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ایــــران زمین
گوناگون

برف و باران در  13استان

سازمان هواشناسي از بارش برف و باران در  13استان و افزايش نسبي دما
در سواحل درياي خزر براي امروز سهشنبه خبر داد.
«فريبا گودرزي» كارشناس سازمان هواشناسي در تشريح آخرين وضعيت
آب و هواي كشور گفت :براساس دادهها و الگوهاي پيشيابي هواشناسي امروز
سهش��نبه بارشها ،برخي مناطق جنوب غ��رب ،دامنههاي البرز و دامنههاي
زاگرس را فراميگيرد ،همچنين امروز به س��بب وزش باد ش��ديد جنوبي در
س��واحل درياي خزر افزايش نس��بي دما رخ خواهد داد .كارش��ناس سازمان
هواشناسي ادامه داد :شدت بارشها در اين روز (سهشنبه)در آذربايجان شرقي
وغربي ،كردستان ،اردبيل ،كرمانشاه ،ايالم و شمال خوزستان ،لرستان ،زنجان،
همدان ،قزوین ،البرز و تهران خواهد بود.

يك هزار و  455طرح راكد در استان اردبيل فعال شد

دول��ت يازدهم يك هزار و  455طرح عمراني راكد به ارث رس��يده از دولت
گذش��ته را در استان اردبيل فعال كرده اس��ت .به گزارش ايرنا «علي آذرنژاد»
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار اردبيل افزود :اين طرحهاي راكد با تبادل
موافقتنامه فعال شده و به طور جدي در حال اجراست .توجه دولت بويژه پس از
سفر رئيس جمهوري به استان اردبيل بيشتر شده و در بخش كشاورزي ،صنعت
وعمران طرحهاي بزرگ و كوچك در حال اجراست .عمده توجه دولت در اين
2سال بهصورت ويژه به بخش كشاورزي و آب استان بوده است.

افزايش رسوب در مخازن سدهاي مازندران

رس��وبگذاري در مخازن س��دهاي مازندران بويژه سدهاي شهيد رجايي و
البرز افزايش يافت« .ابراهيم يخكشي» مديرعامل شركت آب منطقهاي مازندران
توگ��و با ايرنا گفت :تغيير كاربري اراضي ،بيش��تر ش��دن لغزش زمين و
درگف 
فرس��ايش خاك در مناطق باال دست استان به همراه افزايش شدت بارندگيها
موجب بيشترشدن رسوبگذاري در مخازن سدها شده است .اگر تغيير كاربري
اراضي در باال دست بيشتر از اين ادامه يابد و شرايط آب و هوايي نيز بارندگيهاي
شديد و سيالبي را موجب شود ،به سدها آسيب وارد خواهد شد.

بخشودگي سود ،جرايم و بدهي كشاورزان هرمزگاني
بندرعب�اس  -خبرن�گار «اي�ران» س��ود ،جرايم و بدهي كش��اورزان
هرمزگاني بخشيده شد« .فرحناز علوي» رئيس نظام صنفي كشاورزي هرمزگان
با بيان اينكه بدهي كش��اورزان هرمزگاني به بانكها  ۴۴۰ميليارد تومان است،
تصريح كرد :در جلسهاي كه خدمت «محمدباقر نوبخت» رئيس سازمان مديريت
و برنامهريزي كشور بوديم مقرر شد ،جرايم و ديركرد و سود تسهيالت كشاورزان
بخش��يده شود و بدهي آنها در اقساط  ۳تا  ۵ساله پرداخت شود .وي از افزايش
تسهيالت اعتباري مكانيزاسيون براي تمامي ادوات كشاورزي با اعتبار ۴۰ميليارد
تومان براي كش��اورزان و تأمين اعتبار ب��راي برقداركردن چاهها با  ۴۰ميليارد
توم��ان و تأمي��ن منابع ارزان قيمت ب��ه واحدهاي تولي��دي و كارگزاران خريد
محصوالت كشاورزي ،تأمين نقدينگي به خريداران و صادركنندگان خبر داد.

