه
شــب گذشــته بر اثــر گردباد جریــان برق
خط انتقال آب چاه نیمهها به زاهدان در
محل ایستگاه شــماره  ۲واقع در سهراهی
«دشتک» قطع شد و هیچ آبی به زاهدان
نرسید.
۵۱حادثهمرتبطبابارندگیدرمشهد
«حســن جعفــری» ،مدیرعامــل
ســازمان آتشنشــانی مشــهد نیــز اظهار
داشــت ۴۰ :فقــره از  ۵۱حادثــه مرتبــط با
ی روز گذشته در مشهد ،آبگرفتگی
بارندگ 
و آب افتادگی معابر عمومی بوده است.
 3مــورد از ایــن حــوادث نیــز گیــر کــردن
خــودرو و سرنشــینان آن در محل تجمع
آبهــا و یــک مــورد آب افتادگــی داخــل
مدرســه بــوده اســت .وی بــا بیــان اینکــه
ایــن حــوادث خســارت جانــی نداشــته،

ëëتداوم طوفان و بارش برف
ســازمان هواشناســی بــا صــدور
بـــــرش
اخطاریهای نسبت به تداوم بارندگی،
وقوع طوفان و بارش برف در ارتفاعات البرز و برخی رشته
کوههای کشور تا فردا (سهشنبه) خبر داد.
براســاس این گــزارش ،امروز (دوشــنبه) ،شــاهد رگبار
و رعــد و بــرق و وزش بــاد در  21اســتان شــامل جنــوب
کردســتان ،کرمانشــاه ،مرکزی ،همدان ،خراسان جنوبی و
رضوی ،خوزســتان ،ایالم ،لرستان ،کهگیلویه وبویراحمد،
چهارمحــال و بختیاری ،غرب و شــمال اصفهان ،بوشــهر
و بــارش بــرف در ارتفاعــات البــرز در اســتانهای گیــان،
مازندران ،گلســتان ،خراسان شمالی ،قزوین ،البرز ،تهران
و ســمنان هســتیم .از ایــنرو ،توصیه میشــود ،هموطنان
جهت جلوگیری از خســارتهای احتمالی ضمن رعایت
نــکات ایمنــی از توقف در حاشــیه رودخانهها و مســیلها
خودداری کنند و شــرایط جوی حاکــم در منطقه مربوطه
خاطرنشــان کــرد :بــا توجه به نامســاعد
بودن شــرایط جــوی آتشنشــانان در ۴۹
ایســتگاه در حــال آمــاده بــاش هســتند.
بیشــتر عملیــات مأمــوران آتشنشــانی
مربــوط بــه مناطق بلــوار تــوس (نجف،
امــام هادی ،توس  ،)91قاســم آباد (امام
دوســت ،اندیشه ،مشــکینی ،شریعتی)،
جاهد شهر ،الهیه ،بزرگراه میثاق و زیرگذر

را مــورد توجــه قــرار دهند .همچنین با مشــاهده ســیالب
در مســیرهای عبــوری از ورود بــا خــودرو به درون ســیالب
خودداری کنند ،چرا که غالباً به سبب گلآلود بودن عمق
سیالبمشخصنیست.
در ادامه این گزارش آمده ،امروز (دوشــنبه) نیز بارش
بــرف در ارتفاعــات البرز در مســیرهای ارتباطی شــمال و
جنوب این رشــته کــوه بین اســتانهای اردبیــل  -زنجان،
رشــت  -قزوین ،مازنــدران  -تهران ،ســمنان  -مازندران،
ســمنان  -گلســتان و خراســان شمالی  -خراســان رضوی
پیشبینی میشــود .بــر این اســاس احتمــال لغزندگی و
اختالل در حمل و نقل در جادهها و گردنههای کوهستانی
نواحی ذکر شــده وجــود دارد .بنابراین ضمــن بهکارگیری
تجهیــزات زمســتانی ،با کســب اطــاع از وضعیــت جاده
نسبت به تردد در این مسیرها اقدام شود.
این ســامانه بارشی تا روز سهشنبه در مرکز کشور فعال
است و بتدریج از غرب کشور هوا آرام میشود.

