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ارگ تاریخی بهارستان به واسطه بی توجهی های 
دهه های گذشته بسیار آسیب دیده است و بی 
شک نیاز به امدادهای فوری برای ادامه حیات 
دارد.به گزارش مهر، اگر وارد بافت تاریخی شهر 
بیرجند شوید در کنار عمارت های زیبایی چون 
مدرسه شوکتیه، خانه مرحوم هادوی و … یک 
ارگ بسیار قدیمی موســوم به ارگ بهارستان 
توجــه بیننده را به خود جلــب می کند. ارگ 
بهارســتان یکی از قدیمی تریــن آثار تاریخی 
خراســان جنوبی است که قدمت آن بر اساس 
آنچه کارشناســان مطرح می کننــد به دوره 
افشاریه برمی گردد.نکته قابل تأمل درباره ارگ 
بهارســتان این اســت که در تاریخ ۲۵ اسفند 
۱۳۷۹ با شــماره ثبت ۳۶۸۳ به عنوان یکی از 

آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
در روایت هــای تاریخی دربــاره این ارگ آمده 
اســت که زمانی قدیمی تریــن مقر حکومتی 
شهر بوده و یا نقل شده پس از تأسیس مدرسه 
شوکتی که مخصوص پسران بوده این بخشی 
از ارگ با نام مدرسه نسوان به مدرسه دختران 
اختصاص می یابد.باعث تأسف این است که از 
باغ و عمارت باشکوه ارگ بهارستان جز کوشکی 
نیمه ویران و مخروبه چیزی باقی نمانده است 
که نشــان از بــی توجهی به حفاظــت از این 
عمارت باشکوه در دهه های گذشته است.برای 
مرمت و بهســازی این ارگ باشکوه مسئولین 
هر زمان حرف و ســخنی را مطرح می کردند 
تا اینکه در نهایت توسط شرکت آب منطقه ای 
خراســان جنوبی خریداری شــد و تصمیم بر 
ایجاد موزه آب خراســان جنوبی در این بنای 
ارزشــمند شد.اما به نظر می رســد حال و روز 
این بنای قدیمی شــهر بیرجند چندان خوب 
نیست و تن رنجور با یک نگاه ساده به این بنای 
ارزشمند نیز مشخص است.بی شک وجود یک 
ارگ تاریخی که قدمت آن به دوران افشاریه و 

زندیه برمی گردد خود یکی از جاذبه های بزرگ 
گردشگری اســت و جای تعجب است که چرا 
تاکنون نسبت به این اثر بزرگ بی توجهی شده 
است. هادی شاه وردی مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی در 
گفت و گــو با خبرنگار مهر اظهــار کرد: ارگ 
بهارستان در تملک شرکت آب منطقه ای است 
چرا که آنــان خریداری کرده و اکنون مالکیت 

آن را دارند.
وی با اشــاره به اینکه شرکت آب منطقه ای در 
حال بهسازی این اثر تاریخی است، بیان کرد: 
مــا در میراث فرهنگی از منابع خودمان کمک 
کرده ایم تا روند بهســازی و مرمت در دو- سه 
ســال آینده به اتمام برســد.مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 

جنوبی در پاســخ به این ســوال کــه آیا قرار 
اســت مجموعه ارگ بهارستان تبدیل به موزه 
شــود یا خیر، گفت: باید منتظر باشیم تا کار 
مرمت آن به پایان برســد و بعد در باره شیوه 
استفاده از آن به جمع بندی برسیم.شاه وردی 
ادامه دارد: در حال حاضر هم بحث تبدیل شدن 
آن به یک اقامتــگاه و یا ایجاد موزه آب در آن 
منطقه مطرح است و باید منتظر اتمام مرمت 
آن باشــیم.مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشگری خراســان جنوبی یادآور 
شد: در هر حال با پیگیری و همکاری شرکت 
آب منطقه ای و ما در میراث حفاظت و مرمت 
از این اثــر تاریخی ادامه دارد.وی گفت: نهایت 
تالش ما این است که با همکاری هر دو دستگاه 
ذی ربط بتوانیم هر چه ســریع تر کار مرمت را 

به پایان برســانیم هر چنــد که مرمت یک اثر 
تاریخی کاری زمان بر است.

