
آمارها نشان مي دهد بر اثر جاري شدن سيل در 
استان لرس��تان بيش از ۵ هزار ميليارد تومان به 
شهرستان پلدختر خسارت وارد ش��د كه از اين 
ميزان، 1000 ميليارد تومان به بخش كشاورزي، 
6۵ ميليارد تومان به شبكه هاي برق و عالوه بر آن 
موجب جابه جايي 1۵روستاي اين منطقه شد.  اين 
ميزان خسارت به اندازه اي شديد بود كه عالوه بر 
سازمان ها و نهادهاي مختلف در استان، برخي از 
مناطق كشور براي ساخت وساز خرابي ها در اين 
شهرس��تان مأموريت ويژه يافتند كه مي توان به 
سپاه لرستان و زير مجموعه هاي آن و بنياد مسكن 

اصفهان اشاره كرد. 
   از امداد رس�اني تا س�اخت مس�كن در 

مناطق سيل زده 
پ��س از جاری ش��دن س��يل در فرودري��ن ماه 
س��ال جاري نيروهاي زميني، دريايي، هوا فضا 
و بس��يج قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا)ص( و 
معاونت هاي پشتيباني مانند لجستيك، بهداري 
و نيروي انس��اني س��پاه به طور مداوم، مشغول 
امدادرساني و كمك به هموطنان در استان هاي 
سيل زده شدند.  با پايان امداد رساني ها بود كه كار 
ساخت و ساز آغاز شد و سپاه و زير مجموعه هاي 
آن مأموريت يافتن��د تا پروژه هايي ك��ه به آنها 
محول ش��ده بود را تكميل كنند.  روز گذش��ته 

بود كه فرمانده سپاه لرس��تان با اشاره به اينكه 
سپاه واحدهاي مسكوني سيل زدگان اين استان 
را تكميل كرده و در اختيار م��ردم قرار مي دهد، 
اعالم كرد: »طبق دس��تور رئيس سازمان بسيج 
مستضعفان بازسازي واحدهاي تعميري تا پايان 

شهريورماه بايد به پايان برسد.«
سردار مرتضي كشكولي افزود: »در حال حاضر 
هفت سپاه معين در شهرهاي مختلف لرستان از 
جمله سپاه قزوين در شهرستان دلفان، سپاه قم 
در شهر چگني، سپاه تهران در موراني، خرسدر 
و چم گرداب، س��پاه س��منان در چم مهر و سپاه 
اردبيل در بخش معموالن در حال ساخت وساز و 
ترميم واحدهاي مسكوني سيل زدگان هستند.«

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل)ع( استان لرستان 
با اشاره به تأكيد  رئيس سازمان بسيج مستضعفان 
مبني بر بازس��ازي واحدهاي تعمي��ري تا پايان 
ش��هريور ادامه داد: »كار س��اخت تا هفته بسيج 
به  پايان خواهد رس��يد.« به گفته وي، قرار است 
در روس��تاي چم گرداب 8۵ واحد س��اخته شود 
كه مشكل زمين وجود دارد و بنياد مسكن هنوز 
مشكل را برطرف نكرده، و در روستاهاي موراني 
و خرسدر كار ساخت وساز پيشرفت خوبي دارد، 
سپاه استان لرستان در تمام شهرستان ها سهميه 
ساخت وساز دارد و كار بازس��ازي 3۵0 واحد به 

سپاه لرستان واگذار شده  است، بناست تا آذرماه 
كار ساخت وسازها به پايان برسد و تحويل مردم 
داده شود.  اين اظهارات در حالي است كه با وجود 
اينكه قرار بود سپاه لرس��تان طبق توافق با بنياد 
مسكن استان اصفهان تمامي واحدهايي را كه به 
آنها محول شده بود را بسازد آما فعاًل تنها بر سر 
ساخت 33 واحد توافق شده كه بناست در جلسات 
بعدي و بعد از رسيدن به يك نتيجه و جمع بندي، 

سپاه اصفهان كار ساخت وساز را شروع كند. 
   پايان مأموريت بنياد مسكن اصفهان 

 يكي از س��ازمان هايي كه مأموري��ت پيدا كرد 
تا ب��راي مردم لرس��تان خصوص��اً پلدختري ها 

