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یادداشت خبرنگار کوتاهازشهرستانها

استاندار کرمانشاه گفت: دولت یک هزار 
و۵۰۰ میلیــارد تومان بابت امهال 2 ســاله 
وام های مردم مناطق زلزله زده غرب استان 

به بانک مرکزی پرداخت می کند.
هوشنگ بازوند در ستاد مدیریت بحران استان 
که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: 
دولت در راســتای کمک به زلزله زدگان ۱۱ هزار 

میلیارد تومان بار مالی را تقبل کرده است.
وی اظهار داشت: همچنین دولت 2 هزار و ۹۰۰ 
میلیارد تومان مابه التفاوت سود وام های چهار درصد 

به زلزله زدگان پرداخت می کند. 
اســتاندار کرمانشــاه در ادامه گفــت: مردم  
شهرستان های ثالث باباجانی و سرپل ذهاب هنوز 

در کانکس هســتند و امکان دارد که بارندگی ها 
برای آنان مشکل ساز شود.

وی افزود: ســتاد مدیریت بحران با هماهنگی 
فرمانداران جلسه ای بگذارند و اگر  کانکس هایی در 

مسیر سیالب قرار دارند، جابه جا شوند.
استاندار کرمانشــاه تاکید کرد: شرکت آب و 
فاضــالب نیز کانال ها را الیروبی کنــد تا از بروز 

آب گرفتگی  جلوگیری شود.
بازوند افزود: اعتبارات مــورد نیاز برای انجام 
این اقدام ها تامین خواهد شد و نظارت بر کارها را 

مدیریت بحران انجام خواهد داد.
وی از شــرکت توزیع برق هم خواســت که 
سیســتم برق کانکس هــا را در مناطق زلزله زده 

اســتان کنترل کند تا از بروز حــوادث احتمالی 
جلوگیری شود.

استاندار کرمانشــاه بر جمع آوری کانکس ها 
در روســتاهای بازسازی شده استان تاکید کرد و 
گفــت: فرمانداران و دهیاران کانکس های اهدایی 
را در روستاها جمع آوری کنند تا از تبدیل شدن 

روستاها به حلبی آباد جلوگیری شود.
بازونــد به موضوع اعطا زمین به مســتاجران 
نیز  اشاره کرد و گفت: تمام مستاجرانی که زمین 
می گیرنــد باید کانکس خود را به محل ســاخت 
ساختمان منتقل کنند؛ اردوگاهی در محل ساخت 
زمین ها طراحی شــده که کانکس ها در آن  مکان 

مستقر خواهد شد.

عضو شورای پارک علم و فناوری استان مرکزی گفت: نخستین 
بار در کشور دستگاه ســرند دوار تراکتوری با هدف استفاده در 
لوله گذاری ایمن آبرسانی و گازرسانی در اراک طراحی و ساخته شد.
»حســن قمری ساعی« اظهار داشت: این دستگاه با سرند کردن خاک 
و دادن قطر مناسب و قابل تنظیم در کنار ریزش آن به قسمت زیر و باالی 
لولــه به خصوص در حالت مرطوب موجب میرا کردن ارتعاشــات و بهبود 

چندین برابری طول عمر لوله می شود. 
وی گفت: این عمل در کشورهای پیشرفته به وسیله خودروهایی در حد 
 )pipeline padder( و اندازه شبیه بولدوزر و گریدر به نام الیه ریز خط لوله

در امر لوله گذاری ایمن به کار گرفته می شود. 
وی افزود: اســتفاده از ســرند دوار توســط معاونت آب و خاک جهاد 

کشاورزی به جای سرندهای دستی الزام و بخشنامه شده است. 
عضو انجمن بین المللی مهندسان مکانیک آمریکا توضیح داد: در ایران 
به علت گرانی تجهیزات خودرو از یک سو و فراوانی تراکتورهای کشاورزی از 
سوی دیگر تجهیزات مذکور با اتصال به تراکتور برای کشش و با تغییراتی در 
سیستم پیشروی تراکتور و به کارگیری سیستم هیدروستاتیکی و هیدرولیکی 
در انتقال نیروی بخش های مختلف دستگاه، با قیمت نازل تر در مقایسه با 

ماشین های پر هزینه خودرو در دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرد. 
قمری ســاعی گفت: این دســتگاه از یک شاســی مقاوم برای شرایط 
ســخت که روی آن استوانه دوار اختصاصی انتقال مواد و با پروانه تغذیه و 
بیل جمع کننده و در انتهای آن قسمت نخاله ریز و در زیر سرند دوار، نوار 
نقاله برای پرتاب و ریختن خاکدانه مناسب سرند شده تشکیل شده است. 
وی افزود: این ماشین به شکل فعلی مشابه خارجی ندارد و نمونه اولیه 
آن با صرف هزینه ای در حدود یک میلیارد و پانصد میلیون ریال در مدت 

8 ماه ساخته شده است. 
عضو شورای پارک علم و فناوری استان مرکزی اظهار داشت: این دستگاه 
در ۱3 مرداد ۱3۹7 به عنوان اختراع در اداره مالکیت صنعتی )معنوی( کشور 
برای مدت 2۰ سال به ثبت رسیده و ثبت فرا ملی آن در حال انجام است.

