
   هرم�زگان: مؤس��س بيمارس��تان ۲۲۰ تختخواب��ي تخصصي و 
فوق تخصصي بندرعباس گفت: عمليات اجرايي س��اخت بيمارستان 
۲۲۰ تختخوابي جنرال بندرعباس با س��رمايه گذاري بخش خصوصي 
تا يک ماه آينده در بلوار راه آهن بندرعباس آغاز مي شود.  دکتر محمد 
شکاري افزود: اين مرکز درماني مجهز با متراژ ۲۵ هزار مترمربع در هشت 
طبقه طراحي و با اعتباري بالغ  بر ۵۰۰ ميليارد تومان با سرمايه گذاري 
بخش خصوصي س��اخته و تجهيز خواهد ش��د.  وي با اش��اره به اينکه 
عمليات ساخت اين بيمارستان در دو فاز خواهد بود، افزود: فاز نخست با 

گنجايش ۱۱۰ تخت تا دو سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد. 
   البرز: رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان البرز گفت: شهرداري 
نقش بسزايي در ترغيب شهروندان به استفاده از وسايط حمل و نقل عمومي 
دارد.  سرهنگ غالمعلي شرق افزود: عالوه بر مأموريت هاي ترافيکي، در بحث 
امنيت انتظامي و ترافيکي در کنار ساير دستگاه ها به خصوص شهرداري 
مشغول خدمت رساني هستيم.  اين مسئول عنوان کرد: شهروندان مي توانند 
براي تردد در معابر شهري از خودروهاي عمومي استفاده کنند تا از اين طريق 

شاهد کاهش آاليندگي هوا و ترافيک شهري باشيم. 
   بوشهر: مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر گفت:يکي از 
اولويت هاي شرکت آب و فاضالب استان بوشهر، اصالح شبکه آبرساني 
است که اين موضوع با جديت دنبال مي شود.  عبدالحميد حمزه پور افزود: 
هدررفت آب به دليل فرسودگي شبکه آبرساني از مهم ترين مشکالت 
شبکه آبرساني در استان اس��ت که براي جلوگيري از اين مشکل بايد 
چاره سازي کرد.  وي ادامه داد: برای شبکه آب ورودي به استان نيازمند 
تعمير و نگهداري اين خطوط هس��تيم اما با افزايش سه تا پنج برابري 

تجهيزات، عماًل مشکالت فراواني در اين بخش داريم. 
   زنجان: مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: طي 
سال 97 بيش از 6 هزار کنتور خراب مشترکين اين شرکت در شهرهاي 
استان زنجان تعويض يا استاندارد سازي شد.  عليرضا جزء قاسمي اظهار 
کرد: در سال گذشته بيش از هزار و 4۰۰ فقره انشعاب غيرمجاز نيز در 
شهرهاي استان زنجان شناسايي شد که از اين تعداد بيش از هزار و ۱۰۰ 

فقره به مجاز تبديل شد. 
   آذربايجان شرقي: مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق تبريز گفت: 
برآورد خسارت آتش سوزي اخير به شبکه برق در بازار سرپوشيده تبريز، 
۵ميليارد ريال است.  عادل کاظمي افزود: در اثر حريق اين قسمت از بازار 
به يک دستگاه پست کمپکت، چهار دستگاه پيالر، ۲4 دستگاه جعبه 
انشعاب، ۱۲۰ دس��تگاه کنتور و ۲ هزار و 3۵۰ متر کابل سرويس و. . . 

آسيب جدي وارد شده است. 
   لرستان: استاندار لرستان گفت: خسارت ۱۰ تا ۱۰۰ درصدي به ۲۰۰ 
هکتار از باغات انجير پلدختر وارد شده است.  سيد موسي خادمي با بيان اينکه 
در سيل بخش عمده اي از باغات دچار مشکل شدند، تصريح کرد: حدود ۲۰۰ 
هکتار باغ انجير پلدختر از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد دچار آسيب شده اند. ۵۰ هکتار 
از باغات انجير پلدختر به طور ۱۰۰ درصدي از سيل آسيب ديده اند و کار 

پاکسازي گل والي در ۱۵۰ هکتار از اين باغات در جريان است.

