
جانمايي اش��تباه فرودگاه اردبيل موجب ش��ده 
تا امروز يعني 27 سال بعد از بهره برداري از آن، 
همچنان پروازها با مش��كل و انتقاد شهروندان 
همراه باشد.  احداث فرودگاهي براي شهر اردبيل 
در سال ۱۳۵۶ مطالعه شد و در سال ۱۳7۰ اين 
مجموعه به بهره برداري رسيد. در آن زمان فقط 
هفته اي يك پ��رواز از ف��رودگاه اردبيل صورت 
مي گرف��ت.  بعد از آن قرار ش��د تع��داد پروازها 
افزاي��ش يابد اما ه��ر چه تعداد بيش��تري بليط 
فروخته مي ش��د، تعداد تأخيره��ا و لغو پروازها 
هم افزايش مي يافت. مسئله اي كه كم كم گاليه 
شهروندان را از وضعيت خدمات رساني فرودگاه و 

محدود بودن پروازها به شدت افزايش داد. 
البت��ه در برهه اي از زمان ط��رح انتقال فرودگاه 
اردبي��ل در مس��ير ج��اده اردبي��ل- خلخال يا 
اردبيل مشگين شهر هم مطرح شد ولي مديران 
فرودگاهي استان معتقد بودند جابه جايي فرودگاه 
امكانپذير نيس��ت و در وضعيت فعلي نيز بخش 
عم��ده زمين هاي آن به دليل ع��دم تملك فاقد 

سند است.  اواسط سال گذشته بود كه مديركل 
فرودگاه هاي اس��تان اردبيل با تأكي��د بر اينكه 
انتقال و جابه جايي فرودگاه اردبيل به مكان ديگر 
هزينه قابل توجهي را به استان تحميل مي كند كه 
در واقع مي توان گفت به دليل ميزان هزينه كرد و 
نبود مكان مناسب نمي تواند عملياتي شود، گفت: 
»در س��ال هاي اخير با تجهيز فرودگاه بخشي از 
مش��كالت تأخير و لغو پروازها رفع شده است، 
با اين وجود طرح انتق��ال و جابه جايي فرودگاه 

امكانپذير نيست.«
   فرودگاهي هميشه در تعمير

مسئوالن استاني در اردبيل معتقدند در وضعيت 
فعلي فرودگاه اين ش��هر صرفه اقتصادي ندارد و 
مشخص نيس��ت اگر مكان آن تغيير يابد نتيجه 
 بخش خواهد بود يا نه.  در ح��ال حاضر فرودگاه 
اردبيل از نظر مس��احت جزو 4 ف��رودگاه بزرگ 
كشور است. مساحت فرودگاه اردبيل يك هزار و 
2۰۰ هكتار است و وقتي قرار مي شود از امكانات 
و تجهيزات آن صحبت ش��ود مسئوالن فرودگاه 

مي گويند اين فرودگاه هم اكنون مجهز به انواع 
امكانات ناوبري و سيس��تم هاي پرواز مي باشد، 
همچني��ن 2 باند متقاطع در آن وج��ود دارد كه 
در كشور بي نظير است.  حرف هاي ضد و نقيض 
بسيار است و همين مسئله موجب شده تا مردم 
ندانند كه بايد قسم حضرت عباس را قبول كنند يا 
دم خروس را.  سال گذشته مدير كل فرودگاه هاي 
استان اردبيل با اشاره به اقدامات انجام گرفته در 
فرودگاه اردبيل براي ارتقاي سيستم هاي پروازي 
گفته بود: »اقدامات زيادي در راس��تاي تعريض 
بان��د، افزايش پرواز و خريد دس��تگاه هايي چون 
آيرلس و ILS انجام گرفته است.« سيد فخرالدين 
هاشمي با اشاره به نياز فرودگاه اردبيل به بازسازي 
و اجراي طرح هاي توسعه اي از بهسازي سطوح 
پروازي باند قديم اين ف��رودگاه خبر داد و گفت: 
»اين باند از اواخر امس��ال)9۶( م��ورد ترميم و 
بازس��ازي قرار مي گيرد و به تبع آن ممكن است 
چندين پرواز نيز از فرودگاه استان لغو شود ولي 

براي توسعه نياز به اين اقدامات داريم. 

