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 ساماندهی حاشیه  تبریز
با 7هزار واحد مسکونی

معضل حاشیه نشینی در اطراف کالنشهرها عمر طوالنی دارد. 
تبریز هم به عنوان یکی از کالنشهرهای کشور، از این قاعده 
مستثنی نیست. آمار نشــان می دهد بیش از ۴۰۰ هزار نفر 
حاشیه نشین در اطراف تبریز در خانه های غیرمقاوم سکونت 
دارند که در برابر کوچک ترین حادثه غیرمترقبه به شــدت 

آسیب پذیر هستند.
شــهرداری تبریز در تازه ترین اقدام خــود برای این معضل 
چاره ای اندیشیده و با شناسایی اراضی مستعد ساخت وساز در 
سطح مناطق ده گانه تبریز و همکاری نهادهای مربوط، سعی 
در رفع این معضل دارد و قرار است فرایند ساخت مسکن در 

این شهر به ویژه برای کم درآمدها با سرعت پیش برود.

ساخت 1500واحد مسکونی در فاز نخست
شهردار تبریز از ســاخت 7هزار واحد مسکونی با همکاری 
قرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیا)ص( خبــر می دهد و به 
همشهری می گوید: در فاز نخســت 15۰۰واحد مسکونی 
برای ساماندهی حاشیه نشــینی احداث می شود. هر چند 
15۰۰واحد مسکونی براساس سهم  1۰ هکتاری شهرداری 
از زمین های شــهرک جوانان گرفته شده است، اما یعقوب 
هوشیار در توضیح بیشتر می گوید: به استانداری درخواست 
داده ایم تا تمام زمین های شهرک جوانان در اختیار شهرداری 
قرار بگیرد و تالش خواهیم کرد 5۰۰ واحد دیگر نیز توسط 
شهرداری احداث شود. اجرای این پروژه با پیش بینی اعتبار 
هزار میلیارد ریالی   و مطالعات نهایی پروژه و تجهیز کارگاه 
تا پایان امســال انجام خواهد شــد و به گفته شهردار تبریز، 

عملیات ساخت به سال آینده موکول خواهد شد.

قرارگاه مسکن شهرداری تبریز 
شهردار تبریز در ادامه از پروژه دیگری برای ساخت مسکن 
در کالنشــهر تبریز با عنوان قرارگاه مسکن شهرداری تبریز 
خبر می دهد که در 3ماه اخیــر با 2کلنگ زنی در مناطق ۴و 

7تبریز همراه بوده است.
عالوه بــر شــهرداری تبریز، ســازمان  عمران و توســعه و 
شرکت های تابعه شــهرداری نیز از مجریان اصلی قرارگاه 
مسکن هستند. طرح قرارگاه مسکن در 1۰منطقه شهرداری 
اجرا می شود. هوشیار می گوید: در راســتای ایجاد قرارگاه 
مسکن در مناطق ده گانه تبریز و ساخت مسکن ارزان قیمت 
برای پروژه منطقه ۴ تبریز به مساحت 115۰ متر در 2بلوک 
پروانه صادر شده است و 5۰ واحد مسکونی نیز در منطقه۴ 

احداث و به قشر کم درآمد شهر تحویل داده خواهد شد.
در منطقه 7شــهرداری تبریز نیز نخســتین پروژه قرارگاه 
مســکن در قالب 1۰5 واحــد و چندین واحــد تجاری نیز 
کلنگ زنی شد. شهردار تبریز می گوید: در دیگر مناطق۶ و 
1۰ نیز، صدور پروانه های ساخت به زودی آغاز می شود. برای 

اتمام این پروژه نیز تابلوی روزشمار نصب می شود.
هوشیار با تأکید بر اینکه عملیات عمرانی در آینده ای نزدیک 
شروع می شود، اضافه می کند: این پروژه در عرض یک سال 

باید افتتاح شود و در اختیار قشر کم درآمد قرار بگیرد.

  
کالنشهر 1.۸ میلیون نفری تبریز، 25۰۰هکتار بافت فرسوده 
دارد و حدود 25 درصد جمعیت این شهر در سکونتگاه های 

غیررسمی و حاشیه شهر زندگی می کنند.
حاشیه نشین ها معموال مهاجران روستایی هستند که خارج 
از برنامه ریزی رســمی و قانونی توســعه شهری )طرح های 
جامع و تفصیلی( درون یا خارج از محدوده قانونی شــهرها 
به وجود آمده اند و از نظر ویژگی های کالبدی و برخورداری 
از خدمات رفاهی، اجتماعی و فرهنگی و زیرســاخت های 
شهری با کاستی شدیدی روبه رو هستند. پروژه های مسکن 
پیش بینی شده از ســوی شهرداری تبریز ســعی دارد این 

معضل را رفع کند. 

