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کفش قمی ها خریدار ندارد
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استان قم در زمینه تولید دمپایی و کفش ماشینی 
رتبه اول را در کشور دارد ولی متاسفانه طی سال های 
اخیر بی توجهی به این صنعت موجب ایجاد رکود و 

دلسردی تولیدکنندگان شده است. 
به گزارش مهر، اس��تان قم قط��ب تولید کفش و 
دمپایی ماشینی در کشور است، تولیدکنندگان این 
استان در  سال 92 بالغ بر 45 میلیون دالر صادرات این 
محصول به خارج از کشور را تنها از گمرک استان قم 
داشتند و 50 میلیون دالر نیز از گمرک سایر استان ها 

به خارج از کشور صادر شده است. 
این صنعت با تولید س��االنه بالغ ب��ر 100 میلیون 
جفت کفش ماشینی توانسته 3 تا 5 هزار اشتغالزایی 
مستقیم و بالغ بر 20 هزار اش��تغالزایی خانگی را در 

استان ایجاد کند. 
نزدیک ب��ه 250 واحد تولی��دی در این زمینه در 
قم وجود دارد که نزدیک ب��ه 80 درصد این واحد ها 
درحال حاضر اقدام به تولید کفش و دمپایی ماشینی 
می کنند. عمده محصوالت تولیدی نیز به کشورهای 
عراق، افغانستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان 

صادر می شود. 
متاس��فانه با توج��ه به تح��والت اخی��ر منطقه 
به خصوص در کشور عراق و از سویی دیگر باال بودن 
هزینه تبلیغات ب��رای بازاریابی و معرفی محصوالت 
به بازارهای جدید و همچنین عدم توجه مسئوالن 
ب��ه تولیدکنن��دگان ای��ن صنعت طی چند  س��ال 
اخی��ر و به خصوص در  س��ال جاری ب��ازار راکدی را 
تجربه می کند، بازاری که موجب ش��ده تا برخی از 
تولیدکنندگان نه تنها تولیدات را کاهش دهند بلکه 
برخی از آنان با فروش دستگاه ها و تجهیزات راه خروج 
از تولید را انتخاب کرده اند و این درحالی است که رقم 
صادرات این محصول نشان می دهد که توجه به آن 

می تواند ارزآوری خوبی را برای کشور داشته باشد. 
محس��ن انارکی یکی از تولیدکنن��دگان کفش 
ماشینی و دمپایی در قم اس��ت که به گفته خودش 
20 س��ال اس��ت که در فروش��ندگی و تولید کفش 
فعالیت می کند. تولید کفش ماشینی را صنعت اول 
قم معرفی و می گوید: بازار این صنعت این روز ها دچار 

رکود است. 
این تولیدکننده کاهش قدرت خرید داخل کشور، 
همچنین افزایش هزینه های تولید را ازجمله عواملی 
عنوان ک��رد که در رکود صنعت کف��ش قم تاثیرات 

منفی داشته است. 
وی به عدم اختصاص یارانه به صنعت تولید کفش 
ماشینی اش��اره  کرد و درعین حال از افزایش قیمت 
حامل های انرژی به چند برابر قیمت های گذش��ته 

خبر داد. 
انارکی با بی��ان این که هزینه ه��ای تولید پس از 
هدفمندی یارانه ها بیش از 200 درصد افزایش یافته 
با ذکر مثال��ی در این زمینه گفت: در  س��ال 90 مزد 
کارگران روزانه 17 هزار تومان بود که این رقم در  سال 
جاری به روزانه 50 هزار تومان افزایش یافته و از سویی 
دیگر افزایش قیمت اج��اره، آب   ، برق وگاز را نیز باید 
در نظر گرفت که این امر موجب افزایش چند برابری 
هزینه های تولید و ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان 
شده است.  وی ادامه داد: برخی از تولیدکنندگان طی 
سال های اخیر با توجه به وضع موجود اقدام به فروش 
دستگاه های خود کرده و از این صنعت خداحافظی 
کرده اند.  عباس انارکی نیز در تولید و صادرات دمپایی 
و کفش ماشینی فعال است. وی نیز مانند همکار خود 

از رکود بازار کفش سخن می گوید. 
وی که در زمینه صادرات نی��ز فعالیت دارد درباره 
دس��ت رفتن برخی از بازارهای هدف خارج از کشور 