اقدام به س��اخت و تعميرخانه كند بنياد مسكن 
اصفهان بود.  سرانجام با گذشت چندماه از آغاز 
باز سازي ها، مديركل بنياد مسكن استان اصفهان 
با بيان اينكه كار تعميرات ۲800واحد مسكوني 
در شهر سيل زده پلدختر تمام شده  است، اعالم 
كرد: »1۴۵ واحد مس��كوني به  س��بب اينكه در 
حريم رودخانه كش��كان قرار دارد، بايد جابه جا 
ش��ود.« چندروز پس از فروكش كردن سيل در 
لرستان بنياد مسكن اس��تان اصفهان به عنوان 
ستاد معين در شهر پلدختر و روستاهاي بخش 
مركزي انتخاب ش��د اي��ن مهم موجب ش��د تا 
نيروهاي آن از روز 13فروردين در شهر سيل زده 
پلدختر مستقر ش��ده و با كمك مردم، نيروهاي 
جهادي، سپاه و ارتش با استفاده از160دستگاه 
ماشين آالت سنگين حدود دو ماه به اليروبي خانه 

مردم و شهر پلدختر كه30 هكتار بود بپردازد. 
اين در حالي بود كه همزمان با اليروبي پلدختر، 
كارشناسان بنياد مسكن ارزيابي 3 هزار و ۲00 
واحد مس��كوني و تجاري را انجام دادند، و حتي 
هزار و ۲00 مستأجري كه در منازل مسكوني و 

تجاري حضور داشتند، هم ارزيابي شدند. 
غالم حس��ين خاني مديركل بنياد مسكن استان 
اصفهان با بيان اينكه كار تعمي��رات ۲ هزار 800 
واحد مسكوني با تسهيالت بالعوض و كم بهره اي 
كه پرداخت ش��د توسط مردم ش��روع  شده  است، 
گف��ت: »تاكن��ون ح��دود 8۵ درص��د واحدهاي 
تعميري، تجاري و مس��كوني ش��هر پلدختر تمام 
شده  است.« بررسي ها نشان مي دهد، ۲ هزار و 9۲۵ 
واحد تجاري و مسكوني تعميري در شهرپلدختر 
و روس��تاها وجود داش��ت كه ۲ ه��زار ۲9۴ واحد 
تس��هيالت خود را دريافت كردند و در حال انجام 
تعميرات بوده ي��ا تعميرات آنها به پايان رس��يده 
 است.  در شهر پلدختر نزديك ۴00 واحد مسكوني 
كه در حاشيه رودخانه كشكان قرار داشت در جريان 
جاري شدن سيل تخريب شد.  لذا راه  و شهرسازي 
و سازمان ملي مسكن، با خريد زمين و واگذاري آن 
به بنياد مسكن موجب شده تا صاحبان 1۴۵واحد 
كه در حريم رودخانه ي��ا در حريم ۲0متري ديوار 

ساحلي قرار داشتند جابه جاي شوند. 
   ساير اقدامات بنياد مسكن اصفهان

 آوارب��رداري و تخريب، صدور پروانه س��اخت، 
نظ��ارت و تهي��ه نقش��ه و س��اخت 1۴0 واحد 
مس��كوني در يك زمين چهار هكتاري، ساخت 
پل براي روستاييان، اهداي 18 هكتار زمين براي 
ساخت خانه هاي سيل زدگان روستاهاي چم مهر، 
بابازيد، خرس��در عليا و موراني با كمك مردم و 
نيروهاي بسيجي، بازسازي ديوار ساحلي در دو 
روستاي بابازيد و چم مهر به كمك وزارت نيرو، 
از جمله اقداماتي بود كه از س��وي بنياد مسكن 
اصفهان انجام گرفت.  اين در حالي اس��ت كه به 
گفته مديركل بنيادمسكن انقالب اسالمي استان 
اصفهان، در ستاد سيل به واحدهاي مسكوني كه 
مالك خانه مشخص است تسهيالت داده مي شود 
و عالوه بر آن به خانوارهاي فرعي كه در روستاها 
زمين داشته باشند؛ مبلغ۴0 ميليون تومان وام و 

مصالح ارزان قيمت داده مي شود. 

بارش هاي شديد س�يل  آس�اي فروردين ماه س�ال جاري در برخي از 
استان هاي كشور از جمله لرستان موجب شد تا به ۴۹ روستا و 72 هزار 
واحد مسكوني اين استان خسارات زيادي وارد شود.  چند روز پس از 
امداد رساني ارتش، سپاه و بس�يج و فروكش كردن سيل كار باز سازي 
واحدهاي تخريبي و آس�يب ديده آغاز ش�د.  حاال با گذش�ت حدود 
چهار ماه از اين پيشامد، خبرها حكايت از آن دارد كه كار تعمير 2۸۰۰ 

