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یکی از مشــکالت چهارمحال و 
بختیاری از گذشته در حوزه راه بوده است؛ 
درحالی که همیشه ذکر شــده این استان 
می تواند شــاهراه ارتباطی شرق به غرب 
و مرکز و جنوب باشــد. با توجــه به اینکه 
35درصد مصوبه های سفر رئیس جمهوری 
به استان نیز به این حوزه اختصاص دارد، چه 
اقدامات اساسی ای برای رفع این محرومیت 

انجام شده است؟
به دلیل موقعیــت کوهســتانی و صعب العبور  
چهارمحال وبختیاری، هزینه تمام شده ساخت 
راه در این استان نسبت به مناطق دیگر کشور، 
بسیار باالست و توسعه راه های مواصالتی طی 
سال های گذشــته با کندی پیش رفته است. با 
توجه به اینکه، راه ارتباطی یکی از اصلی ترین 
زیرســاخت ها و مقدمه پیشــرفت محســوب 
می شود و رونق گردشگری، جذب سرمایه گذار، 
اشــتغال زایی و موارد متعدد دیگــری به طور 
مســتقیم به آن وابسته اســت، تالش کردیم 
عقب ماندگی در حوزه راه هــای مواصالتی که 
منجر به عقب ماندگی در حوزه های دیگر شده را 

با کار جهادی و ویژه جبران کنیم.
سال گذشــته کل اعتبار راه های استان حدود 
300میلیارد تومان بود که امسال تالش کردیم 
هم در سفر و هم در بودجه های عمرانی بیش از 
5500میلیارد تومان برای این حوزه طی 2سال 
درنظر بگیریم. با توجه به این اعتبار، هم اکنون 
پروژه های متعدد راهسازی در استان فعال شده 
و امیدواریم تا پایان سال1402 گام های بلندی 

برای توسعه زیرساخت های جاده ای برداریم.
هم اکنون قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا)ص( 
برای نخستین بار وارد این استان شده و در حال 
تجهیز کارگاه برای اجرای چهارخطه بروجنـ  

لردگان به خوزستان است.
محور چهارخطه فارســان-چلگرد به بازفت و 
مسجدســلیمان و محور چهارخطه شهرکردـ  
شلمزار که در بین مردم به جاده مرگ معروف 
شده هم با سرعت در حال پیشروی است و جاده 

ارتباطــی اردل به دوپالن که خــود یک پروژه 
بزرگ شــامل 4تونل و 2دهنه پل می شود،   در 
حال اجراســت. همچنین چهارخطه شهرکرد 
- بن - داران و جاده ســاحلی زاینده رود، چهار 
خطه شهرکردـ ســامانـ  تیران جزو مصوبات 
سفر ریاست جمهوری هستند و اعتباری قابل 
توجه برای آنها درنظر گرفته شــده است. برای 
چهارخطه فرخشــهرـ  دزکـ  شــلمزار هم با 
تصویب تسهیالت ماده56 تصمیم گیری شده 

و به زودی کار آغاز می شود.
به طور مشــخص درباره راه های 
چندگانه استان به خوزستان ازجمله جاده 
لردگان -خوزستان، شــهرکرد - بروجن 
و بروجــن- لــردگان و پیشــرفت آنها و 

چالش هایشان توضیح دهید.
چهارخطه شــهرکرد بــه بروجن کــه تقریبا 
تمام شــده )جز یک قســمت محــدود تقریبا 
3کیلومتــری( و اکنون زیر ترافیک اســت؛ از 
بروجن تا لردگان هم پیمانکار مشغول فعالیت 
اســت و البته قطعه هایی از این پــروژه زیر بار 
ترافیکی قرار گرفته، از لردگان تا ایذه هم توسط 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( اجرا خواهد 

شد.
 چهارمحال وبختیــاری یکی از 
5استان کشور است که هنوز به شبکه ریلی 
کشور متصل نشــده، اما تحقق این آرزوی 
مردم سال گذشته آغاز شد. این پروژه که 
یکی از ابرپروژه هــای حمل ونقلی در این 
استان شناخته می شــود، در چه مرحله ای 

