
شهرستانها   7پنجشنبه 10  آذر   1401- 6 جمادی االولی 1444 - 1 دسامبر 2022 - سال بیست  و یکم - شماره  5870

بیش از یک دهه از تصویب احداث پتروشیمی ها 
در فــارس می گذرد. آن زمــان که دولت نهم 
مجوز احداث 11 پتروشیمی را در استان صادر 
کرد؛ رویای صنعتی شدن فارس با بهره گیری 
از ظرفیت های حوزه پتروشــیمی ها را در سر 
می پروراند اما امروز و بعد از گذشت نزدیک به 
13 سال، دولت سیزدهم هم هنوز نتوانسته گره 
ای از مشکالت پتروشیمی های استان باز کند.به 
گزارش ایلنا، رویای صنعتی شدن فارس تا آنجا 
پیش رفت که بسیاری از پتروشیمی های کشور 
خیلی دیرتر از پتروشــیمی های فارس مجوز 
گرفتند امــا امروز برخی از آنها بیش از 2 هزار 
نیروی کار دارند.پتروشــیمی های فارس از روز 
اول با مشکالت تأمین خوراک ، تأمین آب مورد 
نیاز و جانمایی نادرســت مواجه بودند و هرچه 
پیش رفت این مشکالت نه تنها حل نشدند که 
با خشکســالی فارس و نیاز به تامین آب مورد 
نیاز عرصه برای ســاخت پتروشیمی در استان 
تنگ تر شد.در چند ســال گذشته خبرهایی 
از انتقال پتروشــیمی و نیروهای کار  از فارس 
به شهرهای جنوبی کشور هم به گوش رسیده 
است که مدیران استان این موضوع را رد نکرده 
اند.حاال اما در آخرین اظهار نظرها نمایندگان 
استان از نداشتن اراده سرمایه گذار برای احداث 
و راه اندازی پتروشــیمی های فارس خبر داده 
انــد و می گویند راه اندازی پتروشــیمی صرفه 
اقتصادی برای سرمایه گذار ندارد و هزینه خرید 

تجهیزات پتروشیمی ها باالست.
عضــو کمیســیون انــرژی مجلس بــا بیان 
اینکــه  برای جویا شــدن آخریــن وضعیت 
پتروشــیمی های فارس باید به ســراغ مدیران 
عامل آن ها رفت، می گویــد: در حال حاضر 4 
پتروشــیمی فیروز آباد، فسا، جهرم و داراب در 
اســتان فارس در خط اتیلن مرکز وجود دارد.
فریدون عباســی در گفت و گو با ایلنا با اشاره 
به اینکه  باید موضوع پتروشیمی و احداث آن را 
به عنوان تبلیغاتی برای ورود به مجلس خارج 
کرد ، می افزاید: افــراد و کاندیداها نباید وعده 
ساخت و راه اندازی پتروشیمی را بدهند ؛ قطعا 
فردی که وعده راه اندازی پتروشیمی را می دهد 
قصد دســت کشــیدن از وظایــف نمایندگی 
یعنی قانونگذاری و نظــارت بر قوانین را دارد.
عضو مجمع نمایندگان فارس با بیان اینکه راه 

اندازی پتروشیمی در حیطه و وظایف استاندار و 
معاونان او است، خاطر نشان می کند: قطعا این 
افراد باید در مسائل و موضوعاتی مانند سرمایه 
گذاری و کار اجرایی اظهار نظر کنند  و در این 
شــرایط نیاز است تا مسئولیت ها تفکیک شود 
و نمایندگان در حد توان باید به تســهیل این 

موضوعات کمک کنند.
عضو کمیســیون انرژی با اشاره به اینکه قطعا 
احداث و ایجاد پتروشــیمی بر عهده ســرمایه 
گذار اســت، بیان می کند: قطعــا موضوع آب 
جزو بخش فنی احداث پتروشیمی است و طبق 
شواهد نداشتن اراده سرمایه گذار باعث شده تا 
پتروشیمی های فارس راه اندازی و احداث نشود.
نماینده کازرون و کوه چنار با اشــاره به اینکه 
متاســفانه در حال حاضر ســرمایه گذار بدون 
پول اقدام به گرفتن زمین های پتروشیمی کرده 
اســت و تالش می کند تا با روش های دیگر و 
بدون پول صاحب پتروشیمی شــود، می افزاید: 
ســرمایه گذاران ســرمایه زیادی را در احداث 
پتروشــیمی هزینه نکرده اند و تنها با دریافت 
زمین عملیات خاکــی انجام داده ند که ارزش 
آن را هم بســیار گران تمام کرده اســت.عضو 
کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه تسطیح 

