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نماینــده چهارمحال و بختیاری در شــورای 
عالی اســتان ها با بیان اینکه این استان رتبه 
دوم بیکاری در کشور را دارد، گفت: 40 درصد 
جوانان استان بیکارند و برای کار به استان هایی 
از جمله تهران، اصفهان، بوشــهر و هرمزگان 
می روند و در همین رفت و آمدها ساالنه صدها 
نفر از آنها در جاده ها به دلیل حوادث رانندگی 
کشته می شوند.محمد یعقوب باقری در گفت 
و گــو با خبرنگار ایلنا، همچنین افزود: طرحی 
را برای رفع مشــکل بیکاری به شورای عالی 
اســتان ها ارائه دادم که همه مسئوالن از این 
طرح استقبال کرده و به به و چهچه کردند، اما 
متاسفانه هیچ اقدامی درباره آن صورت نگرفت  
به نظرم اگر این به مجلس می رفت و تصویب 
می شــد ســاالنه بالغ بر 100 هزار شــغل در 
کشور و  از جمله در استان های محرومی مانند 

چهارمحال و بختیاری ایجاد می شد.
عضو هیات رئیسه و ســخنگوی شورای عالی 
اســتان ها ادامه داد:  چهارمحــال و بختیاری 
اســتانی نیســت که صنایع مادر، نفت، گاز و 
پتروشیمی داشته باشــد. این استان مردمش 
بیشتر از طریق کشــاورزی و دامداری امورات 
زندگی شان را می گذرانند. سیاست های غلط 
دولت در چهار دهه گذشته و عدم رسیدگی به 
کشاورزان و دامداران باعث مهاجرت روستاییان  
به شهرهای کوچک و یا حاشیه شهرهای بزرگ 
شــده است. که این اتفاقات خودش منجر شد 
روستاییانی که جمعیت تولید کننده را تشکیل 
می دادنــد به جمعیت مصــرف کننده تبدیل 
شــوند و آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، 

فقر، فحشا و... را به وجود بیاورد.  
باقری افزود:  عدم داشتن شغل مناسب منجر 
می شود جوانانی که شــغل، آینده و تخصص 
کافی ندارند و در استان های شان صنایع مادر 
وجود ندارد به شــغل های زود بازده از جمله 
کاالی قاچــاق و مواد مخــدر روی بیاورند که 

متاسفانه آینده شان تباه می شود.
وی عنوان کرد: اگر به روســتاها توجه شود و 
آنها را به مراکز توسعه و اشتغال پایدار تبدیل 
کنند و به روســتاییان تسهیالت با سود کم و 
باز پرداخــت بلند مدت بدهند و همچنین در 
اطراف روستاها صنایع کوچک و زودبازده مانند 
شهرک های کشاورزی، گلخانه ای و دامپروری 
ایجاد و از ظرفیت همین روســتاییان استفاده 
کننــد به اعتقادم یک مهاجــرت معکوس در 
کشور خصوصا در مناطق محروم اتفاق خواهد 
افتاد و جمعیتی که به دلیل بیکاری، خشکسالی 
و فقر مجبور به مهاجرت شده اند به روستاهای 
شان بازمی گردند و روســتاها احیا و به مراکز 
توســعه پایدار و اشــتغال تبدیل می شــوند. 
باقری در بخش دیگــری از صحبت های خود 

به آب اســتان پرداخت و گفت: در چهارمحال 
بختیاری مشــکل بی آبی نداریم بلکه ســوء 
مدیریت در این حوزه داریم. استان با وجودی 
که یک درصد مساحت کشور را تشکیل داده 
امــا 11 درصد منابع آبی آن را در اختیار دارد 
و بــه پایتخت آب ایران معروف اســت. 3 رود 
پرآب کشــور دز، کارون و زاینده رود از استان 
چهارمحال و بختیاری سرچشــمه می گیرند و 
بیش از هزار چشمه با دبی آب فراوان در استان 
وجود دارد.عضو شــورای عالی استان ها اضافه 
کرد: ســوء مدیریت و سوء استفاده دولت های 
قبلی باعث شده که چهارمحال و بختیاری روبه 
نابودی برود.برای مثال  مجوز حفر  چاه توسط  
وزارت نیرو  که  از  دهه 60 تا کنون همچنان 
ادامــه دارد و تا امروز بیش از1700 حلقه چاه 
)مجاز و غیر مجاز (  در دشــت خانمیرزا حفر 
شده باعث شد تا حاصلخیز ترین دشت کشور  
به کویر تبدیل شــده و دچار فرونشست شود. 
در صورتی که خانمیرزا  یکی از 7 دشت مهم 
کشور است و دو رودخانه هم از سمت شمال و 
غرب  شهرستان در آن جاری است که اکنون 

