
  كهگيلوي���ه و 

محمدرضا سوري
   گزارش2

بويراحمد با داشتن 
جمعيتي بالغ بر 700 
هزار نفر از جمله استان هاي كشور به شمار مي رود 
كه از كمبود مراكز درماني به شدت رنج مي برد.  
اين در حالي است كه هم اكنون بيمارستان امام 
خميني)ره( شهرستان دهدشت به عنوان تنها 
مركز درماني اين منطقه به علت عمرباال وكمبود 
امكانات ديگ�ر نمي تواند پاس�خگوي نيازهاي 
درماني مردم شهرستان هاي كهگيلويه، بهمئي، 
لنده و چرام با 813 روستايي كه درآنها وجود دارد 
باشد، موضوعي كه موجب ش�ده تا بيماران اين 
مناطق براي درمان مجبور شوند به ساير مراكز 
درماني اس�تان هاي همج�وار مراجع�ه كنند. 

    
بيمارستان امام خميني )ره( دهدشت به عنوان 
تنها بيمارستان شهرستان كهگيلويه دراستان 
كهگيلويه و بويراحمد سال هاس��ت به بيماران 
شهرستان هاي كهگيلويه، بهمئي، لنده و چرام و 
روستاهاي اين مناطق خدمت رساني مي كند.  اين 
درحالي است كه قديمي بودن اين مركز درماني 
س��بب ش��ده تا از بس��ياري از امكانات از جمله 
راديوگراف��ي، اورژان��س و بخش هاي تخصصي 
ديگر محروم باش��د، موضوعي كه موجب شده 
اس��ت مردم منطقه مجبورباش��ند براي درمان 
خود با تحمل هزينه باال به اس��تان  هاي همجوار 
مراجعه كنند.  نماينده شهرستان هاي چهارگانه 
كهگيلويه و بويراحمد در مجلس شوراي اسالمي 
دراين رابطه به »جوان« مي گويد: »درحال حاضر 
نبود امكانات درماني و مراك��ز تخصصي در اين 
منطقه از مهم ترين مش��كالت در حوزه درماني 

به شمار مي رود.«
 ع��دل هاش��مي پور مي افزايد: »نبود پزش��كان 
متخصص دركنار امكانات درماني مورد نياز براي 
تشخيص بيماري يكي از كاستي هاي مهم است 

كه بايد تأمين شود.« وي ادامه مي دهد: »براي حل 
مشكالت درماني بايد اين دو مهم مورد توجه قرار 
گيرد، چراكه درغير اين صورت تنها بيمارستان 

منطقه نمي تواند كارآيي داشته باشد.«
   كمبود تجهيزات در بيمارستان هاي استان 
با وجود اهميت مراكز درماني تخصصي كه بتواند 
به محض وقوع هرگونه مشكلي در حوزه سالمت، 
از كارآيي باالي��ي برخوردار باش��د، اما اين مهم 
دراس��تان كهگيلويه وبوير احم��د مغفول مانده 
است.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي كهگيلويه و 
بويراحمد دراين خصوص به »جوان« مي گويد: 
»كمبود تجهيزات پزش��كي، امكان��ات و فضاي 
فيزيكي دركن��ار متخصصان درمان��ي از جمله 
مشكالت حوزه درمان دراين استان است.« رضا 
چمن مي افزايد: »هم اكنون عمر باالي خانه هاي 
بهداشت، نبود فضا براي كلينيك هاي تخصصي 
خصوصاً در سه شهر ياسوج، دهدشت و گچساران 
ازجمله مش��كالت درماني به ش��مار مي رود.« 

وي ادامه مي دهد: »عالوه بر اين مش��كالت، از 
نظر تجهي��زات، س��اختمان و آمبوالنس نيز به 
شدت با كمبود مواجهيم كه بايد مورد توجه قرار 
گيرد.«  در كنار اين مش��كالت، در حال حاضر 
بيمارستان هاي استان كهگيلويه و بوير احمد از 
كمبود تخت هاي درماني رنج مي برد، به طوري 
كه در بيشتر مواقع بيماران مجبورند براي انجام 
مراحل درماني خود به روي زمين بمانند.  رئيس 
دانشگاه علوم پزشكي كهگيلويه و بويراحمد در 
اين خصوص مي گويد: »به ج��ز بيماراني كه به 
طور موردي براي درم��ان برخي از بيماري ها به 
بيمارستان هاي اين اس��تان مراجعه مي كنند، 
در حال حاضر بيش از يكه��زار و ۲۰۰ نفر بيمار 
خاص داريم.« چمن مي افزاي��د: »اين درحالي 
اس��ت كه تعداد بيماري هاي خاص در اس��تان 
هم از پنج بيماري ب��ه ۱۸ بيماري افزايش يافته 
است.« وي ادامه مي دهد: »عدم ارائه تجهيزات 
پزش��كي و هتلينگ به بيمارس��تان ها و كمبود 

