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آزاد راه «همت» تیر  98به کرج میرسد

عکس :مریم هاشمی

ادامــه آزادراه شــهید همــت در اســتان
البرز در ایســتگاه پایانی قرار دارد و طی
تعهد پیمانکار تا تیرماه سال  98زیر بار
ترافیک میرود.
«عزیــزاهلل شــهبازی» اســتاندار البــرز
بــه ایســنا اظهار داشــت :تعریــض آزاد
راه تهــران -کــرج -قزویــن از گرمدره تا
حصارک طی  4قطعــه با پیگیریهای
انجــام شــده در  2مــاه اخیر آغاز شــده
است.

وی ادامه داد :از شهرداری کرج خواسته
شــد که آغاز طرحهای غیرضروری را تا
زمــان اتمام طرحهــای نیمه کاره مهم
استان کنار گذاشــته و روند بهرهبرداری
از طرحها را تسریع کند.
اســتاندار البــرز گفــت :بــا پیگیریهای
صورت گرفته ،توجه مســئوالن ملی به
طرحهای راهســازی استان جلب شده
و در ایــن رابطه وزارت راه و شهرســازی
متعهد شــد در پــروژه کمربند شــمالی

کرج که از سوی شهرداری دنبال میشد
 500میلیارد تومان مشارکت کند.
شــهبازی ادامــه داد :در بازدیدهــای
صــورت گرفتــه از طرحهــای اســتان و
بهدلیل پیگیری روند تحقق وعدههای
مدیران و پیمانــکاران ،تکمیل پروژهها
سرعت گرفته است.
وی بــا اشــاره بــه بازدیدهــای صــورت
گرفتــه ،افزود :طی آخرین بررســیها و
تعهد پیمانکار خط  2قطار شهری کرج

بــه طول  6کیلومتــر در ایســتگاه پایانی
قرار دارد .استاندار البرز با اشاره به اینکه
تردد امن و آسان مردم استان با سرعت
بخشی به روند تکمیل پروژههای نیمه
تمام راهسازی محقق میشود ،اضافه
کرد :مترو کرج -هشــتگرد که نیمه کاره
رها شده بود و به دالیلی ادامه کار میسر
نبود ،طــی آخریــن بازدید تدابیــر الزم
اندیشیده شد که آغاز به کار کرده و 300
متر باقی مانده تکمیل شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز :درتمامی موارد ریزش ساختمانها در استان ،ساختمان فاقد جواز و مهندس ناظر بوده است
ایران واشقانی فراهانی
خبرنگار -کرج

بــرای ســاختمانها بــا همــکاری نظــام
مهندسی انجام شود.
ëëرعایــت ضوابــط و مقــررات فنــی و
مهندسی
وی یادآور شــد :صدور مجوز ســاخت
یــا پایــان کار از ســوی مجریــان پروژهها و
ســاختمانها ،بایــد بــا رعایــت ضوابط و
مقــررات فنــی و مهندســی انجام شــود.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
البرز با وجود سنگاندازیها ،در سال 96
حدود  7هزار بازدید از بناهای در دســت
ســاخت انجام داد که ساخت 3هزارو 51

مورد بنــا بهدلیــل رعایت نشــدن اصول
فنــی متوقــف و حــدود  30هــزار گزارش
مهندسی تهیه شد .همچنین ساالنه 400
پرونــده ســاخت وســاز به لحــاظ رعایت
نــکات فنــی در ایــن شــورا مورد بررســی
قرار میگیرد که این پروندهها با شــکایت
ســازندهها یا خریداران در شهرداریها و
اداره کل راه و شهرســازی و بازرســی کل
کشور مطرح و به شورای انتظامی سازمان
نظــام مهندســی ارجــاع داده میشــود.
غالمی افزود :بهدلیل نظارت مهندسان
امسال ،حدود  70درصد این پروندهها یا

ردشــکایت شــد و یا برائت گرفت .برخی
نیــز درجــه یــک و  2یعنــی تذکــر کتبی و
شــفاهی دریافت کــرد و تنهــا  30درصد
منجر بــه محکومیتهای جدیتر شــد.
امــا ایــن کافــی نیســت و نمیتوانیــم از
جان و مال مــردم که موجب تهدید قرار
میگیرد،چشمپوشیکنیم.
بــه گفتــه رئیــس ســازمان نظــام
مهندســی اســتان البــرز ،بــر اســاس
استاندارد جهانی عمر مفید ساختمانها
 100سال است ،اما در ایران هر ساختمان
 30سال عمر میکند.

