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آزادراه خرم آب��اد- پل زال ك��ه ۱۰۴ كيلومتر طول 
دارد، قطعه اول آزادراه خرم آباد- انديمشك است كه 
در زمان افتتاح آن در مورد ويژگي هايش گفته شد، 
كاهش تصادفات، كاهش زمان سفر و صرفه جويي 
چش��مگير س��االنه۴۰۰ ميليارد ريال در مصرف 
سوخت ، كم شدن 6۰ كيلومتري طول آزادراه نسبت 
به مسير قبلي، پايين آمدن چشمگير بار ترافيكي و 
افزايش سرعت مطمئن در اين محور اين مسير را به 
يكي از محبوب ترين راه هاي مواصالتي كشور تبديل 
خواهد كرد. همچنين اين آزادراه ، ۱۴ دهنه تونل دو 
قلو به طول ۲۵ كيلومتر، ۲۸ پل بزرگ به طول ۲ هزار 
و 6۰۰ متر، ۱۴۰ دهنه پل كوچك و دو تقاطع غير 

هم سطح دارد كه به زيبايي آن افزوده است. 
اما هنوز چند صباحي از بهره برداري از آن نگذشته بود 
كه صداي مردم درآمد. از همان ابتدا بخش خصوصي 
كه قصد داش��ت هزينه هايش را از عوارض باز پس 
گيرد، مبلغي را براي عبور از اين آزاد راه تعيين كرد كه 
رانندگان نمي توانستند هيچ رابطه اي بين طول مسير 

و خدمات بين راهي و عوارض پرداختي برقرار كنند.  
مردم اعتراض مي كردند و آنچه به جايي نمي رسيد 
فرياد بود. كم كم در حالي آزادراه »خرم آباد- پل زال«، 
»گران ترين« عوارضي كشور را به خود اختصاص داد 
كه ضعف هايش در زمينه ايمني و امكانات هم نمايان 
شده بود. ضعف روشنايي در مسير، ريزش كوه، ايمن 
نبودن جاده و تونل ها و هر ب��ار حادثه اي جديد در 
شاهراه ترانزيتي شمال به جنوب كه بارها و بارها اين 
كريدور ۱۰۴ كيلومتري را مسدود مي كرد.  با اينكه 
صداي كارشناسان و روستاييان ساكن در حاشيه اين 
آزادراه هم بلند شده بود اما پيمانكار هيچ واكنشي از 
خود نشان نمي داد و آنچه مهم بود، دريافت عوارض و 
سود كالنشان از اين راه بود.  مردم مي گفتند اين آزاد 
راه ۲۵۰۰ شغل را در منطقه از بين برده است و حاال نه 
 تنها آورده اي براي آنها نداشته بلكه هزينه عوارضش 
هم باري بر دوش آنهاست. پولي كه به هيچ عنوان 
در اين منطقه هزينه نمي شود و عوارض از ۱۲ تا ۵۰ 
هزارتوماني باعث شده تا مردم منطقه ماهانه مبالغ 

زيادي را صرف عبور از اين مسير كنند.  مبلغ باالي 
عوارض موجب شده بود مس��افران و سواري ها هم 
ترجيح دهند از جاده قديم خرم آباد- پلدختر استفاده 
كنند. مسيري كه به خاطر اتوبوس ها و كاميون هايي 
كه آنها هم از عوارض باالي آزاد راه فرار كرده بودند، 
آمار تصادفات وحشتناكش افزايش يافته و عنوان 

