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اخبار

 ۴۵۰۰پرونده نوسازی و بازسازی واحدهای مسکونی
در مناطق سیلزده گلستان به بانکها معرفی شد

مدیرکل بنیادمسکن گلستان گفت :پرونده چهار هزار و  ۵۴۱واحد

مسکونی احداثی و تعمیری برای دریافت تسهیالت به بانکهای معرفی
شده که تاکنون  ۱۰۲پرونده منجر به عقد قرارداد با بانکها شده است.
محمدتقی زمانینژاد درباره آخرین وضعیت روند بازسازی و نوسازی
واحدهای مسکونی خسارت دیده در سیل اخیر در گفتوگو با خبرنگار
تسنیم در گرگان اظهار داشت :براساس ارزیابی گروههای کارشناسی 17
هزار و  800واحدمسکونی در طوفان ،رانش و سیل اخیر در استان دچار
خسارت شد.
وی افزود :از این تعداد  10هزار و  500واحد مسکونی به تعمیرات جزئی
و کلی نیاز دارند و هفت هزار و  300واحد مسکونی دیگر نیز باید نوسازی
شود.
مدیرکل بنیادمسکن استان با اشاره به تشکیل بیش از  10هزار پرونده
برای واحدهای مسکونی خسارت دیده گفت :تاکنون یکهزار و  28واحد
مسکونی احداثی و همچنین سه هزار و  513واحد مسکونی تعمیری برای
دریافت تسهیالت به بانکها معرفی شدند.
وی ادامه داد :از مجموع واحدهای احداثی  12واحد مسکونی شهری
و یکهزار و  16واحد مسکونی روستایی است که در این بخش فقط 25
واحد مسکونی روستایی برای دریافت تسهیالت موفق به انعقاد قرارداد با
بانکها شده است.
زمانینژاد گفت :در بخش واحدهای مسکونی تعمیری نیز  459پرونده
مربوط به واحدهای مناطق شهری و سه هزار و  54پرونده مربوط به
مناطق روستایی است .از مجموع پروندههای معرفی شده به بانک در
این بخش فقط با  9فقره پرونده واحدهای مسکونی شهری و  68واحد
مسکونی روستایی قرارداد بسته شد.
وی با اشاره به تهیه سیمان رایگان برای ساخت و تعمیر واحدهای
مسکونی بیان داشت :با همکاری بنیاد مستضعفان سیمان رایگان برای
ساخت واحدهای مسکونی به میزان هشت تن و تعمیر این واحدها تا یک
تن رایگان در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.

سرپرستاستانداریگلستان:

تخصیص اعتبار برای اجرای طرح جامع سیل استان
الزم و ضروری است

شهرستان

زمینهای ساخت و ساز شده متعلق به واگذاریهای زمانهای گذشته بوده است

ساختمانهایی که در محل زندگی عشایر سبز میشوند!
عشایر خراسان شمالی همه ساله بعد از کوچ از مناطق
قشالقی در میانبندهای این استان ساکن میشوند.
به گزارش ایسنا ،مدت زمان حضور این افراد در
میانبندها به مدت  ۱۵تا  ۲۰روز است و این افراد منتظر
میمانند تا بخشهای ییالقی استان به منظور پذیرای این
افراد از لحاظ پوشش چراگاهی و … آماده شود.
اما هر زمان که این افراد از مناطق قشالقی از استان
گلستان به میانبندهای خراسان شمالی کوچ کردهاند با
اجرای یک پروژه در محل زندگی شأن مواجه شدهاند که
همچون قارچ بر سر راه آنها سبز شدهاند.
در صورت ادامه ساخت و ساز عشایر خراسان شمالی
جایی برای استقرار در میانبندها نخواهند داشت.
شعبانی ،یکی از عشایر خراسان شمالی که هم اکنون
در میانبند بجنورد چادرهای محل زندگی خود را برپا
کرده است در گفت و گو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد:
چندین سال است که وقتی از مراوه تپه به این منطقه باز
میگردیم با یک ساختمان ساخته شده در محل زندگی
خود مواجه میشویم.
وی افزود :در گذشته در محلی همچون تخته ارکان
که در پنج کیلومتری بجنورد قرار دارد تعداد زیادی از
خانوارهای عشایری در این محل بعد از بازگشت از مناطق
قشالقی اتراق میکردند و این امر به آن دلیل بود که عرصه
برای زندگی آنها نیز باز بود و آنها میتوانستند به راحتی
کارهای روزمره خود همچون چرای دام را انجام دهند.
شعبانی ادامه داد :چند سالی است که متأسفانه با
مشکل تصاحب این زمینها از سوی ادارات مختلف مواجه
شدهایم و هر سال که میگذرد تعداد این ادارات بیشتر
میشود .وی اظهار کرد :ورزشگاه ،بیمارستان ،دانشگاهها،
نمایشگاه ،سیلوی گندم و سایر ادارات ساخت و سازهایی
بوده که طی چند سال اخیر در این منطقه انجام شده
است.
شعبانی تصریح کرد :اگر روند به همین صورت ادامه
یابد ،عشایر خراسان شمالی دیگر جایی برای استقرار در
میانبند را نخواهد داشت و از سوی دیگر مسئوالن استان
گلستان نیز تاکید بر این امر دارند که عشایر حتما ًتا اوایل
اردیبهشت ماه از آن استان خارج شوند و ما باید تا زمان
حضور در مناطق ییالقی سرگردان باشیم.
وی خاطرنشان کرد :ساخت و ساز در میانبند شهرستان
مانه و سملقان نیز وجود دارد اما نسبت به منطقه ارکان
بجنورد کمتر بوده است.
رهاسازی نخاله در میانبندها دامهای عشایری را بیمار
میکند
یکی دیگر از اعضای جمعیت عشایری خراسان شمالی
در ادامه در گفت و گو با ایسنا بیان کرد :ساخت و ساز از