اتمام حفر تونل قطار شهری کرمانشاه تا پایان سال
«ســعید ســلیم ساســانی» ،مدیرعامــل
سازمان قطار شهری کرمانشاه از پایان حفر
تونــل فــاز اول طرح قطار شــهری و تکمیل
سازه آن تا پایان امسال خبر داد.

به گزارش ایســنا ،مدیرعامل سازمان قطار
شــهری کرمانشــاه بــا اشــاره بــه پیشــرفت
11درصــدی ایــن طرح ،گفت :ایــن طرح به
طول  13کیلومتر در محدوده میدان معلم

تا میدان فردوسی در حال ساخت است.وی
افــزود :فاز اول این طرح در محدوده میدان
معلم تا میدان آزادی از پیشرفت بیشتری
برخوردار بوده و پیشرفت این بخش از طرح

رشد  423درصدی بارشهای سیستان و بلوچستان
نسبت به سال قبل

هیچ آبی از خراسان جنوبی به سمت افغانستان نمیرود

عکس :حسن سمیعی

حاشیهنشــینیهای گســترده در اســتان
البــرز کــه نزدیکی بــه پایتخــت از دالیل
اصلی آن به شــمار میرود ،موجب شده
تا با نگاه منفعتطلبانه ســرمایهگذاران
بــه بخــش مســکن ،ســاخت و ســازهای
غیراصولی و غیرمستحکم رونق چندانی
پیــدا کند؛ ســاختمانهایی با عمــر کوتاه
کــه بــا کوچکتریــن لــرزش در نخســتین
مرحلــه ،راه پلههــای آنهــا فــرو میریزد
و راه فــرار ســاکنان برای نجات جانشــان
بســته میشــود .این در حالی است که به
گفته «مهدی مهرور» مدیرکل مدیریت
بحــران اســتانداری البــرز از  31بحــران
موجود ،این استان ظرفیت وجود رخداد
 21بحران و  4بحران اصلی (شامل زلزله،
ســیالب ،خشکســالی و آلودگــی هــوا) را
دارد.
ëëمشکالتواحدهایقولنامهای
«فرهــاد غالمــی» رئیــس ســازمان
نظام مهندســی ســاختمان اســتان البرز
نیــز در گفــت و گــو بــا «ایــران» بــا اشــاره
بــه اینکــه بیشــتر ســاخت و ســازهای
غیرمجــاز در واحدهای قولنامهای اتفاق
میافتد ،گفــت :درتمامی مــوارد ریزش
ســاختمانها در استان ،ســاختمان فاقد
جــواز و مهنــدس ناظــر بــوده و ســازمان