»جاده مرگ« را به آن سنجاق كرده است. 
  پيمانكارفقطپولراميبيند

در حالي كه مردم منتظر رسيدگي مسئوالن به وضع 
موجود بودند ناگهان طي ماه هاي اخير عوارض عبور 
از آزادراه خرم آباد- پ��ل زال دوباره بين يك هزار تا 
۱۰ هزار تومان افزايش يافت تا مبلغ عوارض به ۱۸ 
تا 6۵ هزار تومان برس��د.  اما سوءاستفاده پيمانكار 
وقتي مشخص مي شود كه بدانيم بعد از وقوع سيل 
فروردين ماه، جاده پرخطر و حادثه خيز قديم كه 
مردم براي فرار از عوارض بی حساب كتاب با اكراه 
به آن پناه مي بردند هم تخريب و مس��دود شده و 
حاال اين بزرگراه به گردنه اي تبديل شده كه عده اي 

باجگير راه را بر مردم بسته و هر طور كه مي خواهند 
رفتار مي كنند.  البته چند سال پيش بود كه با دستور 
دادس��تان قزوين در رابطه ب��ا ممنوعيت دريافت 
عوارض در محور قزوين- زنجان به دليل عدم ايمني 
مس��ير و ارائه ندادن خدمات رفاهي و امدادي اين 
مطالبه را در اذهان عمومي ايجاد كرد كه مي توان با 
يك تصميم جدي به خواسته هاي مردم توجه كرد. 
حاال هم دادس��تان خرم آباد نيز نسبت به افزايش 
عوارض در بزرگراه خرم آباد – پل زال واكنش نشان 
داده و در مكاتباتي با وزارت راه و شهرسازي خواستار 
كاهش آن شده، اما در عمل هنوز اتفاقي رخ نداده 
اس��ت.  عمق ظلم و بي توجهي به وضعيت مردم 
منطقه وقتي مشخص مي شود كه بدانيم حدود ۹۰ 
درصد آزادراه خرم آباد - پل زال در حوزه استحفاظي 
پلدختر است و اين مسير به كسب و كار و مشاغل 
پلدختر و معموالني ها به شدت آسيب زده است. به 
طوري كه هم اكنون سيل زدگان اجباراً بارها از اين 
بزرگراه مي گذرند كه همه خانه و كاشانه خود را از 
دست داده و هيچ بهره اي هم از عوايد اين بزرگراه 
كه در ابتدا گفته مي شد باعث كاهش هزينه هاي 
س��وخت و زمان و تصادفات و مخاطرات جاده اي 
مي شود، نبرده اند.  ليست قيمت ها نشان مي دهد 
مبلغ عوارض دريافتي در اين آزادراه براي سواري 
۱۸هزار تومان، وانت 3۵هزار، ميني بوس 3۱هزار، 
اتوبوس 36هزار، كاميونت ۴۰ه��زار، كاميون دو 
محور ۴۵ هزار، كاميون سه محور ۵۵ هزار و تريلي 
6۵ هزار تومان است كه با يك محاسبه سرانگشتي 
مشخص مي ش��ود فقط يكبار رفت و برگشت در 
طول روز، بخصوص براي افرادي كه شغلشان در 
جاده هاست هم هرگز توجيه اقتصادي ندارد.  و نكته 
مهم تر، نزديكي به ماه محرم و اربعين حسيني است 
كه تردد زائران را در اين مسير به شدت افزايش داده 
و حتماً اين عوارض س��نگين موجب تغيير مسير 
حركت آنها و انتخاب جاده قديم يا همان »جاده 

مرگ« براي عبور مرور خواهد بود. 
كاش مي شد رسماً اعالم ش��ود بخش خصوصي 
كه اجازه يافته ۱۸ س��ال حق عوارض آزادراه را به 
خود اختصاص دهد، در كنار مجوز افزايش بدون 
ضابطه قيمت ها، آيا در رابطه با تجهيز بزرگراه بدون 
امكانات و تجهيزات و ايمني كه هم آبگرفتگي دارد 
و هم ريزش كوه، هيچ تعهدي نداده و ندارد؟ يا حاال 
كه نيمي از مدت قراردادش گذشته، چه ميزان از 
آورده اش را پس گرفته و تا پايان ۱۸ سال چه باليي 
بر سر رانندگان اين مسير خواهد آورد. همچنين 
معاون شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و 
نقل كشور كه اين پروژه را يكي از عجايب هفت گانه 
راهسازي اعالم كرد، كمي در مورد شش عجايب 
قبلي راهس��ازي توضيح مي داد يا دقيقاً مي گفت 
كدام يك از عجايب اصلي را حذف كرد تا اين مسير 

را در آن جاي دهد!