و فنس کشــیدن برای ایجاد پتروشیمی امری 
ساده اســت، ادامه می دهد: حتی در بعضی از 
پتروشیمی ها ســرمایه گذار سوله و ساختمان 

اداری هم احداث کرده است.
نماینده کازرون و کــوه چنار با بیان اینکه بی 
شک تجهیزات پتروشیمی ها از موضوعات مهم 
و اساسی است که بعضا هزینه خرید تجهیزات 
حدود 250 الی 300 میلیون دالر اســت و این 
هزینه در بعضی از پتروشــیمی ها زیاد تر است 
و به 750 الی 800 میلیون یورو هم می رســد، 
می گوید: ســرمایه گذاران تصمیمی در بخش 
تامین تجهیزات نکرده اند و تا زمانی که سرمایه 
گذاران 40 درصد پیشــرفت فیزیکی نداشته 
باشند شرکت پتروشیمی نمی تواند خط لوله را 
احداث کند و خوابانــدن لوله در زیر زمین به 
دلیل عمر آنها و بدون هیچ پیشــرفتی مشکل 
ایجاد می کند.وی با اشــاره به اینکه متاسفانه 
نبود اراده و پول توسط سرمایه گذار باعث شده 
تا گره ای در 4 پتروشــیمی فارس ایجاد شود، 
بیان می کند: در شــرایط فعلی سرمایه گذاران 
عنوان کرده انــد که با تغییر، طــرح فعالیت 
شان را به ســمت پایین دست سوق می دهند 
و محصوالت خود را از عســلویه وارد و ســبب 

اشتغالزایی می شوند.
عباسی با اشــاره به اینکه وضعیت پتروشیمی 
 ممسنی و کازرون  از 4 پتروشیمی مذکور جدا 
اســت، ادامه می دهد: خط پتروشیمی ممسنی 
از گچســاران وارد می شــود و مقرر شده 300 
هزار تن پلی اتیلن در پتروشیمی های ممسنی 
و کازرون مصــرف و در نهایت این محصول در 
پایین دســت تولید شــود که متاسفانه بازهم 
ســرمایه گذار اراده ای برای این امر نداشــته 
اســت.عضو کمیســیون انرژی مجلس با بیان 
اینکه مشکل آب و لوله پتروشیمی کازرون قرار 
است از سد نرگسی تامین شود، می گوید: برای 
فعالیت پتروشیمی ممســنی هم فرماندار قول 
داده که موضوع آب آن را حل کند.وی با اشاره 
به اینکه پتروشــیمی کازرون مشکل آب ندارد، 
می افزاید: قطعا نورآباد ممســنی هم می تواند 
پتروشــیمی اش را به ســمت کازرون بیاورد تا 
از تجهیزات جانبی پتروشیمی کازرون استفاده 

کند و نیروی کار را از ممسنی تامین کند.
نماینده کازرون و کوه چنار با اشــاره به اینکه 
مشــکلی در احداث پتروشیمی کازرون نداریم، 
ادامه می دهد: در حال حاضر ســهامدار عمده 
این پتروشیمی ) شرکت پترول( عنوان کرده که 

پول ندارد و مقرر شــده که سهام این شرکت 
به هلدینگ خلیج فارس انتقال یابد و در انتها 
اقــدام به راه اندازی آن کند.عضو کمیســیون 
انرژی مجلس با اشاره به اینکه در شرایط فعلی 
راه انــدازی پتروشــیمی صرفه اقتصادی برای 
ســرمایه گذار ندارد، ادامه می دهد: متاسفانه 
طرح ها بدون امکان سنجی و راه اندازی نشدن 
در سر موعد مقرر باعث شده تا قیمت ها افزایش 
یابد که در نهایت تصمیم گیری برای ســرمایه 
گذاران را دشــوار کرده است.وی با بیان اینکه 
مشکلی در تامین نیروی انسانی برای راه اندازی 
پتروشیمی ها نداریم، یادآور می شود: بی شک 
نیروهای متخصص برای پتروشیمی ها در استان 
فارس وجود دارد و در حال حاضر بســیاری از 
نیروهای کار استان به مناطقی مانند عسلویه و 

