
  اردبيل: مدير جهاد كشاورزي بيله سوار از توليد 7 هزار تن كلزا در اين 
شهرستان خبر داد. ربعلي جهاني با اشاره به اينكه امسال ۲ هزار و ۳۰۰ هكتار 
از اراضي شهرستان بيله سوار به كشت كلزا اختصاص يافته، گفت: پيش بيني 
مي شود بيش از 7 هزار تن از اين محصول از مزارع شهرستان برداشت شود. 
وي افزود: كاشت اين محصول در شهرستان به صورت تمام مكانيزه و با به 
كارگيري 1۲ دستگاه بذركار مختص كلزا براي افزايش سطح مكانيزاسيون 
و حمايت از زارعان كلزاكار انجام شده است. عالوه بر اين قرار است سطح زير 

كشت كلزا در سال آينده به 4 هزار هكتار برسد. 
  آذربايجان شرقي: شهردار تبريز با اشاره به آغاز اجراي طرح ضربتي 
بازبيني و ترميم آسفالت سطح ش��هر تبريز، گفت: سرماي كم سابقه هوا 

و محلول پاش��ي و يخ زدايي متن��اوب، باعث 
فرس��ايش آس��فالت در برخي مسيرهاي 
درون شهري شده است. صادق نجفي افزود: 
به منظور رفع اين نارس��ايي، با پايان يافتن 
س��امانه هواي س��رد، معاونت هاي مربوطه 
در بخش هاي عمران، خدم��ات و ترافيك و 
همچنين مناطق 1۲گانه، عمليات ضربتي 

وارسي و ترميم آسفات شهر را در كليه مناطق 1۲گانه آغاز خواهند كرد. 
  كرمان:مديرعامل جمعيت هالل احمر استان از امدادرساني به يكهزار و 
197 خانوار آسيب ديده از سيل روزهاي اخير در استان خبر داد. گنج كريمي 
در اين رابطه گفت: در 11 شهر امدادرساني به بيش از هزار خانوار سيل زده در 
استان كرمان ارائه شده است. عالوه بر اين 55 نفر از افراد گرفتار در سيل در 
اين استان از خدمات اسكان اضطراري بهره مند شدند. وي افزود: در اين مدت 
۳هزار و ۸99 كيلوگرم نايلون براي پوشش سقف منازل آسيب پذير، هزار 
و ۸۰4 قوطي انواع كنسرو، 15۳تخته پتو، 9دستگاه چادر امدادي، هشت 

شعله چراغ والور، ۲۲ تخته موكت در مناطق سيل زده توزيع شده است. 
   اصفهان: بزرگ ترين مركز توزيع و پخش واكسن طيور و دام استان در 
اصفهان افتتاح شد. معاون سالمت اداره كل دامپزشكي استان اصفهان در اين 
باره گفت: اين مركز مجهز به جديدترين فناوري هاي روز دنيا به مساحت هزار 
مترمربع تأمين كننده 4۰ نوع واكسن طيور و دام براي اين استان و استان هاي 
مجاور كهگيلويه و بويراحمد، مركزي و چهارمحال وبختياري است. محمد 
كشتكار افزود: براي راه اندازي بزرگ ترين مركز توزيع واكسن طيور و دام استان 
شامل سالن ها، سردخانه ها، شبكه برق اضطراري و شبكه هشدار دهنده در 

خيابان امام خميني ۸ ميليارد ريال سرمايه گذاري شده است. 
  سمنان: استان سمنان در زمينه زير ساخت IT پس از تهران در جايگاه 
دوم كش��ور قرار دارد. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در شوراي اداري 
شاهرود در اين خصوص گفت: شبكه انتقال استان سمنان نسبت به گذشته 
چهار برابر شده است. محمود واعظي افزود: پهناي باند استان سمنان هم از 
هشت گيگ به 5۰ گيگ افزايش يافته و مشتركان اينترنت در اين استان 
پنج برابر شده  است. وي با تأكيد بر لزوم توسعه زيرساختي IT  در شهرستان 
شاهرود ادامه داد: از سه سال گذشته تاكنون شبكه انتقال شاهرود سه برابر 

شده كه نشان دهنده پيشرفتي بزرگ است. 
  گيالن:رئيس سازمان برنامه و بودجه گيالن از ايجاد باغ ايراني در ژاپن و 
باغ ژاپني در رشت خبر داد. كيوان محمدي در اين خصوص گفت: ايران داراي 
فرهنگ غني در همه زمينه ها ازجمله وجود باغ هاي معروف در تهران، شيراز 
و اصفهان است و كتب بسياري در اين خصوص تأليف شده است لذا ايجاد 
باغ مي  تواند عنصري مفيد و مؤثر براي تقويت همكاري ايران و ژاپن باشد. 
عالقه  منديم از تجربيات ژاپن در برخورد با حوادث و بحران  هاي طبيعي مانند 
زلزله، سيل و برف و نيز آموزش نيروهاي انساني در اين خصوص بهره ببريم.