فرزانگان مدیر گنجینه آب شرکت آب منطقه ای 
خراســان جنوبی هم در گفتگــو با مهر گفت: 
شرکت آب منطقه ای مجموعه ارگ بهارستان 
را در ســال ۹۹ تحویل گرفت و در اولین اقدام 
کار مرمت اضطراری از جمله لک برداری و … 
را انجام داد.وی با اشاره به اینکه در مرحله دوم 
مطالعات درباره مرمت و بازســازی ارگ و … 
صورت گرفت، اظهار کرد: در مرحله ســوم کار 
مرمت و احیا ســر در ورودی ارگ را پیگیری 
کردیم.مدیر گنجینه آب شرکت آب منطقه ای 
خراســان جنوبی با اشاره به اینکه کار احیا سر 
در ورودی ارگ بهارستان به اتمام رسیده است، 
گفت: برای این احیا ۳۴۰ میلیون تومان هزینه 

شــد و البته کار به صورت مشارکتی با میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری بود.
فرزانگان با اشــاره به بخش های مختلف ارگ 
بهارستان اظهار کرد: ارگ بهارستان سه بخش 
کلی دارد که یک بخش فضای شمالی و شرقی 
آن اســت که حدود ۱۵ سال قبل اقداماتی در 
حوزه بازسازی آن توسط میراث فرهنگی انجام 
شده اســت.وی بیان کرد: یک قسمت نیز برج 
خشتی غربی است که به واسطه قدیمی تر بودن 
نسبت به بخش های دیگر ارگ آسیب بیشتری 

دیده است.
مدیر گنجینه آب شرکت آب منطقه ای خراسان 
جنوبی ادامه داد: قبل از مرمت و پایدار سازی 
این برج باید عملیات باســتان شناسی بر روی 
آن انجام شود و بعد کار را شروع کنیم.فرزانگان 
گفت: از آنجایی که کار باســتان شناسی یک 
اقدام تخصصی و حرفه ای است بی شک در این 
موضوع کار را خود کارشناســان و متخصصان 
میــراث فرهنگی انجام خواهنــد داد تا خدای 
نکرده بنا آسیب نبیند.وی ادامه داد: درباره برج 
شرفی و آجری ارگ نیز کار پایدار سازی آن را 
دســتور کار داریم چرا که قبل از پایدار سازی 
امکان بازدید عموم وجود ندارد.وی با اشاره به 
اینکه پایداری سازی کل مجموعه بین ۱۷ تا ۲۰ 
میلیــارد تومان اعتبار نیاز دارد، اظهار کرد: هر 
چند مرمت یک اثر تاریخی کاری بسیار زمان بر 
است ولی برنامه ریزی ما بر یک پروژه سه است.
مدیر گنجینه آب شرکت آب منطقه ای خراسان 
جنوبی گفت: در مجموعه ارگ بهارستان موزه 
آب بیرجند راه اندازی خواهد شــد.در هر حال 
آنچه مسلم است ارگ بهارستان به واسطه بی 
توجهی در دهه های گذشته آسیب های فراوانی 
دیده است و هر گونه اهمال در پایداری سازی 
آن خسارتی جبران ناپذیر به این اثر ارزشمند 

وارد خواهد کرد.

بهارستان نیاز به امداد فوری دارد

نفس های بریده ارگ تاریخی شهر  بیرجند
برگزاری نخستین جلسه هفتگی بررسی مسائل 

ایستگاه های راه آهن آذربایجان غربی 
گروه شهرســتانها -  رضا ایمانپور: نخستین جلســه بررسی مسائل و رفع 
نواقص ایســتگاه های راه آهــن در محدوده خطوط ریلــی آذربایجان غربی با 
محوریت فراهم سازی زیرساخت های حمل ونقل باری برگزار شد.رئیس شورای 
هماهنگی راه و شهرســازی آذربایجان غربی در نخستین جلسه هفتگی بررسی 
مســائل ایســتگاه های راه آهن آذربایجان غربی گفت: طبــق تاکید مقام عالی 
استان این جلسات هر هفته برگزار می شود تا عالوه بر رفع نواقص ایستگاه های 
راه آهن آذربایجان غربی از ظرفیت تزانزیت باری و مسافری شبکه ریلی استفاده 
حداکثری شود.سیدمحسن حمزه لو ادامه داد: ترانزیت ریلی در آذربایجان غربی 
باتوجه به طولی بودن و مســافت زیاد شهرهای استان اهمیت ویژه ای دارد که 
همکاری دســتگاه های ذیربط در ارتقای شــاخص های راه آهن ضروری است.

مدیرکل راه و شهربازی آذربایجان غربی گفت: همچنین از اواخر آبان ماه ساعت 
حرکت قطار ارومیه – تهران تغییر می یابد تا مســافران اســتفاده بهینه از این 
حمل ونثل عمومی داشته باشند.حمزه لو اضافه کرد: همچنین تا پایان سال تالش 

می شود  قطار ارومیه – تهران و بالعکس به صورت روزانه برقرار باشد.

