
   گلستان: مديرعامل شركت گاز گلس��تان با بيان اينكه از مجموع 
۹۷۹ روستاي داراي كد در استان ۸۵۷ روستا گازرساني شده اند، گفت: 
حدود ۹۵ درصد جمعيت روس��تايي اس��تان از گاز طبيعي برخوردار 
هستند.  محمدرحيم رحيمي با بيان اينكه صددرصد شهرهاي استان 
گازرساني شده است، افزود: اگر فضاهاي جديدي در شهرها ايجاد شود، 
شركت گاز آمادگي ايجاد شبكه و انشعابات جديد را در حوزه هاي شهري 

و روستايي دارد. 
   گيالن: رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري بندر مرزي آس��تارا از 

كاهش آتش سوزي در اراضي ملي و انفال اين شهرستان خبر داد. 
نس��رين غزنوي گفت: يكي از اتفاق هاي مهمي كه س��بب خوش��حالي 
دوستداران منابع طبيعي شد، ثبت جنگل هاي هيركاني در فهرست آثار 
جهاني يونس��كو بود.  وي با بيان اينكه 21 درص��د جنگل هاي هيركاني 
در اس��تان گيالن قرار دارند افزود: در اين جنگل ه��ا ۸0 گونه درختي و 
درختچه اي و 1۵0 گونه جنگلي، مرتعي، درختي و درختچه اي وجود دارد 

كه به فسيل سبز مشهور است. 
   مازندران: مديركل محيط زيست مازندران از ورود آالينده ها و كاهش 
شديد امنيت زيستگاه ذخاير ماهيان درياي خزر خبر داد.  حسينعلي ابراهيمي 
افزود: تعدد ايجاد انواع مجتمع هاي تفريحي و آموزشي محيط زيست استان 
را دچار چالش هاي بزرگ كرده است؛ چراكه اكثر اين مجتمع ها فاقد مراكز 
تصفيه فاضالب هستند كه با اجازه معاون اول رئيس جمهور به اين موضوع 

ورود پيدا كرده و با واحدهاي متخلف برخورد مي كنيم. 
   آذربايجان شرقي: قائم مقام شهردار تبريز گفت: دفتر شهرداري تبريز 
در ارزروم تركيه به زودي فعاليت دوباره خود را آغاز مي كند.  رسول موسايي 
در ديدار با سجاد سلطان زاده سركنس��ول ايران در ارزروم افزود: نماينده 
ش��هرداري تبريز براي حضور در دفتر ارزروم در آينده اي نزديك تعيين 
مي شود.  وي با تأكيد بر اينكه به دليل تغييرات مديريتي شورا و شهرداري 
اين دفتر غيرفعال بود، اظهار كرد: با تعيين نماينده شهرداري تبريز اين دفتر 

مجدداً به فعاليت خود ادامه خواهد داد. 
   لرستان: مديركل ميراث فرهنگي لرستان از شروع مجدد فعاليت قطار 
گردشگري استان خبر داد.  سيد امين قاسمي گفت: با پيگيري هاي صورت 
گرفته و همكاري راه آهن جمهوري اسالمي، حركت قطار گردشگري استان 
لرستان از 2۹ شهريورماه آغاز خواهد شد.  وي اظهار كرد: پس از آخرين 
حركت اين قطار در دهم فروردين ماه امسال و جاري شدن سيل در استان 
كه موجب تخريب بخشي از زيرس��اخت هاي گردشگري در مسير ريلي 
گردشگري لرستان شد با تالش هاي فراوان و موافقت راه آهن حركت قطار 

گردشگري استان از سر گرفته مي شود. 
   آذربايجان غربي: مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس آذربايجان 
غربي گفت: ۴۷۳ كالس درس مهرماه ۹۸، تحويل آموزش و پرورش استان 
مي شود.  آيدين رحماني با اش��اره به پروژه هاي تحويلي مهرماه امسال در 
استان افزود: ۷۳ پروژه مهرماه در استان تحويل آموزش و پرورش خواهد 
شد.  وي با بيان اينكه سرانه فضاي آموزشي در استان ۴/0۵ مترمربع براي 
هر دانش آموز است، خاطرنشان كرد: ميانگين كشوري فضاي آموزشي ۵/1۸ 

مترمربع و سرانه استاندارد ۸/۳۴ مترمربع براي هر دانش آموز است.

