
متأسفانه به رغم هش��دارهاي مسئوالن قضايي و 
مديريت شهري، كماكان س��اخت و ساز و خريد و 
فروش امالك قولنامه اي در نقاط مختلف كالنشهر 
كرج ادامه دار بوده و بسياري از مردم با بضاعت كم، 
حاضرند در قبال پرداخت مبالغ نسبتاً پايين، صاحب 
خانه شوند و بدون در نظر گرفتن عواقب احتمالي، 
خطراتي كه س��ال ها از سوي دلس��وزان گوشزد 
مي شود را ناديده بگيرند.   در سال هاي اخير شاهد 
تصميم گيري هاي مهمي از سوي مراجع قضايي و 

انتظامي استان البرز و در كنار آن مديريت شهري 
بوديم با اين مضمون كه افرادي كه قصد خريد ملك 
قولنامه اي دارند، بايد پيش از هر اقدامي جهت اخذ 
استعالم به شهرداري مناطق مراجعه نمايند. اين 
اقدام با هدف پيشگيري از بسياري جرائم از جمله 
جلوگيري از فروش ملك به افراد متعدد و حصول 
اطمينان از پرداخت بدهي هاي پيش��ين توس��ط 
سازنده يا مالك قبلي و جرائم كميسيون ماده 100 
در قالب دس��تورالعمل از س��وي دادستان كرج به 

شهرداري ابالغ شد.  با اين وجود و به رغم تمام اين 
توصيه ها راهروهاي دادگاه ها همچنان شاهد رفت و 
آمد افراد بسياري است كه قرباني سهل انگاري خود 
و عمل سودجويان شده اند. اين افراد چند روز براي 
پيگيري شكايات و س��ير مراحل قانوني براي اخذ 
حقوق پايمال ش��ده خود در راهرو هاي دادگاه، از 
شعبه اي به شعبه ديگر مي روند و در كمال تاسف 
اكثر مالباختگان نيز جزو قشر كم درآمد هستند كه 
خواستار خانه دار شدن با حداقل قيمت بودند و اين 

افراد بيشترين مراجعان به دادگاه ها را در رابطه با اين 
موضوع تشكيل مي دهند. 

   فروش همزمان امالك به چند متقاضي 
 معصومه. م يكي از افرادي است كه چند سال پيش 
اقدام به پيش خريد ملكي قولنام��ه اي كرده بود و 
زماني كه بعد از تكميل آپارتمان براي سركشي به 
واحد مورد نظر مراجعه مي نمايد متوجه مي شود 
اين واحد به ش��خص ديگري نيز فروخته ش��ده و 
اكنون در اين ملك مستقر است، وي مي گويد: بيش 
از سه سال است كه منتظرم تكليف روشن شود و 
به رغم اينكه فروشنده محكوم شده است، كماكان 
براي اس��ترداد حق و حقوق خود انتظار مي كشم.   
وي مي افزايد: پيچيدگي ه��ا و رفت و آمد هايي كه 
مردم براي واپس گيري ح��ق و مال خود بايد طي 
كنند، بسيار كالفه كننده اس��ت و گاهي امثال او 
ترجيح مي دهند عط��اي همه چي��ز را به لقايش 
ببخش��ند.   علي. ف يكي ديگر از افرادي است كه 
با اين مشكل روبه رو شده و به دليل مشغله كاري 
مجبور به استخدام وكيل جهت پيگيري شكايتش 
شده است. وي مي گويد: مبلغي كه بابت استخدام 
وكيل پرداخت كرده و بهايي كه در اين رفت و آمدها 
متحمل شده است، دست كمي از مبلغ پيش خريد 
ملكش نداشته است و اين موضوعات در كنار هم 
موجب به باد رفتن تمام سرمايه اندوخته در 40 سال 