آب چندانی ندارند.
وی گفت: طــرح انتقال آب بن- شــهرکرد-
بروجــن را داریم  که آب شــرب 50 درصد از 
مردم اســتان را تامین می کنــد به رغم اینکه 
93 درصد آبریــز زاینده رود در چهار محال و 
بختیاری است اما متاســفانه اجازه نمی دهند 
ایــن انتقال صورت بگیرد.  بــا این انتقال آب 
حداقل 50 درصد مردم استان و3  شهرستان 

شهرکرد، بن و بروجن حداقل دغدغه آب شرب 
را نخواهند داشت. متاسفانه این طرح بالتکلیف 
مانده و انتظار داریم اجرایی شــود.باقری ادامه 
داد: طــرح انتقــال آب دیگر در اســتان که 
برای شرب و کشــاورزی است پروژه کره بس 
به خانمیرزا اســت. دشــت خانمیرزا بســیار 
وسیع و حاصلخیز اســت اگر این آب شرب و 
کشــاورزی که  26 سال است بالتکلیف مانده  
و حتی دارای ردیف بودجه ملی اســت  به این 
شهرستان منتقل شود هم از ایجاد فرونشست 
زمین جلوگیری می شــود و هــم باعث رونق 
کشــاورزی و تولیدات محصــوالت گلخانه ای 

می شود. 
وی بیان کرد: آب شــرب حدودا 77 روستا در 
شهرســتان خانمیرزا و تعدادی زیادی روستا 
در شهرستان لردگان به صورت سیار آبرسانی 
می شوند اگر انتقال آب به خانمیرزا انجام شود 
که البته بخش زیادی از این پروژه انجام شده 
و مابقــی طرح نیاز به تخصیــص بودجه دارد 
مشکل این روستاها برطرف خواهد شد. باقری 
بیــان کرد:  از اســتان چهارمحال و بختیاری 
به تمام صنایع مادر کشــور،از طریق لوله آب  
منتقل می شود و با احداث تونل بیش از صدها  
کیلومتــر آب به کاشــان، رفســنجان  و  یزد 
منتقل می کنند. اما برای خانمیرزا  که شــاید 
کمتر از 5 یا 10 کیلومتر تونل نیاز داشته باشد 
و یا با یک پمپاژ کوچک  آبرسانی نمی شود که 

هزاران هکتار زمین کشاورزی احیا شود.
وی گفت:  هم اکنون شهرستان کوهرنگ که 

سرچشــمه اصلی رودخانه زاینده رود اســت 
متاسفانه حق برداشــت حتی یک لیتر از آب 
ایــن رودخانه را نــدارد. امــا از طریق همین 
آب صنایع و شــالیزارهای ده ها هزار هکتاری 
استان های دیگر   آبیاری و  آبرسان  می شود. 

هیــچ حق آبه ای هم به چهارمحال و بختیاری 
پرداخت نمی شود تا وقتی اتقاق های این چنینی 
می افتــد نبایــد انتظار داشــت اســتان های 
محرومی مانند چهارمحال و بختیاری توســعه 
پیدا کنند.نماینــده چهارمحال و بختیاری در 
شورای عالی استان ها بیان کرد: به نظرم دولت 
به جای سیاست های غلط و تمرکز گرایی آن 
هم فقط در چند اســتان باید در همه کشــور 
توسعه را گســترش بدهد. به جای اینکه مثال 
صدها کیلومتر تونل احداث کنند و یا اینکه از 
طریق لوله گذاری آب را برای صنایع به دیگر 
مناطق کشور منتقل کنند، همین صنایع را در 
اســتان های محروم که دارای زیر ساخت های 
الزم از جمله آب فراوانند و نیازی به این همه 
هزینه ندارند ایجاد کنند که اشتغال مردم هم 
در کنار همین صنایع ایجاد شــود و هم باعث 

رونق صنعت در کشور شود.
عضو هیات رئیسه و ســخنگوی شورای عالی 
اســتان ها تصریح کرد: وضعت کشــاورزی در 
چهارمحال و بختیاری متاســفانه اصال خوب 
نیست. اکثر کشــاورزی  استان هنوز به شکل 
ســنتی انجام می شــود و برای صنعتی شدن 
و آبیاری هــای نویــن و قطره ای در اســتان 
متاســفانه روند اداری آنقدر کند پیش می رود 

که کشــاورزان حاضر به ادامه کار نیســتند و  
بســیاری از آنها ادامه کار را رها می کنند چرا 
که در ادارات با این عزیزان برخورد مناســبی 
صورت نمی گیرد و سنگ اندازی می شود. اگر 
سیکل های اداری برداشته شــود و امضاهای 
طالیی از بین برود شاید با آبیاری های نوین و 
با مدیریت مصرف آب کشاورزی و باغداری در 