مديرعاملشركت    بوشهر
گازاستانبوشهر
ازافتتاح۵۰پروژهگازرس�انيباسرمايهگذاري
32۰ميلياردريالدرهفتهدولتدرايناستان

خبرداد.
مسلم رحماني مديرعامل ش��ركت گاز استان 
بوشهر با بيان اينكه از 3۷ شهر استان 36 شهر 
داراي نعمت گاز هس��تند و ۱۵۴ هزار مشترك 
شهري از اين نعمت اس��تفاده مي كنند، گفت: 
اعتبارات س��ال جاري اين شركت ۱۴۰ ميليارد 
تومان است كه در هفته دولت ۵۰ پروژه را افتتاح 
و دو پ��روژه را نيز آغاز خواهيم ك��رد.  وي ادامه 
داد: تا س��ال ۸6 در اس��تان بوش��هر ۱۷ روستا 
داراي گاز بودند كه اكنون ۴۱۴ روس��تا داراي 
گاز هس��تند و ضريب نفوذ خانوار روستايي به 
۹6 درصد رسيده اس��ت.  رحماني گفت: با گاز 

رساني به اين صنايع تاكنون بالغ بر ۱۰ميليون 
ليتر در سال صرفه جويي در مصرف سوخت مايع 
براي اين صنايع محقق شده اس��ت.  وي افزود: 
موقعيت خاص استان بوشهر وجود شركت ها و 
صنايع بزرگ در شهرستان هاي عسلويه، كنگان 
و دير باعث ش��د گازرس��اني به صناي��ع در اين 
اس��تان به عنوان يكي از هدف هاي استراتژيك 
شركت گاز بوشهر و شركت ملي گاز ايران باشد.  
مديرعامل شركت گاز استان بوشهر يادآور شد: 
اين پتروش��يمي ها با اس��تفاده از نعمت گاز به 
عنوان خوراك محصوالت ش��يميايي كه ارزش 
افزوده و ارزآوري بااليي براي كشور دارند توليد 
و صادر مي كنن��د.  رحماني ادام��ه داد: يكي از 
پروژه هاي مهم گازرس��اني به اس��تان بوش��هر 
پتروشيمي سيراف انرژي در شهرستان دير است 

كه ۹۰درصد پيشرفت فيزيكي دارد.

مديركلحفاظت     خوزستان
محيطزيس�ت
خوزستانبااشارهبهادامههدايتآبتاالب
هورالعظي�مبهبخ�شعراقياي�نتاالباز
ش�كافهايدايكمرزي،برلزوممس�دود
شدنهرچهس�ريعترايننقاطتأكيدكرد.
 محمدج��واد اش��رفي  مدي��ركل حفاظ��ت 
محيط زيست خوزستان گفت: در زمان سيالب 
فروردين خوزس��تان، به منظور پيش��گيري از 
آبگرفتگي اراض��ي، در نقاط��ي از دايك مرزي 
هورالعظي��م ب��راي هدايت س��يالب در تاالب 
شكاف هايي ايجاد شد كه هنوز برخي از شكاف ها 
مسدود نش��ده اند.  وي افزود: در اين شرايط، با 
وجود گذشت چند ماه از سيالب، همچنان آب 