   زير ساخت هايي براي 30 سال آينده 
نشس��ت خبري مديران ش��وراي حمل و نقل با 
تش��ريح آخرين اقدامات متولي��ان حمل و نقل 
زميني و هوايي استان اردبيل خبري را در مورد 
نشستشان منتشر كردند.  در اين جلسه مديركل 
فرودگاه هاي استان اردبيل با اشاره به هزينه كرد 
2۱۵ ميليارد توم��ان در فرودگاه هاي اردبيل و 
پارس آباد طي سه سال گذشته و تا انتهاي آبان 
ماه سال 98 اعالم كرد كه با امكانات ايجاد شده 
فرودگاه هاي استان اردبيل رتبه نخست به لحاظ 
زيرساخت فناوري اطالعات را دارد.  فخرالدين 
هاش��مي با يادآوري انجام ه��زار و 49۳ پرواز و 
جابه جايي ۱9۳ هزار و ۶۰7 نفر مسافر در هشت 
ماهه سال گذش��ته و انجام هزار و 4۰8 پرواز با 
جابه جايي ۱۳۱ هزار و 884 نفر مسافر در هشت 
ماهه امسال و كاهش پرواز و مسافر جابه جا شده 
گفت: »۵۳ پرواز باطل ش��ده كه با رش��د 2۰۰ 
درصدي ابط��ال پروازها بايد گف��ت 9۰ درصد 
ابطال به تعميرات باند اصلي و فقط ۱۰ درصد به 
شركت هاي هواپيمايي مرتبط است.« وي افزود: 
»با اقدامات در دس��ت اجرا براي ۳۰ سال آينده 
زيرس��اخت هاي فرودگاهي استان كافي است و 
بعد از تعمير باند اصلي، روشنايي وسط باند نيز 
اجرا شده و سيس��تم هاي بصري و راديويي ارتقا 
مي يابد ت��ا جايي كه برخي سيس��تم ها نيازمند 
آموزش خلبان ها اس��ت و براي نخستين بار در 
فرودگاه اردبيل اجرا خواهد شد.« هم اكنون هزار 
و 2۰۵ هكتار مساحت فرودگاه اردبيل فقط ۵۳ 
هكتار سند داشته اس��ت و در يك سال گذشته 
براي ه��زار هكتار نيز س��ند تك ب��رگ دريافت 
ش��ده و با توجه به اينكه ۵۵ هكتار در حوزه راه 
و شهرسازي است الزم است نسبت به اخذ سند 
همكاري الزم انجام شود.  مديركل فرودگاه هاي 
استان اردبيل ابطال پروازها را با تعمير باند اصلي 
مرتبط مي داند كه قابل پيش بيني بوده. البته دو 
مورد نقص فني به ثبت رسيده و سه پرواز هم از 
مبدأ بازگشته اس��ت.  در همين راستا مديركل 
هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران با بيان اينكه 
تجهيزات كمك ناوبري فرودگاه اردبيل به 8۰۰ 
متر ديد نياز دارد و به علت ابر و مه برخي پروازها 
باطل مي شود، معتقد است: »شرايط جوي سبب 
مي ش��ود كه برخي خدمات به شكل شايسته به 
شهروندان ارائه نشود.« اين در حالي است كه در 
فرودگاه پارس  آباد باطلي پرواز به دليل بدي آب 
و هوا گزارش نشده و كاًل از اردبيل ۱۵7 پرواز در 
مسير اردبيل- تهران، ۱۱ پرواز در مسير اردبيل- 
مشهد و ۳۶ پرواز در مس��ير پارس آباد- تهران 
طي چهار ماه گذشته به ثبت رسيده كه 2۳ پرواز 
اردبيل- تهران باطل شده و بدي آب و هواي مبدأ 

يا مقصد علت آن گزارش شده است. 

برج چرمنه، زخمي بر چهره دژچرمنه
اوايل امسال بود كه مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
استان سمنان از صدور مجوز كاوش در تپه باستاني دژ چرمنه سمنان 
با پيگيري هاي انجام  شده خبر داد. در آن زمان محمد جهانشاهي در 
نشستي كه با شهردار سمنان، خواستار همكاري اين نهاد براي حفاظت 
از ميراث تاريخي و فرهنگي موجود در سمنان شد. اما حاال سرپرست 
سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري سمنان از شروع عمليات 
بازس�ازي برج چرمنه س�منان خبر مي دهد. برجي كه در حريم دژ 
چرمنه از آثار باستاني ثبت ملي شده مركز استان ساخته شده است. 

