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ایــــران زمین
روی خط انتخابات

اتفاقات روزهای ثبتنام انتخاباتي در استان ها

گ�روه اي�ران زمين با پايان یافتن مهلت نام نويس��ي از داوطلبان
نمايندگي پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري و نمايندگي دهمين دوره
مجلس ش��وراي اسالمي در سراسر کشور ،مس��ئوالن و منابع آگاه به ارائه
گزارش هايي درباره ترکیب و آرایش داوطلبان مبادرت کردند.
ëëتشکیل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی
«علي جمادي» رئيسکل دادگس��تري اس��تان بوشهر با اشاره به اينکه
شعبههاي ويژه رسيدگي به جرايم انتخاباتي در تمامي حوزههاي قضايي،
دادگاهها و دادس��راهاي استان براي رسيدگي س��ريع به جرايم انتخاباتي
ايجاد ش��ده ،اظهارداش��ت :آگاهس��ازي عمومي و توجيه ،ارشاد تشکلها،
کانديداها و مسئوالن ستادهاي انتخاباتي از اهداف فعاليتهاي ستاد ويژه
پيشگيري و رسيدگي به جرايم انتخاباتي است.درهمين حال ،حجتاالسالم
«محمدحس��ين روحييزدي» رئيس ش��وراي هماهنگي تبليغات اسالمي
اس��تان البرز نيز به تشکيل ستاد پيش��گيري از جرايم انتخاباتي به دستور
رئيس قوه قضائيه در استان اشاره و اظهار كرد :تاکنون  2شکايت به دليل
تخلفات صورت گرفته در راستاي تبليغات زودهنگام داوطلبان به اين ستاد
ارائه ش��ده و موارد ديگري نيز توسط مس��ئول حقوقي اين ستاد در حال
بررسي است.
ëëکثرت نامزدهای اصولگرایان در قم
شنيدهها حاکي از آن است ،در حالي آمار کانديداهاي انتخابات دهمين
دوره مجلس در استان قم نسبت به دوره قبل بيش از  142درصد افزايش
يافته که رقابت اصلي در اين دوره بيش��تر درونگروهي و بين اصولگرايان
اس��ت .با نگاهي به اسامي ثبتنام کنندگان در اين استان شاهد رقابت دو
طیف اصولگرايان میانهرو و تندرو خواهيم بود.
حجتاالسالم «محمدرضا آش��تياني» یکی از نمایندگان کنوني مردم
قم در مجلس در آس��تانه ورود به  76س��الگي ،مجدداً از قم نامزد ورود به
مجلس ش��د .با وجود اينکه شرط سني ورود به انتخابات مجلس  75سال
تمام اس��ت ،آش��تياني اين ش��انس را آورد که يک ماه و چند روز مانده به
 76س��الگي براي چهارمين بار متوالي شانس خود را براي ورود به مجلس
محک بزند.
ديگر کانديداي سرش��ناس و اصولگراي قم حجتاالسالم «علي بنايي
قمي» است که دبيري مجمع هماهنگی پيروان امام و رهبری استان قم را
نيز بر عهده دارد .وي در دوره نهم مجلس نيز کانديدا شده بود و با وجود
اينکه برخي از چهرههاي سرشناس جامعه مدرسين حوزه علميه قم از وي
حمايت کردند اما در فهرست جامعه مدرسين قرار نگرفت و نتوانست رأي
کافي براي ورود به مجلس را به دست آورد.
 ëëحضور اصالحطلبان در ميدان رقابت
البت��ه اصالحطلب��ان
ني��ز در ق��م ب��ه صحنه
آ مد ند  « .س��يد محمد
صحف��ي» مع��اون امور
مطبوعات��ي و تبليغات��ي
وزارت فرهنگ و ارش��اد
اس�لامي در دول��ت
اصالحات« ،غالمحسين
نادي» نماينده دوره اول
و دوم مجلس ش��وراي اس�لامي و عضو شوراي هماهنگي جبهه اصالحات
قم« ،داوود آقا محمدي» دبيرکل انجمن معلمان ايران و مديرکل آموزش
و پرورش اس��تان قم در دوره اصالحات و «محمدرضا اس��ماعيلي مقدم»
نماين��ده مردم قم در مجلس شش��م را ميتوان ش��اخصترين نامزدهاي
اصالحطلب در قم برشمرد .در صورتي که همانند دوره قبل جامعه مدرسين
الريجاني و آشتياني را در فهرست خود قرار دهد و جاي نفر سوم را خالي
بگذارد رقابت ديگر کانديداها تنها براي تصاحب يک کرس��ي مجلس باقي