دریای خزر ناجی ندارد
هیات نجــات غریق و غواصی مازندران اعالم کرد بــا توجه به پایان طرح دریا 
ناجیان غریق در سواحل مستقر نیستند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نقی 
کریمیان رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران گفت: طرح سالمســازی 
دریا هشتم مهرماه به طور رسمی و بعد از ۱۳۰ روز فعالیت پایان یافت و ناجیان 
غریق و گروه های امدادی، ســواحل مازندران را ترک کردند.او افزود: با توجه به 
شرایط آب و هوایی شنا در دریای خزر خطرناک است و این هیات مسوولیتی در 
قبال غرق شدن احتمالی شناگران ندارند.کریمیان از گردشگرانی که پایان هفته 
و با توجه به تعطیالت به ســواحل مازندران می آیند خواست هرگز برای شنا به 
دریا نروند و به هشدار های ممنوعیت شنا در که در تمامی نوار ساحلی مازندران 
نصب شده است توجه کنند.رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران گفت: 
مطالبات شــهریورماه ناجیان غریق پرداخت نشده اســت، اما طبق هماهنگی 
استانداری مازندران سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از مطالبات ناجیان غریق 

تا پنج روز آینده پرداخت می شود.

تبریز نقطه ثقل ارتباطات خارجی با کشورهای منطقه 
در حوزه گردشگری

استاندار آذربایجان شرقی تبریز را نقطه ثقل ارتباطات خارجی با کشورهای منطقه 
در حوزه گردشگری عنوان کرد.به  گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی آذربایجان  شــرقی، عابدین خرم 
اســتاندار آذربایجان شرقی در دیدار با روســای تشکل ها و انجمن های صنفی 
تأسیسات گردشگری و فعاالن این حوزه، تأکید کرد: تبریز با توجه به موقعیت 
جغرافیایــی و جایگاه فرهنگــی و تاریخی در کنار افزایش تعامالت سیاســی 
مسئوالن استان و نقشــی که دولت برای این استان برای توسعه همکاری های 
اقتصادی قائل شــده اســت می تواند نقطه ثقل ارتباطات خارجی با کشورهای 
منطقه در حوزه گردشگری باشــد.او با بیان اینکه صنعت گردشگری می تواند 
جامعه را پویا کرده و در تبادل فرهنگی و ارزش افزوده اقتصادی نقش مهمی ایفا 
کند، گفت: باید ظرفیت های گردشــگری استان بیش ازپیش معرفی شود. یکی 
از عوامل توسعه استان توجه به مسئله گردشگری است، باید با نگاه فرهنگی و 
پشتوانه علمی به این موضوع نگریست تا بتوان حق مطلب را نسبت به جایگاه و 
منزلت تبریز و استان ادا کرد.استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به مالقات خود 
با ۱۲ سفیر کشورهای خارجی ادامه داد: گذشته و تاریخ تبریز حاکی از آن است 
که یکی از اصلی ترین گلوگاه های گردشگری جهان در کشور اسالمی ایران بوده و 
دارای جایگاه ویژه فرهنگی در تاریخ است. اولین مسئله مهمی که می تواند تبریز 
را دررســیدن به جایگاه اصلی خود کمک کند توجه به مسئله جذب گردشگر 
است که در این خصوص باید بخش خصوصی و دولتی تالش کند جایگاه تبریز 
اعتال و احیا شــود.او گفت: با افزایش حضور گردشــگر در استان عموم مردم از 
منافع آن برخوردار می شوند و باید تالش شود نواقص این حوزه برطرف شود و 
نباید به وضع موجود راضی شــویم.خرم همچنین با اشاره به افزایش پروازهای 
خارجی فرودگاه تبریز، گفت: تالش می کنیم تعداد پروازهای خارجی به تبریز را 
افزایش دهیم و در این راســتا به دنبال افزایش تعداد شرکت های هواپیمایی در 
تبریز هستیم. برای اولین بار بعد از ۲۰ سال تعداد پروازهای ورودی و خروجی 
فرودگاه تبریز در سال جاری بعد از شهرهای تهران، مشهد و شیراز در رتبه چهار 
کشــوری قرار گرفت و میزان پرواز تبریز- نجف از ۱۰ تا ۳۰ شهریور نیز نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته چهار برابر رشد داشته است.

