
  لرس�تان: مديرعامل شركت گاز لرس��تان از اتصال 100 درصدي 
ش��هرهاي اس��تان به ش��بكه گاز خبر داد. غالمرضا لطف عليان گفت: 
هم اكنون بيش از 500 هزار مشترك گاز در استان لرستان از خدمات 
اين شركت استفاده مي كنند كه بيش از 120 هزار مشترك روستايي 
و 380هزار مشترك در بخش شهري هس��تند. با توجه به برنامه ريزي 
صورت گرفته در نظر است تا پايان سال جاري تعداد روستاهاي متصل 
به شبكه سراسري گاز در اس��تان به بيش از 1۴00 روستا برسد و اميد 

مي رود اين امر با تحقق شرايط ميسر شود. 
  فارس: مدي��ركل ميراث فرهنگي ف��ارس تخصي��ص 7 ميليارد و 
500ميليون ريال اعتبار براي مرمت و تجهيز بناهاي تاريخي كازرون خبر 
داد. مصيب اميري گفت: 2 ميليارد و 500 ميليون ريال اعتبار براي مرمت 
حمام تاريخي مال، 500 ميليون ريال اعتبار براي تهيه طرح مطالعاتي 
مرمت و احياء كاروانسراي ميان كتل و ۴00 ميليون ريال اعتبار نيز براي 
مرمت برج هاي كمارج در نظر گرفته شده است. همچنين براي مرمت هر 
كدام از دو نقش برجسته تنگ قنديل و سرمشهد نيز مبلغ300 ميليون 

ريال اعتبار و  700 ميليون ريال مصوب شده است. 
  بوش�هر: مديركل بنياد مس��كن انقالب اسالمي اس��تان بوشهر از 
مقاوم سازي 28 هزار و ۴76 واحد مسكوني معادل 38 درصد خانه هاي 
روستايي استان بوش��هر خبر داد. حميد حيدري بريدي گفت: در حال 
حاضر ۴5 هزار و 758 واحد مسكوني ديگر در روستاهاي استان بوشهر 
هنوز باقي مانده كه بايد مقاوم سازي شود. گفته مي شود كه به هر واحد 
250 ميليارد ريال وام و 80 ميليون ريالي به صورت بالعوض پرداخت 

مي شود كه امسال اين كمك به دو برابر مي رسد. 
  آذربايج�ان ش�رقي: مديركل دامپزش��كي آذربايجان ش��رقي 
از تعطيل��ي 128 مرغ��داري غيرمجاز در راس��تاي اج��راي اقدامات 
پيشگيرانه در راستاي ش��يوع دوباره آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان در 
آذربايجان شرقي خبر داد. اميرحسين بهداد با اشاره به اينكه آذربايجان 
شرقي جزو استان هاي مستعد ش��يوع اين بيماري هست، اضافه كرد: 
براساس اجازه وزارت جهاد كش��اورزي به مرغداري هاي غيرمجاز در 

صورت ساماندهي، مجوز ايجاد مرغداري استاندارد داده مي شود.«
  س�منان: معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان 
سمنان از وجود 38 واحد فعال مرغ تخم گذار با ظرفيت حدود 2 ميليون 
قطعه خبر داد و گفت: ساالنه حدود 20 هزار تن تخم مرغ در استان سمنان 
توليد مي شود. مصطفي شاه حسيني اظهار داشت: روزانه به  طور متوسط 
55تن تخم مرغ از طريق واحدهاي فعال صنعتي و بومي استان توليد و به بازار 
مصرف عرضه مي شود. وي افزود: از توليد روزانه استان نزديك ۴5درصد 

مازاد نياز بر استان بوده كه به استان هاي همجوار ارسال مي شود.

استان مركزي در مسير دو منطقه زمين شناسي 
مهم كش��ور ش��امل مناطق دگرگوني سنندج - 
سيرجان و ايران مركزي واقع شده و از نظر شرايط 
زمين شناسي، خاستگاه طيف متنوعي از ذخاير 
معدني از كاني هاي دگرگوني، آذرين و رس��وبي، 
مواد معدني غير فلزي، فلزي، مصالح ساختماني و 
سنگ هاي تزئيني است. اين استان با 532 معدن 
و استخراج س��االنه بيش از 2۴ ميليون تن ماده 
معدني، از استان هاي پيشتاز در اين بخش است. 
از مجموع 57 نوع ماده معدني موجود در كش��ور 
۴2نوع آن در اس��تان مركزي شناس��ايي شده و 

3۴نوع ماده معدني نيز بهره برداري مي شود. 
    چوب حراج به سنگ هاي نفيس

معادن سنگ استان مركزي آن قدر مشكل دارند 
كه اواخر س��ال گذشته اس��تاندار مركزي گفت: 
»شناس��ايي و رفع موانع در روند صادرات سنگ 
تزئيني اين اس��تان ض��روري اس��ت و بايد براي 
شكوفايي اين صنعت از همه ظرفيت ها به صورت 
اصولي هدفمند استفاده شود.« سيدعلي آقازاده با 