 عالوه ب�ر ذخاير 
مريم احمدي
   گزارش2

نفت و گاز موجود 
در بس�تر درياي 
خزر كه اين دريا را به يك اكوسيستم اقتصادي 
مهم براي كش�ور تبدي�ل كرده اس�ت، تنوع 
زيستي و پرورش انواع ماهيان خاوياري سبب 
ش�ده بزرگ تري�ن درياچ�ه دني�ا ب�ه عنوان 
اصلي ترين منبع ارتزاق براي بسياري از ساكنان 
استان هاي شمالي كشور تبديل شود. از سال ها 
پيش صيد و صيادي در ساحل درياي خزر تنها 
پيشه و منبع امرار معاش ساكنان برخي نواحي 
شرقي اين دريا به ويژه مناطق گميشان، بندر 
تركمن و ميانكاله در استان گلستان بوده است. 
تنها منبعي كه حاال اين روزها به داليل مختلفي 
از جمله برخي مسائل زيست محيطي، برداشت 
بي رويه از بس�تر دري�ا و بي توجه�ي به صيد 
غيرمجاز بي رونق شده و دس�ت صيادان اين 
منطقه را خالي گذاشته است. اين در حالي است 
كه به دليل شوري خاك و مساعد نبودن زمين ها 
براي كشاورزي، نبود واحد صنعتي و توليدي، 
ساحل نشينان اين استان راه جايگزيني براي 
تأمين نيازهاي زندگي ندارند و همين امر موجب 
افزاي�ش بيكاري در اين نواحي ش�ده اس�ت. 

    
 در حالي كه سال هاست از صيد آبزيان درياي خزر 
توس��ط صيادان نواحي مختلف استان گلستان 
از جمله منطقه گميشان، ساالنه ميليون ها دالر 
ارز وارد كشور مي ش��ود اما مدت هاست صيادان 
ساحل نش��ين ديگر بهره اي از ث��روت عظيم اين 
درياچه نمي برند و فقر و بيكاري روز به روز زندگي 
گميشاني ها را سخت تر مي كند. مشكلي كه بنا به 
گفته اهالي از بي توجهي و عدم حمايت هاي دولتي 
از ساحل نشينان گلستان گواهي مي دهد.  از آنجا 
كه به دليل شوري خاك امكان كشاورزي و زراعت 
در اين مناطق وجود ندارد و در طي سال ها پاي هيچ 

صنعت و واحد توليدي هم به نواحي ساحلي گلستان 
باز نشده، ساكنان، تنها بر امرار معاش از ذخاير دريا 
و صيادي متمركز شده اند و حاال با كاهش ذخاير 
اين دريا چيزي عايدش��ان نمي ش��ود و از فعاليت 
پرسود شركت شيالت هم بهره اي نمي برند. اگرچه 
در سال هاي گذشته دولت با ايجاد تعاوني ها سعي 
كرد براي ارتقاي س��طح معيشتي ساحل نشينان 
گميشاني گامي بردارد اما بي رونقي صيادي به مرور 

اين تعاوني ها را هم به تعطيلي كشاند! 
حاال در شرايطي كه به دليل كاهش ذخاير آبزيان 
صيد در اين دريا محدود شده مردم گميشان خواستار 
ايجاد منبع درآمد جايگزين دريا در شهرستانشان 
هس��تند. خواس��ته اي كه بارها از طرق مختلف به 
گوش مسئوالن دولتي رسانده اند اما تاكنون پاسخي 
دريافت نكرده اند.  رامي��ن نورقلي پور دبير مجمع 
نمايندگان استان گلس��تان با تأييد اين مشكالت 
مي گويد: »جدا كردن يكباره م��ردم از دريا ممكن 
نيست و با وجود درصد باالي بيكاري در منطقه بايد 
طرح هاي جايگزين صيد داش��ته باشيم به همين 

دليل نشست هاي مشترك با دستگاه هاي مديريتي 
مانند شيالت، قضايي و نظارتي ادامه دارد تا بتوانيم 
با برنامه ريزي مناسب وضعيت منطقه را مديريت 
كنيم.«  نماينده مردم غرب استان با تأييد اينكه از 
نظر صنايع و اقدامات زيرساختي در غرب استان وضع 
خوبي نداريم مي افزايد: »شهرك صنعتي شيالتي 
و صنايع وابسته به ش��يالت را در گميشان تعريف 

كرده ايم كه هم اكنون با موانعي مواجه هستند.« 
  پروژه هايي به نام گميشان به كام ديگران