نظام مهندســی نمیتوانــد نظارت مؤثر
بر آنها داشته باشد .وی افزود :در بررسی
وضعیت این ساختمانها دیده میشود
که پلهها ریشه ندارد و اولین محلی است
که فرو میریزد .باکس آسانسور نیز بدون
کالف اســت و راه فــرار بــر مــردم بســته
میشود .غالمی گفت :متأسفانه در سال
 95حــدود  190مورد ســقوط کــودکان زیر
 5ســال از نردهها ،جان پناه پشــت بامها
و ...در اســتان رخ داد که باید ســختگیری
مهندسان ساختمان بیشتر شود؛ چرا که
طبــق مقــررات ملــی ،حفظ جــان و مال
مردم وظیفه ما است.
ëëالبرزتنهااستان2نقشهای
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی
ساختمان استان البرز ،ساخت وسازهای
غیــر مجــاز را اصلیتریــن و مهمتریــن
معضل شــهری در این اســتان دانســت
و گفــت :اســتان البــرز زلزلهخیــز اســت
و بایــد شــرایطی ایجــاد کــرد تا مــردم به
آرامــش نســبی برســند ،امــا متأســفانه
ســرمایهگذاران ســودجو در برابــر قوانین
و نظارتهــا ،مقاومــت میکننــد و حتی
بــا مهندســان درگیرهــم میشــوند .این
در حالــی اســت کــه در کوچکتریــن لرزه،
 80درصد سرمایه هر شهروند که مسکن
اوســت ،از بیــن خواهــد رفــت .غالمی با
اشــاره به اینکه ســاخت مســکن در شهر
کرج در حال توسعه است ،افزود :یکی از

طــرح ســاخت راه آهــن شــیراز -بوشــهر -عســلویه بــا
ســرمایه گــذاری  360میلیــون ریالــی و مشــارکت بخش
اخبـــار
خصوصی و فاینانس کشور چین اجرا می شود .به گزارش
ایرنــا« ،عنایت اهلل رحیمی» ،اســتاندار فارس افزود :ادامه مســیر ریلی فارس
بــه کانون های بار در بوشــهر و بندرعباس رونق اقتصادی به دنبــال دارد .وی
با اشاره به اینکه مجوز این طرح در شورای اقتصاد کشور صادر شده  ،پیشنهاد
پذیرش عاملیت بانک صنعت ومعدن برای فاینانس این طرح را مطرح کرد.

وضعیت دریافت نزوالت جوی امســال زراعی سیســتان و بلوچســتان تا پایان
24بهمن نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که تنها  6.2میلیمتر ثبت شده
بود ،با رشــد  423درصدی همراه شــده اســت ،به طوری کــه حتی بارشهای
این5ماهه از مجموع بارشهای  12ماهه سال زراعی گذشته که  29.5میلیمتر
بــوده نیــز بیشــتر است«.محســن حیــدری» ،مدیرکل هواشناســی سیســتان و
توگو با ایرنا افزود :این شــرایط در حالی اســت که همچنان
بلوچســتان در گف 
میانگیــن بارش اســتان نســبت به بلنــد مدت بــا  48درصد کاهــش ،معادل
30میلیمتر کسری بارش همراه است و هنوز استان بدترین شرایط بارش کشور
را نسبت به سایر استانها دارد.

خانه های قولنامه ای بالی جان البرزی ها
روشهای پیشگیری از ساخت و ساز غیر
مجاز ،وجود مجری ذیصالح است که در
این زمینه با شهرداری کرج تفاهمنامهای
منعقد شده و با دیگر شهرداریها رایزنی
کردهایــم کــه برگــه شــروع عملیــات از
شهرداری گرفته شود تا کیفیت کار باالتر
رود.
وی تأکید کرد :اگر در فرآیند ســاخت،
اصــول کامــل ســازمان نظام مهندســی
رعایت شــود و ســازندگان نیــز از مصالح
با کیفیت و استاندارد استفاده کنند ،عمر
ساختمانها افزایش خواهد داشت و در
زمان وقوع حوادثی مثل زلزله ،دیگر نیاز
نیســت شــهروندان از خانه خارج شــوند
و آســیب کمی به مال و جــان مردم وارد
میشــود .اما متأســفانه در تنها استان که
بحث دو نقشهای و تخلفات ساختمانی
مطــرح اســت ،اســتان البــرز اســت کــه
مشــکالت ناشــی ار طرح تفصیلــی کرج
و درآمــد ناپایدار شــهرداری این معضل
را جدی کرده اســت .غالمی برخورداری
از یــک ســازه مقــاوم را مطالبــه عمومی
خریــداران مســکن دانســت و گفــت:
خریداران واحدهای مســکونی سرپناهی
را خریداری میکنند که اطالعی از شــیوه
ساخت آن و مصالح به کار رفته ندارند و
بر همین اساس سازمان نظام مهندسی
تأکیــد بــر صــدور دفترچــه فنــی و ملکی
ســاختمان دارد تا صدور شناسنامه فنی