عدد خبرپیگیری

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت 
آب منطقه ای هرمزگان گفــت: در پی 
بارش های پاییز امسال و چند روز اخیر 
تاکنــون به طــور میانگیــن ۷۵ درصــد 
سدهای استان آب گیری شده است. 
بــه گــزارش ایرنــا، عبدالحمیــد کمالی 
افــزود: باتوجــه بــه اینکــه همچنــان 
ظرفیت ذخیره آب ۵ســد بزرگ و مهم 
هرمــزگان تکمیــل نشــده اســت، این 
ســدها در بارندگی های پیش رو آماده 

آب گیری هستند. 

75
درصد 

هرمزگان

مدیــر جهادکشــاورزی بروجــرد از تولیــد 
۴۳۰۰ تن گردو در شهرســتان خبــر داد. 
به گزارش ایســنا، جــواد گــودرزی اظهار 
کــرد: بروجــرد بــا ســطح 2۷۰1هکتــار، 
تولیــد ۴۳۰۰تــن و 2۳ درصــد تولیــد، 
رتبــه دوم در ســطح اســتان لرســتان را 
به خــود اختصــاص داده اســت. به گفته 
وی، بروجرد مســتعد تولیــد محصوالت 
 باغــی و زراعی اســت به طوری کــه   تولید

 2۰ گونه میوه مرغوب را دارد.  

4300
تن 

لرستان

مدیرکل منابع طبیعی کرمان گفت: 
براساس داده های ایستگاه سنجش 
شرق استان، ساالنه ۳۰ تن در هکتار 
فرسایش خاک اســتان کرمان  ۷ برابر 
میانگیــن جهانــی اســت. بــه گــزارش 
تســنیم، مهــدی رجبــی زاده اظهــار 
کــرد: ســاالنه 2۷۵میلیــون تــن خاک 
در اســتان کرمان از دست می رود که 
برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی 

یکی از دالیل آن است. 

30
تن 

کرمان

کرمانشاهعکس خبر

پروژه قطار شهری کرمانشاه
پروژه قطار شهری کرمانشاه از شمال به جنوب کرمانشاه درحال 
اجراست و کارگاه های میدان آزادی، چهارراه بسیج و سبزه میدان 

در حال فعالیت هستند. عملیات اجرایی این پروژه در ۵جبهه کاری 
 از سمت تونل میدان آزادی به سمت جنوب و ایستگاه

سبزه میدان به سمت شمال در حال اجراست و ریل گذاری آن 
از هفته آینده آغاز خواهد شد. در سفر استانی هیأت دولت به 
استان 12۰۰میلیارد تومان اعتبار برای پیشرفت پروژه اختصاص 

یافته است. عکس ها: مهر

آذربایجان شرقی

بارش بــرف و بــاران از روزهای 

ابتدایــی هفته جــاری در نیمه گزارش
شمالی و جنوبی کشور آغاز شده 
است و بسیاری از استان ها رنگ زمستان گرفته اند. 
حاال با گذشت چند روز از این وضعیت، خبرها حاکی 
از دمای زیر صفر در 15مرکز استان و یخبندان در 
13استان است و ســازمان هواشناسی هم از تداوم 
بارش باران، برف و وزش باد شدید موقتی تا شنبه 
هفته آینده در کشــور خبر می دهد؛ ۶اســتان در 

این باره هشدار سطح نارنجی دریافت کرده اند.

کاهش دما در 15استان
به گزارش همشهری، گزارش های رسیده از استان ها 
نشان می دهد روز گذشته )سه شنبه 15آذر( دماي 
هوای 15مرکز اســتان به صفر و زیر صفر رســید؛ 
همدان، مشهد، گرگان، کرمانشاه، کرج، شهرکرد، 
سنندج، زنجان، زاهدان، بیرجند، بجنورد، اصفهان، 
ارومیه، اردبیل و اراک، مراکز اســتانی هستند که 

سرمای شدید هوا را تجربه کردند.

