
		2500	تومان	براي	15	كيلومتر		
» در هيچ جاي دنيا رس��م بر اين نيست كه افراد 
براي وارد ش��دن به محل زندگي خود مبلغي را 
تحت عنوان عوارض پرداخت كنند. اما مثل اينكه 
اين رسم با ساخت شهر جديد پرديس قرار است 

به ديگر رسوم اضافه شود!«
اين جمله اي است كه يكي از س��اكنان پرديس 
بيان مي كند. وقتي با بس��ياري از اهالي پرديس 
باب صحب��ت در اين زمينه باز ش��د هيچ كس از 
اين امر راضي نبود. چراكه به دليل نزديك بودن 
مسافت شهر جديد پرديس به تهران، بسياري از 
س��اكنان اين منطقه با اينكه محل زندگي شان 
در پرديس اس��ت اما به داليل مختلف در مسير 
ته��ران � پرديس در رف��ت و آمد هس��تند اما به 
ناچار بايد اين عوارض را پرداخت كنند. حتي اگر 
در ش��رايطي خاص مجبور باشند از ماشين هاي 
خطي يا آژانس استفاده كنند، اگر از بزرگراه تردد 
كنند، بايد كرايه بيشتري پرداخت نمايند چون 
به دليل وجود عوارض كرايه بيشتري از مسافران 

دريافت مي شود. 
يكي از س��اكنان پرديس در اين زمينه مي گويد: 
»خيلي ها محل كارش��ان تهران اس��ت و هر روز 
بايد اين مس��ير را طي كنن��د و در دو نوبت رفت 
و برگش��ت عوارض 2500 تومان��ي را پرداخت 
نمايند. يعني در يك روز 5000 هزار تومان براي 

15كيلومتر مسير و در يك ماه چيزي معادل 120 
هزار تومان. اما اتوبان تهران – قم كه يك مس��ير 
125 كيلومتري است فقط 300 تومان عوارض 
دريافت مي شود. آيا واقعاً اين انصاف است؟« اين 
شهروند س��اكن پرديس مي گويد: »اين بزرگراه 
براي راحتي رفت وآمد و جذب جمعيت بيشتر در 
پرديس، راه اندازي شد اما وجود چنين عوارضي، 
يك هزينه اضافي و تحميلي محس��وب مي شود 
كه به ناچار بايد پرداخت نمود در غير اين صورت 

بايد از جاده قديم جاجرود تردد كرد در حالي كه 
مي شد اين عوارضي را بعد از ورودي پرديس قرار 
داد تا ساكنان اين منطقه به اجبار و با نارضايتي 
مجبور ب��ه پرداخت اين عوارض ك��ه يك هزينه 

اضافي محسوب مي شود، نباشند. «
		ناراضي	ها	نيايند

البته بعد از احداث آزادراه تهران – پرديس اعالم 
شد كه براي س��اكنان پرديس كارت تردد 500 
توماني صادر ش��ود. اما طبق گفته س��اكنان اين 