سخن می گوید. 
انارکی ورود برخی از کش��ورها همچون ترکیه به 
بازار دمپایی و کفش ماش��ینی و برخ��ی از تحوالت 
اخیر منطقه را تأثیرگذار بر کاهش صادرات توصیف 

می کند. 
وی در این زمینه می گوید: کش��ور ترکیه اگرچه 
از لحاظ کیفیت قادر به رقاب��ت با محصوالت ایرانی 
نیست اما به دلیل تنوع فراوانی که در تولید دمپایی 
و کفش ماشینی دارد توانسته قس��متی از بازار را در 

اختیار  بگیرد. 
این تولیدکننده با تأکید بر این که تولیدکنندگان 
داخل کش��ور باید به ش��ناخت بازار ه��ای هدف و 

به روزآوری تولی��دات خود توجه کنن��د، ادامه داد: 
تولیدکنندگان کشور ترکیه برخی از مواقع هر 10 روز 

مدل تولیدات خود را تغییر می دهند. 
وی ترکمنس��تان، جمهوری آذربایج��ان، عراق 
و افغانس��تان را ازجمله بازار محص��والت دمپایی و 
کفش ماشینی ایران معرفی کرده و می گوید: به علت 
مش��کالت اخیر که در کش��ور عراق رخ داده و ورود 
برخی از تولیدکنندگان افغانس��تان به تولید کفش 
بازار این دو کشور نیز بر تولیدات ایرانی تأثیر گذاشته 
و بازاریابی و تبلیغات نیز یکی از مسائل عمده است که 
مورد غفلت برخی از تولیدکنندگان ایرانی قرار گرفته 

است. 
وی با بیان این که ما باید به بازارهایی فرا تر از منطقه 
همچون بازار آفریقا نیز توجه کنیم، گفت: متاسفانه 
این امر مورد بی توجهی واقع ش��ده و ب��ازار کفش و 
دمپایی ماشینی با توجه به مشکالت پیش رو به رکود 

رفته است. 
وی درعین حال کم توجهی های داخل��ی را نیز از 
دیگر دالیل رکود بازار این صنعت می داند و دراین باره 
می گوید: چند برابر شدن هزینه های تولید و از سویی 
دیگر افزایش بی رویه قیمت ها و عدم پرداخت یارانه به 
بخش تولید موجب ضربه خوردن این صنعت شده 

است. 
انارکی که دو  س��ال به عن��وان صادر کننده نمونه 
استان قم انتخاب شده است، می گوید: برای دریافت 
یارانه تالشی نکرده است زیرا تجربه دیگر هم صنف ها 
و تولیدکنندگان نشان داده که رفتن به دنبال دریافت 
تالشی بیهوده بوده و تنها وقت وی در این زمینه تلف 

می شده است. 
وی نیز از دس��ت کش��یدن برخی همکاران خود 
از تولید خب��ر می دهد که به علت ب��ه صرفه نبودن 
و مش��کالت پیش رو ترجیح داده اند تولید را   رها و با 
فروش دس��تگاه ها س��رمایه خود را در محلی دیگر 

هزینه کنند. 
نایب رئیس انجمن کفش ماش��ینی قم دراین باره 
درد دل ه��ای فراوانی را بازگو می کن��د. نکته ای که 
بار ها در گفته های خود بدان اشاره داشته و می گوید: 

س��خنانی برای عدم توجه به تولیدکنن��دگان این 
صنعت دارد که گفتن آن شاید زمان بسیار زیادی را 

الزم داشته باشد. 
مصطفی کرمانی که به گفته خودش هنوز جایزه 
صادراتی  س��ال 89 خ��ود را دریافت نکرده اس��ت، 
حذف جایزه صادراتی را ضربه بزرگی به این صنعت 
دانست و گفت: با توجه به طرح هدفمندی یارانه ها و 
عدم پرداخت یارانه به بخش تولید و چند برابر شدن 
هزینه های تولید جایزه صادراتی می توانست حداقل 
بخش��ی از این هزینه ها را جبران کند که متاسفانه 
حذف شد درحالی که کشور ترکیه که طی سال های 
اخیر وارد بازار رقابت ش��ده جوایز صادراتی خوبی را 