باد هاي ۱۲۰ روزه سيس��تان و بلوچس��تان که 
از اواخر ارديبهش��ت ت��ا پايان ش��هريور در اين 
استان مي وزد و گاهي حتي تا ۱7۰ روز هم طول 
مي کشد موجب شده تا کارشناسان اين منطقه را 
پس از شهرستان منجيل در استان گيالن يکي از 
بهترين موقعيت ها براي ايجاد نيروگاه هاي بادي 
بدانند.  اين مهم در حالي است که وجود مستمر 
خورشيد در بيشتر اوقات س��ال در اين منطقه 
موجب شده تا سيستان وبلوچس��تان در زمينه 
استفاده از پنل هاي خورش��يدي نيز حرف هاي 
بسياري براي گفتن داشته باشد؛ موضوعي که با 
توجه به سرمايه گذاري هاي خوب در اين رابطه 
مي تواند اين استان پهناور را در زمينه توليد انرژي 

در کشور و حتي منطقه صاحبنام کند. 
   بادهاي 120 روزه، انرژي هاي هميشگي

ادام��ه دار ب��ودن وزش باده��اي ۱۲۰ روزه در 
سيستان وبلوچس��تان که حاال در بيش��تر سال 
مردمان منطقه ش��اهد گس��تردگي آن در اکثر 

شهرهاي اين استان قديمي هستند موجب شده 
تا کارشناسان ساخت نيروگاه هاي بادي در اين 

مناطق را پيشنهاد بدهند. 
عضو هيئت مديره و مع��اون برنامه ريزي و امور 
اقتصادي شرکت مادر تخصصي توانير در زاهدان 
با اش��اره به موقعيت ويژه اين اس��تان در زمينه 
وزش باد در طول س��ال که حاال فراتر از بادهاي 
۱۲۰روزه است، مي گويد: »اين مهم مي طلبد تا 
براي استفاده بهينه از آن، نيروگاه بادي در شمال 

سيستان و بلوچستان احداث شود.«
مصطفی رجبي مش��هدي مي افزايد: » موافقت 
احداث نيروگاه ب��ادي دولت��ي در منطقه ميل 
نادر در شمال اين استان به توانير تفويض شده 
که تا ۱8 ماه آينده به پايان خواهد رسيد.«  وي 
ادامه مي دهد: »هم اکنون شرکت صبا نيرو هم 
در حال ساخت 34 دس��تگاه توربين بادي 66۰ 
کيلوواتي است که دو دستگاه آن آماده است و به 
زودي براي نصب به لوتک در شمال استان منتقل 

مي شود.« عضو هيئت مديره و معاون برنامه ريزي 
و امور اقتصادي ش��رکت مادر تخصصي توانير با 
اشاره به وضعيت تابش خورشيد در کشور بيان 
مي کند: » ظرفيت انرژي حاصل از تابش خورشيد 
در اين منطقه دو برابر اغلب کشورهاي اروپايي 
است.« رجبي مشهدي مي افزايد: » با بررسي هاي 
انجام ش��ده در اين اس��تان، يکي از مش��کالت 
س��رمايه گذاران در بخش نيروگاه خورشيدي، 
قيمت خريد برق از آنان است که قرار شد خريد 
برق از اين نيروگاه ها، از طريق سامانه مربوطه به 
دو برابر برس��د و مشکالت س��رمايه گذاران حل 
شود.« اين مس��ئول با اش��اره به اينکه در حال 
حاضر ميزان توليد برق از انرژي هاي تجديدپذير 
در کشور 7۰۰ مگاوات است، تصريح مي کند: » 
اگر هزينه ها از طريق منابع مالي مدنظر ش��امل 
عوارض، خريد ب��رق از نيروگاه هاي تجديدپذير 
و حذف سوخت نيروگاه ها تأمين شود، مي توان 
تا س��ال آينده اين ميزان توليد برق را به ۱۵۰۰ 

مگاوات رساند.« از آنجا که از اهداف دولت، توليد 
۵ هزار مگاوات برق از منابع انرژي تجديدپذير تا 
سال ۱4۰۰ است، لذا اين هدف موجب شده تا در 

اين زمينه سرمايه گذاري ويژه اي انجام پذيرد. 
   ظرفيت ه�اي بي نظي�ر ب�راي تولي�د 

انرژي هاي نو
سيس��تان و بلوچس��تان اگرچ��ه از نف��ت، گاز 
و جنگل هاي انب��وه به��ره اي نبرده اس��ت، اما 
نعمت ه��اي خ��دادادي همچ��ون ب��اد و تابش 
خورشيد اين استان را به مجموعه اي بي نظير از 

انرژي هاي نو در ايران تبديل کرده است. 
مسير بادهاي پر قدرت سيستان، انرژي تابشي 
خورشيد با بيش از 6 کيلووات ساعت بر مترمربع 
در روز، دو انرژي تجديدپذير اس��ت که بهترين 