ميماند .البته آنچه از تعدد نامزدها و چهرههاي شاخص ثبتنام کننده به
نظر ميرسد ،برگزاري انتخابات باشکوه با حضور حداکثري مردم است که
بار ديگر ميتواند اقتدار ملي و نظام اس�لامي را به اثبات برس��اند و تهديد
دشمنان را در هم بشکند.
ي
ëëغايبان بزرگ انتخابات مجلس در آذربايجانشرق 
تبري�ز -محم�د امين خوش نيت با اتمام مهل��ت ثبت نام براي
انتخابات مجلس ش��وراي اسالمي ،اکنون مرحله دوم که بررسي صالحيت
افراد ثبت نام کننده اس��ت ،فرارسيده است .اما آنچه بايد در مرحله اول به
آن توجه کرد نامها و چهرههايي است که مدتها پيش از اين شايعه حضور
ي بيشتر شنيده ميشد ،اما با پايان
آنان در عرصه انتخابات آذربايجانشرق 
مهلت ثبتنام ،خبري از حضورش��ان در انتخابات نيس��ت«.رضا رحماني»
رئيس کميس��يون صنايع و معادن و نماينده مردم تبريز ،آذرشهر و اسکو
در مجلس پس از سه دوره نمايندگي از ثبتنام در انتخابات مجلس دهم
خ��ودداري کرد .وي در دورههاي مجلس هفتم ،هش��تم و نهم در مجلس
ش��وراي اسالمي حضور داش��ت و در اين مدت به عنوان رئيس کميسيون
صنايع و معادن مجلس مشغول فعاليت بوده است .شنيدهها حکايت از آن
دارد که به احتمال زياد وی با پايان دوره نمايندگي در کارهاي اجرايي به
فعاليت خواهد پرداخت.
«محمدعلي سبحاناللهي» استاندار اس��بق آذربايجانشرقي در دوران
اصالحات يکي از همين چهرههاي مش��هور اس��ت که با صدور اطالعيهاي
ترجيح داد وارد گود انتخابات نشود .وي که منتسب به طيف اصالحطلبان
استان است پيش از اين سابقه چند دوره حضور در مجلس شوراي اسالمي
را در پرونده خود دارد.
«علي عبدالعليزاده» ديگر چهره سياسي استان است که از قضا او هم
روزگاري خلعت اس��تانداري آذربايجانشرقي را در دوران سازندگي بر تن
کرده است .پيش از اين ،خبرها حکايت از آن داشت که او نيز براي حضور
در کرسيهاي سبز بهارستان بيميل نيست ،اما وی يک روز مانده به پايان
مهلت ثبت نام با انتش��ار بيانيهاي انصراف خود را در عرصه انتخابات اعالم
کرد« .عباس فالح» نماينده مردم اهر و هريس در مجلس شوراي اسالمي
نيز نامزد انتخابات مجلس دهم نشد«.عيس��ي کالنتري» وزير کش��اورزي
دوران اصالحات و دبير ستاد احياي درياچه اروميه از ديگر چهرههايي بود
که پيشتر از او به عنوان يکي از کانديداهاي بالقوه از حوزه انتخابيه تبريز،
آذرشهر و اسکو ياد ميشد اما وی ترجيح داد کار سياست در قوه مقننه را
کن��ار نهاده و همه فکر و ذکر و توانش را بر احياي درياچه اروميه متمرکز
کند.در مورد کانديداتوري «مهرعليزاده» معاون اس��بق رياست جمهوري
پي��ش از اين ني��ز حرف و حديثهاي زيادي مطرح ب��ود .البته با توجه به
تش��ديد فعاليتهاي خبري اين چهره در ش��بکههاي اجتماعي و رسانهها
ثبت نام وي محتمل بود ،اما حوزه کانديداتوري وي کمي نامکشوف بود تا
اينکه باالخره مش��خص شد اين چهره سياسي اهل مراغه کانديدا شده اما
نه از استان آذربايجانشرقي ،بلکه از تهران!
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در بررس��يهاي بهعمل آمده توسط كارشناسان س��ازمان ميراث فرهنگي،
صنايع دس��تي و گردشگري كش��ور ،پرونده جنگلهاي ارس��باران از رقباي خود
پيش��ي گرفت تا بهعنوان نماينده ايران در س��ال  2017براي ثبت در فهرس��ت
ل به سازمان يونس��كو ارسال شود.به گزارش
ميراث طبيعي جهان ،بهمن امس��ا 
ايسنا« ،فرزين حق پرست» مديركل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
آذربايجانش��رقي در اين باره اظهار داشت :پرونده منطقه حفاظت شده ارسباران