اسکله  تفریحی در جزیره ابوموسی ساخته می شود
اســتاندار هرمزگان گفت: با امضای تفاهم نامه سه جانبه استانداری هرمزگان، 
وزارت راه و شهرســازی و وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
زیرساخت های گردشگری هرمزگان توسعه می یابد.به گزارش ایلنا از بندرعباس، 
مهدی دوســتی در تشــریح این خبر، عنوان کرد: این تفاهم نامه در راســتای 
تحقق منویات رهبر معظم انقالب در زمینه توســعه دریا محور است که طبق 
آن پایانه های گردشــگری بخش غربی شهید حقانی، نخل ناخدا و جزیره هرمز 
تجهیز می شــود.وی با بیان اینکه محوریت و اولویت ایــن تفاهم نامه تکمیل 
پروژه های نیمه تمام و تعریف زیرســاخت های جدید است،افزود: تسهیل گری 
در فرآیند صدور مجوز از موضوعات توافقنامه اســت، تسهیل در فرآیند صدور 
مجوزهای برای تاسیسات و سازه های آبی اتفاق مهمی است که سرمایه گذاری 
در حوزه گردشگری دریایی را رونق می دهد.استاندار هرمزگان اضافه کرد: اکنون 
فقط ۵ جزیره در حوزه دریایی و بندری کاربری دارند که موضوعات این تفاهم 
نامه در راستای توسعه محوطه بنادر، ارتقای کیفیت ارائه خدمات مسافرت های 
دریایی در ابعاد داخلی و بین المللی، گسترش فعالیت های گردشگری دریایی با 
شرایط ایمن مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی است تا گردشگری دریایی 
در هرمزگان شــکوفا شود.وی در پایان خاطرنشان کرد: اسکله های تفریحی در 

سایر بنادر استان بویژه جزیره استراتژیک ابوموسی بزودی ساخته می شود.

مجوز رایگان و سهمیه سوخت 
برای والدینی که سرویس مدرسه شوند

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهرداری مشهد گفت: برای 
کمک به رفع مشکل سرویس مدرسه مجوز رایگان و سهمیه سوخت اختصاص 
داده می شــود .به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، احمــد محبی مدیرعامل 
ســازمان تاکسیرانی شــهرداری مشــهد گفت: باتوجه به کمبود خودرو برای 
ســرویس مدارس، پیشنهاد حضور والدین برای این موضوع را داده ایم، والدینی 
که خواستار چنین کاری هستند، به مدرسه می روند و نامشان را ثبت می کنند و 
نام این افراد برای ثبت در سامانه سپند به شرکت های حمل ونقل داده می شود تا 
پس از نام نویسی در این سامانه از سازمان تاکسی رانی مجوز حمل ونقل بگیرند.

او افزود: در راستای ایجاد انگیزه برای والدین، هزینه های مربوط به گرفتن مجوز 
به صورت رایگان اعمال می شود. همچنین درصدد هستیم والدینی که در زمینه 
سرویس مدارس همکاری می کنند، براساس پیمایششان سهمیه بنزین دریافت 
کنند.مدیرعامل ســازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد ادامه داد: همچنین ارائه 
مجوز به رانندگان سرویس مدرســه که از سوی شرکت ها طبق ضوابط و پس 
از ثبت در ســامانه »سپند« به ســازمان معرفی می شوند نیز از دیگر وظایف ما 
در کارگروه ماده ۱۸ است.محبی بیان کرد: آموزش وپرورش این شرکت ها را به 
نواحی مختلف خود اعالم و نواحی نیز به مدارس معرفی می کنند و شرکت های 

مذکور برای ارائه سرویس مدرسه با مدارس قرا داد امضا می کنند.

امسال ۶۱ هکتار از نیزارهای تاالب زریبار 
دچار آتش سوزی شد

در نیمه اول امسال، طی پنج مورد حریق، ۶۱ هکتار از نیزار های حاشیه دریاچه 
زریبار مریوان در آتش ســوخت. سرپرســت اداره کل حفاظت محیط زیست 
کردستان گفت: پارســال ۱۵۲ هکتار از نیزار های حاشیه تاالب زریبار مریوان 
طی هشــت فقره حریق، در آتش سوخت و این رقم در سال ۱۳۹۹ نیز همین 
مقدار بود.اقبال حمیدی اضافه کرد: در چهار طرف دریاچه دوربین مداربســته 
نصب شده است و به محض وقوع هر نوع حادثه ای به ویژه آتش سوزی، نیرو های 
یگان حفاظت محیط زیست مستقر در دریاچه برای اطفای حریق و جلوگیری از 

گسترش آن اقدام می کنند.

اخبار کوتاه

مطابق آمار اداره کل نوسازی، حدود ۳۴ مدرسه 
و طبــق گزارش اســتانداری اصفهــان، ۱۰۰ 
مدرسه آسیب دیده در اثر فرونشست در استان 
اصفهان شناسایی شــده اند، این درحالی است 
که دو هفته از ســال تحصیلی جدید می گذرد 
و شــاهد بالتکلیفی مدارس درگیر فرونشست 
زمیــن در اصفهان هســتیم.حدود دو هفته از 
آغاز سال تحصیلی جدید می گذرد و همچنان 
شاهد نگرانی ها برای تعیین تکلیف مدارسی که 
درخطر فرونشســت قرار دارند، هستیم و هنوز 
وضعیت این مدارس نامشــخص است. مطابق 
آمار موجود در شــهر اصفهان با جمعیت بیش 
از دو میلیــون نفر، بیش از ۲۵۸ مدرســه در 
زون فرونشســت زمین قرار دارند.باوجودی که 
اصفهان تنها شــهر درگیر با فرونشست زمین 
در کشور نیســت، اما آنچه نگرانی ها را بیشتر 
کرده، امروز این پدیده به منطقه شــهری آن 
نفوذ کرده و عالوه بر زیرساخت ها و تأسیسات 
درگیر، مدارس اصفهان نیز به لیست بخش های 
درخطر فرونشســت زمین اضافه شده است.به 
گفته مدیرکل سازمان زمین شناسی اصفهان، 
از ۳۵ دشت واقع در استان اصفهان ۲۷ دشت 
ممنوعه اســت که ۱۰ دشت از این ۲۷ دشت 