    
برج چرمنه سمنان را بايد يكي از پرحرف و حديت ترين پروژه هاي شهري 
در سمنان به ش��مار آورد كه در حريم يكي از آثار باستاني ثبت ملي شده 
مركز استان ساخته شده است. دژ چرمنه كه سمناني ها عمدتاً آن را با نام 
چال خندق مي شناسند از جمله آثار تاريخي سمناني است كه در شاهنامه 
فردوسي نيز از آن نام برده شده است.  وقتي خبر آغاز عمليات بازسازي برج 
چرمنه منتشر شد گروهي از حاميان و دوستداران ميراث و آثار تاريخي و 
فرهنگي و طبيعي سمنان با حضور در منطقه چال خندق، اجتماع كردند 
و خواستار انتقال اين برج شيشه اي از منطقه باستاني شدند.  البته تاريخ در 
مورد حافظان آثار تاريخي حرف هاي زيادي براي گفتن دارد. حدود ۳ سال 
پيش هم يعني در س��ال 94 جمعي از اعضاي انجمن دوس��تداران ميراث 
فرهنگي و طبيعي سمنان با حضور در مقابل چال خندق )دژ چرمنه( خواستار 
ساماندهي اين منطقه شده بودند.  در آن زمان بنري آماده شده و در مقابل برج 
شيشه اي نصب شده بود. در بنر به سازندگان اين برج گوشتزد كرده بودند 
كه اين محوطه تاريخي همان دژ چرمنه است كه در شاهنامه فردوسي آمده 
و نبايد با بي توجهی به ارزش تاريخي آن و به بهانه هاي مختلف به آن تعرض 
شود.  هر چند سال هاست كه برج نيمه كاره باقي مانده بود اما يكبار ديگر و 
با اجرايي شدن عمليات بازسازي آن دوستداران ميراث فرهنگي و طبيعي 
سمنان از مسئوالن به خصوص شهرداري تقاضا دارند به درخواستشان توجه 
شود. در سال 94 دوستداران آثار تاريخي و فرهنگي از شهردار خواسته بودند 
تا اين برج شيشه اي و سازه فلزي ناهمگون آن كه در محوطه تاريخي نصب 
شده را از اين مكان، جمع آوري و به محل ديگري منتقل كنند تا حريم اين 
محوطه باستاني كه نماد و نشانه فرهنگ و تمدن مردم اين ديار است آزاد 
شود و اين تپه باستاني در معرض ديد عموم قرار گيرد.  همچنين تقاضاي 
بعدي اين افراد اين بود كه براي روشن شدن زواياي پنهان اين محوطه، هر 
چه سريع تر كار كاوش و باستان شناسي در اين تپه را آغاز كند.  البته در آن روز 
محمدكاظم شربتدار، شهردار وقت سمنان خود را به اجتماع كنندگان رساند 
با حضور در بين اعضاي اين انجمن، قول هاي مساعدي در رابطه با ساماندهي 

منطقه، نصب تابلوي معرفي و جمع آوري و انتقال برج شيشه اي داد. 
  مجتمعي براي گردشگران!

اوايل امسال مديركل ميراث فرهنگي استان سمنان از صدور مجوز كاوش در 
دژ چرمنه خبر داد و اعالم كرد: »اعتبار اين كاوش هم اخذ شده و كار كاوش 
در اين تپه باستاني به زودي آغاز مي شود.« اما حاال سرپرست سازمان عمران 
و بازآفريني فضاهاي شهري از شروع عمليات بازسازي برج چرمنه سمنان 
خبر مي دهد. پروژه اي مثالً گردشگري كه تا سال 98 افتتاح خواهد شد.  روز 
گذشته حجت اله ذوالفقاري گفت: »اين مجتمع به دليل مشكالتي كه داشت 
سال ها به صورت نيمه كاره رها شده و جلوه نامناسبي را در منطقه ايجاد كرده 
بود، به همين جهت پس از رفع مشكالت موجود عمليات بازسازي آن جهت 
استفاده آغاز شده است.« وي افزود: »عمليات جمع آوري شيشه ها آغاز شده 
است و در ادامه كار نماسازي و بدنه س��ازي اين مجتمع صورت مي گيرد. 
عمليات اجرايي اين پروژه با همكاري بخش خصوصي انجام و در نيمه اول 
سال 98 به بهره برداري خواهد رسيد.« البته ذوالفقاري معتقد است كه اين 
مجتمع با هدف استفاده فرهنگي و گردش��گري احداث شده و بناست در 
باالي اين مجتمع فضايي براي رصد ستارگان مهيا ش��ود تا شهروندان و 
همچنين گردشگران از آنها بهره مند شوند. اين مجتمع در ۵ طبقه، به متراژ 

2۰۰۰ متر بنا و ۱4۰۰ متر نماسازي احداث مي شود.