تاالب هورالعظيم در حال هدايت به بخش عراقي 
است و با ادامه اين وضعيت، ميزان آبگيري تاالب 
هورالعظيم از س��ال گذشته هم كمتر مي شود.  
اين مسئول تأكيد كرد: با توجه به بحران آبي كه 
وجود دارد، بايد هر چه سريع تر اين نقاط مسدود 
ش��وند و آب تاالب حفظ شود. اش��رفي با بيان 
اينكه عمليات ترميم اين شكاف ها در حال انجام 
است، تصريح كرد: شركت ملي مناطق نفت خيز، 
شركت ملي گاز، س��ازمان آب و برق خوزستان 
و سازمان جهاد كش��اورزي خوزستان وظيفه 
ترميم اين نقاط را برعهده دارند.  وي ادامه داد: 
اگر ش��ركت نفت كار را آغاز كن��د نيز عمليات 
مس��دود كردن اين ش��كاف ها در دايك مرزي 

هورالعظيم حداقل دو هفته زمان مي برد. 

50 پروژه گازرساني در بوشهر افتتاح شد

آبگيري هورالعظيم از سال گذشته هم كمتر مي شود

مديرعامل شركت     البرز
دانش بنيان تكزيما 
با اشاره به ساخت داروي زجر تنفسي نوزادان در 
كشور گفت: نياز به اين دارو به ميزاني زياد است 
كه در كمتر از يكس�ال از انتش�ار خبر مراحل 
توليدي اين دارو، حدود 11 كشور خارجي براي 
اين دارو از ايران درخواست صادرات داشته اند. 

احمد عاصمي نيا مديرعامل شركت دانش بنيان تكزيما 
با اعالم خبر رونمايي رس��مي از داروي بركس��ورف 
)اولين سورفكتانت ريوي توليد شده در ايران( گفت: بر 
روي اين دارو هفت سال كار تحقيقاتي، آزمايشگاهي و 
پايلوت انجام گرفته و صنعتي شده است، آزمايش هاي 
باليني و مطالعات حيواني نيز در خصوص اين داروي 
توليدي اعمال شده است.  عاصمي نيا ادامه داد: نمونه 

دارو بركسورف به خارج از كش��ور از جمله آلمان و 
انگليس ارسال شده است و در آزمايشگاه هاي معتبر 
بين المللي مرجع تست و تأييديه ها اخذ شده است، به 
همين دليل دارويي كامالً مؤثر است.  وي خاطرنشان 
كرد: اي��ن دارو در حال حاض��ر در خصوص صدها 
بيمار استفاده ش��ده و در داروخانه ها توزيع مي شود 
و نتيجه  ای كاماًل اثر بخش و خوب داش��ته اس��ت.  

عاصمي نيا ادامه داد: نياز ب��ه اين دارو به ميزاني زياد 
اس��ت كه در كمتر از يكسال از انتش��ار خبر مراحل 
توليدي اين دارو حدود ۱۱ كشور خارجي براي اين 
دارو از ايران درخواس��ت صادرات داشته اند؛ با چند 
ش��ركت در خصوص صادرات داروي بركسورف به 
خارج از كشور اخذ قرارداد شده است و بزودي شاهد 

صادرات اين دارو خواهيم بود.

درخواست 11 كشور براي خريد يك داروي ايراني
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سیل عوارض درآزادراه خرم آباد– پل زال!
 مسدود شدن جاده قديم و عوارض 18 تا  65 هزارتوماني آزادراه خرم آباد- پل زال

هديه وزارت راه به سيل زدگان اين مناطق است

88498441سرویس  شهرستان

 پرداخت 18 میلیارد تومان 
كمك بالعوض به مردم مناطق سیل زده      
اس�تاندارايالمدرنشس�تقرارگاه    ایالم
بازسازيونوسازيمناطقسيلزدهاز
جذب۶۷۰ميلياردتوماناعتباراتسيلبهاستانايالمخبرداد.
قاسم سليماني دش��تكي، استاندار ايالم در جلس��ه قرارگاه بازسازي  و 
نوسازي مناطق سيل زده استان گفت: مديران تالش كنند اعتباراتي را 
از رديف هاي ملي براي رفع مشكالت جاري خسارات سيل جذب كنند.  
وي با بيان اينكه دستگاه هاي متولي با ديد باز نسبت به برآورد خسارات 
ناشي از س��يل اقدام كنند، ادامه داد: تاكنون مبلغ ۱۸ ميليارد تومان 

