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ایــــران زمین
گوناگون

 21فروردين ،آخرين مرحله رهاسازي آب زايندهرود

به منظور تأمين نياز اراضي كش��اورزي به آب ،سومين و آخرين مرحله
رهاس��ازي آب زاين��دهرود از  ۲۱فروردين ماه آغاز و ت��ا اوايل خرداد ماه ادامه
خواهد يافت.
به گزارش ايسنا« ،فضلاهلل كفيل» ،فرماندار اصفهان با تأكيد بر نظارت مستمر
ب��ر توزيع عادالنه آب و جلوگيري از برداش��تهاي غيرمجاز گفت :كش��اورزان
همچون مراحل قبل با همراهي و همكاري با مسئوالن آب منطقهاي تالش كنند
آب رها ش��ده عادالنه و بر اس��اس حقابهها و برنامه تدوين شده توسط ميراب و
نظام صنفي كشاورزان توزيع شود و از برداشتها و دخالتهاي غيرمجاز بعضي
افراد جلوگيري كنند.

ورود سامانه بارشي به کشور از روز جمعه

ل
با ورود سامانه بارشي فعال به کشور از بعدازظهر روز جمعه مناطق شما 
غرب ،غرب و بتدريج جنوب غرب کشور شاهد بارشهاي بهاري خواهد بود.
«احد وظيفه» ،مديرکل پيشبيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي کشور
توگو با ايسنا ،با اشاره به نقشههاي پيشيابي هواشناسي گفت :از روز شنبه
در گف 
عالوه بر نقاط ذکر ش��ده مناطق مرکزي ،سواحل درياي خزر و استانهاي واقع
در دامنههاي البرز تحت تأثير اين سامانه قرار ميگيرند .امروز پنجشنبه نيز براي
برخي نقاط شمال شرق و شرق بارشهاي پراکنده پيشبيني ميشود.

آزادسازی  153هكتار از حريم رودخانه ارس

 153هكت��ار از حري��م رودخانه
ارس در شهرس��تان پ��ارس آباد مغان
آزادسازي و رفع تجاوز شد.
به گزارش ايس��نا« ،رحيم گلزاده»،
دادس��تان عمومي و انقالب پارس آباد
مغان با اعالم اين خبر گفت :اين اقدام
در راس��تاي اجراي سياستهاي كالن
قوه قضائيه با هدف حفاظت و حمايت از انفال و منابع ملي و با اختيار حاصله
از ماده  9اليحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب شوراي
انقالب با حذف مراحل دادرس��ي و بدون تش��كيل هرگون��ه پرونده كيفري و
حقوقي با حضور نماينده دادستان انجام شد.

هزاران ماهي در درياچه سد گتوند در خوزستان
تلف شدند

هزاران قطعه ماهي از حدود يک هفته پيش در سطح وسيعي از درياچه
سد گتوند عليا در خوزستان تلف شدند.
«جاسم مرمزي» رئيس پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشوربه ايرنا گفت:
تلف��ات ماهي فقط در گونه «بياح» رخ داده که اي��ن ماهي از گونههاي بومي
خوزستان و از انواع کفال ماهيان ( )abu Lizaاست.
مرمزي با بيان اينکه هنوز علت اين مرگ و مير مشخص نشده است اظهار
داشت :در آزمايشات انجام شده نشاني از بيماري يا باکتري و يا عامل بيماريزا
ديده نشده است.
گفته ميشود تغييرات شرايط محيطي و وقوع سيالبهاي فصلي ميتواند
موجب مرگ و مير آبزيان شود ولي هنوز نميتوان با قاطعيت اين عامل را علت
تلفات ماهيان دانست.
به گفته وي اين نوع ماهي در حالي دچار اين تلفات وسيع شده که به عنوان
يکي از گونههاي مقاوم در برابر ش��رايط محيطي و ش��وري آب شناخته شده
اس��ت.تلفات اين گونه ماهيان فع ً
ال متوقف شده و ادارات شيالت ،دامپزشکي،
محيط زيس��ت و پژوهشکده آبزي پروري همچنان در حال آزمايش و بررسي
موضوع هستند.