افزايش نرخ عوارض تردد خودرو به قشم

عوارض مواصالتي يك بار تردد
خودرو به جزيره قشم در اسكلههاي
«الفت» و«پهل» با تصويب هيأت
مديره س��ازمان منطقه آزاد قش��م
افزاي��ش ياف��ت« .فرزين حقدل»
معاون اقتصادي و س��رمايهگذاري
س��ازمان منطق��ه آزاد قش��م در
توگو با ايرنا افزود :اين مصوبه فقط مربوط به س��واريهاي مسافران است
گف 
و صاحبان خودروهاي داراي كارت ش��هروندي قشم ميتوانند از تخفيفهاي
ويژه در اين زمينه استفاده كنند .نرخ جديد عوارض براي خودروهاي سواري
و وانت بار  397هزار و  500ريال ،سواري و وانت بار شامل تخفيف شهروندي
 150ه��زار ريال و كاميون��ت ،كاميون6 ،چرخ و ميني ب��وس 340هزار ريال
اس��ت .اين نرخ براي كاميون 10چرخ ،اتوبوس ،ميني بوس و تريلي بهترتيب
425هزار ريال500 ،هزار ريال 450 ،هزار ريال و 590هزار ريال اعالم شد.

خريد ذرت باقيمت تضميني از طريق بورس در خوزستان
گروه ايران زمين براي نخستين بار در كشور طرح خريد محصول ذرت
باقيمت تضميني از طريق بورس در خوزستان آغاز شد« .كيخسرو چنگلوايي»
مدير جهاد كشاورزي خوزستان با بيان اينكه توليد داخلي ذرت در كشور نيازها
را پوشش نميدهد ،افزود :همين امر موجب شده ساالنه بخشي از محصول ذرت
مورد نياز از ديگر كشورها وارد شود كه بر همين اساس وزارت جهاد كشاورزي
در برنامهاي منظم ازجمله اج��راي برنامههاي تحقيقاتي و مديريتهاي زراعي
تالش كرده تا درزمينه توليد ذرت به حداكثر خودكفايي برسيم.

معلوالن گلستاني صاحبخانه ميشوند

بااختصاص يک هزار و  100س��هميه مس��کن ،معلوالن گلستاني صاحب
توگو
مس��کن ميش��وند« .رقيه رحماني» مديرکل بهزيستي گلستان در گف 
با ايرنا اظهار داش��ت :پيگيريهاي الزم براي تهيه زمين با مسئوالن استان از
جمله راه و شهرسازي و بنياد مسکن درحال انجام است .هم اکنون  47هزار
مددجوي معلول جس��مي حرکتي ،ذهني ،اعص��اب و روان ،نابينا و کم بينا و
ناش��نوا و کم شنوا زيرپوشش بهزيس��تي گلستان هستند .وي بابيان اينکه 8
هزار نفر از معلوالن زير پوشش بهزيستي از اين نهاد مستمري ماهانه دريافت
ميکنند ،افزود :احداث مس��کن براي معلوالن ب��ا اولويت بندي خانوادههاي
داراي  2معلول ،تک معلول و معلوالن عادي انجام خواهد شد.

الزام شهرداري قم به توليد كمتر كيسه پالستيكي
گروه ايران زمين شوراي اسالمي شهر قم طرحي را تصويب كرد كه
طي آن ش��هرداري به جايگزين كردن پاكتهاي كاغذي به جاي پالستيك و
نايلوني در فروشگاههاي سازمان ميادين ميوه و تره بار ملزم ميشود« .حسن
بختياري» نايب رئيس شوراي اسالمي شهر قم و رئيس كميته محيط زيست
در توضيح اين طرح ،اظهار داش��ت :استفاده بيرويه شهروندان از ظروف يك
بار مصرف پالس��تيك عالوه بر اختصاص سهم بااليي از پسماندهاي شهري،
محيط زيس��ت شهروندان را در معرض خطر قرار داده است .اين پسماندها تا
 ۵۰۰س��ال در طبيعت ميمانند و استفاده از اين ظروف موجب بيماريهاي
العالج خواهد شد.
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آغاز حفاري تونل انتقال
آب از سد «كاني سيب»
به درياچه اروميه