زندگي اش شده است.   
   بي توجهي به اعطاي مجوز ساخت

 كالهبرداري به صورتي كه قيد شد، تنها يك مورد از 
مسائلي است كه در رابطه با امالك قولنامه اي وجود 
دارد، در بسياري از مواقع مشاهده شده است شخص 
پس از خريد ملك متوجه وجود خالفي و بدهي ملك 
به سازمان هاي مختلف مي شود كه اين بُعد ديگري از 
مشكالت امالك قولنامه اي است.   سعيد مصطفايي، 
رئيس كميسيون حقوقي شوراي شهر كرج در اين 
رابطه عنوان مي كند: يكي از روش هاي كالهبرداري 
در اين نوع معامله، فروش ملك به چند نفر است. براي 
جلوگيري از آن بايد تحقيقات محلي صورت گيرد و 
قرارداد را در بنگاه هاي معتبر و خوشنام انجام داد.   وي 
در خصوص مشكالت امنيتي و اجتماعي شهرهايي 
كه امالك قولنامه اي زيادي دارند، مي افزايد: چون به 
شهرداري عوارضي بابت امالك قولنامه اي پرداخت 
نمي شود، شهرداري ها نيز نمي توانند در حد مطلوب 
خدماتي ارائه كنند و اين موضوع اغلب نارضايتي هايي 

را براي شهروندان در پي دارد. 

شواهد موجود نش��ان مي دهد مديريت حوزه ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان چهارمحال 
وبختياري در چهار سال اخير در زمينه شتاب بخشي به 
توسعه گردشگري و استفاده از گشايش هاي ايجاد شده 
در اين حوزه نتوانسته از ظرفيت هاي موجود براي جذب 
سرمايه گذاري و رونق اين بخش بهره اي ببرد. از آنجا كه 
بخش قابل توجهي از ظرفيت ها و زيرساخت هاي مورد 
نياز صنعت گردشگري بايد از طريق بخش خصوصي 
انجام ش��ود و در اين حوزه نقش بخش دولتي صرفاً 
بسترسازي و تسهيل شرايط براي سرمايه گذاران اين 
بخش است، اصوالً در اين حوزه نمي توان و نبايد در 
انتظار اعتبارات دولتي نشست.  تجربه استان اصفهان 
كه در همسايگي چهارمحال وبختياري قرار دارد، يك 
تجربه موفق در زمينه خدمات گردشگري است و در 
اين استان بخش خصوصي به مدد مديريتي كه بر اين 

حوزه حاكم بوده، توانسته است اقدامات قابل توجهي 
را به انجام برساند و در حوزه برندسازي گردشگري 

توفيق زيادي كسب كند. 
   ظرفيت هايي كه ناديده گرفته مي شوند

بر اساس اعالم اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري استان در طول فعاليت دولت يازدهم 
5هزارگردش��گر خارجي ب��ه اس��تان چهارمحال 
وبختياري وارد ش��ده اند كه اين آمار در دولت دهم 
يكهزار و 700 نفر بوده اس��ت. بر اساس آمار استان 
اصفه��ان فقط در ارديبهش��ت ماه امس��ال بيش از 
123هزار گردشگر خارجي به اصفهان سفر كرده اند 
و اين آمار براي فروردين ماه امسال حدود 85 هزار نفر 
بوده است. جذب بيش از200 هزار گردشگر خارجي 
تنها در دو ماه در 100 كيلومتري استان چهارمحال 
و بختياري درحالي بوده كه كل گردشگران خارجي 

استان در چهار سال گذشته كمتر از 2/5 درصد اين 
آمار در استان اصفهان در دو ماه فروردين و ارديبهشت 
بوده است.  شايد مسئوالن اس��تان عنوان كنند كه 
ظرفيت هاي اس��تان اصفهان در حوزه گردشگري 
به خص��وص در زمينه جاذبه ها به مراتب بيش��تر از 
چهارمحال و بختياري است كه به ظاهر توجيه عقالني 
به نظر مي رسد، اما همين موضوع ضعف هاي استان 
چهارمحال و بختياري را در اين حوزه بيش از پيش 
نمايان مي كند، كه از همجواري با يكي از بزرگ ترين 
قطب هاي گردشگري كشور نتوانسته بهره مناسبي 
ببرد و بخش��ي از گردشگران اس��تان اصفهان را به 
چهارمحال و بختياري كه دورترين شهرس��تان آن 
كمتر از سه ساعت با اصفهان فاصله دارد، جذب كند.  
چنين ضعفي را در قالب هيچ سند جامعي نمي توان 
حل كرد، بلكه مديريت كارآمد در استان چهارمحال 