کوتاه از ایران
جشنواره اللهها در کرج
سومين جشنواره اللهها از امروز به مدت يک هفته در باغ گلهاي پارک
ش��هيد چمران کرج برگزار ميشود و از شهروندان دعوت شده که درميهماني
گلها شرکت کنند.
خسارت سرمازدگي به باغهاي آذربايجان غربي
س��رمازدگي بهاره به  24هزار تن از باغهاي ميوه آذربايجان غربي300
ميليارد ريال خسارت وارد کرد.
قطعي  ۱۰۰ساعته آب واحدهاي صنعتي کياسر
به دليل ترکيدگي لوله اصلي ،آب آشاميدني و صنعتي شهرک صنعتي
کياسر بخش چهاردانگه ساري به مدت  ۱۰۰ساعت قطع شد.
عقاب طاليي به ايران آمد
قط��ار لوکس باعن��وان <عقاب طاليي> با مليته��اي اروپايي ،امريکايي،
استراليايي و حتي آسيايي امروز وارد ايران ميشود.
حريق در  547هکتار از مراتع زنجان
 547هکتار از مراتع استان زنجان سال گذشته طعمه حريق شد.
صيد غيرمجاز  552قطعه ماهي از تاالب چغاخور
 ۵۵۲قطعه ماهي کپور توس��ط متخلف��ان از تاالب بين المللي چغاخور
چهارمحال و بختياري به صورت غير مجاز صيد شد.
تمديد وام کشاورزان خسارتديده فارس
وام دريافتي کش��اورزان ،دامداران و ساير واحدهاي توليدي فارس که در
سالهاي اخير دچار خسارت شدهاند ،تمديد شد.
ياسوج ،ميزبان نخستین کنگره بين المللي خون
نخس��تين کنگره بين المللي خون ،بيماريه��ا و کاربرد باليني در قالب
10شاخص  21تا  24ارديبهشت امسال در ياسوج برگزار ميشود.
مراجعه دارندگان دعوتنامه سهام عدالت براي دريافت برگ سهام
دارندگان دعوتنامه س��هام عدالت در اس��تان يزد ک��ه تاکنون موفق به
ثبت نام و دريافت برگ سهام خود نشدهاند به شرکتهاي تعاوني سهام عدالت
محل سکونت خود در شهرستانهاي استان مراجعه کنند.
بازگشايي مرز شلمچه از  21فروردين
با پيگيريهاي انجام ش��ده از طريق وزارت کش��ور ،مشکل تردد زائران
کاروانهاي حج و زيارت از مرز زميني ش��لمچه برطرف شده و اين مرز از 21
فروردين براي کاروانهاي حج و زيارت بازگشايي ميشود.

قاب عکس

سال بیست ویکم شماره 5900
پنجشنبه  20فروردین 1394

پايان خشکسالي
در خراسان رضوي

darsinews@yahoo.com

خراس��ان رضوي پس از افزون بر يک دهه تداوم پديده خشکس��الي امسال
در ش��رايط عادي قرار گرفت«.احمد قندهاري» ،مدير مطالعات پايه ش��رکت آب
توگو با ايرنا افزود :ميزان بارندگي در خراس��ان
منطقهاي خراس��ان رضوي در گف 
رضوي درس��ال آبي جاري تاکنون  57درصد نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل
افزايش يافته است .با اين حال این استان همچنان با تنش آبي و کمبود آب مواجه

مردم و ایران

معرفی ظرفیتهای آذربايجانشرقی در نمایشگاه گردشگری باکو

نیم نگاه
 «الهام علي اف» رئيس جمهوري آذربايجان ضمن بازديد از غرفه ايران در اين نمايشگاه ،اظهار اميدواري کرد
که روابط ايران و جمهوري آذربايجان در زمينه گردشگري پيشرفت داشته باشد.
 نشان غرفه برتر توسط جمهوري اسالمي ايران در اين نمايشگاه کسب شد.
 با رايزنيهاي انجام ش�ده با مسئوالن ارش�د جمهوري آذربايجان ،گردشگري سالمت در آذربايجان شرقي
ساماندهيميشود.