فرودگاه اردبيل هم حكايتي ش�ده براي خودش. ه�ر روز خبري از آن 
مي رس�د و قول و وعده اي در مورد پيش�رفت فيزيكي فازهاي جديد 
و فرداي�ش هم بحث مش�كالت و كمبودها و روي زمي�ن ماندن كارها. 
مرداد ماه س�ال جاري بود كه مديركل فرودگاه هاي اس�تان اردبيل از 
پيش�رفت فيزيكي 99 درصدي ترمينال جديد ف�رودگاه اردبيل خبر 
داد كه پ�س از اتمام مرحل�ه تحويل پارتيش�ن بندي ب�ه بهره برداري 
مي رس�د. دو ماه بعد يعن�ي در ماه مهر ب�ود كه اين مس�ئول دوباره از 
پيش�رفت فيزيكي 99 درصدي ترمينال جديد ف�رودگاه اردبيل خبر 

داد و اين بار تأكيد كرد كه با توجه به اقدامات انجام يافته و برنامه هاي 
تدوين شده عمليات بهسازي باند اصلي فرودگاه اردبيل حدود 15 ماه 
طول مي كشد كه بعد از تكميل اين پروژه، ش�رايط پروازهاي فرودگاه 
اردبيل بهبود مي يابد. حاال و در ش�رايطي كه 3 ماه تا پايان س�ال باقي 
مانده است مي گويند كه فرودگاه هاي اردبيل و پارس آباد در آبان 98 با 
امكانات ايجاد شده رتبه نخست به لحاظ زيرساخت فناوري اطالعات 
را به خود اختص�اص خواهند داد. اما مردم مي پرس�ند چطور بيش�تر 
پروازها در حال حاضر ابطال مي شود، اما رتبه نخست كسب مي شود؟

محمدرضا هاديلو

بي توجه��ي ب�ه 

محمدرضا سوري
   گزارش 2

ساخت وسازها در 
مكان هاي نامناسب 
ازجمله مسيل ها همچنين بي كيفيتي مصالح به 
كار برده ش�ده درساختمان س�ازي و پل ها از 
جمله داليلي است كه همواره از آنها به عنوان 
عوامل تهديدكننده در زمان وقوع س�يل ياد 
مي شود.  با اين حال بي توجهي به اين اصل از 
سوي صاحبان و كارشناسان سبب شده است 
هنگام بارش هاي ش�ديد و جاري شدن سيل 
خسارت بس�ياري ازجمله جاني و مالي به اين 
مكان ها وارد ش�ود.  موضوعي كه موجب شد 
مع�اون هماهنگ�ي امورعمراني اس�تانداري 
لرستان با اشاره به سيالب اخير لرستان اعالم 
كن�د: »عمده من�ازل و ابنيه آس�يب ديده در 
مس�يل قرار داش�تند و پل هايي بودند كه بر 
اساس اصول و با جانمايي دقيق ساخته نشده 
بودن�د و همچنين در بعضي از اين س�ازه هاي 
صدمه ديده، مصالح بي كيفيت به كار برده شده 
بود .«  لذا اين نكته مهم ايجاب مي كند در زمان 
ساخت وس�از مجدد تمامي اين اصول به طور 
ج�دي م�ورد توج�ه ق�رار گي�رد ت�ا جلوي 
ش�ود.  گرفت�ه  تك�راري  خس�ارت هاي 

    
س��ايه انداختن نزديك به دو دهه خشكسالي در 
كشور موجب شده اس��ت برخي  مديران شهري 
با بي توجهي به مس��يل ها و مكان هاي��ي كه در 
قبل مس��ير حركت رودخانه ها يا س��يالب هاي 
ناشي از بارش هاي شديد بود اجازه ساخت وساز 
بدهند؛موضوعي ك��ه با بارش ه��اي اخير دچار 
بحران و حوادث شده اند كه دراين ميان مي توان 
به لرستان اشاره كرد.  اوايل آذرماه بود كه سازمان 
هواشناس��ي طي هش��داري از وقوع بارش ها در 
روزهاي دوم و س��وم در اين اس��تان خبرداد و از 
ساكنان مسيل ها و حاش��يه رودخانه ها خواست 

با توجه به اين مه��م از اين مناطق خ��ارج  و در 
مكان هاي امن ساكن شوند.  س��رانجام بارش ها 
سبب شد تا خسارت سنگيني به پلدختر و ساير 
شهرستان ها وارد شود، به طوري كه برآوردهاي 
اوليه نش��ان داد ۱۰۰ ميليارد تومان خسارت به 
اين مناطق وارد ش��ده اس��ت.  مديرعامل هالل 
احمر لرستان با بيان اينكه بارش ها و جاري شدن 
سيل در استان لرس��تان باعث قطع راه ارتباطي 
حدود 2۵۰ روستا، قطع شدن آب، برق و گاز در 
تعداد زيادي از روستاها شد، گفت:»اين موضوع 
به ۳هزار و 2۰۰ نفر در قالب بيش از 7۰۰ خانوار 