پارسیان می روند.
نماینده شیراز و زرقان نیز  در گفت و گو با ایلنا 
با بیان اینکه در حال حاضر طراحی و اقدامات 
مقدماتی پتروشیمی های خط اتیلن مرکزی در 
حال انجام است، می گوید: طبق مصوبه دولت 
طراحی مجدد دو پتروشیمی پسا جهرم، داراب 
و پتروشیمی فیروز آباد در پایین دست  باید هر 
چه زودتر به بهره برداری برسد.جعفر قادری با 
اشاره به اینکه متاسفانه هلدینگ خلیج فارس 
سرمایه گذار پتروشیمی های کازرون و ممسنی 
مردد شده اســت، می افزاید: امیدواریم که این 
هلدینگ جهت ادامه کار و بهره برداری از این 
مجموعه ها مشکلی نداشته باشد و نمایندگان 
دو شهرستان پیگیر  بیشتر مشکالت مربوط به 
این دو مجموعه باشند.عضو کمیسیون برنامه 
و بودجــه در ادامه با بیــان اینکه  نمایندگان 
در حوزه انتخابیه موضوع پتروشــیمی را دنبال 
می کننــد، بیــان می کند: نماینــدگان حوزه 
انتخابیه ها توانستند مشکالت پتروشیمی های 
چهارگانه را حل کنند.قادری با اشاره به اینکه 
زمانی که پتروشیمی ها از پساب استفاده کنند 
به هیــچ وجه در تامین آب با مشــکل مواجه 
نمی شــوند، و حتما هم قرار نیســت که این 
صنعت از آب شرب استفاده کند، خاطر نشان 
می کند: در حال حاضر باید آب شــرب صرف 
مصارف مردمی شود و آبی که از عسلویه می آید 
به شــرکت آبفا تحویل دهیم و از پســاب این 

شرکت  در حوزه پتروشیمی استفاده کنیم.

مشکالت سیزده ساله پتروشیمی های استان فارس

پتروشیمی های فارس در حد نصب تابلو ماندند
هشدار دامپزشکی آذربایجان غربی به مرغداران 

در پی افت دما
مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی با توجه به شروع فصل سرد و افت دما در 
استان به مرغداران درباره رعایت تمام الزم به منظور جلوگیری از بیماری های 
تنفسی طیور و آنفوالنزای پرندگان هشدار داد.سید امید خلیل زاده در گفت و 
گو با ایلنا، با بیان اینکه کاهش دما احتمال شیوع بیماری های ویروسی طیور 
از جملــه بیماری آنفوالنزای فوق حاد پرندگان را به شــدت افزایش می دهد 
گفت: با توجه به ماندگاری بیشتر این ویروس ها در هوای سرد، احتمال انتقال 
آنها از نقطه ای به نقطه دیگر افزایــش می یابد؛ بنابراین رعایت اصول امنیت 
زیســتی در واحد های مرغداری بسیار حائز اهمیت اســت.خلیل زاده افزود: 
استرس سرمایی، طیور را در معرض عوامل ویروسی و باکتریایی بیماری زای 

تنفسی قرار می دهد که باید جدی گرفته شود.
وی بــه عالئم بیمــاری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شــامل افزایش تلفات، 
بی حالی شــدید، پژمردگی و دور هم جمع شــدن گله اشــاره کرد و افزود: 
مرغداران باید با مدیریت صحیح سیستم گرمایش سالن های مرغداری، تأمین 
رطوبت نسبی ســالن ها و تهویه کافی، شــرایط به وجود آمدن استرس های 
حرارتی را از بین ببرند و به یاد داشته باشند که بهداشت تردد افراد، وسایل و 
نهاده ها، شرط اصلی جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا است.خلیل زاده اضافه 
کرد: واکسیناسیون طیور بر اساس دستورالعمل های دامپزشکی ایمنی ماکیان 
پرورشــی را در مقابل بیماری ها افزایش و شدت عوارض سندرم های تنفسی 

را کاهش می دهد.
مدیر کل دامپزشــکی استان خواستار رعایت دقیق موازین بهداشتی از سوی 
مرغداران، تشدید کنترل در کشــتارگاه ها به منظور اتخاذ تدابیر الزم جهت 
پیشــگیری از بروز بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، اقدامات کنترلی در 
مبادی ورودی به اســتان، تشدید کنترل درکشتارگاه های طیور از جنبه های 
بررســی گواهی های حمل بهداشتی، شستشــوی قفس های های حمل مرغ 
زنــده و خودروهای حمل محموله های مرغ زنده اعزامی  به کشــتارگاه و نیز 
آمادگی تیم های معدوم ســازی با توجه به ضرورت اقدام ســریع و همچنین 
هماهنگی های الزم با دســتگاه های فرابخشی تاکید کرد.وی در این هشدار از 
مرغداران خواسته است در صورت بروز بیماری های تنفسی در گله های طیور 
پرورشــی، مراتب را بالفاصله به ادارات دامپزشکی شهرستان ها اطالع دهند؛ 
چرا که با اطالع رسانی به موقع می توان از گسترش احتمالی بیماری ها با یک 
اقدام ســریع و به موقع جلوگیری کرد.خلیل زاده در پایان خاطرنشــان کرد: 
امحای صحیح الشــه های تلف شده طیور در داخل مرغداری ها،از گسترش و 

پراکنده شدن عوامل بیماری زا جلوگیری می کند.