مدیرکل آموزش و پرورش سیســتان و 
بلوچستان گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی 
جدید 2۵ هــزار دانش آموز تبعه خارجی در 

مدارس این استان مشغول تحصیل شده اند.
علیرضا نخعی اظهار داشت: با توجه به تاکیدات 
رهبرمعظــم انقالب مبنی بر پذیرش اتباع بیگانه و 
تحصیل رایگان، آمار این دانش آموزان در سیستان 
و بلوچستان امسال با 25 هزار نفر نسبت به ۱6 هزار 

نفر پارسال رشد قابل توجهی داشته است.
وی گفت: 48۰ میلیارد ریال در سال تحصیلی 
۹6 -۹7 بــرای تحصیل رایــگان اتباع خارجی در 

سیستان و بلوچستان هزینه شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان 
گفت: تحصیل هر دانش آموز در استان برای دولت 
2 میلیــون و ۱۰۰ هزار تومان هزینه در بردارد که 
این هزینه برای کودکان اتباع بیگانه همچون ایرانیان 

به طور رایگان انجام می شود.
دانش آموزان اتباع بیگانه همواره در سیستان و 
بلوچستان امکان تحصیل با ارائه مدارک الزم داشته 
و دارند و در ســال تحصیلی گذشته نیز با توجه به 
تاکید رهبر معظم انقالب حتی اتباع خارجی که به 
صورت غیرمجاز در این استان اقامت دارند از نعمت 

تحصیل و آموزش برخوردار شده اند.
اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با 
همکاری استانداری و سایر دستگاههای دست اندرکار 
در شهرهای مختلف این استان با آغوشی باز پذیرای 

کودکان اتباع خارجی در مدارس است.

امــام خمینی)ره(  امداد  مدیر کمیتــه 
شــاهین دژ گفت: یکی از کشــاورزان این 
شهرستان با پرداخت 9 تن گندم توانست رتبه 
نخست پرداخت زکات در کشور را کسب کند. 
فرهاد حبیبی ، افزود: این کشاورز خیر »ابراهیم 
جعفری« نام دارد که در روستای »قطور« از توابع 

این شهرستان زندگی می کند.
وی اضافه کرد: امسال از این شهرستان همچنین 
دو نفر دیگر به نام های »خسرو سلطانی« و »عسگر 
حاتمی« به ترتیب با پرداخت هشــت و هفت تن 
گندم زکات توانســتند جــزو رتبه های برتر زکات 

دهنده کشور قرار گیرند.
وی ادامه داد: ســال گذشته »عسگر حاتمی« 

از اهالی روســتای »قره قوینلوی« این شهرستان 
با پرداخت ۱۰ تن گندم به عنوان زکات، توانســت 
برای دومین ســال متوالی رتبه اول پرداخت زکات 

در کشور را به خود اختصاص دهد.
حبیبی اضافه کرد: امسال بیش از ۱5 میلیارد و 
665 میلیون ریال زکات در این شهرستان جمع آوری 
شده که در مقایسه با هفت ماهه سال گذشته 26 

درصد افزایش یافته است.
مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( شاهین دژ 
اظهار داشــت: مقدار زکات جمع آوری شده در این 
شهرستان صرف احداث مساجد، حسینیه ها، درمان 
و مسکن مددجویان، تحصیل و معیشت فقرا و افراد 

نیازمند می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار 
مازندران گفت که یکهزار و 99۰ میلیارد ریال 
از کمک های در نظر گرفته شده دولت برای 
جبران بخشی از خسارت سیل مهر ماه استان 

تاکنون تخصیص یافته است.
علی نبیان افــزود: بارندگی شــدید به همراه 
سیلی که سیزدهم و چهاردهم مهر ماه در مازندران 
جاری شــد، بیشترین خسارت را به زندگی مردم و 
زیرساخت های بخش های مختلف در غرب استان 

بر جای گذاشت.
وی گفت: این بارندگی که در ۱7 سال گذشته 
بی سابقه ارزیابی شد، بر اساس برآوردهای اولیه بیش 
از هفت هزار میلیــارد ریال به بخش های مختلف 

خسارت زد.
نبیان در جلسه شورای اداری مازندران توضیح 
داد:23۰ میلیارد ریال از این مبلغ به صورت بالعوض 
به مردم و کشاورزان از سوی جهاد کشاورزی و بنیاد 