واحد مسكوني در ش�هر س�يل زده پلدختر كه به بنياد مسكن استان 
اصفهان واگذار شده بود به اتمام رس�يده است.  اين در حالي است كه 
فرمانده سپاه لرستان نيز با اشاره به اينكه سپاه نيز بخشي از واحدهاي 
مسكوني س�يل زدگان اس�تان را تكميل كرده و در اختيار مردم قرار 
مي دهد، اعالم كرد: »طبق دستور رئيس س�ازمان بسيج مستضعفان 
بازس�ازي واحدهاي تعميري تا پايان شهريورماه بايد به پايان برسد.«

وي�ژه  منطق�ه 
الهه قهرمان

   گزارش 2
اقتصادي اترك 
كه ب�ه وس�عت 
هزار هكتار در 42 كيلومتري گ�رگان در مركز 
استان گلستان واقع شده، محل مناسبي براي 
استقرار صنايع بزرگ، متوسط و كوچك شناخته 
مي ش�ود. اي�ن منطقه با ه�دف پش�تيباني از 
فعاليت هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري 
بين المللي و ايجاد اشتغال و جذب سرمايه گذاران 
ايجاد ش�ده اس�ت كه حاال با توجه به اش�باع 
شهرك هاي صنعتي جنوب استان، ضروري است 
اين بخش مورد توجه بيشتري از سوي متوليان 
قرار گيرد. منطقه اي كه اكن�ون زمين رايگان و 
زيرس�اخت هاي برق، آب، فيبرنوري آن در فاز 
نخس�ت و250 هكت�اري آماده ش�ده اس�ت. 

    
منطق��ه وي��ژه اقتص��ادي ات��رك در فاصله ۲۵ 
كيلومتري از گمرك و مرز اينچه برون گنبدكاووس 
براي استقرار صنايع بزرگ متوسط و كوچك مورد 
نياز كش��ور و اس��تان و كمك به رفع مش��كالت 
بيكاري و ايجاد اشتغال در مردادماه سال 138۴ 
به وس��عت 1000 هكتار به عنوان محل ورود راه 
آهن بين المللي قزاقستان و تركمنستان به ايران 
1۴ سال پيش به تصويب رس��يد تا جبران عقب 
ماندگي بخش صنعت اس��تان ش��ود و فرصتي 
مناسب براي توسعه صنعتي و اقتصادي گلستان 
باش��د. گفتني اس��ت اكنون زمين رايگان و زير 
ساخت هاي برق، آب، فيبرنوري اين شهرك در فاز 

نخست و۲۵0 هكتاري آماده بهره برداري است. 
   توسعه صنعتي و اقتصادي گلستان 

با توجه به اشباع ش��دن تعداد واحد هاي صنعتي 
در ش��هرك هاي صنعتي واقع در مناطق جنوبي 
استان و عدم امكان توس��عه زمين اين شهرك ها 
راهبرد توسعه صنعتي استان، استقرار صنايع در 

مناطق شمالي گلستان از جمله منطقه ويژه اترك 
است، به طوري كه قوانلوا رئيس صنعت و معدن 
و تجارت گلس��تان اظهار كرد: »با توجه به اشباع 
شدن ش��هرك هاي صنعتي بندرگز- علي آباد - 
آزادشهر وراميان بايد براي استقرار صنايع جديد، 
سرمايه گذاران به مناطق شمالي گلستان از جمله 
منطقه ويژه اترك هدايت شوند.« خليل زاده مدير 
عامل شهرك هاي صنعتي گلستان از منطقه اترك 
به عنوان فرصتي مناسب براي سرمايه گذاران ياد 
كرده و آمادگي اين ش��هرك را ب��راي حمايت از 
صاحبان س��رمايه براي رونق اقتصادي در خطه 
ش��مالي كش��ور اعالم كرد و گفت: »تاكنون ۲8 
قرارداد با س��رمايه گذاران در حوزه هاي مختلف 
در منطقه وي��ژه اترك تنظيم ش��ده و 3۵ هكتار 
زمين در اختيار متقاضيان براي اجراي طرح هاي 
گوناگون قرار گرفته است و زماني كه منطقه آزاد 
به تصويب رسيد سرمايه گذاران به منطقه هجوم 

آوردند و وقتي بحث منطقه آزاد تجاري – صنعتي 
اينچه برون به تصويب نهايي نرسيد با كم رغبتي 
سرمايه گذاران به اين منطقه مواجهه شديم.« وي 
ادامه داد: »بنابر اي��ن اميدواريم اكنون با تصويب 
اين منطقه شاهد رشد س��رمايه گذاري و احداث 
واحد هاي صنعتي بيشتر در اترك باشيم.« بدون 
ترديد آينده صنعت اس��تان در اي��ن منطقه رقم 
خواهد خورد و اين منطقه ويژه اقتصادي در واقع 
زير ساخت اصلي براي منطقه آزاد تجاري اينچه 
برون اس��ت. در حال حاضر چند اشكال از سوي 
شوراي نگهبان گرفته شده است كه اميد است اين 
ايرادات رفع و ات��رك پيش زمينه اي براي جهش 

