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سرپرســت اداره کل راهــداری جنوب کرمــان از عدم 
پرداخت خسارات ناشی از سیل سال های 97 و 98 گله کرد 
و گفت: در سال 98 و 99 هم نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان 
خسارت وارد شــده که تاکنون هیچ گونه اعتباری پرداخت 

نشده است.
مجتبی محمودی سرپرست اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای جنوب استان کرمان  امروز 24 دی ماه در اولین 
روز کاری خود در حاشیه بازدید سرزده از مناطق سیل زده و 
روند عملیات راهداری، بازگشایی و ترمیم جاده های مناطق 

ســیل زده جنوب کرمان  در گفت وگو با خبرنگار ایســنا با 
اشاره به حجم سیالب در این شهرستان ها گفت:با توجه به 
اقدامات خوب صورت گرفته در حوزه نگهداری پل ها و ابنیه 
علی رغم کمبود منابع و اعتبارات حجم خســارت ها در این 
ســیالب کاهش داشته است که باید هرچه سریع تر با اتمام 
عملیات راهداری و مرمت موقت اقدام اساسی برای بازسازی 

و ترمیم نقاط آسیب دیده انجام شود.
وی با بیان اینکه این سیالب بیش از 2۰۰ میلیارد تومان 
خســارت به حوزه راه های جنوب کرمان وارد کرده اســت 

افزود: از سیالب های ســال 98 و 99 هم خسارت هایی در 
حــدود  ۵۰۰ میلیارد تومان وارد کرد که تا کنون هیچ گونه 
اعتباری برای جبران خســارت ها به این اداره کل پرداخت 

نشده است.
وی بیــان کرد: در حال حاضر  8۰ دســتگاه ســنگین 
راهداری در مناطق ســیل زده مشغول ترمیم و بازگشایی 
راهها هستند که در چند روز گذشته تاکنون بیش از ۱89 
راه روســتایی در مناطق سیل زده جنوب کرمان تیغ زنی و 

بازگشایی شده است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب 
کرمان با بیان اینکه از تمام توان مجموعه اداره کل برای رفع 
مشکالت تردد در مناطق سیل زده استفاده کرده و می کنیم 
افزود: با توجه به گســتردگی منطقه و کمبود ماشین آالت 
راهداری حمل و نقل ماشین آالت در بین  مناطق سیل زده 
کار زمانبری اســت که با  همکاری مجموعــه راهداری  و 
پیگیری معاونت راهداری سرعت عملیات بازگشایی و تیغ 
زنی راه های خسارت دیده از سیالب شتاب بیشتری به خود 

گرفته است.
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گروه شهرستانها: علیرضا رضوانیان معاون برنامه 
ریزی و توســعه شرکت به مناســبت 2۳ دی ماه روز 
تاســیس ذوب آهن اصفهان تولیــدات و اقدامات این 
مجتمع عظیم صنعتی طی نیم  قرن فعالیت این شرکت 
را تشــریح کــرد. وی ذوب آهن اصفهان را دانشــگاه 
کاربردی واقعــی در عرصه صنعت عنوان کرد و گفت: 
تعداد زیادی از مدیران و کارشناسان که در سایر صنایع 
منشأ اثر هستند در ذوب آهن اصفهان آموزش دیده و 
از تجربه ها و رهیافت های خود در این شــرکت بزرگ 
برای احداث سایر صنایع بهره برده اند.رضوانیان با بیان 
این که 2۳ دی ماه جاری مراســم بزرگداشت پنجاه و 
ششمین ســال روز تاســیس و همچنین۵۰ سالگی 
تولید ذوب آهن اصفهان برگزار خواهد شــد افزود: در 
طی این ۵۰ سال عالوه بر توسعه بخش هایی که منجر 
به افزایش تولیدات شــده است، تجهیزات و تکنولوژی 
قســمت های مختلف نیــز مطابق با اســتانداردها به 
روزرسانی و مدرن شــده به نوعی که امروز ذوب آهن 
اصفهان از لحاظ تجهیــزات و تکنولوژی یک کارخانه 
به روز و مدرن محســوب می شود.وی به افزایش تولید 
محصوالت مختلف این شــرکت طی 9 ماهه اول سال 
جاری اشــاره کرد و ابراز امیدواری نمود که ذوب آهن 
اصفهان بتواند تا پایان سال جاری با دستیابی به تولید 
حــدود 2 میلیون و 8۰۰ هزار تن چدن مذاب ، رکورد 
جدیدی در تولید ساالنه ثبت نماید.معاون برنامه ریزی 
و توسعه شرکت، استراتژی ذوب آهن اصفهان را تولید 
محصوالت بــا ارزش افزوده باالتر عنوان و تصریح کرد: 

طراحی و تولید انواع ریل و متعلقات آن و تیرآهن های 
بال پهن نیز در همین راستا انجام می شود. رضوانیان به 
کیفیت محصوالت شــرکت نیز پرداخت و گفت: تمام 
محصوالت ذوب آهن تحت استانداردهای جهانی و ملی 
تولید می شــود که صادرات محصوالت به کشــورهای 