پس ازيكسال پيگيري كارشناسان ونمايندگان سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع
دس��تي و گردشگري ،سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگلها و مراتع،
ماه آينده با هدف ثبت جهاني به يونسكو ارسال ميشود.
به گفته وي ،پس از بررس��يهاي به عمل آمده كليات س��اختار و تش��كيالت
مديريتي پرونده ارس��باران مورد تأييد قرار گرفت و اكنون آماده ارسال و ثبت در
فهرست آثار جهاني است.

طبق تأكيدهاي دولت بر احياي اين درياچه انجام ميشود

اصالح الگوي كشت براي احياي درياچه اروميه

اصالح الگوي كشت در مراغه همسو با احياي درياچه اروميه و آبهاي زيرزميني
منطقه ،زمينهاي براي مديريت مصرف صحيح آب ،افزايش توليد و حفظ اشتغال
اس�ت .اصالح الگوي كشت از هس�تههاي كليدي سند تدبير و توسعه شهرستان
مراغه اس�ت و با توجه به برنامههاي  25گانه س�تاد احياي درياچه اروميه ،تحقق
اين هسته كليدي از نيازهاي اصلي براي مصرف بهينه آبهاي كشاورزي در این
افزايش توليد و اشتغال
«محمد نريماني» معاون سازمان مدير جهاد كشاورزي مراغه در ميزگرد ايرنا در اين زمينه ،مهم ترين
ه��دف از اصالح الگوي كش��ت را حفظ آب و خ��اك ،مديريت مصرف آب و جلوگيري از توس��عه بيرويه
باغها در اين شهرس��تان عنوان كرد و با اش��اره به برداشت بيرويه و غيرمجاز از آبهاي زير زميني در اين
شهرس��تان ،اظهار داش��ت :از ديدگاه اين دستگاه ،افراد بدون مجوز استفاده از آبهاي زير زميني ،كشاورز
محسوب نميشوند بلكه افراد متخلفي هستند كه ازقانون تبعيت نميكنند ودر اين راستا جهاد كشاورزي
با همكاري مديريت منابع آب منطقهاي بدنبال س��اماندهي چاههاي غيرمجاز وسوق دادن بهره برداران به
سمت مديريت بهينه مصرف آب است .هيچ كدام از اشخاصي كه باغها را به صورت بيرويه توسعه دادهاند،
از هيچ نهادي از جمله جهاد كشاورزي و مديريت امور منابع
آب منطقه درخواس��ت مجوز نكرده و غيرقانوني به اين كار
دس��ت زدهاند و اين اقدام آن��ان موجب تخريب منابع آب و
خاك اين شهرستان شده است .براي اصالح الگوي كشت و
توليد محصول سالم بايد در راستاي تغيير روشهاي كاشت،
داش��ت و برداشت ،اس��تفاده از ارقام با نياز آبي كم و ميزان
توليد بيش��تر و در نهايت افزايش ميزان اش��تغالزايي تالش
جدي ك��رد .در  4دهه گذش��ته ،افزايش جمعيت و صنايع
موجب ش��ده كه ميزان خاك بهرهبرداري كشاورزي كاهش
و آب م��ورد ني��از و مصرفي نيز افزايش ياب��د .وزارت جهاد
كشاورزي هم مانند گذشته كه عهده دار تأمين امنيت غذايي
است ،در اين مدت توانسته با همت محققان در مؤسسههاي
