سهشنبه  28فروردین1397

شماره5154

۴

اجتماعی

استخدام سه هزار و  ۲۰۰استادکار و هنرآموز در سال ۹۷

معاون وزیر آموزش و پرورش از استخدام  ۳هزار و  ۲۰۰استادکار و هنرآموز در سال ۹۷
خبر داد .به گزارش ایلنا ،علی زرافشان درباره وضعیت نیروی انسانی در پایه دوازدهم
گفت« :ما در پایه دوازدهم به  ۱۶هزار هنر آموز و  ۱۴هزار معلم برای دروس عمومی نیاز
داریم .شرایط در مناطق مختلف متفاوت است به طوری که ممکن است در یک منطقه
مازاد و در منطقه ای دیگر کمبود نیرو باشد».

محیط زیست
نام ه مجمع نمایندگان یزد به روحانی

دولت بر مقوله آب
اعمالحاکمیتکند

اعضای مجمــع نمایندگان اســتان یزد در
نامهای به رییسجمهوری خواستار رسیدگی
به حوادث اخیــر و اخالل در روند تامین آب
شــرب مردم استان شــدند .به گزارش ایلنا،
مجمع نمایندگان اســتان یزد در نامهای به
حجتاالسالم حسن روحانی رییسجمهوری
بــه بیان نکاتی درمورد حوادث اخیر و اخالل
در روند تامین آب شــرب مردم این اســتان
پرداختند .محمدرضا تابش نماینده اردکان،
سیدابوالفضل موســوی بیوکی نماینده یزد،
کمــال دهقانی فیروزآبــادی نماینده تفت و
میبد و همچنین محمدرضا صباغیان بافقی
نماینــده مهریز و بافق بهعنــوان  ۴نماینده
اســتان یزد با تهیه و امضای این نامه ،تاکید
کردند« :همانگونه که اســتحضار دارید طی
یک ماه گذشــته ســهبار شــبکه انتقال آب
آشــامیدنی به استان یزد در شــرق استان
اصفهان قطع گردیده است که در حال حاضر
آب شهری مستقیماً از آب چاههای کشاورزی
که برای شرب مناسب نیست ،تامین میشود
و در صــورت قطعی آب انتقالی این وضعیت
بــرای یک و نهایتاً برای دو ماه دیگر میتواند
برقرار باشــد ».نمایندگان استان یزد تصریح
کردهاند« :آب آشامیدنی مردم شریف و فهیم
یــزد از محل آبهای جاری در تونل  ۱و  ۲و
 ۳کوهرنگ و تونل چشــمه لنگان که به سد
زاینده رود ریخته میشــود ،تامین میگردد
و «فقط از اســتان اصفهان عبور میکند» اما
به دلیل خشکســالیهای اخیر و عدم امکان
بهرهبرداری کشاورزان شرق استان اصفهان از
آب زایندهرود نسبت تخریب شبکه انتقال برق
و همچنین ایستگاههای پمپاژ اقدام میشود تا
از این محل آب برای کشاورزان تهیه شود».
در ادامه تاکید شده است« :مردم یزد از مسئوالن
جمهوری اســامی اعم از دولت و مجلس و
قوه قضاییه سوال مینمایند با توجه به اینکه
معادن موجود در اســتان نزدیک به نیمی از
سنگ آهن مورد نیاز کشور را تامین میکند،
اگر معامله شبیه آنچه با خط انتقال آب انجام
میشــود ،صورت گیرد چه وجهی دارد؟ اگر
دولــت نتواند امنیت عبــور آب و تامین آب
آشــامیدنی مردم استان یزد را تامین نماید و
روی مقوله آب اعمال حاکمیت ننماید ،تلویحاً
به مردم اســتان یزد اجازه میدهد تا خود از
ذخایر معدنی که متعلق به مردم شریف ایران
اســت صیانت نماید و این امر حاکمیت ملی
را مخدوش میسازد ».نمایندگان استان یزد
تصریح کردهاند« :سعی ما بر این بوده و هست
تا این اتفاق نیفتد ».در ادامه نامه آورده شده
اســت« :حوادث اخیر از ســه نظر قابلتامل
اســت و باید مورد پیگیری قــرار گیرد؛ اول
نقش دولت در تامین امنیت (چه در ســطح
شــورای تامین اســتانهای اصفهان ،یزد و
یا شــورای امنیت کشور) ایفا و برقراری نظم
و امنیت بهعنوان شرط الزم هرگونه فعالیت
اجتماعی و اقتصادی جاری شــود؛ دوم عدم
اجــرای تصمیمات و سیاســتهای اجرایی
نظام و جلوگیری از خدشه وارد آمدن به آن؛
حاکمیت ملی را متزلــزل کرده و در صفوف
متحد مردم انشقاق به وجود میآورد که باید
تمهیدات الزم را اندیشــید؛ سوم مماشات با
ناامنیهای اخیر که جرم مشهود بوده و اموال
عمومی و دولتی را مورد تخریب قرار میدهد،
میتوانــد در آینده بدآموزی در ســطح ملی
داشــته باشد و تنشهای مشابه در حوزه آب
و غیره را دامن بزند».
گفتنی اســت ،رونوشــتی از این نامه برای
روسای قوای مقننه و قضاییه نیز ارسال شده
است.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