اروميه  -خبرنگار «ايران» كار اس��تقرار دستگاه عظيم حفاري تونل طرح
انتقال آب از سد «كاني سيب» به درياچه اروميه آغاز و وارد مرحله اجرايي شد.
«عباداهلل عبداللهي» فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا(ص) در جريان بازديد از طرحهاي
در دست اجراي اين قرارگاه در آذربايجان غربي با بيان اينكه هماكنون فعاليتهاي
مربوط به تس��ت اين دستگاه آغاز ش��ده و روزانه  2تا 3متر بهصورت آزمايشي تونل

مربوطه را حفاري ميكند ،افزود :با پايان مرحله تست ،روزانه بين  ۲۰تا  ۲۵متر كار
حفر تونل انجام خواهد ش��د و پيشبيني ميكنيم ماهانه  ۵۰۰تا  ۶۰۰متر از كندن
اين تونل به انجام برسد .وي با اشاره به اتمام هدررفت آب در منطقه «كاني سيب»
با پايان يافتن اين طرح ،ادامه داد :بهرهبرداري از  2س��د در حال س��اخت در جنوب
آذربايجان غربي به اتالف منابع آبي اين منطقه تا حدودي پايان خواهد داد.

این طرح قرار بود در كمتر از يك دهه و در سال  88به بهرهبرداري کامل برسد

تکمیل راه آهن اروميه  -مراغه در انتظار تأمین اعتبار
روحينا مجيدي آذربايجان غربي از استانهاي با موقعيت جغرافيايي منحصربهفرد به لحاظ
هممرزي با 3كشور تركيه ،جمهوري خودمختار نخجوان وعراق بهشمار ميرود كه همين ويژگي
ضرورت توسعه زيرساختهاي حمل ونقلي بهمنظورگسترش مبادالت بينالمللي با كشورهاي
همس�ايه و ورود ب�ه بازارهاي جهان�ي از جمله اروپا را از طريق  3مرز رس�مي زميني ايران با

راهآهن ،مهمترين مطالبه مردم استان
«قربانعلي سعادت» استاندار آذربايجان غربي با ابراز تأسف از روند كند اجراي طرح راهآهن اروميه
 مراغه بر سرعت بخشي اين طرح بهعنوان يكي از مهمترين مطالبات و نيازهاي مردم استان تأكيدكرد وگفت :راهآهن اروميه از جمله طرحهايي به ش��مار ميرود كه س��ال هاس��ت بهدليل اختصاص
نيافتن اعتبار الزم به اتمام نرسيده ،اما اين طرح را در سفر رئيس جمهوري و هيأت دولت به استان
پيگيري خواهيم كرد.
سعادت يادآور شد :راهآهن از مهمترين طرحهاي زيربنايي آذربايجان غربي است و از نظر اقتصادي
براي توسعه استان نقش مهمي دارد كه با تسريع در ساخت و بهرهبرداري از آن شرايط رونق دهي
به وضعيت اقتصادي اس��تان فراهم ميشود و بايد همه براي
به ثمر رساندن اين طرح ،تالش كنيم.
 100كيلومتر تا انتهاي خط
«خليل محبت خواه» مديركل راه و شهرسازي آذربايجان
غربي هم با بيان اينكه  85كيلومتر از مسير  185كيلومتري
راهآهن مراغه  -اروميه به اتمام رسيده ،اظهار داشت :در مسير
باقيمانده به س��مت اروميه پيشرفت ساختمان ايستگاه 71
درصد و پيش��رفت زيرساخت ريلي آن  36درصد و در مسير
نقده نيز پيش��رفت ساختمان ايستگاه  69درصد و پيشرفت
زيرساخت ريلي آن  49درصد است و سرعت اجراي طرح نيز
وضعيت مطلوبي ندارد.
كمبود اعتبار
محب��ت خواه ادامه داد :راه آهن مراغه  -اروميه يك طرح
ملي اس��ت ،اما در تمام بازههاي زماني از كلنگ زني تاكنون
با مشكل كمبود اعتبار و تأمين نشدن منابع مالي مورد نياز
براي ساخت روبهرو بوده است .از طرفي ،بهدليل حضور مجري
طرح در تهران اقدام جدي براي اتمام آن انجام نميگيرد.
وي با بيان اينكه ايس��تگاههاي به بهرهبرداري رس��يده نيز در شهرهاي كم جمعيت قرار دارد و با
ظرفيت پايين در حال فعاليت اس��ت ،اضافه كرد :براي رونق س��اير ايس��تگاههاي آذربايجان غربي و
جلوگيري از تعطيلي آنها ،اتمام ايستگاه مركز استان ضروري است .اين مقام مسئول از اصليترين
داليل روند كند اجراي طرح راهآهن مراغه  -اروميه را ضعف مديريتي دانست وتأكيد كرد :از طرفي
تغییر مديريت در سالهاي گذشته مشكلي مضاعف را بر طرح تحميل كرده است.