ش��هر جديد، كارت هاي تردد آنقدر محدود بود 
كه فقط تعداد بس��يار كمي از افراد توانستند آن 
را در اختيار داش��ته باشند؛ چراكه به علت توزيع 
ناعادالنه كارت هاي تخفيف از س��وي ش��ركت 
عمران پرديس، بقيه ساكنين، بايد 1500 تومان 
بابت ع��وارض پرداخت مي كردن��د. هر چند كه 
پس از مدتي كارت هاي در نظر گرفته ش��ده هم 
به برچس��ب تبديل ش��د و با مبلغ باالتري براي 
مدت زمان محدودي ش��ارژ گردي��د. اما پس از 
مدت��ي زمزمه هايي ب��راي يكسان س��ازي مبلغ 
عوارضي براي همه س��اكنين به گوش رسيد. تا 
اينكه باالخ��ره در روزهاي آغازين س��ال جاري، 
مبلغ عوارض اتوبان ته��ران � پرديس تغيير پيدا 
كرد و عوارضي كه از زمان ش��روع 1500 تومان 
تعيين ش��ده بود و س��پس 1800 تومان اعالم 
ش��د، هم اكنون نيز 2500 تومان مي باشد. البته 
با تصويب اين مبلغ، مدير عام��ل آزادراه تهران � 
پرديس اعالم كرد:» اهال��ي پرديس مي توانند از 
عوارض الكترونيكي تخفيف دار استفاده كنند.« در 
حالي كه دارندگان عوارض الكترونيكي معتقدند، 
تفاوت قابل توجهي بين ع��وارض الكترونيكي و 
مبلغ اصل��ي عوارض آزادراه ته��ران � پرديس به 
چشم نمي خورد. هرچند كه به تازگي ديگر اين 
تفاوت  اندك هم احساس نمي شود و برخورداري 
از برچسب عوارض الكترونيكي به مثابه پرداخت 
پول ع��وارض در همان لحظه اس��ت، فقط با اين 
تفاوت كه مي توان بدون مكث، از جلوي گيت هاي 
عوارضي عبور كرد. البته در پي اعتراضات ساكنين 
و مسافران هر روزه پرديس مبني بر باال بودن اين 
عوارض، وزير راه اعالم ك��رد: »هركس از اين امر 

ناراضي است از اين مسير عبور نكند.« 
هرچند طبق گفته وزير راه مي توان از اين مسير 
عبور نكرد و براي رسيدن به پرديس، جاده قديم و 
پيچ در پيچ تهران � جاجرود، دماوند را طي كرد اما 
به قيمت تحمل وحشت و استرس ناشي از وجود 
بسياري از ماشين هاي سنگين با آن حركت هاي 
خاص و حوادث در كمينشان كه گاهي از اوقات به 

واقع بايد با چشمان بسته از كنارشان رد شد. 

اجراي طرح آسماني ها در يزد  
مس�ئول	دبيرخانه	كانون	ه�اي	فرهنگي	و	

خبرنگارجوان
     يزد

هنري	مساجد	استان	يزد	از	آغاز	برنامه	هاي	
اوقات	فراغت	با	عنوان	طرح	آسماني	ها	در	

بيش	از	250	كانون	مساجد	استان	خبر	داد.	
محسن رستگاري با اشاره به حضور بيش از 40 هزار نفر در كالس هاي 
اوقات فراغت كانون هاي مس��اجد در سال گذش��ته گفت: پيش بيني 
مي ش��ود كه در س��ال جاري بيش از 50 هزار نفر در اين طرح شركت 
كنن��د.  وي از انعقاد تفاهنامه بين دبيرخانه اس��تان با س��ازمان هاي 
مختلفي چون فني و حرفه اي، بهزيس��تي، جهاد دانشگاهي، اداره كل 
ورزش و جوانان، انجمن پرستاري و. . . در طول اجراي طرح آسماني ها 
خبر داد و گفت: شركت كنندگان در اين طرح مي توانند از خدمات اين 
سازمان ها استفاده كنند.   رس��تگاري برگزاري اردوهاي درون و برون 
استاني، مس��ابقات ورزش��ي، امكانات رفاهي و تفريحي و. . . را از ديگر 

برنامه هاي اجرا شده در اين طرح اعالم كرد. 
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وزير راه: هر كس ناراضي است از اين راه نرود!
اعتراض	اهالي	پرديس	به	عوارض	5هزار	توماني	در	روز

	در	سومين	جلس�ه	شوراي	فني	استانداري	سيس�تان	و	بلوچستان	
اجراي	10	پروژه	مه�م	و	تاثيرگذار	از	قبيل	گاز،	ّآب،	آب	كش�اورزي،	
راه	آهن،	ترانزيت،	طرح	جامع	توسعه	بنادر،	احداث	هاپ	دو	پتروشيمي	
در	ايرانشهر	و	چابهار،	توسعه	معادن،	طرح	توسعه	گردشگري	استان	و	