اروپایی و آسیایی گواه بر این ادعا می باشد. 
وی گفــت: برای رقابت در عرصــه جهانی باید حد 
االمکان هزینه هــای تولید را کاهــش داد تا با قیمت 
تمام شــده مناســب ، جذب و نگهداری مشتریان در 
بازار امکان پذیر باشد.رضوانیان توسعه را نشانه چابکی 
و به روزرســانی شــرکت ها در هزاره ســوم دانست و 
گفت: توســعه باید به صورت هوشمندانه انجام شود تا 
محصــوالت مورد نیاز را تولید و بــه بازار عرضه کنیم.
وی  به مباحث زیست محیطی ذوب آهن نیز پرداخت 
و گفت: اولین مســئله برای کنترل آالینده ها در ذوب 
آهن اصفهان این اســت که کارکنان این شرکت باید 
در فضای ســالم و بدون آلودگی کارکنند.معاون برنامه 
ریزی و توسعه شرکت افزود: االن در باتری ها آالیندگی 
نداریم و در بخش هــای دیگر تولیدی نیز آالیندگی و 
مسائل زیســت محیطی کنترل شده است و با تکمیل 
پروژه های زیست محیطی به حد نرمال و استانداردهای 
الزم در این زمینه دســت خواهیــم یافت. رضوانیان با 
اشــاره به مدیریت مصــرف آب در ذوب آهن اصفهان، 
گفت: این شــرکت با به روزرسانی تکنولوژی های خط 
تولید و تســریع در اجرای پروژه های پساب خریداری 
شده، مشکل کمبود آب برای تولید را برطرف می کند.

گروه شهرستانها: سرپرست شرکت گاز مازندران 
خبــر داد: تا پایان ۱4۰2، فعالیت گازرســانی در همه 
شــهرها و روســتاهای مازنــدران به اتمام می رســد.

قاســم مایلی رستمی سرپرست شــرکت گاز مازندران 
در گفت وگوی ویژه خبری شــبکه تبرســتان، اظهار 
کرد: خوشــبختانه و به برکــت نظام مقدس جمهوری 
اســالمی ایران ۵9 شهر از ۶۱ شــهر استان مازندران از 
نعمت گاز بهره مند هستند.قاسم مایلی رستمی افزود: از 
مجموع ۳ هزار و ۶۱۳ روســتا، 2 هزار و 4۶7 روســتا 
گازدار شــدند، گازرسانی ۱7۵ روســتا در دست اقدام 
است، فعالیت گازرسانی ۳۳2 روستا نیز در سال آینده 
آغاز خواهد شد.وی با اعالم اینکه تا پایان ۱4۰2، فعالیت 
گازرسانی در همه شهرها و روستاهای مازندران به اتمام 
می رسد، مجموع هزینه های عمرانی در سال جاری را را 
بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان اعالم و تصریح کرد: در سال 
۱4۰۱، هزار میلیارد تومان دیگر به بودجه اضافه و 99 
درصد از روستاها و ۱۰۰ درصد شهرهای استان از نعمت 
گاز بهره مند خواهند شــد. مایلی رستمی با بیان اینکه 
خرسندیم که تاکنون شاهد قطعی گاز نبودیم، نسبت 
به مصرف بهینه و صرفه جویی توسط مشترکین هشدار 
داد و تاکیــد کرد: پایش عملکــرد ادارات، محددودیت 
صنایع و اقدامات دیگر همواره در دســتور کارمان قرار 
دارد .سرپرست شــرکت گاز مازندران با اشاره به اضافه 
شــدن خط گاز ترکمنستان به مازندران  یادآور شد: از 
بابت این اتفاق خرسندیم ولی انتظارمان از مشترکین 
خانگی که 7۰ درصد و مشترکان صنایع که حدود ۳۰ 