وبختياري و توانمندي اين مديري��ت در چانه زني و 
برقراري ارتباط با استان اصفهان و جذب بخشي از 
گردش��گران اين اس��تان به بام ايران مي تواند باعث 
تحول در حوزه جذب گردشگران خارجي باشد. تصور 
كنيد اگر تنها 5 درصد از حدود يك ميليون گردشگر 
خارجي ساالنه اصفهان با برنامه ريزي مناسب جذب 
استان چهارمحال وبختياري شود، عددي بيش از 50 
هزار نفر را تش��كيل مي دهد و اين درصد كوچك از 
گردشگران خارجي استان اصفهان 10 برابر عملكرد 
اس��تان چهارمحال و بختياري در چهار ساله اخير 
خواهد بود. قطعاً مديريت كارآمد و داراي ارتباطات 

قوي مي تواند چنين ظرفيتي را فعال سازد. 
   مديريت ضعيف و هدررفت ظرفيت ها

بر اساس اطالعات ارائه شده از سوي مديركل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان تعداد 
خانه هاي مس��افر و اقامتگاه هاي بومگردي استان 
در دولت يازدهم از 15 مكان به 105 مكان افزايش 
يافته و تخت هاي اقامتي استان نيز در دولت يازدهم 
از 850 تخت به 2 هزار و 400 تخت افزايش داشته 
كه از رشد 182 درصدي برخوردار شده است، حال 
با يك مقايسه سرانگشتي با توجه به اعدادي كه در 
پاراگراف باال ارائه ش��د، با حركت الك پشتي كه در 
حوزه گردشگري در استان مش��اهده مي شود، آيا 
مي توان انتظار جهش در اين حوزه كه به عنوان يكي 
از اولويت ها و پايه هاي توسعه استان در نظر گرفته 
شده را داش��ت؟! آمارها چنين چش��م اندازي را در 
حد امور محال با توجه به روندي كه در استان اتفاق 
افتاده، نشان مي دهد.  متأسفانه شواهد موجود نشان 
مي دهد مديريت حوزه گردشگري در استان نتوانسته 
اس��ت از ظرفيت هاي بخش خصوصي براي رونق 
صنعت گردشگري كه از نظر ميزان سرمايه گذاري 
در مقايسه با بخش هايي مانند صنعت و كشاورزي 
كم هزينه تر و در مقابل ظرفيت اشتغالزايي باالتري 
نيز دارد، بهره براي توسعه استان حاصل نمايد.  شايد 
يكي از مهم ترين عوامل تأخير تصويب طرح جامع 
گردشگري استان در دولت نيز به اهمال مسئوالن 
اين حوزه در پيگيري اين سند مرتبط باشد. سندي 
كه مصوبه سفر دولت است و دو سال از تصويب آن 
در شوراي برنامه ريزي اس��تان مي گذرد، چرا بايد 
مدتي حدود دو سال در صف انتظار براي تصويب در 
هيئت دولت باشد، مگر نه اينكه اين سند پيشنهاد 
خود دولت يازدهم براي توسعه استان چهارمحال 
وبختياري بوده، چه نواقصي در تدوين اين سند وجود 
دارد يا چه اقداماتي براي تصوي��ب آن بايد صورت 
مي گرفته كه انجام نش��ده و هنوز اين سند پس از 
گذشت سه س��ال از طرح اوليه آن مصوبه دولت را 

دريافت نكرده است؟!