شرايط را در اين منطقه به وجود آورده است. 
در کنار اين منابع مهم انرژي مي توان به »انرژي 
زمين گرمايي« آتشفشان نيمه خاموش تفتان، 
بلندي هاي بزمان، انرژي امواج اقيانوسي درياي 
بزرگ چابهار با ارتفاع بي��ش از ۱۲ متر در فصل 
مونس��ون و انرژي »بيومس« منطقه کشاورزي 
و گاوداري هاي زابل، بمپور و باهوکالت اش��اره 
کرد.  بر اساس اطالعات سينوپتيک هواشناسي 
در 4۰ سال گذش��ته، ديتاهاي مقدماتي اطلس 
باد »س��ازمان انرژي هاي نو ايران« و نقشه هاي 
به روز شده س��ازمان هوانوردي بزرگ جهاني از 
جمله »ناس��ا«، بادهاي سيستان از نظر قدرت و 
تداوم و جهت وزش ثابت باد رتبه نخست جهاني 
را به خود اختصاص داده ان��د.  همچنين، قدرت 
زياد بادهاي سيستان و مسطح بودن زمين هاي 
فالت هامون يکي از مزاياي منحصر به فرد دشت 
سيس��تان براي اح��داث نيروگاه ب��ادي در اين 

منطقه است. 
بادهاي پرقدرت سيس��تان که به طور متوسط 
ساالنه با س��رعت ۱۰ متر برثانيه مي وزد باعث 
شده تا بيش از 3۱۰ روز وزش باد در منطقه »ميل 
نادر سيستان« فالت هامون را براي ايجاد مزارع 
بزرگ برق بادي به منطقه اي نمونه در اين زمينه 
تبديل کند.  اين ش��رايط ايده آل موجب شده تا 
فالت سيستان با زمين هايي صاف و توپوگرافي 
بسيار اندک يا زبري زير 3 درصد بهترين زمين 

براي ايجاد نيروگاه هاي بادي به شمار رود. 
به منظور بررسي ش��رايط احداث نيروگاه بادي 
در منطقه، توربين بادي در »لوتک سيس��تان« 
در تيرماه سال 88 آماده بهره برداري شد که پس 
از نصب و اتصال به شبکه سراسري تنها تا پايان 
آبان 9۲ حدود 4 ميليون کيلو وات س��اعت برق 
پاک را به شبکه سراسري کشور تزريق کرد که 
اين مهم نشان دهنده شرايط مناسب منطقه براي 

احداث نيروگاه بادي است.

در حالي ك�ه تا چند ده�ه قب�ل اس�تان سيستان وبلوچس�تان تنها 
در چند م�اه از س�ال از وزش باده�اي120 روزه بهره مي ب�رد، اما حاال 
افزاي�ش زمان اين بادها موجب ش�ده تا كارشناس�ان براي اس�تفاده 
بهينه ت�ر از اين ن�وع انرژي، س�اخت و تجهي�ز نيروگاه ه�اي بادي را 
پيش�نهاد دهند.  اين مهم س�بب ش�د تا عضو هيئت مدي�ره و معاون 

برنامه ريزي و امور اقتصادي ش�ركت مادر تخصصي توانير در زاهدان 
اعالم كند: » نيروگاه بادي در ش�مال سيس�تان و بلوچستان احداث 
خواهد ش�د.« موضوعي كه مي رود تا پس از رتبه دار شدن اين استان 
در زمينه دارا بودن پنل هاي خورش�يدي، از لح�اظ نيروگاه هاي بادي 
نيز پس از شهرس�تان منجيل در اس�تان گيالن داراي رتبه دوم شود. 

طي سال هاي اخير 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

با باال رفتن قيمت 
مسکن و افزايش 
قيمت اجاره بها، تأمين مسکن به موضوعي مهم 
براي خانواده ها ب�ه خصوص براي نس�ل جوان 
تبديل شده است. به طوري که براي برخي از مردم 
خانه دار شدن تبديل به آرزويي دست نيافتني 
شده اس�ت. رؤيايي که با توجه به روند صعودي 
قيمت مسکن همچنان دور و دورتر مي شود. از 
همين رو به تازگي استاندار چهارمحال و بختياري 
وعده س�اخت 2500 مس�کن ارزان قيمت را به 
مردم اين استان داده اس�ت؛ اتفاقي که طي 40 
سال گذشته هم انجام شده و منجر به ساخت و 
تحويل 28هزار و400 واحد مسکن شهري ارزان 
شده است. حاال هم با قول جديد استاندار قرار 
اس�ت 2500 واح�د ديگ�ر اضاف�ه ش�ود. 