خبرتلگرامی
Dجمال الدین برجی ،مدیر آموزش
و پرورش شهرستان اسالم آباد غرب
ِ
وضعیــت کودکی که
درباره آخرین
امروز قربانی اسیدپاشــی شد ،اظهار
داشت« :این دانش آموز  ۱۱سال داشته
و در پایه ششم تحصیل میکند و صبح
هنگام خروج از خانه ،مورد تعرض ۲نفر
قرار گرفت .در حال حاضر جراحی بر
روی بدن این دانش آموز انجام شده
و خوشبختانه چشمان او سالم است و
آسیبی ندیده ،عمل موفقیت آمیز بوده
و پزشک نسبت به شرایط کودک ابراز
امیدواری کرده است /».ایلنا
Dیزدان مهر ،رئیــس صندوق رفاه
دانشــجویان از آغــاز پرداخت وام
شهریه در نیمسال دوم سال تحصیلی
 ۹۶-۹۷برای دانشجویان شهریه پرداز
(نوبت دوم) در تمامی دانشــگاهها و
مراکز آمــوزش عالی خبرداد و گفت:
«با تخصیص مبلغ  ۴۶۰میلیارد ریال
از محل اعتبارات اختصاصی صندوق
رفاه دانشــجویان ،طرح پرداخت وام
شهریه برای دانشجویان شهریه پرداز
دانشگاههای دولتی ،آزاد اسالمی ،پیام
نور ،جامع علمی کاربردی ،فنی و حرفه
ای ،مراکز غیرانتفاعی و مراکز وابسته
به دستگاههای اجرایی آغاز شد/».ایلنا
Dرضوان حکیم زاده ،معاون آموزش
ابتدایی وزارت آمــوزش و پرورش با
بیان اینکه اکنــون در دوره ابتدایی
 ۲۹۳هــزار و  ۳۶۶دانش آموز داریم
گفت« :آمــار کل دانش آموزان اتباع
 ۳۲۲هزار و  ۴۵۰نفر اســت .این در
حالیســت که  ۵۰۰۰تن از کودکان در
سنین پیش دبســتانی نیز از اتباع
هستند؛ از مجموع دانش آموزان اتباع،
 ۹۱درصد اتباع افغانستان هستند ».به
گفته حکیم زاده ۵۵۰۰ ،کودک اتباع
فاقد اوراق هویتی در ســال گذشته
جذب شدند/.ایسنا
Dعلیرضا قنادان ،مدیرعامل سازمان
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر
تهران گفت« :مهمترین موضوعی که
در دوران مدیریت شهری جدید عنوان
ماموریت و شــعار اصلی سال انتخاب
کرده ایم ،مدرن سازی تاکسیرانی در
تهران است و  ۱۰هزار خودروی تاکسی
در صف نوسازی قرار گرفتهاند/.ایلنا
Dمهرداد میرســنجری ،کارشناس
ژئوپلیتیک با اشاره به اینکه یکپنجم
کل چاههای غیرمجاز کشور در اطراف
دریاچه ارومیه است ،گفت« :بسیاری
از این چاهها دارای مصارف خصوصی
اســت و ســتاد احیا کوچکترین
برنامهای برای بستن آنها اجرا نکرده
اســت .یکی از دالیل اصلی و کمتر
رســانهای شــدن پایین رفتن تراز
آبهای زیرزمینی دریاچه ارومیه حفر
بیرویه چاههای عمیق و نیمه عمیق
در حوزه آبریز دریاچه ارومیه است .بنا
به گزارش ستاد احیای دریاچه ارومیه،
تعداد این چاهها به حدود  88000چاه
میرسد .که تقریب ًا نیمی از این تعداد
یعنی بالغبــر  40هزار چاه غیرمجاز و
فاقد مجوز هستند /».فارس