برای تولیدکنندگان خود در نظر گرفته است. 
وی مالیات بر ارزش اف��زوده و دریافت آن از بخش 
تولید را یکی دیگر از مشکالت عنوان می کند و در این 
زمینه می گوید: باید در روند تولیدات خود و هنگامی 
که هنوز وارد مرحله فروش نشده مالیات ارزش افزوده 
را پرداخت کند و این درحالی اس��ت ک��ه هنوز وارد 
بازار فروش نشده و هزینه ای است که بر بخش تولید 

تحمیل   می شود. 
وی که به 3 برابر شدن هزینه های تولید و افزایش 
قیمت حامل های انرژی نیز اش��اره ک��رده و از عدم 
پرداخت یارانه گله مند اس��ت، می گوید: چند برابر 
شدن چرخه تولید درحالی است که افزایش قیمت 
دمپایی و کفش ماش��ینی در بازار به ان��دازه افزایش 

قیمت چرخه تولید نبوده است. 
وی ادامه داد از ابتدای  سال تاکنون مواد پتروشیمی 
که ساخت داخل اس��ت با 30 درصد افزایش قیمت 
مواجه ش��ده و این درحالی است که برخی از موادی 
را که از خارج وارد می کند طی 2 سال اخیر با قیمتی 
ثابت خریداری کرده و برای وی بسیار تعجب انگیز 
است که چرا روند افزایش قیمت تولیدات پتروشیمی 
داخل کشور با چنین س��رعتی در افزایش قیمت ها 

مواجه است. 
کرمانی نیز یافتن بازار های جدید و توجه مسئوالن 
به این صنعت را راه نجاتی برای خروج از رکود در این 

صنعت   می داند. 

د یار

 پایین آمدن کیفیت آب شرب بام ایران

 آب چهارمحال و بختیاری
دیگر زالل  نیست

چندی اس��ت که آب ش��رب تع��دادی از 
محله های ش��هرکرد ک��در ش��ده و کیفیت 
آب خروج��ی از لوله ه��ای آب در خانه ه��ا و 
مغازه های این ش��هر پایین آمده اس��ت. این 
ام��ر موجب نگرانی بس��یاری از ش��هروندان 
شهرکرد شده و بس��یاری از ش��هروندان به 
س��مت خرید آب های معدن��ی و مصرف آن 

رفته اند. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، اس��تان چهارمحال و 
بختیاری، اس��تانی پر بارش و دارای بهترین 

آب ها با کیفیت باال است. 
ش��رایط توپوگراف��ی و خ��اص اس��تان 
چهارمحال و بختیاری، این استان را در مسیر 
پربارش ترین استان ها در رشته کوه زاگرس 
قرار داده اس��ت و این اس��تان هم اکنون آب 
اس��تان های همجوار خود را تأمین می کند. 
خشکسالی و کم شدن بارش ها اما درحال 
حاضر موجب ش��ده بس��یاری از روستاها و 
ش��هرهای این اس��تان با کمبود آب مواجه 
شوند به طوری که بس��یاری از روستاها اصال 
آب ندارند و دس��تگاه های دولت��ی مربوطه 
مجبور هستند آب را با تانکر به آنها برسانند. 
در کنار مشکل کم آبی بسیاری از روستاها، 
بسیاری از ش��هرهای این اس��تان نیز نظیر 

فرخ شهر، بروجن و... دچار کم آبی شده اند. 
به عنوان مثال خشکسالی در شهر بروجن 
که بعد از ش��هرکرد بزرگترین ش��هر استان 
چهارمح��ال و بختی��اری به ش��مار می رود، 
موجب خشک شدن چاه های آب شرب شده 
و هم اکنون مش��کالت بس��یاری درخصوص 

تأمین آب با کیفیت پیدا کرده است.  
در همین حال ش��هرکرد نیز به شهرهای 
دچار مش��کل در حوزه آب پیوس��ته اس��ت 
و کیفیت آب ش��رب تع��دادی از محل های 
این ش��هر کاهش یافته و ای��ن مهم موجب 
نارضایتی و نگرانی بس��یاری از مردم ش��ده 

است. 
یک��ی از ش��هروندان ش��هرکرد دراین باره 
گفت: آب شرب خانه ما دیگر زاللی سابق را 

