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تعويق چندباره بهرهبرداري از آزادراه تهران-شمال

افتتاح؛ پايان آبان

مهر -مدير عامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حملونقل گفت:
احتمال ميدهيم آزادراه تهران -شــمال تا پايان تابستان تكميل نشود و
بهرهبرداري از آن به انتهاي آبان ماه امســال موكول شود .خيراهلل خادمي
در جمع خبرنگاران درباره آخرين وضعيت راهآهن قزوين – رشت گفت:
زيرسازي اين مسير به اتمام رسيده و تمام مسير ريلي تا ايستگاه راهآهن رشت
آماده شده است .تنها  3/5كيلومتر از ريلگذاري اين محور باقي مانده است.
وي افزود :كارهاي تكميلي مانند جوشكاري ريل و تنظيم خط همزمان
با ريلگذاري انجام ميشــود و براي اينكه ســرعت كار افزايش يابد ،دو
دستگاه زيركوب ريل و تنظيمكننده ريل را وارد كرديم تا فرآيند زيركوبي
تسريع شود.

پيشرفت 10درصدي احياي بافتهاي فرسوده در 10شهر

ايرنا -شركت بازآفريني شهري ايران ميزان پيشرفت فيزيكي احياي
بافتهاي فرسوده شهري در محالت مختلف شهرهاي شيراز ،سمنان،
شهركرد ،بيرجند ،شوشتر ،رفسنجان ،يزد ،اصفهان ،كاشان و بوشهر را
حدود  10درصد اعالم كرد .اين شركت ديروز گزارش پيشرفت فيزيكي
 21طرح اجراي احياي بافتهاي فرسوده شهري را در  21محله در 11
استان به مساحت  57هزار و  235مترمربع اعالم كرد.
بر اساس اين گزارش ،پيشرفت فيزيكي عمليات اجرايي احياي بافت
فرسوده در محله سيروس تهران در زمينه عمليات خاكبرداري  23درصد
اعالم شده و با تجميع زمين در اين محله اكنون فراخوان نهاد توسعهگر
آن در دســت اقدام قرار گرفته است .در اين گزارش تصريح شده است
در اجراي طرح بازآفريني شهري كه از  19بهمن ماه سال گذشته كليد
خورد ،ســاخت بيش از  712واحد مســكوني در اين  21محله در 11
استان كشور در دست اقدام قرار گرفته است.
اجراي طرح بازآفريني شهري «اميد» از  19بهمنماه سال گذشته در
سي و نهمين نشست ستاد ملي بازآفريني شهري با حضور رييسجمهور
در وزارت راه و شهرسازي آغاز شد .در اين طرح برنامه نوسازي بافتهاي
فرسوده توسط بخش خصوصي با تسهيلگري دولت اجرا ميشود.
به گفته هوشنگ عشايري مديرعامل شركت بازآفريني شهري 270
محله شــهري در كل كشــور در منطقهاي به وسعت بيش از  66هزار
هكتار از بافتهاي فرسوده تا پايان برنامه ششم توسعه احيا و بازآفريني
ميشــوند .معاون وزير راهوشهرسازي افزود :در اين محالت بد مسكن،
حدود  10ميليون نفر جمعيت شهري ساكن هستند و بايد با بازآفريني
اين محالت ،كيفيت زندگي ساكنان آن نيز ارتقا يابد.
طبق گزارش شــركت بازآفريني شــهري ،مجموع مساحت عرصه
اين  21پروژه بيش از  57هزار مترمربع اســت و زيربناي ناخالصي در
حدود  102هزار مترمربع و زيربناي خالص مسكوني در حدود  64هزار
مترمربع (در حد تراكم  180درصد) در آن بارگذاري خواهد شد و در
مجموع  712واحد مســكوني الگو (با متراژ متوسط  90مترمربع براي
هر خانوار) ساخته ميشود.

دیدارروسایمراکزوایستگاههایتحقیقاتیخانوادهبزرگ
جهادکشاورزیبانمایندهمحترمولیفقیهدراستانگیالن