درصد هستند رعایت صرفه جویی است.مایلی رستمی با 
بیان اینکه ورودی گاز اســتان مازندران از ســه طرف 
)سمنان به کیاسر،گلوگاه و رامسر( است، گفت: نگرانی 
ما از گســترده شدن سرما در کل کشــور و در نتیجه 
نرسیدن گاز به مازندران است.وی با اشاره به بازدیدهای 
پی در پی از موتورخانه ادارات، اذعان داشت: توقع ما از 
این بخش این اســت که پایان کار اداری موتورخانه را 
خاموش کنند چرا که شاید مصرف گاز یک موتورخانه 
اداری با مصرف گاز در یک روســتا برابر باشــد.مایلی 
رستمی در ادامه از جزییاتی توافقنامه ای که شرکت گاز 
با هواشناسی استان دارد سخن گفت و خاطرنشان کرد: 
تعیین محدوده دمایی با همــکاری این دو نهاد انجام 
میشود، در هر اقلیم سیستم های مکانیزه ما به سرعت 
تغییر می کنند.سرپرست شرکت گاز مازندران با تاکید 
بر لزوم کنترل مصرف توســط مردم، نگه داشتن دمای 
اتاق بین ۱8 الی 2۱ درجه، استفاده از پرده های ضخیم، 
چک کردن لوله بخاری و لزوم گرم بودن آن را از راه های 
کنترل مصرف اعالم کرد.مایلی رستمی همچنین توصیه 
کرد که مردم از شومینه گازی را با ایمنی 2۵ درصد و 
بخاری گازی با ایمنی 4۰ درصد در حد توان اســتفاده 
نکنند و گفت: اســتفاده از شــوفاژ و پکیج های گازی 
متناســب با تکنولوژی روز ایمنی 8۰ درصدی داشته و 
قابل توصیه است.وی همچنین بر پرهیز از روشن کردن 
تک شــعله یا بخاری بدون دودکش در محیط بســته 
تاکید کرد و هشدار داد که گاز مونوکسید کربن عالوه 

بر ایجاد فراموشی مرگ خاموش را رقم می زند.
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بهره برداری از معادن و معدن کاوی در مناطق مختلفی 
از استان یزد باعث تخریب بخش زیادی از منابع طبیعی و 
پوشش گیاهی در مراتع استان شده و حتی اعتراض مردم 
و روســتائیان را نیز برانگیخته اما تنها هدیه معدنکاران به 
مردم ،همین تخریب منابع طبیعی و زیست محیطی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، بهره برداری از برخی معادن 
فاقد توجیه زیست محیطی است و می توان گفت خسارت 
وارده بر منابع طبیعی که برداشــت در دل کوه ها و بدون 
مطالعه انجام می شــود، بیشــتر از منافع آن است و باعث 
تخریب بیشــتر محیط زیست، زیســتگاه جانوران، مراتع 
گیاهــی و آلودگی آب و هوا و در پی آن بروز بســیاری از 
بیماری ها شده است.برکسی پوشیده نیست دستگاه هایی 
که با برداشــت معادن موافقت می کننــد قبل از موافقت 
در منطقه ای که قرار اســت معدن ایجاد شــود مطالعه و 
بررســی های کارشناســی نمی کنند و این موضوع موجب 

تخریب منابع طبیعی و خدادادی می شود.
فعالیت های معدنکاری همواره باعث ایجاد مشــکالت 
زیســت محیطی بوده که می تواند اکوسیســتم و سالمت 
انســان را هم به خطر بینــدازد اما به لحاظ ســودآوری 
اقتصادی از خطرات زیست محیطی فعالیت معادن غفلت 
شده است. به اذعان کارشناسان، مواد معدنی مختلف بسته 
به شرایط دارای آثار و پیامدهای زیست محیطی متفاوتی 
هســتند و به دلیل داشــتن اثرات تخریبی از جمله تولید 
زهاب اســیدی، فرسایش و تخریب ساختار خاک، نشست 
در سطح زمین، از دست رفتن تنوع زیستی محل، آلودگی 
آبهای سطحی و زیرزمینی، آلودگی هوا و نظایر آن نیازمند 
توجه ویژه ای هستند.از سویی سدهای باطله از مهم ترین 
سازه های هیدرولیکی برای جمع آوری و نگهداری پسابها و 
مواد باطله حاصل از فرایند تغلیظ در کارخانه های فرآوری 
مواد معدنی اســت. باطله های معدنــی حاوی ترکیب های 
مختلف شــیمیایی بوده که در عملیات فــرآوری به مواد 
معدنی اضافه می شوند و حتی با توجه به نوع کانسار و مواد 
معدنی اســتخراجی می توانند حاوی عناصر سمی مختلفی 

باشند.
یک فعال محیط زیســت استان یزد در این باره به ایلنا  
گفت: معــدن کاوی بی ضابطه منجر به فقر و نابودی منابع 
طبیعی و تخریب رویشــگاه ها و زیســتگاه ها می شــود و 
بــا ادامه یافتن این روند زندگی انســان نیز مختل خواهد 
شــد.مصطفی منتظــری با بیــان اینکه در حــال حاضر 
ارزشــمندترین مناطق کوهســتانی و حتی دشــت ها به 
برداشــت موادمعدنی اختصاص داده  شده و می توان گفت 
معدن کاوی و فعالیت در حوزه معدن در کشــور و به ویژه 
در اســتان های یــزد و کرمان در شــرایط کنونی بیش از 
پیش گســترش یافته اســت.وی با ابراز تاسف از بدون در 
نظر گرفتن ضوابط زیست محیطی و کارکردهای اکولوژی 
اکوسیستم های کوهستانی برای انجام فعالیت های معدنی 
به ویژه در نحل تغذیه آبخوان ها در برداشت از سنگ های 