مسکن در حال پرداخت است.
وی افــزود: همچنین 5۰۰ میلیارد ریال هم بر 
اساس مصوبه هیئت دولت برای ترمیم و بازسازی 
زیر ســاخت های شهری و 4۰۰ میلیارد ریال برای 
زیرساخت های روستایی تخصیص یافته و به حساب 

استان واریز شده است.
معاون اســتاندار مازندران گفت: 86۰ میلیارد 
ریال هم در قالب تســهیالت با بهره چهار درصدی 
برای خســارت دیدگان روســتائی و پنج درصدی 
برای شهرنشینان با باز پرداخت ۱5ساله تخصیص 

تخریب 71 مورد ساخت و ساز غیرمجاز 
در اراضی کشاورزی کرج

مدیرجهاد کشاورزی کرج از تخریب 71 مورد ساخت وساز 
غیرمجــاز طی روزهای اخیر در اراضــی زراعی و باغی این 

شهرستان خبرداد.
عبدالرضا روشــن نژاد افزود: با تخریب ساخت  وسازها، ۱5 هکتار 

زمین کشاورزی و باغی آزاد سازی شد.
وی افزود: تخریب بناهای غیرمجاز با پیگیری کارکنان اداره امور 
اراضی مدیریت جهاد کشــاورزی شهرســتان کرج و همراهی یگان 
امداد نیروی انتظامی شهرستان و کارکنان شهرداری های محمدشهر 

و ماهدشت میسر شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان کرج با اشاره به اینکه هرگونه 
تغییرکاربری اراضی کشاورزی باید با صدور مجوز و مطابق با ضوابط 
قانونی صورت گیرد، از کشــاورزان این شهرستان خواست در حفظ 

سرمایه های بخش کشاورزی بیش از پیش کوشا باشند.
امسال حدود ســه هزار هکتار از اراضی کشاورزی و ملی استان 

البرز با حکم قضایی آزاد سازی شده است.

راه اندازی پژوهشکده صفویه شناسی 
در اردبیل

اردبیل- خبرنگار کیهان:
مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل از راه اندازی پژوهشکده 

صفویه شناسی در این شهر خبر داد.
نادر فالحی گفت: با همکاری اساتید دانشگاه های استان و به منظور 
بررســی مســائل و تبیین دوران صفویه در محل خانه تاریخی ارشادی 

پژوهشکده صفویه شناسی راه اندازی شده است.
وی در ارتباط با بازسازی بقعه شیخ  جبرائیل در کلخوران گفت: در 
این مجموعه نفیس تاریخی عملیات اجرایی مختلفی چون مرمت بقعه، 
توســعه شــبکه آب و نورپردازی، ایجاد رواق، فضای سبز و مرمت یک 
ساختمان با کاربری فرهنگی در دست اقدام بوده و تاکنون 3۰ میلیارد 
ریال اعتبار برای این منظور اختصاص یافته و پیش بینی می شود تا پایان 

سال ۹8 آماده بهره برداری شود.
وی با اشاره به اهمیت تاریخی مسجد جمعه اردبیل گفت: مجموعه 
مســجد جمعه اردبیل که یکی از آثــار نفیس تاریخی و مربوط به دوره 
ســلجوقیان است در سال های گذشته مورد توجه قرار نگرفته است و با 
مساعدت استاندار برای بازسازی کامل آن اعتبارات الزم اختصاص داده 
شده و طرح سامان دهی آن با تکمیل گنبد و بهسازی محوطه آغاز شده 

است. 
وی اهمیت کاوش های انجام یافته در روســتای کنزق را یادآور شده 
و گفت: کاوش غارهای تاریخی مربوط به دوره اشکانی در این روستا به 
پایان رسیده و اطالعات کاوش جمع آوری شده برای احیا و استحکام سازی 
غارها اقدامات اولیه همراه با تأمین اعتبارات مورد نیاز انجام شده است.

کلنگ زنی مجتمع تفریحی
اهواز- خبرنگار کیهان: کلنگ احداث یک مجتمع تفریحی گردشگری 
در روستای شاردین از توابع بخش رودزرد شهرستان رامهرمز با حضور جمعی 

از مسئوالن استانی و محلی به زمین زده شد.
سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی خوزستان در این آیین با اشاره به 
ظرفیت های فراوان شهرســتان رامهرمز برای توسعه گردشگری اظهار کرد: 
این طرح با اعتباری بالغ بر 8 میلیارد ریال از محل اعتبارات اســتانی انجام 
می شود و شامل مواردی چون احداث سکو، آالچیق، محوطه سازی، پارکینگ، 

سرویس های بهداشتی، نمازخانه است.
سیدحکمت اهلل موسوی بیان کرد: مکان این مجتمع در روستایی زیبا و در 
کنار رودخانه قرار دارد که طبیعت و چشم انداز زیبایی پیرامون آن وجود دارد؛ 
همچنین فاصله نزدیک آن تا آثاری چون چشمه های قیر، تشکوه و آثار تاریخی 
و طبیعی دیگر شهرستان می تواند سبب ساز توسعه گردشگری در منطقه باشد.