پزشك متخصص در برخي شهرستان ها ازجمله 
كمبودهاي موجود در حوزه درمان است كه بايد 
رفع ش��ود.« به گفته اين مسئول در حال حاضر 
كمبود آمبوالنس براي انتقال بيماران به مراكز 
درماني نيز به شدت در استان احساس مي شود 
كه قرار اس��ت ۲۶ آمبوالنس به بيمارستان هاي 

استان اختصاص يابد. 
   توسعه مراكز درماني نيازمند حمايت 

با وجود اينكه طرح تحول سالمت توانست تا حد 
قابل توجهي از مش��كالت درماني مردم بكاهد، 
اما تا رسيدن به نقطه مطلوب راه بسياري مانده 
است.  رئيس بيمارستان شهيد بهشتي با اشاره 
به نياز استان به ساختن بيمارستان هاي جديد 
مي گويد: »با اج��راي طرح تحول س��المت در 
استان هاي مختلف كشور، ساخت و تجهيز مراكز 
درماني در اين منطقه نيز در دستور كار مسئوالن 

وزارت بهداشت قرار گرفت.« 
دكترسيدذاكر سعيدي نژاد مي افزايد: »هم اكنون 
ساخت اورژانس جديد بيمارستان شهيد بهشتي 
در دس��تور كار قرار دارد كه اميدواريم به زودي 
اجرايي شود.« وي با اش��اره به ساخت و تجهيز 
مراكز درماني اس��تان ادامه مي دهد: »س��اخت 
زايشگاه جديد بيمارستان امام خميني دهدشت 
با ۱4 اتاق ويژه زايمان با اعتب��ار اوليه اين طرح 
عمراني 3 ميليارد و ۱۲۰ ميليون ريال در دستور 
كار قرار دارد.« ب��ه گفته اين مق��ام، در صورت 
حمايت هاي هم��ه جانبه ب��ه زودي تجهيزات 
بخش هاي سي  تي  اسكن و ام آر اي مراكز درماني 
كهگيلويه و بويراحمد تجهيز و نوسازي خواهد 
شد. با اين وجود به گفته هاش��مي پور، نماينده 
مردم شهرس��تان هاي كهگيلويه، بهمئي، لنده 
و چرام در مجلس ش��وراي اس��المي، با احداث 
بيمارستان جديد و راه اندازي دانشكده پزشكي 
در شهرستان دهدشت مي توان مشكالت درماني 

استان را تا حدود بسيار زيادي مرتفع كرد. 

   خراسان شمالي: مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي خراسان 
شمالي از نصب نخستين سرعتكاه مجازي هوشمند، در بجنورد خبر 
داد. علي اصغر بديعي مقدم با اش��اره به اينكه اين سرعتكاه به صورت 
آزمايشي در محدوده بابا امان بجنورد نصب شد، گفت: براي نصب اين 
تجهيزات هوشمند ۱۸ميليون تومان هزينه شد. وي با اشاره به كاربرد 
اين سرعتكاه در شب افزود: اين تجهيزات براي مقاطعي كه تصادفات در 
شب به علت سرعت باال رخ مي دهد مفيد است. اين سرعتكاه مجازي كه 
با انعكاس تصوير روي سطح جاده، وجود سرعتكاه فيزيكي را در چشم 
راننده مجسم مي كند، سبب مي شود تا راننده تصور كند به سرعتكاه 

فيزيكي رسيده و مجبور به كاهش سرعت مي شود. 
   اصفهان: ش��هردار اصفهان از به��ره برداري از س��الن بين المللي 
نمايشگاه  اصفهان تا سه ماه آينده خبر داد. مهدي جمالي نژاد در حاشيه 
هفتادمين هفته از س��ري برنامه هاي هر هفته چند افتتاح شهرداري 

اصفهان گفت: پروژه تقاطع غيرهمسطح 
شهيد بااليي )اشكاوند( با سرعت در حال 
انجام بود و قصد داش��تيم آن را در س��ال 
گذش��ته به بهره ب��رداري برس��انيم اما از 
آنجايي كه رضاي��ت و حقوق مردم محلي 
برايمان مهم بود پروژه به تأخير افتاد. وي 
با بيان اينكه پس از كس��ب رضايت مردم 