ممنوعه بحرانی است. 
تنها هشت دشــت آزاد در اصفهان وجود دارد 
که بیشتر در مناطق شــرقی استان است. در 
این هشــت دشــت آزاد نیز به دلیل کیفیت 
بســیار پایین آب آبخوان ها و یــا حفر چاه ها 
که عامل اصلی از بین رفتن آبخوان ها اســت 
فرونشست کمی مشاهده می شود.اسالمی معتقد 
اســت که زمین های کشاورزی، ساختمان ها و 
زیرساخت های شــهری و ابنیه های تاریخی و 
حتی مدارس مســتقیماً تحت تاثیر فرونشست 
در اســتان اصفهــان قــرار گرفته اند.پــس از 
همه گیــری کرونا و دو ســال آموزش مجازی، 
امســال باوجودی که مدارس حضوری شــده 
است، اما اکنون آموزش دانش آموزان این چنین 
قرارگرفته اند.به  زمین  فرونشست  تحت الشعاع 
اعتقاد کارشناسان، فرونشست زمین شهرها و 
روستاها را نسبت به زلزله آسیب پذیرتر می کند، 
ازاین رو احتمال زلزله در مدارسی که ساختمان 
آن ها تحت تاثیر فرونشســت زمین قرار گرفته 
اما تخلیه نشــده به دلیل حضور دانش آموزان، 
خبــر از فاجعه ای تلخ می دهد.وضعیت بحرانی 
مدارس به دلیل پیشــروی فرونشســت زمین 

به گونه ای اســت که چند ماه پیش اســتاندار 
اصفهــان خبر از تخلیه ۱۰۰ مدرســه در این 
اســتان به دلیل فرونشســت زمین داد. گفته 
می شود که بیشتر این مدارس ساختمان های 
فرسوده و فاقد استحکام کافی بوده اند و بخش 
زیادی از دانش آموزانی که در آن مشــغول به 
تحصیل بوده اند از اقشار کم درآمد و فرودست 

هستند.
مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات 
راه، مســکن و شهرســازی چنــدی پیش در 
مصاحبه ای اعالم کرد کــه بالغ بر ۳۷۱ مرکز 
آموزشی در اصفهان در زون فرونشست زمین 
قرار دارد. این مراکز شــامل دانشگاه، مدرسه و 
مؤسســات آموزش عالی می شود. از این تعداد 
۲۵۸ مورد آن مدرســه اســت. چنین آماری 
را در شــهرهای دیگــر نداریم. برخــی از این 
مدارس قدیمی هســتند که با وقوع فرونشست 
زمین، این مدارس بیشــتر آســیب می بینند.
به گفته علی بیت اللهی، نرخ فرونشست زمین 
در خراســان و تهران باالتر است، اما از آنجاکه 
این پدیده در محدوده شهری کالنشهر اصفهان 
قــرار دارد، خطــر در اصفهان حادتر از ســایر 
نقاط کشــور است.او توضیح می دهد که حدود 
یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در مناطق شهری 
و در زون های فرونشست زمین ساکن هستند. 
ازجمله این مناطق شــهری می توان به منطقه 
۸ و ۱۰ اشــاره کرد و به عبارتی حدود نیمی از 
جمعیت از اصفهان در خطر این پدیده هستند. 
از سوی دیگر حدود ۱۳۰ هزار واحد مسکونی 
در اصفهان در زون فرونشست زمین قرار دارند 
که فاقد اسکلت هســتند. حدود ۱۶۵۰ هکتار 
پالک  دارای بافت فرســوده در این مناطق قرار 
دارد. یعنی اگر فرونشســت صورت گیرد آثار 
شــکاف و ترک خوردگی در این مناطق بیشتر 
است.وضعیت بحرانی مدارس اصفهان تا جایی 
است که معاون آموزش متوسطه استان اصفهان 
اواخر شهریور امســال از تخلیه برخی مدارس 
ناحیه ۵ به دلیل فرونشســت زمین خبر داد.
به گفته ســید احمــد بنی لوحی، متأســفانه 
امسال در ناحیه ۵ درگیر محدودیت فضاهای 
آموزشــی و فیزیکی مدارس بودیم که یکی از 
دالیل اصلی آن پدیده فرونشست زمین در این 
منطقه اســت. بنابراین برخی مدارس ناحیه ۵ 
اصفهان به دلیل فرونشســت و تامین امنیت و 
ســالمت دانش آموزان تخلیه شده اند و همین 