است و چقدر پیشرفت دارد؟
بله، اتصال به شــبکه ریلی یک مطالبه بحق و 
دیرینه مردم این اســتان اســت که متأسفانه 
تاکنون محقق نشــده اســت. البته این پروژه 
در ســفر رئیس جمهوری مورد توجه ویژه قرار 
گرفته و بیش از 2هزار میلیــارد تومان اعتبار 
بــرای آن درنظر گرفته شــده که براســاس 
برآوردهای انجام شده، این اعتبار برای تکمیل 
خط ریلی و ساخت ایســتگاه شهرکرد کفایت 
می کند. تمام تالش متولیان این اســت که تا 
پایان 1402 صدای ســوت قطار در شهرکرد 
شنیده شود. هم اکنون پیمانکاران متعددی در 
قطعه های مختلف از مبارکه اصفهان و شهرکرد، 
از دوطــرف مســیر در حال اجــرای عملیات 
هستند و روند پیشــرفت کار هم در ایستگاه و 
 هم در نقاطــی که پیمانکاران فعال هســتند،

 قابل قبول است.
دستاوردهای سفر رئیس جمهوری 
و مصوبه های سفر برای چهارمحال وبختیاری 
چه بوده است؟ در جایی مطرح کرده بودید 

منابع سفر به اندازه 10برابر بودجه عمرانی 
استان اســت. با این اعتبار چه طرح های 

صنعتی، کشاورزی و عمرانی اجرا می شود؟
البته باید تأکید کنم که مهم ترین دســتاورد 
سفر ریاست جمهوری به این استان امیدآفرینی 
بود که با حضــور هیأت دولت در این اســتان 
به خصوص مناطق محــروم در بین مردم ایجاد 
شــد. اینکه رئیس جمهوری در میــان مردم 
یک منطقه مانند لبــد در کوهرنگ که نه جاده 
دسترسی دارد، نه شبکه آبرسانی و برق رسانی، 
نه تلفن و اینترنت حاضر می شــود، حاوی یک 
پیام مهم است؛ اینکه به محرومان و مستضعفان 
هم توجه دارند.البته در همین روستا 3ماه بعد 
از حضور رئیس جمهوری یک تحول اتفاق افتاد 
و یک روستای محروم طی 3ماه به یک روستای 
توسعه یافته تبدیل شد. شبکه آبرسانی، جاده 
دسترسی آسفالت شده، سایت مخابرات و تلفن 
همراه و اینترنت پرسرعت، ساخت 2مدرسه و 
تعمیر یک مدرســه دیگر در همین منطقه از 
اقداماتی بود که اثبــات می کند عزم این دولت 
بر توسعه عدالت محور و محرومیت زدایی است.

در حوزه اعتباری هم بیــش از 20هزار میلیارد 
تومان تســهیالت و اعتبار بــرای 700پروژه 
نیمه تمام درنظر گرفته شــده که 10درصد از 
این اعتبار محقق شــده است و تالش می کنیم 
با جذب به موقع و نظارت بــر توزیع این اعتبار 
شاهد تحول در حوزه های مختلف در این استان 

باشیم.
نرخ بیکاری چهارمحال وبختیاری 
نســبت به میانگین کشوری 4درصد باالتر 
اســت. چه اقداماتی برای توسعه صنعتی، 
کشاورزی، دامپروری و همچنین اشتغال زایی 

در این استان صورت گرفته است؟
بله، متأسفانه نرخ بیکاری در این استان باالست 
و باید بــا توجه به بوم اســتان، فرهنگ مردم و 
ظرفیت های طبیعی و خــدادادی برای ایجاد 

اشتغال تالش کنیم. 
برای نمونــه در حوزه کشــاورزی و گلخانه ای 
 کل گلخانه هــای این اســتان تا قبــل از این 
دولت، حدود 30هکتار بــود، ولی امروز حدود 
300هکتار گلخانه در دســت اجــرا داریم که 
برخی بهره برداری شــده و برخی هم در قالب 
شــهرک های گلخانه ای در دست اجرا هستند. 
گلخانه هم امکان کشت 4فصل را دارد و هم به 