پروژه غير همسطح شهيد بااليي به بهره برداري رسيد، افزود: در طول 
يك هفته شاهد بهره برداري از پروژه هايي با هزينه بيش از ۱۰۰ ميليارد 
بوديم. جمالي نژاد با اشاره به پروژه هاي زيست محيطي شهر اصفهان 
گفت: نصب و راه اندازي خط بازيافت الك با مشاركت بخش خصوصي 

براي نخستين بار در اصفهان مورد بهره برداري قرار گرفت. 
   لرس�تان: رئيس آب و فاضالب روس��تايي شهرس��تان خرم آباد از 
جمع آوري هزار و ۵۰۰ انشعاب غيرمجاز در شهرستان خرم آباد خبر داد. 
دالوند با بيان اينكه براساس وظيفه قانوني امور آبفار شهرستان خرم آباد 
تأمين آب سالم و بهداشتي براي مردم است، گفت: اين وظيفه زماني پررنگ 
مي شود كه مردم همكاري كنند. وي با تأكيد براينكه مشتركين نبايد آب را 
در مصارف غيرشرب استفاده كنند، افزود: هزينه توليد آب بسيار باالست و 
بايد در اين باره صرفه جويي شود. رئيس آب و فاضالب روستايي شهرستان 
خرم آباد با اشاره به اينكه در سه ماهه امس��ال 77۶ انشعاب غيرمجاز در 
شهرستان شناسايي شده و ۵۰7 انش��عاب قطع و مابقي نيز مجاز شدند 

افزود: سال گذشته هزار و ۵۰۰ انشعاب غيرمجاز جمع آوري شده است. 
  كردس�تان: مدي��ركل ورزش و جوان��ان كردس��تان از اختصاص 
4۰۰ميليون تومان به تكميل و راه اندازي سالن سقف كوتاه دزج و اهداي 
يك تخته تاتامي به ورزشكاران خبر داد. حامد جوالئي گفت: شهر دزج در 
راستاي توسعه ورزش قهرماني و همگاني نياز به توجه بيشتر دارد و اين 
موضوع در اولويت دستگاه ورزش و جوانان قرار خواهد گرفت. وي افزود: 
در بازديد از تنها سالن ورزشي اين شهر و حضور در ميان كاراته كاهاي 
دزج امكانات و تجهيزات آن مورد بررس��ي قرار گرفت كه در راس��تاي 
استفاده ورزشكاران يك تخته تاتامي اهدا مي شود. وي خاطرنشان كرد: 
براي تكميل و راه اندازي سالن سقف كوتاه دزج 4۰۰ ميليون تومان از 
محل اعتبارات ۲7 صدم ماليات بر ارزش افزوده اختصاص داده مي شود 

كه تا پايان سال جاري به بهره  برداري مي رسد. 
  گلس�تان: مديرعامل شركت گاز استان گلس��تان از جذب افزون بر 
۲4هزار مشترك در شهرستان مينودشت خبر داد. صفرعلي جمال ليواني 
گفت:ازمجموع 7۲ روستاي شهرستان مينودشت به ۶9 روستا گازرساني 
شده و از نعمت گاز بهره مند شدند و عمليات اجرايي گازرساني به دو روستا 
نيز در حال انجام است. وي افزود:درشهرستان مينودشت تاكنون افزون 
بر 4۰9 كيلومتر شبكه اجرا شده و تعداد ۱۲ هزار و ۸7۰ انشعابات نصب 
گرديده است. مديرعامل شركت گاز استان گلستان گفت: درهمين رابطه به 
۲۲ واحد صنعتي عمده و سه جايگاه CNG شهرستان نيز گازرساني شد.

رفع معضل بيكاري كه از مدت ها قبل مقام معظم 
رهبري بر آن تأكيد كرده اند، اين روزها به مهم ترين 
مسئله  پيش روي اس��تان هاي كشور تبديل شده 
است. معضلي كه نه تنها معيش��ت مردم را هدف 
قرار مي دهد بلكه آنها را مجبور به مهاجرت مي كند. 
دردي كه هر روز كهنه تر مي شود و رفع آن دشوارتر، 
هماني اس��ت كه از مدت ها قبل با معضل بيكاري 
گره خورده و حاشيه نش��يني را رقم زده است. در 
اين راستا رئيس جمهور هم روز گذشته در معرفي 

اعضاي كابينه اش اشتغالزايي را به عنوان اولويت هاي 
نخست وزرايش مطرح كرده است. همان مشكلي 
كه طي چند سال گذشته در اثر بي توجهي طوالني 
مدت و به حال خود رها شدن صنايع خرد و كوچك 

استان ها توسط دولتمردان ايجاد شده است. 
   نرخ بيكاري افزايش يافته است

همانطور كه گفته شد مسبب معضلي كه اين روزها به 
نام مهاجرت و حاشيه نشيني به عنوان دغدغه مسئوالن 
اعالم مي شود، همان بيكاري است كه از مدت ها پيش 