استان توسعه پیدا کند.
وی گفت: در اســتان چهارمحــال و بختیاری 
گلخانه ها رونق زیادی پیدا کرده ولی تسهیالت 
به کشــاورزان گلخانه ای به ســختی پرداخت 
می شــود.به نظرم محصوالت گلخانه ای استان 
مثل صیفی جات  که به کشــورهای حاشــیه 
دریای خزر و خصوصا روسیه صادر می شود و 
درآمد بســیار خوبی هم دارد اگر بیشتر مورد 
حمایت قرار گیرند می تواند به مرکز محصوالت 

گلخانه ای کشور تبدیل شود.
باقری با بیان اینکه در استان محصوالت بادام 
و گردو  به مرکز تولید این محصوالت در کشور 
تبدیل می شود، افزود: در شهرستان های بن و 
ســامان نیز با وجود رودخانه های فراوانی که 
داریم ماهیان ســردابی هم اکنون بیشــترین 
تولید در ســطح کشــور را دارد و با مدیریت 
می تــوان در کنار ایــن رودخانه ها مزرعه های 
پرورش ماهــی زیادی ایجاد و بــرای جوانان 

ایجاد اشتغال کرد.
عضو شــورای عالی اســتان ها ادامه داد: اکثر 
جوانان ما به دلیل عدم اشتغال در چهارمحال 
و بختیاری در اســتان های بوشهر، هرمزگان، 
تهران و اصفهان مشــغول به کارند و متاسفانه 
ســاالنه صدها نفر از نیروهای کار اســتان در 
جاده های مواصالتی به دلیل حوادث رانندگی 

جان شان را از دست می دهند. 
 40 درصــد از جوانان اســتان مــا بیکارند. 
و  لردگان  اردل، خانمیــرزا،  شهرســتان های 
کوهرنگ از 10 شهرســتان اســتان به لحاظ 
بیکاری در شرایط بحرانی قرار دارند.وی اضافه 
کرد: استان شرایط خوبی برای جذب گردشگر 
دارد چرا کــه دارای مناطق بکــر و دیدنی و 
همچنین چشمه های فراوان به سرزمین هزار 

چشمه معروف است.
 با توجه به آداب و رســوم و سنت ها و زندگی 
ایلیاتــی خصوصا ایل بــزرگ بختیاری اگر به 
خانه های تاریخی و ســیاه چادرها رســیدگی 
شــود و با صدور مجوز خانه های سنتی و بوم 
گردی  در اســتان  می توان شغل های زیادی 
در بحث جذب گردشــگر ایجاد و منابع پایدار 
مالی را  برای مردم به وجود آورد. اما متاسفانه 
برای این کار زیر ساخت های الزم ایجاد نشده 
و راه های مواصالتی مناسب نداریم زیرا  استان  

ما خط  راه آهن  هم ندارد.

شالیزارهایآستانهاشرفیهبویفاضالبمیدهندچهارمحال و بختیاری رتبه دوم بیکاری در کشور
چالش آب کشــاورزی در برخی مزارع گیالن به ویژه آســتانه اشــرفیه بسیار 
مشهود بوده و از ســوی دیگر ورود فاضالب به اراضی شالیزاری این شهرستان 
واکنش هایی را در پی داشــته است.به گزارش مهر، شــرایط اقلیمی گیالن به 
گونه ای اســت که توانسته در بخش کشاورزی بویژه محصول برنج حرفی برای 
گفتن داشــته باشــد. اما گرم شــدن هوا، کاهش باران های فصلی و در نتیجه 
کم شدن ذخیره آب سد ســفیدرود، موجب بروز تنش های آبی بر سر مزارع و 
زمین های کشــاورزی در برخی نقاط استان شده تا جایی که قلب مزارع گیالن 
ترک برداشته است، ترک هایی که به قیمت هدر رفتن و بی نتیجه شدن زحمات 
و چشــم انتظاری های یک ساله کشاورزان شــده و بار مالی سنگینی بر دوش 
کشاورزان گیالنی گذاشته اســت.چالش آب کشاورزی در برخی مزارع به ویژه 
در شهرســتان آســتانه اشرفیه بسیار محســوس بود و این مسئله را می شد از 
ترک شــالیزارها دید. اما ماجرا زمانی تأمل برانگیز تر می شود که برخی مزارع 
کشــاورزی اطراف این شهرســتان همانند جورکوچان و مردم کده از فاضالب 
شــهری آبیاری و بوی فاضالب را می توانستید از کف شالیزارها استشمام کنید.