شهری

سمپاشیگونههایگیاهی
معابرقلبپایتخت

معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه  6از سمپاشی گونههای گیاهی معابر
قلب پایتخت در راستای طرح کنترل آفات خبر
داد و گفت « :باتوجه به شــیوع آفات مکنده
از جمله شــته روی درختان و درختچهها که
درختان عموما در فصل بهار میزبان این آفت
هســتند ،اقدام به سم پاشی با سموم گیاهی
(ژل گیاهــی یا صابون حشــره کش) شــده
اســت ».به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه ،6افشین خدامی همچنین توضیح داد:
«با توجه بــه آغاز فصل بهــار و متعاقب آن
افزایش مراجعات شهروندان به بوستانها برای
برای گذران اوقات فراغت ،روشنایی بوستانها و
تقویت نورپردازی در دستور کار قرار گرفته و در
همین راستا بهبود نور پردازی فضای سبز بلوار
گلها به انتها رسیده است ».خدامی همچنین به
احداث چندین باغچه در نقاط مختلف منطقه
اشــاره کرد و گفت« :احداث باغچه در ضلع
شــمالی میدان هفت تیر با کاشت گونههای
درخچه بربریس و پیراکانتا در حال انجام است
و گلکاری فصلی بوستانهای محلی معابر نیز به
صورت مســتمر انجام میگیرد ».معاون امور
شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 6از
لوله کشــی آبیاری فضای سبز خیابان شهید
بهشتی خبر داد و گفت« :برای اجرای عملیات
آبیــاری مکانیــزه در این معبر بــه ۱۵۰متر
لولهگذاری اقدام شده است».

طرح ترافیــک جنجالی تهران که پــس از حرف و
حدیثهای فراوان به تصویب شــورای شهر رسیده
و برای اجرا به شــهرداری ابالغ شــده است ،پشت
چراغقرمز دیوان عدالت اداری قرار گرفت .به گزارش
فارس ،شنیدهها حاکی از این است که طرح ترافیک
جنجالی تهران که پس از حرف و حدیثهای فراوان به تصویب
شــورای شهر رســیده و برای اجرا به شــهرداری ابالغ شده ،به
دلیل برخــی مغایرتهای قانونی از جمله افزایش بی ســابقه و

احتمال لغو طرح ترافیک جدید در دیوان عدالت

چندینبرابری عوارض برای برخی گروههای هدف،
در دســتور کار کمیسیون تخصصی شهرداریهای
دیوان عدالــت اداری قرار گرفته اســت و احتمال
صدور دســتور موقت توقف اجرای آن نیز میرود.
دیوان عدالت اداری شــهریور ماه ســال گذشــته
مصوبه شــورای اسالمی شهر تهران در خصوص افزایش عوارض
طرحترافیک ســال  95نســبت به ســال  94به دلیل افزایش
80درصد عوارض که مخالف ماده  77اصالحی قانون تشکیالت،

وظایف و انتخاب شوراهای اســامی کشور و انتخاب شهرداران
و بیش از نرخ تورمی اعالم شــده توســط بانک مرکزی بوده را
باطــل اعالم کرد ،اما طــرح جدید ترافیک تهــران برای برخی
گروهها افزایش 400درصدی دارد .این در حالی است که هشتم
اسفندماه سال 96قاضی ناصر سراج ،رئیس سازمان بازرسی کل
کشور در جمع خبرنگاران در خصوص «ورود سازمان بازرسی به
موضوع طرح ترافیک خبرنگاران» ،گفت« :سازمان بازرسی در این
قضیه وارد شده و پرسنل ما در آنجا حضور دارند».