بيان اينكه معادن در شرايط فعلي به عنوان اهرم 
بزرگ اقتصادي كش��ور عمل مي كنند و با وجود 
تحريم ها مي توانند در رش��د اقتصادي تأثيرگذار 
باشند، ادامه داد: »دايره دغدغه فعاالن معادن در 
مسائل جرائم، دارايي، ماليات، محيط زيست، منابع 
طبيعي و ارزش افزوده اس��ت كه در شوراي عالي 
سنگ بررس��ي و تمامي تالش اين خواهد بود كه 

بهترين نتيجه براي فعاالن معدني رقم بخورد.«
طبق م��اده 3۴ قانون باي��د كار غيرحاكميتي به 
نظام مهندس��ي معدن واگذار ش��ود كه تاكنون 
عملياتي نشده اس��ت. معادن در حالي در دست 
دولتي ها محصور ش��ده اند كه در بخش معدني با 
27 ميليون تن ظرفي��ت و ارزش جهاني حداقل 
معادل 3 ميليارد دالر س��رمايه خوابيده اس��ت. 
ظرفيتي در بخش فرآوري به مقدار 180 ميليون 
متر با ارزش به ازاي هر متر ارزش جهاني آن كه 20 
دالر در نظر گرفته شود حدود بيش از 3 ميليارد 
دالر مي ش��ود. يعني از ظرفيتي صحبت مي شود 
كه اگر به آن رسيدگي ش��ود و توليد داشته باشد 

ارزش آن چيزي حدود 7 ميليارد دالر براي كشور 
است.  در همين رابطه دبير شوراي سياستگذاري 
صنعت ايران با بيان اينكه چرا بايد واحد توليدي 
سنگ  ها به لحاظ مشكل نقدينگي مجبور باشند 
براي اينكه امورات جاري خود را بچرخانند، سنگ 
را به دالل خارجی نقدي 30 هزار تومان بفروشد، 
مي گويد: »افسوس از اينكه در بخش معدن با 27 
ميليون تن ظرفيت ما حدود 10 ميليون تن توليد 
داريم و تأسف بيشتر اينكه آمار و اطالعات موجود 
در وزارتخانه با آمار و اطالعات واقعي هم بس��يار 
مغاير است، ظرفيت پروانه هاي بهره برداري ما در 
كل كشور در س��ال 91 و 92 حدود 1۴0 ميليون 
متر مربع بوده، االن به حدود 60 ميليون متر مربع 
رسيده و به آن معناست كه ما توان مصرف سنگ 
فرآوري كه داريم بين 50 تا 60 ميليون متر مربع 
اس��ت، يعني 180 ميليون متر ظرفيت داريم اما 
توان مصرف در ش��رايط فعلي حدود 50 ميليون 
متر مربع اس��ت.« احمد ش��ريفي ادامه مي دهد: 
»60ميليون متر مربع را اگر به ازاي هر تن 10 متر 

توليد كنيم به معني 6 ميليون تن اس��ت. حدود 
10 ميليون متر مربع هم صادرات داريم،  كه يك 
ميليون تن هم به صورت بل��وك صادر مي كنيم 
كه با دس��ت باال گرفتن همه اين ها 8 ميليون تن 
توليد داريم. چرا 12 ميليون را در مراجع رسمي 
ارائه مي كنيم، چرا آمار غلط ارائه كنيم، ظرفيت 

27ميليون تني ما 7 تا 8 تن توليد مي كند.«
   سند چشم انداز در انتظار اراده مسئوالن

در حوزه صادرات سنگ، كشور دچار مشكالت و 
ابهاماتي اس��ت. از جمله اينكه بر اساس آمارهاي 
مورد تأييد شوراي سياس��تگذاري سنگ ايران، 
صادرات س��االنه 7 ميليون تن اس��ت، اما وزارت 
صنعت اذعان دارد ك��ه اين مي��زان 12 ميليون 
تن مي باش��د. آماري كه نياز به بازنگ��ري دارند.  
همچنين در ح��ال حاضر 6 ه��زار واحد فرآوري 
س��نگ در كش��ور وج��ود دارد كه از اي��ن تعداد 
150واحد، صادراتي هستند. سنگ ايران به قيمت 
نازل متري30 تا ۴0 هزار تومان به دالالن خارجي 
فروخته مي ش��ود، در حالي كه قيمت واقعي آن 
بسيار باالتر است.  از س��وي ديگر در حال حاضر 
صنعت سنگ كشور در تأمين ماشين آالت و... با 
مشكل مواجه است و با وجود اين همه گرفتاري در 
اين صنعت، جلسه شوراي سياستگذاري صنعت 
سنگ كشور يك سال است كه تشكيل نشده است.  
رئيس سازمان نظام مهندسي معدن استان مركزي 
مي گويد: »اين استان با داشتن 100 معدن سنگ 
تراورتن بيش از 70 درصد سنگ تراورتن كشور را 