ندارد و هم اکنون رنگ کدر دارد. 
وی افزود: این اتفاق چند روزی اس��ت که 
افتاده و بهب��ودی در تغییر رن��گ آن اتفاق 

نیفتاده و درحال حاضر نیز کدر است. 
وی بیان داشت: این مشکل را به مسئوالن 
آب شهرکرد اطالع رسانی کرده ایم اما مشکل 

کماکان به قوت خود باقی است. 
یکی دیگر از شهروندان شهرکرد دراین باره 
اذعان داش��ت: کیفیت آب ش��هرکرد پایین 
آمده و هم اکنون آب زالل نیست و کدر است. 
محمودی ادام��ه داد: م��ا از آب لوله دیگر 
اس��تفاده نمی کنی��م و مجب��ور ش��ده ایم 
بس��ته های آب معدنی تهیه کنیم که هزینه 
بس��یاری تاکنون برای ما در پی داشته است.  
وی گفت: این مش��کل باید هرچه س��ریع تر 
مورد توجه مس��ئوالن قرار گیرد و مسئوالن 

در مسیر حل آن گام های اساسی بر دارند. 
 فرمان��دار ش��هرکرد دراین ب��اره اظه��ار 
داش��ت: آب ش��هرکرد هیچ گون��ه آلودگی 
ندارد و از نظر بهداش��تی هیچ گونه مشکلی 
ن��دارد.  حمید ملک پور ادام��ه داد: به همراه 
کارشناس��ان مرکز بهداشت و آب و فاضالب 
شهری از منابع آب ش��هرکرد و مسیر انتقال 
آب کوهرنگ به ش��هرکرد بازدی��د کردیم و 
کارشناسان تست های بهداشتی درخصوص 
آب را انجام دادند و آب هیچ گونه مش��کلی از 

نظر بهداشتی ندارد.  
وی اذع��ان داش��ت: بحث کدر ب��ودن آب 
در ش��هرکرد موج��ب نگران��ی و نارضایتی 
شهروندان شهرکرد ش��ده است که این مهم 
را در بازدید دنب��ال کردیم.  وی ادامه داد: در 
این خصوص تمهیداتی برای برطرف ش��دن 

کدری آب در نظر گرفته شده است. 
فرماندار ش��هرکرد بیان کرد: در راس��تای 
برطرف ش��دن رنگ کدر آب بخش��ی از آب 
انتقال��ی از کوهرن��گ ب��ه ش��هرکرد از مدار 
مصرف خارج ش��ده اس��ت و بخش��ی نیز با 
آب تأمینی از چاه های موجود در ش��هرکرد 
مخلوط و از طریق مخازن به لوله های شهری 

تزریق می شود. 
ملک پور بی��ان کرد: از نظر بهداش��تی آب 
شرب شهرکرد مشکلی ندارد و بحث کدری 
آب تا ی��ک هفته دیگ��ر به حداق��ل خواهد 

رسید. 

بازیافت طالي کثیف در مشهد عاقبت نداشت

 قیمت عالي کود هاي آلي 
دردسرساز شد

 قیم��ت تمام ش��ده ه��ر کیل��و کود ش��یمیایی
 270 توم��ان اس��ت که ب��ا پرداخت یاران��ه دولتی 
مصرف کنن��ده آن را 27 ت��ا 30 توم��ان خریداری 
می کند؛ اما این اتفاق در م��ورد کود آلي نیفتاده و به 
خاطر رقابت کودهاي ش��یمیایي؛ کود کمپوس��ت 