اقتصادي استان گلستان شود. 
   گلستان پيشرو در ايجاد زيرساخت هاي 

صنعتي
اعمال معافيت هاي ماليات��ي و تعرفه هاي گمرگي 
خاص و نياز نداش��تن به اخذ مجوز سرمايه گذاري 

خارجي ترانزيت و انتقال كاال براي تقويت صادرات 
و معافي��ت از پرداخ��ت عوارض گمرك��ي از جمله 
مش��وق هاي اعطايي و مزيت هاي فعالي��ت در اين 
منطقه ويژه براي سرمايه گذاران است.  مديرعامل 
ش��ركت ش��هرك هاي صنعت��ي گلس��تان گفت: 
»گلستان جزو 1۵ اس��تان نخست كش��ور از نظر 
جذب سرمايه گذار در ش��هرك ها و نواحي صنعتي 
است.« خليل زاده توسعه 100 هكتاري شهرك هاي 
صنعتي گنبد را هم از اولويت هاي اين شركت عنوان 
كرد و افزود: »ميانگين واحدهاي راكد در كشور 38 
درصد و اين آمار در گلس��تان 33 درصد است و در 
شهرك هاي صنعتي استان ۵17 واحد توليدي فعال 
است.« وي ادامه داد: »اين شركت براي كاهش ركود و 
افزايش واحدهاي فعال توليدي تالش مي كند و براي 
شكوفايي اترك و جذب سرمايه گذار همه مجموعه ها 
از دفتر جذب سرمايه گذار استانداري تا گمرگ و اداره 
اقتصاد و دارايي همه در تالشند تا شرايط مناسب در 

منطقه ويژه اقتصادي فراهم شود.«
   تجهيز اترك به زيرساخت های آب، برق 

و فيبرنوري
اين منطقه يكي از مناطق نمونه كش��ور اس��ت و 
به خاط��ر موقعيت ممتاز نه تنه��ا تهديدي براي 
ش��هرك هاي ديگر ندارد بلكه مزيت نزديكي به 
مرز و گمرك و برخورداري از تس��هيالت زمين از 
خصوصيات اين شهرك است كه در ۴ فاز عملياتي 
كه فاز يك آن در ۲۵0 هكتار به بهره برداري رسيده 
و امكانات اين ۲۵0 هكتار ب��ه گفته خليل زاده از 
لحاظ زيرس��اختي و آب و برق و گاز و فيبر نوري 
كامل شده است. همچنين بحث آسفالت شهرك 
هم كامل شده اس��ت به طوري كه يك كارخانه 
)توليد كننده سقف البل در ايران( با به كارگيري 
بهترين مواد اوليه شركت هاي مشهور اروپايي با 70 
درصد سرمايه گذار خارجي اوكرايني و30 درصد 

سرمايه گذار ايراني به بهره  برداري رسيده است. 

جهش اقتصادي گلستان با شكوفايي شهرك صنعتي هزار هكتاري اترك
زمين رايگان و زير ساخت هاي برق، آب و فيبرنوري در فاز نخست و25۰ هكتاري اترك آماده شده است

بررسي ها نش�ان مي دهد، 2 هزار 
و ۹25 واح�د تجاري و مس�كوني 
تعميري در شهرپلدختر و روستاها 
وجود داشت كه 2 هزار 2۹۴ واحد 
تس�هيالت خود را دريافت كردند 
و در ح�ال انجام تعمي�رات بوده يا 
تعميرات آنها به پايان رسيده  است
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 پايان شهريور، زمان تحويل 
واحدهاي  تعميري سيل زدگان لرستان

  گلستان: مديركل شيالت گلس��تان گفت: بيش از 63 ميليون قطعه 
انواع گونه هاي ماهيان استخواني كلمه، سفيد و كپور همچنين بيش از يك 
ميليون و 133هزار بچه ماهي خاوياري كه در مركز بازسازي ذخائر ماهيان 
خاوياري شهيد مرجاني توليد شده بودند در رودخانه هاي منتهي به خزر 
رها و در رودخانه هاي گرگانرود و قره سو رها شدند. جواد قدس علوي افزود: 

امسال شمار بچه ماهيان خاوياري رها شده در خزر دو برابر پارسال بود. 
   خراسان شمالي: معاون امور صنايع و معادن سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان شمالي از فعال ش��دن معدن دولوميت در اين استان در 
شهرستان گرمه خبر داد. علي اصغر رضازاده گفت: ظرفيت ساالنه اين معدن 
۲0 هزار تن در سال است كه تاكنون هيچ برداشتي از آن نشده است. در همين 
راستا سرمايه گذاري براي اس��تفاده از مواد معدني اين معدن و ايجاد واحد 