موج ناگهانی بارندگی و هوای سرد در مناطق کوهستانی کشور

شادمانیمردم
ناخرسندیکشاورزان

درسرمازدگی اخیر که «جبههای» نام دارد ،یک توده هوا وارد کشور میشود
اما راهکار آنچنانی برای مواجهه با آن وجود ندارد

آفتاب یزد -گــروه اجتماعی :بهار امســال با
به ارمغــان آوردن باران و بــرف همه را غافلگیر
کرد .عدهای با شــروع بارندگیها به خیابانها یا
طبیعــت رفته و به نوعی این اتفاق فرخنده را در
شرایطی که امسال شاهد
برف و مصائب کشاورزان
کاهش محسوس بارندگی در حال حاضر بســیاری از محصوالت
اما در میان همه اتفاقات
و افزایــش خشکســالی
در کشــور بودیم ،جشن کشــور به ویژه گندم ،کلزا و جو در رخ داده ،عــد ه دیگــری
گرفتنــد .از طــرف دیگر مرحله تشکیل گل و دانهدهی هستند چون کشاورزان که با آغاز
تعطیــل ،و عواملی میتوانند بر این محصوالت موج گرما در اسفندماه96
مدارســی
شــاهد شــکوفه دادن
جادههای شمالی لغزان و
زراعی اثر سوء بگذارند
درختانشــان بودنــد با
برق مناطقــی چون البرز
سرد شدن ناگهانی هوا و
هم قطع شــد .همچنین
شوک به درختان حاال در انتظار برآورد خسارت و
این بــرف و باران ناگهانی موجب مفقود شــدن
از بین رفتن محصوالتشان هستند .برای بررسی
تعدادی از عشــایر خوزستان که در حال ییالق و
خســارات احتمالی که بارش بــرف و باران روی
قشالق بودند نیز شد.
دست کشاورزان و محصوالتشان خواهد گذاشت
برف بهاری در کشور
با رئیس اداره هواشناســی کشــاورزی کشور به
توگو پرداختیم.
گف 
سازمان هواشناســی هم یکشنبهشب این سرما
مسعود حقیقت ،رئیس اداره هواشناسی کشاورزی
را پیشبینــی و اعالم کردهبــود« :از اواخر وقت
کشور درخصوص خساراتی که ممکن است در اثر
همزمان با کاهش دما بارش برف بیشــتر مناطق
ســرمای هوا ،بارندگی برف و باران بر محصوالت
کوهســتانی اســتانهای کردســتان ،زنجــان،
کشــاورزی وارد شــود ،به خبرنــگار آفتاب یزد
قزوین ،البرز و تهران را ســفیدپوش خواهد کرد
گفت« :در بســیاری از نقاط مرتفع کشور مانند
و احتمال سفیدپوش شدن قسمت شمالی شهر
اســتانهای البرز ،قزوین ،تهران ،شهرستانهای
کرج و نوار باریک شمال شــهر تهران نیز وجود
فیروزکوه و دماوند شــاهد بــارش برف و باران و
دارد .این گستردگی ســرما و بارش برف در این
کاهش محسوس دما بودهایم .روزهای آینده هم
زمان از ســال کمسابقه است .روز دوشنبه نیز در
در دیگر مناطق البرز و زاگرس شــاهد بارندگی
جنوب کردستان ،کرمانشاه ،مرکزی ،نیمه جنوبی
و کاهــش دمای هــوا خواهیم بود .در ســازمان
همدان ،تهران ،البرز ،خوزســتان ،ایالم ،لرستان،
هواشناسی هم با صدور اخطاریه در زمینه کاهش
کهگیلویه و بویراحمــد ،چهارمحال و بختیاری،
دما و اثراتی که میتواند بر محصوالت کشاورزی
برخی مناطق بهویژه نیمه غربی اصفهان ،خراسان
بگذارد هشدار دادیم ».وی با اشاره به اثرات منفی
شمالی ،خراسان رضوی و خراسان جنوبی ،بارش
کاهش دما بر روی محصوالت کشاورزی در فصل
باران ،گاهی به شکل توفان تندری به شکل رگبار
بهار ،به بررســی خساراتی که باعث از بین رفتن
و رعدوبرق و وزش تندبــاد لحظهای و در برخی
محصوالت کشاورزی میشود ،از بعد مکانیکی و
نقاط بارش تگرگ پیشبینیشــده اســت و در
فیزیکی پرداخت و افزود« :در حال حاضر بسیاری
مناطق سردسیر و کوهستانی مازندران ،گلستان،

خراسان شــمالی ،شمال خراسان رضوی ،تهران،
ســمنان ،جنوب کردستان ،شــمال کرمانشاه،
شمال و شرق لرســتان ،شمال غرب چهارمحال
و بختیاری برف خواهد بارید».