آسيب وارد كرد.«
  حريم مس�يل ها و رودخانه ها در معرض 

آسيب ها 
وقوع س��يل اخير در لرستان نش��ان داد منازل 
مسكوني كه در حريم رودخانه ها بودند بيشترين 
خسارت را داشتند.  معاون هماهنگي امور عمراني 
استانداري لرستان با اشاره به سيالب اخير لرستان 

بيان كرد:» عمده منازل و ابنيه آس��يب ديده در 
مسيل قرار داشتند و پل هايي بودند كه بر اساس 
اصول و با جانمايي دقيق س��اخته نشده بودند و 
همچنين در بعضي از اين سازه هاي صدمه ديده، 
مصالح بي كيفيت به كار برده ش��ده بود .« احمد 
مرادپور  افزود:»هم اكنون در بعضي جاها اين كار 
انجام شده اس��ت و بايد به فكر راه و چاره اي بود. 
با توجه به توپوگرافي خاص استان در هر بارش، 
احتمال وقوع سيل را داريم و منطقه مستعد است 
براي همين بايد با انديشيدن تمهيداتي خسارات 
احتمالي را ب��ه حداقل رس��اند.« از آنجا كه اكثر 
روستاهاي لرستان در حاش��يه رودخانه ساخته 
شده اند، لذا اين موضوع وضعيت شهرستان هاي 
لرستان به خصوص پلدختر را در وضعيت بحراني 
قرار داده است.  مديركل مديريت بحران لرستان 
دراين خصوص گفت:»از آنجا كه ۵۰۰ ساختمان 
در پلدختر حداقل فاصله را با رودخانه كش��كان 
دارند، لذا اين مهم خس��ارت قاب��ل توجهي را به 

ساختمان ها و س��اكنان وارد ساخت.« غالمرضا 
آقاميرزاي��ي  افزود:»بي توجه��ي ب��ه مكان هايي 
كه در آن ساخت وس��از انجام مي گي��رد، دركنار 
بي كيفيتي مصالح س��اختماني از جمله داليلي 
است كه سبب شده است هم اكنون سيل در استان 

مشكل ساز شود.«
  ساخت وس�از درحري�م رودخانه ه�ا 

و مسيل ها ممنوع 
بررسي كارشناسان نشان مي دهد، رعايت نكردن 
ش��رايط زمين براي ايجاد و پايدارسازي سازه ها، 
بررس��ي آب زيرزميني و مهندس��ي رودخانه در 
اجراي پروژه هاي عمراني منطقه، موجب تشديد 
خسارات ناشي از س��يل در تخريب پل ها، راه ها، 
تأسيس��ات خطي و متمركز و همچنين مناطق 
مسكوني مي ش��ود.  اين درحالي اس��ت كه باال 
بردن ارتفاع پل ها، اليروبي منظم رودها، احداث و 
بهينه سازي كانال هاي آب و توجه به حفظ حريم 
رودخانه ها ازجمله مواردي اس��ت كه به كاهش 

تلفات ناشي از سيل منجر مي شود.  
استاد آب شناسي دانش��گاه تهران درباره حريم 
رودخانه ه��ا گفت:»حريم رودخان��ه يك تعريف 
حقوقي دارد و يك تعريف علمي. تعريف حقوقي 
حريم رودخانه، محدوده سيل را با دوره بازگشت 
2۵ س��اله در نظر مي گيرد، يعني منطقه اي كه 
در س��يل هايي با دوره بازگش��ت 2۵ سال به زير 
آب مي رود.« محمد مهدوي اظهار داش��ت: »از 
نظر علمي مي ت��وان حريم ه��اي مختلفي براي 
رودخانه تعريف كرد، مانند حريم براي س��يل با 
دوره بازگشت 2۵ ساله ، ۵۰ ساله و يكصد ساله كه 
هر چقدر دوره ها بلندتر باشد كاربري هايش فرق 
مي كند.« اين استاد دانشگاه ادامه  داد:»براي مثال 
هتل ها و بناهاي مهم را بايد خارج از حريم يكصد 
ساله س��اخت، ولي خانه يك طبقه و معمولي را 
مي توان با رعايت يكسري ضوابط بين حريم 2۵تا 

۵۰ ساله احداث كرد.«

تهديد حاشيه نشينان رودخانه های لرستان با هر نم باران!
عاقبت بي توجهي به ساخت وسازها در مكان هاي نامناسب

مدي�ركل هواپيماي�ي جمه�وري 
اسالمي ايران با بيان اينكه تجهيزات 
كمك ناوب�ري ف�رودگاه اردبيل به 
800متر ديد ني�از دارد و به علت ابر 
و مه برخي پروازها باطل مي ش�ود، 
معتقد اس�ت: ش�رايط جوي سبب 
مي شود كه برخي خدمات به شكل 

شايسته به شهروندان ارائه نشود
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 فرودگاه اردبيل
 هميشه در دست تعميرات!