توليدي شمش منيزيم از ماده معدني مذكور اعالم آمادگي كرده است. 
  آذربايج�ان ش�رقي: مديرعام��ل انجم��ن خيران مسكن س��از 
آذربايجان شرقي گفت: امسال يك هزار و ۲11 واحد مسكوني در بخش 
محرومان از سوي اين انجمن در سطح استان در حال ساخت است كه به 
محض تكميل به واجدان شرايط واگذار مي شود. ابراهيم مرادي، افزود: از 
اين تعداد 7۴6 واحد در پروژه ش��هرك صياد شيرازي تبريز، 399 واحد 
در ش��هر جديد س��هند، ۴0 واحد در پروژه ناش��نوايان مراغه، 16 واحد 
در ايلخچي، 8 واحد در اس��كو و ۲ واحد در بس��تان آباد براي محرومان و 

نيازمندان ساخته مي شود. 
  خراسان شمالي: معاون فرهنگي و ساماندهي امور جوانان اداره كل 
ورزش و جوانان خراسان ش��مالي گفت: خراسان شمالي با توجه به نسبت 
جمعيت آن رتبه اول كش��وري را در حوزه ازدواج دارد. امان اهلل فيروزه، در 
رابطه با فعاليت هاي هفته ازدواج در استان، افزود: برگزاري نمايشگاه عكس 
و جشنواره ورزش هاي همگاني از جمله برنامه هايي است كه درآمد  به دست 
آمده از نمايشگاه عكس براي زوج هاي جوان سيل زده هزينه مي شود و در 
جشنواره  ورزش هاي همگاني نيز از زوج هاي جوان كه با مهريه كم بودند و 

ازدواج آسان داشتند، تقدير مي شود.

88498441سرويس  شهرستان

درخواست تبادالت مراكز فرهنگي پاكستان 
با مركز اسناد آستان قدس رضوي     

رايزن مطبوعاتي س�فارت پاكستان و     خراسان رضوي
يكي از محققان سرشناس اين كشور، 
در ديدار با مسئوالن سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان 
قدس رضوي، خواهان تبادل دانش و تجربه با اين س�ازمان ش�دند. 
»بيرج الل دوس��اني«، رايزن مطبوعاتي و فرهنگي سفارت پاكستان در 
تهران، به همراه دكتر »فاطمه حسن«، دبير انجمن ترقي زبان اردو در كشور 
پاكستان، در نشستي صميمانه، با رياست سازمان كتابخانه ها، موزه ها و 
مركز اسناد آستان قدس رضوي خواهان تبادل دانش و تجربه با اين سازمان 
شدند.  بيرج الل دوساني در اين ديدار با بيان اين  كه كتابخانه و مركز اسناد 
آستان قدس رضوي مجموعه اي غني از نسخ خطي و چاپ سنگي، اسناد 
تاريخي و منابع چاپي و ديجيتال اس��ت، تصريح كرد: با آگاهي از سطح 
باالي دانش و تكنولوژي آستان قدس رضوي در حفظ و نگهداري منابع 
و خدمات رساني به پژوهشگران، مشتاق تبادل دانش و تجربه با كتابخانۀ 
آستان قدس هس��تيم.  وي افزود: تاكنون با كشورهاي اروپايي همچون 
نروژ ارتباطاتي فرهنگي در راستاي حفظ و نگهداري بهينه و تبادل منابع 
برقرار كرده ايم اما با توجه به اين كه ايران كشور دوست و همسايه است و با 
پاكستان اشتراكات فرهنگي بسياري دارد و از سطح باالي دانش برخوردار 
است، درصدد ارتباط با اين كشور برآمديم.  در ادامه دكتر فاطمه حسن، 
دبير انجمن ترقي زبان اردو در كشور پاكستان بيان كرد: در مجموعۀ ما 
۲۵00 نسخۀ خطي وجود دارد كه حدود يك هزار نسخۀ آن به زبان فارسي 
است و ما مشتاق ترجمۀ دقيق اين منابع به زبان اردو هستيم كه در اين 

راستا نياز به حمايت و كمك كتابخانۀ آستان قدس داريم.