یک سو که عرصه زندگی را بر ما در این مناطق تنگ کرده
است ،تخلیه و رهاسازی نخالههای ساختمانی از سوی
دیگر سبب بروز مشکل برای ما شده است.
وی افزود :بخشی از این نخالهها مربوط به ساخت و
سازهایی است که در همین مناطق میانبند صورت میگیرد
و بخشی نیز نخالههایی هستند که از سایر مکانها به این
مناطق انتقال داده میشوند و در اینجا تخلیه میشوند.
وی ادامه داد :ساخت و سازها که عرصههای چراگاهی
دام را در میانبندها کاهش داده از یک سو ،رهاسازی
نخالهها نیز سبب شده تا دامهای عشایری مراتع کمتری
برای چرای دام داشته باشند.
وی اظهار کرد :از سوی دیگر وجود این نخالهها و تغذیه
دام در اطراف این نخالهها سبب بیماری دامها میشود
بطوریکه هم اکنون چندین بره از زمان کوچ به مناطق
میانبند ارکان در بجنورد نیز بیمار شدهاند
عرصه میانبندها سال به سال برای عشایر در خراسان
شمالی تنگتر میشود
قنبرزاده ،رئیس بسیج جامعه عشایری خراسان شمالی
در ادامه در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد :عرصه

میانبندها سال به سال برای عشایر در خراسان شمالی
تنگتر میشود.
وی با اشاره به اینکه خراسان شمالی دارای  ۵۳۰۰خانوار
عشایری است ،افزود :میانبندها مناطقی هستند که
عشایر این استان به هنگام کوچ به مناطق ییالقی و یا
قشالقی به مدت  ۲۰تا  ۲۵روز در آنجا ساکن میشوند.
وی افزود :چندین سال است زمانیکه این افراد به این
مناطق کوچ میکنند با این مشکل مواجه میشوند که
چندین هکتار از عرصههای میانبند توسط کشاورزان و یا
ادارات دولتی گرفته شده است .این مشکل در حال حاضر
در تخته ارکان و اطراف روستای مهنان در شهرستان
بجنورد به وضوح مشاهده میشود.
وی تصریح کرد :ایل راهها در اطراف روستای مهنان به
گونهای تصرف شده که حتی فضای کوچکی برای تردد
دامها نیز وجود ندارد و عشایر مجبور هستند تردد دام
را با خودرو انجام دهند که این امر موجب بروز حوادثی
نیز شده است.
این مسئول خاطرنشان کرد :ادارات و سازمانها قبل از
تصرف این زمینها در ابتدا باید مکانی برای اسکان عشایر

رییس جهاد کشاورزی بوشهر:

نگرانی جدی ما افزایش جمعیت ملخهاست
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه  60کشور دنیا
درگیر هجوم ملخ ها هستند ،اظهار داشت :نگرانی جدی ما تا  7روز آینده
افزایش جمعیت ملخها با تغذیه و یا مهاجرت است.
به گزارش ایسنا ،محمد تقی منوچهری روز دوشنبه در نشست ستاد
مدیریت بحران استان بوشهر گفت :ملخهای صحرایی طی یک هفته آینده
بالغ می شوند ،و پس از تغذیه ،جفتگیری و تخم ریزی انجام می دهند.
وی اضافه کرد :احتمال دیگر این است که ملخ ها تغذیه خود را در استان
بوشهر انجام داده و جفتگیری و تخم ریزی را در استان دیگری انجام دهند که