که بنابر اذعان کشــاورزان و تاییدیه وزارت جهاد
کشــاورزی تا حد زیادی جلو خسارت را گرفته و
با روشهای ساده و مدیریت بحران  966میلیارد
تومان به کشاورزان کمک شد ».حقیقت در ادامه
افزود« :در سرمازدگی اخیر که «جبهههای» نام
دارد ،یک توده هوا وارد کشور میشود اما راهکار
آنچنانی برای مواجهه با آن وجود ندارد ».وی در
پاسخ به این سؤال که ســرمای هوا در شرایطی
که دما افزایش یافته بود تا چه اندازه میتواند در
آفتزدگی درختان و گیاهان در فصل تابســتان
مؤثر باشــد نیز اظهار کرد« :اگر این سرما باعث
شکستگی شاخ و برگ ،تنه ،از بین رفتن پوست یا
زخم شدن درختان شده و برخورد مکانیکی ایجاد
کند احتمال باز شدن راه ورود آفات به گیاه وجود
دارد ».رئیس اداره هواشناسی کشاورزی در پایان
تاکید کرد که در حال حاضر نمیشــود راجع به
میزان خسارت وارده به محصوالت کشاورزی نظر
داد .باید دوستان در بیمه و وزارت جهادکشاورزی
ســطوح آسیب دیده را بررسی کرده و بعد مقدار
خسارت را اعالم کنند.

از محصوالت کشــور به ویژه گندم ،کلزا و جو در
مرحله تشکیل گل و دانهدهی هستند و عواملی
میتوانند بر این محصوالت زراعی اثر سوء بگذارند.
برف و ســرمایی هم که روزهای اخیر در بسیاری
از مناطق مانند البرز شروع به باریدن کرد ،باعث
خوابیدگی شــاخه درختان شده است .همچنین
دما که همچنان در حال افت اســت هم میتواند
بر تلقیح محصوالت کشــاورزی اثر گذاشته و در
آینده شاهد عدم تلقیح در بسیاری از محصوالت
هستیم .مثال اگر دما در استان گلستان به همین
روند کاهشــی ادامــه دهد بــر روی گلدهی و
دانهبندی گیاه کلزا اثر میگذارد ،همچنان که در
محصوالت دیگر هم به همین شکل بوده و سرما
میتواند بر محصوالتی که در مرحله گل و چاقاله
هستند اثر منفی گذاشته و مغزهای بادام یا زردآلو
را از بین ببرد به خصوص در مناطق شــمالی».
رئیس اداره هواشناســی کشاورزی ،روند کاهش
دما در کشور را تا چهارشنبه اعالم کرده و گفت:
«به احتمال زیاد توده سرد هوا روز چهارشنبه از
مرکز و شــرق کشور عبور میکند .پس از آن هوا
صاف میشود اما هنوز تا
نکته
آخــر هفته خطــر برای ســرما میتواند بر محصوالتی که در
محصــوالت کشــاورزی مرحله گل و چاقاله هستند اثر منفی این اولین باری نیست که
وجــود دارد .قطعــا این گذاشته و مغزهای بادام یا زردآلو را از طبیعت نه تنها مردم که
ســرما به نیمــه جنوبی
مســئوالن را هم غافلگیر
کشور مانند استان کرمان بین ببرد به خصوص در مناطق شمالی
میکنــد .امــا بــا توجه
و فارس هم کشیده شده
بــه نظرات رئیــس اداره
و به محصوالت باغی آنجا مانند پســته ،گردو و
هواشناســی کشاورزی کشــور درباره این نوع از
انجیــر صدمه خواهــد زد ».وی ســرمازدگی به
ســرمازدگی جبهههای که این روزها کشــور را
محصوالت کشــاورزی را دو نــوع عنوان و اظهار
درگیر خود کرده است ،گویا خسارات وارده مربوط
کرد« :یک نوع ســرمازدگی «تابشــی» نام دارد
به اقدامات ناکافی ،کوتاهی مســئوالن و مردم در
یعنی کاهش ناگهانــی دمای جو که راهکارهایی
جلوگیری از خســارات وارده به محصوالت زراعی
برای کاهش خسارت محصوالت زراعی وجود دارد
نمیشود و راهکار چندانی هم برای نجات باغات
و در زمینهای بزرگ هم جوابگوســت کمااینکه
کشــاورزی وجود ندارد .در نهایت میتوان گفت
پاییز سال گذشته در منطقه جیرفت کرمان و یزد
به نوعی باید تســلیم طبیعتی شد که قرار نیست
اقداماتی مانند ایجاد بخار ،مه و دود انجام دادیم
همیشه روی خوشش را به ما نشان دهد.