اجرای پروژه پتروپاالیش
جاسک- خبرنگار کیهان: فرماندار جاسک گفت: پتروپاالیش مکران 

مصمم است اولین پروژه توسعه مکران خود را در جاسک آغاز کند.
محمد رادمهر افزود: این پروژه تا پایان ســال جاری 2۰ درصد کارها را 
اجرایی کرده و همچنین فنس کشــی و خیابان کشی اولیه مکان مورد نظر را 

انجام می دهد.
وی بیان داشت: پروژه پتروپاالیش مکران یکی از پروژه های عظیمی است 
که با بهره برداری از آن، بیش از 35۰ هزار بشکه تولید محصول خواهیم داشت 

که دارای اسکله مجزا در آینده خواهد بود.
سفر به کربال با دوچرخه

ســاری- خبرنگار کیهان: دوچرخه ســوار آملی، مازندران تا کربال را 
رکاب زد.

علیرضا ســیدابراهیمی رکابزن آملی هدف از رکاب زدن تا کربال را زنده 
نگه داشتن فرهنگ اربعین حسینی، اعالم کرد و گفت: طی کردن مسیر 8۰۰ 

کیلومتر آمل تا کربالی معلی با دوچرخه 8 شبانه روز زمان برد.
این دوچرخه سوار آملی که پیش از این مسیر آمل تا مشهد مقدس را رکاب 
زده بود افزود: برای رســیدن به کربالی معلی از آمل، تهران، ساوه، همدان، 

کرمانشاه، ایالم و مرز مهران عبور کرده و وارد خاک عراق شد.
احداث شبکه فاضالب

* مــدول اول تصفیه خانه فاضالب ســاری با ظرفیــت 23 هزار و 24۰ 
مترمکعب در شــبانه روز برای جمعیت ۱۰5 هزار و 8۰۰ نفر در ســاری به 

بهره برداری رسید.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب شــهری اســتان مازندران گفت: این 
تصفیه خانه دارای بخش های مختلفی از جمله حوضچه ورودی، آشــغالگیر، 
واشــینگ، پرس، واحد دانه گیر و چربی گیر، تانک هوادهی، حوض ته نشینی 

نهایی و پمپ های لجن برگشتی است.
ذبیح اهلل ذاکری با اشاره به پیشرفت ۹5 درصدی ساخت مدول دوم این 
تصفیه خانه، گفت: مدول دوم نیز ظرفیت جمع آوری و تصفیه فاضالب ۱۰5 

هزار و 8۰۰ نفر را داراست.
تاکنون در شهر ساری 335 کیلومتر خط انتقال و شبکه فاضالب احداث 
شده است که 23 درصد مشترکین از خدمات شبکه فاضالب بهره مند هستند.

 GIS راه اندازی 113 ایستگاه
 در خوزستان

اهواز- خبرنگار کیهان:
استاندار خوزستان از راه اندازی 13 ایستگاه GIS )سیستم 

اطالعات جغرافیایی( در استان خبر داد.
غالمرضا شریعتی در نشست شورای پدافند غیرعامل خوزستان 
بیان کرد: تاکنون چهار ایستگاه GIS روز جمعه هفته گذشته از کشور 
ســوئیس وارد خوزستان شده که به تدریج این ایستگاه ها در سطح 

استان راه اندازی خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه مرحله نخست طرح جامع پدافند غیرعامل 
در خوزستان عملیاتی شده گفت: درصدد برنامه ریزی برای گام دوم 

این طرح هستیم.
شریعتی در ادامه با اشاره به اقداماتی که در حوزه برق خوزستان 
انجام گرفته است بیان داشت: ۱3 مرکز برق را به دیزل ژنراتور مجهز 
کردیم و سیستم آبرسانی و ایستگاه های پمپاژ خوزستان نیز به دیزل 
ژنراتور مجهز شدند، ضمن اینکه 4۰ دیزل ژنراتور در یک سال گذشته 

خریداری شده است.
وی ادامه داد: سیستم برق خوزستان هوشمند شده و مقره های 
سیلیکونی  جایگزین مقره های قدیمی شده است. وی با اشاره به طرح 
آبرسانی غدیر در خوزستان بیان کرد: خط دوم طرح آبرسانی غدیر 
با اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال برای شهرستان های آبادان و 

خرمشهر انجام گرفته است.