تأمين مي كند.«
ايرج يوسفي ادامه مي دهد: »معادن سنگ استان 
مركزي ب��ه ويژه شهرس��تان محالت ب��ه عنوان 
قطب سنگ تراورتن، ش��هرت جهاني دارد و اين 
ماده معدني به غير از مح��الت تنها در منطقه اي 
محدود در ش��هر يزد و يك منطقه ديگ��ر نيز در 

آذربايجان شرقي استخراج مي شود.« 
در سند چشم انداز 20 ساله كشور، نقش معدن در 
توليد ناخالص داخلي ملي بايد به 3 برابر افزايش يابد 
كه رسيدن به اين رقم، مستلزم فعاليت گسترده و 
هدفمند در توسعه اكتشافات مواد معدني، ايجاد زير 
ساخت هاي الزم براي بهره برداري معادن، راه اندازي 
معادن جدي��د، تغيير فناوري افزاي��ش بهره وري 
در معادن و ايج��اد واحدهاي ف��رآوري مبتني بر 
مواد معدني اس��ت. افقي كه رس��يدن به اهداف 
آن، بدون برنامه ريزي و حضور مؤثر متخصصان و 
دانش آموختگان ميسر نخواهد شد و با همين شيوه 

كه در پيش است، هرگز به مقصد نمي رسد. 

باران رفت و خسارات ميلياردي به جا ماند
رودخانه ها و كانال ها آمادگي نداشتند!

همين هفته پيش بود كه كارشناسان سازمان هواشناسي كشور از ورود 
سامانه بارشي به كشور خبر دادند. خبر مسرت بخشي كه قرار بود با پرآب 
كردن رودخانه ها و سدها، سال آبي خوبي را براي استان هاي شمالي رقم 
بزند. با اين حال آماده نبودن رودخانه ه�ا و كانال هاي انتقال آب از اين 
رحمت الهي، بالي آسماني ساخت و سيالب خانه ها و مزارع بسياري را 
ويران كرد و به زيرساخت هاي شهري و روستايي خسارت زد. خسارتي 
كه طي برآوردهاي اوليه از سوي متوليان ميلياردي عنوان شده است. 

    
چند وقتي مي شود كه زنگ خطر خشكسالي در اكثر نقاط كشور و حتي 
در مناطق شمالي ايران به صدا درآمده است. مثال واضح براي اين موضوع 
را هم مي توان همان ممنوعيت كشت دوم برنج در برخي از مناطق شمالي 
عنوان كرد. حاال در اين شرايط كه كمبود آب به معضلي جدي تبديل شده 
است؛ كارشناسان سازمان هواشناسي هفته گذشته از ورود سامانه بارشي به 
كشور خبر دادند. خبر مسرت بخشي كه قرار بود زمين هاي زراعي را سيراب 
و سدها را براي روزهاي سخت لبريز كند. با اين حال نبود مديريت منابع 
آب و استفاده مناسب از ظرفيت هاي ايجاد شده اين محبت الهي را تبديل 
به باليي آسماني كرد و به صورت سيالب در روستاها و شهرها جاري شد. 
معضلي كه در نبود اليروبي رودخانه ها و وجود روسوبات چندين ساله و نبود 
كانال هاي انتقال آب رخ داد و خسارت هاي بعضاً ميلياردي به تأسيسات 
و زيرساخت هاي استان هاي گيالن، مازندران،  گلستان و خراسان شمالي 
وارد كرد. باراني كه مديريت نشده، خيلي زود تبخير مي شود و به چرخه 
طبيعت برمي گردد و فرصتي كه براي ذخيره سازي آن بود؛ از دست مي رود. 

حاال هم كه فقط اين خسارت ها هستند كه برجاي مي مانند. 
   خسارت ميلياردي به مازندران