طرح	جبران	كمبود	سرانه	فضاي	آموزشي	تصويب	شد.	
در اين جلسه باقركرد معاونت عمراني استاندار با تأكيد بر اينكه مديران 
مربوطه در جلسات آتي شوراي فني استان بايد گزارش اقدامات انجام 
ش��ده مربوط اين پروژه ها را ارائه نمايند گفت: ش��وراي فني استان با 
هماهنگي دفتر فني استانداري پروژه هاي نيمه تمام ادارات را بررسي 
كند تا درباره آنها تصميم نهايي اتخاذ گردد، همچنين الباقي پروژه هاي 
را نيز با ارائه راهكار و پيش��نهادات به ش��وراي عالي فني كشور ارسال 
نمايند.  در اين جلس��ه تهراني مقدم رئيس ش��ركت گاز استان با ارائه 
گزارش��ي از اقدامات انجام گرفته در گازرس��اني به استان گفت: خط 
انتقال گاز زاهدان – زابل طراحي و مسيريابي شده و قرار است از زاهدان 
تا دشتك لوله اي با قطر 36 اينچ و از دشتك تا شهرستان زابل با لوله اي 
به قطر 20 اينچ با هزينه اي معادل 680 ميليارد تومان عملياتي گردد تا 
گاز به صورت محدود و ابتدا مصرف خودرويي )CNG( در زابل استفاده 
گردد.  تهراني مقدم افزود: خط اصلي گاز ايرانشهر تا شهرستان خاش 
مصوب شده، مطالعات فاز اول آن شروع و مجوز آن از هيئت مديره اخذ 
شده است.  رئيس شركت گاز استان در خصوص وضعيت انتقال گاز از 
ايرانشهر به چابهار نيز گقت: قرار ش��ده بعد از انتقال گاز از ايرانشهر به 
مرز پيشين يك خط فرعي به طول 90 كيلومتر به چابهار كشيده شود تا 
خوراك پتروشيمي و صنايع تأمين گردد.  تهراني مقدم افزود: قرار است 
از خط ايرانشهر يك خط فرعي به ميرجاوه و بزمان و از خط خاش نيز يك 
خط فرعي به شهرستان هاي سراوان، سيب سوران و غيره كشيده شود. 

حدود	70	هزار	نفر	در	استان	گلستان	به	صورت	سنتي	و	نسل	به	نسل	
قاليباف	هستند.	

زليخا عادلي مديرعامل توسعه خوشه فرش دستباف استان گلستان در 
نخستين سمينار بازاريابي و سليقه يابي فرش دستباف استان گلستان با 
حضور معاون آموزش و تحقيقات مركز ملي فرش ايران، معاون برنامه ريزي 
استاندار گلستان، اتحاديه ها، بافندگان و دست اندركاران فرش دستباف 
استان در مركز آموزش فني و حرفه اي گرگان با عنوان كردن مطلب فوق 
گفت: توليد فرش دستباف در استان از ديرباز ميان ساكنان اين منطقه 
باالخص اقوام تركمن رواج داشته اس��ت. بانوان زيادي در اين ناحيه به 
صورت موقتي و دائم به اين صنعت اشتغال دارند و بر اساس آمار سازمان 
صنعت و معدن و تجارت استان گلستان حدود 70 هزار نفر در استان به 
صورت سنتي و نسل به نسل قاليباف هستند كه از اين تعداد حدود 31 
هزار نفر داراي كارت شناسايي قاليبافي هستند.  وي افزود: تمركز بيشتر 
واحدهاي فعال در هنر صنعت فرش استان در شهرهاي گنبدكاووس، 
بندرتركمن، آق قال و كالله است كه در اين ميان گنبدكاووس با داشتن 30 
درصد سهم توليد دست بافته هاي استان، بيشترين سهم را دارد.  عادلي 
تصريح كرد: خوشه فرش دستباف استان شامل تمام توليدكنندگان فرش 
دستباف در استان، تأمين كنندگان مواد اوليه، فروشندگان، واردكنندگان 
و صادركنندگان، طراحان، رنگرزها، قاليشويان، رفوگران، تمام ارگان هاي 
ارائه دهنده خدمات كس��ب و كار و س��ازمان هاي دولتي مرتبط و تمام 
ذينفعان اين حوزه است كه س��عي بر برقراري تعاملي پويا ميان تمامي 