 افزايش ميزان فرسايش خاك 
در چهارمحال و بختياري 

فرسايش خاك در برخي از مناطق اس�تان چهارمحال و بختياري 
از جمل�ه ش�يخ علي خ�ان ب�ه ۳۰ ت�ن در هكت�ار نيز مي رس�د. 
مديركل منابع طبيعي چهارمحال و بختياري با اع��الم اين مطلب گفت: 
متوسط فرس��ايش خاك در جهان پنج تن در هكتار، در كشور 15 تن در 
هكتار اما در اين استان 20 تن است كه در برخي از مناطق به 25 تا 30 تن در 
هكتار نيز مي رسد.  علي محمدي مقدم با بيان اينكه امروز بهره برداري غلط 
سبب از بين رفتن منابع پايه آب و خاك ده است، افزود: تنها به دنبال اين 
هستيم كه توليدات كشاورزي افزايش يابد اما در حقيقت منابع آبي و خاكي 
در معرض تهديد هستند.  مديركل منابع طبيعي چهارمحال و بختياري با 
بيان اينكه بايد به سمت گونه هايي برويم كه نياز آبي كمتري دارند، گفت: به 
جاي اينكه منابع طبيعي را مجبور به واگذاري زمين براي توسعه باغات كنند 
همان باغ هاي خشك شده را دوباره احيا نمايند.  محمدي مقدم با اشاره به 
اينكه تنها راه برون رفت از مشكالت بي آبي استان اجراي طرح هاي آبخيزداري 
و آبخوان داري است، گفت: يكي از راه هاي نجات منابع زيرزميني خاموش 
كردن چاه هاي كشاورزي و پرداخت هزينه نه كاش��ت به كشاورزان است.  
وي با اشاره به انعقاد تفاهمنامه با بنياد حضرت زهرا)س( گفت: با انعقاد اين 
تفاهمنامه مبلغ 150 ميليون تومان براي خريد بذر كلوس در منطقه سرآقا 
سيد كوهرنگ كمك شده است. وي با بيان اينكه آتش سوزي يكي از عوامل 
تخريب جنگل هاست كه به صورت طبيعي و انساني حاصل مي شود، گفت: 
در بحث انساني برخي از افراد به علت زياده خواهي نسبت به تصرف عرصه هاي 
منابع طبيعي اقدام مي كنند.  محمدي مقدم با بيان اينكه شوراي حفاظت با 
محوريت اطفاي حريق تشكيل شده است، خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه 
بارندگي در فصل بهار خوب بوده پوشش علوفه اي در خطر آتش سوزي است 

كه در همين راستا عمليات آتش بر نيز انجام شده است. 

افتتاح مترو هشتگرد در دهه فجر
عضو هيئت مديره شهرهاي جديد از افتتاح مترو هشتگرد تا دهه 

فجر امسال خبرداد.
حبيب اهلل طاهرخاني با بي��ان اينكه تداخل اجراي مترو هش��تگرد با پل 
حصارك باعث ايجاد وقفه  در كار شده است، گفت: قطعاً تا دهه فجر امسال 
مترو هشتگرد افتتاح مي ش��ود.  وي افزود: شرايط پيشرفت اجرايي مترو 
هشتگرد بد نيست. ايستگاه هشتگرد تقريباً تمام شده و حدود 80 تا ۹0 
درصد پيشرفت دارد كه تجهيزاتش هم آماده است. فقط در دو نقطه در مسير 
مشكل داريم. حدود هفت، هشت ماه است كه در پل حصارك، شهرداري 
در حال ساخت پروژه عمراني است كه با مسير مترو تداخل پيدا كرده است. 
با اين حال قرار است همزمان كار كنيم.  طاهرخاني تصريح كرد: بر اساس 
آخرين توافقي كه با پيمانكار مترو هشتگرد انجام داديم از لحاظ نقدينگي با 
مشكلي مواجه نيستيم. هرچقدر پيمانكار كار كند امكان پرداخت داريم، فقط 
تنها مسئله معارض است كه در پل هاي حصارك با شهرداري پيدا كرده ايم 
كه آن هم برطرف شده است.  وي درباره زمان افتتاح مترو هشتگرد گفت: 
تا شهريورماه كارهاي روسازي، تونل و ... تمام مي شود. مقداري تجهيزات و 

سيگنالينگ باقي مي ماند كه آن هم در آينده انجام خواهد شد.