لغو 23 پرواز طي 4 ماه، گاليه اردبيلي ها را به اوج رساند

  فارس: آيين بهره برداري از فاز دوم س��امانه يكپارچه فروش بليت 
الكترونيكي موزه ها و اماكن تاريخي و فرهنگي كش��ور با حضور رئيس 
س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري و تعدادي از 
نمايندگان مجلس در محوطه ميراث جهاني تخت جمشيد برگزار شد.   
در اين فاز از توسعه س��امانه، اماكن پربازديد استان فارس اعم از تخت 
جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم، سعديه، حافظيه، حمام وكيل و ارگ 
كريم خاني مجهز به زيرساخت فروش الكترونيكي شده اند.  پيش از اين 
نيز در فاز اول، مجموعه هاي سعدآباد، نياوران، كاخ گلستان و موزه ملي 

ايران به اين امكان مجهز شده اند. 
  خراسان شمالي: فرمانده انتظامي خراس��ان شمالي از افزايش ۱7 
درصدي تصادفات جاده اي در اين استان خبر داد.  سردار عليرضا مظاهري 
در آغاز رزمايش طرح زمستانه در خراس��ان شمالي گفت: در هشت ماه 
نخست امسال در محورهاي مواصالتي خراسان شمالي ۱2۶ فقره تصادف 
منجر به فوت رخ داده كه س��بب مرگ ۱49 نفر شده اس��ت.  وي افزود: 
تصادفات منجر به فوت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ نفر 
معادل 2۱ درصد كاهش داشته است.  فرمانده انتظامي خراسان شمالي 
تصريح كرد: همچنين ميزان متوفيان ناشي از تصادفات برون شهري در 

خراسان شمالي ۵۶ نفر معادل 28 درصد كاهش داشته است. 
  هرم�زگان: كلنگ اولين هتل 7 س��تاره كش��ور در جزيره كيش، با 
سرمايه گذاري 4۰۰ ميليارد توماني بخش خصوصي در زميني به مساحت 
۱۶ هزار متر مربع با حضور عارف رئيس فراكسيون اميد مجلس، مظفري 
مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش و مسئوالن سازماني و محلي به زمين 
زده شد.  قرار است اين هتل طي سه سال با استفاده از آخرين تكنولوژي و 
امكانات يك هتل 7 ستاره از جمله استفاده از انرژي هاي نو و سبز تجهيز پد 
هليكوپتر هم زمان با شروع مسابقات جام جهاني فوتبال 2۰22 قطر در دو 

برج ۱۰ طبقه و ۳2 هزار متر مربع فضاي مفيد به بهره برداري برسد.

 انعقاد 25 هزار قرارداد بيمه اي كشاورزان 
و دامداران در خراسان جنوبي     

از ابتداي سال زراعي جاري بيش از ۲۵     خراسان جنوبي
هزار قرارداد بيمه اي بين صندوق بيمه 
محصوالت كشاورزي و دامداران و كشاورزان استان منعقد شده است. 
مدير صندوق بيمه محصوالت كشاورزي خراسان جنوبي با اعالم اين خبر 
گفت: از ابتداي س��ال زراعي جاري تاكنون بالغ بر ۱4 هزار و ۵9۰ هكتار از 
اراضي زراعي استان تحت پوشش خدمات بيمه اي قرار گرفت.  جواد غنچه 
با اشاره به بيمه محصوالت كشاورزي بالغ بر ۱2 هزار و 9۰۰ هكتار از باغات 
اس��تان، افزود: طي اين مدت 8۵۰ هكتار تنه درخت زير پوشش بيمه قرار 
گرفته است.  وي ادامه داد: همچنين از ابتداي سال زراعي جاري تاكنون بالغ 
بر 92 هزار رأس دام استان بيمه شدند.  غنچه بيش ترين سطح بيمه در بخش 
محصوالت زراعي را مربوط به شهرستان هاي نهبندان و سربيشه دانست و 
گفت: در محصوالت باغي نيز شهرستان قاين بيشترين سطح بيمه شده را به 
خود اختصاص داده است.  مدير صندوق بيمه محصوالت كشاورزي خراسان 
جنوبي با بيان اينكه در حال حاضر تمامي حوادث قهري و طبيعي اعم از سيل، 
طوفان، سرما، يخبندان، گرما و زلزله تحت پوشش بيمه محصوالت كشاورزي 
قرار دارد، بيان داشت: همچنين عوامل خسارت زا در برخي محصوالت خاص 
خودشان بوده كه تحت حمايت صندوق بيمه قرار گرفته است.  وي با بيان 
اينكه محاسبه غرامت كشاورزان و دامداران استان در سال زراعي گذشته در 
حال انجام و بخشي نيز پرداخت شده است، افزود: كشاورزان مي توانند از اين 

محل به صورت تهاتر نسبت به بيمه سال جديد اقدام كنند. 