كمك بالعوض به 6هزار خانوارسيل زده پرداخت شده است. 
رئيس ق��رارگاه بازس��ازي و نوس��ازي مناطق س��يل زده با اش��اره به 
قيمت گذاري اراضي باالدست سد سيمره در بحث تملك اراضي، خاطر 
نشان كرد: در خصوص قيمت گذاري زمين هاي باالدست سد سيمره 
در دو طرف رودخانه بايد با يك شاخص صورت گيرد و با توجه به منطقه 
و عدد هر هكتار باش��د و در اين زمينه مالك فقط ميزان زمين باشد و 
هيچ گونه تفاوتي نبايد بين قيمت گذاري زمين ها در نظر گرفته شود و در 
غير اين صورت بنده همراه كشاورزان هستم و از آنها دفاع خواهم كرد.

بیمارستان مادر تخصصي ولیعصر )عج( اراك 
تكمیل مي شود

بيمارستانمادرتخصصيوليعصر)عج(     مركزي
اراكبهعنوانمهمترينطرحعمراني
حوزهس�المتاس�تانمركزياوايلس�الآت�يتكميلميش�ود.
علي اكبر كريمي نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب گفت: استان 
مركزي از نظر شمار تخت هاي بيمارستاني در رده هاي انتهايي جدول 
قرار داش��ت و بهره برداري از بيمارس��تان وليعصر )عج( اراك اقدامي 

مناسب براي جبران كاستي ها در اين شاخص است. 
وي با بيان اينكه بيمارس��تان مادر تخصصي وليعصر )ع��ج( اراك به 
عنوان يكي از مهم ترين طرح هاي عمراني حوزه سالمت استان تكميل 
مي ش��ود، ادامه داد: با بهره برداري از بيمارس��تان وليعصر)عج( اراك 
در مرحله نخس��ت ۴۸۰ تخت و در مرحله دوم تا ۵۲۰ تخت به شمار 
خدمات بستري حوزه درمان اين استان افزوده مي شود.  در همين رابطه 
سرپرست دانشگاه علوم پزشكي استان مركزي نيز گفت: برنامه تحول 
سالمت مزاياي زيادي براي مردم و نظام درمان و بهداشت كشور داشت 
اما برخي با بي انصافي پزشكان را متهم كرده اند كه در اين برنامه اضافه 
درآمد داشته اند در حالي كه اين قشر زحمتكش بيش از يك سال است 

كارانه خود را دريافت نكرده اند.  
س��يدمحمد جماليان افزود: تأثي��ر برنامه تحول س��المت با كاهش 
هزينه هاي درمان براي مردم باقي مانده و اين مهم باعث افتخار است.   
وي بيان كرد: افزايش دو برابري ورودي دانش��جويان پزشكي به دليل 
ناكافي بودن زير ساخت ها از مشكالتي است كه در آينده نه چندان دور 

سالمت جامعه را با خطر مواجه مي كند. 
سرپرست دانشگاه علوم پزشكي اراك يادآور شد: ظرفيت دانشگاه علوم 
پزشكي اراك براي پذيرش دانشجو در سال گذشته ۱6۰ نفر بود و اين 
تعداد در سال جاري به ۲۲۰ نفر افزايش يافته كه زير ساخت هاي موجود 
پاسخ گوي تربيت اين افراد نيست.  جماليان اظهار داشت: كمبود هاي 

موجود در زمينه پزشكي ناشي از تقسيم ناعادالنه ظرفيت هاست. 