آذربايج��ان اظهار امي��دواري کرد روابط
اي��ران و جمهوري آذربايج��ان در زمينه
گردشگري پيشرفت داشته باشد.
همچنین«محسن پاک آيين» سفير
ايران در جمهوري آذربايجان نيز درغرفه
آذربايجان شرقي در اين نمايشگاه حضور
يافت و با اهداي لوح تقدير از همکاري وي
در اين زمينه قدرداني شد.
وي ادامه داد :اقالم فرهنگي از جمله
بروش��ور معرفي جاذبهه��اي آذربايجان
ش��رقي ،کتابچه گردش��گري س�لامت،
نقشه ،پوستر و پوشه عکس به زبانهاي
آذري ،انگليسي و آلماني در اين نمايشگاه
توزيع ش��د و همچنين صنايع دس��تي
خطه آذربايجان مانن��د ورني بافي ،نقره
کاري ،روسري کالقهاي و چاپ باتيک و
سفال وس��راميک دراين غرفه به نمايش
گذاشته شد.
 ëايران غرفه برترشناخته شد
مدي��ر کل ميراث فرهنگ��ي ،صنايع
دستي و گردشگري آذربايجان شرقي از
دريافت نشان غرفه برتر توسط جمهوري
اسالمي ايران درنمايشگاه گردشگري باکو
خبر داد و گفت :اين نشان به دليل حضور
فع��ال و معرفي جاذبههاي گردش��گري

کش��ورمان از سوي مس��ئوالن برگزاري
نمايشگاه به غرفه ايران تعلق گرفت.
حق پرس��ت خاطرنش��ان ک��رد :اين
نمايش��گاه ک��ه هم��ه س��اله ب��ا عنوان
«آيت��ياس» ب��ه ص��ورت تخصصي در
حوزه گردش��گري برگزار ميشود ،شامل
ارائه خدمات در حوزههاي مختلف است
که آذربايجان ش��رقي براي نخستين بار
توانست در اين نمايشگاه حضور پيدا کند.
«احمد حمزه زاده» ،معاون گردش��گري
اداره کل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي
و گردشگري آذربايجان شرقي نيز اعالم
کرد :با رايزنيهاي انجام شده با مسئوالن
ارش��د جمهوري آذربايجان ،گردشگري
سالمت دراين استان ساماندهي ميشود.
حمزهزاده با اشاره به اينکه نمايشگاه
بي��ن المللي باکو فرصت مناس��بي براي
رايزنيه��اي الزم به منظور س��اماندهي
گردشگري سالمت در آذربايجان شرقي
ب��ود ،ادام��ه داد :ب��ا مس��ئوالن بلندپايه
جمه��وري آذربايج��ان در خص��وص
گردش��گري س�لامت رايزنيهاي��ي
صورتگرفت و در آيندهاي نزديک با انجام
اقدامهاي مش��ترک اين نوع گردشگري
سازمان يافته خواهد شد.