اتصال  ۹۰درصد روستاهاي خراسان رضوي به شبکه گاز سراسري

ترميم راه دسترسي قله علمکوه نياز به همکاري همگاني دارد

ترمي��م راه دسترس��ي به قل��ه «علم کوه» در شهرس��تان
کالردش��ت که براثرس��يل آس��يب ديده ،نياز ب��ه همکاري و
همراهي بيشتر مسئوالن ادارات ذيربط دارد.
«علي فرضي» مش��اور فدراس��يون کوهن��وردي ايران در
کالردشت با اش��اره به اينکه اين راه در جريان سيالب سال
 90اين شهرستان دچار خسارت شد ،به ايرنا گفت :براثر اين
رخ��داد طبيعي و درپي آن طغياني ش��دن رودخانه و تغيير
مس��ير آن در منطقه «وش��اکين» 400 ،متر از راه دسترس��ي به قله علمکوه به طور کامل تخريب
شد.
وي افزود :هم اينک کوهنوردان براي رسيدن به قله علم کوه ناگزيرند مسير ديگري را طي کنند که
در مواقع بارش برف سنگين خطر ريزش بهمن درمنطقه بويژه در فصل سرد سال جان کوهنوردان را
تهديد ميکند .با وجود آنکه براي حل اين مشکل نامه نگاريهاي فراواني با مسئوالن استاني و محلي
انجام گرفته ،اما اين پيگيريها نتيجه نداد تا اينکه به تازگي فدراسيون کوهنوردي براي تأمين اعتبار
مرمت راه قبلي آسيب ديده اعالم آمادگي کرده است.
وي همکاري مس��ئوالن ادارات ذيربط بويژه اداره حفاظت محيط زيس��ت چالوس در اين حوزه را
اثرگذار دانست و براي رفع اين مشکل تقاضاي کمک کرد.
براساس آمارهاي موجود ،حداقل  6هزار و  300کوهنورد ايراني و خارجي از ابتداي امسال به قلل
علم کوه و تخت سليمان کالردشت صعود کردهاند.

تصويب طرح ويژه شهر تاريخي بشرويه

گروه ايران زمين طرح تفصيلي ش��هر تاريخي بشرويه در
کارگروه امور زيربنايي خراسان جنوبي به بهتصويب رسيد.
«همايون نخعي نژاد» معاون امورعمراني استاندارخراسان جنوبي
با تأکيد براينکه موارد توس��عهاي ش��هر باي��د مبتني برحفظ بافت
تاريخي بش��رويه باش��د ،بيان کرد :در ساختوسازهاي جديد بايد
مواردي که مشاور در طرح ارائه کرده ،لحاظ و هيچ تغييري در آن
ايجاد نشود.
معاون امور عمراني اس��تاندار خراسان جنوبي بر لزوم اقتصادي
کردن بافت تاريخي بش��رويه تأکيد کرد و گفت :تا زماني که بافت
تاريخ��ي اقتصادي نش��ود مردم در حفظ آن ت�لاش نخواهند کرد.
همچنين توس��عه شهر بشرويه و ايجاد اش��تغال براي جلوگيري از
مهاجرت بايد در دس��تور کار باشد زيرا با کمترين هزينه در بخش
گردشگري ميتوانيم در اين شهر اشتغال ايجاد کنيم و براي تحقق
اين امر بايد همه تالش کنند تا بشرويه به مرکز گردشگري استان
تبديل شود .عالوه بر اين در تصويب طرح تفصيلي شهر بشرويه بايد
فرآيند اداري شهر را به حداقل برسانيم و سرانه اداري را باال ببريم.
«حس��ن رمضاني» مدي��رکل ميراث فرهنگي ،صنايعدس��تي و
گردش��گري خراسان جنوبي نيز بابيان اينکه بافت تاريخي بشرويه
جزو بافت ارزشمند فرهنگي تاريخي ايران است ،اظهار داشت :اين