روسای مراکز و ایستگاههای تحقیقاتی جهاد کشاورزی به اتفاق مهندس شعباننژاد و هیات
همراه با آیتاهلل فالحتی نماینده معزز مقام معظم رهبری در استان گیالن دیدار نمودند .پس از
تالوت آیاتی چند از کالما ...مجید ریاست سازمان از موافقت برای برگزاری این نشست تقدیر و
تشکر به عمل آورده و خالصهای از سیمای کشاورزی استان را ارائه نمودند .مهندس شعباننژاد
اعالم داشتند :حاصل تالش کشاورزان گیالنی تولید بالغ بر ۳میلیون تن انواع محصوالت زراعی
و باغی است که در سبد غذایی خانوادههای ایرانی قرار میگیرد .وی افزود :بهرهوری بیشتر در
واحد سطح مرهون زحمات همکاران ما در حوزه تحقیقات کشاورزی است کما اینکه در اوایل
انقالب میزان تولید استان  ۵۰۰هزار تن بوده و با عنایت به افزایش نیافتن سطح زیر کشت ،با
به کارگیری شیوههای نوین قادر به افزایش میزان تولید تا ۳میلیون تن شدهایم .رییس سازمان
جهاد کشاورزی گیالن به تعدد مراکز تحقیقات بخش کشاورزی در استان اشاره نمود و عنوان
داشت:استانگیالنبهلحاظ تنوعمحصوالتکشاورزیپسازاستانالبرزازبیشترین تعدادمراکز
تحقیقاتی برخوردار میباشد .مرکز بینالمللی برنج آسیای مرکزی و غربی و موسسه تحقیقات
بینالمللی تاسماهیان دریای خزر ،پژوهشکده بیوتکنولوژی شمال کشور ،موسسه تحقیقات
برنج کشور ،مرکز آموزش ،تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ،مرکز تحقیقات ابریشم کشور و
پژوهشکده آبزیپروری آبهای داخلی و پژوهشکده چای کشور از ظرفیتهای تحقیقاتی استان
در بخش کشاورزی بوده ضمن آنکه چندین ایستگاه تحقیقاتی از قبیل ایستگاه تحقیقاتی زیتون
در رودبار ،ایستگاه تحقیقاتی فندق در اشکورات رودسر ،ایستگاه تحقیقاتی گل و گیاه در الهیجان
و ...نیز فعال میباشند.مهندس شعباننژاد در سخنان خود اظهار داشتند :تالش مراکز تحقیقاتی
سوق دادن کشاورزی سنتی استان به سمت کشاورزی دانشمحور است تا با تکیه بر یافتههای
علمی -تحقیقاتی بهرهوری در واحد سطح افزایش یابد .رییس سازمان جهاد کشاورزی گیالن
در سخنان خود اشاره نمودند :مدتی است موجی در استان مبنی بر تولید محصوالت تراریخته
یدارم تنها مطالعات در زمینه تولید محصوالت تراریخته با
ایجاد شده است که اینجانب اذعان م 
این هدف که از دانش روز دنیا عقب نمانیم صرفا در مراکز تحقیقاتی انجام میگیرد و تاکنون در
عرصه تولید و خوراک مردم وارد نشده است.در ادامه جلسه پس از تقدیر و تشکر حجتاالسالم
والمسلمین وحیدینژاد نماینده محترم ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی از آیتاهلل فالحتی
پیرامونفرصتدیداریکهدراختیارمحققانبخشکشاورزیقراردادند،رییسموسسهتحقیقات
برنج کشور به ایراد سخنرانی پرداختند .ایشان تعامل مراکز تحقیقاتی با سازمان جهاد کشاورزی
گیالن را منشأ کارهای اثرگذار دانست و با اشاره به اینکه سالجاری از سوی مقام معظم رهبری
به نام حمایت از کاالی ایرانی مزین گردیده است خواهان توجه ویژه به مراکز تحقیقاتی در راستای
رفع دغدغههای موجود گردید.دکتر مریم حسینیچالشتری شعار سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج کشاورزی را برنامهمحور ،اثرگذار و چابک بودن برشمرد و اظهار امیدواری کرد در سایه
عنایات مسووالن و حمایتهایی که به عمل خواهد آمد باید تمامی تالشها معطوف به تبدیل
علم به ثروت گشته و تحولی در راستای افزایش درآمد قشر زحمتکش کشاورز صورت گیرد .وی
با اشاره به تشکیل ۴۹کمیته راهبردی با دستور استاندار محترم گیالن عنوان داشت تعداد زیادی
از این کمیتهها مرتبط با بخش کشاورزی است تا در راستای اعتالی این بخش تدابیر ارزندهای
اتخاذ گردد.رییس موسسه تحقیقات برنج کشور اظهار داشت :کشت پایدار برنج از اهداف موسسه
بوده و زمانی کشت برنج پایدار خواهد بود که کشاورز متحمل ضرر اقتصادی نگردد .دکتر مریم
حسینی خالصسازی ارقام محلی برنج برای اولین باردر کشور را یکی از اقدامات مهم موسسه
برنج برشمرد و از موارد مهم دیگر تحت بررسی را بستهبندی و رهگیری برنج استان گیالن برای
جلوگیری از اختالط آن که مورد تاکید ویژه استاندار محترم نیز میباشد اعالم داشتند .تالش در
جهت حفظ ذخایر ارزشمند ژنتیکی استان و تولید شناسنامه برای این ذخایر و به عبارتی تشکیل
بانکژنازدیگر مواردمورداشارهاز سویدکترحسینیچالشتریبود.دکتر شهدیرییسموسسه
یرادرییسمرکزآموزش،تحقیقاتکشاورزی
نالمللیبرنجآسیایغربیومرکزیودکترمصطفو 
بی 
و منابع طبیعی استان گیالن نیز به ارائه بیانات کوتاهی پیرامون حوزه فعالیتی خویش پرداختند
و چالشهای موجود را مطرح نمودند.در پایان این نشست آیتاهلل فالحتی نماینده محترم ولی
فقیه در استان گیالن ،رشد و شکوفایی هر دانشی را در گرو پژوهش دانست و اعالم داشت :شما
ایدهپردازان عرصه میدان هستید .وی با اشاره به اینکه در دین مبین اسالم به مباحث پژوهش،
آموزش و ترویج کشاورزی تاکید ویژه شده است محققان را عامل تحول در معیشت و زندگی
اجتماعی انسان دانست .آیتاهلل فالحتی با اشار به ظرفیتهای استان گیالن در بخش کشاورزی
عنوان داشت مردم ما در عرصه کشاورزی هنوز سنتگرا میباشند و بر شماست که مردم را وارد
عرصههایپژوهشمحورنمایید.