معدنی افــزود: تخریب مناطق ارزشــمند و از بین رفتن 
پوشــش گیاهی و اختالل در اکوسیســتم حیاتی منطقه 
نخستین دستاوردهای معدن کاوی است.منتظری با اشاره 
به توسعه معادن به ویژه شن و ماسه گفت: ضایعات معدنی 
حاصــل از انجام این اقدامات باعــث تخریب صدها هکتار 
از رویشگاه ها و زیســتگاه ها شده  و نیاز است که این گونه 
اقدامات ســاماندهی شود.وی با تاکید بر اینکه می توان به 
راحتی در کنار معادن ســنگ برای تولید شن و ماسه هم 
اقدام کرد ادامه داد: در کنار معادن سنگ باید دستگاه های 
سنگ شــکن تعبیه کنند و از ضایعات همین معادن برای 
تأمین نیازهای شــن، ماسه و دیگر مصالح ساختمانی بهره 
ببرنــد تا با این کار تخریب کمتری هم در طبیعت صورت 
بگیرد.به اذعان بســیاری از کارشناســان و فعاالن زیست 
محیطی، افرادی که در مراحل اولیه راه اندازی معادن برای 
کســب مجوزهای بهره برداری از معــادن تالش می کنند، 
هیچ توجهی به پیامدهای ناشی از انجام این اقدامات بدون 
در نظر گرفتن ضوابط ندارند و از سویی قوانین و مقرراتی 
هم که داریم به درســتی اجرایی نشــده و در این سال ها 

چیزی جز تخریب و نابودی به دنبال نداشته است.
بســیاری از معادن که با دریافت پروانــه بهره برداری، 
فعالیت های خود را آغاز کرده اند پس از تخریب یک منطقه 
وســیع و به هم ریختن منظرگاه و درهم  شکستن تعادل 
آن منطقه متوجه می شــوند که موادمعدنی موردنظرشان 
در آن منطقه وجود ندارد و متأسفانه منطقه تخریب شده 
را به همان شــکل رها می کنند و هیچگونه تالشــی برای 
ترمیم قســمت هایی که خودشــان تخریب کرده اند انجام 

نمی دهند.هرچند معدن کاوی بــرای یک عده قلیل ایجاد 
درآمد می کند اما برای تعداد کثیری از ساکنان یک منطقه 
به جز رنج و مشکالت چیزی به دنبال ندارد.به گفته فعاالن 
محیط زیســت، سازمان صنعت، معدن و تجارت همچنین 
وزارت نیرو، ســازمان جنگل ها و مراتع و سازمان حفاظت 
محیط زیســت درباره دادن مجوز و موافقت های اولیه برای 
احداث معادن باید بررســی های دقیق داشته باشد اما این 
موضوع تاکنــون مورد توجه نبــوده و در مواردی هم که 
اطالع درســتی از وضعیت منطقه و حتــی پیامدهای آن 
ندارند توپ را به زمین دیگری انداخته و در نهایت دســت 

به دامان ماده ۱۰۰ می شوند.
به گفته یک فعال محیط زیست، طمع و زیاده خواهی 
برخی از سرمایه گذاران در امور معدن از یک سو و از سوی 
دیگر بی دقتی و کم کاری سازمان های مرتبط در خصوص 
صدور مجوزهای معدنی در مناطق مختلف موجب شــده 
که تعادالت طبیعی در بســیاری از مناطق به هم بخورد.
عباس ایزدی در این باره اظهار داشــت: احداث معادن در 
روستاهای اســتان به ویژه در مناطقی که سفره آبی بوده 
و و آب قنوات پایین دســت را هم تأمین می کنند سکونت 
آن منطقه را به شــدت تحت تأثیرات منفی خود قرار داده 
که نمونه بارز آن در دهستان های شهرستان تفت و مهریز 
به وضوح دیده می شــود.او با انتقاد از بی توجهی مسئوالن 
امــر در برابر این اقدامات عنوان کرد: متأســفانه در حال 
حاضر افرادی که با ترجیح منافع شــخصی خود اقدام به 
احداث این معادن می کنند و حتی سازمان های که مجوز 
انجــام اینگونه اقدامــات را می دهند به هیــچ وجه مورد 