بابایی یکی از کشــاورزان آستانه اشــرفیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به 
مرغوبیــت و کیفیت باالی خاک گیالن، اظهار کرد: خاک گیالن و بویژه اراضی 
آســتانه اشرفیه از مرغوبیت باالیی برخوردار بوده و بسیار حاصلخیز است.وی با 
انتقاد از عملکرد شــعاری برخی مسئوالن، افزود: مسئول شعاری به درد مردم 
نمی خورد مدیران ما باید عمل گرا و میدانی باشند.این کشاورز آستانه ای، گفت: 
گیالن روی ثروت، نعمت و منابع قرار گرفته اما رشد توسعه و پیشرفتش بسیار 
پایین اســت و فقر و بیکاری در این اســتان جوالن می دهد.بابایی با ابراز گالیه 
از کمبود آب در مزارع کشــاورزی، بیان کرد: نبود آب کشاورزی چالش اصلی 
کشــاورزان اســت و این موضع آنها را آزار می دهد و کسی هم در این خصوص 
پاســخگو نیست.وی با تاکید بر حمایت ویژه دولت از کشاورزان، افزود: به دلیل 
عدم حمایت از کشاورزان دیگر رغبتی برای نسل جوان باقی نمی ماند تا شغل و 

سنت پدری خود را که کشاورزی بوده، ادامه دهد.
این شــهروند آســتانه ای با اشاره به ورود فاضالب های شــهری به درون مزارع 
کشــاورزی، بیان کرد: تداخل فاضالب شهری با آب کشــاورزی و ورود آن به 
مزارع، منشأ بیماری های خطرناک خواهد شد.بابایی با بیان اینکه مزارع چندین 
روســتای آستانه اشرفیه درگیر فاضالب هستند، گفت: تداخل آب کشاورزی با 
فاضالب ناشــی از بی توجهی های مسئوالن ذیربط به این مسئله بوده و همین 
موضوع کشــاورزان را می رنجاند.وی، مدیریت منابع آبی را چالش اصلی گیالن 
برشمرد و افزود: منابع آبی در گیالن فراوان بوده اما چگونه مدیریت کردن این 
منابع بســیار مهم است که در این خصوص سهل انگاری صورت می گیرد.قربان 
زاده یکی از کشاورزان آستانه اشرفیه که از شرایط بی آبی مزارع کشاورزی خود 
گالیه داشــت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شالیزارهای ما از تشنگی خشک 
شــدند و کسی نیست به داد ما برسد و در مشــکالت دست و پا می زنیم.وی، 
کشاورزی را تنها منبع درآمدی خود عنوان کرد و افزود: تمام چشم و امید ما به 
محصوالت کشاورزی است و اگر این محصوالت هم به خاطر بی آبی از بین برود 

چیزی برای امرار و معاش نداریم.
این کشاورز آستانه ای با اشاره به هزینه های سرسام آور کشاورزی، بیان کرد: با 
توجه به هزینه های کمرشکن کشاورزی، انتظار می رود دولت تسهیالت حمایتی 
در اختیار کشاورزان قرار دهد تا با انگیزه و توان بیشتری به این کار ادامه دهند.

باقرزاده با اشاره به تداخل آب کشاورزی با فاضالب شهری، این مسئله را بسیار 
بحران زا و غیر بهداشــتی عنوان و تصریح کرد: به قدری شرایط آب کشاورزی 
بحرانی است، که همین فاضالب های شهری هم پاسخگوی کشاورزان در تأمین 
آب نیســت.»علی مقصودی« شهردار این شهر در گفتگو با خبرنگار مهر »آبفا« 
را مســئول ساماندهی فاضالب های شهری دانست و اظهار کرد: آستانه اشرفیه 
سیستم تصفیه فاضالب شهری ندارد.مقصودی ادامه داد: نبود این سیستم سبب 
شده تا فاضالب های خانگی به انهار و رودخانه های حواشی شهر می ریزد که به 
مزارع ختم می شــود و همین موضوع نارضایتی عمومی را به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه »آبفا« باید در خصوص ساماندهی فاضالب های شهری پاسخگو 
باشد، افزود: مدیریت شــهری در زمینه ساماندهی فاضالب ها نقش مسئولیتی 
ندارد اما این روحیه وجود دارد که با آب و فاضالب در این راستا همکاری کند.

شــهردار آستانه اشرفیه با تاکید بر ســاماندهی فاضالب های شهری، این امر را 
مستلزم هزینه های هنگفت دانست و تصریح کرد: وقتی برای ساماندهی و تصفیه 
فاضــالب از مردم عوارض و هزینه دریافت می شــود متقاباًل باید خدمات دهی 
خوبی هم صورت گیرد.برای پیگیری موضوع به اداره آبفای شهرســتان آستانه 
رفتیم که البته با در بسته مواجه شدیم. »سید فخرالدین حزنی« که چند سالی 
اســت مدیریت آبفای این شهرســتان را بر عهده دارد، به بهانه محدودیت های 
استانی و عدم اجازه استان در پاسخگویی به سواالت خبرنگاران، از پاسخگویی 
شــانه خالی کرد و توپ و میدان را به روابط عمومی آبفای استان سپرد.اهمیت 
این موضوع و همچنین برای پیگیری مطالبات مردم، سراغ روابط عمومی آبفای 
استان گیالن رفتیم که تلویحاً صحبت های مدیر آستانه اشرفیه را تأیید کرد و 
گفت: مدیران شهرســتان ها اجازه پاسخگویی به سواالت خبرنگاران را ندارند و 