جاري شدن سيل در فروردين ماه موجب شد به 
بيش از10 هزار و ۸00 واحد مس��كوني خسارت 
وارد شود.  از آنجا كه شهرهاي گنبدكاووس، آق قال 
و گميشان بيشترين آسيب را ديدند لذا برآوردها 
نشان داد، بر اثر تخريب و آس��يب ناشي از سيل 
2هزار و ۸00 واحد نياز به ساخت و ۸ هزار واحد نيز 
تعميري هستند.  از آنجا كه وظيفه ساخت و ساز 
اين واحدها به سپاه خصوصاً سپاه استاني نينواي 
گلستان سپرده شده بود لذا اين مهم موجب شد تا 

اقدامات خوبي در اين زمينه انجام بگيرد. 
  شهريورماه پايان ساخت و ساز و تعميرات 
طبق آمار، تعداد مناطق آس��يب ديده در استان 
گلس��تان 1۴ شهرس��تان، 20 ش��هر و ۴۳۷ 
روستاس��ت كه به تفكيك تعداد واحد مسكوني 

احداثي ش��امل ۷ هزار و 2۴۴ واحد ب��ود كه از 
اين مي��زان ۴۸2 واحد ش��هري و 6 هزار و ۷62 
واحد روستايي بودند. همچنين تعداد واحد هاي 
مسكوني تعميري ش��هري و روستايي گلستان 
درمجموع ۹ هزار و ۴۷0 واحد اس��ت كه از اين 
ميزان 2 ه��زار و 10۷ واحد ش��هري و ۷ هزار و 
۳6۳ واحد روستايي تعميري برآورد شده است. 
درمجموع در سيل اخير در استان گلستان به 6۷ 
واحد تجاري خس��ارت وارد آم��ده كه ۳۷ واحد 
آن در ش��هر و 2۹ واحد آن در روستا قرار دارند. 
اين مهم موجب ش��د تا براي رفع اين مشكالت، 
ارتش، سپاه و بسيج در منطقه حاضر شوند و به 
رفع مشكالت آسيب ديدگان سيل بپردازند.  پس 
از مهار سيل بود كه ساخت و ساز بيش از10هزار 

و ۸00 واحد مسكوني آغاز ش��د.  ازآنجاكه اين 
ساخت و س��از و تعميرات به سپاه خصوصاً سپاه 
نينوا سپرده ش��ده بود لذا اقدامات خوبي در اين 
زمينه آغاز شد.  فرمانده س��پاه نينواي گلستان 
با اشاره به س��اخت و تعمير 2 هزار و ۴00 واحد 
مس��كوني از س��وي س��پاه در مناطق سيل زده 
استان در اين خصوص مي گويد: »تعداد زيادي 
از واحدهاي تعميري به اتمام رس��يده و تالش 
مي كنيم باقي واحدهايي كه نياز به مرمت دارند را 
تا پايان شهريورماه نوسازي كنيم.« سردار حسين 
معروفي با بيان اينكه احداث واحدهاي مسكوني 
سيل زدگان نيز تا پايان س��ال به اتمام مي رسد، 
مي افزايد: »اولويت اقدامات سپاه در روستاها و 
براي مددجويان كميته امداد امام خميني)ره( و 

بهزيستي و افراد نيازمندي است كه صدايشان به 
جايي نمي رسد.«

   اقدام براي جلوگيري از خسارت سيل آينده 
درحالي كه پ��س از وقوع س��يل و زلزل��ه به جز 
آوارب��رداري و س��اخت و تعمي��رات واحدهاي 
آسيب ديده اقدام ديگري انجام نمي گيرد، اما در 
سيل استان گلستان سپاه اقدام جديدي را انجام 
داد تا در صورت جاري ش��دن سيل در سال هاي 
آتي خسارت به حداقل ممكن برس��د.  فرمانده 
سپاه نينواي گلستان در اين خصوص مي گويد: 
»از آنجا كه در زمان پساسيل بايد به دنبال انجام 
برخي اقدامات اساس��ي باش��يم، لذا تكميل سد 
نرماب يكي از همين اولويت هاس��ت؛ چراكه اگر 
اين سد تكميل مي شد ۳0 تا ۴0 درصد خسارت ها 
هم كاهش مي يافت.« سردار معروفي مي افزايد: 
»اليروبي رودخانه ها و كانال ها، رفع مش��كالت 
سد وشمگير، تكميل كانال بندولي، اصالح برخي 
كانال هاي انتقال آب، بازكردن دهنه پل ها و غيره 
جزو اقدامات مهمي است كه بايد در دستور كار 
قرار بگيرد تا اگر در زمستان بارش هاي شديدي 

داشتيم دوباره به مشكل برنخوريم.«
  ساخت 150 واحد مسكوني 

همانطور كه گفته ش��د پس از مديريت س��يل 
گلستان، ساخت و ساز واحدهاي آسيب ديده از 
جمله وظايفي بود كه به دست سپاه استان هاي 
مختلف انجام گرف��ت كه در اين مي��ان بايد به 