هشدار برای 6استان
روز گذشــته، بارش ها در دامنه هــای جنوبی البرز 
کاهش یافت ، اما در غرب مازندران، گیالن، شــرق 
اردبیل، شمال آذربایجان شــرقی و ارتفاعات البرز 
مرکزی ادامه داشت. با ادامه فعالیت سامانه بارشی 
در جنوب کشور در خوزســتان، بوشهر، کهگیلویه 
و بویراحمد، چهارمحال و بختیــاری، فارس، نیمه 
غربی کرمان، شمال هرمزگان و جزایر واقع در غرب 
خلیج فارس و تنگه هرمز ابرناکی، رگبار، رعدوبرق و 

وزش باد شدید اتفاق افتاد.
همچنیــن در دامنه های زاگرس واقع در لرســتان، 
همدان، مرکزی، قم و اصفهان، جنوب خراسان رضوی 
و شمال یزد رگبار پراکنده همراه با وزش باد موقتی 
روی داد که این بارش ها در ارتفاعات به شــکل برف 

بود. با تشدید فعالیت ســامانه بارشی تا امروز، باران 
و برف، رعد و برق، وزش باد شــدید، بیشتر می شود 
و کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، جنوب چهارمحال و 
بختیاری، جنوب اصفهان، نیمه شمالی و غربی فارس، 
جنوب و شــرق خوزســتان با باران شدید مضاعفی 
مواجه خواهند شد و هشدار دریافت کرده اند. بارش 
باران، برف و وزش باد شدید موقتی در استان ها آنطور 
که پیش بینی ها نشــان می دهد تا شنبه هفته آینده 
)19آذر( ادامه دارد و در این باره برای ۶استان هشدار 

سطح نارنجی صادر شده است.

2هشدار نارنجی در خوزستان
خوزستان یکی از ۶استانی اســت که برای دیروز و 
امروز از سوی ســازمان هواشناسی هشدار دریافت 
کرد. اداره کل هواشناســی خوزســتان اما با اشاره 
به ورود و تقویت ســامانه بارشــی از هشــدارهای 
نارنجی یاد می کند. مدیرکل هواشناسی خوزستان 
می گوید: با توجه به تقویت سامانه بارشی از سه شنبه 
تا   چهارشنبه که سبب رگبار و رعد و برق، تندبادهای 
لحظه ای و احتمال ریزش تگرگ در مناطق مستعد 
در مناطق جنوب و جنوب شــرق، ساحلی و شرق 
خوزستان خواهد شد، هشدار سطح نارنجی صادر 
شده است. محمد ســبزه زاری با بیان اینکه شمال 
خلیج فارس تا روز چهارشنبه)امروز( مواج همراه با 
رگبار و رعد و برق پیش بینی شده است، می افزاید: 
همچنین پیرو ورود سامانه بارشی همراه با رگبار و 
رعد و برق، وزش باد متوسط تا شدید و افزایش ارتفاع 
موج در شمال خلیج فارس، ساحلی و دور از ساحل 
خوزستان که از روز سه شنبه آغاز شده تا اواخر روز 
چهارشنبه ادامه دارد وهشدار دریایی سطح نارنجی 

صادر شده است.

آماده باش در  خراسان رضوی
با توجه به اینکه استان خراسان رضوی طی روزهای 

گذشته با بارش برف و باران مواجه و حتی یکشنبه 
شب شاهد وقوع چند تصادف جاده ای بود، نگرانی ها 
از شــرایط جاده ای این استان در یخبندان پیش رو 
با توجه به هشــدارهای هواشناســی صادر شــده 
 بیشتر است. با وجود این مدیرکل مدیریت بحران
خراســان رضوی از شــرایط عادی در استان خبر 
می دهد و به همشهری می گوید:  با توجه به دمای 
هوا، یخبندان و هشداری که برای استان صادر شده 
اســت، نیروهای امدادی ما هم اکنون در نیشابور، 

دره گز و قوچان در حال آماده باش هستند.
به گفته محســن نجات، همه جاده های خراســان 
رضوی باز و تردد در آنها روان اســت، اما ستادهای 

بحران همه آماده حوادث احتمالی هستند.