بوی تعفن زباله بندرعباس را فرا گرفته است
عضو شــورای اسالمی شــهر بندرعبــاس در خصوص وضعیــت جمع آوری 
خودروهای فروش میوه دوره گرد و جمع آوری زباله تذکراتی را به شهرداری 
بندرعباس داد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، اســماعیل بواشه عضو 
شورای اسالمی شــهر بندرعباس با بیان اینکه متاسفانه شهر وضعیت خوبی 
ندارد، گفت: وضعیت خودروهای میوه فروش نابســامان اســت، اگر شما در 
سطح شهر تردد کنید، خواهید دید که خودروهای فروش میوه) وانت بارهای 
دوره گرد( در بلوارهای اصلی شهر، پارک ها و میادین، ورودی و خروجی های 

شهر پر شده است.
او ضمن تذکر به شــهرداری، گفت: شهرداری بندرعباس برنامه ریزی الزم را 
درخصــوص جمع آوری خودروهای میوه فروش دوره گرد را در اولویت اصلی 
خود بگذارد چرا که همین امر باعث ایجاد مشــکالتی برای شــهروندان شده 
است.بواشــه گفت: حضور وانت های فروش میوه در جای جای شهر عالوه بر 
ایجاد گره ترافیکی، تصادف، آلودگی ، نازیبا بودن چهره شهر ، اشغال معابر و 
مزاحمت برای عابران باعث به خطر افتادن جان شــهروندان از لحاظ ایمنی و 

سالمت از جمله مشکالتی است که برای شهروندان ایجاد می کند.
عضو شــورای اسالمی شــهر بندرعباس گفت: دســتگاه های مســئول چون 
فرمانــداری بندرعباس و پلیس راهور همکاری الزم را در این زمینه داشــته 
باشند و مدیریت پیشگیری از رفع تخلفات شهری شهرداری نیز چاره ای جدی 
بیندیشــد. او گفت: وضعیت جمع آوری زباله در شهر وضعیت مناسبی ندارد، 
همه ســر خود را مانند کبک در برف فرو کرده و صحبتی نمی کنند، وضعیت 
جمع آوری زباله افتضاح اســت بوی تعفن همه شهر را گرفته، خواهشمندم 

اعضای شورا و شهرداری به این موضوع، به صورت جدی ورود کنند.
بواشــه گفت: ساعت جمع آوری زباله ۹ شب هست اما در طول شبانه روز در 
ســطح شهر و بعضی از بلوارهای اصلی و خیابان ها و محالت شهر بندرعباس 
شــاهد دپوی زباله هستیم. متاسفانه شــهرداری بندرعباس نظارت خوبی بر 
شرکت های پســماند و جمع آوری زباله نیز، ندارد.عضو شورای اسالمی شهر 
بندرعباس گفت: حضور زباله گردها نیز در شــهر زیاد شــده، روزانه بالغ بر 
دو سه بار توســط زباله گردها، مخزن زباله کنکاش می شود و زباله های قابل 
بازیافت را جمع آوری می کنند. در این زمینه نیز شــهرداری برای زباله گردها 

اقدام جدی داشته باشد.
او گفت: شــهرداری، طرح جامعی را برای جمع آوری پســماند و زباله داشته 
باشد، و آموزش شــهروندی که مهم ترین رکن اصلی کاهش زباله و تفکیک 
از مبداء اســت در اولویت قرار گیرد. بواشــه گفت: ما طرح تپش در راستای 
آموزش شــهروندی و تفکیک زباله از مبداء در شهرداری بندرعباس داشتیم 
که اکنون این طرح کامال تعطیل شــده، کاهش تولید زباله در ســطح شهر، 
تفکیک زباله از مبدا و کاهش شیرابه های زباله، تولید کمپوست و از بین بردن 
زباله گرد می تواند در راســتای اهداف طرح جامع پسماند باشد که در صورت 
اجرای این طرح اتفاق خوبی در شــهرداری رقم خواهد خورد.عضو شــورای 
اسالمی شــهر بندرعباس گفت: در هر صورت وضعیت شــهر وضعیت خوبی 
نیست، مسئولین در شهرداری به خود بیایند، بارها و بارها در این خصوص به 
معاون خدمات شهری و شهردار در جلسات متعدد و کمیسیون ها گفته ام، اما 

هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

درختان افتاده و شکسته جنگل های مازندران
 جمع آوری نشده است

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری مازندران انباشــت و جمع آوری نشدن 
درختان افتاده و شکســته را در زمان سیالب و آتش سوزی ها مشکل و مانع 
اساســی بیان کرد و خواستار جمع آوری آنها شــد.به گزارش خبرنگار مهر، 
حسینعلی محمدی در جلسه مدیریت بحران استانداری مازندران با تاکید بر 
تسریع در جمع آوری درختان افتاده و شکسته در سطح جنگل اظهار داشت: 
وجود این درختان یکی از دالیل انســداد مسیل ها و تخریب ها در سیالب به 
شــمار می رود.وی با اظهار اینکه در بسیاری از ســیالب ها با چالش انباشت 
چوب و درختان افتاده و شکسته روبرو هستیم، افزود: 23 سازه و پل ارتباطی 
غیراستاندارد در استان وجود دارد و انباشت چوب و گل والی آسیب پذیری 

را بیشتر می کند.
وی با بیان اینکه مصوبه جمع آوری درختان افتاده و شکســته اجرایی نشده 
اســت خواســتار تدبیر منابع طبیعی برای اجرای این مصوبه شد.محمدی با 
اظهار اینکه چوب های فرسوده هم در زمان سیالب و هم آتش سوزی مشکل 
ایجاد می کند، بازنگری در طرح تنفس جنگل را از ضروریات بیان کرد.مهرداد 
خزایی مدیرکل منابع طبیعی مازندران - نوشهر نیز با اظهار اینکه تاکنون هزار 
و 705 مترمکعب درختان افتاده و شکســته از سطح جنگل برای جمع آوری 
نشــانه گذاری شده اســت، افزود: این درختان و چوب آالت در چهار منطقه 
نشانه گذاری شده است. وی ادامه داد: چوب آالت سه منطقه در قالب مزایده 
برای فروش برنامه ریزی شده اســت و طبق قوانین برای فروش چوب آالت 
افتاده باید در قالب مزایده اقدام شــود.وی همچنین با اظهار اینکه بسیاری از 
پل ها ضوابط فنی را ندارند، گفت: بســیاری از چوب آالت هنگام بروز سیالب 

در پشت سدها و پل ها انباشته می شوند.

اخبار کوتاه

بروز تصادفات فراوان، فــوت و جرح و گاهی 
مواقع انحراف برخی از ماشین ها در پل راوند 
باعث ایجاد نارضایتی بسیار شدید بین مردم 
این بخش از شهرســتان کاشان شده است.به 
گزارش خبرنگار ایلنا از کاشان، راوند در مسیر 
جاده قدیم کاشــان به قم و آزاد راه امیر کبیر 
واقع شده است و هر ساله و در مراسم سنتی 
مذهبی قالیشویان، فصل بهار و موسم شکفتن 
گل محمدی و برگزاری جشنواره  گل و گالب، 
محل عبور و مرور بسیاری از هموطنان است 
که قصد ســفر به شــهر های خوش آب و هوا 
مانند قمصر،نیاسر و بَرُزک را دارند.راوند نقطه 
ارتباطی رو ستاهای زیادی با محور منتهی به 
اصفهــان و مرکز شهرســتان و یا تهران و قم 
و برعکس اســت که تقاطع غیر همسطح پل 
راونــد واقع در انتهای بلوار شــهیدان اردهال 
تسهیل و تسریع  بخشــی از این رفت و آمد 

را عهده دار است.
فرماندار ویژه کاشان با بیان اینکه طرح نهایی 
اجرای دهنه دوم پــل راوند به عنوان یکی از 
مطالبات و دغدغه های مردم انجام و قرار بود 
ســاخت آن با اعتبار تخصیص یافته شــروع 
شــود به ایلنا می گوید: بهره مندی از نظرات 

کارشناسان امر و رعایت اصول فنی باید انجام 
شود، چرا که ممکن است مسئله ای  که بیش 
از دو دهه گریبانگیر مردم است مجددا تکرار 
هرچند  می افزاید:  زارعی  شود.محمدشــریف 
ممکن است آزاد سازی های مجاور این پل به 
دلیل تراکم تاسیسات مانند لوله آب بر گران 
تمام شــود، ولی مخالف ساخت یک دهنه پل 
در کنار پل قدیمی بوده و اعتقاد برســاخت دو 
دهنه پل جدید به شــکل رفت و برگشــتی 