از س��ال ها پيش به دليل ارزآوري ميليون دالري 
ميگوي صيد شده در استان، ايجاد سايت 4 هزار 
هكتاري پرورش ميگوي گميش��ان ب��ه منظور 
استفاده بهينه از آب دريا و ايجاد زمينه هاي توسعه 
اقتص��ادي و اجتماعي در منطقه در دس��تور كار 
دولت قرار گرفت؛ سايتي كه اگرچه دولتمردان از 
آن به عنوان طرح مهم اقتصادي و ملي نام مي برند 
اما عماًل ساكنان اين اس��تان از منافع آن بي بهره 
مانده اند.  بنا به گفته برخي صيادان گميشاني در 
زمان انجام زيرسازي هاي اين سايت قرار بود اين 

مجموعه به تعاوني هاي ساحل نشين واگذار شود 
و براي اهالي بومي گميش��ان اشتغال ايجاد كند 
اما اين پروژه به سرمايه گذاران غيربومي گلستان 
واگذار ش��د و حاال منافع اين سايت به جيب بقيه 
استان ها مي رود !ضمن اينكه جوانان تحصيلكرده 
بومي منطقه هم به عنوان كارگ��ر روزمزد در اين 
سايت مش��غول به فعاليت هستند؛ با اين حساب 
گميشان از اش��تغالزايي اين طرح هم آنگونه كه 
بايد بهره مند نش��ده اس��ت.  عالوه بر اين، سال 
91ساخت شهرك صنعتي تخصصي شيالت در 
گميش��ان هم براي توس��عه آبزي پروري در اين 
منطقه و ايجاد اشتغال مستقيم براي 15۰۰ نفر 
در دستور كار قرار گرفت و مقرر شد ظرف دو ماه 
به بهره برداري برس��د تا مردم منطقه از فوايد آن 
بهره مند شوند. حاال سه سال از اين وعده مي گذرد 
و مردم اين شهرستان كه به توسعه سايت ميگو و 
ايجاد شهرك صنعتي تخصصي در اين منطقه دل 
بسته بودند با نااميدي از روند اجرايي و اتمام اين 
پروژه ياد مي كنند. گويا شهرك صنعتي تخصصي 
شيالت به صورت عام مورد موافقت محيط زيست 
قرار نگرفته، ضمن اينكه اين پروژه بي سرمايه گذار 
هم مانده است.  رامين نورقلي پور در اين خصوص 
با تأكيد بر ل��زوم ايجاد اين ش��هرك صنعتي در 
گميشان مي گويد: شهرستان گميشان ظرفيت 
ايجاد شهرك صنعتي شيالتي را دارد و اين مهم 
بايد در دستور كار مسئوالن قرار گيرد. وي با اشاره 
به اين كه سرمايه گذاري در بخش شيالت مي تواند 
مشكالت بيكاري فزاينده و محروميت هاي انباشته 
شهرستان مرزي و ساحلي گميشان را برطرف كند، 
مي افزايد: »شهرك صنعتي شيالتي مي تواند نقش 
مؤثري در بهبود شرايط اقتصادي شهرستان و حتي 
استان داشته باشد.« با اين حال گويا هنوز وضعيت 
اين پروژه كه به نوعي تنها راه نجات گميشاني ها از 
بيكاري محسوب مي شود مشخص نيست و بايد 

منتظر توجه و نگاه ويژه دولت ماند!

گزارش ها نشان مي دهد، با وجود اينكه خلخال در 
اردبيل از شمال به وسيله شهرستان كوثر با مركز 
استان در ارتباط است و همچنين از شرق به گيالن، 
از جنوب به زنجان و از غرب به آذربايجان شرقي 
راه دارد، اما نداشتن راه مناسب موجب شده تا از 
تمامي رونق هاي اقتصادي كه اين شرايط مثبت 
مي تواند برايش به ارمغان بي��اورد، محروم بماند.  
اين موضوع موجب شد تا چند سال پيش فرماندار 
وقت خلخال اعالم كرد: »جاده خلخال- فيروزآباد 
به عنوان مطالبه 5۰ ساله مردم اين منطقه براي 
اتصال به مركز اس��تان است كه متأسفانه درحال 
حاضر مورد غفلت قرار گرفته است.« به گفته علي 
نظري شيخ احمد اين جاده تنها ۲7 كيلومتر طول 
دارد كه ب��ا اتصال خلخال به فيروزآباد و س��رچم 
مي تواند اين شهرها را به مركزاستان متصل كند. 