 همكاري آذربايجان شرقي و تركيه 
در صنعت خودرو و گردشگري    

صنعت خودرو، قطعه سازي و گردشگري     آذربايجان شرقي
از جمله زمينه هاي مناس�ب همكاري 

مشترك آذربايجان شرقي با تركيه است. 
سرپرست استانداري آذربايجان ش��رقي در ديدار با سركنسول جديد 
جمهوري تركيه در تبريز، با اشاره به اراده ملي ايران و تركيه بر استحكام 
روابط در زمينه هاي مختلف، گفت: با وجود مش��كالتي كه در 4۰ سال 
گذش��ته براي تحت تأثير قرار دادن اين روابط ايجاد شده اما دو كشور 
همچنان از رابطه اي مستحكم و عميق برخوردارند.  جواد رحمتي با اشاره 
به اشتراكات فرهنگي دو كشور، افزود: با توجه به اراده ملي ايران و تركيه 
براي تحكيم روابط، سطح همكاري ها در زمينه هاي مختلف اقتصادي، 
فرهنگي و اجتماعي بايد افزايش يابد.  سرپرست استانداري آذربايجان 
شرقي با اشاره به ظرفيت ها و زمينه هاي سرمايه گذاري در استان، ابراز 
اميدواري كرد سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي تركيه با شناخت كامل از 
اين ظرفيت ها در حوزه همكاري هاي مشترك حضور يابند.  وي، صنعت 
خودرو و قطعه سازي و گردشگري را از جمله زمينه هاي مناسب همكاري 
مشترك استان با تركيه دانست و گفت: تعريف سازوكارهاي همكاري 
مش��ترك در اين حوزه ها ضروري اس��ت.  رحمتي افزود: ظرفيت هاي 
مش��ترك دو طرف بايد در نشس��ت هاي تخصصي بررس��ي و منجر به 
تفاهم نامه ها و قراردادهاي همكاري شود.  سرپرست استانداري آذربايجان 
شرقي همچنين با آرزوي موفقيت براي سركنسول جديد تركيه در تبريز، 
گفت: ما ايشان را شهروند تبريز مي دانيم و اميدواريم نتيجه عملكردشان، 

برداشتن گام هاي جديد و جدي در حوزه كار مشترك باشد. 

 گلستاني ها صاحب نيروگاه
 زباله سوز مي شوند    

مديرعامل سازمان مديريت پسماند     گلستان
گلستان از مذكراه با شركت خارجي 
ب�راي س�اخت ني�روگاه زبال�ه س�وز در گلس�تان خب�ر داد. 
محسن سميعي گفت: راهبردهاي جديد سازمان بر اين است كه با توجه به 
پيشرفت هاي تكنولوژيك جهان در زمينه مديريت پسماند و چرخه بازيافت، 
بتوانيم با مشاركت شركت هاي معتبر خارجي در زمينه انجام مطالعات و امكان 
سنجي دفع اصولي و مدرن پسماندها، پروژه هايي را تعريف كنيم.  وي افزود: 
به منظور همكاري هاي فني – مهندسي و اقتصادي در حوزه RDF، بيوگاز 
)دايجستر( و انتقال فناوري در حوزه غرب استان با شركت هاي خارجي وارد 
مذاكره شده ايم.  سميعي خاطرنشان كرد: ساخت نيروگاه زباله سوز و بيوگاز 
با ظرفيت ۶۰۰ تن در روز از ديگر محورهاي مذاكره با شركت خارجي بود و به 
تفاهم و چشم انداز همكاري خوبي رسيده ايم.  وي تصريح كرد: نكته ديگر اينكه 
قرار شد با در نظر گرفتن تمامي شرايط زيست محيطي و امكانات مورد نياز، بر 
اساس كارشناسي ميداني پروژه ها و ارائه طرح مطالعاتي به مرحله اجرا برسد. 