 استفاده از ظرفيت هاي قانوني 
حمايت از حقوق سالمندان در كرج

فرماندار شهرس�تان ك�رج بر ض�رورت اس�تفاده از ظرفيت هاي 
قانون�ي حماي�ت از حق�وق س�المندان در ك�رج تأكي�د ك�رد. 
علي قنبر زماني در نشست شوراي سالمندان شهرستان كرج با بيان مطلب 
فوق گفت: بر اساس آمارهاي سال 13۹5، در كل كشور حدود7/5 ميليون 
نفر سالمند داريم كه سهم استان البرز از اين تعداد، بيش از 340 هزار نفر 
است.  وي افزود: با توجه به روند صعودي حركت جامعه به سمت سالمندي، 
بايد تمهيدات الزم براي ارائه خدمات به اين قشر انديشيده شود.  فرماندار 
كرج برخي خدمات مورد نياز سالمندان را برش��مرده و گفت: دسترسي 
آسان به خدمات بهداشت و درمان، استفاده از تخفيفات ويژه سالمندان در 
مراكز درماني، ورزشي، فرهنگي و هنري، از جمله اين خدمات است كه بايد 
دستگاه هاي مربوطه در شرح وظايف خود مطابق آيين نامه شوراي سالمندان 
نسبت به آن با جديت اقدام نمايند.  قنبر زماني افزود: همچنين در موضوع 
مناسب سازي مسير تردد سالمندان و هم سطح سازي در خيابان ها و پارك ها، 
مراكز دولتي و ساختمان هاي اداري، شهرداري ها و ادارات مربوطه مسئوليت 
مستقيم دارند و اين موضوع به عنوان يكي از معيارهاي سنجش ميزان تكريم 
ارباب رجوع در ادارات سنجيده مي شود.  وي برخي برنامه هاي ورزشي نظير 
پياده روي هاي خانوادگي و برگزاري اردوهاي تفريحي براي سالمندان را از 

برنامه هاي مفيد براي غني سازي اوقات فراغت آنان برشمرد.

امالك قولنامه اي، كالف سردرگم ساخت و ساز در كرج !

ضعف مديريت، مانع بهره وري از ظرفيت هاي گردشگري

سودجويي بساز و بفروش هاي البرز در سايه نبود نظارت هاي قانوني، صنعت ساختماني را  به چالش كشيده است

 در حالي كه تدوين سند جامع گردشگري استان چهارمحال و بختياري از اولين مصوبات دولت يازدهم در استان بود 
اما پس از گذشت ۳ سال هنوز هيچ اقدامي براي اجراي اين مصوبه انجام نشده است 

 اعمال محدوديت ساخت و ساز
 در روستاهاي حاشيه زاينده رود 

صدور هرگونه مجوز ساخت  و ساز در روستاهاي حاشيه زاينده رود 
بايد مطابق طرح هادي روستا باشد و خارج از حريم رودخانه نبايد 

هيچ گونه مجوزي صادر شود. 
معاون هماهنگي امور عمراني اس��تاندار چهارمحال و بختياري با اعالم 
اين خبر گفت: در صورتي كه ساخت وسازهاي انجام شده در حريم كمي 
رودخانه ها بدون مجوز باشد بايد مطابق قانون تخريب شود.  گودرز اميري 
افزود: دس��تگاه هاي اجرايي به ويژه راه و شهرسازي، بنياد مسكن، منابع 
طبيعي و جهادكشاورزي بايد مسئله زمين هاي فاقد سند استان را با جديت 
بيشتري پيگيري كنند.  وي  ادامه داد: از سال ۹2 تاكنون 4 هزار و ۹48 سند 
تك برگي در استان صادر شده است، در همين راستا دستگاه هاي دولتي 
بايد تا پايان سال براي همه اراضي بدون سند استان سند اخذ و سندهاي 
دفترچه اي را به تك برگي تبديل كنند.  مع��اون هماهنگي امور عمراني 
اس��تاندار چهارمحال و بختياري بيان كرد: انجام ندادن تحويل و تحول 
بين منابع طبيعي و راه و شهرسازي عاملي براي زمين خواري شده است از 

همين رو بايد اين مسئله با جديت بيشتري پيگيري شود. 