تحقيقاتي ،ميانگين توليد محصوالت كش��اورزي را از 300
كيلو در هر هكتار به يك هزار و  500كيلوگرم برساند.
ëëهدر رفت آبهاي زير زميني
«عبداهلل فرماني» مدي��ر امور منابع آب منطقهاي مراغه
نيز در اين ميزگرد گفت :گس��تره تعادل بخشي آبهاي زير
زميني بهصورت كشوري بوده چراكه بسياري از آبهاي زير زميني به تاراج رفته و اگر اين روند در  10سال
آينده ادامه داش��ته باشد چيزي بهعنوان آب زيرزميني در كشور وجود نخواهد داشت .آبهاي زير زميني
از منابع استراتژيك بوده كه بايد در مواقع بحراني و خشكسالي شديد ،براي آب شرب و كاربريهاي مهم
اس��تفاده ش��ود .وي يادآوري كرد :با توجه به وضعيت درياچه اروميه ،روند خشكسالي اين درياچه ،عمده
فعاليتهاي حوزه آب و خاك اين شهرس��تان را با وجود اينكه از حوضههاي مس��تقيم آبريز آن نيس��ت،
تحتالشعاع قرار داده است .مسئوليتهايي كه توسط وزارت نيرو ،شركت مديريت منابع آب ايران و ستاد
احياي درياچه اروميه در قالب برنامههاي  25گانه احياي درياچه و مديريت منابع آبي ترس��يم ش��ده در
راستاي تعادل بخشي آبهاي زير زميني و اصالح الگوي كشت است .مدير امور منابع آب منطقهاي مراغه
اضافه كرد :اين شهرس��تان هماكنون داراي  3هزار و  610حلقه چاه مجاز و  4هزار حلقه چاه غيرمجاز در
نگاه خوشبينانه است .براين اساس طرح تعادل بخشي آبهاي زير زميني و احياي درياچه اروميه ،وظايف
اين سازمان را دوچندان كرده تا براي تحقق اين مهم در راستاي ساماندهي رودخانهها و نصب كنتورهاي
هوشمند و حجمي براي چاههاي مجاز اقدام كند.

تبريز ميزباني شايسته براي جهان اسالم

تبري�ز -خبرنگار «ايران»تبريز در سايه همراهي و همکاري
تنگاتنگ مردم و مسئوالن ميزباني شايسته براي جهان اسالم خواهد
بود«.فرزين حق پرس��ت» مديرکل ميراث فرهنگي ،صنايع دس��تي
و گردش��گري آذربايجان ش��رقي با تأکيد بر تأمين زيرس��اختهاي
گردش��گري براي ميزباني گردشگران کش��ورهاي اسالمي ،خواستار
همراه��ي و همکاري تنگاتنگ مردم و مس��ئوالن ش��د و به تش��ريح
چگونگي نامزدي تبريز در نهمين اجالس وزيران گردشگري سازمان
همکاري اس�لامي پرداخت و گفت :پروندهاي از مس��تندات توس��ط
اداره کل آماده و به س��ازمان مرکزي ارس��ال شد و در نهايت تبريز و
ي��زد نماينده ايران دراين داوري بودند که تبريز بهعنوان ش��هر نمونه
گردش��گري سال  2018انتخاب شد.وي اين انتخاب را رويدادي مهم
خواند و آن را زمينه س��از رونق گردشگري کشور و استان دانست و با
اشاره به اينکه تبريز ميزباني شايسته براي جهان اسالم خواهد بود ،بر
تأمين زيرساختهاي گردشگري براي ميزباني گردشگران کشورهاي
اسالمي تأکيد کرد.

