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ایران در ایران

تنــش و درگیــری چنــد ســاعته هفتــه
گذشــته مرزبانــان و اهالــی مرزنشــین
سیستان و بلوچســتان و نیروهای مرزی
افغانســتان در مرز میلک در شهرستان
هیرمند در شــمال سیستان و بلوچستان
پرونده دیوار مرزی  18سالهای را باز کرد
که از همان ابتدای ســاخت با حاشــیهها
و پرســشهای زیــادی دربــاره فاصلــه
زیــاد آن با نقطه صفر مــرزی بین ایران
و افغانســتان همــراه بود .ایــن دیوار 50
کیلومتــری کــه ســال  82بــرای مبــارزه
آســانتر بــا اشــرار و قاچاقچیان توســط
ایران کشیده شد تا امنیت منطقه تأمین
شــود حــاال بــه دردســری بــزرگ بــرای
کشاورزان و ساکنان محلی منطقه تبدیل
شــده اســت .مســأله اصلــی اینجاســت
کــه دیوار منطقه مــرزی هیرمند و زهک
بهدلیل نقص فنی و اشــتباه محاسباتی
بین خط واقعی و بینالمللی مرز ایران
و افغانســتان بنــا شــده و حــدود  2هــزار
هکتار از اراضی کشــاورزی حوزه هیرمند
و زهــک و مــزار یک شــهید ایرانی در آن
ســوی دیــوار قــرار گرفتــه اســت .همین
موضــوع باعــث شــده تا عــده زیــادی از
مــردم منطقــه ،بخصــوص کشــاورزان
وســیله امــرار معــاش خــود را از دســت
بدهنــد .حــاال کشــاورزان هــر بــار بــرای
دسترســی به زمینهایشان باید از کارت
تردد استفاده کنند و البته هرازگاهی هم
بیــن آنهــا و نیروهای مرزی افغانســتان
مشاجراتی هم رخ میدهد.
اســتمرار شکایتها و مشــاجرات رخ
داده باعث شــد «علی اوســط هاشمی»
اســتاندار ســابق سیســتان و بلوچســتان
سال  ۹۶اعالم کند« ،دیوار منطقه مرزی
هیرمند و زهک یک نقص فنی و اشــتباه
محاســباتی اســت که باعث شده اراضی
کشــاورزان این منطقه در آن سوی دیوار
جــا بمانــد .این دیــوار حتمــاً باید حذف
شــود و مــا بایــد بــه نقطــه صفــر مــرزی
برگردیــم ».اما با گذشــت ســالها از این
مشــکالت ایــن دیــوار و دردســرهایش
همچنــان پــا برجاســت .البته مســئوالن
مرزبانــی هــم بارهــا اعــام کردهانــد بــر
اساس پروتکلهای بینالمللی ،احداث
دیــوار روی نقطــه صفــر مــرزی ممنــوع
اســت ،بنابرایــن ایــن دیــوار امنیتــی بــا
فاصله از مرز احداث شده است.
حاال با گذشت سالها از احداث این
دیوار ،از یک ســو ســاکنان محلی نگران
از دســت دادن زمینهایشــان هستند و
اصرار بر حذف این دیوار دارند و از سوی
دیگر برخی مســئوالن مــرزی معتقدند
خــط مــرزی در اســناد بینالمللــی
ثبــت شــده و این دیــوار مشــکلی ایجاد
نمیکند .هــر چند درگیریهای اخیر در
ایــن منطقه بهســرعت بــا پیگیریهای
مســئوالن آرام گرفت اما بایــد بهخاطر
داشــته باشــیم امــکان چنیــن اتفاقاتی
همچنان وجود دارد و باید برای حل آن
چاره اندیشی کرد.
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ط زیســت جاجــرم گفــت :براســاس نتایج
بجنــورد -مدیــر حفاظــت محیــ 
سرشــماری وحــوش ،جمعیــت آهــوان منطقــه میاندشــت این شهرســتان
خراســان شمالی که محل زیست یوزپلنگ است نسبت به سال  ،۹۸دو برابر
شده است.
بهگــزارش ایرنــا ،احمــد صفــرزاده اظهار داشــت :افزایــش  ۱۰۰درصدی
جمعیت آهوان در پناهگاه حیات وحش میاندشت بهدلیل انجام اقدامات
مدیریتی محقق شده است .وی تصریح کرد :با توجه به خشکسالی و کاهش
ل جاری ،تأمین آب مورد نیاز حیات وحش مورد توجه
میزان بارندگی در سا 
جــدی قرار گرفت و امســال آبشــخورهای این منطقه حتی یــک روز خالی از
آب نماند .وی با اشــاره به اینکه در سرشــماری پاییزه امسال یک جفت گربه
کاراکال مشاهده شد گفت :در این سرشماری ،آماربرداری از گوشتخواران در
برنامه نبود اما مشــاهدات محیطبانان نشان میدهد جمعیت گربه کاراکال
ط زیست شهرستان جاجرم
در این منطقه مناسب است .مدیر حفاظت محی 
افــزود :افزایش جمعیت آهوان در منطقه میاندشــت جاجرم در چهار دهه
گذشــته بیســابقه اســت .منطقــه حفاظت شــده میاندشــت با گســتره ۸۵
هزار هکتار ،از امنترین زیســتگاههای یوز ایرانی اســت که در ســال  ۱۳۵۲زیر
حفاظت قرار گرفته است.

