شنبه  24اردیبهشت 1401
سال بیست و هشتم
شماره 7906

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 ۵۰۰روستای سیستان و بلوچستان تا پایان خردادماه
آبرسانی میشود

ایران در ایران

بالتکلیفیاعضایجدیدشورایشهرارومیه

ایرنا

زاهدان « -حســین مدرس خیابانی» ،اســتاندار سیســتان و بلوچســتان گفت :از دو
هــزار و  ۷۰۰روســتا در قالب طرح «جهاد آبرســانی» عملیات آبرســانی  ۵۰۰روســتا تا
پایان خردادماه آغاز میشود.اســتاندار سیســتان و بلوچستان ادامه داد :در طرح ملی
جهاد آبرسانی  24درصد روستاها اختصاص به سیستان و بلوچستان دارد ،اما با توجه
به پراکندگی و وســعت اســتان  25درصد اعتبارات این طرح به اســتان اختصاص پیدا
کرده اســت.وی تصریح کرد:در قالب این طرح عملیات آبرسانی در  8روستا به اتمام
رسیده و در  393روستا تحویل زمین انجام شده است .همچنین زمینهای  142روستا
تا یک هفته آینده تحویل داده میشود.
مدرس خیابانی خاطرنشــان کرد :اســتفاده از ظرفیت گروههای جهادی در توسعه
اســتان اهمیت زیادی دارد ،چرا که دولت به تنهایی نمیتواند این منطقه را آباد کند.
کاری که برای رفع محرومیت انجام میدهیم از جنس کار جهادی اســت،بنابراین کار
جهادی یعنی از موانع عبور کنیم.

با همراهی خیـران مدرسه ساز و اختصاص اعتبارات استانی و ملی

زنگتعطیلی 1200کالسسنگیخوزستاننواختهمیشود

ارومیــه  -هشــتم اردیبهشــتماه ســالجاری فرمانــدار ارومیه خبر تعلیــق ۵نفر از
اعضای شــورای شــهر ارومیه را اعالم کرد ولی با گذشت حدود سه هفته از این تعلیق
هنوز مراسم معارفه اعضای علیالبدل برگزار نشده است.
بــه گــزارش ایلنــا ،هشــتم اردیبهشــتماه ســالجاری غالمحســین عمــاری طــی
مصاحبهای اعالم کرد کیفرخواست ۵نفر از اعضای شورای اسالمی شهر ارومیه صادر
و طبق حکم معاون دادستان ،این اعضا حق حضور در جلسات شورا را ندارند و ۵نفر
از ۷عضو علیالبدل به ترتیب آرا جایگزین این اعضا میشوند.
تومــاج وحیدافشــار ،ســخنگوی شــورای شــهر ارومیــه درخصــوص تأخیــر معارفه
اعضــای علیالبــدل شــورا اظهــار داشــت :پس از طــی مراحــل قانونی و بعــد از حکم
تعلیق اعضای اصلی شــورا ،مقرر شــده اعضــای علیالبدل جایگزیــن اعضای اصلی
شــده و مراســم معارفه برگزار شــود.وی ادامه داد :هنوز هیچگونه اقدامی درخصوص
معارفه اعضای علیالبدل به شورا انجام نگرفته و جلسات شورا طی این مدت برگزار
نشده و شهروندان سردرگم هستند که مطالبات خود را جهت رسیدگی پیگیری کنند.
وی گفت :بنابراین از فرمانداری درخواســت میشــود در راســتای رســیدگی به امور
شــهروندان و همچنیــن پیشــبرد اهــداف و مدیریــت شــهری ،ابالغیــه اعضــای جدید
شورای شهر ارومیه را صادر کند.وحیدافشار خاطرنشان کرد :استاندار آذربایجانغربی
نیــز پیگیــر آخریــن وضعیــت شــورای شــهر درخصــوص معارفــه اعضــای جدیــد و
تعیینتکلیف وضعیت شورای تعلیق شده است.

دیوارهــای رنگــی ،نیمکتهــای شــکیل،
تختههــای تــازه ،حیاط زیبــا و جادار بــرای بازی
دســتهجمعی ،تصویــری اســت کــه همه مــا از
مدرسه داریم  ،اما دربرخی از مناطق خوزستان
مانند اندیکا مــدارس رنگ دیگری دارند .اینجا
خبــری از تختههــای هوشــمند ،وایفــای و...
نیســت .دیوارهای مدارس با سنگ باال رفتهاند
و چوب و کلش و شاخههای درختان هم سقف
کالسهای درس شدهاند.
در خوزســتان هنوز  600کالس درس سنگی
فعــال اســت و وعدههای مکرر مســئولین برای
حــذف کالسهــای ســنگی هــم نتوانســته ایــن
مشکل را حل کند.