این موضوعات باید از صافی روابط عمومی استان عبور کند.
بعــد از چند روزی معطلی، روابط عمومی آبفای گیالن از قول »علیرضا غیاثی« 
معاون بهره برداری و توســعه فاضالب شرکت آب و فاضالب استان به سواالت 
پاسخ داد.معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آب و فاضالب گیالن در 
گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت سیستم فاضالب شهر آستانه اشرفیه، 
گفت: جمعیت این شــهر بر اســاس آخرین برآورد حدود 47500 نفر بوده که 
حدود 91.4 درصد جمعیت آن تحت پوشــش تأسیســات فاضالب سنتی قرار 
دارد.علیرضا غیاثی با بیان اینکه آستانه اشرفیه فاقد تصفیه خانه فاضالب است، 
اضافه کرد: فاضالب جمع آوری شده از طریق حدود 65 کیلومتر شبکه سنتی 
اجرا شــده توسط شهرداری در سنوات گذشته مستقیماً وارد انهار موجود شده 
و دفع می شــود.وی در پاسخ به این سوال که برای ساماندهی سیستم فاضالب 
این شــهر چه اقداماتی صورت گرفته است، افزود: شرکت آب و فاضالب گیالن 
پس از تأسیس، پیگیر ایجاد تأسیسات فاضالب در مراکز شهرستان های استان 
شــد و در این راستا ایجاد تأسیسات فاضالب این شــهر از سال 1372 دارای 
ردیف اعتباری است.معاون بهره برداری و توسعه فاضالب آبفای گیالن با اشاره 
به راهکارهای جلوگیری و ساماندهی فاضالب ها، بیان کرد: آبفا برای کاهش بار 
آلودگی فاضالب ورودی به انهار، با هماهنگی شهرداری در هنگام صدور پروانه 
ســاخت مالکان را ملزم به نصب ســپتیک )حوضچه فاضالب( قبل از اتصال به 
شــبکه فاضالب کرده است.غیاثی با بیان اینکه تا قبل از تأسیس شرکت آب و 
فاضالب گیالن جمع آوری و دفع فاضالب برعهده شهرداری ها بود، اضافه کرد: 
بر اساس قانون و پس از تشکیل شرکت آب و فاضالب این امر در عهده شرکت 

آب و فاضالب استان گیالن است.
معاون بهره برداری و توســعه فاضالب آبفای گیالن با بیان اینکه تاکنون پروژه 
تصفیه خانه آستانه اشرفیه 17.75 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، اضافه 
کرد: برای اجرای این پروژه تاکنون مبلغ 12۸ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته 
شــده است.غیاثی، کمبود اعتبار تخصیص بودجه را عمده دالیل عقب ماندگی 
پروژه طی سالیان گذشته عنوان کرد و گفت: محدودیت های اعتباری سبب شده 
تا این پروژه پس از گذشت بیش از 2۸ سال به نتیجه نرسد.وی همچنین اضافه 
کرد: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح ایجاد تأسیسات فاضالب آستانه اشرفیه، 
بر اســاس فهرست بهای امسال سازمان برنامه و بودجه کشور و قیمت های روز، 
10 برابــر معادل 220 میلیارد ریال، )بدون لحاظ تعدیل ســال های بعد( پیش 
بینی شــده است.مسئله کم آبی و همچنین تداخل فاضالب به انهار کشاورزی 
آســتانه اشرفیه بی ربط با اداره آبیاری نبود و با توجه به عدم پاسخگویی مدیر 
شهرســتانی با مدیر عامل آب منطقه گیالن گفتگو کردیم که وی در گفتگو با 
خبرنگار مهر با بیان اینکه آستانه اشرفیه نیازی به فاضالب و چاه ندارد، گفت: در 
آستانه اشرفیه برای تأمین آب کشاورزی حتی یک لیتر به خارج از شبکه حساب 
باز نکردیم و تمام مزارع این شهرستان با شبکه آبرسانی آبیاری می شوند.وحید 
خرمی به اســتفاده فاضالب در مزارع کشاورزی در آستانه اشرفیه واکنش نشان 
داد و بیان کرد: هر شخصی از فاضالب برای مصارف کشاورزی استفاده می کند 
تخلف کرده اســت و باید با آن برخورد جدی شــود.وی با اشــاره به رهاسازی 
فاضالب ها به کانال ها و انهار، این اقدام را آسیب جدی به محیط زیست دانست 
و افزود: هر شــهروند مسئول فاضالب خانه خویش است و فاضالب های شهری 

نباید در کانال ها و انهار رهاسازی شود.
در حالی که کشــاورزان از مشــکالت کم آبی و چالش های پیش رو می نالند و 
زمین های کشاورزی آنها ترک برداشته اما مسئوالن به جای پاسخگویی درست، 
شفاف و ارائه راهکاری مناسب، حرف های یکدیگر را نقد و رد می کنند.مسئوالن 
در حالی مســئله ورود فاضالب های خانگی به انهار کشــاورزی را رد می کنند 
که علیرغم روســتاهای حوالی شهر آستانه اشــرفیه مزارع روستاهای گیلده، 
امیرکیاسر و بندر کیاشهر با خطر آلودگی آب های کشاورزی مواجه است.انتظار 
می رود مسئوالن دنبال راهکار مناسبی برای برون رفت از این مشکالت باشند تا 
کشاورزان که تمام امیدشان به خوشه های طالیی برنج است، بیش از این متضرر 

سهل انگاری ها و اهمال کاری نشوند.