خاک جا مانده پشت دیوار مرزی سیستان
شیما جهانبخش

ســازمان سیما و منظر شــهرداری کرج در پارک ایران کوچک کرج طی  3روز
برگزارشــد با هدف حمایت از صنایع دســتی در ســطح خــرد جامعه ،ایجاد
نشــاط عمومی در شــهروندان و بســتر توســعه فرهنگ عمومی ،گردهمایی
و نشــاندن اقــوام مختلف در کنار هم و همچنین وحــدت فرهنگی بین اقوام
مختلف ایران زمین صورت گرفت.
فریــدون محمــدی با اشــاره بــه اینکــه شــرکتکنندگان در این جشــنواره
ازشهرستان کرج ،تهران وگلستان بودهاند افزود :طی برآوردهای انجام شده
بیش از  500هزار نفر از این جشنواره دیدن کردند که میتوان گفت استقبال
بینظیری بوده اســت .این مسئول خاطرنشــان کرد :در این جشنواره  80نفر
از هنرمندان حضور داشــتند که در حاشــیه جشــنواره خرمالو محصوالت ۱۵
رشــته صنایع دســتی در قالــب  ۲۵غرفه به معرفی صنایع دســتی مناطق و
محــات خود در این پــارک پرداختند .وی گفت :در این جشــنواره  3روزه در
کنــار ارائه محصــول خرمالــو ،هنرمندان در رشــتههای صنایع دســتی مانند
ســفال ،ســرامیک ،چرم ،گلیم ،زیورآالت ،ســنگ و ...کارهنرهای دستی خود
را در معرض نمایش گذاشــتند .رئیس ســازمان ســیما ،منظر و فضای ســبز
شــهری شــهرداری کرج نیزبا بیان اینکه هدف این جشــنواره معرفی هویت
فرهنگی و تاریخی اســتان البرز و بهمنظور آشــنایی مردم با محصوالت این
اســتان بوده است گفت :بخش عمده باغهای شهر کرج و حومه استان البرز
به درختــان میوه از جمله خرمالو اختصاص دارد واز مهمترین اولویتهای
ث طبیعی
مدیریت شهری و شورای ششم صیانت از باغها ،فضای سبز ،میرا 
و داراییهای ارزشمند شهر است و این جشنواره با این نگاه برگزار شد.
پیمان بضاعتی افزود :تا پایان ســال جشنوارههای مختلفی در حوزههای
گردشــگری بــرای اجــرا در پــارک ملــی ایــران کوچــک برنامهریزیشــده تــا
زمینههای سرمایهگذاری در شهر و جذب گردشگر بیشازپیش فراهم شود.