 مسئول بسيج سازندگي سپاه قمربني هاشم 
خبر داد 

 بهره برداري از 250 طرح عمراني
 و زيربنايي در چهارمحال و بختیاري

مسئولبسيجسازندگيسپاهقمربني   چهارمحال و بختياري
هاش�معليهالس�المچهارمح�الو
بختياريازبهرهبردارياز2۵۰طرحمحروميتزداييدراستانطي

سالجاريخبرداد.
سرهنگ پاسدار هوشنگ فوالدي مسئول بسيج سازندگي سپاه قمربني 
هاشم عليه السالم چهارمحال و بختياري گفت: در راستاي طرح بزرگ 
خدمت رساني به محرومان و به مناسبت چهل سالگي انقالب اسالمي، 
اجراي ۴۰ هزار طرح عمراني از اواخر سال گذشته در كشور آغاز شد كه 

بيش از يك هزار و ۲۵۰ پروژه سهم اين استان است. 
وي افزود: از اين تع��داد تاكنون ۲۵۰ طرح در زمينه آبرس��اني منازل 
روستايي، انتقال آب به مزارع كشاورزي، اليروبي قنوات، احداث مسكن 

مددجويان مورد بهره برداري قرار گرفته است. 
فوالدي ادامه داد: افتتاح اين پروژه هاي عمراني و خدمات رس��اني به 
محرومان با مشاركت خيران و تالش هاي گروه هاي جهادي و همكاري 
دستگاه هاي مختلف محقق شده است و اميدواريم تا پايان سال مابقي 
طرح ها نيز به بهره برداري برس��ند و گوش��ه اي از مشكالت نيازمندان 
استان مرتفع شود.  وي همچنين از اعزام ۱۱۰ گروه جهادي به مناطق 
محروم چهارمحال و بختياري و ۲۰ گروه جهادي به منطقه سيل زده 
شهرستان شوش��تر خبر داد.  مسئول بسيج س��ازندگي چهارمحال و 
بختياري افزود: حمايت از طرح هاي اقتصاد مقاومتي براي ايجاد اشتغال 
و راه اندازي كارگاه هاي زودبازده، محروميت زدايي و س��اخت مسكن 
براي نيازمندان و مددجويان تحت پوش��ش كميته امداد و بهزيستي 
و امدادرساني در حوادث غيرمترقبه همچون زلزله و سيل گوشه اي از 

خدمت رساني جهادي بسيج سازندگي است. 
فوالدي ادامه داد: خدمت رساني به 3۵ هزار نفر با حضور ۵ تيم در حوزه 
بهداشت و سالمت انس��ان و دام، از ديگر خدمات ارائه شده در مناطق 
سيل زده از سوي جهادگران اس��تان به شمار مي رود.  وي همچنين از 
انتقال تجهيزات و ماشين آالت مهندسي همچون سرويس بهداشتي و 
حمام سيار، جرثقيل، بيل مكانيكي، لودر، غلتك، بولدوزر، بيل بكهو، 
كاميون كمپرسي، تانكر آب، انواع پمپ و كف كش، انواع لجن كش، قايق 
و موتور برق به مناطق سيل زده خبر داد و گفت: احداث ۴۰ سيل بند، 
۱6 پل ارتباطي و بازسازي 6۸ راه دسترسي از ديگر خدمات جهادگران 
سپاه قمربني هاشم عليه الس��الم در مناطق سيل زده خوزستان است.  
فوالدي، استقرار موكب در منطقه سيل زده و پخت توزيع غذاي گرم و 
نان تازه بين سيل زدگان را از ديگر خدمات جهادي در ياري رساني به 

هموطنان در شهرستان شوشتر استان خوزستان برشمرد. 