گروهمسكن-مركزتحقيقاتمسكنبراساس
آنچه «عدم اعمال مديريت كارشناسانه» خوانده در
نامهاي سرگشاده نسبت به خطر فرونشست زمين
در اثر «اســتفاده بيرويه از منابع آب زيرزميني»
به وزير نيرو هشدار داده است .رييس بخش رانش
زمين مركز تحقيقات راه ،مســكن و شهرســازي
در اين نامه اعالم كرده اســت كه بخش مهمي از
دشتهاي جنوب تهران حتي تا ميدان انقالب دچار
فرونشست شده و ممكن است در دشت ورامين به
فاجعه منجر شود.
در اثر فرونشست زمين خلل و فرج بين دانههاي
خاك به واسطه فشار وزن اليههاي فوقاني در هم
فشــرده شده و مسدود ميشوند و اليههاي زمين
ديگــر بار توان نگهداري آب را به دليل از دســت
دادن خلل و فرج خود ،نخواهند داشت .اگر هزاران
سال هم بارندگي مكفي و حتي بيش از حد نياز نيز
وجود داشته باشد ،اليههاي آبرفتي و آبخوان توان
ذخيره آب را به دليل متراكم شدن و از دست دادن
تخلخل و نفوذپذيري ،نداشته و نزوالت جوي توان
نفوذ به اليههاي خاك را از دست داده و به صورت
ســيالبهاي گاه مخرب و ويرانگر فقط در سطح
زمين جاري خواهند شــد .اين حالت را اصطالحا
«مرگ آبخوان و دشت» مينامند ،فاجعهاي برگشت
ناپذير كه در اغلب دشــتهاي ايرانزمين در حال
تكوين است.
علي بيتاللهي رييس بخش زلزله و رانش زمين
و عضو هيات علمي مركز تحقيقات راه ،مسكن و
شهرسازي در نامه سرگشــادهاي به وزير نيرو در
خصوص مشــكالت و معضالت غيرقابل جبران
فرونشست زمين هشدار داد.
بيتاللهي در بخش ابتدايي اين نامه نوشته است:
«اين نوشتار ،نظر به اهميت موضوع به وزير محترم
نيرو،نگاشتهشدهوهدفآنهشدارجديفرونشست
زمين به وزير محترم نيرو و لزوم توجه خيلي جدي به
اين چالش مهم كشور بوده و دليل عمده بروز آن ،عدم
مديريتكارشناسانهوآيندهنگرانهمنابعآبزيرزميني
كشور است كه تحت نظر حوزه مديريتي وزارت نيرو
است .البته الزم است كه مكتوبهاي ديگر و با هشدار
جديتر به وزير محترم جهاد كشاورزي هم نوشته
و ارسال شود ،چه اينكه وزارت جهاد كشاورزي هم
با عدم كنترل نوع محصوالت و عدم اعمال مديريت
جدي در نحوه آبياري محصوالت ،نقش عمدهاي در
افزايش مصرف آب زيرزميني ،افت سطح آب و به
تبع آن فرونشست زمين دارد».
  2نهاد دولتي مقصر
در ادامه اين نامه بيتاللهي دو وزارتخانه نيرو و
كشاورزي را مقصر اين فاجعه دانسته و اعالم كرده
است« :به نظر نگارنده اين نوشتار ،دو نهاد دولتي از
ديرباز و به نحو بارزي در پديداري و تشديد پديده
فرونشست زمين در ايران ،مقصر هستند -۱ ،وزارت
نيرو و -۲وزارت جهاد كشاورزي .وزارت نيرو ،به دليل
عدم مديريت صحيح استحصال و كنترل مصرف
منابع آب زيرزميني ،وزارت جهادكشاورزي ،به دليل
عدم كنترل كاشت محصوالت پرمصرف آب و عدم
اجباري نمودن شيوههاي مدرن آبياري حداقل در
اراضي مستعد فرونشست.
بــه وزراي محترم نيرو و جهاد كشــاورزي ،به
عنوان يك كارشناس مرتبط ،توصيه ميكنم كه
اگر ميخواهيــد نگاه ملموس به ويرانگري حادثه
فرونشست و اثرات محزونكننده و غصهآور آن در
كشورمان داشته باشيد و حسي بيبديل و اثرگذار
از معني عبارت فرونشست زمين به دست آوريد،
بازديدي از جنوب تهران و منطقه جنوبي دشــت