اقدامات سپاه گيالن در اين زمينه اشاره كرد. 
رئيس س��ازمان بسيج س��ازندگي س��پاه قدس 
استان گيالن با اعالم اينكه طبق برنامه ريزي هاي 
انجام گرفته، س��پاه گيالن 1۵0 واحد مسكوني 
در شهر هاي سيل زده گلستان مي س��ازد در اين 
خصوص مي گويد: »س��اخت و تعمير ۵00 واحد 
مسكوني سيل زده شهرس��تان گميشان به سپاه 
گيالن واگذار ش��ده اس��ت كه از اين ميزان ۳۵0 
واحد نياز به تعمير و بهسازي داشته و 1۵0 واحد 
مس��كوني هم احداثي اس��ت.« احمد ابراهيمي 
مي افزايد: »تاكنون 100 واحد مسكوني سيل زده 
گميش��ان را با كمك م��ردم و گروه هاي جهادي 
تعمير كرده ايم و تعمير بقيه واحد ها هم در حال 
انجام است.« وي با تأكيد بر اينكه سعي مي كنيم 
قبل از فرا رسيدن فصل پاييز واحد هاي تعميراتي را 
به اتمام برسانيم، ادامه مي دهد: »مصالح مورد نياز 
براي ساخت 60 واحد مسكوني سيل زده گميشان 
خريداري شده است و عمليات اجرايي واحد هايي 
كه تا 1۵ مرداد پروانه ساختماني بگيرند را به زودي 

شروع خواهيم كرد.«

سيل فروردين ماه سال جاري در گلستان عالوه بر وارد كردن خسارت به 
زيرساخت ها و مرگ و مير تعدادي از دام و طيور در اين استان، موجب شد به 
بيش از۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد مسكوني خسارت زيادي وارد شود.  پس از فروكش 
كردن سيل و آغاز كمك هاي ارتش و سپاه به سيل زدگان مأموريت ساخت و 
سازها به سپاه واگذار شد. حاال با گذشت چند ماه از اين پيشامد فرمانده سپاه 
نينواي گلستان با اشاره به ساخت و تعمير 2 هزار و ۴۰۰ واحد مسكوني از سوي 

سپاه در مناطق سيل زده استان اعالم كرد: »تالش مي كنيم باقي واحدهايي 
را كه نياز به مرمت دارند تا پايان شهريورماه نوسازي كنيم.« اين اظهارات در 
حالي است كه تكميل سد نرماب، اليروبي رودخانه ها و كانال ها، رفع مشكالت 
سد وش�مگير، تكميل كانال بندولي، اصالح برخي كانال هاي انتقال آب و 
بازكردن دهنه پل ها ازجمله اقدامات سپاه گلستان براي كاهش خسارت هاي 
احتمالي در س�يل هاي آينده اس�ت كه روند اجرايي آن آغاز ش�ده است. 

ب�ا نزديك ش�دن 

سید احمد هاشمی اشکا
   گزارش 2

به شهريورم��اه، 
معكوس  شمارش 
براي بازگشايي مدارس هم آغاز مي شود. تقريبًا 
از 20 شهريور دانش آموزان در مقاطع مختلف 
خود را مهياي حضور در كالس درس مي كنند و 
اين يعني مدارس تمام امكانات و شرايط را براي 
پذيرش مهمانان خود دارند.  با احتساب تعداد 
روزهاي س�ال و تفري�ق آن از روزهاي س�ال 
 تحصيلي، دانش آموزان حدود نيمي از سال را 
در مدارس مي گذرانند. بنابراين احساس امنيت 
و آرامش آنها در مدارس و تأمين تمام امكانات 
آموزشي موردنياز بسيار مهم است. تجهيزات 
و امكانات�ي مانن�د تخت�ه و نيمكت، وس�ايل 
گرمايشي و سرمايش�ي و از همه مهم تر سقف 
باالي سرشان كه مي تواند حس لذت از تحصيل 
را افزاي�ش ده�د.  قصه م�دارس فرس�وده و 
جمع آوري يا بازسازي و نوسازي آنها ديگر براي 
همه تكراري شده و در اين ميان مدارس خشتي 
و گلي و كانكس ها ديگر فاجعه اي عظيم هستند. 
هرچن�د باره�ا و باره�ا مس�ئوالن در م�ورد 
جمع آوري اين مدارس وعده هايي داده اند اما 
حاال و با نزديك شدن به ش�هريور ماه يك بار 
ديگر از اس�تان هاي مختلف خبر مي رسد كه 
مسئوالن قول داده اند، مهر بدون وجود مدارس 
خش�تي و گلي و كانكس�ي آغاز خواهد شد. 