هستیم . 
به گفته رئیس شــورای شهرستان کاشان نیز 
افتتاح پل غیر اســتاندارد و نا ایمن راوند در 
سال های گذشته تا کنون عالوه بر اینکه سبب 
زخمی شدن صد تن از همشهریان و مسافران 
عبوری شــده، مرگ بیــش از ۶0 نفر را  رقم 
زده اســت.جواد حاجی قدیری می گوید: اگر 
چــه این پل به نام راوند اســت، ولی در طول 
سال محل آمد وشد تمامی مردم ایران که قصد 
زیارت امامزاده ســلطان علی ابن امام محمد 
باقــر)ع( را دارند، بوده و یا  اهالی و ســاکنان 
روســتاهای منطقه نیاسر و برزک از آن برای 
سفر  به کاشان استفاده می کنند.رئیس پلیس 
شهرستان کاشان در تشــریح و توصیف  پل 

غیر همســطح راوند کاشــان این گونه اعالم 
می کند که  قابلیت استفاده حتی برای مسیر 
یک طرفه رفت و یا برگشت را هم ندارد، چرا 
که زمان احداث آن زیر ساخت ها و تمهیدات 

ایمنی برای آن در نظر گرفته نشده است.
سرهنگ ایرج کاکاوند معتقد است پل مذکور 
دارای ایرادات هندســی و فنی زیادی بوده و 
بــا توجه به عرض کمی که زمــان اجرا  برای 
آن پیش بینی شده، هرگز نمی تواند مسیری 
مطمئن برای رفت و آمد و یا کاهش تصادفات 
منجر به فوت و یا آسیب های جرحی و مادی 
شــود.نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان 
هــم ضمن تاکید بــر اســتفاده از  نظرات و 
رهنمودهــای کارشناســان حــوزه راه تاکید 
می کند :هم اکنون مــردم قضاوت هایی برای 
ســازندگان قدیم این تقاطــع  دارند و برای 
اینکــه ســال های بعد همیــن حرف ها برای 
امروز ما نباشــد می بایست احداث اصولی پل 
مد نظر قرار بگیرد.حجت االســالم سیدسعید 
حسینی می گوید:حدود یک هزار میلیارد ریال 
برای ساخت پل جدید در محل در نظر گرفته 
شده که کفاف دو دهنه پل رفت و برگشتی را 
نمی کند، ولی اگر قرار باشــد یک  دهنه دیگر 

در کنار پل فعلی ساخته شود و شرایط همان 
پل قبلی را داشته باشد همان بهتر که ساخته 
نشــود.تقاطع غیر همسطح راوند که به شکل 
رو گذر از آزاد راه امیر کبیر عبور می کند و در 
گذشته میلیارد ها تومان برای اجرای آن هزینه 
شده است، هم اکنون به یک مشکل و دغدغه  
بزرگ برای اهالی راوند تبدیل شده است.بروز 

تصادفــات فــراوان، راه بندان های طوالنی در 
روزهای خاص ســال و  گاهــی افتادن برخی 
از ماشــین ها از باالی این پل به پایین، باعث 
ایجاد نارضایتی بسیار شــدید بین مردم این 
منطقه شــده اســت و ساکنان شــاهد فوت 
رانندگانی هســتند که اغلب ناآشنا با مسیر، 

عبوری و یا اهل کاشان نیستند.

بعد از همه گیری کرونا، گردشــگری اصفهان 
داشت به اندک فروغی جان می گرفت اما باز در 
پیچ تند رخدادهای اخیر اسیر شد.به گزارش 
ایرنا، بهار امســال روی خوش به گردشــگری 
اصفهــان نشــان داد؛ آمار ها در ایــن دوران 
حکایت ها از بازدیــد یک میلیون و 310 هزار 
و 1۶0 نفر از بنا های تاریخی اســتان داشت؛ 
تابســتان هم می رفت تا اصفهان با ثبت 512 
هزار و ۹8 بازدید از آثار تاریخی سالم دلپذیری 
به پاییز داشته باشد، اما به یکباره ورق برگشت 
و با ناآرامی های اخیر باز گردشــگری بر قامت 
خود لرزید. این بار بیش از 80 درصد تور های 
خارجی لغو شــد و ظرفیت اشــغال هتل ها تا 
15 درصد ریــزش کرد.اقامتگاه های بوم گردی 
هم بــه گفتــه نایب رئیس جامعــه حرفه ای 
اقامتگاه های بوم گردی، با همه مشــکالتی که 
به واســطه قیمت های زیاِد حامل های انرژی و 
نبود گردشــگر داشــتند، به سختی شرایط را 
تحمل و روی پای خود ایستاده اند.با این وجود 
هنوز اعالم رسمی از برآورد خسارت ها در عرصه 
گردشگری اســتان اصفهان اعالم نشده است، 
اما گفتگو با فعاالن گردشــگری در تاسیسات 