تولیدي در کارخانه بازیافت مشهد مشتري ندارد. 
به گ��زارش مهر، خوش��ه صنعتی بازیاف��ت زباله 
در مش��هد کود آلي تولید مي کند اما به دلیل تفاوت 
قیمت با کود هاي ش��یمیایي و عدم اختصاص یارانه 
به این محصول، انبارهاي ای��ن کارخانه لبریز از کود 
آلي اس��ت و این درحالی است که این محصول موثر 
در تولید محصوالت سالم باغي و کشاورزي همچنان 
مشتري ندارد.  این کارخانه بازیافتی ظرفیت تولید 
50 تن کود کمپوس��ت گرانوله را دارد اما با توجه به 
این که دولت مانند کودهای شیمیایی به این بخش 
یارانه نمی دهد؛ قیمت زی��ادی در بر دارد و در مقابل 
استقبال مصرف کنندگان را به همراه ندارد و درحال 
حاضر حجم زی��ادی از کودهای تولی��دی کارخانه 
بازیافت شهرداري مشهد در انبارها دپو شده و به اجبار 
این خط تولید متوقف شده است.  این در حالي است 
که روزانه 1700 تن زباله در مشهد تولید مي شود و 
در صورتي ک��ه به فرآیند تولید کود کمپوس��ت در 
خوش��ه صنعتی بازیافت مش��هد وارد ش��ود ارزش 
افزوده مي گیرد و تأثیر بر اقتصاد و اشتغال نیز خواهد 
داشت.  خوش��ه صنعتي بازیافت شهرداري مشهد 
ش��امل کارخانجات بازیافت تولید کود کمپوست، 
ورمی کمپوست، کمپوس��ت گرانوله، بازیافت پلی 
استایرن، الستیک، قطعات الکترونیکی، پالستیک، 
نیروگاه بیوگازسوز، بازیافت آس��فالت و آزمایشگاه 
کارخانه اس��ت که طي بازدیدي برخي مش��کالت 
بازیافت طالي کثیف در این کارخانه بررس��ي شد.  
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد 
دراین باره اظهار کرد: افزایش حجم زباله و زباله های 
غیرضروری مانند ظروف یک بار مصرف به طبیعت و 
محیط زیست خسارت هاي زیادي مي زند و شهرداري 
مش��هد تالش دارد با تأس��یس این خوشه صنعتي 
و ایجاد زیرس��اخت ها، حجم باالی زبال��ه را بازیافت 
 و به چرخ��ه طبیعت بازگرداند.  به گفت��ه وي روزانه

 500 تن از زباله های تر ش��هر مش��هد به این خوشه 
صنعتي وارد می شود که بعد از پردازش و طی فرآیند 
خاصی زباله های تر جداس��ازی و به کود کمپوست و 
زباله های خشک برای بازیافت به قسمت های مربوطه 
هدایت می شود.  علی نجفی گفت: بسته هایی از کود 
کمپوست و برخی از گیاهان، خوراک کرم زباله خوار 
می ش��ود و پس از آن از فضوالت این کرم کودی آلی 
را تشکیل مي دهد که متاسفانه اقبال از آن کم بوده 
چون حمایت یارانه اي نشده است.  وي افزود: از این 
بخش یک تن کود ورمی کمپوس��ت تولید می شود 
و این کارخانه ظرفیت تولید 50 تن کود کمپوست 
گرانوله را دارد.  مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری مشهد از ظرفیت دیگر این خوشه صنعتي 
این گونه یاد کرد: کارخانه بازیافت پلی اس��تایرن نیز 
اولین خط صنعتی بازیافت صنعتی کش��ور اس��ت 
که در آن ظروف یک ب��ار مصرف تفکیک و طی یک 
فرآیندی به محصوالت جدیدی تبدیل می شود که 
استفاده صنعتی دارد.  وي گفت: روزانه 7 تن الستیک 
به این کارخانه وارد می شود که 60 درصد تولید این 
بخش به کفپوش پارک ها تبدیل مي شود و به مصرف 