  اهميت جاده خلخال- فيروزآباد
با وجودي كه ۲۳س��ال از استان ش��دن اردبيل 

مي گذرد، هن��وز هي��چ راه ارتباطي مناس��ب و 
اس��تانداردي كه بتواند خلخال را به مركز استان 
وصل كند وجود ندارد؛ اين درحالي اس��ت كه با 
وجود تأثير باالي اين منطق��ه در زمينه توليدات 
كشاورزي و دامي و نيز بحث گردشگري، منطقه به 
شدت نيازمند داشتن جاده هاي استاندارد است.  
فرماندار خلخال در اين رابطه به »جوان« مي گويد: 
»از آنجا كه س��اخت جاده خلخال ب��ه فيروزآباد 
مي تواند ب��ه عنوان اولين راه اصلي شهرس��تان و 
جاده شرياني ارتباط دهنده استان هاي شمال غرب 
كشور به استان هاي شمال كشور باشد لذا ساخت 
و توس��عه آن از اهميت خاصي برخوردار است.« 
فريدون بابايي مي افزايد: »از لح��اظ اقتصادي و 
گردشگري اين جاده براي شهرستان خلخال نقش 
حياتي دارد كه با تعريض و تكميل به مهم ترين راه 
ايمن و ارتباطي بين استان هاي شمال غرب با مركز 

كشور و شمال كشور تبديل خواهد شد.«

وي با اش��اره به آغاز عمليات نص��ب عالئم ايمني 
و راهنمايي و رانندگي در اين ج��اده اصلي ادامه 
مي دهد: »اين جاده به مسافت كمتر از ۳۰ كيلومتر 
شهرستان خلخال را با مشخصات راه اصلي و ويژگي 
مطلوب به بزرگراه اردبيل – سرچم كه مهم ترين 
راه اصلي ارتباط دهنده شهرستان خلخال به مركز 

استان و تهران است تبديل مي كند.«
  وعده هاي مكرر براي افتتاح

بررس��ي ها نش��ان مي دهد، درحالي ك��ه بارها 
تاريخ هاي مختلف��ي را براي افتت��اح اين پروژه 
اعالم كردند، اما هر دفعه به بهانه هاي مختلف اين 

موضوع به زمان ديگري موكول شده است. 
سرانجام با تغيير در زمان افتتاح اين جاده اواخر دي 
ماه امسال بود كه فرماندار خلخال در يك نشست 
خبري اعالم كرد: »با توجه به اقدامات انجام شده 
در دهه فجر امس��ال ج��اده خلخ��ال- فيروزآباد 
افتتاح خواهد شد.« اين در حالي بودكه اين زمان 

گذشت و هيچ خبري از اين افتتاح نشد.  اعتراض 
به اين موضوع موجب شد تا مديركل راهداري و 
حمل ونقل جاده اي اس��تان اردبيل نسبت به اين 
موضوع واكنش نش��ان دهد.  علي رحمتي در اين 
خصوص مي گويد: »نبود ايمني الزم در اين جاده 
موجب شده تا عمليات افتتاح آن به تأخير بيفتد 
چراكه امنيت آن مهم تر از تسريع در افتتاح است.« 
وي مي افزايد: » درحال حاضر تنها 1۳ كيلومتر از 
اين جاده داراي عالئم ايمني و گاردريل بوده كه 
بايد مابقي نيز از اين لحاظ ايمن سازي شود.« به 
گفته كارشناسان براي افتتاح رسمي اين جاده بايد 
تمام شرايط الزم كسب شود و مسئوالن مختلف 
آن را تأييد كنند كه به عنوان نمونه پليس راهور 
يكي از آنهاست.  رئيس پليس راه استان اردبيل نيز 
در اين خصوص مي گويد: » طبق نظر كارشناسان 
پليس بايد محل تالقي خلخال و س��رچم روگذر 
ايجاد مي شد كه بي توجهي به اين موضوع موجب 
شد تا اجازه افتتاح آن صادر نشود.« حجت فتاحي 
مي افزايد: »با توجه به ق��رار گرفتن اين روگذر در 
كيلومتر صفر جاده خلخال- فيروزآباد كه مي تواند 
طول مسافت شهرستان خلخال به مركز استان را 

كاهش دهد لذا اجراي آن ضروري است.«
  تأخير افتتاح گردن آب و هوا افتاد

با وجود اهميت افتتاح و بهره برداري از اين جاده 
مهم و حياتي اين بار نوبت به مديركل راهداري و 
حمل ونقل جاده اي استان اردبيل رسيد تا شرايط 
آب و هواي��ي را به عنوان مقص��ر اصلي تأخير در 
افتتاح اين جاده اعالم كند.  علي رحمتي در اين 
خصوص مي گويد: »با تمامي تالش هايي كه براي 
تكميل جاده خلخال- فيروزآباد انجام گرفت اين 