ذي نفعان براي دستيابي به هدف اصلي خوشه است. 
			گسست	بين	دستباف	ها	و	بازار

سرپرس��ت اداره كل هماهنگي و امور اقتصادي استانداري گلستان نيز 
گفت: هنر صنعت فرش دستباف ايران در جهان داراي جايگاه وااليي قرار 
داشته و قدمت اين هنر صنعت در ايران و اصالت دستبافته ها عامل مهمي 
در اين جايگاه است.  يوسف بسنجيده اظهار داشت: گرچه تنوع و كيفيت 
دستبافته ها نيز تأثير بسزايي در اين امر دارد اما ارتقا و حفظ اين جايگاه 
بر عهده همگان اس��ت.  وي افزود: متأسفانه گسستگي ميان نظام هاي 
توليدي فرش دستباف و بازارهاي مصرف مش��تريان و وجود نگاه هاي 
سنتي در بين توليدكنندگان سبب ركود هنر صنعت فرش شده است.  
سرپرست اداره كل هماهنگي و امور اقتصادي استانداري گلستان يادآور 
شد: در استان گلستان نيز بر اساس مزيت هاي نسبي استان سه خوشه 
دام و طيور، فرش دستباف و فرآورده هاي لبني از سوي سازمان صنايع 
كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي اس��تان صادر شده است.  در اين 
سمينار رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان نيز گفت: 
بايد توليدكنندگان و صادركنندگان فرش با سليقه يابي و بازاريابي مناسب 
زمينه صادرات بيشتر اين هنر و صنعت را فراهم كنند و اميدوارم اقدامات 
اين چنيني گامي براي رونق و توسعه اين صنعت در استان گلستان باشد. 
حسينقلي قوانلو اظهار داشت: با توجه به اينكه بسياري قدمت ايران را با 
فرش دستباف مي شناسند، فرش استان گلستان يا فرش تركمن هم به 

عنوان يك برند در سطح ايران و جهان زبانزد خاص و عام است. 

تعيين 10 پروژه اولويت دار در سيستان70 هزار گلستاني  قاليباف سنتي اند

كاهش اعتبارات عمراني نيشابور  
مع�اون	عمراني	فرمان�دار	نيش�ابور	از	كاهش	اعتب�ارات	عمراني	اين	

خبرنگارجوان
   خراسان رضوي

شهرستان	در	سال	جاري	خبر	داد.	
حسين اسداللهي گفت: اعتبار عمراني شهرستان نيشابور در ابتداي سال 
92 از محل پيوس��ت بودجه 25 ميليارد تومان بود كه در انتهاي سال با جمع اعتبارات دهياري ها و 

جرايم رانندگي به 44 ميليارد تومان رسيد.  اين 
مس��ئول بيان كرد: متوسط ش��اخص پيشرفت 
پروژه هاي عمراني نيشابور در سال 92 حدود 52 
درصد است كه 6 درصد نسبت به متوسط استاني 
پيشرفت داشته است.  اسداللهي با بيان به اينكه 
سهم استان ها از بودجه عمراني كل كشور در سال 
93 معادل 14/8 درصد اس��ت، تأكيد كرد: سال 
گذشته نيز سهم استان ها از بودجه عمراني كشور 
14/7 درصد ب��ود كه بنابراين ح��دود 85 درصد 
اعتب��ارات عمراني به صورت ملي هزينه ش��ده و 
تنها 15 درصد آن استاني است.  معاون فرماندار 
نيش��ابور همچنين خاطرنش��ان كرد: اعتبارات 

عمراني استان خراسان رضوي در سال 92 معادل 478 ميليارد تومان بوده كه اين رقم در سال جاري 
با كاهش 28 درصدي به 355 ميليارد تومان رسيد.  وي با اظهار اينكه 308 ميليارد و 800 ميليون 
تومان از بودجه عمراني براي پروژه هاي باالي 80 درصد در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان 
تصويب شده و 47 ميليارد تومان آن هنوز توزيع نشده است.  به گفته اسداللهي، شركت آب و فاضالب 
روستايي نيشابور با شاخص پيشرفت 83 درصد، راه و شهرسازي با شاخص پيشرفت 73 درصد و آب و 

فاضالب شهري با شاخص پيشرفت 72 درصد بيشترين پيشرفت و بهترين عملكرد را داشته اند. 