    
اوايل امس��ال بود كه رئيس س��ازمان نوسازي، 
توس��عه و تجهيز مدارس كش��ور اعالم كرد: »با 
برنامه ريزي ه��اي انجام ش��ده از ۹۸0 مدرس��ه 
خشتي و ِگلي در كشور، اكنون تنها ۴00 مدرسه 
باقي مانده ك��ه تا مهر ۹۸ براي جم��ع آوري آنها 
تالش مي كنيم و اين كار از مهم ترين برنامه ها و 
اولويت هاي اين سازمان است.« بعد از آن همين 

چند روز پيش بود كه سرپرست وزارت آموزش  و  
پرورش هم از پايان كالس هاي خش��تي و گلي و 
بخاري نفتي در سال تحصيلي پيش رو خبر داد.  
حاال از برخي از استان ها خبر مي رسد كه كارهايي 
در دست اجراست و تعدادي از استان ها هم هنوز 
در حال ارائه آمار و ارقام و هش��دار هس��تند.  در 
همين رابطه مديركل نوسازي و تجهيز مدارس 
آذربايجان غربي از جمع آوري مدارس خشتي و 

گلي امسال در استان خبر داد. 
آيدي��ن رحماني با بي��ان اينك��ه هم اكنون پنج 
مدرس��ه خش��ت و گلي ب��ا 11 كالس درس در 
اس��تان داريم، گفت: »س��ال تحصيل��ي جديد 
جش��ن جمع آوري م��دارس خش��ت و گلي در 
استان همزمان با س��اير استان هاي كشور گرفته 
مي ش��ود.« وي از بهره برداري 600 كالس درس 
جديد همزمان با آغاز سال تحصيلي ۹۹- ۹۸ خبر 
داد و اظهارداشت: »با تحويل اين پروژه ها به نظام 

آموزشي، سرانه فضاي آموزشي در استان به چهار 
متر مي رسد درحالي كه متوسط سرانه آموزشي در 
كشور پنج متر مربع است.« اين مسئول با اشاره 
به پروژه هاي در حال س��اخت سازمان نوسازي، 
توسعه و تجهيز مدارس استان گفت: »آذربايجان 
غربي نيازمند احداث ۴ هزار و ۵۵0 كالس درس 
است كه عمليات ساخت 2۵00 كالس درس در 
قالب ۴۴0 پروژه آغاز شده و در تالش هستيم با 
همت خيرين و جذب اعتبارات ملي و استاني اين 
پروژه ها را به اتمام برسانيم.« رحماني به وضعيت 
كلي كالس هاي آذربايجان غربي اش��اره و تأكيد 
كرد: »بيش از 2۴ هزار كالس درس داير در استان 
وجود دارد كه از اين تعداد ۵ هزار و 6۵6 كالس 
درس نيازمند تخريب و بازس��ازي و 6 هزار و ۹0 

كالس درس نيازمند مقاوم سازي هستند.«
   انتظار براي اجرايي شدن دستورات

هرمزگان هم ازجمله استان هايي به شمار مي آيد 

كه آمار مدارس فرس��وده اش خوب نيس��ت. در 
همين راستا مديركل نوس��ازي، توسعه و تجهيز 
مدارس هرم��زگان با بي��ان اينكه 61 مدرس��ه 
كانكسي و 1۴ مدرسه كپري را شناسايي كرده ايم 
و ۸ هزار و 2۴6 دانش آموز در اين مدارس تحصيل 
مي كنند، گف��ت: »اينها عمدتاً ش��امل مدارس 
روس��تاهاي دورافت��اده و صعب العبور اس��ت. از 
سال گذشته پيگير بهينه س��ازي آنها بوديم كه 
تفاهمنامه اي را با قرارگاه سازندگي سپاه منعقد 
كرديم كه شامل 6۵ مدرسه با 220 كالس است.« 
نويد احمدي تأكيد كرد: »براي هفته دولت ۷2 
مدرسه با 2۷۳ كالس درسي آماده بهره برداري 
ش��ده اس��ت كه حدود ۸ هزار دانش آموز از اين 
پروژه ها استفاده خواهند كرد.« از خراسان جنوبي 
هم خبر مي رسد كه اس��تاندار دستور داده تمام 

مدارس كانكسي در سال جاري حذف شوند. 
البت��ه محمدص��ادق معتمدي��ان تأكي��د كرده 
بود كه ب��راي مش��كل كمب��ود كالس درس در 
خراسان جنوبي به واس��طه محدوديت اعتبارات 
دولتي باي��د از ظرفي��ت نهادهايي چ��ون بنياد 
مستضعفان، بنياد بركت و خيرين استفاده كرد. 