آب کمی نیازمند است. 
همچنین برای فعال شــدن واحدهای صنعتی 
راکد و نیمه فعال برنامه مدون و زمانبندی شده 
داریم که در ستاد تســهیل و جلسات اقتصاد 

مقاومتی دنبال می شوند.
چهارمحال وبختیاری همیشــه 
به عنوان سرزمین رودهای خروشان شناخته 
شده بود، اما این استان در سال های گذشته با 

چالش کمبود آب به ویژه در بخش آشامیدنی 
روبه روســت. در این باره چه اقداماتی در 

دستور کار است؟
بله، تامیــن آب پایدار بــرای مناطق مختلف 
اســتان یکی دیگــر از مطالبــات باورنکردنی 
مردم این اســتان است. جالب اســت بدانید 
در استانی که سرچشــمه 3رود بزرگ کارون، 
زاینده رود و دز اســت، حدود 200روســتا با 
تانکر آبرســانی می شــوند و آب آشامیدنی در 
شهرهای ســامان، فرخشــهر، بروجن، کاج، 
 سفیددشت و شهرهای دیگر در ماه هایی از سال 

جیره بندی می شود.
با برنامه ریزی و تفاهم انجام شده با قرارگاه امام 
حســن)ع( در گام اول 43روستا در شهرستان 
خانمیرزا و 55روســتا در شهرستان لردگان و 
همچنین روستاهایی مانند دهناش، لبد، مشایخ 
و... در شهرستان های اردل و کوهرنگ به شبکه 
آبرســانی پایدار متصل خواهند شــد و تالش 
می کنیم تا 2ســال آینده جشن خداحافظی با 
آبرســانی با تانکر را در روســتاهای این استان 
برگزار کنیم. همچنین با فعال کردن پروژه های 
سدسازی به ویژه ســدهای باباحیدر، آقبالغ، 
گهرو، بیــدکان و برخی طرح هــای دیگر آب 
استان را در حالت پایدار قرار دهیم که گام های 
مؤثری تاکنون در این باره برداشته شده است. تا 
پایان 1401 مشکالت اصلی آب این استان برای 

همیشه رفع خواهد شد.
 پیش از این درباره گام های اساسی 
در راســتای محرومیت زدایی از اســتان 
صحبت کرده بودید. به جز اختصاص بودجه 
محرومیت زدایی چه اقدام شــاخصی برای 
محرومیت زدایی از چهره اســتان صورت 

گرفته؟
اختصــاص بودجــه، گام اول بــرای زدودن 
محرومیت از مناطق این اســتان است. انعقاد 
تفاهم با بنیادهای مهم مانند بنیاد مستضعفان، 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(، قرارگاه 
امام حسن)ع( و ســایر مجموعه ها برای انجام 
کارهای فرهنگی، آموزشی و جهادی در مناطق 

محروم انجام شده است.
ساخت مدرسه در روستایی مانند سرآقا سید، 
ساخت مسجد در روســتایی مانند صالح کوتاه 
که جاده دسترسی ندارد مصداق هایی است که 
اثبات می کند توجه دولت به محرومیت زدایی 
معطوف به کارهای عمرانی نیســت و مسائل 
فرهنگی و آموزشــی هم جزو تعهدات دولت با 

مردم عزیز است.
 بازســازی مناطــق زلزله زده 
کوهرنگ و مناطق سیل زده به ویژه بارده و 

کوهرنگ به کجا رسید؟
درباره اقدامات انجام شــده بعد از زلزله ســال 
گذشــته در شهرســتان کوهرنــگ تاکنون 
496واحد احداثی داشــتیم که توســط بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی در حال ساخت است و 
پیشرفت 70درصدی داشــته است. همچنین 
3125واحد تعمیری بوده که هم وام حمایتی 
و هم برخــی از اقالم مانند ماســه و ســیمان 
 به صورت رایــگان در اختیــار خانواده ها قرار
گرفته اســت.  همچنین 3200وام معیشــتی 
برای آســیب دیدگان زلزله درنظر گرفتیم که 
بانک های عامل در منطقه مســتقر شــدند و 
 امــور اداری بــرای واریز تســهیالت صورت 

گرفته است.