مرگ 2 كودك، قطعي آب در 200 روستا، در محاصره سيل قرار گرفتن 
بيش از 12 روستا، آب گرفتگي 150 واحد مسكوني، برآورد اوليه خسارت 
100 ميليارد توماني رامسر، تخريب پل نوشهر، طغيان رودخانه آلشرود 
آمل، قطع شدن راه ارتباطي روستاي درياكنار به لنگرود، وقوع 20 مورد 
ريزش كوه در محور هراز، خسارت به عشاير و غيره تنها بخشي از خسارتي 
است كه به نقاط مختلف استان مازندران وارد شده است. خساراتي كه 
در صورت برنامه ريزي مناسب از سوي مسئوالن نه تنها رخ نمي دادند، 
بلكه با توجه به اينكه كارشناسان از بي سابقه بودن اين بارندگي ها طي 
50 سال مي گويند؛ مي توانس��تند منابع آبي بس��يار خوبي را هم براي 
فعاليت هاي كشاورزي، صنعتي و شرب ذخيره سازي كنند. در خصوص 
خسارت هايي كه به مازندران وارد شده است، محمد شريعتمداري،  وزير 
صنعت، معدن و تجارت نيز با اشاره به وارد شدن آسيب جدي به 30 واحد 
صنعتي بر اثر سيل در استان مازندران مي گويد: »تعداد قابل مالحظه اي 
از واحدهاي تجاري اس��تان و مراكز نگهداري و عرضه كاال و محصوالت 
خسارت جدي ديده است.« رئيس سازمان مديريت بحران كشور نيز با 
اشاره به خسارت هاي وارده از بارندگي هاي اخير مي گويد: »در حال حاضر 
بيش از هفت استان درگير سيل زدگي هستند.« اسماعيل نجار اضافه 
مي كند: »تغيير اقليم زمين و گرم شدن آن، تغيير الگوي بارش و تراكنش 
و همچنين دست كاري در طبيعت از عوامل وقوع اينگونه حوادث است.« 
عالوه بر اين تصرف كمي و كيفي رودخانه ها و ساخت پل ها با دبي كمتر 
از آب رودخانه و اليروبي نكردن آنها نيز از ديگر عوامل بروز چنين سيالبي 
هست. الزم به ذكر است كه در اس��تان مازندران هنوز خسارت ناشي از 
بارندگي ها به طور كامل برآورد نشده است و بارش هاي ثبتي حكايت از 

بارندگي 317 ميليمتري در استان دارند. 
   خسارت 70 ميليارد توماني به راه هاي گيالن

در استان گيالن نيز بر اس��اس آخرين برآوردهاي خسارت ايجاد شده، 
مسئوالن از وارد شدن خسارت 70 ميليارد توماني سيل تنها به راه ها و ابنيه 
فني استان خبر مي دهند. در اين راستا مديركل راهداري و حمل و نقل 
گيالن با تأييد اين موضوع مي گويد: »بيشتر خسارت ها در شهرستان هاي 
املش، رودسر، رضوانشهر، صومعه سرا، لنگرود، فومن و شفت بوده است.« 
محمدرضا نازك كار اضافه مي كند: »پنج پل نيز در استان تخريب شدند.« 
نكته قابل توجه اين است كه اين پل ها نه از پل هاي تاريخي بلكه از سري 
پل هاي تازه تأس��يس بودند. مس��ئله اي كه خود حكايت از بي تدبيري 
متوليان دارد. محمدباقر نوبخت، معاون رئيس جمهور نيز در اين خصوص 
تأكيد مي كند: »سيل اخير گيالن حادثه اي با خسارات كم نظير بود.« در 
حال حاضر بنابر گفته مسئوالن اداره آب استان هيچ روستايي بدون آب 
شرب نيست، اما حجم خسارت هاي وارد شده به قدري است كه مسئوالن 
بايد به سرعت تسهيالتي را براي بازگشت مردم به روال عادي زندگي در 
نظر بگيرند. الزم به ذكر است كه عالوه بر اين دو استان، استان هاي گلستان 
و خراسان شمالي هم اين روزها درگير سيل زدگي هستند. مسئله اي كه 
در كنار جبران خسارت هاي وارده، مسئوالن بايد برنامه اي هم در راستاي 

جلوگيري از تكرار چنين حوادثي در نظر بگيرند.

پروژه هايي كه نمايشي افتتاح مي شوند!
 2 بار افتتاح در يك ماه براي مجتمع مسكوني 

200 واحدي چهاردانگه 
افتتاح مجتمع مسكوني 200 واحدي در بخش چهاردانگه شهرستان 
اسالمشهر به ظاهر خبر خوشي است كه چندي پيش رخ داد. اما در 
اصل اين خبر نه تنها خوشحال كننده نيست، بلكه به دليل افتتاح 
دوباره اين مجتمع آن ه�م در كمتر از يك ماه و وجود مش�كالت 
متعدد در واحدهاي مسكوني همچون نبود ساده ترين زيرساخت ها 
چون آب، برق، گاز و تلفن به خبر تلخي براي چهاردانگه اي ها تبديل 
شده است. چرا كه حكايت از بي تدبيري برخي از مسئوالن دارد. 
خبري كه قرار بود طعم شيرين خانه دار شدن را تقديم مردم كند. 