بوستان هاي شهر مشهد مي رسد. 
مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند شهرداری 
مشهد عنوان کرد: همچنین کارخانه بازیافت کاغذ نیز 
از دیگر بخش هاي این خوشه صنعتي است که روزانه 
14 تن کاغذ از نوع دوبلکس و کارتن تولید مي کند.  
وي گفت: نیروگاه بیوگازسوز مشهد نیز در این خوشه 
صنعتي از افتخاراتي است که به مناسبت هفته دولت 
موتور سوم این نیروگاه راه اندازی مي شود.  مدیرعامل 
سازمان مدیریت پس��ماند شهرداری مش��هد ابراز 
امیدواري کرد تا در دومین نیروگاه بیوگاز سوز مشهد 
در محل دفن جدید زباله در میامی با ظرفیت 1/2 تا 
3 مگاوات در  س��ال 94 به بهره برداری برسد.  نجفی 
گفت: در بخش بازیافت قطع��ات الکترونیکی نیز از 
شرکت های تحقیقاتی دانش��گاه فردوسی مشهد با 
حجم اعتباری کمتر از 100 میلیون تومان راه اندازی 
شد که قطعات الکترونیکی مختلف بازیافت و فلزات 
مختلفی ازجمله نقره، طال در این قس��مت بازیافت 
مي شوند.  آنچه در این کارخانه بازیافت جلب توجه 
مي کند حضور کارگراني است که در شرایط سخت 
کاري فعالیت دارند و سالمت آنها با در ارتباط بودن 
با زباله ه��ا در خطر اس��ت و البته کار ای��ن کارگران 
هنوز هم در فهرست مشاغل سخت نیست.  معاون 
محیط زیست و خدمات شهري شهرداري مشهد نیز 
در این باره گفت: روند اجرای مصوبات درخصوص قرار 
گرفتن فعالیت در کارخانه بازیافت در لیست مشاغل 
س��خت و زیان آور تاکنون موفقیت آمی��ز نبوده اما 
هنوز درحال پیگیري هستیم.  معاون محیط زیست 
 و خدمات ش��هري ش��هرداري مش��هد عنوان کرد:

 320 نفر از افراد مشغول به کار در بخش بازیافت زباله 
توسط شهرداري مزایاي شغل سخت را از شهرداري 
دریافت مي کنند اما در بقیه بخش ها این طور نیست 

و این موضوع در دستورکار و درحال پیگیري است. 
وي در رابطه ب��ا تفاوت قیمت ف��روش کود هاي 
شیمیایي و آلي عنوان کرد: قیمت تمام شده هر کیلو 
کود شیمیایی 270 تومان است که با پرداخت یارانه 
دولتی مصرف کننده آن را 27 تا 30 تومان خریداری 
می کند؛ اما این اتفاق در مورد کود آلي نیفتاده است.  
کاظمی همچنی��ن درخصوص کارخان��ه بازیافت 
قطعات الکترونیکی نیز ادامه داد: یکی از مشکالتی 
که در مجموعه کارخانه بازیافت قطعات الکترونیکی 

داریم تأمین مواداولیه است. 

فراخوان همکاری

نظ��ر ب��ه گس��ترد      گی فعالیت ه��ای روزنام��ه 
ش��هروند       و توجه ویژه مس��ئوالن آن به وضعیت 
جای جای کش��ور، راه اند      ازی صفحه س��رزمین با 
هد      ف پرد      اختن به مش��کالت و معضالت مرد      م د      ر 
اس��تان ها د      ر د      س��تور کار قرار گرفت که د      ر این 
مسیر پرد      اختن به اقوام مختلف نیز د      ر سرلوحه 
کار ق��رار د      ارد      .براین اس��اس صفحه س��رزمین 
پنجره ای است به س��وی هر د      یار و د      ر این مسیر 
د      ست همکاری مسئوالن، اس��اتید      ، کارشناسان، 
د      انش��جویان و اهل فن را به گرمی می فشاریم تا 
د      ر جهت پر بارتر کرد      ن آنچه پیش روی شما قرار 

د      ارد      ، بکوشیم.

سامانه پیام کوتاه 3000097
sarzamin@shahrvand-newspaper.ir

www.shahrvand-newspaper.ir13

اقليم
ف��رودگاه همدان با بی��ش از 8 دهه قدمت هنوز 
نتوانسته در میان پایانه هاي حمل ونقل هوایي کشور 
حرفي براي گفتن داشته باشد و هیچ هواپیمایی در 
آن پرواز نمی کند، گرچه مسئوالن وعده داده بودند 
پروازهای همدان - تهران مردادماه امسال از طریق 
باند این فرودگاه انجام شود اما به دلیل عدم استقبال 

مسافران خبری از آن نیست. 
به گزارش مهر، فرودگاه از زیرس��اخت های مهم 
اقتص��ادی و مواصالتی رونق و گس��ترش تجارت 
و صنعت گردش��گری هر استان است به نحوی که 
توس��عه فرودگاه همدان می تواند نقش مهمی در 
توسعه زیرساخت ها برای جذب سرمایه گذاری های 
کالن داخل��ی و خارجی، توس��عه آم��وزش عالی، 
گردشگری، دسترسی مناسب تر به خدمات درمانی 