 هشدار كارشناسان 
براي شتاب در برداشت برنج گيالن    

با توجه به اعالم هواشناسي مبني بر      گيالن
بارش پراكنده در اواسط هفته جاري 
كشاورزان نسبت به جمع آوري محصول از مزرعه اقدام كنند تا از 

خسارات احتمالي جلوگيري شود. 
مسعود الماسي معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي 
گيالن با بيان اينكه كشاورزان هرچه سريع تر نسبت به برداشت برنج 
اقدام كنند، گفت: تا اواسط هفته جاري ش��رايط جوي براي برداشت 
برنج مساعد است.  وي افزود: با توجه به اعالم هواشناسي مبني بر بارش 
پراكنده در اواسط هفته جاري كشاورزان نسبت به جمع آوري محصول 

از مزرعه اقدام كنند تا از خسارات احتمالي جلوگيري شود. 
الماس��ي، گفت: گيالن ۲38 هزار هكتار اراضي شاليزاري دارد كه هم 
اكنون برداشت ساقه هاي طاليي برنج در اين شاليزارها در حال انجام 
است.  معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي خاطرنشان 
كرد: امسال به دليل شرايط جوي مناسب و تالش مضاعف برنج كاران 

شاهد افزايش كمي و كيفي برنج خواهيم بود. 

 گازرساني به عراق
 فرصتي براي سرمايه گذاري در خوزستان

مديرعامل شركت گاز استان خوزستان      خوزستان
از توسعه گازرساني به كشورهاي حوزه  

خليج فارس به ويژه كشور عراق خبر داد. 
عبداله ابول پور مدير عامل شركت گاز استان خوزستان با اشاره به توان 
باال درگازرساني به كشورهاي حاشيه خليج فارس خصوصاً عراق گفت: 
س��رمايه گذاري در صنعت گاز با توجه به پتانس��يل هاي موجود استان 
خوزس��تان مي تواند زمينه  توس��عه صادرات و وجود برخي مش��كالت 
اقتصادي را مرتفع كند.  وي با اشاره به همجواري خوزستان با كشورهاي 
حوزه  خليج فارس اف��زود: اگر نتوانيم از فرصت هاي س��رمايه گذاري در 
كشورهاي همسايه استفاده كنيم، ديگران از اين فرصت ها در جهت تقويت 
ساختارهاي اقتصاديشان اس��تفاده مي كنند.  عبداله ابول پور شناسايي 
ظرفيت هاي بازارهاي جهاني را فرصت مناسبي براي شكوفايي اقتصاد 
و رفع تحريم هاي كشورمان برش��مرد وتصريح كرد: فراهم كردن زمينه 
براي سرمايه گذاري در كشورهاي همس��ايه به ويژه عراق، بن بست هاي 
اقتصادي را مرتفع مي كند.  مديرعامل شركت گاز خوزستان با بيان اينكه 
استان خوزستان به لحاظ توانمندي، آمادگي الزم براي توسعه شبكه گاز 
در شهرهاي جنوبي عراق را دارد، گفت: خط صادراتي ۴8 اينچ با فشار يك 
هزار و psi ۴00 به كشور عراق دو سال پيش به بهره برداري رسيد كه اين 
خط در حال حاضر تأمين كننده گاز دو نيروگاه در جنوب اين كشور است 
و اين خط به شكلي طراحي شده است كه عالوه بر امكان الزم براي توسعه 
شبكه در شهرهاي جنوبي، توان توسعه خط تا شهر بغداد را داشته باشد. 

نشست زمين در 3 منطقه شهري كرج 
مدي�ر مطالعات پايه آب ش�ركت آب      البرز
منطقه اي البرز از فرونشست زمين در 
سه نقطه شهري از جمله مهرشهر، كمال شهر و محمدشهر خبر داد. 
 سعيد نقدي مدير مطالعات پايه آب شركت آب منطقه اي البرز با بيان 
اينكه فرونشست زمين در اس��تان البرز به دليل برداشت از منابع آب 
زيرزميني رخ مي دهد گفت: فرونشست در نقاط شهري مانند مهرشهر، 

كمال شهر و محمدشهر به چهار تا شش سانتي متر رسيده است. 
وي با بيان اينكه عمده برداشت ها و مصارف استان البرز بر دوش منابع 
زيرزميني قراردارد، افزود: بيش از 70 درصد نيازهاي ما از سفره هاي 
زيرزميني تأمين مي شود و در كشاورزي هم استان هيچ سهمي از منابع 
سطحي و دو سد كرج و طالقان ندارد و فقط بخش كمي از كشاورزي 
استان با رودخانه كردان آبياري مي شود.  مدير مطالعات پايه آب شركت 
آب منطقه اي البرز ادامه داد: با توجه به اينكه وسعت دشت هاي ما ناچيز 
است در استان البرز حدود هزار كيلومترمربع آبخوان وجود دارد و در 
مقابل اين آبخوان ها با حجم زيادي از برداش��ت براي شرب، صنعت و 
كشاورزي مواجه است.  نقدي تصريح كرد: نشست زمين باعث از بين 
رفتن آبخوان خواهد شد، گفت: به اين اتفاق مرگ آبخوان گفته مي شود 
و در صورت وقوع آن ديگر با هيچ طرحي نمي توان آبخوان را احيا كرد.