آغاز صدور سيبزميني به جمهوري آذربايجان

صادرات س��يب زميني از اس��تان اردبيل به
كشور جمهوري آذربايجان شروع شد.
به گزارش ايسنا« ،ارژنگ عزيزي» ،مديركل دفتر
هماهنگ��ي امور اقتصادي و بينالملل اس��تانداري
اردبيل با بيان اينكه صادرات سيب زميني تا  2ماه
آينده ادامه خواهد داشت ،گفت :در زمينه مشكالت
ايجاد ش��ده در مسير صادرات سيب زميني استان
به جمهوري آذربايجان در س��ال گذش��ته ،تجار و
بازرگانان ايراني بيش از تجار آذري مقصر بودهاند.
ي بيان كرد :در س��ال  92قيمت سيب زميني
و
هم در بازار داخلي و هم صادرات آن به طور چشمگيري افزايش يافت و دولت وقت براي تنظيم بازار
داخلي با اعمال تعرفه  120درصدي ،صادرات اين محصول را محدود كرد و تجار استان نيز موفق به
عمل به تعهدات خود در مقابل تجار آذري نشدند .صادركنندگان سيب زميني استان براي صادرات اين
محصول به آذربايجان حتي به نرخ هر تن  400دالر هم راضي نش��دند و طرف آذري هم براي تأمين
نياز خود متوسل به كشورهاي اروپايي شد.
عزیزی ،ضعف فرهنگ جمعگرايي و تش��كل محوري در جامعه توليدي و تجاري اس��تان ،وجود
رقابت ناس��الم در بين صادركنندگان و نبود اتحاد ،انسجام و وحدت رويه بين آنها ،ساختارناكارآمد،
قديمي بودن تش��كلها ،نداش��تن اطالعات به روز از كش��ورهاي هدف صادراتي و رقبا در بازارهاي
بينالمللي و ترجيح منافع كوتاه مدت به بلند مدت را از جمله مشكالت بخش صادرات در اين استان
ذكر كرد.

سفر به منطقه زیبای ارسباران

عکس :پرویز گلیزاده

منطقه حفاظت شده ارس��باران که در ناحیه شمال غربی شهرستان
کلیبر در آذربایجان شرقی واقع شده ،پوشیده از جنگل و سایر پوشش های
گیاهی اس��ت .این محدوده که با وس��عت  72هزارهکتار در کناره های
جنوبی رود ارس قرار دارد و به عنوان مکان ذخیره بیوسفر در یونسکو به
ثبت رسیده ،از ارزش های خاص گیاهی و جانوری برخوردار است.

است ولي از شرايط خشکسالي خارج شده است.
مدير مطالعات پايه ش��رکت آب منطقهاي خراس��ان رضوي با اشاره به افزايش
10درصدي ذخيره آب س��دهاي اين اس��تان در سال جاري آبي افزود :هم اکنون
30درصد ظرفيت سدهاي خراسان رضوي آبگيري شده است .با وجود بارندگيهاي
خوب همچنان  70درصد ظرفيت سدهاي استان خالي از آب است.

ی اقتصادی دو همسایه
<گردشگري سالمت> محور تازه در همکار 

گروه ايران زمين همکاريهاي
جمهوري اسالمي ايران و کشور آذربايجان
در زمينههاي مختلف بويژه در موضوعات
فرهنگي و گردش��گري سالمت گسترش
مييابد.
اين همکاریها در جريان سفر هيأت
فرهنگي و گردش��گري آذربايجان شرقي
که به عنوان نماينده جمهوري اس�لامي
ايران در هجدهمين نمايشگاه بينالمللي
گردشگري جمهوري آذربايجان در شهر
باکو شرکت کرده بود در ديدار با مقامهاي
آذري مورد تأکید قرار گرفت.
آذربايجان شرقي با داشتن ظرفيتهاي
درمان��ي و پزش��کي قاب��ل توجهي چون
بيمارس��تانهاي تخصص��ي ،پزش��کان
متخصص و همچنين هزينههاي مناسب
درمان نس��بت ب��ه کش��ورهاي همجوار
مانند ترکيه ميتواند فضاي مناس��بي را
براي درمان بيماران جمهوري آذربايجان
فراهم کند.
اي��ن اس��تان ب��ا دارا ب��ودن امکانات
تخصص��ي درماني ،چش��مههاي متعدد
آب گ��رم ،مج��اورت با درياچ��ه اروميه و
کشورهاي جمهوري خودمختار نخجوان،
ارمنستان و نزديکي به کشورهاي ترکيه و
عراق ميتواند به عنوان يکي از قطبهاي
گردشگري درماني محسوب شود .مراکز
درماني متعدد در مرکز اس��تان و س��اير
مراکز شهرس��تان ها ،هم��ه روزه پذيراي
گردشگران سالمت است و به نحو مطلوبي
در اين زمينه موفق بوده است.
 ëحضورفعال ايران در نمايشگاه
«فرزين حق پرست» مديرکل ميراث
فرهنگي ،صنايع دس��تي و گردش��گري
آذربايج��ان ش��رقي با اش��اره ب��ه حضور
چشمگير نمايندگان خطه آذربايجان در
اين نمايش��گاه يادآور شد :عالوه بر غرفه
گردشگري آذربايجان شرقي ،آذربايجان
غرب��ي و اردبيل ،مناطق آزاد ارس و ماکو،
ش��هرداري خوي ،يک آژانس مسافرتي،
بيمارستانبهبود،منطقهنمونهگردشگري
امن��د و دانش��گاه عل��وم پزش��کي تبريز
توانس��تند در اين نمايشگاه ظرفيتهاي
گردش��گري غ��رب کش��ور را بخوب��ي
معرفي کنند.
وي از حض��ور «الهام علي اف» رئيس
جمهوري آذربايجان در اين نمايشگاه خبر
داد و گفت :علي اف ضمن بازديد از غرفه
آذربايجان شرقي با جاذبههاي گردشگري
اين استان آشنا شد.
رئيس جمه��وري آذربايجان با بازديد
از ماکت ظرفيتهاي سرمايهگذاري خطه