کالس های پرمخاطره
در مدارس مناطقی از شهرستان بیرانشهر دانش آموزان ناگزیر به 
تحمل همزیستی مخاطره آمیز با موجوداتی از جمله جونده، خزنده 

و پرنده هستند.
این مدارس که توسط نوســازی مدارس استان ساخته شده اند، 
مصائب طاقت فرسای فراوان برای دانش آموزان و معلم به همراه دارد 

به گونه ای که تحصیل در زیر سقف آنها ناامن و دلهره آور است.
سوراخ سنبه های زیر سقف شیروانی فلزی به اصطالح کالس های 
درس مدارس شهرستان بیرانشهر به زیست بوم پرندگان، جوندگان از 
قبیل خانواده موش ها و خزندگان تبدیل شده و فضوالت و آت و آشغال  
ناشی از جوالن آنها بر ســر ساکنان کالس ها  آوار می شود. تحصیل 
دانش آموزان در چنین مکان هایی ناامن که از حیز انتفاع آموزشــی 
فاصله گرفته اند شایسته معلمان و دانش آموزان نیست. شیروانی فلزی 
سقف این نوع مدارس سرمای استخوان سوز زمستان در این شهرستان 
ییالقی لرســتان وارد کالس کرده و عالوه بر آن صدای بارش باران 
را به داخل کالس  هدایت می کند و سقف مذکور هنگام گرما نیز به 

مثابه کوره ای جهنمی عمل می کند.
به هر حال دانش آموزان بســیاری از مدارس تابعه شهرســتان 
بیرانشهر در چنین شرایطی که هر آن بیم وقوع حادثه ای که کمترین 
آنها نیش خزنده و ابتال به بیماریهای خطرناکی را در پی دارد را سپری 
می کنند و بیش از آنکه توجه شان به فراگیری درس معطوف شود. به 
بیم و اضطراب در امان ماندن از این محیط پرمخاطره و جان ســالم 

به در بردن از آن سپری می شود.
برای نجات از این مخمصه، پیشنهاد می شود دستگاه متولی ساخت 
مدارس استان لرستان کمی هم به فکر رفع مشکل دانش آموزان این 

مدارس باشند!
نورمحمد سپهوند

ساخت دستگاه
 سرند دوار تراکتوری در اراک

خسارت سیل مازندران پرداخت شد

یافته است.
نبیان مهم ترین علت خســارت زایی بارندگی 
شدید مهر ماه امسال را الیروبی نشدن رودخانه های 
استان بویژه در حوزه داخل شهرها و روستاها اعالم 
کرد و گفت: اســتان مازندران هفت هزار کیلومتر 
رودخانه دارد که 5۰۰ کیلومتر آن از داخل شهرها 
عبور می کند و الیروبی آن وظیفه شهرداری است که 
باید نسبت به الیروبی و ایجاد دیواره بتنی رودخانه ها 

اقدام ضروری انجام دهد. 
وی افزود: تحقیقات در باره سیالب های یک دهه 
اخیر نشان داد که آورده ناشی از سیل به رودخانه ها 

اسالمی در حال تکمیل پرونده برای پرداخت وام 
برای بازســازی واحد های مسکونی خسارت دیده 

است. 
فرماندار تنکابن هم در این جلسه نسبت به آب 
شــدن یخچال های علم کوه و تهدید خطر سیل در 
منطقه کوهستانی دو هزار و سه هزار این شهرستان 

در آینده هشدار داد.
سیدامیر حسینی جو گفت: اگر چه سیل اخیر 
بیشترین خسارت را در بخش مرکزی داشت، ولی 
خطر سیل در مناطق باالدست با توجه به تغییرات 
اقلیمی همچنان وجود دارد و باید مقوله آبخیزداری 
در باال دســت و الیروبی رود خانه های غرب استان 

مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی افزود: در ســیل اخیر یکهزار و 2۰۰ واحد 
مسکونی دچار خسارت آبگرفتگی شد و 27 واحد 

نیز صددرصد تخریب گردید.
حسینی جو از ساخت وساز در حریم رودخانه ها به 
عنوان مشکل جدی در غرب مازندران و شهرستان 
تنکابن یاد کرد و گفت که تمامی ســاختمان های 
تخریب شده کامل در سیل اخیر در حریم رودخانه ها 

قرار داشتند.
وی رونــد کنونی الیروبــی رودخانه ها را برای 

جلوگیری از خطر سیل ناکافی دانست.