  وي ادام��ه داد: ب��ه همين دليل ب��راي جلوگيري از اي��ن وضعيت ما 
برنامه هاي��ي چون اجراي طرح تعادل بخش��ي به مناب��ع زيرزميني با 
اقداماتي چون انس��داد چاه هاي غيرمجاز، كنترل برداشت از چاه هاي 
مجاز، تغذيه مصنوعي س��فره هاي زيرزميني و... را دنبال كرده  و اجرا 
مي كنيم.  اين مسئول از انجام مطالعاتي براي بررسي وضعيت آب هاي 
زيرزميني اس��تان و فرونشس��ت زمين در مناطق مختلف خبر داد و 
گفت: در اين مطالعات كه از نقشه هاي ماهواره اي و چاه هاي پيزومتري 
)بررس��ي مداوم س��طح آب هاي زيرزميني( استفاده ش��ده است، در 
مقايسه با سال هاي قبل و بلند مدت مش��خص شد كه فرونشست در 
برخي نقاط استان بين ۲9 تا 30 سانتي متر و به طور متوسط بين سه 
تا چهار سانتي متر است.  وي خاطرنشان كرد: بيشترين فرونشست را 
در حول و حوش جاده قديم، تنكمان و مركز دشت هشتگرد و مناطقي 

چون نظرآباد شاهد هستيم. 

 جذب 65 مگا پروژه
 براي تحول در »اقتصاد« كرمانشاه  

۶5 مگاپ�روژه در قال�ب ۱2۹ پ�روژه     كرمانشاه
عمراني و اقتصادي براي تحقق اهداف 

سند اقتصاد مقاومتي كرمانشاه جذب شد. 
حبيب اهلل وفايي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كرمانشاه با اشاره 
به جذب 6۵ مگاپروژه در استان در قالب 1۲9 پروژه عمراني و اقتصادي 
گفت: سند اقتصاد مقاومتي استان جهت بهبود وضعيت شاخص هاي 
اقتصادي تدوين شده است و اين س��ند براساس اسناد باالدستي تهيه 
ش��ده و در تدوين آن از همكاري و نظر همه دس��تگاه هاي استان بهره 
گرفته شده است.  رئيس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي كرمانشاه به 
تركيب اقتصادي استان هم اشاره كرد و افزود: در حال حاضر سهم بخش 
كشاورزي از اقتصاد استان 17/6 درصد، بخش صنعت بيش از ۲0 درصد 
و بخش خدمات 6۲ درصد است و طبق هدف گذاري صورت گرفته در 
اين سند بايد سهم بخش كشاورزي به ۲8 درصد و سهم بخش صنعت به 
۲۲ درصد برسد و طبيعتاً از سهم بخش خدمات در اقتصاد استان كاسته 
مي شود.  اين مسئول خاطرنشان كرد: با اين تركيب جديد تالش داريم 
تا در سال جديد 31 هزار شغل جديد ايجاد كرده و بيكاري استان را سه 
درصد كاهش دهيم.  وفايي افزود: » نرخ بيكاري استان طي سه تا چهار 
دهه گذشته همواره در رتبه هاي باالي كشوري قرار داشته و براي مدت 
طوالني همواره در رتبه اول بيكاري كش��ور قرار داشتيم.« وي تصريح 
كرد: هرچند سير بيكاري استان طي چند ماه گذشته روند نزولي به خود 
گرفته، اما همچنان نرخ بيكاري استان باالتر از ميانگين كشور است و با 

نرخ 1۴/7درصد در حال حاضر در رتبه پنجم كشوري قرار داريم. 

»حيران« در حيرت از اين همه بي مسئوليتي
چند س�ال پيش يعني اواس�ط 1۳۹۴ بود كه رس�انه ها به يكباره از 
فاجعه اي كه در گردنه كوهس�تاني حيران در حال رقم خوردن بود 
نوشتند. موضوع به زمين خواري و تخريب طبيعت باز مي گشت كه 
برخي مسئوالن را هم به اين س�اخت و سازها به خصوص در منطقه 
جنگلي حساس كرد و بس�ياري فرياد برآوردند كه جلوي اين سوء 
استفاده ها گرفته شود و قانون به مرحله اجرا برسد.  البته اين داد و 
فرياد ها مثل هزاران اطالع رساني ديگر نه تنها به جايي نرسيد، بلكه 
اصاًل شنيده هم نشد و امروز بعد از گذش�ت حدود چهار سال از آن 
روزها همين ساخت و سازهاي غير مجاز، منطقه حيران را با زيبايي 
شگفت انگيز و آوازه ديرينه اش در مسير سخت و غمناكي قرار داده و 
اين منطقه جذاب كشور را در محاصره ساختمان هاي وياليي شكيل و 
رنگارنگي قرار داده كه جز شوكران معني ديگري براي حيران ندارند. 