جمعیت آهوان در زیستگاه
یوزپلنگ خراسان شمالی دو برابر شد
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«ایران» از دالیل وقوع درگیری مرزی هفته گذشته بین نیروهای مرزی ایران و افغانستان گزارش میدهد

جشن پاییز در البرز به ضیافت «خرمالو»
یــک میــوه پاییزی بــا رنگــی پاییزی که فقــط هــم در همین فصــل پیدایش
میشود ،با عطری خاطره انگیز وارد ظرف میوه هایمان میشود ،چند وقتی
هســت و قبــل از اینکه تکراری شــود ،در اوج خداحافظی میکنــد و میرود تا
ســال بعد .هر چند درخت خرمالو در بســیاری از مناطق سردسیر تا معتدل
ایران ریشه دارد اما به گفته کارشناسان تغذیه در استان البرز بویژه شهرستان
کــرج ،این میــوه از کیفیت مطلوبی برخورداراســت؛ همین بهانهای شــده تا
مسئوالن میراث فرهنگی این استان نخستین جشنواره خرمالو را برگزار کنند.
جشنوارهای که بیش از  500هزار بازدیدکننده را جذب خود کرد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایع دســتی اســتان البرز در
توگــو بــا «ایران» بــا بیان این کــه هدف اصلــی از برگزاری این جشــنواره
گف 
حمایــت از باغــداران خرمالــو ومعرفــی شهرســتان کــرج و ویژگیهــا و
ظرفیتهــای هنری و ســنتی این اســتان بوده اســت گفت :این جشــنواره که
به همت اداره کل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی و مشــارکت
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دیوار امنیتی شهرستان هیرمند به فاصله چند کیلومتر از نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان قرار دارد .حد فاصل دیوار و نقطه صفر مرزی ،زمین های کشاورزان ایرانی قرار گرفته است.

ëëمرزبانیباترددکشاورزانمشکلیندارد
«ســرهنگ ابوالحســن ضیایــی»،
معــاون اجتماعــی فرماندهــی مرزبانی
اســتان سیســتان و بلوچســتان در ایــن
توگو با «ایــران» اظهار
خصــوص در گف 
داشــت :ســاخت ایــن دیــوار ارتباطــی با
مرزبانی نــدارد .این دیوار بنا به ضرورت
و بــا صالحدیــد مقامــات امنیتــی ایجاد
شده و ما تنها مجری قانون هستیم .وی
با اشــاره بــه اینکه ایــن دیوار ،یــک دیوار
امنیتــی اســت ،افــزود :اینکــه بیــن دیوار
امنیتــی و مــرز اصلــی فاصلــهای وجــود
دارد به معنای این نیســت که کسی حق
تعــرض به خــاک ایــران را دارد .در واقع
نوار مرزی ما براســاس نقاط جغرافیایی
مشــخص شــده و حتــی یــک وجــب از
خاک کشــور ما ،آنســوی مــرز نیفتاده و
کشــور همســایه هــم نمیتوانــد ادعایی
در این خصوص داشــته باشد .سرهنگ
ضیایــی احــداث ایــن دیــوار را تأثیرگذار
دانســت و افزود :از آنجایی که بر اســاس
پروتکلهــای بینالمللی ،احــداث دیوار
روی نقطه صفر مرزی ممنوع اســت ،ما
دیــوار را بــا اندکــی فاصله از خــط مرزی
احداث کردیم که در اینصورت ،از لحاظ
امنیتی هم بهتر میتوان کار محافظت و
حراســت را انجــام داد .مرزبانــی با تردد
کشــاورزان مشــکلی ندارد و به هیچ وجه
ســختگیری نمیکنــد ،امــا تــردد ادوات
بخصوص تراکتورها با مالحظاتی همراه
است .بارها مشاهده شــده که عدهای به
بهانه سوخترسانی به تراکتورها ،اقدام
به قاچاق ســوخت میکنند ،بنابراین ما
حــق داریــم کــه تراکتــور را چــک کنیم تا
ســوخت اضافی به همراه نداشته باشد.
کشــاورزان میداننــد اگر کســی ســوخت
اضافه نداشــته باشد مرزبانی مشکلی با
تردد ندارد .معاون اجتماعی فرماندهی
مرزبانی استان با تأکید بر اینکه مرزبانی
تعصبــی نســبت به وجــود دیوار نــدارد،
خاطرنشان کرد :دستور ســاخت دیوار از
مراجــع ذیصالح ابالغ شــده و هر زمان
آنــان دســتور دهنــد مــا دیــوار را خــراب
میکنیــم .در واقــع وظیفــه ما حراســت
از مــرز اســت و اگــر دیــوار هــم نباشــد ما
وظایفمان را بدرستی انجام میدهیم.