 احياي ۵۰ واحد صنعتي و توليدي 
در چهارمحال و بختياري

استاندار چهارمحال و بختياري از احياي ۵۰ واحد صنعتي و توليدي 
در چهارمحال و بختياري خبر داد. 

قاسم سليماني دشتكي گفت: با تالش هاي انجام ش��ده در ستاد اقتصاد 
مقاومتي زمينه براي احياي 50 واحد صنعتي و توليدي در چهارمحال و 
بختياري فراهم شده است.  وي افزود: بانك ها نقش مهمي در تحقق اقتصاد 
مقاومتي در اين استان دارند و بايد در پرداخت تسهيالت تسهيل گري كنند.  
استاندار چهارمحال و بختياري ادامه داد: فعال سازي بسياري از واحدهاي 
صنعتي چهارمحال و بختياري با كمك بانك ها امكانپذير است كه بايد در 
اين راستا بانك ها كمك كنند.  سليماني دشتكي گفت: پرداخت تسهيالت 
اقتصاد مقاومتي در چهارمحال و بختياري زمينه را براي افزايش توليد 1۹5 
واحد صنعتي استان فراهم كرده است.  استاندار چهارمحال و بختياري تأكيد 
كرد: در سال گذشته بيش از 14 هزار شغل در اين استان ايجاد شده است. 

 احداث تأسيسات جديد البرز 
با اختصاص اعتبار ويژه

مديرعامل ش�ركت آبفاي الب�رز از احداث تأسيس�ات جديد آب 
و فاضالب اس�تان با اختصاص 2 هزار و ۳۰ ميليارد ريال خبر داد. 
غالمرضا رضايي فر گفت: براي تأمين و توزيع آب آش��اميدني مورد نياز 
مشتركان زيرپوشش و اجراي عمليات جمع آوري و دفع فاضالب درسال 
۹6، برنامه هاي متعددي با منابع س��رمايه اي پيش بيني شده است.  وي 
افزود: براي پاسخگويي به نيازهاي آبي ش��هروندان وجمعيت رو به رشد 
زيرپوشش استان البرز، درسال جاري حفر 17 حلقه چاه، احداث 11هزار 
و 250 متر مكعب حجم مخازن ذخيره، نصب 7 هزار انشعاب آب، اصالح و 
بازسازي 4 هزار و ۹00 فقره انشعاب فرسوده آب، اصالح، بازسازي وتوسعه 
55 كيلومتر شبكه توزيع آب، اجراي 1۹ كيلومتر توسعه خط انتقال آب 
و تعويض 20 هزار كنتور فرسوده انجام شد.  رضايي فر ادامه داد: دربخش 
فاضالب نيز احداث و توسعه 6۹ كيلومتر شبكه جمع آوري فاضالب، احداث  
هزار و 241 متر مكعب در روز ظرفيت تصفيه خانه فاضالب ونصب 10 هزار 
و 300 انشعاب فاضالب اجرا مي شود.  مديرعامل آبفاي البرز گفت: در دو 
بخش آب و فاضالب امسال طرح هاي متعددي با مجموع 871 ميليارد ريال 
اعتبار به بهره برداري مي رسد كه شامل آب شيرين كن اشتهارد، مدول دوم 
پكيج تصفيه خانه فاضالب مسكن مهر نظرآباد، استريم دوم از مدول اول 
تصفيه خانه فاضالب كرج، 17 حلقه چاه، مخازن ذخيره شهرهاي تنكمان 
وگلسار، 20 هزار متر مكعب مخزن ذخيره، 14 هزار متر خط وشبكه توزيع 
آب درمسكن مهر شهر جديد هشتگرد، خط و ايستگاه پمپاژ انتقال فاضالب 

شهرك ابريشم و ايستگاه پمپاژ آب كالك كرج خواهد بود. 