ایــذه  -تصاویر منتشــر شــده از آتشســوزی گســترده روز جمعه در زمین هــای زراعی
شهرســتان ایــذه نشــان میدهد که حجم وســیعی از مــزارع در منطقه پیــان دچار حریق
شــدهاند.به گــزارش ایلنــا از خوزســتان ،همزمــان با آغــاز برداشــت در مناطق کشــاورزی
شهرســتان ایــذه و اخبار ضد و نقیض دربــاره گرانی محصوالت کشــاورزی و دامی ،برخی
از زمینهای کشــاورزی در منطقه پیان شهرســتان ایذه دچار حریق شــد.مردم معتقدند
این آتشســوزیها عمدی و بیشــتر به تســویه حســابهای شــخصی میماند.حســنقلی
سبزعلیزاده بخشدار مرکزی شهرستان ایذه از آتشسوزی ۵ ۰هکتار از زمینهای کشاورزی
حاشیه جاده پیان خبر داد و احسان احمدپوری مسئول واحد آتشنشانی شهرستان ایذه
نیز از آتشسوزیهای سریالی همزمان در دو وقفه کوتاه مدت زمانی گزارش داده بود.

 ëëحذف کالسهای سنگی تا 2سال آینده
«علــی قربانی» مدیــرکل نوســازی مدارس
اســتان خوزســتان در گفتوگــو بــا «ایــران»
میگوید :با توجه به شــرایط جغرافیایی اســتان
در مناطــق شــمال و شــمال شــرق اســتان هــم
خانههای روستایی و عشایری هم مدارس تنها
با گذاشتن سنگ روی ســنگ آن هم بدون قرار
دادن مصالح میان آنها ساخته شدهاند.
درســت است در ســاخت خانهها و مدارس
روســتایی و عشــایری ایــن مناطــق خوزســتان

آتشسوزیگستردهدرمزارعکشاورزیمنطقهایذه

زهره افشار
خبرنگار

کــه عمدتــاً در مناطــق اللی ،مسجدســلیمان،
باغملــک ،رامهرمــز ،سردشــت و دزفــول از
مصالح بومی استفاده شده و هر چند در شرایط
عادی مشکل سازهای ندارند ولی با کوچکترین
زمیــن لرزهای فرو میریزند و این اتفاقی اســت
که در جریان زلزله شاهد آن بودیم.
به گفته قربانی هر چند خوزستان از نخستین
اســتانهایی بــوده که بــرای حــذف کالسهای
ســنگی پیشــگام شــده امــا هنــوز تا حــذف 600
کالس سنگی راه درازی را پیش رو دارد.
مدیرکل نوســازی مدارس اســتان خوزستان
میافزایــد :در اســتان  1200کالس ســنگی
شناسایی شده بود که با برنامهریزیهای انجام
شــده در تالش هســتیم که تمام این مدارس را
حــذف و به مدارســی ایمن و مســتحکم تبدیل
کنیم ،کار حذف  1200کالس ســنگی خوزســتان
از  2سال گذشته با کمک خیران ،اعتبارات ملی
و اســتانی آغاز شــده و از این تعداد  350کالس
نوســازی و تحویل داده شــده و کار ساخت 250
کالس در جریان است.
وی خاطرنشــان میکنــد :اولویت بازســازی
بــا کالسهایــی اســت کــه از اســتحکام کمتری
برخــوردار هســتند بــه گونــهای کــه  600کالس
باقیمانده در شــهرهای شــمال و شــمال شــرق
اســتان با تعداد کالس باال هستند که وضعیت
استحکام آنها نسبت به کالسهایی که بازسازی
شدهاند بیشتر است.

علــی قربانی با اشــاره به اینکه کار بازســازی
 ۶۰۰کالس باقیمانــده از نیمــه دوم امســال
آغــاز میشــود ،میافزاید :با رســیدن اعتبار ،کار
بازسازی این تعداد نیز آغاز میشود ولی مشکل
اینجا اســت کــه معمــوالً بودجه در نظــر گرفته
شــده ماه پنجم یا ششــم به دســت ما میرســد
و ســال تحصیلــی نیــز از مــاه هفتــم ســال آغاز
میشــود.وی اظهار امیــدواری کرد با تخصیص
اعتبــارات در نظــر گرفته شــده و کمــک خیران
بازســازی این تعداد باقیمانده حداکثر تا 2سال
آینده به پایان برســد.مدیرکل نوسازی مدارس
استان خوزستان ،همچنین درخصوص آخرین
وضعیــت کالسهــای کانکســی خوزســتان نیز
توضیــح میدهــد :در حــال حاضــر همــه 315
کالس کانکسی استان برچیده شد اما در برخی
مناطــق روســتایی کــه تعــدادی دانشآمــوز به
جمــع دانشآمــوزان اضافــه میشــود ممکــن
اســت به صــورت موقتــی کانکســی دیده شــود
کــه در این مــوارد نیز با اعتبار توســعه کالس به
سرعت حل میشود.
وی میگویــد :هرچنــد هنــوز خیــران بــرای
نوســازی مــدارس حضــوری فعــال دارنــد امــا
وضعیــت اقتصادی حــال حاضر کشــور باعث
شــده از اســتقبال خیران برای نوسازی مدارس
کــم شــود .وی خاطرنشــان کــرد :در ســال
 1398هزینــه ســاخت هــر کالس درس بــدون
محوطهســازی و تجهیــزات حــدود  150تــا 200