سرپرست استانداری گلستان با اشاره به تهیه طرح جامع سیل استان
طی سالهای گذشته ،اظهار کرد :طرح جامع سیل استان ،سند علمی
بسیار خوبی است که پس از وقوع سیل در سال  81تهیه شد و بسیاری
از اقدامات در راستای مقابله با سیل اخیر بر اساس آن صورت گرفت.
میرمحمد غراوی افزود :اجرای این طرح و اقدامات پیش بینی شده در آن
می تواند در کاهش خسارات ناشی از سیل بسیار موثر باشد.
وی با بیان اینکه تصرف حریم بستر رودخانه ها به یکی از معضالت
اصلی کشور تبدیل شده ،خاطرنشان کرد :مقابله با ساخت و سازهای
غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه ها خواسته جدی ماست.
غراوی گفت :در همین سیالب شاهد بودیم که زهکشی اراضی کشاورزی
در تخلیه آب های دشت ها نقش بسیار موثری داشتند لذا اتمام زهکشی
در سطح  280هزار هکتار از اراضی استان مطالبه و درخواست جدی
ماست.
وی همچنین با اشاره به سدهای نیمه تمام استان ،تصریح کرد :اجرای
سد نرماب ،سد آقدکش ،عالج بخشی سد وشمگیر ،از جمله اقداماتی
است که می تواند در کاهش خسارات ناشی از سیالب و همچنین استفاده
بهینه از نعمت الهی موثر باشد که نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه است.
غراوی افزود :یکی از طرح های مهم ما اجرای طرح های آبخیزداری،
آبخوانداری و احداث آب بندان هاست که الزم است با تخصیص اعتبارات
ویژه انجام شود.
سرپرست استانداری گلستان گفت :در آخرین روزهای سال  97استان
حوادث مختلفی را تجربه کرد؛ از برف و کوالک شدید تا ریزش و مسدودی
جاده ها در ارتفاعات ،وزش باد شدید و باران که منجر به وقوع سیالب شد
که در همه این حوادث ،همه دستگاه های اجرایی مرتبط با تمام توان پای
کار بودند که از همه آنها قدردانی می کنم.
غراوی در پایان اظهار کرد :کمک و همیاری همه دستگاه های امدادرسان
از قبیل سپاه ،بسیج مردمی ،ارتش ،هالل احمر و  ....در این سیالب،
صحنه های بسیار زیبایی از همبستگی ملی را خلق کرد که جای تقدیر
و تشکر دارد.
گفتنی است در این جلسه ،جمالی ،مدیرکل مدیریت بحران استانداری،
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان ،رییس سازمان جهادکشاورزی،
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ،مدیرکل بنیاد مسکن ،فرمانداران
شهرستانهای گمیشان ،آق قال و گنبدکاووس ،گزارش از اقدامات صورت
گرفته در راستای مقابله با بحران سیل ارائه کردند.
هیات ویژه گزارش ملی سیالب به سرپرستی دکتر محمود نیلی احمد
آبادی ،رییس دانشگاه تهران ،به منظور بازدید و بررسی میدانی مناطق
سیل زده به گلستان سفر کردند.

در مناطق میانبند در نظر بگیرند.
زمینهای ساخت و ساز شده متعلق به واگذاریهای
زمانهای گذشته بوده است
محمدرضا قلی پور ،مدیر کل امور عشایری خراسان
شمالی نیز در ادامه در گفت و گو با ایسنا ،بیان کرد:
زمینهایی که عشایر به عنوان میانبند در آنجا مستقر
میشوند ،زمینهای ملی بوده و هم اکنون اداره کل منابع
طبیعی قبل از واگذاری ،استعالماتی را از این اداره کل
دریافت میکند.
وی گفت :زمینهایی که هم اکنون در آن ساخت و ساز
انجام شده ،زمینهایی بوده که در گذشته واگذار شده
است.
وی در پاسخ به این مطلب که ممکن است زمینهایی
نیز واگذار شده اما هنوز ساخت و سازی در آن صورت
نگرفته و اگر ساخت و ساز صورت گیرد دیگر جایی برای
استقرار عشایر در مناطق مذکور وجود نخواهد داشت؟
اظهار کرد :در مکانهایی که هم اکنون عشایر در
میانبندها استقرار مییابند ،به هیچ جایی واگذار نشده و
نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