    
طي بررسي هاي کارشناسان در اين 6۰ سال اخير 
جمعيت مردم چهارمحال و بختياري با رش��د ۱۲ 
برابري روبه رو بوده اس��ت. از همي��ن رو با افزايش 
تقاضا براي خريد مسکن طي 4۰ سال گذشته برنامه 
احداث واحدهاي ارزان قيمت با کمک مس��ئوالن 
کش��وري به اجرا در آمده اس��ت؛ اتفاقي که رؤياي 
خانه دار شدن را براي قشر ضعيف و کم درآمد دست 
يافتني کرده است و طي اين چهار دهه اخير منجر 
به خانه دار شدن بيش از ۲8هزارو4۰۰ خانوار شده 
است. حاال هم به گفته استاندار استان چهارمحال و 
بختياري قرار است ۲۵۰۰ واحد شهري ديگر هم به 
اين رقم اضافه شود و تعداد خانواده هايي را که به اين 
شيوه خانه دار شده اند، به 3۰9۰۰ خانوار برساند. در 
اين راستا اقبال عباسي بيان مي کند: » امسال سهم 

استان ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مس��کوني ارزان قيمت 
است که از س��وي بنياد مس��کن انقالب اسالمي و 
راه و شهرسازي در استان احداث مي شود که ۵۰۰ 
واحد آن در شهرکرد احداث مي شود. « مديرکل راه 
و شهرسازي چهارمحال و بختياري نيز در اين باره 
مي گويد: » اولويت اداره  کل راه و شهرسازي استان در 
بحث مسکن دعوت از سرمايه گذاران براي مشارکت 
در پروژه هاي احداث مس��کن، احي��اي بافت هاي 
فرسوده و س��اماندهي س��کونتگاه هاي غيررسمي 
است.« داريوش حسيني اضافه مي کند: » عمليات 
نيمي از واحدهايي که قرار اس��ت در استان احداث 
شوند توسط بنياد مسکن انقالب اسالمي چهارمحال 
و بختياري اجرايي مي شود و اداره کل راه و شهرسازي 
استان زمين مورد نياز آن را تأمين مي کند.«  اين مقام 

مسئول ادامه مي دهد: »نيمي ديگر از واحدها هم در 
قالب طرح ملي بازآفريني شهري در سطح چهارمحال 

و بختياري احداث مي شوند.«
   تأمين منابع مالي انبوه سازان با بانک مسکن 
گفتني است که طي چهار دهه گذشته ۱۱ هزار 
و ۲6 هکتار زمين به متقاضيان واجد شرايط براي 
س��اخت مس��کن ارزان قيمت واگذار شده است؛ 
زمين هايي که در قالب شهرک و محالت جديد در 
نظر گرفته شده اند. در حال حاضر نيز مردم در ۱8 
شهر استان با افزون بر ۱۱۰هزار نفر جمعيت در 
هزار و 9۲ هکتار بافت ناکارآمد زندگي مي کنند. 
همچنين ۱4۰ هزار و 847 واحد مسکوني شهري 
اس��تان هم نياز ب��ه مقاوم س��ازي دارد. بنابراين 
اجراي طرح هايي که با اهداي واحدهاي مسکوني 

ارزان قيمت همراه است، امري ضروري و حياتي 
محسوب مي شود؛ خانه هايي که سقفي امن براي 
مردم ايجاد مي کنن��د.  مديرکل بنياد مس��کن 
انقالب اسالمي با اشاره به ضرورت اجراي چنين 
پروژه هايي در اس��تان چهارمح��ال و بختياري 
مي گويد: » براي ساخت اين واحدها بنياد مسکن 
انقالب اسالمي استان، اقدام به پيش ثبت نامي از 
متقاضيان اين طرح کرد که تا کنون بيش از 6هزار 

نفر براي آن ثبت نام کرده اند.«
سهراب رئيسي اضافه مي کند: » در راستاي برطرف 
کردن موانع و مشکالت پيش روي ساخت و ساز 
مسکن، از انبوه سازان و ديگر نهادهاي اثرگذار در 
اين زمينه دعوت به عمل آمد و مشکالت و موانع 
موجود را مورد بررس��ي قرار دادند و راهکارهايي 

براي برطرف کردن موانع ارائه دادند.« 
وي ادامه مي دهد: » بانک مسکن هم براي تأمين 
نقدينگي مورد نياز انبوه سازان و فعاالن ساخت و 
ساز مسکن در قالب طرح هاي موجود اعالم آمادگي 
کرده است.« مضاف بر طرح ساخت مسکن ارزان 
قيمت براي مردم قرار اس��ت »ط��رح بازآفريني 
شهري« براي بازسازي و نوسازي محالت فرسوده 
نيز انجام شود. به دنبال برنامه ريزي هاي مسئوالن 
قرار است تا سال ۱4۰۰ ، هزار و 334 محله در ۵43 
ش��هر با جمعيت ۱۰ ميليون نفر در زيرمجموعه 
فعاليت هاي نرم افزاري و کالبدي طرح بازآفريني 
قرار گيرد. بر اين اساس به دنبال طرح برنامه ملي 
بازآفريني ش��هري که اجراي رسمي آن از بهمن 
۱396 آغاز شده است ساالنه بايد ۱۰ درصد بافت 
فرسوده و ناکارآمد شهري در سطح کشور بازسازي 
 ش��ود؛ برنامه اي که در کنار خانه دار کردن مردم، 
منجر به بازسازي بافت هاي فرسوده هم مي شود. 