میلیون تومان بود اما این میزان در حال حاضر
به  600میلیون تومان رسیده است.علی قربانی
در پایــان از بازســازی و تحویــل  15مدرســه در
منطقه زلزلهزده اندیکا خبر داد.
ëëخیران را دلسرد نکنید
در همیــن حــال «زیبــا صالحپــور» رئیــس
مجمع خیران مدرسهســاز استان خوزستان نیز
به «ایران» میگوید :وضعیت اقتصادی کشور،
واقعیت تلخ و تأثیرگذاری است که در همیاری
خیرین نیز اثر خود را داشــته اســت ولی با همه
این مسائل ،خوزستان در سال 1400حدود 300
میلیارد تومان جذب خیرین برای مدرسهسازی
داشته که رتبه نخست کشوری است.
در حــال حاضر نیز یکهــزار کالس درس با
کمک خیرین در حال ساخت است.
وی البتــه گالیهای هم از مســئوالن داشــت.
صالحپــور تصریــح کــرد :قانونــی داریــم کــه
دولــت هــم باید به میــزان کمک خیریــن برای
مدرسهســازی هزینــه کند امــا این اتفــاق عمالً
نمیافتــد و زمینــه دلســردی خیریــن را فراهم
کــرده اســت البتــه ما مشــکالت دولــت را درک
میکنیم ولی شــکی نیســت که ســرمایهگذاری
بــرای ســاخت مدرســه ،ســرمایهگذاری بــرای
داشتن ایرانی بهتر در آینده است.
وی میگویــد :در ســال گذشــته دولــت بــه
جــای ســرمایهگذاری مســتقیم اقدام بــه دادن

مدیرکل نوسازی مدارس استان
خوزستان :هرچند هنوز خیران
برای نوسازی مدارس حضوری
فعال هستند اما وضعیت
اقتصادی حال حاضر کشور باعث
شده از استقبال خیران برای
نوسازی مدارس کم شود  .در سال
 1398ساخت هزینه ساخت هر
کالس درس بدون محوطه سازی و
تجهیزات حدود 150تا 200میلیون
بود اما این میزان در حال حاضر به
 600میلیون رسیده است
اوراق خزانــه کــرد کــه مــورد اســتقبال خیریــن
قــرار نگرفت.رئیس مجمع خیران مدرسهســاز
اســتان خوزســتان تأکید میکند :با توجه به این
مشــکالت در حــال حاضــر خیرین مدرسهســاز
اولویت خود را روی تکمیل طرحهای نیمهتمام
گذاشتهاند.وی میگوید :متاسفانه هنوز نوسازی
 50درصــد کالسهــای ســنگی باقــی مانــده و
این در حالی اســت کــه این کالسها خطرســاز
هســتند .هر چند کالسهای ســنگی در شــهرها
دارای در ورودی و حداقل امکانات هســتند ولی
متاســفانه کالسهای سنگی مناطق روستایی و
عشایری از همین حداقل نیز بیبهره هستند.
وقتــی پای صحبــت والدیــن دانشآموزانی
بنشــینید کــه مجبورنــد فرزنــدان دلبندشــان را
راهــی ایــن کالسهــای ســنگی کننــد ،نگرانی و
اضطــراب آنها را در ســاعات حضــور بچهها در
کالس تاحدی درک میکنید.صالحپور تصریح
میکنــد :خیــران خوزســتان نــه تنهــا کســانی
هســتند که در خود اســتان ســاکن هســتند بلکه
خیرانــی هم داریم که در خارج از کشــور زندگی
میکنند .همین چند روز گذشته دومین مدرسه
خیرسازی را افتتاح کردیم که خیر آن در امریکا
زندگــی میکند .در واقع خیــران نگاه خاصی به
خوزســتان دارند و با تعلقخاطر به این اســتان
میآیند چرا که خوزستان زادگاه بسیاری از آنها
است و برخی از آنها هم در دوران دفاع مقدس
اینجا بودهاند.