 شهرستان ها در انتظار بريده شدن
 روبان مشكالت اصلي

هفتهدولتمبارك.هفتهدولتبهتم�امدولتمردانيكهاينروزها
ازايناس�تانبهآناستانسفرميكنندوپيوس�تهدرحالافتتاح
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بسياريازمشكالتمردممناطقمختلفرامرتفعساخته،مبارك.
اينبازيهرسالهمسئوالناستكهدراينهفتهآنقدرپروژهافتتاح
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تابستان است و آمار آتش سوزي جنگل ها و مراتع در بيشتر استان ها بيداد 
مي كند. زباله هاي شهري و روستايي روي زمين مانده اند و شيرابه هاي آنها 
به قاتلي براي محيط زيست تبديل شده اند. هنوز هدر رفت آب شرب در 
لوله هاي فرسوده كه دولت وظيفه بازسازي آنها را بر عهده دارد، باالترين 
آمار را به خود اختصاص داده است. كوه و ساحل و جنگل و حريم رودها 
و مراتع همچنان خورده مي ش��وند و دالالن حاصل دسترنج كشاورزان 
را مي بلعند. واردات بي رويه محصوالت و كاالهاي مختلف، توليد و بازار 
را به چالش كش��يده. روستاها با مهاجرت هاي س��خت روبه رو شده اند و 
شهرستان ها منتظر ايجاد مراكز بهداشتي و درماني مجهز هستند. عشاير 
حمايت مي خواهند و هنوز هم بسياري از مدارس فرسوده چشم انتظار 
مسئولي هستند كه حرف نزند و فقط سقف كالسشان را مقاوم سازي كند. 
مسئولي كه منتظر روبان قرمز و قيچي گل زده و تعدادي كت و شلوار پوِش 
اتوكشيده و يقه سفيد نماند كه همراهي اش كنند تا ساخت آبخوري يك 

دبستان را به بهره برداري برساند. 
  تعريفپروژهازمنظرمسئوالن

براساس آمارهاي موجود حدود ۷۵ هزار پروژه نيمه تمام در استان هاي 
مختلف كشور وجود دارد كه بودجه زيادي براي آنها صرف شده و اينك 
به حال خود رها شده اند. بهره برداري از آب هاي زير زميني و عدم وجود 
مديريت صحيح در حوزه آب، بس��ياري از دش��ت ها را به دشت ممنوعه 
تبديل كرده و كشاورزي را به چالش كشيده است. حوزه گردشگري متولي 
ندارد و با اينكه اعالم مي شود استان هاي ايران مي توانند با توسعه صنعت 
گردشگري خود به درآمدهاي پايدار و ارزآوري برسند، اما معلوم نيست چه 
كسي بايد آغازگر و هدايت كننده اين كار باشد. با اين حال وزرا و معاونان 
آنها طي روزهاي هفته دولت پيوسته در حال بريدن روبان هاي قرمز و گل 
زده اي هستند كه پروژه اي را در مدار خدمات رساني قرار مي دهد.  با توجه 
به اينكه مسئوالن به شدت پروژه محور شده اند، هر كار و اقدام كوچكي كه 
جزو وظايف سازمان ها و نهادهاي شهري و روستايي است و بايد در طول 
سال انجام دهند را هم با واژه »پروژه« همراه كرده و نگه مي دارند تا طي 
مراسمي ويژه و البته با منت و خبرسازي به مردم ارائه دهند.  همين امر 
موجب شده تا مردم بپرسند چرا اين همه پروژه! تأثيري در زندگي آنها 

ندارد و تغييري در شرايط ايجاد نمي كند؟
آيا واقعاً ايجاد يك زمين ورزشي ۲۰۰ متري يعني يك پروژه؟ يا رساندن 
برق به ۲۰ خانواده كه تا كنون از اين نعمت بي بهره بودند نياز به حضور 