گزارش

وضعیت »پارســیلون« به عنــوان زخم کهنه 
صنعت لرســتان همچنــان در ابهام اســت، 
مســئوالن می گویند که تبدیل آن به منطقه 
ویژه اقتصادی هنوز قطعی نشده و این صنعت 

معطل حسابرسی ویژه است.
به گــزارش مهــر، تعطیلی و یــا نیمه فعال 
بودن واحدهای صنعتــی یکی از چالش های 
حوزه تولید و اشــتغال لرســتان محســوب 
می شــود، موضوعی که موجب شده بسیاری 
از فرصت های شــغلی در این استان از دست 
لرســتان واحدهای صنعتی بسیاری  برود.در 
وجــود دارد کــه روزگاری در نــوع خود از 
بهترین واحدهای اقتصادی در کشور محسوب 
می شدند، اما طی سال های گذشته و اخیر به 
دلیل برخی مسائل و مشــکالت این واحدها 
دیگــر آن پویایی گذشــته را ندارند و به طور 

عمده رو به تعطیلی رفته اند.
»پارســیلون« خرم آباد که همــواره از آن به 
عنــوان »زخم کهنــه« صنعت لرســتان یاد 
می شــود، سالهاســت که تعطیل شده است، 
مجموعه ای که کارگران زیادی در آن مشغول 
به کار بودند و ســهم خوبی در حوزه اشتغال 
و تولید لرستان بر عهده داشت.متأسفانه این 
کارخانه بعد از واگــذاری به بخش خصوصی 
دچار مشــکالت متعددی شــد و همین امر 
موجب تعطیلی و از کار بیکار شــدن بیش از 

دو هزار کارگر آن شد.
در ســال های اخیر پیگیری برای احیای این 
مجموعه صنعتی از ســوی برخی از مسئوالن 
لرســتان در دســتور کار قرار گرفت، یکی از 
روش هایی که برای احیا و فعالیت مجدد این 
مجموعه در دســتور کار قــرار گرفت، تبدیل 
شــدن آن به منطقه ویژه اقتصادی بود و در 

این راستا نیز هیئتی از سوی مجمع تشخیص 
مصلحــت نظام بــرای بررســی ظرفیت های 
کارخانــه »پارســیلون« خرم آبــاد و تبدیل 
شــدن این کارخانه به منطقه ویژه اقتصادی 
به لرستان ســفر کردند.بهمن جعفری رئیس 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در 
سخنانی با اشاره به آخرین وضعیت مجموعه 
»پارســیلون« خرم آباد با مهر اظهار داشــت: 
ایــن مجموعه قباًل متعلق به شــرکت »آتیه 
دماوند« بوده اســت و در ســال ۸2 به بخش 
خصوصی واگذار می شود.وی ادامه داد: بخش 
خصوصی نیز از اهلیت مالی و فنی الزم در این 
رابطه برخــوردار نبوده و در نهایت دوباره این 
مجموعه به شرکت »آتیه دماوند« بر می گردد 

و سرمایه گذار قبلی خلع ید می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان 
با بیــان اینکه االن ایــن مجموعه به صورت 
کنسرســیوم با بانک هایی که به این مجموعه 
طلب دارند در اختیار این شرکت است عنوان 
کرد: در نهایت در راســتای پیگیری مصوبات 
ســفر رئیس جمهور به لرســتان و همچنین 
حل و فصل مسائل و مشکالت این مجموعه، 
مصوبــه مربوط به این شــرکت در دو بعد در 
دســت پیگیری قــرار گرفت.جعفری تصریح 
کــرد: یک بعد در خصــوص راه اندازی واحد 
فعلــی و بعد دیگر این بوده که از این ظرفیت 
بــرای ایجاد منطقه ویــژه اقتصادی خرم آباد 

استفاده شود.
وی با بیــان اینکه برای ایجــاد منطقه ویژه 
اقتصادی در اســتان دو مصوبــه داریم، یکی 
در شهرستان بروجرد و دیگری در شهرستان 
خرم آبــاد گفت: این مناطــق ویژه اقتصادی 
هم دارای مصوبه دولت هســتند و هم مصوبه 