    
در ميان هزاران اتفاقات خوش��ايند و ناگواري ك��ه همه روزه در اقصي 
نقاط كشور ما رخ مي دهد، مردم شهرس��تان اسالمشهر چندي پيش 
ش��اهد يك اتفاق خوش��ايند البته در اصل ناراحت كننده بودند، چرا 
كه با بي تدبيري برخي از مسئوالن، يك پروژه مسكوني 200 واحدي 
براي دومين بار، طي مدت 28 روز به دست مقامات عالي رتبه كشوري 
و استاني افتتاح شد.  مردم شهرستان اسالمشهر به ويژه ساكنان شهر 
چهاردانگه و محله گلش��هر به خوبي يادشان هست كه در تاريخ هفتم 
شهريورماه سال جاري، استاندار تهران محمدحسين مقيمي به منظور 
افتتاح طرح هاي هفته دولت به همراه فرماندار و جمعي از مس��ئوالن 
ادارات شهرستان اسالمشهر در س��فر يك ساعته به بخش چهاردانگه 

مجتمع مسكوني 200 واحدي باران را افتتاح كردند. 
نوبت نخست افتتاح اين مجتمع كه توسط هيئت مديره شركت تعاوني 
كاركنان بخشداري، شهرداري و دادگاه بخش چهاردانگه و با مشاركت 
بخش خصوصي در ظرف مدت كمتر از30 ماه احداث شده بود، به دست 
استاندار تهران انجام شد كه اين نشان از اهميت داشتن طرح از يك سو 
براي مسئوالن است و از سويي ديگر نداشتن هيچ طرح دولتي براي افتتاح 
از سوي دولتمردان بود.  اما از آنجايي كه اين پروژه شركت تعاوني براي 
مسئوالن محلي، از اهميت زيادي برخوردار بوده، براي بار دوم در ظرف 
كمتر از يك ماه در تاريخ 5 مهرماه جاري اين بار به دست يك مقام عالي 
رتبه كشوري و سرپرس��ت وزارت كار، رفاه، تعاون و تأمين اجتماعي در 
حالي افتتاح شد، كه حتي از نظر ظاهري تغييري در پروژه يادشده به وجود 
نيامده بود.   بنابر اظهارات تعدادي از ساكنان در اين مجتمع، هنوزگاز 
شهري براي واحدها وصل نشده و اهالي از سرناچاري در واحدهاي بدون 
امكانات خود مستقر شده و با استفاده ازكپسول و پيك نيك و... روزگار 
س��پري مي كنند. همچنين با توجه به اينكه راه دسترس��ي به مجتمع 
آسفالت نش��ده، اهالي براي تردد مجبورند با عبور از تلي خاك و گرد و 
غبار آلوده، از مسير اين مجتمع تا بلوار طالقاني گلشهر بروند.   البته بنا 
بر سخنان تعدادي ديگري از ساكنان، شهرداري منطقه هم بنا به داليل 
نامشخصي از كمترين خدمات شهري كه حمل زباله منازل است را برای  
ساكنان اين مجتمع مسكوني كه به نوعي از مجموعه خانواده كاركنان 

شهرداري، بخشداري و دادگستري هستند، نيز محروم كرده است. 
   فروش يك واحد به افراد متعدد! 

يكي ديگر از ابتكارات نادر رخ داده در مجتمع باران، اين است كه تعدادي 
از اعضاي تعاوني مس��كن اظهار مي كردند كه بعد از گذشت 15سال از 
عضويت در تعاوني و واريز مبالغي بين 2 تا 8 ميليون تومان در سال هاي 
82 تا 88، امروز يك واحد مس��كوني 93متري ب��ه 3 عضو تعاوني و به 
عبارتي به 3 خانوار تحويل داده شده است و معلوم نيست اين 3 خانواده 
چگونه بايد در اين واحدها زندگي كنند.   در سفر استاندار تهران به بخش 
چهاردانگه شهرستان اسالمش��هر، مقيمي به مسئوالن و دستگاه هاي 
خدمات رسان دستور داد، تا هر چه سريع تر نسبت به رفع مشكالت اهالي 
اين مجتمع اقدام كنند، اما دريغ از يك عمل و ظواهر امر نشان مي دهد 
كه دستور استاندار هم حتي تأثيري برعملكرد برخي از مسئوالن نداشته 
است.  حضور انوشيروان محسني بندپي سرپرست وزارت كار، رفاه، تعاون 
و تأمين اجتماعي در مجتمع مسكوني باران براي افتتاح و بريدن ربان و 
تحويل كليد يك واحد مسكوني به مالك آن در حالي شكل گرفت كه در 
طي يك ماه گذشته هيچ اتفاق خوشايندي در روند اجراي فعاليت هاي 

پروژه رخ نداده و تنها بنرهاي خيرمقدم به مسئوالن تغيير كرده بود. 
 البته اين گونه افتتاحيه ها در شهرستان اسالمشهر براي نخستين بار 
نبوده و انتظار مي رود كه با حضور يك فرماندار مردمي و پرتالش، اين 
آخرين پروژه باشد كه براي چندمين بار افتتاح مي شود.  قابل ذكراست 
كه در هفته دولت سال 96 هم تعدادي پروژه به صورت ضرب العجل و 
فوري بدون اينكه تكميل شده باشند، افتتاح شد كه تاكنون تعدادي از 
آنها هم به بهره برداري نرسيده است، براي نمونه مي توان به ساختمان 
مجموعه ورزشي آتش نشاني اسالمشهر يا ساختمان مجتمع فرهنگي، 

سينمايي گلشهر و چند طرح عمراني ديگر اشاره كرد.