این هم آسیب بزرگی به شمار می رود و مطلوب ما نیست.
رییس جهاد کشاورزی استان بوشهر عنوان کرد :تاکنون و طی دو موج
مبارزه ای  25هزار هکتار از مزارع و مراتع منابع طبیعی استان بوشهر تحت
پوشش سم پاشی قرار گرفتهاند.
منوچهری تصریح کرد :هم اکنون  ۳۶اکیپ ردیاب و  ۳۰اکیپ مبارزه فعال
است و همچنین  100دستگاه از انواع دستگاه های سمپاشی در عملیات مبارزه
با ملخ های صحرایی درگیر هستند .وی اظهار داشت :حدود  ۲۰هزار هکتار از
اراضی زراعی و مرتعی تحت تاثیر این آفت قرار گرفته اند که مناطق مختلفی
در شهرستان دشتستان ،دشتی و تنگستان و روستاهای وسیعی از گناوه و
همچنین شهرستان بوشهر را شامل می شود.
پیش بینی سطح مبارزه با ملخ های بالغ و پوره ها  40هزار هکتار است
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه تا امروز  ۱۱هزار

لیتر سم وجود دارد.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه سطح وسیعی از نخیالت در شهرستان
های دشتستان و تنگستان در معرض آسیب هستند تمرکز ما این است
که ملخ ها وارد این مناطق نشوند و همچنین به استانهای همجوار ورود
پیدا نکنند.
کمبود شدید اعتبارات برای مبارزه با ملخها
رییس جهاد کشاورزی بوشهر با اشاره به پیشبینی حضور سه تا پنج ساله
ملخ ها در کشور ،بیان کرد :بحران ایجاد شده توسط ملخ ها هنوز مورد پذیرش

لیتر سم برای کنترل ملخ های صحرایی تهیه شده است ،گفت :با توجه به
تشکیل شورای هماهنگی مدیریت بحران در استان بوشهر و همکاری بسیار
خوب دستگاههای اجرایی ،به ویژه فرمانداران امیدواریم که روند مبارزه به
شکل مطلوبی پیش برود.
محمد تقی منوچهری خاطرنشان کرد :پیش بینی سطح مبارزه با ملخ های
بالغ و پوره ها  40هزار هکتار است که برای این مبارزه نیاز به حداقل  ۳۰هزار

عموم نیست.
منوچهری یادآور شد :مشکل اساسی ما در مناطق صعب العبور خصوصا
در شهرستان های دیلم و دشتستان و قسمتی از گناوه است که امکان مبارزه
هوایی وجود ندارد و مبارزه زمینی نیز بسیار مشکل است .طی توافق با یک
شرکت دانش بنیان هماستانی قرار شده که این مناطق را با پهپاد سمپاشی
کنیم.
وی با بیان اینکه برای مبارزه با ملخها کمبود شدید اعتبارات داریم ،ادامه
داد :عمده هزینه ما بابت خرید سم ،اجاره تراکتور و سمپاش ،خودروهای
مناسب عملیاتی ،دستمزد کارگران و سایر هزینهها می باشد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر تاکید کرد :مجموع هزینه
پیش بینی شده برای مبارزه با ملخ های صحرایی در بوشهر حدود  ۳میلیارد
تومان است.

وعدهها محقق نشد

نیروهای اخراجی پارس جنوبی همچنان بالتکلیفند
بوشهر  -علیرغم وعدههای متعددی که مسئوالن برای
رفع مشکل نیروهای اخراجی منطقه ویژه پارس جنوبی داده
بودند ،این نیروها همچنان بالتکلیف هستند.
خبرگزاری مهر  -گروه استانها :هفت ماه است که
تعدادی از نیروهای منطقه ویژه پارس جنوبی بالتکلیف
هستند .این نیروها ماهها در انتظار تعیین و تکلیف
هستند و حقوق نگرفتهاند و حتی بیمه این نفرات واریز
نشده است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بارها وعده
داده است که این نیروها به زودی تعیین و تکلیف میشوند
اما همچنان خبری از تعیین و تکلیف نیروها نیست.
نماینده جنوب استان بوشهر و نماینده دشتی و تنگستان
نیز در سخنرانیهای مختلف تاکید داشتند که جلساتی با
مدیران ارشد نفت و گاز داشتند و این نیروها به زودی تعیین
و تکلیف میشوند.
عدم بکارگیری جوانان و نیروهای کار این مناطق سبب
میشود تا آنها موطن خود را ترک کرده و برای اشتغال به
شهرها و استانهای دیگر بروند.
خوب است بدانیم عسلویه واقع در جنوب شرقی ترین
نقطه استان بوشهر یکی از مناطق مهم کشور از نظر انرژی و
ذخایر گازی موجود در آن است .ذخایری که هشت درصد
گاز کل جهان و بیش از  ۴۸درصد گاز کل ایران برآورد
میشود .این یک حقیقت و یک واقعیت غیر قابل انکار است
که این بخش استراتژیک از کشور ،نقش مهمی در تپش
قلب اقتصاد ایران ایفا میکند.