هشدار تكاندهنده مركز تحقيقات مسكن به  2نهاد دولتي؛

فرونشست زمين به ميدان انقالب رسيد

ورامين منتهي به جاده قم ـ گرمسار داشته باشيد.
ايــن منطقه احتماال هم براي جناب وزير نيرو
جالب و مهم خواهد بــود ،چرا كه كريدور انتقال
نيروي جنوب هم از اين منطقه ميگذرد و نشست
زمينوفروريزشهايمتعدددرسطحاراضيمنطقه،
دكلهاي فشــار قوي را نيز با تهديد جدي مواجه
كرده است و هم براي وزير محترم جهاد كشاورزي
كه چگونه كاشت محصوالت پر مصرف آب ،احداث
استخرهاي بسيار بزرگ ذخيره آب با هدف آبياري
غرقابي ،توزيع غيركارشناسانه زمين براي تاسيسات
و مجتمعهاي كشاورزي كه آب فراواني را هم طلب
دارند ،باعث شــده است در سطح زمين تركها و
شكافهاي عظيم پديدار گشته و اين امر متاسفانه
حتيآبياريغرقابيكشاورزانوباغدارانمنطقهراهم
غيرممكن كرده است ،چراكه آب وارد اين شكافها
شده و در زير سطح زمين با آب شستگي خاك ،منجر
بهايجادحفرههاوكانالهايزيرسطحيشدهكهپس
از چندي با فروريزش خود ،باعث بروز خسارتهاي
متعدد در منطقه خواهند شد».
  سابقه 40ساله فرونشست زمين در ايران
رييس بخش رانش زمين مركز تحقيقات راه،
مسكن و شهرسازي در ادامه به سابقه فرونشست
زمين در ايران اشاره كرده و گفته است« :بايد ذكر
كنيم فرونشست زمين در ايران سابقه بيش از چهل
ساله دارد و پروسه مديريتي ناكارآمد طي اين دوران
عامل اصلي بروز اثرات ويرانگر آن در كشور شده است.
به ديدگاه نگارنده اين نوشتار ،طي سالها كار و تعامل
با مسووالن ،مهمترين نقطه ضعف مديريتي كشور
در مواجهه با مخاطرات طبيعي و غيرطبيعي ،عدم
آيندهنگري و ژرفانديشي و متاسفانه ديدگاه غالب
مواجهه با بحرانهاي طبيعي و غيرطبيعي بوده تا
اتخاذ اقدامات پيشگيرانه .مسووالن اجرايي و داراي
قدرت تصميمگيري و تخصيص منابع مالي ،بيشتر
رويكردشان در مخاطرات ،منتظر وقوع حادثه شدن
و وارد ميدان شــدن و فعاليتهاي قابل مشاهده و
قابل انعكاس در حوادث بوده و از سرمايهگذاريهاي
درازمدتوپيشگيرانهباهدفكاهشريسكوارتقاي
تابآوري رويگردان هستند.
در اين خصوص موارد استنادي زيادي وجود دارد
كهدراينمجالنميگنجد.مشكلفرونشستزمين
مشكلمحسوسروزمرهمديريتينيست،فرونشست
زمين كه دشتهاي گسترده و داراي آب زيرزميني ما
را سرانجام به خشك هزار مبدل خواهد كرد ،در اقدامات