هشدار به کشاورزان سیستان وبلوچستان
سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران با وجود 
اینکه جزو استان های گرمسیری محسوب می شود و 
عمده بارش های آن در تابستان و به صورت بارش های 
مونسون رخ می دهد در میان مراکز استان هایی است 
که هشدار سرمای شدید دریافت کرده اند. مدیرکل 
مدیریت بحران سیستان وبلوچســتان اما با تأکید 
بر اینکه این اســتان شــاهد بارش برف نیست، به 
همشهری توضیح می دهد که هم اکنون مشکلی در 

تردد جاده ای وجود ندارد. 
مجید محبی البته تأکید می کند که هشــدارهای 
الزم در این باره به شــهروندان به ویژه کشــاورزان، 
گلخانــه داران و دامپــروران داده شــده اســت تا 
محصوالت شــان دچار ســرمازدگی و دام هایشان 
تلف نشوند.  به گفته وی، آمادگی الزم برای هرگونه 
حادثه احتمالی در استان وجود دارد و مانور عملیات 
راهداری نیز از ابتدای دی در این استان آغاز می شود.

 استقرار 810تیم امدادی در جاده های اصفهان 
از اصفهــان هم کــه جزو اســتان های هشــدار 

گرفته دربــاره ســرما و یخبنــدان اســت، خبر 
 می رســد ۸1۰تیم امدادی و عملیاتی در جاده ها

 مستقر شده اند.
مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان در 
این باره می گوید: باتوجه به جبهــه هوایی که وارد 
استان شده، شاهد برف و باران مقطعی هستیم، اما 
این جبهه هوایی منجر به بسته شدن راهی نشده و 

همه راه ها باز است.
منصور شیشــه فروش با بیان اینکه این سامانه های 
بارشی بیشــتر با افت دما 5 تا 7درجه سانتی گراد 
در مناطق شمالی و غرب همراه هستند، می افزاید: 
با وجود بــارش مقطعی برف و بــاران و کاهش دما 
در مناطق بین مرز اســتان اصفهان با کهگیلویه و 
بویراحمد، در این مناطق نیز تاکنون راهی بســته 
نشده است. وی با اشاره به 11۸نقطه پرتصادف در 
11هزار و 5۰۰کیلومتر راه اصفهان اظهار می کند: 
طرح ایمنی زمســتان با محوریت نیروی انتظامی 
اجرایی شــد که طی آن، حــدود ۸1۰تیم نیروی 
عملیاتی با 5هزار نیرو برای استقرار در جاده ها اعزام 
شدند.  در اســتان ۴2راهدارخانه وجود دارد که در 
آن راهدارخانه ها ۶۰۰ماشــین سنگین و راهداری 
 با ۸5۰نیــرو، پایــگاه اورژانس جــاده ای و پایگاه

هالل احمر مستقر هستند.

  
روزهای پنجشنبه تا شــنبه آینده کاهش 5تا 
7درجه ای دمــا برای جنوب و جنوب شــرق 
کشــور پیش بینی شــده اســت و براساس 
اعالم سازمان هواشناسی شنبه هفته آینده با 
تقویت سامانه بارشی در جنوب شرق کشور در 
جزایر واقع در شرق خلیج فارس و تنگه هرمز، 
هرمزگان، شــرق فارس، کرمان، سیستان و 
بلوچستان و خراسان جنوبی بارش پیش بینی 

شده است.

با توجه به موج سرمای وارد شده به کشور، عملیات انتقال گاز از منطقه 8در 
آبان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با افزایش حدود 10درصدی 
به 3میلیارد و 215میلیون مترمکعب رسیده است. این احتمال وجود دارد که 
سرمای شدید هوا در آذر ماه و به ویژه روزهای پیش رو، این حجم را افزایش 
دهد. مدیر منطقه 8انتقال گاز با اعالم این خبر می گوید: با حاکمیت سرما و 
برودت هوا در آبان سال جاری از مجموع گاز انتقالی در بازه زمانی یادشده، 
بیش از 2میلیارد و 163میلیون مترمکعب گاز به شرکت های گاز استان های 
آذربایجان شرقی، آذربایجان شرقی غربی، اردبیل، گیالن، زنجان و کردستان 
منتقل شده اســت. فیروز خدائی می افزاید: طبق پیش بینی های سازمان 
هواشناسی با حاکمیت سرما هوای اغلب شهرهای تحت پوشش این منطقه 
به زیر صفر کاهش یافته و طبیعتا مصرف گاز طبیعی نیز همچنان سیر صعودی 
خواهد داشت که امیدواریم هموطنان عزیز با مصرف بهینه این انرژی پاک، ما 

را در تداوم انتقال گاز به مبادی مصرف یاری کنند.

یخبندان در نیمی از ایران
 دمای هوا در 15مرکز استان به صفر و زیر صفر رسید و پیش بینی های هواشناسی نشان می دهد

 موج سرما تا شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت

مکث

افزایش 10درصدی  انتقال گاز به 6  استان