اس��تقبال نكردن از فروش اوراق مشارکت
متروي قم دغدغه تأمين اعتبارات اين طرح بزرگ
شهري را دوباره مطرح کرده است.
ب��ه گزارش خبرگ��زاری مهر خ��ط «آ» طرح
متروي قم که در مرحله حفاري تونل به وس��يله
دستگاه «تيبيام» اس��ت ،هر روز و هر هفته به
اعتب��ارات ني��از دارد .طرح خ��ط «آ» متروي قم
که اجراي آن در اين س��الها به دليل مشکالت
مالي بارها شدت و ضعف گرفته ،قرار است شمال
شرقي شهر قم را به جنوب غربي متصل کند.
اين مس��ير با حفظ دسترس��يهاي محلي ،از
مس��جد جمکران آغاز و در قلع��ه کامکار خاتمه
ميياب��د که البته در حال حاض��ر اجرای حفاري
تونل از قلعه کامکار آغاز شده است.
اين طرح ب��ا قراردادي تقريباً ب��ه ارزش هزار
ميليارد تومان به پيمانکار سپرده شد که از همان
ابت��دا قرار بود در بودجه س��اليانه س��ازمان قطار
شهري سهم دولت براي آن اختصاص داده شود.
مدت زمان اجراي اين طرح  5سال در نظر گرفته
شده بود يعني دولت و شهرداري بايد ساالنه ۲۰۰
ميليارد تومان ب��راي آن در نظر ميگرفتند .حاال

وي با اش��اره به حضور درخور توجه
بخش خصوصي در اين نمايشگاه گفت:
بيمارس��تانها ،توره��اي مس��افربري و
ش��رکتهاي هواپيمايي از جمله مراکز
خدماتي اس��ت که به صورت مستقيم با
گردشگري س�لامت در ارتباط هستند
و نمايش��گاه باکو فرصت مناسبي بود تا
نماين��دگان اين ش��رکتهاي خدماتي
حضوری چش��مگير داش��ته باش��ند و
خدم��ات خود را در مع��رض ديد عموم
بگذارند.
مع��اون گردش��گري اداره کل ميراث
فرهنگي ،صنايع دس��تي و گردش��گري
آذربايجان ش��رقي با اش��اره به تعامالت
انج��ام گرفت��ه در خصوص گردش��گري
با س��اير کش��ورها تصريح ک��رد :حضور
واحدهاي فعال گردش��گري کش��ورهاي
ايتاليا ،فرانس��ه ،آرژانتين ،مالزي و چين
اي��ن فرصت را فراهم ک��رد تا جاذبههاي
گردش��گري آذربايج��ان ش��رقي را ب��ه
واحدهاي گردشگري اين کشورها معرفي
کرده و در خصوص جذب س��رمايه گذار
نيز رايزني هايي انجام دهيم.
وي ياد آور ش��د :غرفه کش��ورمان در
اين نمايش��گاه که متشکل از استانهاي