مســئله باعث ایجاد تراکــم جمعیت در دیگر 
مدارس این ناحیه شــده است.مجید نسیمی، 
مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس 
استان اصفهان نیز اواخر شهریور امسال با اشاره 
به تأثیر فرونشست زمین بر فضاهای آموزشی 
استان، اعالم کرد که برای بازسازی ۳۴ مدرسه 
بــا ۳۵۶ کالس و زیربنای ۴۰ هزار و ۵۴۵ متر 
مربع که بر اثر فرونشست زمین آسیب دیده به 

اعتباری بالغ بر ۴۰۵ میلیارد تومان نیاز است.
اما عضو کارگروه تخصصی فرونشســت استان 
اصفهان نیز درباره پیشروی فرونشست زمین در 
اصفهان و درگیری مدارس این شهر به ایسنا، 
گفت: وقوع پدیده فرونشســت زمین در دشت 
اصفهان-برخوار براساس نتایج اندازه گیری نرخ 
فرونشســت و مدل ســازی مختلف بر همگان 
محرز  شــده اســت.بهرام نادی افزود: مناطق 
مختلف شــهرداری اصفهان همچــون ۸، ۷، 
۱۴ و ... بیشــترین درگیری فرونشست زمین 
را دارند و ســاختمان ها و مدارس این مناطق 
درگیر این پدیده هســتند.وی بــا ذکر مثالی 
توضیح داد: هفته گذشته بیش از ۹۰۰ نفر در 
یک مدرسه دو شــیفته شهرک نیروی هوایی 
به دلیل درگیری فرونشســت زمین تعطیل و 
به مدرسه دیگری منتقل شــد، اما باید توجه 
داشت که تعطیلی یک مدرسه بار مضاعفی بر 
روی مدارس دیگــر وارد می کند که خود آنها 
نیز در معرض فرونشست هستند و تنها ممکن 
است تعداد ترک ها و آثار کمتر باشند. از سوی 
دیگر مدارس دیگری در همین مناطق همچنان 
در حال فعالیت آموزشــی بوده و اکنون درگیر 

ترک های فرونشست زمین هستند.
عضو کارگروه تخصصی فرونشســت اســتان 
اصفهــان با اشــاره به آمــار مــدارس درگیر 
فرونشست زمین در اصفهان، اظهار کرد: اگرچه 
تعداد مدارس به طور دقیق عنوان نشــده، اما 
طبق آمار اداره کل نوسازی مدارس حدود ۴۰ 
مدرسه و به گفته استاندار اصفهان ۱۰۰ مدرسه 
درگیر فرونشست زمین هستند.نادی ادامه داد: 
پیشروی فرونشست زمین در مدارس و تعطیلی 
آنها تا جایی پیش رفتــه که انتقال مدارس از 
یک منطقه به منطقه دیگر صورت گرفته است.
وی بــا بیان اینکه فرونشســت زمین به دلیل 
پیشــروی ُکند آن قابل رصد و اندازه گیری از 
طریق موقعیت یاب مکانــی ماهواره از زمین و 
فضا و یا ترازیابی زمینی اســت و میزان تغییر 

شکل، نرخ و ســرعت آن با اســتفاده از انواع 
مدل های ریاضی و آماری قابل پیش بینی است، 
تاکید کرد: فرونشست عمدتاً در مدارسی دیده 
می شود که دارای عمر طوالنی مدت هستند و 
بر مبنای آیین نامه جدید ســاخته نشده است. 
عمر این سازه ها حدود ۴۰ یا ۵۰ سال و عمدتاً 
ســازه های مصالح بنایی هستند که برای زلزله 
طراحی نشده اند و از ســوی دیگر فرونشست 
زمین موجب ترک در آنها شده است، بنابراین 
این مدارس به سبب عدم وجود اسکلت مناسب 
ســازه ای و نیز وجود ترک های متعدد، در برابر 
یک زلزله کوچک آسیب پذیر بوده و متاسفانه 
این خطر جدی مدارس و دانش  آموزان را تهدید 
می کند.عضــو کارگروه تخصصی فرونشســت 
اســتان اصفهان گفت: اگرچه آمار دقیق و به 
روز از مدارس تعطیل شــده ناشی از ترک های 
فرونشست زمین در اصفهان ارائه نشده است، 
اما در یک محل همچون شهرک نیروی هوایی 