کشاورز شاهین دژی
 زکات دهنده برتر کشور شد

اکو با تاسیس کرسی
 شهر جهانی ابن سینا موافقت کرد

شهردار همدان گفت: موسســه فرهنگی اکو در تهران، به 
عنوان نماینده ســازمان بین المللی اکو موافقت کرد تا کرسی 
شهر جهانی ابن سینا در مقر این سازمان در وین پایتخت اتریش 

تاسیس شود.
عبــاس صوفی در نشســت خبــری اجالس جهانی گردشــگری 
)UNWTO( در جمــع خبرنگاران افزود: چندی پیش درخواســت این 
کرســی به مقر اکو واقع در وین پایتخت اتریش ارســال شــد و با این 

درخواست موافقت شد. 
وی اضافه کرد: این اتفاق می تواند همدان را به عنوان یکی از شهر های 

فرهنگی دنیا معرفی کند. 
صوفی اظهار داشت: این چنین اتفاقات بین المللی می تواند در توسعه 

و معرفی همدان موثر باشد.
وی گفت: اجالس جهانی گردشگری )UNWTO( بهترین موقعیت 
برای معرفی جاذبه های گردشــگری همدان به عنوان پایتخت تاریخ و 

تمدن ایران، به گردشگران سراسر دنیا است.
شهردار همدان افزود: متاسفانه تاکنون در حوزه گردشگری نتوانستیم 
همدان را به جهانیان معرفی کنیم و ظرفیت های بی نظیر همدان همچون 
آرامــگاه بوعلی و غار علیصدر می تواند همدان را در حوزه گردشــگری 

جهانی کند.
وی اظهار داشــت: در این مدت جلساتی با سفرای اتریش، بلژیک، 
سوییس، یونان، برزیل و ژاپن برگزار کردیم و مذاکراتی درخصوص توسعه 

صنعت گردشگری استان با آنها انجام دادیم.
صوفی تاکید کرد: هفته گذشته همدان به عنوان نخستین شهر جهان 
در اجالس جهانی گردشگری )UNWTO( عضو شد که این می تواند در 

توسعه صنعت گردشگری این شهر موثر باشد.
وی گفت: بــا توجه به عضویت همدان در چندین نهاد بین المللی، 
در آینده ای نزدیک مرکز توســعه همکاری های بین المللی شهر همدان 
راه اندازی می شود که این مرکز هدایت و مدیریت این نهادهای بین المللی 

را به عهده می گیرد.
شــهردار همدان ادامه داد: این مرکز می تواند برای توســعه حوزه 
گردشگری کشــور مفید باشد و یک گام بلندی در صنعت گردشگری 

همدان بردارد و برای گردشگران سایر کشور ها بیشتر شناخته شود.
در پایان این نشســت از تمبر یادبود این اجالس و همچنین پوستر 

جشنواره پاییزه همدان رونمایی شد.
چهلمین اجالس جهانی گردشــگری )UNWTO( از 2۱ تا 23 آبان 

با حضور اعضای کشورهای متفاوت به میزبانی همدان برگزار می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی 
گفت: عملیات عمرانی راه آهن مراغه - ارومیه 
به عنوان یکی از طرح های ملی به اتمام رسیده 
است و شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 

نیز تجهیز آن را انجام می دهد.
ابراهیم مبارک قدم افزود: این طرح در اوایل ماه 
ربیع االول با حضور رئیس جمهوری افتتاح می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی هم از آمادگی ۱۰۰ 
درصــدی برای افتتاح طرح راه آهن مراغه - ارومیه 
خبــر داد و گفت: طرح  های ریلی قزوین - رشــت 
و میانــه - بســتان آباد در اولویت  هــای بعدی به 

بهره برداری می رسد. 
مســیر خط آهــن ۱82 کیلومتــری مراغه - 
میانــدوآب - مهابــاد - نقــده - ارومیه در ســال 
۱38۱ آغاز شــد و آذربایجان غربی را به استان های 
آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین و باالخره به مرکز 

کشور وصل می کند. 
برای هر کیلومتر ریل گذاری این طرح 45 تا 5۰ 
میلیارد ریال و برای کل آن بیش از پنج هزار و 4۰۰ 

راه آهن مراغه - ارومیه آماده افتتاح است

استاندار:

کانکس ها از روستاهای بازسازی شده کرمانشاه جمع آوری شود

عالوه بر چوب و آشــغال، نخاله های سنگین نظیر 
مصالح ســاختمانی را شامل می شود که در حاشیه 
رودخانه ها رها شده و یا بر اثر ساخت وساز غیرمجاز 

به آنها راه می یابد.
نبیــان گفت: اکنون کمک بالعوض به یکهزار 
و ۱28 خانواری که خانه های آنها دچار خســارت 
شــد،پرداخت شده اســت و بنیاد مسکن انقالب 

میلیارد ریال هزینه شده است. 
این مســیر ریلی دارای چهار ایســتگاه است و 
ایســتگاه ارومیه با ۱6 هــزار مترمربع زیربنا و یک 
ســالن ترانزیت، بزرگ ترین ایستگاه این مسیر به 

شمار می رود.