جمع آوري مزارع شيالتي غيرمجاز 
مديرعامل	شركت	آب	منطقه	اي	چهارمحال	وبختياري	از	برخورد	

خبرنگارجوان
    چهارمحال وبختياري

با	مزارع	ش�يالتي	غيرمجاز	ايجاد	ش�ده	در	بس�تر	رودخانه	ها	و	
جمع	آوري	اين	گونه	مزارع	خبر	داد.	

حسين صمدي با تأكيد بر حفظ حريم و بستر رودخانه ها و جلوگيري از تخريب جاده مجاور رودخانه 
كارون )دسترس��ي بالد ب��ه كاوند( ب��ه صاحبان 
مزارع ش��يالتي غيرمجاز اين منطقه هشدار داد.  
مديرعامل ش��ركت آب منطق��ه اي چهارمحال و 
بختياري افزود: شيالت داران غيرمجاز اين منطقه 
در اس��رع وقت نس��بت به جمع آوري تأسيسات 
ايجاد شده در بستر رودخانه اقدام وبراي دريافت 
مجوزهاي الزم به مديريت شيالت و شركت آب 
منطقه اي اس��تان مراجعه كنند. صمدي تأكيد 
كرد: مطابق قانون، از طريق مراجع قضائي با مزارع 
فاقد مجوز در بستر رودخانه ها برخورد مي شود و 
خسارات وارده به بستر رودخانه و جاده مجاور از 
صاحبان اين مزارع دريافت مي شود.  مدير عامل 
شركت آب منطقه اي استان افزود: براي كنترل س��يالب و هدايت ايمن آن به رودخانه و جلوگيري 
از بروز خسارت به منازل مسكوني و اراضي كش��اورزي مسيل روستاي دوپالن ساماندهي مي شود.  
صمدي، سامان دهي مس��يل روس��تا دوپالن را با احداث كانالي به طول 73 متر، ارتفاع 3/1 متر و 
ضخامت 70 س��انتيمتر با مصالح سنگ و سيمان در ساحل چپ رودخانه س��بزه كوه و در محدوده 
روستاي دوپالن با هزينه اي معادل يك ميليارد ريال از محل اعتبارات ستاد حواث غيرمترقبه توسط 

شركت آب منطقه اي استان عنوان كرد. 

مدير	عامل	شركت	آبفاي	جنوب	غربي	استان	تهران	
با	اشاره	به	كاهش	ذخاير	منابع	تأمين	آب	و	افزايش	
دماي	ه�وا،	صرفه	جويي	20	درص�دي	مصرف	آب	
توسط	شهروندان	اسالمشهري	را	ضروري	دانست.	
نجف پرتوي با بيان اينكه موضوع صرفه جويي در 
مصرف آب بايد با تغيير در رفتار عمومي جامعه، 
به عنوان يك فرهنگ در بي��ن مصرف كنندگان 
تبديل ش��ود گفت: مش��تركين با رعايت الگوي 

مصرف و بازبيني و اصالح تأسيس��ات و شيرآالت 
آبي، نقش مؤثري در مص��رف بهينه آب دارند كه 
البته اصالح انش��عابات و خطوط لوله انتقال آب 
منطقه نيز در اين كاهش مصرف و اتالف تأثيرگذار 
خواهد بود. وي افزود: با توجه به بروز بحران كم آبي 
و كاهش نزوالت آسماني در سال جاري، رسانه ها 
در اطالع رساني و افزايش آگاهي مردم نسبت به 
مسائل مربوط به آب و اشاعه رفتار صحيح مصرف 