متأسفانه سه مدرسه تعطیل شده است.
وی با اشــاره بــه آخرین وضعیت پیشــروی 
فرونشســت زمین در اصفهــان، گفت: به طور 
متوســط از ســال ۶۱ تاکنون حدود یک متر 
افــت آب های زیرزمینی ثبت شــده، البته در 
این شــرایط شاهد آورد زاینده رود و بارش های 
بهتری نسبت به امروز بودیم، اما در حال حاضر 
نه تنها زاینده رود آورد آبی ندارد، بلکه بارش ها 
نســبت به قبل کاهش داشته و از سوی دیگر 
میزان برداشــت آب ۳۱۱ میلیون مترمکعب 
اســت.نادی ادامه داد: اگرچه در طوالنی مدت 
کشــت و زرع در اصفهان کاهش یافته، اما در 
کوتاه مدت کشــت برنج نســبت به سال قبل 
بیشتر شــده که این افزایش کشت موجب بار 
مازاد بــه ســفره های آب زیرزمینی و به نوعی 
تخلیه ســریع تر آب و درنهایت به فرونشست 
زمین شده اســت.وی افزود: مطابق اطالعات 

سازمان زمین شناسی نرخ فرونشست اصفهان 
بین ۱۸.۵ تا ۲۰ سانتی متر است، از سوی دیگر 
سازمان نقشه برداری عدد کمتری را اعالم کرده 
و به نظر می رســد این کاهش ناشی از خطای 
اندازه گیری اســت، اما اگر خطای اندازه گیری 
نباشد به این معناست که مرگ آبخوان  اتفاق 
در حال وقوع است، چراکه مدیریت منابع آب 
زیرزمینی را انجام نشــده است.عضو کارگروه 
تخصصی فرونشســت اســتان اصفهان با بیان 
اینکه امســال شــاهد کم آبی در اکثر مناطق 
کشور و قطعی گســترده آب در شهر همدان 
بودیم، گفت: اگر مدیریت منابع آب در اصفهان 
به صورت صحیح انجام نشــود، احتمال می رود 
شرایطی همانند همدان پیشروی اصفهان باشد.
وی دربــاره وضعیت مدارس تعطیل شــده به 
دلیل فرونشســت زمین، توضیح داد: مدارس 
جدید بــا هزینه و بودجه دولتی و مشــارکت 
خیرین مدرسه ســاز در حال انجام اســت که 
تخلیه فضاهای آموزشی در مدارس آسیب دیده 
از فرونشســت نیازمند ســرمایه گذاری بسیار 
بیشــتری خواهد بود، البته باید توجه داشــت 
که برای ســازه جدید مدارس واقع در محدوده 
درگیر فرونشســت زمین آیین نامــه ای برای 
طراحی ســازه ها در مقابل فرونشســت وجود 

ندارد.
به گفته نادی، اگرچه برای طراحی سازه ها در 
مقابل زلزله آیین نامه ساخت وساز سال هاست 
که تدوین شده و در حال بروزرسانی است، اما 
نه تنها در ایــران بلکه در کل دنیا آیین نامه ای 
برای ساخت وسازهای جدید در مناطق دارای 
فرونشســت زمین تدوین نشــده و تنها روش 
مناسب مدیریت صحیح بر منابع آب زیرزمینی 
اســت و فرونشســت و آســیب های ناشی از 
فرونشســت تنها یکی از مشــکالت افت آب 

زیرزمینی است.

درحالیکه مســئوالن همدان از رسیدن آب به 
این شــهر خبر می دهند اما هنوز آب شرب به 
خانه ها نرسیده اســت و مردم همچنان دچار 
مشــکل هســتند.به گزارش مهر، همدان طی 
چند ســال اخیر با مشکل کم آبی مواجه شده 
اســت؛ به نوعی که طی این ســال ها نماینده 
ســابق مردم این شهرستان در مجلس شورای 
اسالمی آن را ابرچالش خوانده و بارها خواستار 
رســیدگی به این وضعیت بود.تابســتان سال 
گذشــته فرماندار همدان نیز از تمام شدن آب 
ســد اکباتان به عنوان اصلــی ترین منبع آب 
مردم این شهرســتان خبر داد و این وضعیت 
با قطعی های آب همراه شد. به نوعی که مردم 

شهر همدان قطعی آب را در ساعت ۲۴ تا اذان 
صبح تجربه می کردنــد اما این وضعیت طولی 
نکشید و در سال جاری، قطعی های آب از بین 
رفت.اما همچنان هشــدارها و وضعیت کم آبی 
ســد اکباتان نمکی بر زخم خشکسالی ها بود. 
مردادماه ســال جاری درحالی که اصلی ترین 
دغدغه مردم همدان وضعیت آب و البته مسکن 
بود؛ دغدغه ها همه به این سمت و سو رفت و در 
ادامه، صحبت از رســیدن آب سد تالوار و قوت 
گرفتن این پروژه پس از ســال ها شد.اقدامات 
جهادی پیش رفت و مردم هر روز دلخوش تر از 
گذشته، زندگی با بطری های آب معدنی و آب 
آشامیدنی و خریدن دبه و تشت و شلنگ و… 