ëëدیــوار مــرزی سیســتان بهصــورت
ی شده احداث شده است
غیرکارشناس 
«حبیــباهلل دهمــرده» ،نماینــده
زابل ،زهک و هیرمند در مجلس شورای
اســامی در این زمینه به «ایران» ،گفت:
این دیوار در نقطه اشتباهی ساخته شده
و ســال هاســت مردم منطقه بخصوص
کشــاورزان را با مشــکالت زیــادی روبهرو
ی این
کرده اســت .احداث غیرکارشناســ 
دیوار باعث شده بیشتر از  2هزار هکتار از
اراضی منطقه سیستان در آن سوی دیوار
جا بماند و عمالً دسترســی کشاورزان به
مزارعشــان که تنها راه درآمدشــان بوده
است قطع شود.
نماینده سیستان در مجلس با تأکید
بر اینکه پیگیر رفع این مشــکل هســتیم،
ادامــه داد :بــا پیگیریهــای انجام شــده
در شــورای تأمیــن اســتان مصوب شــده
فاصلــه بیــن ایــن دیــوار تــا خــط واقعی
مــرز را فنــس بکشــند تا مشــخص شــود
زمینهــای آن طرف دیــوار داخل خاک
ایــران اســت .همچنیــن بنا شــد مالکان
زمینهــای آنســوی دیــوار از مرزبانــی
اســتان مجوز بگیرند تا تردد آزادانه تری
داشته باشند.
ëëوجــود دیوار امنیتی در مرزهای اســتان
ضرورتی ندارد
«محمد سرگزی» دیگر نماینده زابل
و زهک هم در این باره به «ایران» گفت:
این دیوار در یک بازه زمانی احداث شده
اســت اما قرار نبــوده که برای کشــاورزان
مشــکالتی ایجاد شــود .در واقــع ما برای
اثبــات مالکیت این منطقــه نیاز به تردد
افــراد بومی داریم .درســت اســت که در
این منطقه حتی آب کافی برای کشاورزی
وجــود نــدارد اما بــرای تثبیــت مالکیت
بایــد تــردد کشــاورزان را بــه زمینهــای
زراعیشان تسهیل کنیم تا طرف مقابل
هــم با دیــدن فعالیت کشــاورزان به این
باور برســد کــه ایــن منطقه خــاک ایران
اســت و تصور تصاحب ایــن اراضی را از
ذهن خود پاک کنند.
سرگزی با تأکید بر اینکه این دیوار در
واقع «امنیتی» است نه «مرزی» ،افزود:
بارهــا در طول ادوار گذشــته اســتانداران
سابق بر حذف این دیوار تأکید داشتهاند