آب نقش بس��زايي را ايفا مي كنند.  پرتوي ادامه 
داد: ميزان متوسط بارندگي در كشور ما يك سوم 
متوس��ط ميزان بارندگي جهان و در حدود 250 
ميلي متر در سال است، در حالي كه ميزان مصرف 
آب نيز بس��يار باالتر از ديگر كشورهاي صنعتي و 
پرجمعيت جهان مي باشد.  وي با بيان اينكه فقط 
3 درصد از منابع آبي، آب شيرين و آشاميدني است 
گفت: الگوي مصرف آب براي هر نفر در حال حاضر 

حدود 150 ليتر در شبانه روز است كه بيش از دو 
برابر مصرف جهاني است.  پرتوي اظهار اميدواري 
كرد: با تالش همه جانبه در عرصه تهيه و تأمين آب 
آشاميدني سالم و اس��تفاده از همه پتانسيل هاي 
الزم و ارائه راهكارهاي مؤث��ر در جهت مديريت 
مصرف آب، ضمن پيش��گيري از هرگونه مصرف 
بي رويه و غيراصولي، آب آشاميدني شهروندان و 

مشتركين محترم به نحو مطلوبي تأمين شود. 

ضرورت صرفه جويي در مصرف آب اسالمشهر خبرنگارجوان
   اسالمشهر

زماني	كه	قرار	شد	شهر	هاي	جديدي	با	امكانات	زندگي	شهري	در	اطراف	
تهران	احداث	شود،	دولت	را	بر	آن	داشت	تا	در	اين	زمينه	دست	به	اقداماتي	
اصولي	زند.	تا	اينكه	باالخره	سياست	ايجاد	شهر	هاي	جديد	با	هدف	مهار	
رشد	بي	رويه	جمعيت	و	كنترل	مهاجرت	به	شهرهاي	بزرگ	به	ويژه	تهران	
بر	اساس	مصوبه	سال	1364	توسط	هيئت	وزيران	اتخاذ	گرديد.	بر	همين	
اس�اس	هيئت	وزيران	در	تاريخ	23	اس�فند	1368	احداث	ش�هر	جديد	
پرديس	را	در	فاصله	15	كيلومتري	ش�رق	تهران	در	كنار	جاده	ترانزيتي	

تهران	– مازندران	تصويب	نمود.		قدم	هاي	اوليه	براي	س�اخت	اين	شهر	
برداشته	شد.	به	طوري	كه	طي	اين	س�ال	ها،	روند	ساخت	وساز	همچنان	
ادامه	دارد	و	جمعيت	اين	ش�هر	نيز	روز	به	روز	در	حال	افزايش	اس�ت.	اما	
آنچه	اين	زمينه	قابل	تأمل	است	و	ساكنان	پرديس	را	با	نارضايتي	روبه	رو	
س�اخته،	بحث	پرداخت	عوارض	براي	ساكنان	اين	شهر	است	كه	طي	اين	
چند	س�ال	نه	تنها	تمهيدات	خاصي	در	اين	زمينه	براي	س�اكنان	آن	در	
نظر	گرفته	نش�ده،	بلكه	سال	به	س�ال	به	مبلغ	آن	نيز	افزوده	شده	است.	