افزايش 60 درصدي ميزان سرمايه گذاري ها 
در استان اردبيل    

امسال در راس�تاي رونق توليد و رفع     اردبيل
مشكالت در اين حوزه شاهد افزايش 
۶0 درصدي ميزان سرمايه گذاري ها در سطح استان اردبيل بوديم. 
استاندار اردبيل گفت: برنامه ريزي هاي دقيق و منسجمي براي حل مشكل 
بيكاري و كاهش آمار بيكاران در سطح استان انجام شده و در اين حوزه 
گام هاي جدي و اساسي برداشته شده و با جديت برنامه ريزي هاي پيگيري 
مي ش��ود تا بتوانيم به هدفگذاري انجام شده براي ايجاد 2۰ هزار فرصت 
شغلي در استان دست يابيم.  اكبر بهنام جو با اشاره به آمار بيكاري در سال 
9۵ افزود: براساس سرشماري سال 9۵ تعداد ۶۵ هزار نفر بيكار در سطح 
استان وجود داشته كه با توجه به ظرفيت هاي استان در بخش هاي صنعتي، 
گردشگري و كشاورزي تالش مي كنيم تا زمينه براي كاهش تعداد افراد 
بيكار را در استان فراهم كنيم.  بهنام جو اردبيل را از مستعدترين مناطق در 
كشور براي اشتغالزايي و توسعه برشمرد و بيان كرد: از ديگر ظرفيت هاي 
مهم استان وجود نيروي انساني بوده كه بايد تالش كنيم تا با برنامه ريزي 
دقيق و منسجم و بهره گيري از اين ظرفيت زمينه براي توسعه اقتصادي 
در استان را فراهم آوريم كه اين امر نيازمند راه اندازي واحدهاي توليدي 
و صنعتي است.  مديرعامل بانك صنعت و معدن كشور نيز در اين جلسه 
اظهار داشت: از آغاز فعاليت دولت يازدهم تاكنون بانك صنعت و معدن 
۵۵ هزار ميليارد تومان در كشور سرمايه گذاري كرده است.  حسين مهري 
تصريح كرد: با اين ميزان سرمايه گذاري براي يك هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال 
ايجاد شده است كه اين فعاليت ها و سرمايه گذاري ها تداوم مي يابد تا بتوانيم 

زمينه ساز توسعه اشتغال و رونق توليد در كشور شويم.

2 هزار و ۳۸۴ واحد مسكوني فرسوده البرزي ها 
بازسازي مي شود 

طبق ابالغيه جديد وزارت راه موظف     البرز
هستيم ۲ هزار و 3۸۴ واحد مسكوني 
در بافت ه�اي ناكارآم�د ش�هري اس�تان را بازس�ازي كني�م. 
مديركل راه و شهرس��ازي اس��تان البرز با اعالم اين مطلب و با اشاره به 
تأكيدي كه وزارت راه و شهرس��ازي براي اتمام هرچه زودتر پروژه هاي 
مسكن مهر در سراسر كشور دارد، گفت: در اس��تان البرز ۱8 هزار ۵۰۰ 
واحد مسكن مهر در قالب دو پروژه شهرك ابريشم و ماهدشت ساخته  شده 
است.  تقي رضايي با اشاره به اينكه امور اجرايي مربوط به تكميل و تحويل 
4 هزار واحد مسكوني مهر در حال انجام بوده و پيشرفت فيزيكي خوبي 
نيز دارد، افزود: تالش مي كنيم تا پايان سال جاري همه پروژه ها را به اتمام 
رسانده و واحدهاي مسكوني به مردم تحويل داده شود.  وي ادامه داد: در 
اين خصوص دولت تسهيالت بانكي با بهره 9 درصدي را در اختيار مالكان 
مسكن در بافت ناكارآمدي شهري قرار مي دهد.  اين مسئول با تأكيد بر 
اينكه بافت هاي ناكارآمد مشتمل بر بافت هاي فرسوده، بافت هاي تاريخي 
و سكونت گاه هاي حاشيه اي است، گفت: مالكاني كه در اين مناطق شهري 
سكونت دارند مي توانند براي دريافت تسهيالت بانكي با بهره 9 درصد به 
بانك مسكن مراجعه كنند.  به گفته مديركل راه و شهرسازي استان البرز 
به جز تس��هيالت 9 درصدي حدود 4۵ ميليارد تومان از بودجه عمومي 
دولت، 27۰ ميليارد تومان از بخ��ش خصوصي، ۱2۱ ميليارد تومان نيز 
از دستگاه هاي عضو س��تاد بازآفريني و 22۱ ميليارد تومان نيز از منابع 
شهرداري ها به بازسازي و رسيدگي به بافت هاي ناكارآمد شهري در استان 
اختصاص يافته است.  رضايي سهم شهرستان هاي استان براي بازسازي 
بافت هاي فرسوده اشاره كرد و افزود: سهميه اي هر شهر مشخص نشده 
اما از 2 هزار و 4۰۰ كيلومترمربع بافت فرسوده استان بيش از يك سوم آن 

مربوط به كرج است كه اين مورد لحاظ مي شود. 
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