شهرستان است.
با توجه به اينكه آب رودخانههاي مراغه به درياچه اروميه سرازير ميشود و طبق
تأكيدهاي دولت بر احياي اين درياچه ،لزوم استفاده از روشهاي نوين كشاورزي
در تمامي حوضههاي آبريز اين درياچه احس�اس ميشود و مراغه نيز از اين مهم
مستثني نيست.

افزایش چاه های غیر مجاز عامل خشک شدن برخی دشت های کشور
فرماني ،ادامه داد :در دولتهاي گذشته براي مقابله با بيكاري و تحريمها ،برنامههاي ناشيانهاي در قالب
كارگروه توس��عه بخش كشاورزي راهاندازي ش��د و نتيجه آن افزايش چاههاي غيرمجاز كشور از  150هزار
به  450هزار حلقه بوده كه اين مس��أله منجر به خش��ك ش��دن برخي دشتهاي كش��ور شد .وي ،دشت
كرمان ،بندرعباس ،خراس��ان رضوي و همدان را از جمله دش��تهاي خشك شده كشور اعالم كرد و يادآور
ش��د :هماكنون دشتهاي خطه آذربايجان شامل آذربايجانهاي شرقي ،غربي و اردبيل در كشور نيز داراي
توان کمی بوده كه در معرض خطر هستند .این مقام مسئول انسداد و پركردن چاههاي غيرمجار را ازديگر
برنامههاي مش��ترك اين مديريت و جهاد كش��اورزي عنوان كرد و افزود :از سال  90تا  126 ،93حلقه چاه
غير مجاز مسدود شده ،اما از تير ماه امسال موفق به انسداد
و پركردن  120حلقه چاه شدهايم كه اين آمار در مقايسه با
آمار س��الهاي گذشته نشانگر جديت اين دستگاهها در اين
امر اس��ت .وي ،رس��يدن به آمار انس��داد بيش از  600حلقه
چاه تا پايان سال آينده را از اهداف مهم ملي اين اداره اعالم
و خاطرنش��ان كرد :امسال ش��ركت مديريت منابع آب ايران
بدنبال انسداد  7هزار حلقه چاه غيرمجاز بوده كه از اين تعداد
تاكنون يك هزار مورد آن در آذربايجان شرقي مسدود شده
و اداره كل منابع آب بدنبال رس��يدن اين آمار به يك هزار و
 500حلقه است.
ëëتصرف اراضي ملي
فرمان��ي ،از بيش��ترين پيش��روي اراضي زراع��ي در اين
شهرستان بعد از سالهاي  82به سمت باال دستهاي حريم
رودخانهها خبر داد و يادآور ش��د :هماكنون پيشروي اراضي
زراعي به دامنههاي كوه س��هند نيز رسيده به طوري كه در
حاش��يه رودخانه «م��ردق چاي»  3ه��زار و  750هكتار باغ
توس��عه يافته است .در برخي موارد هم مشاهده ميشود كه
افراد غيربومي روستاها ،باغها راخريداري و بيرويه توسعه ميدهند و كشاورزان بومي منطقه نيز با مشاهده
اين موارد ،تحريك ميشوند و اقدام ميكنند .اين درحالي است كه اين توسعهها در عرصه كشاورزي بدون
اينكه مجوزي ازسوي جهاد كشاورزي و امور آب منطقهاي صادرشود ،انجام شده و در اين اقدام ،زمينهاي
ديم را به باغ سيب تبديل و سپس اقدام به حفرچاه غير مجاز ميكنند .مدير امور منابع آب منطقهاي مراغه
يادآور شد :هيچ گونه آب سطحي سرگرداني در منطقه وجود نداشته و تمامي آب مورد نياز باغهاي غيرمجاز
از محل برداشت آبهاي زير زميني تأمين ميشود.
ëëممنوعيت واگذاري اراضي ملي
«علي مكرمي وند» رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري مراغه نيز با بيان اينكه واگذاري هرگونه اراضي
ملي در دولت تدبير و اميد ممنوع اعالم شده ،گفت :طرح توسعه اراضي كشاورزي در گذشته ،الگويي به برخي
مردم داده بود كه به نحوي منابع طبيعي را خريداري و تصرف كنند .اين اداره هماكنون با توجه به ممنوع
اعالم شدن هرگونه واگذاري و برخورد شديد با تصرف كنندگان ،موفق شده از سال  90تاكنون  195هكتار
از اراضي تصرف شده را خلع يد كند.