ایران و مردم

کمبود  450معلم
در استان بوشهر

تركيه دوچندان كرده اس�ت .س�اخت راهآهن بهطول  ۱۸۴كيلومتر بهعنوان يكي از مهمترين
بسترهاي حمل و نقل از  14سال پيش در آذربايجان غربي در دستور كار قرار گرفت ،طرحي كه
قرار بود در كمتر از يك دهه و در سال  88به طور كامل به بهرهبرداري برسد اما بعد از گذر از
شهرستانهاي مياندوآب و مهاباد در نيمه راه متوقف شد.

عقب ماندن از قافله
محبت خواه ،با انتقاد از بيتوجهي مسئوالن استاني و نمايندگان مجلس به اين طرح يادآور شد:
كلنگ اين طرح  15س��ال قبل و بهصورت همزمان با طرحهاي مشابه در ساير نقاط كشور به زمين
خورد ،اما طرحهاي ديگر به بهرهبرداري رسيد و راهآهن اروميه در گير و دار مشكالت گرفتار شد.
مديركل راه و شهرسازي آذربايجان غربي با بيان اينكه پيگيري جدي نمايندگان مجلس ميتواند
گره ازمشكالت اعتباري اين طرح ملي بازكند ،عنوان كرد :تاكنون  295ميليارد تومان براي ساخت
طرح هزينه شده و براي اتمام آن  350ميليارد تومان اعتبار ديگر نياز است.
تأخير غيرقابل قبول است
«نادرقاضي پور» نماينده اروميه درمجلس شوراي اسالمي
نيز با ابراز نارضايتي از روند اجراي طرح راهآهن اروميه گفت:
 6سال تأخير براي اين طرح به هيچ وجه قابل قبول نيست و
بايد براي برون رفت از مشكالت طرح چاره اساسي انديشيده
شود .در جلساتي كه با وزير مربوطه برگزارشد ،حل مشكالت
پيمانكاران براي س��رعت بخش��ي به روند اج��راي طرح در
دستور كار قرار گرفت و بايد ايستگاه نقده تا پايان امسال به
بهرهبرداري برسد.
كم كاري در اجرا
وي اختصاص نيافتن اعتبار و بيتوجهي ش��ركت مربوطه
ب��ه چگونگي اجراي طرح را از داليل اصلي تعلل در س��اخت
راهآهن اروميه دانس��ت و افزود :ش��ركت مسئول در ساخت
راهآهن ،اندك اعتبارات تخصيصي را نيز درطرحهاي ديگري
هزينه ميكرد ،اما با روش��ن ش��دن اين كم كاري نسبت به
تغيير ش��ركت و جايگزيني اقدام شد .متأسفانه در پرداخت
بودج��ه مورد ني��از نيز برخي ک��م توجهی ها وج��ود دارد،
طرحهاي جوان و مشابه در استانهاي ديگر از جمله راهآهن
قزوين  -رشت اعتبار مورد نياز يكسال خود را به يكباره دريافت ميكند ،اما در مقابل طرح از پاافتاده
راهآهن اروميه  -مراغه در تخصيص منابع مالي با مش��كل روبهرو ميش��ود .عمليات اجرايي  2طرح
راهآهن اروميه و اصفهان به طور همزمان آغاز شد ،اما مسير كوهستاني و  524كيلومتري اصفهان به
پايان رسيد و مسير مسطح  185كيلومتري اروميه كه معادل يك سوم طرح راهآهن اصفهان است،
به نيمه راه نيز رسيده است.