وي با اشاره به وجود ۵۸ مدرسه كانكسي و تأمين 
نشدن سيستم گرمايشي استاندارد برخي از مدارس 
اس��تان بيان كرد: »تمام مدارس كانكسي بايد در 
سال جاري جمع آوري و همچنين مشكل سيستم 
گرمايشي اس��تاندارد مدارس خراسان جنوبي نيز 
تا پايان س��ال ۹۹ تأمين ش��ود.« ام��ا هنوز مدير 
آموزش وپرورش بروجرد از فرسودگي 60 درصد 
مدارس اين شهرستان خبر مي دهد و معتقد است: 
»خيلي از مدارس استحكام الزم را ندارند.« محمد 
مهرافزون تأكيد ك��رد: »مدارس دولتي در اختيار 
نوسازي قرار دارد و مدارسي را هم كه كد تخريبي 
خورده اند به آنها اعالم ش��ده كه از طريق نوسازي 

بايد بازسازي شوند.«

مهرنزديكاست؛مدارسخشتيدرانتظارعمليشدنوعدهها

۱۱ | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 5723سه ش��نبه 22 م��رداد 1398 | 11 ذی الحجه 1440 |

 شهريور، پايان ساخت و ساز تمام واحدهاي 
آسيب ديده از سيل گلستان

88498441سرويس  شهرستان

 ايجاد اشتغال براي ۱۲۶۵ مددجوي 
كميته امداد در چهارمحال و بختياري      

با اجراي طرح راهبري شغلي در حوزه     چهارمحال و بختیاري 
فرش و صنايع دستي زمينه اشتغال يك 
هزار و 2۶5 مددجوي اين نهاد در چهارمحال و بختياری فراهم شده است. 
مهدي اميري، معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد استان چهارمحال 
و بختياري گفت: با اجراي اين طرح زمينه اشتغال يكهزار و 26۵ نفر از بانوان 
سرپرست خانوار، دختران مددجويان بازمانده از تحصيل تحت پوشش اين 
نهاد در حوزه بافت فرش، گليم، تابلو فرش و صنايع دستي در استان فراهم 
مي ش��ود. وي افزود: در طرح راهبري ش��غلي كارآفرينان موفق در فرآيند 
اجراي طرح هاي اش��تغال، مددجويان را تا مرحل��ه خودكفايي همراهي 
مي كنند.  اميری ادامه داد: نظارت بر اجراي طرح، تأمين لوازم مورد نياز، ارائه 
تسهيالت و آموزش توسط اين نهاد با مشاركت راهبران شغلي به متقاضيان 
ارائه مي شود.  اميري بيان كرد: طرح هاي اشتغال با هدف كمك به خودكفايي 
مددجويان اجرا مي شود كه اين نهاد زمينه آموزش متقاضيان را فراهم می كند 
و تسهيالت مورد نياز را نيز در اختيار آنها قرار مي دهد.  وي تصريح كرد: از 
تمامي فعاالن حوزه اشتغال و كارآفرينان استان دعوت مي شود براي مشاركت 
در طرح راهبري شغلي، طرح هاي خود را به معاونت اشتغال و خودكفايي 

كميته امداد استان براي بررسي و ايجاد زمينه همكاري ارائه كنند.

تأمين ۵0 ميليون مترمكعب آب مورد نياز 
صنايع زنجان با سد مشمپا       

مديرعام�ل ش�ركت آب منطقه اي     زنجان
اس�تان زنجان ب�ا بيان اينكه س�د 
مش�مپا 50 ميليون مترمكعب آب صنايع را تأمين مي كند از آغاز 

مطالعات طرح عمراني آن خبر داد. 
يوسف رضاپور، مديرعامل شركت آب منطقه اي استان زنجان به اجراي طرح 
عمراني سد مشمپا اشاره كرد و افزود: سد مشمپا يكي از بزرگ ترين سدهاي 
خاكي سنگريزه اي با هسته رسي در شمال غرب كشور است كه ۵0 ميليون 
مترمكعب آب مورد نياز صنايع زنجان را تأمين مي كند.  وي اظهار كرد: سد 
مش��مپا در 116 كيلومتري جنوب غرب شهرستان زنجان و ۵ كيلومتري 
غرب روستاي مشمپا قرار دارد.  مديرعامل ش��ركت آب منطقه اي استان 
زنجان گفت: هدف از احداث سد مشمپا رفع كمبود نياز آب شرب و صنعت 
شهرستان زنجان و 21۹ روستا تا افق 1۴2۵، بهبود در تأمين نياز آبي اراضي 
كشاورزي پايين دست سد، استفاده حداكثر از پتانسيل رودخانه جهت توليد 
انرژي برقآبي، افزايش حيات اقتصادي سد سفيدرود و سد شهريار، اشتغالزايي 
براي جلوگيري از مهاجرت بي رويه و كنترل سيالب هاي رودخانه قزل اوزن 
است.  رضاپور ابراز كرد: مطالعات مجدد در مورد سد مشمپا انجام و فعاليت 
اين سد دوباره آغاز شده است.  وي مصرف سرانه آب شهروندان زنجاني را 
روزانه بيش از 2۵0 ليتر در ثانيه اعالم كرد و يادآور شد: از شهروندان زنجاني 

درخواست مي شود در مصرف آب مديريت الزم را داشته باشند.