تأمین اعتبارات مصوبات سفر رئیس جمهوری به بوشهر

تاکن��ون ی��ک هزار و 860میلی��ارد ریال از اعتب��ارات مصوب
پروژه های س��فر دی ماه سال گذش��ته رئیس جمهوری و کاروان
دولت تدبیر و امید به استان بوشهر تأمین شده است.
ب��ه گزارش ایرنا« ،محمد حس��ن باس��تی» مع��اون امورعمرانی
استانداری بوشهر در نشست شورای اداری استان افزود :در سفر سال
گذشته رئیس جمهوری و هیأت دولت به استان بوشهر  6هزارو 200
میلیارد ریال اعتبار برای اجرای  11پروژه تعهدی مصوب شد که از
این میزان  2هزار و  160میلیارد ریال به اس��تان ابالغ و از این رقم
نیز  86درصد (معادل یک هزارو  860میلیارد ریال) در اختیار استان
قرار گرفته اس��ت .براساس برنامه ریزی انجام شده از  2هزار و 483
پروژه مصوب اس��تان بوشهر تا پایان امسال باید  598پروژه به بهره
برداری برس��د .برای تکمیل این پروژه ها که شامل طرح های نیمه
تمام سال های گذش��ته از جمله ورزشگاه  15هزار نفری ،دانشکده
های معماری و فنی و مهندس��ی بوشهر و بیمارستان «دیر» است،
امسال  3هزار و  200میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

ورود سامانه بارشي به کشور از روز چهارشنبه

سازمان هواشناسي از ورود سامانه بارشي ديگري از سمت غرب
به کشور ،در مناطقي از غرب و جنوب غرب کشور از روز چهارشنبه
خبر داد«.احد وظيفه» مديرکل پيشبيني و هشدار سريع سازمان
هواشناسي کشور در اين باره گفت :با ورود سامانه بارشي به کشور
بارشها در مناطق مذکور آغاز خواهد شد.
وي به برقراري جوي پايدار در اغلب نقاط کشور تا فردا سهشنبه
اش��اره کرد و افزود :اواسط اين هفته با توجه به انباشت آاليندهها
و همچنين پايداري و س��کون نسبي جو ،هواي شهرهاي صنعتي
و پ��ر جمعيت ته��ران ،کرج ،اراک ،قم ،اصفه��ان و تبريز غبارآلود
پيشبيني ميش��ود.وظيفه ،در مورد وضعيت هواي استان تهران
نيز اظهار داش��ت :آسمان تهران امروز دوش��نبه صاف ،در پارهاي
نق��اط همراه با غب��ار محلي و با حداکثر و حداق��ل دماي  10و 2
درجه خواهد بود.
همچنین  5ميليارد ريال خسارت بر اثر بارندگيهاي چند روز
گذشته به تأسيسات برق استان هرمزگان وارد شده است.