مدیرکل آموزش و پرورش اعالم کرد
تحصیل ۲۵ هزار 
دانش آموز خارجی

 در سیستان و بلوچستان

زندگــی در منطقه ای خــوش آب وهوا و به دور از 
هیاهو در بالکنی رو به باغ با خاطری آســوده آرزویی 
اســت که کمتر کسی در سر ندارد؛ حال چه بهتر که 
این کلبه رؤیایی در منطقه ای خوش آب وهوا، خنک و 

نزدیک به پایتخت باشد.
مسلماً با تصور این مناظر بکر، زیبا و خوش آب وهوا 
به این ســمت و سوق می یابد که سری به این مناطق 
بزند و بتواند قطعه زمینی در این منطقه زیبا خریداری 

کند؛ اما موضوع تنها به خرید زمین ختم نمی شود.
خرید زمین وسوســه ســاخت یک چهاردیواری 
هرچند کوچک را در ذهــن خریدار می پروراند و این 
وسوســه تبعات دیگری در پی خواهد داشت؛ چرا که 
یک ساختمان مسکونی نیازمند دریافت خدمات اولیه 
مانند آب، برق و گاز است که مسلماً نبود این امکانات 

سکونت را غیرممکن می سازد.
شهرستان دماوند از آن دست مناطقی است که با 
توجه به آب وهوای مساعد و نزدیکی به پایتخت، نقطه 
هدف بســیاری از افراد به ویژه ســاکنان کالن شهرها 
شده و می توان گفت که مورد هجوم ساخت وساز قرار 

گرفته است.
با توجه به مطالعات انجام شده، شهرستان دماوند 
از لحاظ ساخت وساز مورد هجمه قرار گرفته و با وجود 
این موضوع که این شهرستان به دلیل ساخت وسازهایی 
که سیر غیرمجاز را در پیش گرفته اند با بحران بی آبی 
ناشــی از حفر چاه مواجه شــده است، می توان گفت 
که آســیب ناشی از این ساخت وسازها بسیار بیشتر از 

عواید آن است.
فرماندار شهرستان دماوند از ساخت وساز غیرمجاز 
به عنوان یک بیماری که به جان این شهرستان افتاده 
نام برده و اظهار می دارد: ساخت وساز غیرمجاز و تفکیک 
اراضی کشاورزی و باغات، دماوند را نابود می کند؛ از این 
رو به همه دستگاه های متولی تأکید شده است که تمام 
توان خود را برای جلوگیری از این معضل به کار گیرند.
مجید صفری، نگاه خود را به توسعه این شهرستان، 
کشاورزی و گردشگری عنوان کرد و اظهار داشت که 
مطالعات 3۰ نقطه گردشگری در این خصوص به پایان 

رسیده است.
بــه گفته صفری مهاجرت به شهرســتان دماوند 
موضوعی مشــهود اســت، بــه طوری که بر اســاس 
سرشماری سال ۹5، رشد بعد خانوار در این شهرستان 
3 درصد و متوسط رشد جمعیت 4/5 درصد بوده است 
و این امر به معنای مهاجرپذیر بودن و به تبع آن ایجاد 

نقاط بحرانی است.

هجوم ویال سازان به دماوند

زنگ هشدار مهاجرپذیری دماوند
مهاجرپذیری باعث شده که ساخت وساز در دماوند 
به یک فاجعه تبدیل و از لحاظ مصرف آب دچار معضل 
شــود؛ بر اساس اظهارات فرماندار این شهرستان، افت 
چاه ها به بیش از 8۰ متر رســیده است، در حالی که 

باغ شهر بودن دماوند باید حفظ می شد.
البته در این میان در کنار ساخت وسازهای غیرمجاز، 
تخریب آنها نیز توسط نهادهای مربوطه صورت می گیرد، 
اما به نظر می رسد که جلوگیری از ساخت وساز بسیار 

مؤثرتر و معقول تر از تخریب آن است.
در این خصوص حسن ابراهیمی بسابی، دادستان 
عمومی و انقالب اسالمی شهرستان دماوند از تخریب 
67۰ مورد ساخت وساز غیرمجاز از ابتدای سال جاری 

تاکنون در این شهرستان خبر داد.
وی همچنین  اشــاره ای به تخریــب 3۰ هکتار از 
ساخت وســازهای غیرمجاز در مهرماه سال جاری در 
منطقه وادان دماوند که در این راستا دو شهرک به 7۰ 
واحد غیرمجاز تقسیم شده بود داشت و گفت: مطمئناً 
جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز یکی از سیاست ها 
در این شهرستان است و به طور قاطع و جدی با عوامل 