برخورد با خاطيان طرح نظام سالمت     
رئيس	دانش�گاه	علوم	پزش�كي	وخدمات	

خبرنگارجوان
    قزوين 

بهداشتي	درماني	استان	قزوين	از	برخورد	
قانوني	با	خاطيان	طرح	تحول	نظام	سالمت	

در	استان	خبر	داد.	
علي اكبر زينالو در ششمين نشست ستاد اجرايي طرح تحول نظام سالمت 
در استان قزوين گفت: بايد بهينه سازي خدمات براساس بسته هاي ابالغي 
خدمت صورت گيرد و امانت داري در بيت المال به دليل اعتمادي كه دولت 
به وزارت بهداشت داشته و منابع زيادي را به حوزه سالمت اختصاص داده 
است، لحاظ شود.  وي افزود: با افراد خاطي كه موجب عدم پيشرفت اين 
طرح و ارائه خدمت خوب به مردم شوند، در هر سطحي كه باشند، برخورد 
قانوني مي شود.  در اين نشست مس��عود رضايي، معاون درمان دانشگاه 
قزوين نيز ضمن ارائه گزارش��ي از اقدام هاي انجام شده به رؤساي مراكز 
آموزشي � درماني و بيمارستان ها گفت: الزم است هر چه سريع تر، براي 
توجيه كادر درماني كميته هاي اخالقي، فعال شوند.  در نشست مذكور، 
اعضا مش��كالت موجود در اجراي طرح را در واحدهاي خود بيان كردند 
و درباره راهكارهاي رفع آنها تبادل نظر شد كه تأمين دارو و تجهيزات و 

موضوع تشخيص هاي پاراكلينيكي، بخشي از اين موارد بود.

هشدار به روند افزايش مصرف آب در قم     
مديرعامل	شركت	آب	و	فاضالب	استان	قم	

خبرنگارجوان
    قم 

نس�بت	به	روند	افزايش	مص�رف	آب	در	قم	
هشدار	داد	و	گفت:	با	اين	روند	مصرف	سهم	
آب	قم	از	پروژه	انتقال	آب	از	سرشاخه	هاي	دز	20	سال	زودتر	از	موعد	

مقرر	به	پايان	مي	رسد.	
عبدالحميد توكلي بينا مش��كل كمي و كيفي آب قم را يك مس��ئله 
تاريخي و بزرگ اين شهر دانست و گفت: حفر چاه هاي علي آباد، ساخت 
و بهره برداري از سد 15 خرداد، احداث ش��بكه جداگانه آب شيرين و 
انتقال آب از سرچشمه هاي دز به قم از اقدامات انجام شده در چهار دهه 
گذشته براي رفع اين مشكل در قم بوده اس��ت.  وي با بيان اينكه آب 
سرشاخه هاي دز با هزينه اي بالغ بر 1400 ميليارد تومان به قم رسيد 
گفت: اكنون بالغ بر 80 درصد از آب قم از سرچش��مه هاي دز و مابقي 
از چاه هاي علي آباد تأمين مي شود.  وي سهم اس��تان قم از پروژه سر 
شاخه ها را 142 ميليون متر مكعب اعالم كرد و افزود: اين ميزان براي 
افق سال 1420يعني براي 27 سال آينده تعيين شده اما با ادامه اين 

روند تا هفت سال ديگر به پايان مي رسد. 

بهره برداري از ۹۴ طرح صنعتي     
تع�داد	۹4	طرح	صنعتي	اس�تان	بوش�هر	با	

خبرنگارجوان
  بوشهر

پيشرفت	فيزيكي	60درصد	در	حال	ساخت	
است	كه	بخش	عمده	اي	از	اين	طرح	ها	امسال	

به	بهره	برداري	مي	رسند.	
عباس تابش رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اعالم 
اين مطلب گفت: در س��ال گذشته 267 جواز تأس��يس صنعتي با حجم 
س��رمايه گذاري 49 هزار و 860 ميليارد ريال و پيش بيني اش��تغال شش 
هزارو 484 نفر در اين استان صادر ش��د.  وي با بيان اينكه اين تعداد جواز 
تأسيس صنعتي نسبت به مدت مشابه س��ال91 در بخش سرمايه گذاري 
300درصد افزايش داشته اس��ت گفت: اين تعداد جواز تأسيس نسبت به 
مدت مشابه سال ما قبل آن در بخش اشتغال 13 درصد رشد داشته است.  
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با بيان اينكه صنايع 
شيميايي، كاني غيرفلزي و صنايع غذايي بيشترين جواز تأسيس دريافت 
كرده اند افزود: بيشترين جواز تأسيس صادر شده در اين مدت در بخش هاي 
صنايع شيميايي، كاني غيرفلزي، محصوالت الستيك و پالستيك و صنايع 
غذايي است.  تابش از صادر ش��دن 21 فقره پروانه بهره برداري خبر داد و 
افزود: 21 فقره پروانه بهره برداري با سرمايه گذاري11 هزار و 239 ميليارد 
ريال با اشتغال يكهزار 258 نفر سال گذش��ته در استان بوشهرصادرشد.  
وي بيشترين رقم سرمايه گذاري درپروانه هاي بهره برداري را محصوالت 
صنايع غذايي، كاني غيرفلزي، برق و الكترونيك و صنايع شيميايي دانست.