پرداخت 83/2 درصد 
مطالبات چایکاران 

رئیس ســازمان چای کشــور گفــت: تاکنون 
7۸9میلیارد تومان از مطالبات چایکاران گیالن و 
مازندران معادل ۸3.2درصد پرداخت شده  است.

به گزارش ایرنا، حبیب جهانســاز با بیان اینکه 
از مطالبــات چایــکاران 2اســتان 13میلیارد 
تومان به حســاب آنها واریز شــد، افزود: امسال 
درمجموع 116هزارو317 تن برگ سبز چای از 
چایکاران استان های گیالن و مازندران به ارزش 
949میلیارد تومان به صورت تضمینی خریداری 
شده اســت که تاکنون ۸3.2درصد از این مبلغ 
پرداخت شــده و بقیه مطالبات نیز به مرور انجام 
می شود. رئیس سازمان چای کشور خاطرنشان 
کرد: در مجموع کارخانه های چایســازی این دو 
استان  از این میزان برگ سبز چای خریداری شده 

26هزارو171 تن چای خشک تولید کرده اند.
وی افزود: امسال قیمت خرید تضمینی برگ سبز 
چای درجه یک 9200تومان و برگ ســبز چای 
درجه2، 7100تومان بود، قیمت خرید تضمینی 
برگ سبز چای درجه یک در سال جاری نسبت به 
پارسال 37.5درصد و درجه2، 4۸درصد افزایش 
یافته  است. براســاس آخرین آمار در استان های 
گیالن و مازندران بالغ بــر 55هزار چایکار وجود 
دارد، وســعت باغ های چای این دو استان حدود 
25هزار هکتار است، برداشــت برگ سبز چای 
 هرســاله در 3 چین بهــاره، تابســتانه و پاییزه

 انجام می شود.

 خبر

عدد خبر

 مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی کردســتان گفــت: تاکنــون 
۸۴درصــد تعهــد اشــتغال ایــن اداره کل در 
حوزه هــای مختلــف محقــق شــده اســت. به 
گــزارش ایرنا، یعقــوب گویلیــان اظهــار کرد: 
ســهم تعیین شــده بــرای میراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان توســط 
کارگروه هــای ذیربــط بــرای ســال جاری، 
11۸3نفــر بــوده اســت. به گفتــه وی، بــا 
تاکنــون  شــده  انجــام   برنامه ریزی هــای 
۹۹۵شغل جدید در استان ایجاد شده است.

84
درصد 

کردستان

مدیرعامــل شــرکت گاز آذربایجان شــرقی 
گفــت: مصــرف گاز طبیعــی در اســتان در 
۶ ماهــه اول ســال جاری بــه نســبت مــدت 
مشــابه ســال گذشــته حدود 3۷3 میلیون 
مترمکعب افزایش داشته است. به گزارش 
ایسنا، نادر کمالی افزود: در ۶ماهه نخست 
امسال ۴۴1۶ میلیون مترمکعب گاز مصرف 
شده که به ترتیب بیشــترین مصرف گاز به 
بخش هــای نیروگاهــی، صنعتــی و خانگی 

اختصاص داشته است.

 373
میلیون 

آذربایجان شرقی

آمارهــا نشــان می دهــد ورودی آب به 
ســد زاینــده رود از ابتــدای ســال آبــی 
تاکنــون افرایــش ۲۵درصــدی نســبت 
به مدت مشــابه ســال گذشــته داشته 
اســت. به گــزارش باشــگاه خبرنگاران 
جــوان، ایــن میــزان در مقایســه بــا 
بلندمــدت بــا کاهــش ۴3درصــدی 
همــراه بــوده اســت. ســد زاینــده رود 
بــا ظرفیــت اســمی یک میلیــاردو۲3۹ 
میلیون مترمکعب یکی از اصلی ترین 

سد های مرکز کشور است.

 25
درصد 

اصفهان

همدانعکس خبر

»مجیدآباد« همدان 

بافت قدیمی مجیدآباد در شمال شرقی همدان، یکی از 
نقاطی است که به واسطه نبود نگاه درست شهری در آن 
و بی توجهی مدیریت شهری به این منطقه، آلودگی های 
محیطی و جسمی زیادی را به ساکنان آن وارد می کند. 