راه اندازي 60 واحد توليدي در زنجان 
   زنجان رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
زنجان از راه ان�دازي ۶0 واحد توليدي 

جديد در استان براي اشتغال هزار نفر خبر داد. 
ناصر فغفوري با بيان اينكه صيانت و فع��ال كردن واحدهاي توليدي از 
مهم ترين راهبردهاي س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان 
است، گفت: امسال براي تحقق اين امر مهم بيش از 700 ميليارد تومان 
اعتبار پيش بيني  شده اس��ت.  وي افزود: در سال جاري افزايش توليد و 
استفاده از ظرفيت هاي خالي كه در كارخانه ها است اولويت بعدي و مهم 
ديگر سازمان است.  رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان 
گفت: طي شش ماهه سال جاري 60 واحد توليدي جديد در استان زنجان 
راه اندازي ش��ده و پروانه بهره برداري گرفتند كه براي بيش از هزار نفر 
اشتغال ايجاد شده است.  فغفوري تأكيد كرد: حجم ميزان سرمايه گذاري 
اين واحدهاي توليدي راه اندازي شده در اس��تان زنجان بيش از ۴00 
ميليارد تومان است كه پيش بيني مي كنيم تا پايان سال جاري، مشابه دو 
سال گذشته هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري داشته باشيم.  وي افزود: 
صيانت از توليد و اشتغال اولويت مهم اين سازمان در استان است و ما بر 

تحقق اين امر مهم برنامه ريزي الزم را داريم. 

محمدرضا عباسيميترا شهبازي

وجود بافت هاي فرسوده همواره به عنوان يكي 
از معضالت شهري به شمار مي رود؛مسئله اي كه 
ضمن بخشيدن چهره اي زشت به شهرها عماًل 
مانعي براي هرگونه توسعه به حساب مي آيد.  اين 
درحالي است كه با بروز كوچك ترين حادثه اي 
بيشتر تلفات و خس�ارات را به جاي مي گذارد.  
دراين ميان شهرستان خرم آباد در استان لرستان 
از جمله مناطقي در كشور به ش�مار مي رود كه 
با داش�تن 270 هكتار بافت فرس�وده به شدت 
نيازمند نوسازي است.  اين درحالي است كه وجود 
بافت هاي تاريخي دراين مناطق سبب شده است 
اين كار با حساسيت ويژه اي دنبال شود؛موضوعي 
كه موجب ش�د مديرعام�ل س�ازمان عمران و 
بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري خرم آباد 
از پيگيري طرح  نوسازي و ساماندهي محله هاي 
فرس�وده با هدف رونق گردش�گري خبر دهد. 

    
وجود 270 هكتار بافت فرس��وده در شهرس��تان 
خرم آباد و در اس��تان لرستان س��بب شده است 
مديران شهري نوسازي اين بافت ها را با حفظ آثار 
تاريخي همواره در نظر داش��ته باشند.  اين مهم 
موجب شده است در سال جاري مديران استاني 
برنامه ويژه اي براي اين موض��وع در نظر بگيرند.  
استاندار لرستان در اين خصوص مي گويد:»يكي 
از برنامه هاي اصلي دولت در س��ال 97 بازسازي 
بافت هاي فرس��وده بوده و اعتبارات خوبي نيز در 
اين راستا تخصيص داده شده است.« سيدموسي 
خادمي مي افزايد:»با وجود اينكه بيكاري و بحث 
آسيب هاي اجتماعي از موضوعات بسيار جدي در 
سطح كشور است، اما در برخي مناطق خاص كه 
عمدتاً بافت هاي فرسوده و حاشيه نشين هستند 

تركيب جدي اين مش��كالت با هم باعث ش��ده 
اس��ت معضالت موجود در اين مناطق به شدت 
حاد باشد.« اين مسئول با اش��اره به وجود  270 
هكتار بافت فرسوده در شهرستان خرم آباد ادامه 
مي دهد:» اين موضوع اهميت نوس��ازي اينگونه 
بافت ها را بيش از پيش نشان مي دهد كه الزم است 

با حفظ آثار تاريخي نوسازي و مرمت شوند.«
   فرسودگي 7 درصد مساحت خرم آباد

طبق آمار شهرداري، شهر خرم آباد داراي 28 محله 
فرسوده با مساحت تقريبي 270 هكتار است كه در 
آنها ظرفيت هاي مثبت و منفي زيادي وجود دارد 
كه اگر از فرصت هاي مثبت آن اس��تفاده نشود به 
ناچار بايد منتظر تهديدات اي��ن مكان ها در ابعاد 
مختلف شد.  اين شهر با مس��احت 3۴75 هكتار، 