بازخواست قرار نمی گیرند. ایزدی در ادامه با اشاره به اینکه 
برداشــت های معدنی و معدنکاوی ها تخریب رویشــگاه ها 
و زیســتگاه ها، نابودی منابع آب، خــاک و هوا را به دنبال 
دارد و عالوه بر آن زندگی ســاکنان مناطق را تحت تاثیر 
قرار می دهند اظهار کــرد: معدنکاوی با چنین روش هایی 
بیش از آنکه بازدهی مطلوبی از نظر اقتصادی داشته باشد 
موجب از بین رفتن شــور و حال زندگی در مردم، می شود 
و بجای منفعت بیشــتر، ضرر و آســیب جبران ناپذیری 
به دنبــال دارد که باارزش تریــن و غنی ترین موادمعدنی 
ســرزمین مان را بــا قیمتی بســیار ناچیز به کشــورهای 
دیگر به فروش می رســانیم.عالوه بر این ها، معدن کاوی به 
راحتی و کامال ناخواســته خط تــراز آب های زیرزمینی را 
به هم می زند و در حال حاضر خط تراز ایســتایی آب های 
زیرزمینی با افت بسیار فاحشی روبه رو شده که این اتفاق 
ادامه فعالیت برای کشــاورزان را با مشــکل روبه رو کرده 
و باعث مهاجرت روســتاییان و تبدیل آبادی ها به مخروبه 
شده اســت.وی اضافه کرد: روستاییانی که سالها زندگی و 
معیشت کشاورزی خود را هوشمندانه و براساس یک دانش 
بومی دیرینه در سخت ترین شرایط اقلیمی رقم زده بودند، 
امروز برای زندگی به حاشــیه  شــهرها پناه بردند تا جایی 
که در بسیاری از روستاها تعداد ساکنان به کمتر از تعداد 
انگشتان 2 دست می رسد و حتی در روستایی نزدیکی بافق 

تنها یک نفر ساکن روستایی داریم.
با همه این اوضاع کســی توجه ندارد که با ازبین بردن 
محیط زیســت و منابع طبیعی تیشــه به ریشه خودمان 
می زنیم، غافل از اینکه معدن کاوی و ســایر اتفاقاتی که در 
طبیعت رخ می دهد و مشکالت معیشتی برای مردم ایجاد 
می شود ناشی از تفکر بخش دولتی است که الزم است تغییر 
نگاه داشته باشند.کارشناسان حوزه طبیعت سالهاست که 
توصیه های الزم در خصوص مضرات و خسارت های ناشی 
از معدن کاوی بی ضابطه را مطرح می کنند اما متأســفانه 
گوش شــنوایی برای حل این مشکالت وجود ندارد.توسعه 
پایدار و طرح های مربوط به آمایش ســرزمین هم تنها در 
حد یک حرف باقی مانده و هیچ گاه عملی نشده و اقداماتی 
که تاکنون در خصوص معدن کاوی در کشور ما انجام شده 
نتیجه ای جز آســیب رســاندن به محیط زیست و منابع 

طبیعی به دنبال نداشته است.
البته نباید فراموش کرد که برخی از صاحبان معادن در 
کشور، صاحبان نفوذ و قدرت در عرصه سیاسی و اقتصادی 
هســتند و بجــای قانون مداری، خودشــان پیشــقراول 
معدن کاوی بی ضابطه شــدند و به این امــر دامن زده اند.
نکته پایانی اینکه مسئوالن باید به پیامدهای عملکردهای 
نامطلوب گذشــته در باب تاراج ارزش های ســرزمینی و 
از بیــن رفتن بوم ســازگان مرتفع حیات بخــش که تمام 
زندگی مان  وابســته به آنها است، توجه بیشتری کنند و با 
مدنظر قرار دادن عملکرد گذشــته تدابیر الزم را برای حل 

این مشکالت اتخاذ کنند.

شــهردار گناباد از مطالبــه مهم شــهروندان گناباد از 
شهرداری در خصوص ســاخت جاده کمربندی خبر داد.به 
گزارش ایرنا، نبود کمربندی در گناباد به یکی از مشکالت و 
دغدغه های مهم شهروندان این شهرستان و از جمله ساکنان 
بلوار های معلم، عدالت و بلوار شــهدا تبدیل شده و یکی از 
مشکالت مهم برای توسعه و عمران شهری گناباد محسوب 
می شود و به همین دلیل کامیون ها و وسایل نقلیه سنگین 
برای تردد به دیگر نقاط و استان های همجوار به ناچار مجبور 
به گذر از داخل این شهر هســتند.طرح احداث کمربندی 
گناباد از بیش از 2۰ ســال پیش مطرح بوده است، ولی به 
دلیل مشکالت مختلف به خصوص کمبود اعتبارات و وجود 
امالک معارض در مسیر اجرای طرح، علیرغم اهمیت بسیار 
احداث آن، بالتکلیف مانده اســت که می طلبد مســئوالن 
مربوط در سطوح شهرستانی و استانی برای رفع این مشکل 
شهروندان گنابادی همت کنند.عبور وسائل نقلیه سنگین از 
داخل معابر شــهری گناباد که عمدتا عرض مناسبی ندارند 
دردسرســاز شــده و حوادث و خطرات زیــادی را متوجه 
شــهروندان کرده و موجب وارد آمدن خسارت های زیادی 
به زیربنا های این شــهر شده اســت.به گفته یکی از کسبه 
حاشیه بلوار عدالت گناباد همیشه پیگیر موضوع کمربندی 