مجلس را دارند.رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت لرســتان با تاکید بر اینکه االن باید 
این مصوبات بــا اولویت بخش خصوصی اجرا 
شوند تا فرآیند عملیاتی شدن آنها فراهم شود 
گفت: شرکت »پارسیلون« یکی از متقاضیان 
اجرای منطقه ویژه اقتصادی خرم آباد است که 
درخواست آن اخذ شده و جلسات متعددی در 
بازه زمانی چهار ماه اخیر در رابطه با آن برگزار 

کرده ایم.
جعفــری تصریح کرد: ایــن مجموعه هنوز از 
سوی ســازمان مســئول به دبیر مناطق آزاد 
کشــور معرفی نشده اســت چرا که این امر 
مســتلزم ارائه مطالعات و مواردی اســت که 
هنوز به ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان و استاندار لرســتان ارائه نشده است، 
ما به عنوان یکی از گزینه های دارای ظرفیت 
بــرای ایجاد منطقــه ویژه اقتصــادی به این 
مجموعه نگاه می کنیم، اما هنوز قطعی نشده 

که این مجموعه منطقه ویژه اقتصادی است.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه واحــد فعلی 
»پارســیلون« نیز بیان داشــت: در این راستا 
موضــوع حسابرســی ویــژه مطرح شــده، 
بانک هایی که از ایــن مجموعه طلب دارند و 
به صورت کنسرسیوم این مجموعه را راهبری 
می کنند، مقرر شــده که بعد از ســفر رئیس 
جمهور ظرف شــش ماه حسابرســی ویژه در 
راســتای تعیین دارایی هــا، طلب ها و… را 
انجام دهند.رئیس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت لرســتان بیان داشت: در پایان خرداد 
ماه موضوع حسابرســی این مجموعه به اتمام 
رســیده، بعد از ایــن موضوع، ادامــه کار به 
کارشناســان رسمی دادگســتری ارجاع داده 
می شــود و کارشناسان دادگستری نیز نسبت 

به ارزش گذاری ســهم اقــدام می کنند و در 
نهایت بانک ها متناســب با میــزان طلبی که 
دارند از سهم برخوردار می شوند و متناسب با 
آن در راه اندازی مجموعه مشارکت می کنند.

جعفری با تاکید تاکید کرد: »پارســیلون« در 
سنوات گذشــته در زمینه نخ نایلون فعالیت 
می کــرده و االن نیــز برنامــه دارنــد که در 
صورت راه اندازی مجدد، نخ پلی اســتر تولید 
کند، تولید نخ پلی اســتر نیز مستلزم سرمایه 
گذاری های جدید اســت که شــرکت اظهار 
کرده نیاز به 160 میلیارد تومان تســهیالت 
برای تأمین نقدینگی و تعیین تکلیف مطالبات 

این مجموعه دارد.
وی تاکید کرد: اینها همه منوط به حسابرسی 
ویژه اســت که فعاًل در دست انجام است و در 

مرحله ارزیابی سهم و تعیین سهم قرار دارد.

مهرداد ویســکرمی نماینده مردم خرم آباد و 
چگنی در مجلس شــورای اســالمی نیز اخیر 
در ســخنانی با اشــاره به برگزاری جلســه 
با مدیرعامل پارســیلون و نماینده شــرکت 
حسابرسی اظهار داشــت: با اخذ دستور وزیر 
اقتصاد، بخشودگی جرایم مالیاتی از ۸0 درصد 
قبلی به 100 درصد رســیده است.وی افزود: 
حسابرســی ویژه این مجموعه در حال جمع 
بندی نهایی است.بنا بر این گزارش، در حالی 
»پارســیلون« خرم آباد چشــم انتظار تبدیل 
شدن به منطقه ویژه اقتصادی و یا راه اندازی 
مجدد مانده که مصوبه ســفر دولت سیزدهم 
به لرســتان را نیز در کارنامه خود دارد و باید 
منتظر ماند و دید کــه آیا چرخ تولید در این 
واحد صنعتی دوباره بعد از ســال ها به حرکت 

در می آید یا نه.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن، 
از ابتالی شش گیالنی به تب کریمه کنگو خبر داد و گفت: 
23 مورد در شــش شهرســتان مورد بررسی قرار گرفتند.
اسماعیل نورصالحی در گفت وگو با ایسنا، از مشاهده موارد 
مشــکوک ابتال به تب کریمه کنگو در شــش شهرستان 
گیالن خبر داد و اظهار کرد: 23 نفر با توجه به عالئم اعالم 
شــده مورد بررســی و آزمایش از نظر ابتال به تب کریمه 

کنگو قرار گرفتند.
وی موارد بررسی شده را در شهرستان های رودسر، املش، 
سیاهکل، رشــت، رودبار و لنگرود دانست و افزود: 1۸ نفر 

در شهرستان رودسر، یک نفر در شهرستان املش، یک نفر 
در شهرســتان سیاهکل، یک نفر در شهرستان رشت، یک 
نفر در شهرســتان رودبار و یک نفر در شهرستان لنگرود 