سالمت روان ساکنان، آلودگی های زیست محیطی و بصری 
و نبود فضای شهری و محل بازی برای کودکان و رودخانه ای 
که فاضالب جابه جا می کند و نبود آب شهری  از مهم ترین 
نکاتی است که مردم منطقه مجیدآباد همدان با آن مواجه 

هستند. عکس:  ایرنا

راهتوسعهچهارمحالوبختیاری
هموارمیشود

 راه های ارتباطی از اصلی ترین زیرساخت ها و مقدمه پیشرفت هستند. 
تالش کردیم عقب ماندگی  در این حوزه را با کار جهادی   جبران کنیم

استاندار در گفت وگوی اختصاصی  با همشهری:   سرانه فضای سبز اردبیل
استاندارد نیست

شهرداری اردبیل با اجرای برنامه های متنوع همسو با توسعه 
پایدار، سعی در جبران کمبود فضای سبز شهری دارد 

سرانه فضای سبز شهری استاندارد برای شهروند 15مترمربع 
تعریف شده است. آمار نشــان می دهد شهر اردبیل با وجود 
اینکه یکی از شهرهای مقصد گردشگری کشور هم هست، 
سرانه فضای سبزی معادل ۸مترمربع دارد. مسئوالن شهری 
چندی است دست به کار شده اند تا این فاصله را با راهکارهای 

اصولی و همسو با توسعه پایدار کاهش دهند.

احداث پارک در محله های کم برخوردار
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اردبیل 
گام اول توسعه فضای سبز شهری اردبیل را احداث پارک های 
محله ای عنوان می کند و به همشهری می گوید: احداث پارک 
در تعدادی از محله های کم برخوردار انجام شده و مابقی نیز 
در دســتور کار اســت. به عنوان مثال محله های مالیوسف، 
شهرک بعثت، شهرک حقیقت، شهرک کوثر، فاز3 شهرک 
کارشناسان دارای پارک های محله ای شــده اند و عملیات 
ســاخت پارک محله میراشرف به مســاحت 6هکتار نیز به 

پایان رسیده است.
به گفته کارشناسان شهرســازی، پارک باید در جایی باشد 
که زندگی در آن جریان دارد. جایی کــه در آن، فرهنگ و 
فعالیت های بازرگانی و مسکونی است. برخی از بخش های 
شــهری، دارای چنین نقاط کانونی ارزشــمندی از زندگی 
هســتند که برای ایجاد پارک های محلی یا میادین عمومی 

مناسب به نظر می رسند.
بر این اســاس مکان یابی فضای ســبز باید از اصولی چون 
مرکزیت، سلســله مراتب و دسترسی تبعیت کند. مرکزیت 
فضای سبز به این مفهوم است که فضای سبز حتی المقدور در 
مرکز محله، ناحیه یا منطقه شهری مکان یابی شود. همچنین 
فضاهای ســبز در مقیاس های متفاوت اعــم از پارک های 
محله ای و منطقه ای باید با ســاختار کالبدی متناظر خود 

انطباق داشته باشد.
یکی از معیارهای دیگری که در مکان یابی فضای ســبز باید 
به آن توجه شود، معیار »دسترسی« است. به این مفهوم که 
پارک های شهری باید از 4جهت به شبکه ارتباطی دسترسی 
داشــته باشــند تا بدین طریق هم جمعیت بیشتری از آن 
اســتفاده کند و هم امکان نظارت اجتماعی و امنیت پارک 
افزایش یابد. بدین ترتیــب امکان بهره بــرداری دیداری از 
جلوه های زیبای پــارک برای رهگــذران از 4جهت فراهم 

می شود.
حمید رفیعی گام بعدی را توسعه فضای سبز شهر اردبیل در 
رفیوژهای معابر می داند و ادامه می دهد: شهرداری اردبیل 
براساس توسعه پایدار، کاشت درختان  سازگار و با نیاز آبی 

اندک را در برنامه خود دارد.
در مرحله اول اجــرای این برنامه 15هزار اصلــه نهال و در 
مرحله دوم 52هزار اصله نهال ســازگار با اقلیم اردبیل و در 
مرحله ســوم 360اصله درختچه زینتــی ازجمله پیرکانتا، 
پیت هــای زینتــی، ترون، درختچه شیرخشــت کاشــته 

شده است.