 ۹۰درصد روس��تاهاي خراس��ان رضوي به ش��بکه گازرساني
سراسري متصل ميشوند.
«اسماعيل نورمحمدي» مديرکل دفتر امور روستايي و شوراهاي
استانداري خراس��ان رضوي بيان کرد :ساکنان  ۷۰۰روستاي اين
استان تا پايان امسال از مزاياي شبکه گازرساني بهرهمند ميشوند
که با گازرس��اني اين تعداد ،درصد روس��تاهاي متصل به ش��بکه
سراسري گاز به  ۹۰درصد خواهد رسيد .با برنامه ريزي انجام شده
 ۱۰درصد روستاهاي باقيمانده نيز ظرف  2سال آتي گازرساني ميشوند.
مديرکل دفتر امور روس��تايي و ش��وراهاي استانداري خراس��ان رضوي پيرامون اقدامهاي دولت براي
توسعه روستاها ،افزود :اجراي طرح مدل توسعه پايدار روستاها از مهمترين اقدام هايي است که دولت در
اين حوزه انجام داده اس��ت .هدف از اجراي اين طرح ،ارائه خدمات به روس��تاييان و جلوگيري از افزايش
ميزان مهاجرت آنان است .لذا در  ۲۸شهرستان و  ۲۹روستاي استان بهصورت آزمايشي در حال اجراست.
در اين طرح به همه ابعاد توس��عه پايدار در روس��تا شامل عمران ،بهداش��ت ،خدمات ،توسعه برنامههاي
فرهنگي و آموزش��ي توجه شده است .اجراي طرح مدل توس��عه پايدار روستاها موجب شد تدوين سند
توس��عه روس��تايي براي خراسان رضوي نيز در دس��تور کار قرار گيرد .وي با اش��اره به اجراي طرحهاي
اقتصادي مشارکتي در روستاهاي داراي  ۲۵تا  ۲۰۰سرپرست خانوارکه يکي از مهمترين برنامههاي دولت
براي ايجاد اشتغال پايدار در روستاهاست ،گفت :بر اساس اين طرح روستاييان در قالب شرکتهاي تعاوني
يا سهامي سرمايهگذاري ميکنند و دولت نيز بر اساس آورده آنها  4برابر سرمايه گذاري ميکند.
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شهر یکی از بافتهاي خشت گلي ارزشمندي است که در سالهاي
گذشته در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسيد.
مديرکل ميراث فرهنگي ،صنايعدس��تي و گردشگري خراسان
جنوبي با انتقاد از اينکه درگذشته طرحهاي باالدستي مناسبي که
بافت تاريخي ش��هر را محور توجه خود قرار دهد ،نداشتهايم ،بيان
کرد :با اقدام اداره راه و شهرسازي طرح مناسبي در کارگروه مطرح
شد که به بافت تاريخي توجه خاصی دارد.
رمضاني عن��وان ک��رد :با تصويب اين ط��رح اب��زار قانوني براي
برخورد با متخلفاني که درگذشته بهدليل خأل وجود طرح مناسب،

ساختوسازهاي غيرمجازي داشتهاند ،در اختيار همه بخشها قرار
ميگيرد .وي با اشاره به اينکه درگذشته کساني با مقاصد مختلفي
به بعضي از بناهاي مذهبي آس��يب رسانده و در گسترش فضاها به
نکات فني آن دقت نکردهاند ،بيان داش��ت :خواس��ته ما اين اس��ت
که در س��ايه همکاري مردم و مسئوالن ،شرايطي ايجاد شود تا اين
فضاي تاريخي حفظ گردد.
مديرکل ميراث فرهنگي ،صنايعدس��تي و گردشگري خراسان
جنوبي تأکيد کرد :س��اختوساز را منع نميکنيم اما بايد در قالب
طرحهاي تهيهشده و با مجوز باشد.
«مهدي جعفري»مديرکل راه و شهرسازي خراسان جنوبي هم
بابيان اينکه طرح ويژه تفصيلي بشرويه از سال  ۹۰شروعشده ،اظهار
داشت :در شورايعالي شهرسازي کشور براي  5شهر ،طرح تفصيلي
ويژه ديدهشده که شهر بشرويه بهدليل بافت تاريخي که دارديکي
از آنهاست.
وي از هزين��ه ک��رد  ۱۱۵ميليون توماني ب��راي تهيه طرح ويژه
تفصيلي بش��رويه خبر داد و گف��ت :مراحل پاياني تصويب طرح رو
به اتمام است .اين طرح بعدازمصوبه به شوراي برنامهريزي استان و
بعدازآن نيز به شورايعالي شهرسازي کشور ميرود و بعد از تصويب
در شوراي عالي شهرسازي اجرايي ميشود.