بررسی شدند. 
سرپرســت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
با بیان اینکه 12 تســت منفی و پنج تســت تحت بررسی 
قــرار دارد، گفت: نتیجه تســت شــش نفر ابتــال به تب 

خونریزی دهنده کریمه کنگو را نشان می دهد.نورصالحی 
از خانواده ها خواســت حتما از اماکن بهداشتی مورد تایید 
دانشگاه علوم پزشکی استان گوشت دام خریداری کنند و 
گفت: مردم از خرید گوشت دام زنده و مصرف بالفاصله آن 
خودداری کنند، زیرا گوشــت دام حتما باید بعد از کشتار 
در دمای یخچال نگهداری شــود که مورد تایید ســازمان 
دامپزشــکی اســت.وی همچنین از دامداران و افرادی که 

دام و گوشــت دام ارتباط دارند خواست نکات بهداشتی از 
جمله پوشیدن دســتکش در زمان تماس با دام و گوشت 
آن و ترشحات خونی را رعایت کنند و یادآور شد: این تب 
خونریزی دهنده بوده و افرادی که با دام ســر و کار دارند 

باید به عالئم توجه کنند.
سرپرســت معاونت بهداشتی علوم پزشــکی با بیان اینکه 
ســرایت تب کریمه کنگو به انســان از طریق ترشــحات 
فرد بیمار نیز امکانپذیر اســت، عنوان کرد: مردم از خرید 
غذاهای گوشــتی جاده ای نیز پرهیز کنند و حتما بعد از 

خریداری گوشت آن را در یخچال نگه دارند.

رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گچساران 
از اکتشافات معماری جدید برجای مانده از دوران ساسانیان 
در محدوده ســد چم شیر این شهرســتان خبرداد.رحیم 
خردمند در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، گفت: مرحله پایانی 
طرح کاوش نجات بخشــی محدوده سدچم شیر گچساران 
هم اکنون در حال اجرا است که این عملیات کاوشگرانه آثار 
باســتانی با فاصله از محل احداث سد چم شیر شهرستان 
گچســاران و توســط یک تیم ُمجرب و البته بــا مجوز از 
پژوهشکده باستانی کشور و یگان حفاظتی استان کهگیلویه 
وبویراحمد، در حال تحقیق و کشــف آثــار مدفون در این 
محدوده اند.وی با بیان اینکه یافته های این تیم در دو تپه و 
طی سه مرحله کاوشگری به دست آمده است، اظهار داشت: 

در یکی از تپه ها زمینه اکتشافات معماری انجام شده و سه 
دوره معماری در این کاوش هم به دست آمده است.رئیس 
میراث فررهنگی، گردشــگری و صنایع دستی شهرستان 
گچساران افزود: دوره اول اکتشافات مرتبط به دوره عشایری 
امروزی، دوره دوم مرتبط با ســده های میانه اسالمی و دوره 
ســوم و در واقع دوره آخر مربوط به دوره ساســانی است.
خردمند با تشــریح برخی ویژگی های اکتشــافات صورت 
گرفته، خاطرنشــان کرد: در یافته های معماری، دیواره ای 
که از دوران ساســانی به دست آمده پهن تر از دیواره های 

دوره های دیگر است و دو طرف دیواره دوسنگ بزرگ قرار 
دارد که میانه دیوار، قلوه ســنگ کار شــده و عرض دیواره 
هم 75 سانتیمتر اســت.وی با تاکید براینکه این نماد بارز  
معماری دوره  ساســانی است، ادامه داد: معماری به دست 
آمده در الیه دوم کاوش این تپه، معماری اسالمی با قطری 
کمتر و مالت گچ است.رئیس میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی گچساران گفت: در کاوش تپه دوم، مقدار 
زیادی ســفال به دســت آمده که مربوط به دوره ساسانی 
و اســالمی بوده و البته در این اکتشاف ظرف کاملی کشف 

نشــده و جنس اشیاء سفالینه است که موارد شاخص جدا 
شــده و جهت ثبت مشــخصات نهایی و تشخیص درست، 
وارد جدول می شــود.خردمند افزود: با ُشستن ُسفال های 
شــاخص، شاموت و میزان مدتی که ســفال در کوره بوده  
و دوره تاریخی اش مشخص می شود.به گزارش ایلنا، طرِح 
ســد و نیروگاه 176 مگاواتی چم شــیر در 25 کیلومتری 
جنوب شرقی شهر دوگنبدان )گچساران( مرکز شهرستان 
گچساران در استان کهگیلویه و بویر احمد، قبل از پیوستن 
رودخانه خیرآباد به رودخانه زهره در مجاورت محلی به نام 
تنگه چم شــیر نزدیک به مرز استان بوشهر احداث خواهد 
شد. سد چم شــیر پنجمین سد بزرگ کشور ایران خواهد 

بود.

ازطرحمنطقهویژهاقتصادیچهخبر؟
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