اقامتی نشــان از آن دارد که بــا همه در های 
امیدی که بعــد از فروکش کردن همه گیری 
کرونا بر رویشان گشوده شده بود، در آغاز پاییز 
امســال دوباره با در های بسته مواجه شده اند.
مطابق با گفته های معاون گردشگری اداره کل 
میراث فرهنگی گردشــگری و صنایع دستی 
اســتان اصفهان در ۶ ماه اول سال 1401 آمار 
گردشــگران داخلی که در هتل های اصفهان 
اقامت داشته اند، حدود 350 هزار نفر و تعداد 
افرادی که از بنا های تاریخی استان دیدن کرده 
اند چهار میلیون نفر بوده است.همچنین در این 
دوره 38 هزار گردشگر خارجی وارد استان شده 
انــد. آمار هایی که حاال با لغو تور های خارجی، 
حدود هشــت هزار نفر از گردشــگرانی که در 
هتل ها و مراکز اقامتی اصفهان می توانســتند 
اقامت داشته باشند، کاســته و به این ترتیب 
حاال ظرفیت اشــغال هتل های اصفهان از 40 
تا ۶0 درصد در ۶ ماه اول ســال به 15 درصد 
رسیده است.»گردشگری اصفهان پس از عبور 
پرهزینه از بحران کرونا با شــوق ســفری که 
ایجاد شده بود، در حال بازیابی خود بود، اما با 
رخداد های اخیر باردیگر ضربه خورد و ظرفیت 

اشــغال هتل ها به 15 درصــد کاهش یافت.« 
به گفتــه رییس جامعه هتلداران اصفهان تنها 
آماری که در این شرایط می توان به آن رجوع 
و شــرایط این روز های گردشگری اصفهان را 
بــرآورد اجمالــی کرد.به گفتــه کریم بیگی، 
جریانات اخیر، دوباره گردشــگری اصفهان را 
بعد از پشت سر گذاشتن دوران کرونا، به شدت 
تحت تأثیر قرار داده است: قریب به 80 درصد 
تور های خارجی که به طور عمده در مهر و آبان 
هرسال به ایران و اصفهان می آمدند، لغو شد و 
این اتفاق مبین این اســت که ضربه شدیدی 
به بخــش اقامتی و کلیــه بخش های صنعت 
گردشگری اصفهان خورده است.بیگی با اشاره 
به فراز و نشــیب هایی که در طول چند سال 
اخیر، گردشگری و ازجمله بخش اقامتگاه های 
اصفهان از سر گذرانده اند، گفت: فعاالن عرصه 
گردشگری هر زمان با مسائلی روبه رو هستند 
و هنوز مشــکالت قبلی حل نشده یا به محض 
عبور از آن ها و رســیدن به یک تعادل نسبی، 
اتفاق جدیدی رخ می دهد که بسیاری از آن ها 
را دچار ورشکستگی می کند.آن طور که رئیس 
اصفهــان می گوید، ظرفیت  هتلداران  جامعه 
اشغال هتل های اصفهان تا قبل از وقایع اخیر 
بین 40 تا ۶0 درصد بوده است، اما حاال آمار ها 
نشان از اشغال 15 درصدی هتل های اصفهان 
دارد.او، اما عالوه بر شــرایط متزلزلی که برای 
گردشــگری رخ داده اســت، تصویب برخی از 
طرح ها در رابطه با حامل های انرژی در مجلس 
را به ســخت تر شدن شرایط برای هتل داران و 
صاحبان اقامتگاه ها تعبیر کرد؛ به گفته بیگی، 
طرح افزایش نرخ برق برای صنعت از ســوی 
وزارت نیرو به مجلس ارائه و مصوب شده است. 
طبــق این مصوبه، قیمت بــرق مراکز اقامتی 

حدود ۶ و نیم برابر افزایش خواهد یافت.
معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی استان اصفهان از 
مشــخص نبودن میزان خســارت ها به بخش 