 وعده يك ساله 
براي اتمام كتابخانه قروه

وقتي در سال ۱3۸5 قرار شد كتابخانه عمومي شماره 3 قروه ساخته 
شود، نور اميد در دل فرهنگ دوستان روشن شد كه مي توانند تا سال 
۸7 صاحب كتابخانه اي مجهز و پيشرفته شوند چون عمر اين پروژه تا 
اتمام كامل و بهره برداري دو سال در نظر گرفته شده بود. اما اين كتابخانه 
تا سال ۸9 با روندي بس�يار كند و اعتبارات قطره چكاني و پيشرفتي 
نامحسوس درجا زد و درنهايت هم متوقف شد. حاال بعد از گذشت ۱3 
سال كارفرما ادعا مي كند، پيشرفت كار حدود 35 درصد است نه بيشتر. 

    
ميزان تأخير تكميل پروژه نسبت به زمان اوليه 1۳ سال است و علت آن هم 
كمبود بودجه و نبود هماهنگي الزم ميان دستگاه هاي متولي عنوان شده 
است.  تا چند وقت پيش اعالم مي شد كه كتابخانه عمومي شماره ۳ قروه 
به پيشرفت فيزيكي ۵0 درصدي رسيده و در اين وضعيت متوقف شده اما 
در سال جاري كارفرماي جديد يعني اداره كل نوسازي مدارس كردستان 
اين ميزان پيشرفت را رد كرده و خبر از ۳۵ درصد پيشرفت فيزيكي داده 
است؛ خبري كه از تناقض آماري پرده برداشت. مساحت اين كتابخانه هزار 
و 200 مترمربع در نظر گرفته شده و كارفرماي آن هم تا سال ۹6 اداره كل 
راه و شهرسازي كردستان بود كه از اين سال به اداره كل نوسازي مدارس 
تحويل داده شده است.  دستگاه هاي مسئول براي پيگيري اتمام پروژه 
شامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، نهاد كتابخانه هاي عمومي، وزارت راه 
و شهرسازي و وزارت آموزش و پرورش بوده و بنا بر اطالعات به دست آمده 
تا كنون ۷1۵ ميليون تومان اعتبار براي اين پروژه هزينه شده و ميزان اعتبار 
مورد نياز براي تكميل پروژه هم 2 ميليارد تومان برآورد شده است. مبلغي 

كه با توجه به نوسانات قيمتي هر بار تغيير كرده و رو به افزايش است. 
  همه فقط ابراز نگراني مي كنند

حاال شهرس��تان قروه با دارا بودن پنج كتابخانه عمومي با كمبود فضاي 
مطالعه روبه رو بوده و راه ان��دازي يك كتابخانه مجهزتر مي تواند راندمان 
مطالعه در قروه را افزايش دهد و اين مهم نيازمند تعامل و مسئوليت پذيري 
دستگاه هاي متولي اس��ت؛ تعاملي كه اگر نباش��د انتظار 1۳ ساله براي 
راه اندازي كتابخانه را بيشتر مي كند و اين يعني غلفت از فرهنگ مطالعه و 
اين غفلت هرگز قابل جبران نخواهد بود.  موضوعي كه چند روز پيش هم 
از طرف مديركل امور مجلس نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور مورد توجه 
قرار گرفت و حسام قربانعلي با ابراز نگراني از توقف چند ساله پروژه كتابخانه 
قروه خواس��تار تعيين تكليف وضعيت اين طرح ضم��ن تأكيد بر تالش 
براي نگهداشت آن شد.  اوايل مردادماه بود كه مديركل امور مجلس نهاد 
كتابخانه هاي عمومي كشور كه در نشست فوق العاده بررسي پروژه احداث 
»كتابخانه عمومي شماره ۳« شهرستان قروه، حضور داشت، گفت: »نگراني 
اصلي ما پيگيري همين پروژه كتابخانه قروه بود و براساس اطالعاتي كه به 

دست ما رسيد تصميم بر حضور و بازديد ميداني از اين طرح گرفته شد.«
وي با بيان اينكه ارزش ساخت كتابخانه در قروه ضروري است به افزايش 
سرانه كتابخانه در قروه اش��اره كرد و يادآور شد: »اگر دولت و خيرين 
مش��اركت كنند قصد بر اين اس��ت كه به ميزان تعيين شده در سند 
چشم انداز برنامه ششم توسعه برسيم و در كردستان اين ارتقا و پيشرفت 
محقق ش��ود.« قربانعلي مهم ترين پروژه مشاركتي نهاد كتابخانه ها را 
مختص به همين پروژه قروه دانست و گفت: »اگر اين كتابخانه تكميل 
شود هم به لحاظ توسعه كتابخانه و قرائت خانه و هم به لحاظ افزايش 