وزير و روبان و ده ها همراه و يك سيني و قيچي گل زده دارد؟ 
وقتي در يك مراسم، خبر »اجراي ۴ هزار پروژه ورزشي در كل كشور« توسط 
معاون وزير ورزش و جوانان اعالم مي شود، يعني هر استان بايد منتظر ديدن 
حدود ۱3۰ پروژه ورزشي باشد كه سهم هر شهرستان تقريباً حدود ۱۰ پروژه 
است.  يا وزير نيرو از »افتتاح ۱۰ سد بزرگ تا پايان سال و هر هفته آبرساني به 
3۰ روستا« خبر مي دهد، بايد مطمئن شويم كه طي يكسال آينده به ۱۴۴۰ 

روستا آبرساني خواهد شد؟ اصالً اين همه روستاي بدون آب داريم؟
يا وقتي مديركل راهداري و حمل و نقل ج��اده اي مازندران از »افتتاح 
33 پروژه راهداري و نظ��ارت« صحبت مي كند، دقيقاً به چه چيزهايي 

مي گويد »پروژه«!
فرماندار شهرس��تان آوج هم مي گويد: »۷۵ ط��رح عمراني، خدماتي و 
زيربنايي در اين شهرستان افتتاح مي شود.« ۷۵ پروژه براي يك شهرستان 

كوچك يعني به دست آوردن تمام نداشته ها، يعني تحولي عظيم!
و مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران وقتی از »افتتاح ۲۵ 
پروژه عمراني در ۹ فرودگاه كشور در هفته دولت خبر مي دهد.« آيا بازسازي 

سالن ها يا كاشي كردن ديوار سرويس هاي بهداشتي را پروژه مي داند؟
بي ش��ك اگر به اصل اقدامات هر يك از مسئوالن رجوع شود، به خوبي 
قابل مالحظه است كه هرگز مش��كالت اصلي و دردهاي مردم در اين 
كارها ديده نش��ده و فقط با بهره گيري از پيش��وند »پروژه« س��عي در 
بزرگنمايي آنها شده است. كاري كه در زمان افتتاح ها به خوبي مي توان 
به واقعيتشان پي برد. وقتي چند نفر كت و شلوار پوشيده با كفش واكس 
زده سيني به دست در كنار يك روبان قرمز منتظرند تا چند ماشين از راه 
برسد و مسئولي شيك پوش از آن پياده شود تا با قيچي مزين به گل هاي 
مصنوعي، مصنوعي ترين شادي را به روستاييان هديه دهد. مراسمي كه 
به غير از دخترك سنتي پوشي كه چند بيت شعر را براي خوش آمدگويي 

حفظ كرده، نمي توان يكي از ساكنان و روستانشينان را در آن ديد. 

آبان ماه 1389 بود كه با حضور رئيس جمهور وقت، بهره برداري رسمي از طرح 
ملي آزادراه خرم آباد- پل زال آغاز ش�د. آزاد راهي 104 كيلومتري كه قطعه 
نخست آزادراه خرم آباد – انديمشك به ش�مار آمده و توانست اين مسير را 
حدود 60 كيلومتر كوتاه تر كند.  در ساخت اين بزرگراه 50 درصد از اين هزينه ها 
را دولت و 50 درصد ديگر را بخش خصوصي تأمين كرد كه قرار شد سهم دولت 
در مدت پنج سال از محل صرفه جويي در مصرف سوخت خودروها برگشت 

داده شود و بخش خصوصي هم دست كم در 18 سال حق دريافت عوارض از اين 
آزادراه را داشته باشد. در همان زمان معاون شركت ساخت و توسعه زيربناهاي 
حمل و نقل كشور اين پروژه را يكي از عجايب هفت گانه راهسازي عنوان كرد. 
شايد آن روز كسي متوجه نشد چرا واژه »عجايب« بر روي اين آزادراه گذاشته 
شده است، اما گذر زمان نشان داد عوارض اين مسير آنقدر زياد است كه ناله 
تمام رانندگان را درآورده و هنوز در دنيا آزادراهي به اين گراني وجود ندارد. 

محمدرضا هادیلو

سجاد مرسلي
   گزارش یك