ساخت2500واحدارزانقيمت،ُمسکنيبردردمسکنچهارمحالوبختياريها

11 | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 5654 ش��نبه 28 اردیبهش��ت 1398 |  12 رمض��ان 1440|

 سيستان و بلوچستان 
 قطب نيروگاه هاي بادي کشور مي شود

پس از پنل هاي خورشيدي حاال نيروگاه هاي بادي سيستان و بلوچستان وظيفه توليد برق را بر عهده مي گيرند

88498441سرویس  شهرستان

 تکميل تونل ارتفاعات اهلل اکبر مشهد 
توسط قرارگاه خاتم االنبيا    

معاون مهندسي و ساخت اداره کل راه     خراسان رضوي
و شهرسازي خراسان رضوي از تکميل 
تون�ل اهلل اکب�ر در س�ال 98 ب�راي اي�ن پ�روژه خب�ر داد. 
محمد پارس��ا گفت: پروژه تون��ل اهلل اکبر در يک ب��ازه زماني به دليل 
عدم تخصيص اعتبارات تعطيل شد اما در حال حاضر اين پروژه با در نظر 
گرفته شدن اعتبار 4۰۰ ميليارد ريالي در حال تکميل و راه اندازي است.  
وي افزود: حدود ۵۰ ميليارد ريال از اين اعتبار در قالب اوراق به پيمانکار 
پرداخت شده است و با توجه به عوامل، ماشين آالت و مصالحي که وارد 

کارگاه مي شود، شروع خوبي براي اين پروژه محسوب مي شود. 
معاون اداره کل راه و شهرس��ازي خراسان رضوي با بيان اينکه احداث 
تونل و گذر از ارتفاعات اهلل اکبر، سخت ترين، زمان برترين و پرهزينه ترين 
قسمت اين پروژه خواهد بود که قرارگاه خاتم االنبيا براي احداث آن ورود 
پيدا کرده است، تصريح کرد: براي اتمام پروژه نمي توان زمان قطعي را 
پيش بيني کرد اما باز هم زمان به چگونگي تخصيص اعتبارات بستگي 
دارد.  وي يادآور شد: از منظر پيمانکاري، فني و اجرايي مشکلي وجود 
ندارد و به محض تزريق پول مي توان از دهانه ديگر تونل 3 هزار و 7۰۰ 
متري وارد شد و حتي شيوه تزريق اعتبار مي تواند به پيشرفت پروژه و 

در دستور کار قرارگرفتن تونل هاي بعدي کمک کند. 

محمدرضا سوري
   گزارش يك

وزير راه به خراسان جنوبي مي رود
 افزايش خطوط ريلي 

اولويت اول خراسان جنوبي
اين هفته خراسان جنوبي ها منتظر اتفاقات ويژه اي هستند. آنطور 
كه اس�تاندار خبر داده است، قرار اس�ت وزراي راه و شهرسازي، 
نيرو و ارتباطات به اين اس�تان س�فر كنن�د و كلن�گ قطعه اول 
پ�روژه ريلي اتص�ال مركز اس�تان به گناب�اد به زمين زده ش�ود. 

    
۲۰ سال خشکسالي پياپي در استان خراسان جنوبي مشکالت اساسي 
زيادي براي مردم به وجود آورده اس��ت. هر چند طي سنوات گذشته 
پروژه هاي بلندمدت، کوتاه مدت و ميان مدتي در حوزه مطالبات مردم 
در خصوص تأمين آب در دس��تور کار دولت قرار گرفته است اما هنوز 
نتايج خوبي به همراه نداشته است.  حاال يک بار ديگر قرار است چند تن 
از وزراي دولت به اين استان سفر کنند و به همين خاطر بار ديگر مردم 

چشم دوخته اند تا ببينند حاصل اين سفر چه خواهد بود. 
روز گذش��ته اس��تاندار خراس��ان جنوبي اعالم کرد ک��ه وزراي راه و 