اما متأســفانه هنوز این مشــکل برطرف
نشــده اســت .میدانیــم کــه در هیــچ
نقطهای از کشور دیوار مرزی وجود ندارد
و میلهای مرزی مؤید حد قانونی مرزها
هستند اما این دیوار در سیستان با عنوان
دیوار امنیتی ســاخته شده است .احداث
ایــن دیوار برای جلوگیــری از تردد مردم
به آنســوی دیــوار امنیتــی نبــوده ،بلکه
علت آن ساماندهی ترددها و جلوگیری
از اقدامات ضدامنیتی بوده است؛ اگرچه
در حال حاضر نیز شرایط امنیتی نقاطی
کــه دیوار وجود دارد با ســایر نقاط مرزی
کــه دیــوار نــدارد بهدلیــل تســلط کامــل
نیروهــای مــرزی تفاوتی نــدارد .در حال
حاضــر ما هیــچ گونه مشــکل امنیتی در
اســتان نداریــم و بــر ایــن عقیدهایم این
دیوار باید حذف شود .حتی در کمیسیون
امنیــت ملی نیــز برخی مســئوالن اعالم
کردهاند وجود این دیــوار ضرورتی ندارد
و میتوان آن را حذف کرد.
ëëبــه اســم امنیــت بــرای کشــاورزان
محدودیتایجادنکنیم
ایــن نماینده مجلس مشــکل اصلی
کشاورزان را تردد ادوات دانست و گفت:
قــرار بــود کشــاورزان بتواننــد از درهــای
تعبیــه شــده در دیــوار به ســهولت تردد
کننــد ،امــا متأســفانه ایــن امــکان بــرای
آنــان فراهــم نشــده اســت .مــا در حوزه
اســتان موارد امنیتی نداریم اما به اســم
امنیــت بــرای کشــاورزان محدودیــت
ایجــاد کردهایم که این موضــوع باید هر
چه ســریعتر ساماندهی شود .نکته مهم
دیگر این اســت کــه میگویند ایــن دیوار
بــرای جلوگیــری از قاچاق ســوخت برپا
شــده اســت اما اگر کمی منطقــی به این
قضیه نگاه کنیم میبینیــم که این مورد
اغراق شده است.
وضعیــت معیشــتی ســاکنان ایــن
منطقــه تعریــف چندانــی نــدارد ،هیــچ
شــغلی هــم وجــود نــدارد پــس مــردم
ناچارنــد همان میزان ســوخت اندکی را
که برای گرمایش در اختیار آنها گذاشــته
میشــود ،بفروشــند تا بتوانند نانی برای
خــوردن داشــته باشــند .در واقــع آنهــا
ســرما را تحمل میکنند که بچههایشان
گرسنه نمانند پس اگر درست نگاه کنیم

میبینیــم فــروش ایــن میــزان ســوخت
مشــکلی ایجــاد نمیکنــد .مســئوالن اگر
بهدنبال راه حل اساســی هســتند باید با
تقویــت بازارچههــای مــرزی و اقتصــاد،
مــردم را بــه ســمتی هدایــت کننــد کــه
خودشان این کار را انجام ندهند.
ëëحذف دیوار امنیتی امکانپذیر نیست
«محمدهــادی مرعشــی» ،معــاون
امنیتی انتظامی اســتاندار سیســتان نیز
توگو با «ایــران» گفت :این دیوار
در گف 
ســال  82بــا توجــه بــه شــرایط امنیتــی
موجــود و ناامنیهایــی کــه در منطقــه
حاکــم بود به طــول  50کیلومتر احداث
شــده و در تمــام ایــن ســالها تأثیــرات
مثبتی هم داشته است.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه حــذف دیــوار
امنیتــی امکان پذیر نیســت ،ادامــه داد:
تخریــب دیــوار بــا ایــن وســعت اصــاً
امکانپذیر و مقرون به صرفه نیست اما
در نظر داریم با اصالح اشکاالت موجود
تا حد امکان مشــکالت را برطرف کنیم.
در ایــن زمینــه با تصویب شــورای تأمین
اســتان بنا شــده حــد فاصل مرز رســمی
کشــور بــا دیــوار امنیتــی که فاصلــه چند
کیلومتری دارد با ســیم خاردار مشخص
شود .در این خصوص بودجه محدودی
نیــز در نظــر گرفتــه شــده و بــزودی بــا
انتخاب پیمانکار این طرح آغاز میشود.
البتــه کشــاورزان بایــد به ایــن نکته
توجه داشته باشند نصب سیم خاردار
بــه معنــای عــدم تیراندازی نیســت و
همچنان باید به هشــدارهای مرزبانی
توجه کنند.
مرعشی درخصوص وجود اشکاالت
فنی و کارشناســی در زمان ساخت دیوار
نیز گفت :اول اینکه باید بدانیم ســاخت
و ســاز در نقطه صفر مــرزی امکان پذیر
نیســت و اینکــه میگوینــد ایــن دیــوار
جایگزینــی اشــتباهی داشــته صحــت
نــدارد .میدانیــم کــه طــرح ایراداتــی
دارد امــا در آن زمان کارشناســان ناگزیر
بودهانــد ایــن اشــتباه را انجــام دهنــد
تــا دیــوار ســاخته شــود .در واقــع آنــان
چارهای جزاین کار نداشــتهاند .البته این
مشــکل بیشــتر به نقــاط مــرزی نزدیک
بــه  2منطقــه «چوتــو» و «مالشــریف»