رفع تصرف 1۰4 هكتار از اراضي ملي 
چهارمحال و بختياري 

مديركل امور اراضي چهارمحال و بختياري از رفع تصرف ۱۰۴ هكتار 
و ۶2۸ مترمربع از بناها و تصرفات غيرمجاز در اس�تان طي س�ال 
گذش�ته و برگرداندن آن به دولت خبر داد. شهرام جزايري گفت: 
سال گذشته 2۳۱ حكم براي رفع تصرف ۱۰۴ هكتار و ۶2۸ مترمربع 
از بناها و تصرفات غيرمجاز در استان اجرا شد كه از اين تعداد ۱۱۰ 
حكم در قالب تبصره 2 م�اده ۱۰ و ۱2۱ حكم قطع�ي و قضايي بود. 
وي بيشترين احكام صادر شده را مربوط به شهرستان سامان دانست و افزود: 
87 مورد از احكام اجرا شده مربوط به تخلف در اراضي زراعي، 141 حكم مربوط 
به اراضي باغي و سه حكم مربوط به اراضي باير بوده است.  مديركل امور اراضي 
چهارمحال و بختياري با اشاره به نوع تخلفات صورت گرفته، بيان كرد: 146 
مورد با 75 هكتار مساحت مربوط به احداث بنا، 50 مورد فنس كشي، 1۹ مورد 
احداث استخر و 22 مورد محوطه سازي بوده است.  جزايري تصريح كرد: امسال 
نيز تاكنون 2۹ مورد حكم در استان شامل 16 مورد احكام تبصره 2 ماده 10 و 
13 مورد احكام قطعي قضايي اجرا شده كه نتيجه آن رفع تصرف 7 هزار و 148 
مترمربع از اراضي ملي بوده است.  وي با اشاره به عملكرد هيئت نظارت گفت: 
سال گذشته يكهزار و ۹5 فقره پرونده و امسال نيز تاكنون 112 فقره پرونده در 
اين هيئت نظارت شده است.  مديركل امور اراضي چهارمحال و بختياري كل 
پرونده هاي نظارت شده در اين هيئت را 4 هزار و 627 پرونده عنوان و تأكيد 
كرد: از اين تعداد 2 هزار و 317 پرونده واگذاري طرح هاي كشاورزي ماده 31، 
يكهزار و 811 فقره پرونده واگذاري طرح هاي غيركشاورزي ماده 32 و 4۹۹ 

پرونده واگذاري شوراي هيئت هفت نفره بوده است. 

كالنشهر كرج در سال هاي اخير شاهد رشد ساخت و سازهاي بي رويه 
تحت عنوان ام�الك قولنامه اي بوده اس�ت ك�ه به نظر مي رس�د اين 
موضوع با توجه به افزايش اجاره بها و مبلغ ره�ن و در نتيجه تقاضاي 
خريد خانه، جهت فرار از پرداخت اجاره هاي س�نگين، توجيه نس�بتًا 
قابل قبولي از س�وي خريداران باش�د، اما در كنار اي�ن روند افزايش 
تقاضا براي خريد ملك قولنامه اي، س�ودجويان اين ام�ر نيز به تكاپو 
جهت س�اخت و س�ازهاي غيرمجاز افتاده اند. از اين رو امروز ش�اهد 
س�اخته ش�دن آپارتمان هاي س�ر به فلك كش�يده با كمترين ايمني 

در كوچه پس كوچه هاي ش�هر هس�تيم كه ع�الوه بر ايج�اد منظري 
نازيبا، مخاطرات�ي را نيز در ص�ورت وقوع ح�وادث غيرمترقبه مانند 
زلزله و همچنين استهالك س�اختمان به همراه خواهد داشت. امالك 
قولنامه اي مبحثي اس�ت كه ساليان س�ال به جهت سودجويي بعضي 
از افراد در س�اخت آن از يكط�رف و بضاعت اندك م�ردم براي خريد 
خانه  هاي  سنددار از طرف ديگر معضالت عديده اي را در كالنشهر كرج 
به وجود آورده است. در اين ميان نبود نظارت كافي و عدم اطالع رساني 
صحيح در خريد اينگونه امالك باعث تشديد اين مشكالت شده است. 