كودكان مسجدسليمان به سختي نفس ميكشند
مسجدس�ليمان  -هوش�نگ فرجي بوي تن��د نفت و گاز در
مناطق ناامن مسجدس��ليمان و بروز بيماريهاي تنفس��ي در مناطقي
چون «كوي نفت خيز»« ،پش��ت برج» و «س��ي برنچ» سالهاست كه
تبديل به يك مش��كل اساسي براي حدود  5هزار خانوار ساكن در اين
محلهها شده است.
«اشرف س��لطانی» فرهنگي و ساكن قبلي «سي برنچ» به «ايران»
ميگويد :تا چند سال پيش در اين منطقه زندگي ميكرديم ،اما طبق
توصيه پزشك معالج فرزندانم را كه نسبت به آلودگي و بوي تند نفت و
گاز آلرژي داشتند ،از «سي برنچ» خارج كرديم.
«درويش��علي ش��هبازي» راننده تاكسي س��رويس هم كه يكي از
ساكنان «سي برنچ» اس��ت ،ميگويد :درسال  86كارشناسان نفتي به
ما ابالغ كردند كه محل س��كونتمان ناامن و غير قابل زندگي اس��ت و
بايد آنجا تخليه شود ،اما با وجود درآمد كم و داشتن كودكي 4ساله كه
به بيماري خوني مبتال ش��ده توان انتقال خانوادهام را به منطقه امنتر
ندارم« .فاطمه اكبري» دانشآموز كالس چهارم دبستان نيز ميگويد:
هر شب در خواب دچار تنگي نفس ميشوم و هر هفته بايد به پزشك
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مراجعه كنم.
«بهارآقا اكبري» 55س��اله هم ميگويد :منزلم دچار ترك خوردگي
شده و شهرداري نيز به دليل اينكه «سي برنچ» جزو مناطق آلوده است
اجازه تعميرات نميدهند .يكي از مديران و كارشناس��ان ارش��د نفتي
نيز كه نخواس��ت نامش ذكر ش��ود ،با اعالم اين مطلب كه حق با مردم
س��اكن در مناطق ناامن است ،ميگويد :در سال  85در مناطقي چون

«كوي نفت خيز»« ،پشت برج» و «سي برنچ» اعتباراتي حدود  2تا 3
ميليارد توماني كه در چند نوبت انگش��ت ش��مار اعطا شد حدود 440
واحد مس��كوني در اين مناطق خريداري ،تخريب و تس��طيح شد.اين
كارشناس نفت ميافزايد :پس از جلسات مكرر بين استانداري و شركت
نفت تصويب ش��د اس��تانداري به عنوان متولي امر ،س��ازمان مسكن و
شهرس��ازي به عنوان نماينده و بنياد مسكن به عنوان مجري طرح و با
نظارت استانداري خوزستان كار ساخت  5هزار واحد مسكوني عملياتي
و پس از اتمام اين واحدها توس��ط ش��ركت نفت به ساكنان شناسايي
شده تحويل شود كه متعاقب اين مصوبه از سال  86شروع و تاكنون نيز
 300واحد از منازل بلوكهاي نيمه تمام «هوانيروز» در ورودي ش��هر
مسجدسليمان كه براي فاز اول اين امر در نظر گرفته شده بود بهسازي
و تعمير اختصاص يافت.
اما متأسفانه  4هزار و 700واحد مسكوني كه جزو مطالبات مناطق
آلوده بود از دستور كار سازمان مسكن و شهرسازي خارج و از آن هنگام
تاكنون 120ميليارد تومان تزريقي وزارت نفت به استانداري خوزستان
در پردهاي از ابهام باقي مانده است.