و متخلفان آن برخورد می شود.
عالوه بر این متأســفانه پدیده زمین خــواری نیز از 
مواردی اســت کــه گهگاهی به وضوح در شهرســتان 
دماوند قابل مشــاهده است؛ زمین هایی دولتی که مورد 
سوء استفاده سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار می گیرد 

و در نهایت به ساخت وساز غیرمجاز ختم می شود.
زمین خواری قانونی در دماوند

نعمــت اهلل ترکــی، رئیــس  ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان تهــران به سوءاســتفاده بخش 
خصوصــی از زمین 7۰۰ هکتاری در این شهرســتان  
اشاره و عنوان کرد: در حاشیه جاده تهران- فیروزکوه، 
دولت زمینی با تسهیالت اعتباری به بخش خصوصی 
داد، اما این فرد با انجام خیابان کشی زمین را به شهرک 
هشت  بهشت تبدیل کرد و تنها چیزی که در آن دیده 

نمی شود گوشه ای از بهشت است.
وی از این کار تحت عنوان زمین خواری قانونی نام 
برد و افزود: زمینی که خودمان به اسم سرمایه گذاری 
واگذار کرده ایم را شــهرک درســت کردند و نگهبانی 
برای آن گذاشــته اند تا کسی وارد نشود که این موارد 

باعث تأسف است.
احداث 1۵ هزار بنای غیرمجاز

محمدجواد حشمتی مهذب، معاون قضایی دادستان 
کل کشــور نیز در ســفری که در تیرماه سال جاری 
به شهرستان دماوند داشــت از احداث ۱5 هزار بنای 
غیرمجاز بدون رعایت مقررات در این شهرستان خبر 
داد و گفت: دماوند به دلیل آب وهوای مساعد و نزدیکی 
به تهران با هجوم ساخت وسازهای غیرمجاز مواجه است.

گزارش فارس حاکی است بر اساس آمار، در سال 
۹6 بالغ بر ۱5۰۰ بنای غیرمجاز در دماوند قلع و قمع 
و تخریب گردید؛ اما همان طور که پیش تر بیان شــد، 

متولیان امر باید از لحظه ای که نخستین کلنگ به زمین 
می خورد، ورود کنند تا پس از ساخت به دنبال رسیدگی 
و تخریب نباشند؛ چراکه عالوه بر نیروی انسانی حجم 

بسیاری از سرمایه و تولیدات نیز هدر می رود.
از یک سو حفر چاه های غیرمجاز در طلب دسترسی 
به آب آشامیدنی با ایجاد مشکل تأمین آب برای ساکنان 
دائمی، از ســوی دیگر تالش برای دریافت انشــعاب 
غیرمجــاز گاز و برق همه و همــه فقط برای مصرف 
افراد خوش نشــین، نه تنها کمک کننده نیســت بلکه 
عالوه بر سایر موارد حجم وسیعی از ترافیک و آلودگی 
را در روزهای پایانی هفته برای شهرســتان دماوند به 

ارمغان می آورد.
این بدان معناست که ساخت وسازهای غیرمجاز نه 
تنها دردی از شهرستان دماوند دوا نمی کند، بلکه زخمی 
نیز بر پیکر آن می افزاید و درمانش دشوار خواهد بود؛ ای
این در حالی اســت که همه می دانیم »پیشگیری 

بهتر از درمان است.«
در ایــن زمینه زحمــات و تالش هــای نهادها و 
دســتگاه های متولــی را نمی توان نادیــده گرفت، اما 
مسلماً عدم اجرای درست قانون در زمینه ساخت وساز 
را با حجم وســیعی از بناهای غیرمجاز و تبعاتی ناشی 

از آن روبرو می کند.
یقیناً نظارت دقیق تر برخی از مسئوالن درخصوص 
حفظ اراضی بسیار حائز اهمیت است و هرگونه قصور 
در این زمینه تخلف محســوب می شود که نتیجه آن 
تشکیل پرونده و رسیدگی توسط مقامات قضایی است.
این موضوع که چه میزان از بناها و دیوارکشی های 
غیرمجــاز در شهرســتان دماوند تخریب شــده حائز 
اهمیت است، اما مهم تر آن است که ببینیم مسئوالن 
این شهرســتان تا چه میزان هوشــیار بوده و از انجام 
ساخت وســازهای غیرمجاز در ابتــدای کار جلوگیری 
کردند؛ چرا که مســئوالن چشم و گوش و امین مردم 

هستند.

* مهاجرپذیری باعث شــده که 
ساخت وساز در دماوند به یک فاجعه 
تبدیل و از لحاظ مصرف آب دچار 
معضل شــود؛ بر اســاس اظهارات 
فرماندار این شهرستان، افت چاه ها 

به بیش از 80 متر رسیده است.