و ... داشته باشد. 
در ق��رن حاض��ر صنع��ت هوایی نقش بس��یار 
مهم��ی در رواب��ط کش��ور های مختل��ف جهان، 
تب��ادل فرهنگ ها، نمایش قدرت ه��ای اقتصادی 
و ... ب��ه عه��ده دارد و ارزش و اهمیت فرودگاه ها در 
دنیاي امروز به حدي است که برخی فرودگاه ها را 
لکوموتیو اقتصادي هر کش��ور توصیف مي کنند و 
وجود فرودگاه هاي پررونق و کارآمد را عامل رش��د 

اقتصادي و توسعه پایدار مي دانند. 
استان همدان در چند  سال اخیر از فعالیت یک 
فرودگاه بین المللی بي بهره ب��وده اما با تالش های 
صورت گرفته هم اکنون ف��رودگاه همدان آمادگی 
پرواز هواپیماهای پهن پیک��ر از باند این فرودگاه را 
دارد چراکه توسعه فرودگاه همدان می تواند نقش 
برجسته ای در پویایی اقتصادی منطقه غرب کشور 
داشته باش��د و به صنعت گردش��گری و صادرات 

محصوالت کشاورزی رونق می بخشد. 
هم��دان پایتخت تاری��خ و تم��دن ای��ران و از 
استان های تاریخی با مناطق توریستی و گردشگری 
فراوانی است  که چشم اندازهای طبیعی، آب و هوای 
بي نظیر، کوهستان  های سرس��بز با این دیار دیرپا 

پیوندی جاودانه دارد. 
در همین زمینه نماینده مردم همدان و فامنین در 
مجلس شورای اسالمی با بیان این که باند فرودگاه 
همدان به طول 3 ه��زار و 950 متر هم اکنون یک 
بان��د کامال بین المللی اس��ت، اظهار داش��ت: باند 
فرودگاه همدان یک باند کامال بین المللی اس��ت و 
همه هواپیماهای بین المللی ازجمله بویینگ 745 
پهن پیکر یا بویینگ 777 می توانند از باند فرودگاه 

همدان پرواز داشته باشند. 
ابراهی��م کارخانه ای ب��ا بیان این ک��ه هم اکنون 
پرواز های ح��ج عمره از ف��رودگاه هم��دان انجام 
می ش��ود، بیان کرد: ف��رودگاه هم��دان زمانی به 
بهره برداری کام��ل می رس��د و از فناوری های روز 
 بهره مند می ش��ود که برج مراقبت جدید به ارتفاع 

52 متر راه اندازی شود. 
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 
اس��المی با بیان این که برج مراقبت جدید همدان 
در ص��ورت راه اندازی بعد از ب��رج مراقبت فرودگاه 
امام خمینی)س( تهران دومین برج مراقبت کشور 
محسوب می شود، عنوان کرد: هم اکنون 50 درصد 
از عملی��ات اجرایی برج مراقبت ف��رودگاه همدان 

انجام شده است. 
کارخان��ه ای با بیان این که اگر اعتب��ار الزم برای 
تکمیل ب��رج مراقبت ف��رودگاه همدان تخصیص 
داده ش��ود این برج در  س��ال آینده به بهره برداری 
می رسد، ادامه داد: در فرودگاه همدان فضاسازی ها و 

طراحی های خوبی صورت گرفته است. 
وی با بیان این که فضاهای فرودگاه همدان مورد 
بازسازی قرار گرفته است، افزود: در گذشته سالن 
انتظار کوچکی در فرودگاه همدان وجود داشت اما 
هم اکنون با بازپروری های جدیدی که انجام شده 

فضای اعزام حجاج به طور کامل به جده وجود دارد. 
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 
اس��المی با بیان این که کارها و اقدامات خوبی در 
فرودگاه همدان انجام شده است، اظهار داشت: نکته 
قابل تأمل این است که مسافران پرواز فرودگاهی از 
همدان به سبب کم بودن مسافت به تهران کم است 
و پ��رواز همدان - تهران مورد اس��تقبال مردم قرار 
نمی گیرد.  ابراهیم کارخانه ای با بیان این که شاهد 
بودیم پرواز همدان به تهران افتتاح شد اما کمی بعد 
به علت کم بودن استقبال برداشته شد و هم اکنون 
پروازی از همدان به ته��ران وجود ندارد، گفت: این 
احتمال وجود دارد که پروازهای تهران که در آینده 
قرار اس��ت 2 برابر شود با مش��کل مواجه شود ولی 
درحال بررسی هستند تا پرواز ها مداوم باشد چراکه 
به طور مثال پرواز حج عمره ربطی به مسافت ندارد. 