بهره برداري ازطرح انتقال آب از سد دليجان    
مديرعامل	آبفاي	استان	مركزي	از	بهره	برداري	

خبرنگارجوان
  مركزي

ط�رح	انتق�ال	آب	از	س�د	دليج�ان	ب�ه	اين	
شهرستان	در	آينده	اي	نزديك	خبر	داد.	

عبدالرض��ا خليل��ي با بي��ان اينكه ب��ا توجه ب��ه كمب��ود آب و در پي 
خشكسالي هاي اخير و افت منابع آبي در شهر دليجان طرح آبرساني 
به اين شهر از خط انتقال سرش��اخه هاي دز با موافقت وزارت نيرو در 
دستوركار ش��ركت آب و فاضالب قرار گرفت گفت: اين طرح از اواخر 
سال 91 توسط شركت آب و فاضالب وارد فاز اجرايي شد كه به زودي به 
بهره برداري مي رسد.  وي افزود: همچنين عمليات تصفيه خانه آب ساوه 
تا سه ماه آينده به اتمام مي رسد و طرح آبرساني به ميالجرد و شهرنيمور 
نيز در آينده اي نزديك وارد فاز اجرايي خواهد شد.  مديرعامل شركت 
آب و فاضالب اس��تان مركزي با اش��اره به اينكه در سال جاري ميزان 
بارندگي اس��تان 285 ميلي  متر بوده اس��ت، گفت: هم اكنون س��رانه 
مصرف آب در كشور 280 ليتر در ش��بانه روز است، اين در حالي است 
كه سرانه مصرف در استان از مصرف متوسط كمتر بوده كه بايد تالش 
ش��ود اين رقم كاهش يابد.  وي افزود: هم اكنون 92 درصد آب استان 
در بخش كشاورزي، پنج درصد به عنوان آب شرب و مابقي در صنعت 
مصرف مي شود كه استفاده از روش هاي نوين در بخش كشاورزي نقش 
مؤثري در كاهش مصرف آب دارد. خليلي ادامه داد: متأسفانه هم اكنون 
منابع آب قابل برداشت در استان يك هزار و 750 متر مكعب در سال 

است كه نشانگر بحراني  بودن وضعيت آب در استان است. 

 مهرنوش رجايي
  گزارش يك

بعد	از	احداث	آزادراه	ته�ران	– پرديس	
اعالم	شد	كه	براي	ساكنان	پرديس	كارت	
ت�ردد	500	توماني	صادر	ش�ود.	اما	طبق	
گفته	ساكنان	اين	شهر	جديد،	كارت	هاي	
تردد	آنق�در	محدود	بود	ك�ه	فقط	تعداد	
بسيار	كمي	از	افراد	توانس�تند	آن	را	در	
اختيار	داش�ته	باش�ند؛	چراكه	به	علت	
توزي�ع	ناعادالنه	كارت	ه�اي	تخفيف	از	
س�وي	ش�ركت	عمران	پردي�س،	بقيه	
ساكنين،	بايد	1500	تومان	بابت	عوارض	
پرداخت	مي	كردند.	هر	چن�د	كه	پس	از	
مدتي	كارت	هاي	در	نظر	گرفته	شده	هم	
به	برچسب	تبديل	شد	و	با	مبلغ	باالتري	
براي	مدت	زمان	محدودي	ش�ارژ	گرديد