را بــه جان خریدند. قرار بود آب تالوار دو ماهه 
یعنی نهایتاً ۶ مهرماه به همدان برســد اما این 
روزها مردم همدان قطعی های شبانه روزی را 

تجربه می کنند.
یکی از بانوان ساکن در محله خرمرودی همدان 
بــه خبرنگار مهر گفت: ســاعت ها آب نداریم، 
دخترم کالس اول ابتدایی اســت و ساعت ۱۳ 
به خانه می آید، حتی یک قطره آب نمی آید که 
بتواند دست و پایش را بشورد نیز وجود ندارد.
وی با بیان اینکه از نداشتن آب و این وضعیت 
خســته شــده ایم، عنوان کرد: برای نوشیندن 
از لیــوان یک بار مصرف اســتفاده می کنیم تا 
نخواهد لیوانی را بشوریم، آبی نداریم و باید آبی 
هم که ذخیره می کنیم برای کارهای دیگر کنار 
بگذاریم و دیگر آبی برای شســتن این ظرف ها 
نداریم.یکی از ســاکنین شــهرک الوند نیز در 
گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: متأسفانه این 
روزها ســاعت های بسیاری را در بی آبی به سر 
می بریم، بنده در یکی از شهرستان های همدان 
مشغول به کار هستم، ساعت ۶ صبح به سر کار 
می روم و ساعت ۱۶ درحالی به خانه می آیم که 
نه صبح آبی بوده و نه تا شب آبی در خانه مان 
وجــود دارد.وی با گالیه مندی گفت: من تنها 

زندگی می کنم و نمی توانــم اگر صبح آبی در 
منزلم هست، آن را برای طول شبانه روز ذخیره 
کنم، منزل خانواده ام هم در این شــهر نیست 
کــه به آنجا پناه ببرم؛ واقعاً باید با این وضعیت 

چه کنم؟
یکی از ســاکنین در محله گلزار همدان نیز به 
خبرنگار مهر گفت: منزل ما در طبقه هم کف 
اســت، اما آبی برای مصرف نداریم به نوعی که 
پنجشنبه هفته گذشته از ساعت ۱۴ بعدازظهر 
آبــی در منزل ما نبود، جمعــه هم حتی یک 
قطره آبی نیامد، چطور می شود با این وضعیت 
زندگی کرد؟ این شــهروند همدانی ادامه داد: 
من و همسرم ســن باالیی داریم و نمی توانیم 
آبــی را در ظرف های بزرگ از جای دیگری به 
خانه مان بیاوریم، متأســفانه درحالی که بارها 
تلویزیون مطرح می کند آب به همدان رسیده 
اما خبری از آب نیســت و ما واقعاً با مشکل و 

معضل روبرو هستیم.
معــاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری 
همــدان در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت 
آب همــدان با بیان اینکه با کار ســنگینی که 
به صورت شــبانه روزی انجام شد و تالش های 
مســتمری که در این عرصــه صورت گرفت و 

خوشبختانه آب تالوار به سه ایستگاه های پمپاژ 
یک، دو و سه رســیده و وارد مدار شده است، 
عنــوان کرد: این آب، روز پنجشــنبه به منبع 
کی تو )K۲( رســید و در انتقال آن مشــکلی 
نداشت.فرزاد تیموری اضافه کرد: روز ۵ شنبه 
جلسه ای برگزار شد و اساتید تصفیه آب شرب 
از وزارت نیرو که مســئولیت کشوری دارند به 
همدان آمدند و تیم فنی تشکیل شد.وی با بیان 
اینکه این تیم با حضور نمایندگان دانشگاه علوم 
پزشکی، وزارت نیرو و استاندارد تشکیل و قرار 
شد که نحوه کنترل کیفیت آب همدان را برنامه 
ریزی و دستورالعملی نیز در این راستا تدوین 
شــود، اضافه کرد: این کار شروع شده است و 
درحال حاضر آب تالــوار که در مخزن کی تو 
قــرار دارد با آب چاه خالقوردی مخلوط و وارد 
تصفیه خانه شهید بهشتی خواهد شد.تیموری 
خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمارم، این آب به 
تصفیه خانه شهرک بهشتی رسیده و در مسیر 
فرایند تصفیه آب قرار دارد.معاون امور عمرانی 
استانداری همدان با اشاره به اینکه این آب هم 
اکنون در تصفیه خانه اســت و پس از آنکه به 
استانداردهای بهداشــتی به لحاظ بهداشتی، 
سالمت و آرسنیک رسید، وارد شبکه می شود.

بمب فرونشست زمین زیر مدارس اصفهان

هنوز خبری از آب نیست

پیدا و پنهان آبرسانی در همدان