توسط دولتمردان ناديده گرفته مي شد. دردي كه به 
تازگي مسئوالن آن را مورد توجه قرار داده اند و معتقدند 
احياي كارخانه ها و صنايع خرد و كوچكي كه از مدت ها 
پيش رها شده اند، تنها راه حل آن است.  در اين راستا 
نماينده مردم دورود و ازنا با اشاره به اينكه نيروي غير 
متخصص نداريم و م��وج بيكاري بين تحصيلكرده ها 
ديده مي ش��ود، مي گوي��د: »در حال حاض��ر بيش از 
4۰درصد جوانان تحصيلكرده بيكار هستند و آمارها  
اين ادعاي مسئوالن را كه نرخ بيكاري در حال كاهش 

است تأييد نمي كند، چراكه نرخ بيكاري در سال 94، 
۱۱ درصد اعالم شده بود كه در حال حاضر با رشد ۱/4 
درصدي به ۱۲/4 درصد افزايش يافته است.« مجيد 
كيان پور با انتقاد از وجود بي��ش از ۶ ميليون بيكار در 
كشور مي افزايد: »در حال حاضر بحث انزواي نخبگان 
در شرايط بيكاري بسيار نگران كننده  است. از اين رو 
اشتغالزايي بايد به مهم ترين دغدغه مسئوالن تبديل 
شود تا شاهد مهاجرت اين گنجينه هاي ملي و از دست 

رفتن آنها نباشيم.«
   4 استان در رتبه نخست بيكاري

نكته قابل توجه اين است كه در كنار اينكه نرخ واقعي 
بيكاري در استان ها ارائه نمي شود و اغلب آمار ارائه 
شده تلطيف شده است، اس��تانداري ها و مسئوالن 
استاني هم اغلب بر سر اينكه كدام يك رتبه نخست 
بيكاري را نداشته باشند، با هم به رقابت مي پردازند. در 
اين راستا، حسينعلي شهرياري، نماينده مردم زاهدان 
در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه سيستان و 
بلوچستان در مقام نخست بيكاري قرار دارد، مي گويد: 
»در اين چندسال آثاري از اشتغالزايي در شهر زاهدان 
نبوده و آمار و ارقام دولت در حل مشكل بيكاري تنها 
شعار تبليغاتي است.« استان كرمانشاه هم بر اساس 
گفته هاي اسداهلل رازاني، استاندار آن، از سال گذشته 
در رتبه نخست بيكاري قرار گرفته و حاال مهم ترين و 
اصلي ترين اولويت مجموعه مديريتي استان كرمانشاه 
در سال 9۶، كاهش نرخ بيكاري و ايجاد اشتغال است.  
لرس��تان هم به  رغم ادعاي مس��ئوالن در خصوص 
كاهش نرخ بيكاري، به گفته جعفر بدري، رئيس كل 
دادگستري استان با تعطيلي و ورشكستگي بسياري 
از كارخانه ها و صنايعش در رتبه نخست بيكاري قرار 
دارد. استان كهگيلويه و بويراحمد هم از سال ها پيش 
به گفته كارشناسان در مقام نخس��ت قرار داشته و 

بيكاري به بحراني بزرگ در آن تبديل شده است. 
   جلوگيري از مهاجرت هم راه حل دارد

حاال با اين تفاسير كه اغلب استان هاي كشور در حال 
رقابت در كسب رتبه نخست بيكاري هستند، نماينده 
مردم دورود و ازنا با اشاره به اينكه اكتفا كردن به ايجاد 
اش��تغال در بنگاه هاي بزرگ هيچ گره اي از معضل 
بيكاري رفع نمي كند، مي گويد: »با توجه به روند رو  
به رش��د نرخ بيكاري و تبعات منفي آن و همچنين 
محدوديت منابع و اعتبارات، مي طلبد براي رسيدن 
جامعه به پويايي، ظرفيت هاي موجود در حوزه مشاغل 
خانگي و هدايت آن به سمت ايجاد مشاغل پايدار و 
صنايع كوچك و زودبازده مورد توجه قرار گيرد. البته 
جاي تأسف دارد كه در ايران به ايجاد صنايع كوچك 
و مشاغل خانگي توجه چنداني نشده است.« مجيد 
كيان پور با اشاره به اينكه تنها راه حل براي جلوگيري از 
مهاجرت مردم هم همين مشاغل خرد و كوچك است، 
مي افزايد: »مشاغل خرد و خانگي به اين دليل كه پايدار 
هستند و كمتر اسير نوسانات اقتصادي مي شوند بايد 
مورد توجه قرار گيرند تا از مهاجرت بي رويه به شهرها 

و حاشيه نشيني جلوگيري كند.«
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 رقابت 4 استان براي قرار نگرفتن
در رتبه اول بيكاري

 استان هاي سيستان و بلوچستان، كهگيلويه و بويراحمد، لرستان و كرمانشاه 
بر سر قرار نگرفتن در  رتبه نخست بيكاري با هم رقابت دارند!