چهارمحال وبختي�اري با توجه ب�ه ويژگي هاي خ�اص، از ظرفيت هاي 
متعددي در حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري براي توسعه برخوردار 
است به گونه اي كه در س�فر نيمه مرداد ماه س�ال 9۳ رئيس جمهوري 
و كاروان دولت تدبير و اميد به اس�تان، يك�ي از مهم ترين مصوبه هاي 
هيئت دولت براي چهارمحال وبختياري تدوين سند جامع گردشگري 
استان بود. سه سال از سفر دولت تدبير و اميد به چهارمحال و بختياري 

مي گذرد و هنوز خبري از سرنوش�ت اين مصوبه و چگونگي اجراي آن 
در استان نيس�ت، اگرچه در سه س�ال اخير خبرهايي مبني بر تدوين 
اين سند، تصويب آن در شوراي برنامه ريزي استان و ارائه آن به دولت 
براي تصويب، انتش�ار يافته، اما وقتي هنوز تكليف تصويب اين س�ند 
مشخص نشده و سه سال زمان براي تدوين و تصويب آن صرف شده، 
نمي توان انتظار زي�ادي در خصوص اجراي آن در كوتاه مدت داش�ت. 

 ساخت قطعه يك آزادراه تهران–  شمال
 تا سال آينده 

س�اخت تون�ل الب�رز در قطع�ه دو آزادراه ته�ران - ش�مال 
به ط�ول ۶ ه�زار و ۴۰۰ متر تا يك س�ال آينده به پايان مي رس�د. 
مديرعامل شركت ساخت و توس��عه زيربناهاي حمل و نقل كشور با اعالم 
اين خبر گفت: قطعه يك به طول 32 كيلومتر است كه عمليات پيچيده و 
منحصر به فردي داشته است.  خيراهلل خادمي با بيان اينكه در اين مسير در 
مجموعه رفت و برگشت 32 كيلومتر تونل داريم، افزود: از دو سال پيش با 
حضور پيمانكار چيني كار به شش پيمانكار ايراني واگذار شد تا پيش از ورود 
پيمانكار ايراني به اين پروژه تنها 32 درصد پيشرفت فيزيكي داشت كه در 
طول اين دو سال به 85 درصد رسيده است.  وي با بيان اينكه تا به حال هزار 
و 800 ميليارد تومان براي ساخت اين آزادراه هزينه شده است، ادامه داد: 
براي تكميل 15 درصد باقي مانده 700 ميليارد تومان ديگر اعتبار نياز داريم.  
خادمي در خصوص قطعه دوم اين آزادراه نيز گفت: قطعه دو نيز شش بخش 
پيچيده دارد كه يكي از آنها تونل البرز به طور 6 هزار و 400 متر طوالني ترين 
تونل ايران است. عمليات ساخت تونل البرز چند سالي است كه شروع شده 
و هزار و 200 متر از حفاري بخش شرقي آن باقي مانده كه تا يك سال آينده 
به پايان مي رسد.  معاون وزير راه و شهرسازي در خصوص قطعه دوم آزادراه 
تهران- شمال گفت: اين قطعه به طول 16 كيلومتر شامل يك دستگاه تونل 

البرز به طول 6 هزار و 400 متر است كه به چهار پيمانكار واگذار شده است.

هوشيار طهماسبي
  گزارش
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البرز

اين شماره:
و بختياري چهارمحال 

ولي ابراهيمي 
   گزارش 