مسير از لحاظ هندسي هيچ مشكلي ندارد.«
وي در توضيحات بيش��تري مي افزايد: »عمليات 
خاكبرداري، پل سازي و آسفالت دو اليه جاده انجام 
شده و به لحاظ فني تنها جاده اي است كه از مصالح 
كوهي شكس��ته استفاده شده اس��ت.« مديركل 
راهداري و حمل ونقل جاده اي استان اردبيل ادامه 
مي ده��د: »درحال حاضر تنها مش��كل تأخير در 
افتتاح اين جاده وجود شرايط برف و باراني است كه 
جلوي نصب عالئم راهنمايي و رانندگي و گاردريل 
را گرفته است كه در صورت مهيا شدن شرايط به 
زودي اين نواقص رفع و جاده با حضور مس��ئوالن 
افتتاح مي ش��ود.« البته به گفته اين مقام، اجراي 
س��ه روگذر طرح ش��ده كه جزو برنامه كاري اين 
طرح نبود نيز از جمله عواملي بود كه روند ساخت 
و افتتاح را به تأخير انداخت.  با اين وجود بايد منظر 
ماند و ديد آيا اين پروژه چندين ساله افتتاح خواهد 
شد يا روند آن آنقدر به درازا خواهد كشيد كه ديگر 

نتواند پاسخگوي نيازها باشد. 
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ديگر هوا آلوده نيست!

»مردم استان كردستان از فروردين امسال تا پايان آذرماه تنها ۶۲ روز 
هواي پاك را تجربه كردند و مابقي روزها وضعيت هواي اين استان در 

شرايط سالم، ناسالم و حتي خطرناك نيز قرار گرفته است.«
»بنا بر اعالم اداره كل محيط زيست خوزستان در 9 ماهه نخست امسال 
فقط چهار روز هواي خوزستان در شرايط پاك قرار داشت و 111 روز در 
شرايط سالم، 1۰۶ روز در شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس، 44 روز در 
شرايط ناسالم براي همه گروه ها و 11 روز در شرايط خطرناك بوده است. 
البته نبايد فراموش كرد كه در سال 94 نيز هواي اهواز 1۰ روز شرايط پاك، 
19۸ روز در شرايط سالم، 1۳9 روز در شرايط ناسالم، يك روز در شرايط 
بسيار ناسالم و 17 روز در شرايط خطرناك قرار داشت.« »رئيس اداره پايش 
اداره كل حفاظت محيط زيست آذربايجان شرقي در شرايطي از چهارمين 
روز متوالي قرار گرفتن هواي كالنشهر تبريز در وضعيت هشدار و ناسالم 
خبر داد كه حداقل اين شهر در زمستان با بارندگي هاي خوبي همراه بوده 
و نبايد به هيچ عنوان آلوده باشد.« هواي پايتخت هم كه گفتن ندارد و اگر 
بخواهيم منصفانه قضاوت كنيم و با هر اعالم شرايط ناسالم و خطرناك شهر 
را به تعطيلي بكشانيم، تهراني ها بايد تقريباً نيمي از سال را خانه نشين باشند.  
اين يك حقيقت است كه طي سال هاي اخير به دليل افزايش وسايل نقليه 
و پايين بودن كيفيت سوخت در كشور، ميزان آلودگي هوا به شدت افزايش 
يافته و اين مسئله آنقدر مشهود است كه شهروندان در استان هاي مختلف 
نيازي به پيگيري اخبار براي آگاهي از ميزان آالينده هاي هواي شهرشان 
ندارند و با چشم آن را مي بينند و با ريه هايشان حس مي كنند. با اين حال 
روز پنج شنبه گذشته رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور از كاهش 
مرگ و بيماري هاي ناشي از آلودگي هوا در دولت يازدهم خبر داد.  خانم 
معصومه ابتكار مدعي شد ارتقاي استاندارد خودروها، بهبود كيفيت سوخت، 
خروج خودروهاي فرسوده و بس��ياري اقدام هاي ديگر در حوزه مقابله با 

آلودگي هوا براي كاهش همين هزينه ها و خسارت ها انجام شده است!
واقعيت اين اس��ت كه خروج خودروهاي فرس��وده كه هن��وز اندر خم 
يك كوچه مانده و بنزين باكيفيت هم آرزوي شهروندان است. البته از 
استاندارد خودروها صحبت كردن هم به يك جوك مي ماند. زيرا با گذري 
به سطح شهرها و آمار و ارقام پليس و شهرداري ها مشخص مي شود كه 
درصد بااليي از آالينده ها به خودروهاي فرس��وده و اس��تاندارد نبودن 