حال تنها بيمارستان شهرستان دهدشت اورژانسي است!
 قديمي ترين بيمارستان شهرستان دهدشت ديگر نمي تواند پاسخگوي نيازهاي درماني مردم شهر ستان هاي

 كهگيلويه، بهمئي، لنده، چرام و 813 روستاي ديگر باشد

زنگ خطر بيكاري با ركود و تعطيلي صنايع و برخي از كارخانه ها به صدا درآمده 
و حاال اين معضل در كنار مهاجرت و تبعات آن به دردي بزرگ براي استان هاي 
كشور تبديل شده است. تا جايي كه رئيس دولت دوازدهم هم قبل از انتخابات 
رياست جمهوري رفع معضل بيكاري و فراهم كردن زمينه هاي اشتغال را در رديف 
شعارهاي انتخاباتي اش قرار داده بود و حاال هم روز گذشته در معرفي اعضاي 
كابينه اش آن را جزو  اولويت هاي وزارتخانه ها  قرار داده است. به گفته كارشناسان 

اين معضل به قدري پيش رفته است كه بيش از 40 درصد جوانان تحصيلكرده 
بيكار هستند .  استان هاي سيستان و بلوچستان، كهگيلويه و بويراحمد، لرستان 
و كرمانشاه بر سر قرار نگرفتن در  رتبه نخست بيكاري با هم رقابت دارند!  الزم به 
ذكر است كه نرخ بيكاري درحالي با رشد 1/4درصدي روبه رو است كه دولتمردان 
از كاهش آن خبر مي دهند و نايب رئيس كميس�يون عم�ران مجلس نيز تنها 
راه حل رفع آن را توجه به مشاغل خانگي و احياي صنايع خرد عنوان مي كند. 

مريم احمدي 

ميترا شهبازي
   گزارش يك

 آب شيرين كن بوشهر 
با 300 ميليارد راه اندازي مي شود  

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان بوشهر     بوشهر
از مشاركت سرمايه گذار بخش خصوصي در 
اجراي پروژه آب ش�يرين كن بوش�هر بالغ بر300 ميليارد تومان خبر داد. 
كيقباد ياكيده گفت: در راس��تاي تأمين منابع آب آش��اميدني استان 
بوشهر پروژه هاي آب شيرين كن با اس��تفاده از آب دريا و با مشاركت 
بخش خصوصي در دستور كار شركت آبفاي استان بوشهر قرار گرفت. 
وي افزود: در اجراي اين پروژه بالغ بر 3۰۰ ميليارد تومان سرمايه گذاري و 
بر اساس برنامه زمانبندي تكميل و وارد مدار مي شود.  مديرعامل شركت 
آب و فاضالب استان بوشهر گفت: براي اجرايي شدن پروژه آب شيرين كن 
بوشهر با ظرفيت 3۵ هزار متر مكعب در شبانه روز، قرارداد آن به مناقصه 
رفته و در نيمه دوم امسال عمليات آن آغاز مي شود.  ياكيده با تأكيد بر 
توجه مشتركان آب استان بوشهر بر مديريت مصرف تصريح كرد: اكنون 
روزانه ۲۰۰ هزار متر مكعب آب از خط آبرس��اني كوثر وارد شبكه هاي 
آبرساني استان بوشهر مي شود كه اين ميزان آب از طريق خطوط طوالني 
و با مشقت فراوان بين مشتركان آب استان بوشهر توزيع مي شود، بنابراين 
الزم است در مصرف بهينه اين ماده حياتي، فرهنگ مديريت مصرف در 
دس��تور كار همگان قرار گيرد. وي از تدوين پروژه هاي آب شيرين كن 
استان بوش��هر با ظرفيت 9۵/۵ هزار متر مكعب در شبانه روز خبرداد و 
افزود: اين پروژه ها براي نقاط ساحلي بوشهر، س��يراف، دلوار، كنگان و 
عسلويه طراحي ش��ده است.  مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان 
بوشهر با اشاره به بهره برداري از دو پروژه آب شيرين كن بوشهر و كنگان 
خاطر نشان كرد: اين دو پروژه در مجموع روزانه ۲۰ هزار مترمكعب آب 

توليد مي كند و به شبكه آبرساني بوشهر و كنگان منتقل مي شود. 