گ�روه اي�ران زمينمدارس
اس��تان بوشهر با کمبود  450معلم
رو به رو هستند.
«عليرضا ريش��هري »رئيس امور
اداري اداره کل آم��وزش و پرورش
اس��تان بوشهر با بيان اينکه سهميه
اس��تان از اس��تخداميهاي اخي��ر
آموزش و پ��رورش  80نفر اس��ت،
اع�لام ک��رد 154 :نف��ر در مرحله
مصاحب��ه تخصصي حضور دارند که
از ميان آنها  80نفر انتخاب وجذب
خواهند ش��د 22 .نف��راز افرادي که
جذب ميشوند ،از سهميه ايثارگران
برخوردارند .کساني که شرايط الزم
را داش��ته باش��ند پس از ش��رکت
در دورهه��اي آموزش��ي دانش��گاه
فرهنگي��ان ،مهر آينده کارش��ان را
شروع ميکنند .ريش��هري با اشاره
به اينکه در مقطع ابتدايي مش��کل
کمبود نيرو نداريم ،اما در متوسطه
اول  330و در حوزه فني و کاردانش
 120معلم کم داريم ،افزود :هرچند
سال آينده بيش از يک هزار فرهنگي
بازنشسته ميش��وند ،اما با توجه به
ورود نخس��تين دان��ش آموختگان
دانشگاه فرهنگيان و جذب  80نيرو
از طريق آزمون استخدامي ،بسياري
از کمبودها برطرف ميشود.

جوالن گاوميشها
در خيابانهاي آبادان

آب�ادان  -عل�ي رنجك�ش
وجود گاوميشهاي س��رگردان در
خيابانه��اي آب��ادان و بيتفاوت��ي
مس��ئوالن اين شهرس��تان به اين
مس��أله ،مش��كالت زي��ادي رابراي
مردم به وجودآورده است ،به طوري
كه براحتي ميتوان آنها را در اماكن
اصلي ش��هر ازجمله مقاب��ل ادارات
و مدارس مش��اهده ك��رد كه باعث
زشت ش��دن چهره شهر و ترافيك
ميشوند.
گاوميشه��ا ،گوس��فندها و به
تازگي اسبها و االغها نيز در بيشتر
نقاط شهر ديده ميشوند.
جالب اينجاس��ت در آبادان هيچ
گاوداري وجود ندارد و اين حيوانات
از حاش��يه شهر وارد اين شهرستان
ميش��وند و براحتي داخ��ل بلوارها
نش��خوار كرده و غ��روب آفتاب به
خانه هايشان باز ميگردند.
زماني كه با خ��ودرو قصد عبور
از خيابانه��اي اصل��ي ش��هر را
داري��د ،مجبورهس��تيد دقايقي كه
گاوميشها از آنج��ا عبور ميكنند
بيصدا صبر كنيد تا آنها عبور كنند
چ��ون حق تقدم با آن هاس��ت چرا
كه بوق زدن باع��ث عصبانيت آنها
ش��ده و ممكن است به خودرويتان
حملهور شوند.
در چن��د س��ال اخيرچن��د بار
ش��اهد حمله اين حيوانات به مردم
شهربودهايم واين مسأله باعث رعب
و وحشت مردم شده است .تاكنون
جلسات مختلف مس��ئوالن آبادان
نيز در رفع اين معضل كارساز نبوده
است.

گزارش مصور

عکس :بیات آزاد بخت  -ایسنا

عکس:آزاد

عکس :علیرضا سلیمانی  -ایرنا

ش��هرک «به��رام» ،روس��تایی از توابع بخش مرکزی شهرس��تان ش��وش
درخوزس��تان است که قطع خودس��ر درختان و بدون مجوز در اطراف این
شهرک دیده می شود.

دبستان روس��تای «کپرگه» بروجرد تنها مدرسه این روستا است که فقط
ی��ک مدیر و آموزگار دارد و رانش زمین هر لحظه جان دانش آموزان آن را
تهدید می کند.

عكس :مجتبی حیدری  -مهر

منطقه« زیر تنگ سیاب»
کوهدشت ،مرکزعمده تولید
انار لرستان بهشمار می رود که
معروف به «دشت یاقوتهای
سرخ» است.

برداشت زعفران در خراسان مدتی است که آغاز شده است .توليد كنندگان
زعفران در مش��هد به طور میانگین از هر هكتار زمين بين  ۶تا  ۷كيلوگرم
زعفران برداشت مي كنند.