آذربايجان ش��رقي و غرب��ي و اردبيل بود
توانس��ت توج��ه رس��انههاي جمهوري
آذربايجان را نيز جلب کند.
 ëفرصتي براي معرفي ظرفيتهاي
علمي
«ف��رزان حاجي زاده» مس��ئول واحد
گردشگري سالمت دانشگاه علوم پزشکي
تبريز نيز گفت :نمايش��گاه گردش��گري
باکو فرصت مناس��بي بود تا ظرفيتهاي
گردش��گري س�لامت و س��طح علم��ي
اي��ن دانش��گاه را به کش��ورهاي همجوار
و همچني��ن کش��ورهاي اروپايي معرفي
کنيم.
حاج��يزاده با اش��اره ب��ه تعرفههاي
گردشگري سالمت در ايران ،خاطرنشان
کرد :تعرفههاي گردش��گري سالمت در
کشور ما ،بويژه آذربايجان شرقي مناسب
اس��ت در حالي که هزينههاي درماني در
کش��ورهاي همجوار مانند ترکيه با ايران
قابل مقايسه نيست.
وي ادامه داد :نمايش��گاه گردش��گري
باکو فرصت مناسبي شد تا خدمات ارائه
شده و تعرفههاي ساير کشورها را ارزيابي
کرده و براس��اس خدمات ارائه ش��ده در
کشورمان بتوانيم تعرفههاي مناسبي را در
نظر بگيريم .حضور بخش خصوصي مانند
هتل ها ،شرکتهاي هواپيمايي و تورهاي
مس��افرتي و همچنين بيمارس��تانهاي
خصوص��ي ميتوان��د تأثير بيش��تري در
افزايش جذب گردشگر و رونق گردشگري
سالمت داشته باشد.
 ëتعامل با  15کشور اروپايي
«بهمن ذيجاه» مديرعامل بيمارستان
بهبود هم گفت :در نمايشگاه بينالمللي
باکو بس��تههاي خدمات��ي و درماني اين
بيمارس��تان به بهترين نحو معرفي شد.
حضور بيمارستان بهبود در اين نمايشگاه
اي��ن فرص��ت را فراهم کرد ت��ا بتوانيم با
 15کش��ور اروپايي در زمينه گردشگري
س�لامت تعامل داشته باش��يم و کمي و
کاستيهاي بيمارس��تان را در اين زمينه
برطرف کنيم.
وي ب��ا اش��اره ب��ه خدم��ات درماني
انج��ام گرفت��ه در اين نمايش��گاه عنوان
کرد :بيمارس��تان بهبود جزو نخس��تين
بيمارستانهاي ويژه گردشگري سالمت
در کش��ور اس��ت که عالوه ب��ر خدمات
درمان��ي ،طرحه��اي وي��ژه خدمات��ي را
براي همراه��ان بيم��اران در نظر گرفته
اس��ت .خدمات درماني اين بيمارستان بر
اساس تعرفههاي آزاد يک بيمار ايراني از
گردشگران خارجي اخذ ميشود.