مقاومت بانکها در برابر امهال وامهای زلزلهزدگان

نماینده مــردم قصرشــیرین ،ســرپلذهاب و
گیالنغــرب با بیــان اینکه تســهیالت بانکی و
کمکهــای بالعوضی کــه از ســوی دولت در
نظرگرفته شــده ،نمیتواند پاسخگوی مشکالت
مردم زلزلهزده باشد ،گفت« :بنیاد مسکن بدون
مشارکت مردم در خصوص ساخت خانهها ،افرادی
را پای کار آورده و امروز باعث ایجاد تعهداتی برای
طرفین شده است که متاســفانه این قراردادها
بهنفع مردم نیســت ».فرهاد تجــری (نماینده
مردم قصرشیرین ،سرپلذهاب و گیالنغرب) در
توگو با ایلنا دربــاره وضعیت مردم زلزلهزده
گف 
کرمانشــاه گفت« :وضعیت زلزلهزدگان علیرغم
اینکه خدمات زیادی در منطقه ارائه شــده ،اما
هرچه جلوتر میرویم ،مشــکالت بیشــتر بروز
ن میشود ،از همین رو الزم است؛
میکند و نمایا 
تدابیری از ســوی مســئوالن اندیشیده شود تا
مشکالت زلزلهزدگان هر چه سریعتر کاهش یابد
و با بحران جدیدی در منطقه مواجه نشویم ».وی
با بیان اینکه اگر هریک از این مشکالت به موقع
درمان نشود میتواند به یک بحران تبدیل شود،
خاطرنشان کرد« :دستگاهها بسیاری از مصوبات
دولــت را اجرا نمیکنند ،از جمله امهال وامهای
مناطق زلزلــهزده که در ابتدا قــرار بود تمامی
مناطق زلزله زده را شــامل شود ،اما بانکها در
مقابل این مصوبه مقاومت کردند و بعد از آن نیز
دولت شرایط جدیدی را وضع کرده است ».این
نماینده مردم در مجلس شــورای اسالمی ادامه
داد« :این شرایط فشار زیادی را به مردم زلزلهزده
تحمیل میکند و در حقیقت محدود کردن امهال
وامها به افرادی که ساختمانهایشان تخریب یا
صدمات اساسی دیده است به نوعی ظلم به سایر

مردم زلزلهزده در اســتان کرمانشاه است،
چراکه همه مردم در مناطق زلزلهزده مانند
گیالنغرب ،سرپلذهاب ،قصرشیرین و داالهو
ثالث باباجانی ...دچار خسارت شدهاند ،دیگر
فعالیت اقتصادی و کاســبی در این منطقه
رونق نــدارد و چرخه اقتصــادی تا حدود
زیادی از کار افتاده و به کندی پیش میرود
از همیــنرو امهال وامها باید شــامل همه
کارگران ،کارمندان ،کشاورزان ودامداران و....
در این منطقه شود».
سیستم بانکی در حق مردم زلزلهزده
ظلم میکند