گناباد بوده ایم، زیرا در این مسیر هیچ وسیله نقلیه ای امکان 
توقف ندارد و در این مســیر شاهد تصادفات متعددی بوده 
ایم که این وضعیت آرامش همه را برهم زده اســت.علیرضا 
جاویدی گفت: عبور وســائل نقلیه از جمله از برخی بلوار ها 
و خیابان های کم عرض، خســارت های زیــادی به معابر و 
آسفالت شهری و تاسیسات زیربنایی از جمله شبکه های آب 
وارد کرده اســت که هر از چند گاهی این مشکالت سر باز 
می کند.یک صاحبنظر در مسائل عمرانی و شهری و رئیس 
دوره پیشین شورای اسالمی گناباد معتقد است، اجرای طرح 
احداث کمربندی به عنوان ضرورت توسعه و عمران شهری، 
در سال های گذشته با تنگنا های متعددی دست به گریبان 
بوده است.سیدحسین پورهاشمی می گوید: این طرح به طول 
22 کیلومتر از زیرگذر امام رضا )ع( آغاز و با عبور از پشــت 
دانشــگاه پیام نور به جاده کاخک و کالت می پیوندد که در 
ادامه به سمت فردوس و اســتان خراسان جنوبی استمرار 
می یابد.او گفت: طراحی مرحله نخست کمربندی گناباد در 
حد فاصل میدان امام رضا )ع(، بلوار انقالب و میدان بجستان 
صورت گرفته که ۳۰ درصد تملک زمین های مسیر طرح در 

انتهای محدوده شهری و منتهی به روستای قنبرآباد انجام 
شده است، اما به دلیل وجود معارض برای 7۰ درصد اراضی 
از جمله امالک و زمین های کشاورزی خرده مالکی در طول 
مسیر، اجرای این طرح با کندی مواجه شده است به طوری 
که در طول سال های گذشــته ارزش این زمین ها افزایش 
یافته و به تبع آن، اعتبارات بیشتری برای تملک آن ها نیاز 
است.عضو شورای اسالمی شهر گناباد هم گفت: طرح کاهش 
عرض کمربندی هنوز در کمیســیون ماده پنج  خراســان 
رضوی در دست بررسی است و آغاز اجرای عملیات اجرایی 
این طرح منوط به گرفتن مصوبه کمیسیون مربوطه است.
مهران حســین زاده گفت: بر اساس طرح تفضیلی، بخش 
ناچیزی از طرح احداث کمربندی گناباد اجرا شــده، ولی به 
دلیل بروز مشــکالت متعدد و از جمله وجود معارضانی در 
طول مسیر، متوقف شــده است که توجه بیشتر مسئوالن 
نسبت به سرعت بخشی در تصویب این طرح در کمیسیون 
ماده پنج خراســان رضوی ضروری اســت.به گفته شهردار 
گناباد، ســاخت جاده کمربندی به عنوان یکی از مطالبات 
مهم شــهروندان گنابادی مورد توجه خاص شهرداری قرار 

دارد.حمید زارع حســینی گفت: با توجه به شرایط کمبود 
منابع مالی و اعتباری، تملک کردن امالک و اراضی سخت 
است و تعدادی از امالک دولتی، عمومی و شخصی و زراعی 
در طول مسیر باید تملک شود.او معتقد است، کاهش عرض 
کمربندی به عنوان یکی از مصوبات ســفر اســتاندار وقت 
خراسان رضوی در تیرماه امسال مورد توجه قرار گرفت که 
برای بررســی بیشتر به کمیسیون ماده پنج استان خراسان 
رضوی ارجاع شده اســت.او گفت: کاهش عرض کمربندی 
از ۱۳۵ متر بــه ۶۵ متر از میدان امام رضــا )ع( تا ابتدای 
جاده بجســتان امتداد خواهد یافت.گناباد گفت: با توجه به 
قرار گرفتن محور های مواصالتی گناباد به بجستان در مسیر 
ترانزیتی، روزانه ماشین های سنگین زیادی برای عزیمت از 
سایر نقاط خراسان رضوی و خراسان جنوبی و معادن سنگ 
آهن سنگان به سمت تهران و محدوده های مرکزی و جنوبی 
کشور مجبور به عبور از داخل گناباد هستند.سرهنگ رضا 
محمدی معتقد است، بلوار های عدالت و معلم، گذرگاه این 
ماشــین های سنگین هستند که تردد آن ها خطرات زیادی 
برای ماشــین های سواری در حال عبور و مرور و نیز عابران 
پیاده بــه دنبال دارد و منجر به بــروز نارضایتی هایی برای 

شهروندان گنابادی شده است.