سيستم احتراق آنها مربوط است. 
مع��اون رئيس جمهور به ج��اي اينكه ب��ه پژوهش وزارت بهداش��ت، 
درخصوص بيماري ها و مرگ هاي منتس��ب به آلودگي هوا كه به گفته 
وي مجموعه اطالعات سال هاي 94_9۲ را شامل شده و نشان مي دهد 
براي نخستين بار در كشور و بر خالف روند افزايشي سابق، بيماري ها و 
مرگ هاي مرتبط با آلودگي هوا روند كاهشي داشته، اشاره كند، بهتر بود 
سري به بيمارستان هاي شهرهاي مختلف خوزستان و ايالم و همدان و 
خراسان رضوي و سيستان و بلوچستان و اصفهان مي زد تا برخي آمارها 
را هم به عينه مش��اهده كند.  از تهران و روزهاي آلوده اش كه اورژانس 
اعالم مي كرد در نقاط مختلف شهر آمبوالنس هايي براي امدادرساني 
به شهروندان در حالت آماده باش مستقر شده اند هم فاكتور مي گيريم.  
در پژوهش وزارت بهداشت آمده گام هاي درستي در مسير هدف غايي 
برنامه هاي بهبود كيفيت هوا، يعني ارتقاي كيفيت زندگي و كاهش مرگ 
و بيماري هاي ناشي از آن برداشته شده است. البته معاون رئيس جمهور، 
ارتباط بيماري هاي مختلف به ويژه آس��م و آلرژي را نيز از آلودگي هوا 
جدا كرده و چنان وانمود كرده كه اين بيماري ها ربطي به آلودگي هوا 
ندارند و بايد علت آنها را در آلودگي خاك، بقاياي سم و كود شيميايي در 
غذا و محصوالت خوراكي جست وجو كرد.  به هر حال يكبار ديگر وجود 
آالينده ها در البه الي پژوهش ها گم شد و به شهروندان القا شد كه هوا 
پاك و همه چيز آرام است و فقط مانده گرد و غبارها كه آن هم ا ن شاءاهلل 

با قطعنامه هاي سازمان ملل تا چند روز آينده مرتفع مي شود.

 تبديل البرز بدون زيرساخت 
به پاركينگ بزرگ خودروها

با اينكه حدود شش سال از استان شدن البرز مي گذرد اما هنوز پاي 
بخش خدمات و زيرساخت هاي اين منطقه، لنگ مي زند؛ چراكه در 
سال هاي اخير با توجه به سرعت رشد جمعيت، مسئوالن نتوانسته اند 
بين خدمات ارائه ش�ده و جمعيت هماهنگي ايج�اد كنند. يكي از 
مشكالت پيش روي البرزي ها كمبود پاركينگ است و اكنون به ازاي 
هر سه نفر از جمعيت 2 ميليون و 400 نفري، يك خودرو در كالنشهر 
كرج وجود دارد. بنابراين 13هزار جاي پاركي كه به گفته مسئوالن 
وجود دارد، پاس�خگوي اين جمعيت نيس�ت. از اين رو پيش بيني 
مي ش�ود اگر مس�ئوالن چاره اي براي رفع اين معضل نينديشند، 
خيلي زود الب�رز همچون تهران به پاركينگي بزرگ تبديل ش�ود. 

    
شش سالي مي شود كه از جشن استان ش��دن البرز مي گذرد. با اينكه 
ساكنان اين منطقه از اين اتفاق خرس��ند بودند و فكر مي كردند پاي 
خدمات و زيرساخت ها به البرز باز شود، اما خيلي زود به دست مسئوالن 
به فراموشي سپرده شدند. به طوري كه اكنون زيرساخت ها و خدمات 
شهري متناسب با عنوان استان در البرز ديده نمي شود. البته مشكل به 
همين جا ختم نمي شود و تغيير نام اين منطقه به استان، دردسرهايي 
هم براي س��اكنان آن داشته و كرجي ها را با رش��د روزافزون جمعيت 

شهري مواجه كرده است. 
در حال حاضر كمبود پاركينگ به عنوان يكي از اساسي ترين معضالت 
شهري كرج محسوب مي شود. البته عمق اين فاجعه را زماني مي توان 
احساس كرد كه به گفته كارشناس��ان، به ازاي هر سه نفر از جمعيت 
۲ ميليون و 4۰۰ نفري اين اس��تان، يك ماشين در كرج در حال تردد 
اس��ت. عالوه بر اين طبق برآوردهاي صورت گرفته حدود ۸۰ درصد 
جمعيت استان البرز در كالنشهر كرج ساكن هستند. بنابراين خيلي 
ساده  مي توان تصويري در خصوص ازدحام جمعيت و ترافيك موجود 