روزمرگي مديريت اجرايي كشور ما چندان مهم تلقي
نميشود ولي اگر فروريزش زمين در شهران تهران،
در ميدان قيام ،در خيابان پيامبر ،در خيابان مولوي
و در خيابان خيام رخ دهد و موضوع رسانهاي شود
آنگاه شايد مسووالن شركت گاز ،مترو ،آب و برق و...
به صرافت بيفتند و وارد ميدان شوند».
  رفسنجان؛ اولين دشتي كه فرونشست
اولين دشتي كه آثار فرونشست زمين در اثر افت
سطح آب زيرزميني در آن گزارش شده است ،دشت
رفسنجان بود ،در ادامه و در سالهاي اخير فرونشست
زمين همراه با افت سطح آبهاي زيرزميني در اكثر
آبخوانهاي كشور گزارش شــده است .بر اساس
مجموعه بررســيهاي صورت پذيرفته دشتهاي
اردبيل ،ماهان تبريز ،كرمان ،فارس ،زرند ،مشهد،
قزوين ،جنوب و جنوبغرب تهران ،ورامين و ساير
دشتهاي كشور متحمل فرونشستهاي به مراتب
باالتر از استانداردهاي جهاني و فنياند.
بر اســاس مطالعات انجام شده در سال ۱۳۸۴
بيشينه نرخ فرونشســت زمين در محدوده دشت
تهرانـ شهريار حدود  ۱۷سانتيمتر بر سال بوده كه
برداشتهاي جديد اين ميزان را در سالهاي ۱۳۸۸
و  ۱۳۹۰به ترتيب حدود  ۲۴و  ۳۶سانتيمتر بر سال
نشان ميدهد .بررســيهاي سازمان نقشهبرداري
كشور ،گسترش حاشيه فرونشست زمين را تا حوالي
ميدان انقالب شهر تهران نيز نشان ميدهد.
  اســتحصال آب مهمتريــن دليــل
فرونشست
بر اساس بررسيهاي صورت گرفته ،مهمترين
عاملفرونشستزميندردشتهايايراناستحصال
بيرويه آب زيرزميني و افت شــديد ســطح آب
زيرزمينــي در اين مناطق اســت .عدم مديريت
صحيح آن باعث تشــديد اين پديده و باعث بروز
خسارات جبرانناپذيري به مناطق ميشود .برداشت
بيرويه ۴۰تا ۵۰سال گذشته از منابع آب زيرزميني
كشور موجب شده كه ميزان افت ساالنه سطح آب
سفرههاي زيرزميني در اغلب دشتهاي كشور به
بيش از ۱تا ۳متر در سال برسد .از ۶۰۹دشت كشور،
تا سال ۱۳۹۴در ۳۰۹دشت ،بهرهبرداري از منابع آب
زيرزميني بيش از پتانسيل تجديدپذير بوده و اين امر
موجب افت سطح آب زيرزمينـي در آن دشت شده
و به طور طبيعي با توجه به بارندگي كنوني امكان
بازگشت به سطح ايستايي گذشته وجود ندارد.
 ۳۰۰دشــت ديگر كشور نيز يا فاقد منابع آب

زيرزميني شيرين قابل توجه بوده و يا داراي آبهاي
شور و فاقد كيفيت مناسب است .استفاده بيرويه
از آبهاي زيرزميني عالوه بر افت شــديد سطح
ســفرههاي آب زيرزميني و فرونشست دشتها
بحران ديگري را نيز به صورت كانونهاي گرد و غبار
پديد آورده است.
بيتاللهي گفته اســت كه خطر فرونشست از
پند و نصيحت گذشــته و به هشدار رسيده است؛
او نوشته است« :از وزير محترم نيرو و ساير وزراي
محترم ،به عنوان يك كارشناس كوچك اين مرز و
بوم ملتمسانه درخواست ميكند تا موضوع توجه به
توسعه پايدار ملي ،كاهش ريسك فرونشست زمين
و ارتقاي تابآوري المانهاي مختلف واقع در سطح
لونقل،شريانهاي
زمين،نظيرسامانههايمتنوعحم 
حياتي و به ويژه لولههاي نفت و گاز و آب و خطوط
نيرو ،سازههاي مهم و ساختمانها و محدودههاي
شهري را مورد توجه ويژه قرار دهند .چنين به نظر
ميرسد كه انجام اقدامات در اين برهه زماني از سير
توسعه در ايران ،بايد از حالت پند و نصيحت و هشدار
فرا گذشته و به يك سري از مصوبات جدي و كامال
معين الزامي و اجرايي و اجباري تبديل شود».
 ابعاد فرونشست در تهران
در تهــران و اراضي اطراف آن ،محدوده رويداد
فرونشست ،جنوب شهر تهران و گسترههاي جنوبي
و جنوبغرب آن را تا اراضي پاييندست ورامين و
پيشوا تهديد ميكند و زون فرونشست در جنوب
شهرتهرانعالوهبرمناطقشهريتهران،نسيمشهر،
صباشهر ،اسالمشهر ،باقرآباد ،كهريزك ،چهاردانگه و
نصيرآباد را نيز دربر ميگيرد .راهها و معابر شهري و
بينشهري اصلي و فرعي نيز جمعا طولي در حدود
 ۲۳۰۰كيلومتر را در محدوده فرونشست دارند.
حدود  ۲۱دهنــه پل فقط در اطراف تهران در
منطقه فرونشست قرار گرفته است كه به عنوان نقاط
مهم ارتباطي مسيرها به هم تلقي ميشود .برخي از
اين پلها در منطقه فرونشست دچار ترك و شكاف
در اثر فرونشست شدهاند.
دو انبار مواد نفتي و سوختي و حدود  ۴۴جايگاه
پمپ بنزين و ۱۵جايگاه پمپ گاز در زون فرونشست
واقع شدهاند.
در زون فرونشست حدود هفت ايستگاه گاز قرار
دارد .طول لوله نفت بر اساس دادههاي موجود ۳۰
كيلومتر ،خطوط فشــار قوي بيش از  ۷۰كيلومتر
و خطــوط اصلي گاز داراي طولــي بيش از ۲۰۰