داراي 28 محله و نقطه فرس��وده بوده كه نسبت 
بافت فرسوده به كل مساحت شهر نزديك 7 درصد 
است.  بافت هاي فرس��وده خرم آباد در محله هايي 
از جمله ستارخان، شهيد مطهري، باغ فيض، پل 
بهداري، حافظ، كرگانه، علي آباد، گل سفيد، پشته 
حسين آباد، پشت بازار، باغ دختران، ميدان آزادي 
و قسمتي از خيرآباد و سكونتگاه هاي غيررسمي در 
علي آباد و گل سفيد متمركز شده اند.  اين درحالي 
است كه بافت هاي فرسوده ش��هر خرم آباد داراي 
مشكالت ساختاري است كه مهم ترين آنها شامل 
فرسودگي مصالح، برخورداري نامناسب از خدمات 
شهري، نبود دسترسي مناسب وسايل ماشيني به 
دليل تنگ و باريك بودن كوچه ها، نبود فضاي سبز 
و بازي كودكان، كمبود فضاهاي ورزشي و فرهنگي، 

كمبود فضاهاي درماني، وجود كوچه هايي با شيب 
بسيار تند مانند سايت پشته، نبود پاركينگ هاي 

عمومي و پايين بودن كيفيت زندگي است. 
   نوسازي با رويكرد گردشگري

از آنج��ا كه در نوس��ازي بافت هاي فرس��وده همه 
جوانب بايد در نظر گرفته شود لذا يكي از اين اصول 
بحث گردش��گري اس��ت كه اين مهم در نوسازي 
اين ن��وع از بافت ه��ا بايد به طور جد لحاظ ش��ود.  
مديرعامل س��ازمان عمران و بازآفريني فضاهاي 
ش��هري ش��هرداري خرم آباد با تأييد اين موضوع 
مي گويد:»طرح نوس��ازي و ساماندهي محله هاي 
فرس��وده با رويكرد گردشگري از س��وي مديران 
شهري درحال پيگيري اس��ت.«  فرشاد يوسفوند 
مي افزايد:»اين سازمان در راستاي بازآفريني فضاي 
شهري از سال گذشته تاكنون اقدامات زيادي انجام 
داده و نتيجه و پيش��رفت خوبي را نيز كسب كرده 
است.« از آنجا كه پيگيري طرح نوسازي و ساماندهي 
محله ها و بافت هاي فرسوده با رويكرد گردشگري يا 
توانمندسازي و ايجاد زيرساخت ها و مقاوم سازي 
خانه ها يكي از برنامه هاي سازمان عمران و بازآفريني 
فضاهاي شهري شهرداري خرم آباد بوده است، لذا 
اين موضوع به طور ويژه در محله گل سفيد خرم آباد 
درحال انجام است.  طبق آخرين خبرها يكي از اين 
اقدامات اجراي ساختمان مركز توسعه محله گل 
سفيد در يك طبقه با مشاركت اداره راه و شهرسازي 
است كه در حال حاضر داراي پيشرفتي بالغ بر 85 
درصد است. همچنين طراحي و اخذ مجوزات الزم 
و همچنين انتخاب پيمانكار جهت بهسازي محور 
فردوسي)راس��ته بروجردي ها( در محل��ه بازار به 
مساحت تقريبي 2هزار متر مربع نيز يكي ديگر از 

اين اقدامات  است. 

نوسازي270هكتار بافت فرسوده خرم آباد با هدف رونق گردشگري محمدرضا سوري
   گزارش 2

افزايش ۳0 درصدي ورودي ترانزيت كاال در هرمزگان
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي هرمزگان از افزايش ۳0درصدي      هرمزگان
ورودي ترانزي�ت كاال ط�ي ش�ش ماهه نخس�ت ۱۳۹7 خب�ر داد. 
داريوش باقر گفت: تالش شبانه روزي فعاالن حوزه حمل و نقل استان موجب شد تا هرمزگان از بين 
32 مرز فعال كشور در جايگاه نخست ترانزيت كاال با 30 درصد افزايش قرار گيرد.  وي افزود: در 6 ماهه 
نخست سال 1397 بندر شهيد رجايي با كسب 30 درصد از مجموع ترانزيت كاالهاي ورودي، مهم ترين 
و فعال ترين مرز ترانزيتي در كشور بود.  مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي هرمزگان ادامه داد: در 
اين مدت يك ميليون و ۴67 هزار و 986 تن كاال از طريق بندرعباس به ديگر مرزهاي كشور ترانزيت 
شده است.  باقر به ميزان ترانزيت كاال در كشور اش��اره كرد و گفت: آمار و اطالعات جمع آوري شده 
حاكي از اين است كه طي 6 ماهه نخست سال 97، ۴ هزار و ۴9۴ تن كاالهاي مصرفي و مواد نفتي از 
كشور ترانزيت شده است، كه اين مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 درصد افزايش داشته است. 