شهرسازي، نيرو و ارتباطات به استان مي آيند. 
 محمدصادق معتمديان با اشاره به اينکه با حضور وزراي دولت، کلنگ 
قطعه اول پروژه ريلي اتصال مرکز اس��تان به گناب��اد هم به زمين زده 
خواهد شد، گفت: » بر اساس ش��رايط اقليمي استان خراسان جنوبي 
بهترين گزينه جهت اجراي طرح ه��اي آبخيزداري و آبخوانداري بوده 
که در بارندگي هاي اخير نيز تأثيرات خوبي داشته است. طي سال هاي 
گذشته ۲هزار و 3۰۰ بند خاکي توسط منابع طبيعي استان ايجاد شده 

است که 8۰ ميليون مترمکعب حجم ذخيره آبي دارد.«
وي با بيان اينکه طي س��نوات گذشته هفت س��د با ذخيره حداکثري 
7۰ميليون متر مکعب در سطح اس��تان خراسان جنوبي ساخته شده 
است، عنوان کرد: »در بارش هاي اخير حدود ۵/۱۲ ميليون متر مکعب 

ذخيره سدهاي استان بوده است.«
   راه هاي خراسان جنوبي منتظر وزير راه

يکي از اولويت هاي دولت در بحث زيرس��اخت ها رسيدگي به وضعيت 
راه ها و جاده هاي استان است و حاال خراس��ان جنوبي ها با رايزني ها و 
جلساتي که با آقاي نوبخت انجام داده اند، وزير راه و شهرسازي را به همراه 
چند تن از معاونانش به اين استان مي کش��انند تا تنور داغ است، نان را 
بچسبانند.  استاندار خراسان جنوبي با اشاره به اينکه افتتاح پروژه هاي در 
حال اجرا، کلنگ زني پروژه هاي جديد و باندهاي دوم در منطقه ديهوک 
به فردوس، نهبندان به شوسف و همچنين راه آهن از برنامه هاي سفر وزير 
راه و شهرسازي به استان خراسان جنوبي خواهد بود، افزود: »کلنگ زني 
احداث پروژه اتصال فردوس از طريق خط آنتني از ديگر برنامه هاي مهم 

و بزرگ سفر وزير راه و شهرسازي به استان خواهد بود.«
معتمديان با بيان اينکه يکي از مطالبات جدي اس��تان اتصال بيرجند 
به شبکه ريلي است که خوشبختانه با پيگيري هاي انجام شده از سوي 
وزارتخانه در اين خصوص قول مساعد داده شده و در مراحل مناقصه 
است، گفت: » در سفر وزير راه و شهرسازي به استان قطعه اول شبکه 
ريلي مرکز استان به گناباد به طول 3۰ کيلومتر کلنگ زني خواهد شد.« 
وي با اش��اره به اينکه طي هفته گذشته ايس��تگاه راه آهن در بيرجند 
جانمايي شده و تا چند روز آينده نهايي خواهد شد، عنوان کرد: » استان 
خراس��ان جنوبي به عنوان چهارمين استان در کشور جشن اختتاميه 
پروژه هاي مس��کن مهر را با حضور وزير راه و شهرسازي و افتتاح 798 
واحد مسکن مهر برگزار خواهد کرد.« وي با اشاره به اينکه حضور وزير 
ارتباطات را نيز پس از ماه مبارک رمضان به اس��تان خواهيم داش��ت، 
بيان کرد: » اوايل تيرماه سال جاري نيز وزير نيرو در استان حضور پيدا 
خواهد کرد و سند جامع اس��تان که در برگيرنده نيازهاي آبي استان 
است، نهايي خواهد ش��د.« معتمديان با بيان اينکه 7۰۰ ميليون متر 
مکعب رواناب را در استان داريم که برنامه ميان مدت مهار بخش قابل 
توجه اين رواناب ها است، اظهار کرد: » با توجه به آثار ملي و فاخري که 
در استان وجود دارد رئيس ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
کشور نيز استان خراسان جنوبي را جزو سفرهاي اولويتدار خود جهت 

تقويت زيرساخت هاي گردشگري در نظر گرفته اند.«

 طرح جامع سايت اربعين
 مشکالت رفت و آمد زائران را رفع مي کند

بعد از حذف رواديد براي حضور در عراق از هم اكنون مي توان حال 
و هواي مراس�م اربعين امس�ال را پيش بيني كرد. در همين رابطه 
براي شلمچه شش استان معين تعيين شده  و خدمات رساني بايد 
حداقل ۳۵ روز ادامه داشته باشد و 20 موكب براي خدمات رساني 
در زم�ان بازگش�ت آم�اده باش�ند. همچني�ن در مس�ير فعلي 
اربعين مش�کالت رفت وآمدي وج�ود دارد كه با بهره ب�رداري از 
طرح جامع س�ايت اربعي�ن اين مش�کالت مرتفع خواهند ش�د. 