نظارت بر دستفروشان مواد غذايي در خوزستان

با توجه به اينکه خوزستان جزو  7استان کشور
است که از امنیت غذایی برخوردار نیست ،امسال به
دستفروشان اين استان آموزشهاي بهداشتي ارائه و
نظارت بیشتری بر فعالیت آنان خواهد شد.
«س��ید سعید س��یدیان» ،رئیس مرکز بهداشت
خوزس��تان گفت :با توجه به اهميت بهداشت مواد
غذاي��ي برنامهه��ای فراوانی در س��طح وزارتخانه و
اس��تانداری در راستاي ايمنس��ازي مواد غذايي در
حال انجام است .در همين راستا بهداشت استان در
نظر دارد تا خرداد امسال گزارش جامعی در خصوص
بهداشت مواد غذايي ارائه کند.سيديان با توجه به اينکه  70درصد مردم دچار کمبود ويتامين «دی»
هس��تند ،اظهار داش��ت :طرح مکمل ياري در کشور در دستور کار قرار گرفته است .با توجه به شايع
بودن فقر آهن در بين دختران ،طرح آهن ياري در مدارس دخترانه کشور اجرا شده است.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان انواع ماست با چربی باالی  5درصد ،پنیر های خامه ای پر چرب،
سرش��یر ،دوغ های معمولی بانمک باالی  2درصد و انواع نوشابههای گازدار را به استثنای نوشیدنی
مالت از جمله مواد آسیب رسان برشمرد و افزود :در بخش فرآوردههای شیرین و نوشیدنیها نیز انواع
فرآوردههای یخی خوراکی ،نکتارها ،ش��ربت های ش��یرین غیر میوهای و پودر نوشیدنی فوری نیز از
جمله مواد غذایی آس��یب رسان محسوب میشوند.سیدیان ،قلیان را از معضالت پیش روی سالمت
جامعه برش��مرد و بیان کرد :ناآگاهی جامعه از مضرات قليان منجر به ش��یوع اس��تفاده از آن شده و
متأسفانه در سالهای اخیر استعمال آن در بین جوانان و نوجوانان افزایش داشته است.

متروي قم در چالش تأمين اعتبارات

اگ��ر نگاهي به بودجه  ۵۵ميلي��ارد توماني دولت
براي قطار ش��هري يعني هم مترو و هم مونوريل
در سال  ۹۳که تنها بخشي از آن تخصيص يافت
بيندازيم ،متوجه ميشويم با اين وضع اجراي اين
طرح نياز به زماني  ۲۰ساله دارد.
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کارشناسان بر اين باورند که مهمترين چالش
دس��تگاه حفار که مس��ير متروي قم را مشخص
ميکند ،کم��ي اعتبار اس��ت و مهمترين وظيفه
مديران در چنين شرايطي تأمين اعتبار است.
آنطور که حجتاالسالم «سيد محمد آتشزر»

رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي اسالمي
شهر قم به مهر ميگويد ،استقبال نکردن از عرضه
اوراق مشارکت قطار شهري قم مسألهاي طبيعي
اس��ت و در هر ش��هر ديگري هم اين جريان رخ
ميداد نتيجهاي مشابه اين حاصل ميشد.
محمد آتشزر با اشاره به سود  ۲۶درصدي که
مؤسسات مالي به سپردهها ميدهند و فاصله آن
با سود  ۲۲درصدي اوراق ،يکي از مهمترين داليل
عدم اس��تقبال از اوراق مشارکت را همين مسأله
دانس��ت.وي درباره ديگر داليل هم ميافزايد :در
گذش��ته اين اوراق بينام صادر ميشد و در واقع
شبيه به چک پول براي مردم عمل ميکرد اما در
حال حاضر بانک مرکزي براي مقابله با پولشويي
و سوءاستفاده مالي به نام افراد اين اوراق را صادر
ميکند و براي انتقال به غير بايد به بانک مراجعه
کرد که اين موضوع هم ميتواند از داليل استقبال
نكردن مردم باشد.
به گفته آتشزر ،ش��هرداري ميتواند از طريق
تملک ايس��تگاهها و فروش تجاريهاي آن سهم
خود را از س��ود اي��ن اوراق پرداخت کرده و حتي
براي ادامه آن منابع جديد به دست بياورد.