وی با بیان این که درحال برنامه ریزی هستند تا 
پروازهایی که به مسافت ربطی ندارند را پایدار کنند، 
ادامه داد: پرواز حج، پرواز به عراق، مشهد و ... ازجمله 

پروازهایی است که قصد پایدار شدن دارند. 
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 
اس��المی با بیان این که برنامه ریزی ها بر پرواز های 
پایدار متمرکز شده اس��ت، افزود: باید تالش شود 
پرواز همدان تهران که از لحاظ تجارت و گردشگری 
بسیار مهم اس��ت افتتاح ش��ود تا فقط فرودگاه به 
استفاده مس��ئوالن در زمان های خاص اختصاص 

داده نشود. 
مدیر فرودگاه همدان نیز از اعزام زائران اس��تان 
کردستان در  س��ال آینده از فرودگاه همدان خبر 
داد و اظهار داشت: هم اکنون پرواز همدان - مشهد 
درحال انجام اس��ت و درحال پیگیری هس��تیم تا 

پروازهای دیگر نیز از فرودگاه همدان انجام شود. 

علی کیخایی ب��ا بیان این ک��ه در صورت جذب 
اعتبار ترمینال پرواز های بین المللی فرودگاه همدان 
تا پایان  س��ال به بهره برداری می رسد، عنوان کرد: 
موافقتنامه اس��تانی برای جذب 25 میلیارد ریال 
اعتبار در  س��ال جاری ایجاد ش��ده که با این اعتبار 
ترمینال پروازهای زیارتی ب��رج و تکنیکال بالک 

تکمیل می شود. 
وی ب��ا بی��ان این که از  س��ال گذش��ته تاکنون 
217 میلی��ارد و 500 میلی��ون ریال اعتب��ار برای 
توسعه فرودگاه همدان جذب شده است، بیان کرد: 
ترمینال ورودی پروازهای زیارتی فرودگاه همدان با 
اعتباری افزون بر 10 میلیارد به بهره برداری رسیده 

است. 
مدیر ف��رودگاه همدان با بیان این که مس��احت 
ترمینال ورودی پرواز ه��ای زیارتی 800 مترمربع 
است، ادامه داد: یک میلیارد و 80 میلیون تومان برای 
بهسازی و تجهیز ترمینال زائران هزینه شده است. 

کیخایی با بیان این که فرودگاه همدان آمادگی 
دارد به استان لرس��تان نیز خدمات ارایه دهد، ابراز 
داشت: توس��عه باند و بهس��ازی میادین پروازی از 
برنامه های مهم و اولویت دار فرودگاه همدان بود که 
پروژه توسعه باند و میادین پروازی فرودگاه همدان 

یک سال زودتر از موعد مقرر به پایان رسید. 
وی با بیان این که با شروع پروازهای حج نیازهای 
فرودگاه همدان مش��خص و پیگیری رفع آنها آغاز 
شد، افزود: بازسازی ترمینال قدیمی برای استفاده 
به عنوان ترمینال ورودی پروازهای حجاج به دلیل 
فضای کم ترمینال ازجمل��ه اقداماتی بود که انجام 
ش��د.  مدیر فرودگاه همدان با بیان این که احداث 
ب��رج مراقبت پ��رواز به عنوان دومین ب��رج مرتفع 
مراقبت پروازهای کش��ور یک��ی از پروژه های مهم 
اجرایی فرودگاه همدان است، ادامه داد: برج مراقبت 
فرودگاه همدان با ارتفاع 51 متر بعد از برج مراقبت 
فرودگاه بین المللی امام خمینی)س( مرتفع ترین 

برج مراقبت کشور است. 

 فرودگاه همدان و داستان پیاپی تعطیلی پرواز به تهران

ضررهای هگمتانه 

هر
ی م

ار
گز

بر
: خ

س
عک

  