    
از خوزستان خبر مي رسد که طرح جامع سايت اربعين شلمچه توسط 
منطقه آزاد در حال آماده سازي است و تالش مي شود زيرساخت ها تا 
اربعين امسال فراهم شود و مسير اربعين تغيير کند.  با راه اندازي مسير 
جديد اربعين برخي مشکالت موجود همچون مشکل رفت وآمد رفع 
مي شود. با اين حال همه سعي مي کنند تا نگراني هايي که از آماده نشدن 

زيرساخت ها و امکانات در مسير جديد وجود دارد، سريعاً رفع شود. 
در همين راستا سرپرس��ت فرمانداري خرمشهر انتقال مسير فعلي به 
سايت جديد اربعين شلمچه را بسته به آماده شدن تمام زيرساخت ها 
دانسته و معتقد است: »اگر روند آماده سازي زيرساخت ها براي اربعين 
امسال پايان يافت، موکب ها به محل جديد منتقل مي شوند، در غير اين 

صورت باز هم از مسير قبلي استفاده خواهد شد.«
کورش مودت با يادآوري اينکه س��ال گذش��ته در فاصله آبادان تا مرز 
شلمچه 4۵۰ موکب خدمات رسان مستقر بوده اند، مي گويد: » از اين 
تعداد ۱۵۰ موکب متعلق به خرمشهر بوده و 4۰۰ موکب تنها در مسير 
ميدان مقاومت تا مرز شلمچه مستقر بودند و اين مرز شاهد تردد بيش 

از يک ميليون نفر بوده است.«
به گفته اين مسئول مرز شلمچه در اربعين طي سال هاي اخير همواره 
جايگاه مطلوب داشته است که اين امر را نتيجه استقبال مردم و ارتباط 

خوب همه مسئوالن دانست. 
   زائران 91 کشور از مرز عبور کردند

پيگيري ها ب��راي راه اندازي قرارگاه اربعين بصره آغاز ش��ده اس��ت و 
شنيده ها حکايت از آن دارد که براي سال 98 نيز ابالغ شده تا قرارگاه 
اربعين حس��يني در بصره هم راه اندازي ش��ود که قرار است به زائران 

عراقي، ايراني و مرز شلمچه خدمات رساني کند. 
رئيس ستاد عتبات عاليات استان خوزستان با تأکيد بر اينکه با توجه 
به گرما و حذف رواديد شرايط اربعين امس��ال متفاوت تر از سال هاي 
گذش��ته خواهد بود، گفت: »راه اندازي اين قرارگاه مي تواند کمکي به 

خدمات رساني در مرز شلمچه باشد.«
حجت االسالم سيد محمود موسوي فعاليت 6۰ موکب خدمات رسان 
مردم خوزس��تان در عراق طي اربعي��ن 97 را يادآور ش��د و افزود: » 
براي امسال شش اس��تان معين ش��لمچه در اربعين تعيين شده اند و 
خدمات رساني بايد حداقل 3۵ روز ادامه داشته باشد و ۲۰ موکب براي 

خدمات رساني در زمان بازگشت آماده باشند.«
وي با يادآور شدن اينکه سال گذش��ته از 9۱ کشور زائر از مرز شلمچه 
تردد کردند، افزود: » امسال با توجه به حذف رواديد پيش بيني مي شود 
تعداد زائران اربعين بيشتر از س��ال هاي گذشته باشد و از آن جهت که 
به مدت ۱7 سال اربعين در فصل گرما قرار دارد توجه به امکانات يک 

الزام است.«
رئيس ستاد عتبات عاليات استان خوزستان به تشريح وضعيت مسير 
جديد اربعين ش��لمچه پرداخت و گفت: »زيرس��اخت هايي همچون 
سرويس هاي بهداشتي، راه هاي مواصالتي، آب و فاضالب هنوز در مسير 
جديد اربعين جانمايي نشده است که بايد تمام موارد مدنظر قرار بگيرد 

بعد نسبت به جابه جايي مواکب اقدام کرد.«
بر اس��اس گزارش ها، انتظارات م��ردم از موکب داران بيش��تر به اقامه 
نماز اول وق��ت، امربه معروف و نهي از منکر، تأمين امنيت و حراس��ت 
از موکب ها، رعايت موارد شرعي در مصرف کمک ها و نذورات مردمي 
و رعايت موارد بهداش��تي از س��وي موکب داران و همچنين استفاده 
از ظرفي��ت روحانيت در مواک��ب منتهي مي ش��ود و از مردمي بودن، 
جذب جوانان به سمت وس��وي مواکب خدمات رس��ان، تشويق مردم 
به ش��رکت در راهپيمايي اربعين و ايجاد روحيه جهادي از محاس��ن 
مواکب خدمات رسان اربعين به عنوان محور وحدت، صفا، مردمداري و 