    
كساني كه يكبار سفر در جاده گردنه حيران را تجربه كرده باشند خوب 
مي دانند كه چرا اين منطقه »حيران« نام گذاري شده است. اينجا جايي 
است كه نمي توان از شگفتي هاي خلقت حيران نماند. منطقه روستايي، 
جنگلي، مرتعي و كوهس��تاني حيران با ۲ هزار و ۲00 هكتار مس��احت 
در 30 كيلومتري شهرستان مرزي بندر آس��تارا در شمال غربي استان 
گيالن واقع شده است و گردنه حيران اتصال دو استان گيالن و اردبيل را 
بر عهده دارد.  طبق قانون، هرگونه ساخت و ساز و تغيير كاربري در اراضي 
زراعي، باغي و منابع طبيعي ممنوع اس��ت اما در كمال تأسف بايد گفت 
در طول س��ال هاي اخير به دليل ناهماهنگي ها در دستگاه هاي اجرايي 
عده اي از فرصت استفاده كرده و در جنگل ها و مراتع منطقه كوهستاني و 
گردشگرپذير حيران ساخت وسازهايي را صورت داده اند كه نه تنها طبيعت 
بكر اين منطقه را در خطر نابودي قرار داده است، بلكه واژه زمين خواري و 

كوه خواري و جنگل خواري را نيز در يك جا به تصوير كشيده اند. 
   بخشدار و تمسخر افكار عمومي

با اينكه عكس هاي هواي��ي به خوبي از عمق فاجعه خبر داده و نش��ان 
مي دهند كه چطور جنگل هاي گردنه حي��ران از بين رفته و جاي آنها 
ويالهاي قد ونيم قد سبز ش��ده اند اما بخش��دار مركزي آستارا معتقد 
است: »هيچ گونه ساخت و سازي در منطقه گردشگرپذير حيران صورت 
نمي گيرد و اگر ساخت و  سازي هم باشد تنها در داخل طرح هادي و با 
ارائه مجوزهاي قانوني الزم است.« بابك باستاني با بيان اينكه نظارت ها 
در منطقه حيران به صورت مستمر و با جديت تمام انجام مي شود، تأكيد 
مي كند: »از هرگونه تغيير كاربري غير مجاز در روستاي حيران جلوگيري 
مي شود و بخشداري مركزي آستارا از ساخت وسازها و تغيير كاربري هاي 
بي رويه و غير متعارف در داخل و خارج از طرح هادي جلوگيري مي كند.« 
وي مي گويد: »طبيعت منطقه حيران داراي ماهيت كشاورزي و دامداري 
است و به فضاي سبز و باغات اين منطقه بايد به عنوان يك نعمت الهي 
توجه شود و برهرگونه ساخت وساز به صورت منطقي و مديريت شده در 

اين منطقه نظارت مي شود.«
اين مسئول چنان صحبت مي كند كه گويي سال هاست از اين منطقه 
عبور هم نكرده و حتي در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي هم يكبار 
نام منطقه خود را جس��ت وجو نكرده تا حداقل كمي اطالعاتش باالتر 
برود و با ديدن چند عكس بداند در منطقه و حوزه استحفاظي اش چه 
مي گذرد.  شايد بخشدار محترم هم از بي خاصيت بودن حرف ها و نظرات 
نمايندگان مجلس و اجرايي نبودن قوانين خبر دارد. زيرا وقتي چند سال 
پيش بحث ساخت و سازها و زمين خواري ها در اين منطقه مطرح شد و 
حتي به صحن علني مجلس هم كشيده شد و ورود قاطع قوه قضائيه براي 
مبارزه با زمين خواري ها و در راستاي آن، حفظ طبيعت و محيط زيست در 
يكي از زيباترين مناطق طبيعي كشور مطرح شد، همگان فكر مي كردند 
كه در مدت زمان كوتاهي دست دالالن و متجاوزان به منابع طبيعي و 
ملي قطع و از اين موهبت هاي الهي محافظت خواهد شد.  اما با گذشت 
زمان معلوم شد همه آنها يك شو براي آرام شدن شرايط بود و امروز جز 

مرثيه اي براي مرگ حيران چيز ديگري نمي توان گفت و خواند.
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محمدرضا سوري
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