در كرج در ذهن ايجاد كرد. 
  بحران ترافيك و نبود جاي پارك

در حال حاضر به گفته كارشناسان، معضل ترافيك و كمبود پاركينگ، 
به خصوص در مركز شهر و فضاهاي تفريحي به مرز بحران رسيده است؛ 
چراكه يافتن فضايي مناسب براي پارك بدون دردسر خودرو ، به يكي از 
دغدغه هاي مردم تبديل شده است.  حاال شايد اين سؤال مطرح شود كه 
چرا مردم به جاي استفاده از خودروهاي شخصي از خدمات حمل و نقل 
عمومي استفاده نمي كنند؟ پاسخ اين سؤال در اينجاست كه به گفته 
كرجي ها بحث كمبود خدمات  حمل و نق��ل عمومي همواره به عنوان 
يكي از مهم ترين مشكالت اين شهر مطرح بوده و مسئوالن نسبت به 
آن بي توجهند. بنابراين همين مشكل به گفته رئيس پليس راهنمايي 
و رانندگي استان البرز زمينه ساز اين مي شود كه رانندگان براي يافتن 
جاي پارك، اغلب تخلف كنند.  همايون شريفي با اشاره به معضل شديد 
كمبود پاركينگ، مي افزايد: » افزايش پاركينگ هاي عمومي مي تواند از 

هرگونه افزايش راه بندان و ترافيكي در كرج پيشگيري كند.«
  افزايش خودروها در نبود حمل ونقل عمومي

با توجه به اينكه اهميت گسترش حمل و نقل عمومي در كرج از سوي 
مسئوالن ناديده گرفته شده، با ازدحام خودروها در اين شهر بر تعداد 
روزهايي كه كرجي ها بايد هواي آلوده استشمام كنند، نيز افزوده شده 

است. معضلي كه با راه اندازي قطار شهري مي توانست مرتفع شود. 
بنابراين با توجه به سرعت رشد تعداد خودروها و كمبود پاركينگ عمومي 
در كرج، زمان زيادي نمي گذرد كه از اين شهر به عنوان يك پاركينگ 
بزرگ ياد كنيم. البته براي جلوگيري از اين معضل به گفته معاون حمل و 

نقل و ترافيك شهرداري كرج برنامه هايي هم در دست اجرا هست. 
احمد افضلي با اش��اره به اينكه اكنون بيش از 1۳هزار جاي پارك در 
پاركينگ هاي عمومي در كرج ايجاد ش��ده است، مي افزايد: » بيش از 
5هزار جاي پارك ديگر هم نياز است كه در برنامه كاري قرارداده شود 

تا كمي از شدت مشكالت كاسته شود.«

دست ساحل نشينان گلستان از بركت دريا كوتاه ماند
در حالي گميشان آمار بااليي از بيكاران را در خود جاي داده كه صيادان اين منطقه ساالنه ميليون ها دالر ارز وارد كشور مي كنند

 4 استان، نيم قرن در انتظار احداث جاده اي 27 كيلومتري
از27 كيلومتر جاده خلخال- فيروزآباد تنها 13 كيلومتر آن داراي عالئم ايمني و گاردريل است كه حوادث زيادي را در پي دارد

با وجود اينكه شهرستان خلخال در استان اردبيل به عنوان محور اتصال به 
استان هاي گيالن، زنجان و آذربايجان شرقي به شمار مي رود، اما نداشتن راه 
مناسب براي دسترسي به اين مناطق موجب ش�ده تا نتواند از اين ظرفيت 
مناسب بهره اي ببرد.  در اين ميان، جاده خلخال- فيروزآباد به طول 27كيلومتر 
از جمله مهم ترين راه هاي ارتباطي در اين زمينه به شمار مي رود كه قرار بود 

نزديك به پنج دهه قبل احداث شود، اما برخي مشكالت دركنار بي توجهي 
مسئوالن موجب شده تا در حال حاضر اين مسير به صورت نيمه كاره به حال 
خود رها ش�ود.   هر چند آخرين وعده ها از افتتاح اين پ�روژه در بهمن ماه 
سال جاري خبر مي داد اما با عملي نشدن آن، يك بار ديگر چشم ها به جاده 
نيمه كاره دوخته شد تا ببينند كدام مسئول از راه مي رسد تا قول ديگري بدهد. 

ميترا شهبازيمحمدرضا هاديلو

استاندارسيس�تان و بلوچس�تان با اش�اره به 
اينك�ه 110واح�د نيمه فعال و تعطيل ش�ده در 
استان ظرف يك س�ال گذشته به عرصه توليد 
بازگشته گفت: در اين مدت2500 فرصت شغلي 
جديد براي م�ردم بومي فراهم ش�ده اس�ت. 
 علي اوس��ط هاش��مي ادامه داد: رويك��رد دولت 

يازدهم خروج از ركود و بازگش��ت س��رمايه هاي 
راكد به عرصه توليد است.  وي با بيان اينكه تاكنون 
11۰واحد توليدي نيمه فعال در استان سيستان و 
بلوچستان به عرصه توليد بازگشتند گفت:هدف ما 
شناسايي واحد هاي نيمه فعال و اعطاي تسهيالت 
به آنها براي بازگش��ت به توليد با حداكثر ظرفيت 