كنگره ۳ هزار شهيد استان ايالم برگزار مي شود 
تاكنون ۱00 كنگره شهدا در استان هاي مختلف كش�ور برگزار شده كه      ايالم
ويژگي هاي خاص آن در ايالم متمايزتر از ديگر استان هاي كشور است. 
مديركل فرهنگي و تبليغات سازمان بنياد ش��هيد و امور ايثارگران در سفر به ايالم با اعالم اين خبر 
گفت: استان ايالم درگيري مستقيم در جنگ تحميلي داشت و متحمل خسارات زيادي شد اما حق 
مطلب در مورد اين استان در سطح كشور ادا نشد و ناگفته هاي زيادي از جنگ در خصوص ايالم وجود 
دارد.  اسكندر يارنسب در سومين نشست هماهنگي ش��وراي سياست گذاري كنگره 3 هزار شهيد 
استان ايالم افزود: ايالم محل عبور كاروان هاي راهيان نور، بهره مند از آثار بكر به جاي مانده از جنگ 
تحميلي و گذرگاه اربعين حسيني است كه مي توان از اين ظرفيت ها براي معرفي هرچه بهتر استان 
استفاده ملي كرد.  يارنسب تأكيد كرد: بايد كنگره 3 هزار شهيد استان ايالم از حالت اجراي دولتي 

خارج و اقشار مختلف مردم حضوري پررنگ و مالكانه در اين كنگره داشته باشند. 
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 حراج سنگ هاي استان مركزي
 متري ۳0 هزار تومان به دالالن خارجي

 عرضه 85 هزار عنوان كتاب 
در هشتمين نمايشگاه كتاب كردستان       

مديركل فرهنگ و ارش�اد اس�المي     كردستان
استان كردس�تان از عرضه ٨٥ هزار 
عنوان كتاب از ۳۶٢ ناشر داخلي و ٥٢ ناشر بين المللي در هشتمين 

نمايشگاه بين المللي كتاب استاني خبرداد. 
جالل قلعه شاخاني در مراسم افتتاحيه هشتمين نمايشگاه بين المللي 
كتاب كردستان، اظهار داش��ت: اين دوره از نمايش��گاه كتاب استاني 
با شركت 362 ناش��ر و نمايندگي داخلي ش��امل 195 ناشر مستقل، 
157 ناشر نمايندگي، 10 ناشر استاني و 52 ناشر التين برپا شد.  وي به 
تعداد عناوين كتاب هاي اين نمايشگاه اشاره كرد و افزود: در هشتمين 
نمايشگاه بين المللي كتاب استان كردستان 73 هزار و 500 عنوان كتاب 
از ناشران داخلي، 8 هزار و ۴00 عنوان كتاب از ناشران بين الملل و 2 هزار 
و 800 عنوان كتاب از ناشران اقليم كردستان عراق عرضه و در دسترس 
عالقمندان قرار گرفته است.  مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي كردستان 
ادامه داد: تالش شده است اين دوره از نمايشگاه كتاب استاني در بردارنده 

تازه هاي نشر و جوابگوي نياز مخاطبان باشد.

در اقصي نقاط ايران معادن زيادي وجود دارد كه هر كدام گنجينه اي عظيم براي 
اقتصاد به شمار مي آيد. در اين ميان استان مركزي صندوقي غني از ظرفيت هاي 
ارزشمند معدني به خصوص در عرصه سنگ ها دارد كه مي تواند در چرخه اقتصاد 
كشور نقش كليدي ايفا كند. با اين حال طي چند سال اخير درگير چالش هايي شده 

كه پاي اين حوزه را در درآمدزايي و اشتغال لنگان كرده است.  از مشكالت استان 
مركزي كه به عنوان معدن سنگ ايران شناخته مي شود همين بس كه دبير شوراي 
سياستگذاري صنعت س�نگ ايران گفته در حال حاضر 6 هزار واحد فرآوري 
سنگ در كش�ور فعاليت دارند كه از اين تعداد تنها 1۵0 واحد، صادراتي است. 

88498441سرويس  شهرستان

معادن سنگ استان مركزي به ويژه 
شهرستان محالت به عنوان قطب 
س�نگ تراورتن، ش�هرت جهاني 
دارد و اي�ن ماده معدني ب�ه غير از 
محالت تنها در منطقه اي محدود در 
شهر يزد و يك منطقه ديگر نيز در 
آذربايجان شرقي استخراج مي شود

محمدرضا هاديلو
   گزارش يك