برمی گــردد کــه بــه طــور قطــع هــر چــه
سریعتر آن را اصالح خواهیم کرد.
ëëتــردد کشــاورزان بــدون هیچ مشــکلی
انجاممیشود
معــاون امنیتــی انتظامــی اســتاندار
سیســتان و بلوچســتان خواســتههای
کشــاورزان را بــر حق دانســت و افزود :ما
برای رفــاه حال کشــاورزان منطقه تمام
اقدامــات الزم را انجــام دادهایــم و تردد
ایــن افــراد بــه همــراه ادوات کشــاورزی
بدون هیچ مشــکلی انجام میشــود .در
واقــع ادوات از ســوی جهــاد کشــاورزی
مشــخص شــدهاند .در حــال حاضــر
230دســتگاه تراکتــور در حــوزه زهــک و
 80دســتگاه تراکتــور در حــوزه هیرمنــد
مجوز تردد دارند .البته طبق بررسیهای
کارشناســان حضور  100دســتگاه تراکتور
بــرای این منطقــه کافی بود امــا ما برای
رفاه کشاورزان مجوز تردد هر تعدادی را
که خودشان اعالم کرده بودند ،دادهایم.
ëëنقطه صفر مرزی نشانگذاری میشود
وی در مورد مزار شهید دهقان که آن
ســوی دیوار قــرار گرفته اســت نیز گفت:
ایــن یکی از اشــتباهات کارشناســی بوده
اســت .البته مزار این شهید در آرامستان
یکی از روستاهای خالی از سکنه بوده که
در زمان دیوارکشــی روســتا در یک سوی
دیــوار و قبرســتان در طــرف دیگــر قــرار
گرفته است .در تمام این سالها اعضای
خانواده این شــهید بدون هیچ مشــکلی
از دیــوار تردد داشــتهاند و بر مــزار فرزند
شهیدشان حاضر شدهاند.
مرعشــی بــا تأکیــد بــر اینکــه در حال
حاضــر امنیــت کامــل در منطقــه وجود
دارد ،افــزود :بــا توجــه به تحوالت کشــور
افغانســتان نیروهای حاکم بر این کشور
اطالعی از نقطه صفر مرزی نداشتهاند.
آنها بــا تصور اینکــه دیــوار امنیتی نقطه
مرزی اســت اقداماتی انجام دادند که با
رایزنیهای انجام گرفته این موضوع حل
شد .در چند روز اخیر یک تیم کارشناسی
از کابــل به ایران آمد مــا توضیحات الزم
در خصــوص دیوار امنیتــی و حد فاصل
مــرز را بــه آنهــا ارائــه کردیم .قرار شــده
نقطــه صفر مرزی نشــانگذاری شــود تا
دیگر شاهد این مشکالت نباشیم.

پروژه ملی بم پس از  5سال بالتکلیفی تبدیل به نماد کاهگلی شد
کرمــان -پــروژه تقاطــع غیرهمســطح
پل والیت شــهر بم از جمله طرحهای
ملی وزارت راه و شهرسازی در بزرگراه
کرمان -بــم -زاهدان بــرای رفع نقاط
حادثــه خیــز در نظــر گرفتــه شــده اما
ایــن پــروژه از پنج ســال پیــش تاکنون
بالتکلیــف مانــده و اینــک بــا صــرف

 ۱۰۰میلیــون تومــان هزینــه اضافه ،به
نمادی کاهگلی تبدیل شده است.
بــه گــزارش ایرنــا ،ایــن پروژه ســال
 95در محــل میــدان ورودی ابتــدای
شــهر بم در شــورای شــهر دور چهارم
بــا اعتبار  ۱۸میلیــارد تومان به صورت
روگذر مصوب شد.