تجری با تاکید بر اینکه این مســائل مشکالت
و ظلمهایی اســت که سیســتم بانکی در حق
مردم زلزلهزده کرمانشــاه میکند ،تصریح کرد:
«ایــن اهمالکاریهــا به دلیل عــدم مدیریت
مقتدر بانکی اســت و ما امروز شاهد هستیم که
علیرغم مصوبه دولت تمکین نمیکنند و هر روز
بهانــه جدیدی دارند و اینها باعث میشــود که
مشکالت مردم زلزلهزده و فشارهای ناشی از این
مشــکالت بیشتر شود ».وی در خصوص اسکان
دائم زلزلهزدگان گفت« :ساخت و ساز در حوزه
روســتایی با کمک دولت و دستگاههای ذیربط
و همت خود مردم در حال انجام اســت ،اما در
برخی از حوزهها پیمانکاران توسط بنیادمسکن
معرفی شدند و تقریبا کار با کندی پیش میرود
عــاوه بر این مردم با یک بدشانســی نیز روبرو
شــدند و با قرار گرفتن در شرایط بد اقتصادی
و افزایش نرخ ارز قیمت مصالح ســاختمانی از
جمله آهن نیز افزایش پیدا کرد و یکبار مضاعف

دیگری بر دوش مردم مناطق زلزلهزده گذاشته
است .افزایش مصالح ســاختمانی و آهن آالت
باعث شــده در این مدت کوتاه وام و تسهیالت
بالعوض خیلی نتواند کارساز باشد».
مستاجران هنوز بالتکلیف هستند

نماینده مــردم قصرشــیرین ،ســرپلذهاب و
گیالنغرب خاطرنشــان کرد« :تسهیالت بانکی
و کمکهــای بالعــوض که از ســوی دولت در
نظرگرفته شده است با ضوابط خاصی که به مردم
پرداخت میشود ،نمیتواند پاسخگوی مشکالت
مردم باشــد ،ضمن اینکه بخشهایی از مردم از
جمله مستاجران هنوز بالتکلیف هستند».
قراردادهای بنیاد مسکن به نفع مردم نیست

وی ادامه داد« :دولت با تســهیالتی که در نظر
گرفته بود ،ساخت منازلی با متراژهای  ۶۵متری
و  ۸۰متــری را آغاز کرد که باعــث اعتراضات
بسیاری از ســوی مردم در این باره شد ،چراکه
عدهای میخواهند فضای در نظر گرفته شده از
سوی دولت بیشتر شود و از روز اول بنیاد مسکن

بدون مشارکت مردم در خصوص ساخت خانهها
افرادی را پــای کار آورده و امــروز باعث ایجاد
تعهداتی برای طرفین شده است که متاسفانه این
قراردادها به نفع مردم نیست ».تجری به وضعیت
روستاییان اشاره کرد و گفت« :در حوزه روستایی
نیز نیازمند بازنگری در طرحهادی هستیم چراکه
این طرح یک نوع نــگاه جدید به منطقه دارد و
اقدام قاطعی در خصوص این موضوع نیز در حوزه
استانداری و بنیاد مسکن نشده است و بسیاری
از روستاها مانند روستای تپانی در سرپلذهاب
یا روســتای تیلهکوه هنوز با ممانعتهایی برای
بازسازی مواجه هستند و جانمایی جدیدی برای
بعضی از روستاها باید میشد که متاسفانه بنیاد
مسکن و مدیریت استان هنوز نتوانستند در این
زمینه تعین تکلیف کنند».

دفع نخالههای ساختمانی
مشکالت جدی مناطق زلزلهزده

تجری بــه دفع ناصحیح فاضالب در این مناطق
اشــاره کرد و گفت« :متصــدی این موضوع نیز
بنیاد مسکن ،شهرداری ،فرمانداری واستانداری
هستند و باید این مســائل را ساماندهی کنند،
البته اقداماتی انجام شــده ،اما باید کامل شود.
نحوه دفع نخالههای ساختمانی نیز یکی از دیگر
مشکالت این منطقه است این نخالهها میتواند
بستر رشد جوندگان باشد که درنهایت منجر به
بیماریهایی نظیر سالک در منطقه شود و این نیز
یکی دیگر از مواردی اســت که منطقه را تهدید
میکند ،البته تدابیری در جلسات تصمیمگیری
با حضور دســتگاههای مســئول اتخاذ شــده و
امیدواریم این تدابیر محقق شود».