کاشت درختان سازگار با اقلیم
رئیس سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهرداری تأکید 
می کند چمن کاری به دلیل نیاز آبی باال جای خود را به کاشت 
درختچه های زینتی داده  و به دلیــل کاهش بارندگی، تنوع 
کاشت گیاهان در فضای سبز شهری نیز باید به سمت توسعه 

پایدار و صرفه جویی در مصرف آب رفت.
رعایت کاشــت اصولــی درختچه ها عالوه بــر جنبه های 
زیســت محیطی کارکرد زیباشــناختی هــم دارد. رفیعی 
می گوید: افزایش فضای سبز شهری نه تنها برای رسیدن به 
حد استاندارد بلکه برای تغییر چهره شهر اردبیل به عنوان یک 

شهر گردشگری انجام می شود.
مدیــرکل حفاظت محیط زیســت اردبیل نیــز در این باره 
می گوید: با توجه به کمتر بودن سرانه فضای سبز اردبیل از 
حد استاندارد برای رفع این فاصله باید با برنامه ریزی دقیق 

براساس توسعه پایدار اقدام کرد.
حسن قاســم پور، محیط زیست را حامی توســعه متوازن و 
پایدار عنوان می کند و ادامه می دهد: توسعه پایدار توسعه ای 
اســت که نیازهای فعلــی را بدون اینکه قدرت نســل های 
 آینده بــرای تامین نیازهــای خویش را به خطــر بیندازد، 

تامین کند.
برای محاسبه فضای سبز درون شهری برای شهرهای ایران 
4پارامتر مورد توجه قرار گرفته اســت: متوســط مساحت 
مورد نیاز برای رشــد ســالم یک درخت، ویژگی های اقلیم 
محلی، کیفیت محیط زیست، تراکم نفر یا اتاق در واحدهای 

مسکونی.

  
جبران فاصله از استاندارد فضای سبز اردبیل در اولویت های 
شهرداری اردبیل قرار گرفته و برای اجرای کامل و موفق به 
تامین اعتبار نیاز دارد. از سویی دیگر بازنگری و اصالح طرح 
تفصیلی شهر اردبیل می تواند گره گشای مسائل شهری باشد.
جالب اســت بدانید که اردبیل با تاریخ ۸هزار ســاله خود با 
6شهر از کشــورهای مختلف جهان پیوند خواهر خواندگی 
دارد: تیساوازوری در مجارســتان، ارزروم در ترکیه، قونیه 
در ترکیه، سومقاییت در آذربایجان، ســارتوف در روسیه و 

سوبوتیتسا در صربستان.

اردبیلپیگیری

چهارمحال وبختیــاری بــه مرکزیــت 
شــهرکرد در منطقــه زاگــرس مرکزی 
بــا 16هزارو421کیلومترمربع یک درصد 
از کل وسعت ایران را تشــکیل می دهد و 
بیســت ودومین اســتان از نظر پهناوری اســت. چهارمحال وبختیاری که در دهه 20یکی از 
فرمانداری های کل اصفهان محســوب می شــد، هم اکنون اســتانی با حدود یک میلیون نفر 
جمعیت است؛ اســتانی که با وجود همه توجه ها، درگیر محرومیت های تاریخی و چالش هایی 
در زیرساخت هاست که موجب شده نرخ فالکت، بیکاری، تورم و گرانی در آن باالتر از میانگین 
کشوری باشد. کارشناسان معتقدند تا زمانی که زیرساخت  اساسی چون راه در این استان فراهم 
نشود، نمی توان به پیشرفت و توسعه یافتگی آن امید داشت؛ زیرساختی که می تواند این استان 
را با همه ظرفیت های خود در زمینه تجارت، کشاورزی و صنعت از بن بست خارج کند. غالمعلی 
حیدری، استاندار چهارمحال وبختیاری در گفت وگو با همشهری توضیح کاملی درباره اقدامات 

صورت گرفته برای توسعه استان و خروج آن از بن بست و محرومیت ارائه می دهد.

سیده زهرا عباسیگفت و گو
خبرنگار 
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