 عشاير رضاآباد شاهرود 
دامداري را رها كرده اند  

   سمنان به خاطر خشكسالي هاي پياپي و بيكاري، 
حدود 40 درصد عشاير رضا آباد خوارتوران 
در 10 سال گذش�ته دامداري را رها كرده و از اين منطقه كوچ نموده اند.  
رضا نقي زاده، رئيس اداره امور عشاير شهرستان شاهرود با اعالم اين خبر 
گفت: فقر مراتع، تك شغلي بودن و اتكاي زندگي مردم منطقه به شغل 
دامداري سنتي مبتني بر كوچ، سبب شده است عشاير منطقه رضا آباد 
خوارتوران به دليل نداشتن توانايي مالي در نگهداري دام هاي خود به 
مرور به سبزوار، شاهرود، داورزن و كالته مزينان مهاجرت كنند.  وي با 
بيان اينكه ادامه اين روند سبب افزايش مهاجرت مي شود، يادآور شد: 
جمعيت عشاير طايفه چوداري رضاآباد از ۱۲۰ خانوار در سال ۸7 به 7۰ 
خانوار كاهش يافته است.  رئيس اداره امور عشايري شاهرود با تأكيد بر 
لزوم برنامه ريزي به منظور ايجاد بستر مناسب براي كشاورزي و باغداري 
اضافه كرد: وجود آب ش��يرين فراوان در تپه هاي ماسه بادي مشرف به 
روستا، آب موجود در قنات و چاه هاي آب با فاصله دو كيلومتري روستا 
كه اكنون بدون استفاده رها شده اس��ت و همچنين رودخانه كال شور 

فرصت مناسبي را براي پرورش ماهي فراهم مي كند.

اولين خانه مسافر فرخشهر افتتاح شد
شهر فرخشهر يك مكان گردشگري    چهارمحال و بختياري
ناشناخته اس�ت كه داراي مساجد 
قديمي، عصارخانه، موزه آموزش و پرورش، لباس، غذاهاي محلي و 
خانه هاي قديمي با پتانسيل مناسب است و در همين رابطه نخستين 
خانه مسافر فرخشهر با نام خوش نش�ين در اين شهر افتتاح شد. 
معاون گردشگري و س��رمايه گذاري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري چهارمحال و بختياري با اشاره به ظرفيت بين المللي 
گردشگري اين شهر كه منطقه تنگ صياد است، تأكيد كرد: اين مكان 
در سال ۲۰۱۵ در يونسكو به ثبت جهاني رسيده است و تنوع زيستي، 
جانوري و پوشش گياهي بي نظيري دارد.  حيدر صادقي بيان كرد: براي 
طرح هاي بومي گردي و طبيعت گردي مبتني بر قابليت هاي بومي محل 
تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان وام 4 درصد با همكاري صندوق كارآفرين 
اميد داده مي شود.  وي خاطرنش��ان كرد: ساالنه نزديك به ۱۱ ميليون 
مسافر به استان س��فر مي كند كه به دليل كمبود مكان هاي اقامتي و 
زيرساخت و خدمات مناسب ماندگاري آنان در استان كم است و اميد 
كه اين مهم توسعه يابد.  سيدعبدالرحيم موسوي موسس خانه مسافر 
فرخش��هر نيز در اينباره اظهار كرد: اين خانه مس��افر نخستين و تنها 
اقامتگاه مسافران در فرخشهر است و مكان تدارك ديده شده براي آن 
استيجاري است.  وي با اشاره به اينكه اين مكان داراي سه اتاق و امكانات 
بهداشتي براي مسافران است و مي توان از آن كاربردهاي متفاوتي داشت، 
افزود: امكان برگزاري جشن هاي خانوادگي همانند جشن تولد نيز در اين 
خانه مسافر وجود دارد.  موسوي بيان كرد: اعتبار هزينه شده براي اين 

اقامتگاه 3۰ ميليون تومان بوده و 34۰ متر مربع است. 