تخریب منابع طبیعی؛ هدیه معدن کاران در یزد 
سکونت گاه های روستاییان استان، قربانی زیاده خواهی سرمایه گذاران معدن

کمربندیگنابادپساز۲۰سالبهکجارسیدهاست؟

ثبتنامبیشاز۲۱۰هزاراصفهانی
درطرحنهضتملیمسکن

گروه شهرســتانها - عصمت صادقیان: معاون مســکن و ساختمان 
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: ثبت نام نهضت ملی مسکن در 
4۳ شــهر استان به پایان رسیده است اما در ۱2 شهر این استان که در دور 
جدید ثبت نام ها در دســتور کار قرار گرفت، همچنان ادامه دارد.امیر زاغیان 
معاون مســکن و ساختمان اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان اظهار 
داشــت: امکان ثبت نام برای شهرهای دولت آباد، کمشچه، حبیب آباد، نایین، 
خالدآبــاد، بادرود، نیک آباد، محمدآباد، دهاقان، ســمیرم، بیده و حنا فراهم 
است و متقاضیان می توانند از زمان بازگشایی سامانه برای این ۱2 شهر تا 2 
ماه با مراجعه به سامانه »ثمن« به آدرس saman.mrud.ir برای نام نویسی 

در طرح نهضت ملی مسکن در این شهرها اقدام کنند. 
 وی ادامه داد: امکان ثبت نام افراد مجرد باالی 2۳ سال هم از 2۰ دیماه 
آغاز شده است. و متقاضیان مجرد می توانند در طرح  حمایتی مسکن ثبت نام 
کنند که تحویل واحد به آنان پس از اتمام ساخت و ایفای تعهدات متقاضی 
منوط به ارائه عقدنامه رسمی ازدواج است. معاون مسکن و ساختمان اداره کل 
راه و شهرسازی اســتان اصفهان اذعان داشــت: تاکنون بیش از 2۱۰ هزار 
متقاضی در استان اصفهان برای خانه دار شدن، در سامانه طرح جهش تولید 
مســکن ثبت نام کرده اند که پاالیش و احراز شــرایط این افراد شروع شده 
است.   وی با اشــاره به اینکه برنامه این استان در طرح نهضت ملی مسکن 
معادل ۵.8 درصد نســبت به کشور است خاطرنشان کرد: بر این اساس برای 
یک سال نیاز به ساخت ۵۰ هزار و 992 واحد در استان اصفهان است که این 

تعداد برای چهار سال به بیش از 2۰۳ هزار و 9۶7 واحد می رسد.

9۰میلیاردریالبرایاجرایخطوطانتقال
وشبکهفاضالبفومنهزینهشد

گروه شهرستانها: به منظور اجرای بخشــي از خطوط انتقال و شبکه 
جمع آوری فاضالب شــهر فومن 9۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات سال 99 
هزینه شــد. مدیر امور آبفای فومن در جریان بازدید کارشناســان سازمان 
برنامه و بودجه گیالن از روند اجرای پروژه هاي فاضالب این شــهر گفت: با 
این اعتبار بخشــی از خطوط انتقال و شــبکه جمع آوری فاضالب فومن به 
سمت تصفیه خانه فاضالب این شهر اجرا شد.وحید مهجور با تاکید بر جذب 
اعتبارات الزم جهت ایجاد و تکمیل تاسیسات فاضالب شهر فومن افزود: در 
حال حاضر این شــهر دارای 7۰ کیلومتر شبکه فاضالب سنتي و حدود ۱۰ 

کیلومتر شبکه فاضالب بهداشتي است.
وی ابــراز امیدواری کرد؛ با توجه به شــرایط زیســت محیطي منطقه و 
پیگیري هاي محیط زیست و نهادهاي نظارتي در خصوص راه اندازي تصفیه 
خانه فاضالب، با اختصاص بودجه مورد نیاز از سوي سازمان برنامه و بودجه 
در ســال ۱4۰۰ بخش دیگري از خطوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضالب 

شهر فومن اجرا شود.

مدیرعاملشرکتسهامیبرقمنطقهایگیالنخبرداد
آغازعملیاتاجراییپروژهجابجاییدکلهای

خطوطانتقالبرق
گروه شهرستانها: پروژه جابجایی دکل شماره ۵۳ خط نیروگاه گیالن- 
سد سپیدرود و دکل شــماره ۶4 خط نیروگاه گیالن – نیروگاه لوشان آغاز 
شد.بهمن داراب زاده مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن گفت: به علت 
برداشــت بی رویه خاک معدن و زمین های مســتعد رانش منطقه روستای 
شمام رستم آباد استان گیالن)جنب معدن سنگ الشه شمال(  و بررسی های 
کارشناسی شــده، احتمال سقوط پایه شــماره ۵۳ خط تک مداره نیروگاه 
گیالن – سد سپیدرود و پایه شماره ۶4 خط نیروگاه گیالن – نیروگاه لوشان 
وجود دارد و باید قبل از آغاز هرگونه چالشی برای این خطوط حیاتی، اقدام 

الزم را انجام داد.
وی افزود: با توجه به حیاتی بودن این خطوط برای صنعت برق کشــور و 
نقش مهم آن در انتقال انرژی به اســتان های مجاور، عملیات اجرایی پروژه 
جابجایی بخشــی از مسیر خط با احداث ۶ دســتگاه برج برای جلوگیری از 