ساخت راه آهن شیراز -بوشهر
با فاینانس کشور چین

به حدود  24درصد رسیده است .این مقام
مسئول با اشاره به حفر تونل در فاز اول این
طرح ،گفت :حفر تونل از سه راه 22بهمن تا
میدان آزادی در حال انجام است که تا پایان

ســال به اتمام رسیده و سازه آن نیز تکمیل
میشــود .ساســانی از اختصاص اعتبار 120
میلیــارد تومانــی برای این طرح خبــر داد و
افزود 42:میلیارد تومان از این اعتبار مربوط

به بودجه امسال طرح است و بقیه مربوط
به اعتبارات سفر ریاست جمهوری است که
تاکنونازاینمیزاناعتبارحدود 30میلیارد
تومان آن تخصیص شده است.

موضوع خروج ساالنه  700میلیون مترمکعب آب از خراسان جنوبی صحت
ندارد و هیچ آبی از استان به سمت افغانستان نمیرود.
به گــزارش ایرنــا« ،سیدســعید پورجعفــر» ،معــاون حفاظــت و بهرهبرداری
شــرکت آب منطقهای خراســان جنوبی اظهار داشــت :در حــال حاضر حدود
 ۱۲هزار منبع آبی در اســتان وجود دارد .همچنین ســاالنه حدود  ۲.۶۸میلیون
مترمکعب آب مؤثر از سفرههای زیرزمینی برداشت میشود.
پورجعفر با بیان اینکه امسال  ۲۷حلقه چاه و در سال گذشته نیز  5حلقه چاه
غیرمجاز پلمب شده ،تصریح کرد :حدود  ۳۰۷حلقه چاه غیرمجاز در استان
وجــود دارد که باید تعیین تکلیف شــود .وی با بیان اینکه خراســان جنوبی در
بخش تعادل بخشــی نیز جز اســتانهایی است که بیشترین کنتور هوشمند را
نصــب کرده ،گفت :از حدود  2هزار حلقه چاه برقی در اســتان یکهزار و  714تا
یکهزارو  720چاه به کنتور هوشمند برقی مجهز شد.
«قاســم عســکری نســب» ،مدیر اداره بنــادر و دریانوردی
دو خط بندرلنگــه گفــت 63 :هــزار تــن کاالی غیرنفتــی در  10مــاه
خـــبر امســال وارد بندرهای غرب هرمزگان شده که این میزان در
همسنجی با سال گذشته  57درصد کاهش یافته است.
«اکبــر بهنامجو» ،اســتاندار اردبیل دســتور واگــذاری  30هکتــار از اراضی ناحیه
صنعتی مشــگین شــهر را برای ســرمایهگذاری و ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی
کشاورزی و باغی صادر کرد.
«حامد فرضی» ،مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز اظهار داشت:
بــا توجه به نزدیکی هفته منابع طبیعــی و درختکاری ،توزیع نهال رایگان در این
استان آغاز شد.
«علــی اکبر اســداللهی» ،مدیــرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری اســتان قزوین
تصریــح کــرد 350 :هزار اصله نهــال به صورت رایگان به مناســبت هفته منابع
طبیعی و روز درختکاری در استان توزیع میشود.
«محمدجواد فدایی» ،استاندار کرمان گفت :حدود یکهزار و  ۶۰۰واحد صنعتی
در اســتان داریــم کــه از ایــن تعــداد  ۷۰۰واحــد فعــال و حــدود  ۹۰۰واحــد راکد و
نیمه تعطیلاست.
«حســین مسگرانی» ،مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی سیستان و بلوچستان
اعالم کرد :بیســتمین نمایشــگاه کتاب زاهدان از پنجم تا یازدهم اســفند ماه در
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی این شهر آغاز به کار خواهد کرد.