كيلومترهستند.
درپهنهفرونشستتعيينشدهبراساسمطالعات
تصويربرداري راداري ،پنج منطقه شــهري تهران،
 ۸شــهر ۹۹ ،آبادي واقع شدهاند .جمعيت شهري
تهران كه بر روي زون فرونشســت و حواشــي آن
زندگــي ميكنند ،يك ميليون و  ۲۶۴هزار و ۳۸۲
نفر و جمعيت غير شهر تهران آن  ۵۲۸هزار و ۸۸۲
نفر ميباشــد .بدين ترتيب جمعيت كل بر اساس
اطــالعات مركز آمار كه در زون فرونشـست ساكن
ميباشند ،حدود  ۱ميليون و  ۷۹۳هزار و  ۲۶۴نفر
خواهد بود.
بر اســاس آمــار و اطالعات موجــود ،تعداد
ساختمانهاي شهر تهران كه در زون فرونشست
واقعاند ۲۵۱ ،هزار و  ۴۸۰دســتگاه اســت .مراكز
آموزشي شهر تهران نيز  ۲۸۸و تعداد بيمارستان و
مراكزبهداشتيشهرتهرانكهدرمحدودهفرونشست
واقع شدهاند ۵۷ ،عدد است .در محدوده فرونشست
كارگاههاي توليد و يا حاوي مواد خطرزا حدود ۶۶
كارگاه است.
 قرارگيري فرودگاه مهرآباد در حاشيه
اراضي و زون فرونشست
قرارگيري فرودگاه مهرآباد در حاشيه اراضي و
زونفرونشستزمينيكيازمهمترينعواملريسك
فرونشست را در اين محدوده به وجود آورده است.
قرارگيري فرودگاه در حاشيه زون فرونشست امكان
پديداري تركها و شكافهاي سطح زمين را در اين
محدوده فراهم ميكند.
نكته مهم ديگر واقع شدن تعدادي از گسلهاي
لرزهزاي منطقه در زون فرونشســت اســت .طول
گســلهاي موجود در محدوده فرونشست حدود
 ۱۶۵كيلومتر برآورد شــده و قسمت عمدهاي از
بافت فرســوده شهر تهران در زون فرونشست قرار
گرفته است.
  2پيشنهاد به نهادهاي دولتي
رييس بخش رانش زمين مركز تحقيقات راه،
مسكن و شهرســازي در پايان با ارائه دو پيشنهاد
گفته اســت« :الزم اســت وزارت نيرو با همكاري
وزارت جهاد كشاورزي اقدمات فوري ،ميانمدت و
بلندمدت را در زمينه پيشگيري از عوارض منفي و
آتيفرونشستزمينبرنامهريزيواجراكنندوهسته
كنترلكننده و پايش ويژهاي را براي گزارشدهي
متناوب در خصوص چگونگي اجراي تصميمات در
زمينه پيشگيري از تشديد فرونشست زمين و اتخاذ
اقدامات فني و مهندسي مقابله با گسترش اثرات
آن فعال كنند.
 -1وزارت نيرو موظف شــود ،بدون مالحظات
و تعارفات و به عنوان يك اقدام بســيار اولويتدار،
در محدوده جنوب تهران و اراضي دشت ورامين تا
مناطق جنوبي آن كه متصل به اراضي باير ميشود،
وجــود چاههاي مجاز و غيرمجــاز به طور دقيق
شناسايي و آماربرداري نموده و چاههاي غيرمجاز را
درسريعترينزمانممكنمسدودوپروانهبهرهبرداري
چاههاي غيرمجاز مورد بازنگري قرار داده و دبي مجاز
بهرهبرداري آنها را كاهش دهد.
 -2وزارت كشاورزي موظف شود در كوتاهترين
زمان ممكن ،شيوه آبياري غرقابي را در اراضي جنوب
تهران تا جنوب ورامين و پيشوا و اراضي جنوبي جاده
قم ـ گرمسار پس از تغيير شيوه آبياري و فراهم كردن
تسهيالت الزم به بهرهبرداران جهت جايگزين كردن
سيستمهاي نوين آبياري با روشهاي سنتي ،ممنوع
اعالم كند .كاشت محصوالت پرمصرف را قدغن و
از فعاليت مجموعههاي كشاورزي كه مصرف آب
بيشتري را الزم دارند ،جلوگيري به عمل آورد».

گزارش نمایندگان جهان صنعت از سراسر کشور
خوزستان

گيالن

بهبود آبياري  1000هكتار شاليزار
با احداث سد الستيكي فخرآباد

كاظــم لطفي مديرعامل شــركت آب
منطقهاي گيالن در بازيد از عمليات احداث
سد الستيكي فخرآباد رشت گفت :احداث
اين سد باعث بهبود آبياري  1000هكتار
از اراضي شاليزارهاي اين منطقه ميشود.
مديرعامــل اين شــركت طــي بازديد از
سدالســتيكي فخرآباد رشــت با اشاره به
پيشرفت فيزيكي 50درصدي اين سد گفت:
سد الستيكي فخرآباد رشت با طول تاج  5/40متر و با ارتفاع الستيك  5/3متر و
حجم مخزن ذخيره آب  450هزار مترمكعب و قابليت تنظيم ساالنه دو ميليون
مترمكعب آب و همچنين استفاده از ايستگاههاي پمپاژ موجود بر روي رودخانه
اشمك با  15كيلومتر برگشت آب در حال احداث است.
خوزستان