ایران و مردم

قطع  6درخت كهنسال
در مدارس قائمشهر
به دليل كمبود بودجه!
 6درخت كهنسال بدليل كمبود
بودجه در يكي از مدارس روستايي
شهرستان قائمشهر مازندران قطع
شد.
ب��ه گ��زارش ايس��نا ،مدرس��ه
 2ش��يفته «ابوريحان» و«والفجر»
روس��تاي «حاجيكال» در باالتجن
قائمشهر قرار دارد 6 .اصله درختي
كه در س��ال  62در حياط مدارس
مذكور كاش��ته ش��ده بودند در روز
جمع��ه  4ديماه  94بدليل كمبود
بودجه مدرسه ،به طور كامل بريده
شدند.
اي��ن  6اصل��ه صنوب��ر توس��ط
آم��وزش و پ��رورش ب��ه مزاي��ده
گذاش��ته ش��د و  5تن چوب از آن
به دست آمد.
اين درختان به دس��ت بچههاي
ابتدايي در س��ال  62كاش��ته شد
و ت��ا چن��د روز پیش ه��ر درخت
ب��ه بلن��دي  20مت��ر بود ك��ه به
هم��راه محيط مدرس��ه ،خاطرات
روزهاي س��خت بچههاي روستاي
دهس��تان باالتج��ن را ي��ادآوري
ميك��رد وهماكنون بع��داز  3دهه
بدليل كمبود بودجه براي هميش��ه
از بين رفت« .سيد محمد رسولي»
رئيس آموزش و پرورش قائمش��هر
در خصوص علت بريده ش��دن اين
درختان كهنس��ال كه ميتوانست
بهعن��وان ميراث��ي مان��دگار براي
آين��دگان باقي بمان��د ،گفت :مدير
 2مدرس��ه ب��ا مج��وز آم��وزش و
پرورش اي��ن درختان را قطع كرده
و هي��چ مدرس��هاي ب��دون مجوز
درختان را قطع نميكند.

کمبود اعتبار براي آسفالت
معابر شهر بم

گ�روه اي�ران زمي�ن در
مطلبي با عنوان «بم ،اس��توارتر از
ديروز چش��م به آين��ده دارد» که
در مورخ پنج��م دي ماه در صفحه
چهارده روزنامه ايران منتش��ر شد،
جمل��ه «عليرضا رياضي» ش��هردار
ب��م بدين صورت صحيح اس��ت که
«ش��هرداري بم با کمب��ود يا نبود
اعتبار براي آس��فالت ک��ردن معابر
مواجه اس��ت و عم��ده درآمدهاي
ش��هرداريها از مح��ل ع��وارض
ساختماني است ،اما چون ساخت و
سازهاي بم در جريان بازسازيهاي
پ��س از زلزل��ه تکمي��ل ش��ده و
مراجعات مردم به ش��هرداري براي
ص��دور پروانههاي س��اختماني کم
است ،در نتيجه درآمد زيادي عايد
شهرداري نميشود.
در سال  94بودجه شهرداري بم
بالغ ب��ر  40ميليارد تومان بوده که
عمدتاً از محل ارزش افزوده منطقه
ويژه اقتص��ادي ارگ جديد حاصل
ش��ده و اين رقم کفاف اداره شهر و
آسفالتريزي معابر را نميدهد».
رياضي يادآور ميشود :شهرداري
ب��راي اينکه بتواند خدماترس��اني
مطلوبي به شهروندان داشته باشد،
در  4س��ال آينده ،هر سال به 100
ميلي��ارد تومان بودجه ني��از دارد.
جال��ب اينکه ب��م داراي  2کارخانه
مجهز توليد آس��فالت ،يک مخزن
بزرگ قي��ر و تمامي ماش��ينآالت
الزم براي آس��فالت معابر است ،اما
به گفته ش��هردار ،نبود بودجه مانع
استفاده از اين شده است.

گزارش مصور

عکس :محمد هاشمي نسب

عکس :محمد آقابابایی  -ایسنا

عکس  :امیر صادقی  -ایسنا

چهارطاقی متعلق به دوران ساس��انی در روس��تای «دستجرد جرقویه»
اصفهان

عکس :عرفان کرمی  -ایسنا

موزه میراث روس��تایی گیالن،
نخستین اکو موزه ای است که به
معرفی زندگی مردم در فضای باز
در پارک جنگلی «سراوان» رشت
می پردازد.

ش
«یعقوب عبدی شهسواری» بافنده تبریزی ،به دلیل مشکالت ،تابلوفر 
شهدای دفاع مقدس ،مفاخر و مشاهیر ایران را در پارکینگ خان ه اجارهایاش
نگهداری میکند.

مردم ایران زمین برای گرم کردن< بیخانمانها> در زمس��تان ،دست به
ابتکار جالبی با عنوان «دیوار مهربانی» زده اند.