است.  استاندارسيس��تان و بلوچس��تان با اشاره 
به كارخان��ه آريا پروفيل چابهار اظه��ار اميدواري 
كرد: در آستانه روشن شدن مشعل گاز در استان 
وجود اينگونه واحد ها و دسترسي به امكانات مورد 
نياز براي لوله كش��ي خانه ها و منازل نقطه قوتي 
براي استان به شمار مي رود.  هاشمي تأكيد كرد: 

كارخانه هايي مثل آرياپروفيل بايد با ش��ركت گاز 
استان تعامل سازنده داشته باشند تا نيازهاي اوليه 
براي دسترسي همه مردم سيستان و بلوچستان به 
نعمت گاز فراهم شود.  الزم به ذكر است فاز اول اين 
كارخانه امكان اشتغالزايي مستقيم براي 11۰نفر از 

جوانان بومي را درسه شيفت فراهم كرده است. 

ايجاد2 هزار و500 فرصت شغلي جديد در سيستان و بلوچستان  
   سيستان وبلوچستان

محمدرضا سوري
   گزارش يك

راه اندازي مركز مانيتورينگ قرائت كنتورآب 
در جنوب غرب تهران  

براي نخستين بار در سطح استان تهران     اسالمشهر
مركز مانيتورينگ و جم�ع آوري آنالين 
اطالعات در شركت آبفاي جنوب غرب استان تهران راه اندازي شد. 
 كمال غريبي معاون درآمد و امور مش��تركين آبفاي جنوب غربي استان 
تهران با عنوان كردن اين مطلب گفت: با هدف سرعت بخشي به فعاليت هاي 
قبوض مصرفي مشتركين از قرائت تا صدور، پس از اين با قرائت هوشمندانه 
و ارسال آنالين اطالعات قرائت شده به مركز مانيتورينگ شركت، مراحل 
محاسبات و صدور قبض به سرعت انجام مي شود.   وي تأكيد كرد: با توجه 
به گستردگي حوزه خدماتي شركت و همچنين فراواني و تراكم شهرها و 
مناطق تحت پوشش كه قرائت، جمع آوري و تخليه و جمع بندي اطالعات 
مربوط ب��ه قرائت هاي صورت گرفته ب��ا صرف زمان زي��ادي در ارتباط با 
ساماندهي و محاس��بات و صدور قبوض مصرفي انجام مي گرفت اين كار 
صورت گرفت. وي افزود:با استفاده از تكنولوژي و امكانات تعريف شده روي 
اين سيستم ها عالوه بر قرائت هاي منطقه و شهرهاي تحت پوشش و ارسال 
آنالين اطالعات به مركز مانيتورينگ، عكس هاي مربوط به شكستگي ها و 
خرابي كنتورهاي مشتركين نيز جهت بررسي و رفع مشكالت ايجاد شده، 

دركمترين زمان ممكن به مركز مانيتورينگ ارسال مي گردد. 

  كمبود پيمانكار 
براي 50 پروژه مرمتي آثار تاريخي فارس  

پروژه هاي مرمتي آثار و بناهاي تاريخي    فارس
اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردش�گري ف�ارس ب�ا كمب�ود پيمان�كار مواج�ه اس�ت. 
جمشيد معيني معاونت توسعه مديريت و پش��تيباني ميراث فرهنگي 
فارس با بيان مطلب فوق گفت: اس��تان ما داراي ۳۰ ه��زار اثر تاريخي و 
بناي تاريخي شناخته شده از دوره هاي مختلف تاريخي است، لذا حفظ و 
صيانت از اين ميراث به جاي مانده كه بيانگر هويت و شخصيت تاريخي و 
اسالمي مان است امري ضروري است كه متأسفانه در حال حاضر با داشتن 
۸۲ پروژه مرمتي در سطح استان 5۰ پروژه، پيمانكار ندارند.  وي در ادامه 
افزود: واگذاري مرمت آثار و بناهاي تاريخي به پيمانكاران عالوه بر حمايت 
از كارآفريني در بخش خصوصي به عنوان بازوهاي اجرايي دولت، مي تواند 
به رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال در اين حوزه منجر شود.  جمشيد معيني 
اظهار داش��ت: فارغ التحصيالن رش��ته مرمت و احياي بناهاي تاريخي 
قادر خواهند بود به ياري اطالعات و دانش عمومي، نظري و تحقيقاتي و 
همچنين تجربه عملي خود در مرمت بناي تاريخي نقش مؤثري داشته 
باشند. لذا با توجه به اينكه اين اداره كل ساالنه حدود 11۰ پروژه در دستور 
كار مرمت دارد، به تمامي فارغ التحصيالن اين رشته پيشنهاد مي گردد 

براي دريافت رتبه به سازمان برنامه و بودجه مراجعه نمايند.