حوادث قریب الوقوع تعریف و کلید خورد.
داراب زاده گفت: از دستگاه هایی که متولی دادن جواز به معادن یا احداث 
هر گونه ســازه در حریم می باشند انتظار می رود با هماهنگی نسبت به دادن 
اینگونه مجوزات اقدام کنند تا آســیبی به سرمایه های ملی و بیت المال وارد 
نشود.شــایان ذکر اســت که پیمانکار این پروژه شــرکت مترا نیرو و مشاور 
پروژه شرکت مهندسین مشاور مشانیر بوده و اعتبار پروژه ۱4 میلیارد تومان 
می باشــد که بهره بردار معدن به علت برداشــت بی رویه خاک معدن، ملزم 
به پرداخت خســارت و هزینه می باشد. گفتنی است که خط نیروگاه گیالن 
– سد ســپیدرود به طول ۵/۵8 کیلومتر با ۱۳2 پایه در سال ۱۳۶۰ و خط 
نیروگاه گیالن – نیروگاه لوشان به طول 7۱/7۳ کیلومتر با ۱89 پایه در سال 

۱۳۵۰ به بهره برداری رسیده است.

اجرایعملیاتبیولوژیکدرسطحبیشاز۱۰۰۰هکتار
ازمراتعاستانمازندرانبامشارکتمرتعداران

گروه شهرستانها: دکتر اســماعیل مختارپور معاون فنی و آبخیزداری 
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری مازندران- ســاری، گفت: اجرای 
عملیات بیولوژیک در سطح بیش از ۱۰۰۰هکتار از مراتع استان با مشارکت 

مرتع داران انجام شد.
وی افزود: عملیات بیولوژیک شــامل پروژه های بذرپاشــی و کپه کاری 
می باشــد که در سطح بیش از ۱۰۰۰ هکتار از مراتع ییالقی استان در حال 
اجرا است. این عملیات باهدف تقویت پوشش گیاهی، اصالح و احیای مراتع 
تخریب شده، جلوگیری از فرسایش خاک، افزایش ذخیره آبی خاک، افزایش 
ظرفیت و تولید علوفه در مراتع شهرســتان های نور، آمل، سوادکوه و ساری 
با اســتفاده از بذرهای مرتعی ســازگار با مراتع استان ازجمله علف گندمی، 
سکاله، علف پشمکی، باریجه، فستوکا، گاوزبان و … که به صورت رایگان از 
سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ساری در اختیار 

مرتع داران قرار گرفت اجرا شده است.
مختارپــور تصریح کرد: حدود 4۵۰ هکتار از این ســطح با اســتفاده از 
گونه های داروئی و به منظور احیاء رویشــگاه های گیاهان داروئی اجرا شــده 
است. الزم بذکر است اجرای این با توجه به شرایط آب و هوائی و با مشارکت 
بهره برداران ادامه دارد و قطعاً ســطح اجرای آن افزایش خواهد یافت.معاون 
فنــی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ســاری، 
عنوان کرد: قبــل از اجرای این عملیات، آموزش های الزم در خصوص نحوه 
صحیح اجرای پروژه ها، میزان بذور مورداستفاده و نکات فنی پیش از اجرای 
پروژه توسط کارشناسان ناظر جهت توجیه بهره برداران ارائه شد.محدوده های 
اجرای این عملیات با مشــارکت و همکاری مجریــان طرح های مرتع داری، 
دهیاران و شــوراها به مدت یک تا 2 سال قرق شــده و از ورود هرگونه دام 

جلوگیری می شود.

برگزیدگانمسابقهفرهنگیهنریسرداردلها
مشخصشدند

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی قرآن و عترت فاطمه الزهرا سالم اهلل 
قشــم، این موسسه قرآنی به مناسبت شهادت سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی 
مســابقه ای فرهنگی هنری تحت عنوان »عکس نوشــته و نقاشــی« برگرفته از 
نکته های کلیدی وصیت نامه ســردار شــهید با همکاری مدیریت امور فرهنگی 
اجتماعی و ورزش سازمان منطقه آزاد قشم در پانزدهم دی ماه سال جاری برگزار 

کرد.
در  این مسابقه 8۵نفر از سراسر کشور شرکت کردند که ۱2 اثر به تشخیص 

هیئت داوران به مرحله نهایی راه یافت.
به گفته هیئت داوران ۶ اثر برگزیده این جشــنواره مشــخص شده اند که به 

زودی طی مراسمی با اهدای لوح تقدیر و جوایز نقدی معرفی خواهند شد.
اسامی برندگان مســابقه  در بخش  نقاشی:  فایزه محمودی از قشم روستای 

کووه ای ، فایزه حسنی از شهر کرمان ، زهرا لک از قشم .
در بخش عکس نوشته: سارا طاهری از قشم، مهدیس غریبی از مشهد، سیده 

معصومه سید نژاد از قشم.

اخبار کوتاه

جشنواره