عکس :ایرنا

کلنــگ ایــن پــروژه فروردیــن  ۹۶با
حضور رزم حســینی اســتاندار وقت به
زمین زده شد و طبق وعدهها باید طی
 ۱۸ماه به بهرهبرداری میرسید.
امــا بعــد از گذشــت ســه ســال
از کلنگزنــی ایــن پــروژه و کــش و
قوسهای فــراوان ،درحالــی که مردم
بم چشم انتظار تکمیل و بهرهبرداری
هرچــه ســریعتر تقاطع غیرهمســطح
روگــذر پل والیــت بودند ،معــاون امور
عمرانی اســتانداری کرمــان در خرداد
 ۹۹در جلســهای در فرمانــداری بــم
گفــت :بررســیهای کارشناســانه اداره
راه و شهرســازی حاکیســت پــروژه پــل
والیت بــم به دلیــل داشــتن هزینهای
بالــغ بــر  ۳۰میلیــارد تومــان معقــول
نیســت و انجام نمیشــود و ســرانجام
این پروژه متوقف شد.
وضــع موجــود ایــن پــروژه اینــک
درحالــی بــا تبدیــل ســازههای آن بــه
نمادهــای کاهگلــی همــراه بــوده و
همچنــان سرنوشــت ایــن نقطــه مهم
شــهری ،بــرای شــهروندان باغشــهر
جهانــی بــم مبهــم اســت کــه باوجود
گذشــت ایــن همــه ســال متولیانی که
مســئول بخشــی از هرکــدام از پروژهها

بودهانــد ،دیگری را مقصــر میدانند و
توپ را در زمین دیگری میاندازند.
فرمانــدار بــم دربــاره ایــن پــروژه
گفت :ســال  ۹۵قرارداد پروژه با برآورد
اعتبــاری  ۱۸میلیــارد تومانــی کــه پنج
میلیارد تومان آن هزینه شــده ،منعقد
شــد .هادی شهســوارپور اظهار داشت:
ایــن پروژه جــزو پنج پــروژه مطالعاتی
اداره کل راه و شهرســازی کرمــان در
بزرگراه ماهان -بــم -زاهدان در طرح
ملــی رفع نقــاط حادثه خیز شناســایی
شــده بود که پل زیرگذر ابارق هم یکی
از همین پروژههاست و متأسفانه هنوز
تکمیــل نشــده و فقــط دهنههــای پــل
گذاشته شده است.
بــه گفته وی ،جاده دو راهی خواجه
عســکر دومیــن نقطــه حادثــه خیــز
خطرناک است که باید هر چه زودتر از
طرف اداره کل راه و شهرسازی تعیین
تکلیــف شــود زیرا تــردد ماشــینآالت
ســنگین در ایــن مســیر زیــاد و تاکنــون
روی ایــن نقطــه هــم هیــچ عملیاتــی
صورت نگرفته است.
فرمانــدار بــم پــروژه پــل والیــت
(ورودی شــهر بــم) را ســومین نقطــه
حادثه خیز این منطقه دانست و افزود:

باوجــود اینکه بحث ســاماندهی نقاط
حادثــه خیــز در دســتور کار قــرار گرفته
اســت اما متأسفانه ردیف اعتباری این
پروژه بســته شده و باید این موضوع در
سطح ملی پیگیری شود.
از ســوی دیگــر محمد بنی اســدی،
سرپرســت شــهرداری بم توضیح داد:
بــا توجــه بــه اینکــه مشــخص نیســت
ادامــه ایــن پــروژه چــه زمانــی باشــد و
ورودی شــهر از شــکل تپــه خاکــی کــه
ایجاد شــده و نشــان میدهــد پروژهای
نیمه کاره رها شده خارج شود ،طرحی
به شــکل ســنتی بــه صورت یــک دیوار

برای اتصــال دهانههای پل به یکدیگر
و بــا ایجاد نماســازی و فضای ســبز در
نظر گرفته شــد .به گفته وی ،این طرح
ســنتی کاهگلــی حــدود  ۱۰۰میلیــون
تومان هزینه دربر داشته است.
بنی اســدی اضافه کرد :در شــورای
شــهر گفتــه شــده به دلیــل اینکــه راه و
شهرسازی هم به تعهدات خود عمل
نکــرده و پــل میــدان مهدویــت را آغاز
نکــرده بنابرایــن انتظــار مــیرود روند
ایــن پــروژه مجــدد بــا مشــارکت راه و
شهرســازی به صورت  ۵۰درصد ادامه
پیدا کند.