گردشــگری گفت: در هفته های اخیر، آماری 
کــه از مراکز اقامتی گرفته ایم حدود هشــت 
هزار نفر لغو ســفر داشته ایم که تورهایشان را 
لغو کرده اند، اما به طور مشــخص و جداگانه 
بررســی نکرده ایم کــه در ناآرامی های اخیر 
چقدر افت گردشــگری داشته ایم.محققیان با 
گریز به آمار گردشــگران داخلی و خارجی که 
در ۶ ماه اول سال در اصفهان اقامت داشته اند، 
گفت: تعداد گردشگران داخلی که در هتل های 
اصفهان اقامت داشــته اند حــدود 350 هزار 
نفر بوده، ولی آماری کــه از بنا های ما بازدید 
کرده اند چهار میلیون نفر بوده اســت؛ امسال 
38 هزار نفر گردشــگر خارجی نیز وارد استان 
شــده اند.معاون گردشــگری اداره کل میراث 
فرهنگی و گردشگری استان اصفهان با اشاره 
به اینکه گردشگری داخلی چندان تحت تاثیر 
ناآرامی های اخیر نبوده است، افزود: برآورد های 
ما نشــان می دهــد اقامتگاه هــای بوم گردی 
چندان تحت تاثیر ناآرامی های اخیر نبوده اند 
و متقاضیان آن ها بیشــتر گردشگران داخلی 
هستند.این مقام گردشــگری استان اصفهان 
در رابطه با حمایت های وزارتخانه متبوعش از 
تاسیسات اقامتی در خصوص قیمت حامل های 
انــرژی گفــت: در ســامانه جامــع اطالعات 
آمار تاسیســات گردشــگری که در آن لینک 
شــرکت ها و ادارات حامل انرژی وجود دارد، 
هر کدام از تاسیسات که پروانه شان را تمدید 
کرده باشــند می توانند از تخفیفاتی که شامل 
همه تاسیسات می شود استفاده کنند.او درباره 
طرحی کــه در رابطه با افزایش قیمت برق در 
مجلس تصویب شده است، گفت: پیگیری وزیر 
میراث فرهنگی و معاون گردشگری وی به این 
منجر شد که این طرح به صحن علنی مجلس 
برگردد تا بررسی های بیشتری در رابطه انجام 
شود.محققیان همچنین صحبت از طرحی به 
نام »بهینه ســازی مصرف ســوخت در مراکز 
اقامتی و تاسیســات گردشگری« کرد که گویا 

در سطح وزارتخانه هماهنگ شده و قرار است 
بهینه سازی مصرف سوخت هتل ها بدون هیچ 
هزینه ای از سوی شــرکت گاز انجام شود. به 
گفته این مقام گردشگری اصفهان تاکنون برای 
هشت باب هتل، بهینه سازی مصرف سوخت 
انجام شــده و 30 هتل به تدریج در حال انجام 
دارای مجوز  بوم گردی های  تعداد  هســتند.او 
رسمی اســتان اصفهان را حدود 230 اقامتگاه 
اعالم کرد و در رابطــه با طرح های حمایت از 
آن ها افزود: وقتی ســرمایه گذاران درخواست 
کننده باشــند و از لحاظ قانونی پروانه شــان 
معتبر باشــد می توانند از تسهیالت تبصره ای 
و وام هــا اســتفاده کنند.به گفتــه محققیان 
حمایت ها شــامل کالس های آموزشــی برای 
باال بردن خدمات کیفیت و همچنین اعتبار و 
بودجه هایی است که زیر عنوان وام های با درصد 
کم و به صــورت تبصره ای به متقاضیان تعلق 
می گیرد.او در پاسخ به انتقاد نسبت به افزایش 
آمار بوم گردی هــا در حالی که از حمایت های 
کافــی و کیفت های الزم برخوردار نیســتند، 
گفت: بسیاری از افراد همچنان در حال تبدیل 
خانه ها به اقامتگاه های بوم گردی، بهســازی و 
بازسازی هســتند و اگر واقعا متضرر بشوند به 
این ماجرا ورود پیدا نمی کنند.محققیان افزود: 
هر کــدام از افرادی که احســاس می کنند با 
این ســرمایه گذاری می توانند اشتغال زایی و 
درآمد زایی داشته باشــند، ما به لحاظ اداری 
و تســهیالت حمایت می کنیم.اصفهان حدود 
150 هتل، 444 اقامتگاه بوم گردی، 70 هتل 
سنتی، 150 مسافرخانه و 230 مهمان پذیر و 
افزون بر 35 هزار تخت دارد، این خطه با بیش 
از 22 هزار بنا و اثر تاریخی که یک هزار و 850 
مورد آن به ثبت ملی و چهار مورد آن ازجمله 
میدان امام، کاخ چهل ســتون، باغ فین کاشان 
و مســجد جامع به ثبت جهانی رسیده، یکی 
از مقاصد اصلی گردشــگران خارجی و داخلی 

در ایران است.

نارضایتی شدید مردم از پل نا ایمن و غیر استاندارد راوند-کاشان
مرگ بیش از ۶۰ نفر در اثر تصادف از افتتاح تا کنون

حال صنعت گردشگری اصفهان خوب نیست