منابع كتابخانه اي و نشريات مؤثر خواهد بود.«
   وعده يك ساله براي اتمام كار

حاال 1۳ سال از كلنگ زني اين كتابخانه مي گذرد و شايد اگر در مردادماه 
سال ۹6 وقتي براي تكميل اين پروژه پاي بخش خصوصي به ميان آمد و 
حتي خبر از انعقاد تفاهمنامه اي ميان خير بخش خصوصي و فرمانداري 
قروه منتش��ر ش��د، بايد كارها ش��روع مي ش��د و تعللي در آن صورت 
نمي گرفت.  مجري جدي��د پروژه »كتابخانه عمومي ش��ماره ۳« قروه 
معتقد است كه زمان تحويل گرفتن پروژه، ما با خرابه اي روبه رو بوديم 
كه تخريب بااليي داشت و درواقع مدت چهار ماه طول كشيد تا زباله ها 
و مواد تخريبي را جابه جا و تخليه كرديم.  به گفته ماجد احمدي، كار ما 
فقط ساخت و ساز بوده و تجهيزات كتابخانه بر عهده ما نيست و تمامي 

اعتبارات پيش بيني شده تنها براي ساخت و ساز است نه چيز ديگر. 
وي مش��كل فعلي براي كار روي پروژه را تأمين اعتبار به اندازه كافي 
دانسته و معتقد است كه اگر بودجه به موقع تزريق شود در عرض يك 

سال كتابخانه تكميل و آماده مي گردد.

 توقف قطار شهري تبريز 
در ايستگاه ميراث فرهنگي استان

عمليات اجرايي طرح متروي تبريز درحالي ۱۸ سال پيش آغاز شد 
كه طي اين س�ال ها حتي رنگ افتتاح يك خط را هم به خود نديده 
است؛ پروژه اي كه قرار بود خط يك آن امسال افتتاح شود و سپس 
خطوط ديگ�ر وارد فاز اجرايي ش�وند. با اين حال اكنون مش�خص 
شده به دليل بي توجهي مسئوالن نسبت به نقشه مسير و گذر آن از 
محدوده بافت تاريخي به زودي اين پروژه متوقف مي شود. موضوعي 
كه از همان روز اول پروژه براي مس�ئوالن روش�ن بود كه مسئوالن 
ميراث فرهنگي استان آذربايجان شرقي چنين مجوزي را نمي دهند!

    
هر سال طرح هاي ميلياردي و ارزشمند بس��ياري به دليل بي برنامگي 
مسئوالن براي هميشه مهر توقف مي خورند. امس��ال هم اين قرعه به 
نام پروژه قطار شهري تبريز افتاده است؛ طرحي كه مقدمات اوليه آن از 
پيش از دهه ۸0 آغاز شده بود و اكنون حدود 1۸ سال است كه به صورت 
جدي دنبال مي شود و به مطالبه اي مهم براي مردم تبديل شده است. با 
اين حال طي همه اين سال  ها و با حركت الك پشتي پروژه نه تنها طرح 
قطار شهري تبريز به بهره برداري كامل نزديك نشده است، بلكه تازه خط 
يك آن بعد از اين همه سال قرار است همين امسال افتتاح شود. البته به 
نظر مي رسد بعد از افتتاح خط يك مترو، اين طرح براي مدتي طوالني 
دوباره به تعليق دربيايد؛ چراكه اكنون مشخص شده است كه مسير خط 
۳ متروي تبريز از كنار محدوده بافت تاريخي عبور كرده است و ميراث 
فرهنگي به شدت مخالف آسيب ديدن اين منطقه است؛ موضوعي كه به 
طور حتم با كمي بررسي از طرف مسئوالن قابل پيش بيني بود اما آنها يا 
به اميد راضي كردن مسئوالن ميراث فرهنگي اين طرح را ادامه دادند يا 
به طور كلي نحوه مسيريابي و جانمايي شان براي پروژه لنگ مي زند و هر 