انتهای بلوار وکیل آباد بوده است.
کاهــش 15درجــهای دمــای هــوا و بارش
پراکندهبرفدراردبیل
اداره کل هواشناســی اســتان اردبیــل
هــم اعالم کرد که در بیســت و ششــمین
روز از بهــار دمای هوا در این اســتان تا 15
درجــه ســانتیگراد کاهش یافــت و به زیر
صفر درجه رســید و سبب بارش پراکنده

برف در برخی مناطق این اســتان شد .با
افزایش تدریجی فشار هوای سطح زمین
و تغییــر الگوی جهــت باد ،دمــای هوای
اســتان در طول این هفتــه باز هم کاهش
خواهد یافت و در مناطقی از استان بارش
بــاران و در ارتفاعات بــارش برف خواهد
بود .دمای هوای اردبیل صبح روز یکشنبه
یک درجه سانتیگراد زیر صفر بود.

گــروه ایران زمین /تکمیــل بزرگراه «زابــل  -زاهــدان» نیازمند
 200میلیارد تومان اعتباراســت« .مســعود مالکی» ،مدیرکل راه و
شهرســازی سیستان و بلوچســتان با اشــاره به اینکه نمیتوان این
رقم را قطعی دانســت و با توجه بهطلب پیمانکاران و مشــکالت
احتمالی میتوان تخمین زد که این میزان افزایش داشــته باشــد،
افزود :این طرح در سال  85کلنگزنی شد و بر اساس میزان اعتبار
واریز شده قطعه به قطعه پیش میرود که طوالنی شدن اجرا نیز
بــه همین دلیل بوده اســت .بنابرایــن نمیتوان گفــت کل اجرای
طرح 12ســال به طول انجامیده ،زیرا هر نقطه ،بازه زمانی خاصی
بــرای تکمیل داشــته اســت .وی با اشــاره بــه هزینــه  170میلیارد
تومانی این طرح تاکنون ،تصریح کرد :نسبت به اعتبار تخصیص
یافته ،طرح پیشرفت مناسبی داشته ،در حالی که پیمانکاران بیش
از  30میلیارد تومان مطالبه دارند و باید پرداخت شود.

راهاندازی کارگروه سازگاری با کم آبی خراسان رضوی

گروه ایران زمین /نخســتین کارگروه ســازگاری با کم آبی در خراسان رضوی
فعــال شــد« .محمد مقــدوری» معــاون هماهنگــی امــور عمرانی اســتانداری
خراسان رضوی گفت :با توجه به وضع بارشهای استان که در  40سال گذشته
کم ســابقه یا بیســابقه بوده ،امروز باید بیش از هر زمانی برای ســازگاری با این
شرایط و تغییر اقلیم حرکت کنیم ،از اینرو کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در
استان شکل گرفته است .اعضای این کارگروه ،در  10روز آینده برنامههای مدون
خــود را بــه دبیرخانــه ارائه میکنند تــا در صورت تصویب بــرای تعیین تکلیف
نهایی به کارگروه ملی و نیز شورای برنامهریزی و توسعه استان ارائه شود.

حمله پروانه جوانه خوار
به جنگلهای کهگیلویه و بویراحمد

آفــت پروانــه جوانــه خــوار بــه  250هــزار هکتــار از جنگلهــای
کهگیلوی هوبویراحمــد حملــه کرد« .عزتاهلل بهشــتی فــر» ،مدیرکل
توگو با ایرنا
منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویر احمد درگف 
اظهــار داشــت :پروانه جوانه خــوار بلوط یکــی از مهمترین آفتهای
بلوط در جنگلهای زاگرس محسوب میشود که با تغذیه از جوانهها و
برگها خسارات زیادی به جنگلهای استان وارد میکند .جنگلهای
بلــوط منطقــه زاگرس شــامل اســتانهای آذربایجــان غربــی ،ایالم،
لرســتان ،کرمانشــاه ،چهارمحــال و بختیاری ،کهگیلویــه و بویراحمد،
خوزستان و فارس است که بیش از  6میلیون هکتار وسعت دارد.