رودخانه كرج در آستانه ايست قلبي است
رئيس شوراي اسالمي شهر كرج از اجراي پروژه انتقال تونلي آب از 
سد امير كبير به تهران به عنوان خيانتي بزرگ و جبران ناپذير در حق 
محيط زيست ياد كرد و گفت: با عملياتي شدن بهره برداري از اين 
تونل در آينده اي نزديك، رودخانه كرج دچار ايست قلبي مي شود. 
محمود دادگو ادامه داد: افكار عمومي منتظر عقب نشيني وزارت نيرو در 
پرونده انتقال تونلي آب از سد اميركبير به تهران است و اين مطالبه ريشه در 
دغدغه هاي زيست محيطي مردم و مسئوالن محلي دارد.  وي تصريح كرد: 
رودخانه كرج از ابعاد مختلف براي اكوسيستم جاده چالوس و محيط زيست 
منطقه حائز اهميت است و هرگونه تغيير ناصحيح و مطالعه نشده در آن 
مي تواند فاجعه آميز باشد؛ چنانچه اجراي انتقال تونلي آب از سد اميركبير 
به تهران نيز در كوتاه مدت به خشكيدگي حداقل 3۰ كيلومتر از بستر اين 
مسير آبي منجر خواهد شد.   وي با بيان اينكه وزارت نيرو به رغم نقدهاي 
وارده اما تاكنون پاسخ مقتضي به دغدغه هاي افكار عمومي نداده است و ما 
همچنان منتظر دريافت پاسخ هستيم، بيان داشت: اگر فرضيات و تصورات 
ما در خصوص اين پروژه ۵ هزار ميليارد توماني اشتباه است، از كارشناسان و 
مسئوالن وزارت نيرو تقاضا داريم كه با ارائه توضيحات الزم به افكار عمومي 
و رسانه ها، ما را نيز در جريان امور بگذارند، اما اگر اظهارات مسئوالن محلي 
كرج ريشه فني و كارشناسي دارد، آنها به صيانت از محيط زيست تمكين 
كنند.   به گفته اين مسئول شهري، هم اكنون دهها سفره آب زيرزميني 
از رودخانه كرج تغذيه مي كنند كه در صورت بهره برداري از تونل انتقال، 
اين روند مختل مي شود و تعداد زيادي از چاه ها و قنات هاي سيراب كننده 
طبيعت خشكيده خواهند شد. وي گفت: طبيعت جاده چالوس به تعديل 
آب و هوا در بخشي از استان البرز منجر شده و تنها محدود به آن منطقه 
نيست، از اين رو محدوده تبعات زيست محيطي طرح مذكور گسترده تر از 

آن چيزي خواهد بود كه كارشناسان تصور مي كنند. 

۱۷4 روستاي زنجان با بحران آب مواجه است
مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايي استان زنجان با بيان اينكه      زنجان
زنجان بيش از ۹00 روس�تا دارد، گفت: از اين تعداد 174 روس�تا در 
استان زنجان با بحران آب مواجه هستند و علت اين امر هم افت سطح آب هاي زيرزميني است. 
رضا كابلي با اشاره به اينكه بيش از 9۰ هزار مشترك روستايي تحت پوشش آب و فاضالب روستايي استان 
زنجان هستند، ادامه داد: 37۰ قنات يا چشمه وجود دارد كه بيش از ۵۰ درصد از اين قنات ها خشك شده 
است.  مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايي استان زنجان با بيان اينكه به ۵۲ روستا در استان زنجان 
آبرساني به صورت سيار و با تانكر انجام مي شود، گفت: آبرساني تا اواخر آبان ماه در اين روستا ها ادامه دارد.  
كابلي به مشاركت مردم در خصوص آبرساني به روستاها اش��اره كرد و يادآورشد: بايد مردم به كارهاي 

مشاركتي تشويق شوند تا مشكل آب روستايي در روستاهايي كه مشكل دارند رفع شود. 

صنايع قزوين با مشاركت بنياد بركت رونق مي گيرد  
استفاده از ظرفيت هاي بنياد بركت براي سرمايه گذاري در طرح هاي      قزوين
صنعتي و واحدهاي توليدي در راستاي رونق توليد انجام مي پذيرد. 
حميدرضا خانپور، مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان قزوين با عنوان كردن مطلب فوق گفت: 
در راستاي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي و به منظور احيا و توانمندسازي اقتصادي مناطق محروم 
و كمتر برخوردار، بنياد بركت درصدد است در طرح هاي اقتصادي و توليدي با اولويت طرح هاي تكميلي و 
نيمه تمام مشاركت نمايد.  وي حوزه هاي فعاليتي غذايي و دارويي، چوب، كاغذ و مصالح ساختماني، چاپ 
و بسته بندي، شيميايي، برق، الكترونيك، كاني هاي فلزي، غيرفلزي و ساخت فلزات اساسي، كشاورزي، 
دامپروري و شيالت را از حوزه هاي اقتصادي مورد نظر بنياد بركت براي مشاركت نام برد.  خانپور تصريح 

كرد: اين طرح ها بايد در مناطق محروم و كم برخوردار و داراي توجيه فني و اقتصادي باشند.