روز بايد از يك گوشه زنگ توقف آن را شنيد!
  خط 3 متروي تبريز اجرايي نمي شود

حاال كه پروژه از سوي ميراث فرهنگي در معرض توقف قرار دارد، وعده 
مصطفي مولوي فرد، مديرعامل س��ازمان قطار ش��هري تبريز و حومه 
درخصوص افتتاح خط يك پروژه تا پايان س��ال جاري آخرين وعده او 
خواهد بود. در اين خصوص مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري آذربايجان شرقي از مخالفت صريح ميراث فرهنگي با تغيير 
كاربري بافت تاريخي و تغيير خطوط مترو در كميسيون عمران شوراي 
اس��المي تبريز خبر مي دهد و مي گويد: »هرگون��ه تغيير خطوط قطار 
ش��هري در محدوده تاريخي و فرهنگي تبريز بدون اخ��ذ نظر اداره كل 
ميراث فرهنگي ممنوع است.« مرتضي آبدار اضافه مي كند: »بر اساس 
طرح هاي مصوب خطوط قطار شهري تبريز، مسير خط ۳ قطار شهري 
بايد خارج از محدوده بافت تاريخي انجام شود.« به گفته وي سازمان قطار 
شهري تبريز، بدون استعالم از ميراث فرهنگي و طرح مسير اين خط را به 
سمت بافت تاريخي مذكور تغيير داده و اما پس از طرح در شوراي ترافيك 
استان در مصوبه ش��وراي مذكور بر اخذ مجوز و نظر از اداره كل ميراث 
فرهنگي در اين خصوص تأكيد شده اس��ت. مديركل ميراث فرهنگي 
استان ضمن اعالم اينكه مصوبه شوراي ترافيك بدون نظر ميراث فرهنگي 
درخصوص مالحظات بافت تاريخي قابليت اجرايي ش��دن ندارد ادامه 
مي دهد: »با توجه به لزوم حفظ بافت تاريخي از هرگونه آسيب احتمالي، 
تمامي عمليات عمراني و شهري در اين منطقه بايد با هماهنگي ميراث 
فرهنگي صورت گيرد لذا مسير جديد خط ۳ قطار شهري به سبب دارا 
نبودن مجوز، قابليت اجرايي ندارد.« گفتني است اين پروژه كه از سال 
۸0 كليد خورده است شامل چهار خط اصلي و يك خط در حومه مي شود 

كه اكنون 1۸ سال است رنگ افتتاح به خود نديده است.

ميترا شهبازيمحمدرضا هاديلو

افتتاح نيروگاه خورشيدي ۵0 كيلوواتی در البرز 
نيروگاه خورشيدي متصل به شبكه با توان 50 كيلووات، در راستاي      البرز
مديريت س�بز، حفظ محيط زيس�ت و مديريت مصرف انرژي، در 

شركت گاز استان البرز افتتاح شد. 
حسين تقي نژاد مديرعامل شركت گاز استان البرز در حاشيه افتتاح نيروگاه خورشيدي ۵0 كيلووات 
در استان البرز با بيان اينكه اين طرح صرفه جويي اقتصادي خوبي به همراه دارد، گفت: مي توان از مازاد 
برق توليد شده در راستاي اقتصاد مقاومتي و ارائه آن به ساير نهادها براي شركت درآمد كسب كرد. وي 
خاطرنشان كرد: اين سازه با 1۵۴ پنل در دو طبقه براي نخستين بار طراحي شده است؛ پنل هايي كاماًل 
ايراني كه گامي در راستاي توليد ملي و اقتصاد مقاومتي محسوب مي شوند.  تقي نژاد در پايان تأكيد 

كرد: كنتور دوطرفه اين نيروگاه مي تواند مازاد توليد برق را براي مصرف به منطقه انتقال دهد.

رفع تصرف از ۱43 هكتار از زمين هاي ملي بوشهر       
در يك سال گذشته 142/5 هكتار از زمين هاي ملي تصرف شده در استان     بوشهر
بوشهر با همكاري دستگاه قضايي از دست سودجويان رفع تصرف شد. 
فرزاد رستمي مديركل راه و شهرسازي استان بوشهر با بيان اينكه 1۳۵ هكتار زمين هاي رفع تصرفي در 
قالب ۳۵0 مورد مربوط به سال گذشته است، گفت: ۷/۵ هكتار ديگر نيز در قالب 1۳۵ مورد در چهار ماه 
نخست امسال رفع تصرف شده است.  وي افزود: راه و شهرسازي استان بوشهر تاكنون گزارش هاي متعددي 
از رفع تصرف اراضي ملي در رسانه ها منتشر كرده و در اين زمينه اراده جدي در مبارزه با اهداف سودجويان 
دارد و از همه دستگاه هاي ديگر ازجمله دستگاه هاي قضايي و انتظامي و بازرسي قدرداني مي شود.  مديركل 
راه و شهرسازي استان بوشهر با بيان اينكه اين استان از محورهاي مواصالتي ايمني برخوردار است اظهار 

داشت: اين استان داراي ۴ هزار و ۴۳۴ كيلومتر راه مواصالتي است كه 6۷۹ كيلومتر آن بزرگراه است.

محمدرضا سوري
   گزارش يك
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