خنثي کننده توطئه دشمنان ياد مي شود.  کاهش تلفات و تصادفات 
اولويت پليس راهور استان مرکزي 

کاهش تلفات و تصادفات استان بر اساس     مرکزی
ح�وادث ترافيک�ي و کنترل هوش�مند 
ترافيک اولويت برنامه هاي پليس راهور استان مرکزي در سال جاري است. 
رئيس پليس راهور استان مرکزي گفت: جانمايي و نصب دوربين هاي 
کنترل ترافيک و تخلفات راهنمايي و رانندگي در شهر اراک انجام شده 
است.  سيدعلي حسيني با اشاره به اينکه روزانه در معابر درون شهري 
استان ۱7 نفر مصدوم مي شوند، گفت: 4۱درصد متوفيان و 4۰ درصد 
مجروحان ناشي از تصادفات درون شهري، مربوط به عابران پياده است.  
وي با اشاره به علت بروز تصادفات در درون شهرها خاطرنشان کرد: وجود 
ميدان ها، تقاطع ها و فرعي به اصلي هايي که در معابر شهري بيش از معابر 
برون شهري است، از جمله علت هاي بروز تصادف در درون  شهرهاست.  
رئيس پليس راهور اس��تان مرکزي در خصوص نصب س��رعت گيرها 
در سطح ش��هر خاطرنش��ان کرد: ش��هرداري و پليس با نصب برخي 
سرعت گيرها مخالف هستند، چراکه از اس��تانداردهاي الزم برخوردار 
نيستند که در اين خصوص رويکرد پليس راهور و شهرداري بر اين است 
که ابتدا تمام سرعت گيرهايي که بدون رعايت اصول فني نصب شده اند، 
مجدداً با جانمايي دقيق نصب شوند.   حسيني افزود: يکي از موضوعاتي 
که مردم با آن درگير هستند و به واسطه آن به چالش کشيده مي شوند 
مربوط به پالک هاست، پالک متعلق به فرد بوده و به خودرو تعلق ندارد. 
در نتيجه ضروري است که هنگام نقل و انتقال حتماً پالک اخذ شود و در 
اختيار خريدار قرار نگيرد. سال جاري بخش عمده اي از مراجعات قضايي 

يا توقيفات به سبب عدم تعويض پالک بوده است. 

سيداحمد هاشمي اشکامحمدرضا هادیلو

 رشد ۹ برابري کمک به مددجويان مستأجر  اصفهان
3 ميليارد و ۷4 ميليون تومان کمک هزينه اجاره و وديعه مسکن     اصفهان
در سال 9۷ به ۶ هزار و 912 خانوار نيازمند اصفهاني پرداخت شد 

که نسبت به سال 9۶ نزديک به 9 برابر افزايش يافته است. 
 معاون حمايت و سالمت کميته امداد امام خميني )ره( استان اصفهان با بيان اينکه بيش از ۱۰7 هزار 
خانوار تحت حمايت اين نهاد قرار دارند، گفت: بي��ش از 3ميليارد و 74 ميليون تومان کمک هزينه 
اجاره و وديعه مسکن در سال 97 به 6 هزار و 9۱۲ خانوار نيازمند اصفهاني پرداخت شد.   هادي بنايي 
افزود: کمک هزينه پرداختي اين نهاد در زمينه اجاره و وديعه مس��کن نسبت به سال 96 نزديک به 

9برابر افزايش يافته است.

اعالم ويژه برنامه هاي روز جهاني موزه  در فارس   
همزمان با روز جهاني موزه و آغاز هفته ميراث فرهنگي، نمايشگاه     فارس
مرقعات خطي در باغ جهان نما، نمايش�گاه معرفي مجموعه آثار 
مربوط به آب از دوران س�لجوقيان تا کنون در موزه آب انبار وکيل ش�يراز افتتاح مي ش�ود. 
مدير کل ميراث فرهنگي فارس گفت: در اين روز تور موزه خواني در موزه پارس به عنوان نخستين موزه 
دولتي مراکز استان هاي کشور اجرا مي گردد.  مصيب اميري افزود: تشکيل انجمن موزه داران بخش خصوصي 
در موزه مطبوعات، نشست مطالعات تطبيقي - تاريخي بازار شيراز در هتل زنديه، روايت تاريخ شفاهي رمضان 
استان فارس در حرم مطهر علي بن حمزه)ع(، رونمايي از طرح هاي »ياد و نشان« و راهنماي گردشگري 
نابينايان در مجموعه حافظيه از ديگر برنامه هاي استان فارس، به مناسبت بزرگداشت اين هفته مي باشد. 