افزايش ظرفيت پست برق آهودشت شهرستان شوش

عمليات توسعه ترانس دوم پست برق
 ۳۳/۱۳۲كيلوولت آهودشــت شهرستان
شوش شركت برق منطقهاي خوزستان به
ظرفيت  ۵۰مگاولت آمپر به پايان رســيد.
مجري طرحهاي پســتهاي برق شركت
برق منطقهاي خوزســتان گفــت :ارزش
سرمايهگذاري انجام شــده شامل تامين
تجهيزات ،نصب ،تست و راهاندازي افزايش ظرفيت ترانس بالغ بر  ۲۷ميليارد ريال
بوده است .نيما درياپور بيان كرد :تامين برق تاسيسات و تقاضاهاي منطقه آهودشت
و عبدالخان ،افزايش ضريب اطمينان ،پايداري و توسعه شبكه برق جهت مشتركين
خانگي و صنعتي و افزايش پايداري ،كاهش محدوديت و احتمال خاموشي شبكه
توزيع از اهداف بهرهبرداري از اين پروژه است.
تهران

فرماندار رباطكريم:

 15درصد شاغالن رباطكريم را بانوان تشكيل ميدهند

فرماندار رباطكريم گفــت ۱۵ :درصد
شاغالن رباطكريم را بانوان تشكيل ميدهند.
مهدي ســاداتي در جلسه شــوراي اداري
رباطكريم طي ســخناني گفت :جمعيت
شهرستان رباطكريم در طول  ۲۷سال ۱۴
برابر شده است ،فرصتهاي سرمايهگذاري
در شهرستان رباطكريم ،به دليل وجود دو

شهرك صنعتي دولتي و سه شهرك خصوصي و بيش از سه هزار واحد توليدي و
صنعتي مناسب است.
وي قرار گرفتن در مسير سه آزادراه تهران -ساوه ،تهران -قم و تهران -جنوب را از
ظرفيتهاي مناسب رباطكريم دانست و گفت :همجواري با فرودگاه امام(ره) و اجراي
چندين پروژه انتقال آب ،دسترسي آسان به بازار و اماكن عرضه محصوالت كشاورزي
و صنعتي ،ظرفيت مناسب گردشگري و جذب توريسم با  ۳۴واحد گردشگري ثبت
شده ،استقرار دو نيروگاه توليد برق و ...از ظرفيتهاي مهم اين منطقه است.
فرماندار رباطكريم به فعاليت  ۱۲سمن فعال در اين شهرستان اشاره كرد و گفت:
شش سمن رباطكريم توسط بانوان اداره ميشود .وي از اشتغال  ۳۵هزار نفري در
رباطكريم خبر داد و افزود ۱۵ :درصد شاغالن اين شهرستان بانوان هستند و تقريبا
 ۲۰كارآفرين خانم و  ۵۳۰۰خانم شاغل در اين شهرستان داريم .ساداتي با بيان اينكه
مسووليت چندين اداره رباطكريم بر عهده بانوان است ،گفت :فضاي امروز رباطكريم
مبتني بر همدلي و صميميت و ايجاد زمينههاي اشتغال است.
چهارمحالوبختياري

بازديد مديركل راهوشهرسازي استان
چهارمحالوبختياري از فارسان

مديركل راهوشهرسازي استان چهارمحالوبختياري به منظور بازديد از پروژههاي
در دســت اقدام اداره كل راهوشهرسازي شهرستان فارسان حضور يافت .داريوش
حسيني در اين بازديد كه با حضور نماينده مردم شهرستانهاي فارسان ،اردل كيار
وكوهرنگ در مجلس شــوراي اسالمي ،فرماندار ،جمعي از اعضاي شوراي شهر و
شهرداران شهرهاي شهرستان صورت گرفت بر تسريع در تكميل پروژههاي نيمه تمام
اين شهرستان در حوزه راهوشهرسازي تاكيد كرد .وي در حاشيه اين بازديد از تكميل
و بهرهبرداري زمين چمن باباحيدر در سه بخش خبر داد .حسيني در اين خصوص
گفت :فاز اول اين پروژه شامل عمليات زيرسازي ،خاكريزي و خاكبرداري و كاشت
چمن ،فاز دوم شامل تكميل حصار زمين چمن و فاز سوم نيز شامل احداث ساختمان
و ابنيه فني اين پروژه ورزشــي است .در بخش ديگري از اين بازديد كه از پروژه
فرهنگسراي شهر باباحيدر صورت گرفت مديركل راهوشهرسازي استان از تكميل
ساختمان فرهنگسراي باباحيدر تا يك ماه آينده خبر داد ،وي اعتبار هزينه شده
براي اين پروژه را هشت هزار ميليون ريال اعالم كرد .حسيني همچنين اعتبار مورد
نياز براي تكميل اين فرهنگسرا را هفت هزار ميليون ريال عنوان كرد .وي همچنين
در خاتمه اين ديدار از پروژههاي ادامه چهارخطههاي فارســان-چلگرد(حدفاصل
باباحيدر،حيدرآباد) واحداث سالن ورزشي فيلآباد بازديد كرد.
اصفهان