 سريال مرگ در محور ازنا – شازند 
ادامه دارد 

در حالي كه انتظار مي رفت طبق وعده هاي مسئوالن اداره راه و شهرسازي 
لرس�تان تا پايان س�ال جاري وعده چهار خطه كردن 105 كيلومتر از 
مسيرهاي پرحادثه استان از جمله محور ازنا- شازند عملي شود، طي 
روزهاي اخير اخبار دردناكي از كشته ش�دن دهها نفر از هموطنان در 
اين جاده منتشر شده است. مسير غيراستانداري كه سال هاست عنوان 
تلخ »جاده مرگ« بر پيش�اني اش نشسته اس�ت و گويا افزايش شمار 
قربانيان هم نمي تواند مسئوالن اين استان را از خواب غفلت بيدار كند!

    
 جاده ازنا- شازند يكي از پرخطرترين جاده هاي كشور است كه شهرستان 
7۵ هزار نفري ازنا در اس��تان لرستان را به شهرستان ش��ازند در استان 
مركزي وصل مي كند. جاده اي باريك و كم عرض كه با وجود بي بهره بودن 
از حداقل استانداردها مسير تردد روزانه صدها خودروي سبك و سنگين 
است و به طور ميانگين ساالنه بيش از ۶۰ نفر را به كام مرگ مي فرستد 
و بيش از ۵۰۰ مصدوم را روانه مراكز درماني مي كند.  اين در حالي است 
كه طرح چهارخطه كردن اين باند پرتردد از اوايل دهه 9۰ مطرح شده و 
هر بار مسئوالن استان و شهرستان از آغاز عمليات اجرايي اين پروژه در 
آينده اي نزديك خبر مي دهند. چندي پيش مديركل راه و شهرس��ازي 
استان لرستان اعالم كرد: براساس برنامه اي كه براي سال 9۶ داريم قرار 
است ۱۰۵ كيلومتر از جاده هاي پرخطر استان از جمله محور خرم آباد - 
كوهدشت، خرم آباد- دلفان، خرم آباد- پلدختر، ازنا - شازند، محور اليگودرز 
به سمت اصفهان، اليگودرز - خمين و يك محور در شهرستان رومشكان 
)چغابل- سوري( چهارخطه شوند! علي عليخاني افزود: تاكنون كار حدود 
7۰ كيلومتر از اين ۱۰۵ كيلومتر چهار خطه انجام شده است و مابقي نيز 
تا پايان سال آماده مي شود و مورد بهره برداري قرار مي گيرد! اين درحالي 
است كه طبق گزارشات رسيده تا امروز و با گذشت پنج ماه از سال از انجام 
عمليات مقدماتي چهارخطه سازي در محور پرخطر ازنا - شازند حتي از 
عمليات مقدماتي چهارخطه سازي خبري نيست و در سايه تعلل مسئوالن، 

سريال مرگ در اين جاده همچنان ادامه دارد. 
  كمبود، از اعتبار تا نيروي انساني!

به رغم اينكه بارها در گزارش��ات مختلف بر تسريع در بهسازي و اصالح 
جاده مرگ ازنا - ش��ازند تأكيد شده اس��ت اما همچنان مسئوالن اين 
شهرستان و حتي استان با توس��ل به بهانه هاي نخ نمايي چون كمبود 
اعتبار هر بار سعي مي كنند از زير بار مس��ئوليت شانه خالي كنند. اسد 
عبدالهي، فرماندار پيشين شهرستان ازنا س��ال گذشته اعالم كرد: ۲۵ 
كيلومتر از چهار خطه ازنا به ش��ازند در محدوده شهرس��تان ازناست و 
تاكنون حدود ۲۰ كيلومتر از اين محور آسفالت شده است. وي با اشاره 
به اينكه برخي از معارضان محلي مانع ادامه كار هستند، افزود: مشكل 
اصلي اين پروژه كمبود اعتبار است و طلب 7 ميليارد توماني پيمانكار از 
اداره راه و شهرسازي مانع انجام كار است! ضمن اينكه اين مسير به رغم 
اينكه سال هاست به دليل عرض كم و عبور همزمان ماشين هاي سنگين 
و سواري بستر حوادث تلخ و ناگوار است، هنوز از داشتن پليس راه محروم 
است! محروميتي كه اهمالكاري مسئوالن استان براي كاهش خطرات اين 
مسير را نمايان مي كند. متأسفانه محور ازنا - اراك، تنها مسير دسترسي 
مردم شهرستان ازنا به مركز كشور است و از طرفي چون اين جاده، گردنه 
و سربااليي ندارد اكثر كاميون هاي جنوب كه قصد سفر به مركز كشور را 
دارند از اين مسير عبور مي كنند، از اين رو سال هاست اين جاده به  يكي از 

حادثه خيزترين جاده هاي  استان لرستان تبديل شده است.

علي حدادي اصل| ميزان