کودکان «هير»
صاحب پارک ميشوند

اردبي�ل -س�اناز لطيف�ي
آخری��ن ب��اری ک��ه به ش��هر بازي
رفتهاي��د برای چند ثانیه با خود فکر
ک��رده اي��د کودکاني در ش��هرهاي
ديگر زندگي ميکنند که از داشتن
شهربازي محروم هستند .در برخي
از ش��هرهاي کوچ��ک اردبيل چون
هير ،نمين و نير ش��هر بازي و پارک
وجود ندارد و کودکان اين شهرها در
انتظار روزي هس��تند که مسئوالن
فکري به حال آنان بکنند و در شهر
هر چند کوچک خود ،صاحب شهر
بازي شوند.
البت��ه تنها کودکان نيس��تند که
چنين آرزويي را دارند بلکه بزرگترها
ه��م ميخواهن��د در اي��ن ل��ذت با
کودکان خود سهيم شوند.
لذت تاب بازي با پدر در شهر
بازي
« محدثه اماني» از کودکان اهل
هير در م��ورد ش��هربازي ميگويد:
درست اس��ت که ش��هر ما باغ زياد
دارد و در فصل تابس��تان با مامان و
بابا براي تفري��ح به آنجا ميرويم اما
دوس��ت دارم با پدرم به شهر بازي و
پارک بروم و سوار ماشين برقي،چرخ
و فلک شوم.
اين کودک ادام��ه داد :زماني که
دختر عمو و پسر عمويم از اردبيل به
خانه ما ميآيند از شهربازي صحبت
ميکنن��د م��ن و داداش��م دلم��ان
ميخواهد در ش��هرمان شهربازي يا
حداقل يک سرسره داشتيم تا تمام
بچههاي شهر از آن استفاده کنند.
مادر محدثه نيز ميگويد :شهر ما
با مرکز اس��تان فاصله چنداني ندارد
اما بس��ياري از خانوادهها نميتوانند
با اين هزينههاي زياد ،فرزندانمان را
فقط به خاطر بازي به شهر ببريم زيرا
بايد مبلغ قابل توجهي را هزينه کنيم
که اين موضوع براي بيشتر خانوادهها
امکانپذير نيست و در چنين شرايطي
است که کم توجهي مسئوالن و نبود
چنين فضاهايي در ش��هر بيشتر به
چش��م ميخورد و رسيدگي و توجه
مسئوالن را ميطلبد.
اختص�اص  150ميليون تومان
ردي�ف بودج�ه ب�راي س�اخت
پارک
«سيد روح اهلل هدايت» ،شهردار
ش��هر هي��ر در اين م��ورد ميگويد:
واقعي��ت اين اس��ت که ش��هربازي
مناس��ب حتي در اردبيل که شهري
گردش��گر پذير اس��ت ،وجود ندارد.
تنها شهربازي اردبيل همان مجتمع
تفريحي ش��ورابيل ،با چند دستگاه
بازي تقريباً نيمه مجهز است.
وي خاطرنش��ان میکن��د :جاي
چن��د ش��هربازي م��درن در ش��هر
احس��اس ميش��ود و نياز است که
مس��ئوالن ش��هري به اين امر توجه
بيشتري داش��ته باش��ند .البته اين
نکته را نبايد فراموش كرد که ساخت
ش��هربازي نيازمند زيرس��اختهاي
اوليه ک��ه از مهمترين آنها ميتوان
به استاندارد بودن وسايل اشاره کرد،
اس��ت که اي��ن موضوع ه��م بودجه
زيادي الزم دارد اما ميتوان حداقل
با س��اخت پارکهاي کوچک جاي
خالي ش��هربازي را ب��راي کودکان
پر کرد.
ش��هردار شهر هير ادامه میدهد:
هير به تنها «شهر باغ» استان معروف
اس��ت و به همي��ن دلي��ل در اوايل
تأسيس ش��هرداري وجود پارک و يا
ش��هر بازي در آن احساس نميشد،
اما به تبع با توسعه و پيشرفت شهر
اکنون وجود شهربازي در آن به يک
نياز تبديل شده است.
هداي��ت ب��ا ي��ادآوري اينک��ه
150ميلي��ون توم��ان رديف بودجه
براي ساخت پارک تخصيص يافته،
میگوی��د :ب��ا هماهنگ��ي و برنامه
ريزي ش��وراي اس�لامي شهر جاي
مناس��ب براي ساخت پارک انتخاب
ش��ده و اميد اس��ت تا  4م��اه آينده
عمليات س��اخت آن به پايان برسد
و شاهد گشايش پارک مجهز و زيبا
با امکانات ورزش��ي مناسب باشيم و
بتوانيم مردم هير بخصوص کودکان
را خوشحال کنيم.