رشد  37درصدي نفر ساعت آموزش در شركت گاز
استان اصفهان

بيش از  131هزار نفر ساعت آموزش پرسنل شركت گاز استان اصفهان طي
سال  96برگزار شد .بالغ بر  426دوره آموزشي به ميزان  131744نفر ساعت براي
كاركنان شركت گاز استان اصفهان طي سال  96برگزار شد كه اين ميزان نسبت به
سال  ،95رشد  37درصدي داشته است .علوي ،مديرعامل شركت گاز استان اصفهان،

سرانه آموزش مديران را در سال گذشته بالغ بر  130/5ساعت برشمرد و گفت :سال
گذشته سرانه آموزش در بخش كاركنان رسمي  130/3ساعت و كاركنان غيررسمي
 27ساعت تعيين شد .وي با اشاره به ميانگين اثربخشي دورههاي آموزشي بالغ بر
 80/78درصد طي سال  ،96افزود :در اين سال  210نفر نيز در دورههاي آموزشي
خارج سازمان شركت كردند .مديرعامل شركت گاز استان گفت :به منظور تصويب
اهداف كالن و خط مشي آموزش ،با تشكيل شوراي آموزش ،ايجاد و تجهيز كارگاه
آموزشي و سايت واحد آموزش جهت برگزاري دورههاي آموزشي حضوري ،مجازي
و انجام ارزشيابي سطح واكنش دورههاي آموزشي مصوب شد .علوي در خصوص
برگزاري دورههاي آموزشي مجازي از طريق سامانه آموزش مجازي شركت ملي
گاز ايران ( )IGLSبيان كرد :با اعالم فراخوان ،اطالعات تمامي نيروهاي رسمي و
قرارداد مستقيم جمعآوري و با ارسال به ستاد ملي گاز ،حساب كاربري آنها فعال شد.

عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان مطرح كرد

ضرورت تغيير سبك زندگي براي سازگاري با كمآبي

عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان در دومين جلسه آموزشي اعضاي سازمان
مردمنهاد كشتي نجات با بيان اينكه امروز جامعه با تاثير از سبك زندگي غربي دچار
مصرفزدگي و فردگرايي شــده است افزود :بر اساس آموزههاي ايراني -اسالمي،
انسان در طول زندگي خود بايد همواره به تامين منافع جمعي توجه داشته باشد
بهطوريكه تغيير سبك زندگي براي سازگاري با كم آبي دراصفهان ضروري است
كوروش محمدي با اشاره به مشكالت ناشي از كمآبي و عدم مصرف صحيح آب
افزود :براي تغيير رفتار افراد ،بايد نگرش آنها را نسبت به مساله حياتي آب عوض
كرد و اين كار جز با آموزش و ارتقاي سطح دانش ميسر نيست.
وي در عين حال بر استفاده از مربيان آموزشديده و مورد اعتماد ،انتخاب صحيح
گروههاي هدف ،سرعت در ارائه پيام و ارائه روشهاي نوين و قابل اجرا براي آموزش
شهروندان جهت استفاده درست از آب تاكيد كرد.
مازندران

بندر اميرآباد پيشتاز صادرات شمال كشور

منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد رتبه نخست صادرات بنادر شمالي را كسب
كرد .بندر اميرآباد در سه ماه نخست امسال با كسب سهم  ۶۱درصدي صادرات در
بنادر شمال كشور رتبه نخست را در صادرات انواع كاال به كشورهاي حاشيه درياي
خزر كسب كرد .مدير بنادر و دريانوردي و منطقه ويژه اقتصادي اميرآباد با اعالم
اين خبر گفت :در سه ماه نخست امسال با ورود و خروج  ۱۶۹فروند كشتي تجاري
به بندر اميرآباد ۱۱۴هزار و  ۶۷۱تن انواع كاال در اين بندر بارگيري و به كشورهاي
حاشيه درياي خزر صادر شد.
رضواني در ادامه از كاالهاي ساختماني ،محصوالت كشاورزي و دامي ،لوازم خانگي،
مواد نفتي ،كود و سموم شيميايي و ماشينآالت به عنوان عمده كاالهاي صادراتي
در اين مدت ياد كرد .رضواني خاطرنشان كرد :در سالي كه سال حمايت از كاالي
ايراني نام گرفته تالش داريم با فراهم كردن امكانات و تسهيالت به روز بارگيري
و صادرات براي صاحبان كاال ،گامي اساسي در جهت توليد ملي و توسعه كشور
برداريم .وي در ادامه گفت :در سهماهه نخست امسال تخليه و بارگيري انواع كاالي
تجاري در بندر اميرآباد با  ۶۷درصد رشد به ۷۸۳هزار و  ۶۷۱تن رسيد.