مسئوالن فقط وعده میدهند
وحید از کارکنان بالتکلیف پارس جنوبی در گفتوگو با
خبرنگار مهر بیان داشت :از بالتکلیفی خسته شدیم ،مدیر
عامل منطقه ویژه پارس جنوبی فقط تبلیغ میکند ،ای کاش
عمل میکرد.
وی با تاکید بر اینکه فقط سه ماه از مطالبات گرفتیم و حتی
به خیلی از نیروها مطالبات پرداخت نشده است.
وحید بیان داشت :متأسفانه بیمه هم واریز نشده است؛
از دیماه تا االن نه کسی حقوق گرفته نه بیمه پرداخت شده
است.
این نیروی بالتکلیف منطقه ویژه با بیان اینکه مدیر عامل
منطقه ویژه همواره خبر جذب میدهد اما هیچ گاه عملی
نمیشود اظهار داشت :ما از دفتردار و مشاور پشتیبانی
همه سوال گرفتیم کسی از جذب نفرات خبر ندارد و فقط
پاسکاری است.
لزوم رفع مشکل نیروهای بالتکلیف
شهریاری نماینده دشتی در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان
داشت :تعدادی از نیروهای کار در پارس جنوبی اخراج شدند
و مراجعاتی برای احقاق حقوق شأن به اینجانب داشتند.
شهریاری تاکید کرد :در نشست با مدیر عامل شرکت
ملی نفت بر حل این موضوع تاکید شد و مطابق دستور
مدیرعامل شرکت ملی نفت ،مقرر شد مدیریت منابع انسانی
شرکت ملی نفت در اسرع وقت اقدامات الزم برای کاریابی
و بازگشت به کار تمام نیروهای بومی اخراج شده در سازمان
منطقه ویژه را انجام دهند.

 ۲۰۰نیرو بالتکلیف هستند
سکینه الماسی در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان داشت:
تعداد  ۲۰۰نفر از نیروهای منطقه ویژه همچنان بالتکلیف
هستند و به زودی مشکل استخدام آنها حل میشود و جذب
سازمان منطقه ویژه میشوند.
وی به زمان تعیین و تکلیف نیروها اشارهای نکرد.
نیروهای بومی به کار خود برگردند
آیت الله صفایی بوشهری در خطبههای نماز جمعه هفته
گذشته تاکید کرد :از عوامل مهم بروز آسیبهای اجتماعی از
جمله طالق در جامعه به سبب بیکاری است.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر همچنین به بیکاری
جوانان تحصیل کرده استان در منطقه ویژه پارس جنوبی
اشاره کرد و و تاکید کرد :از وزارت نفت میخواهیم نیروهای
بومی و افراد اخراج شده را به کار خود بازگرداند.
جذب نیروها بر اساس اولویت بومی
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
با اعالم اینکه در شرایط فعلی بحث جذب این کارکنان در
هیئت مدیره شرکت ملّی نفت ایران قرار است مطرح شود،
تصریح کرد :پیشنهاد این است که این نیروها برای جایی که
ظرفیتهای خالی در منطقه ویژه و سایر شرکتهای فعال
گاز و پتروشیمی وجود دارد ،جذب شوند.
سید پیروز موسوی با تاکید بر اینکه بهزودی بحث جذب
این کارکنان با اولویت بومی استان بوشهر تعیین تکلیف
خواهد شد ،اظهار داشت :جذب آنها در قالب قراردادهای
پیمانکاری انجام میشود و بر خالف گذشته که بدون قرارداد

و بیمه این کارکنان مشغول به کار شدند قطعا ً در جذب
جدید قرارداد و بیمهای برای این کارکنان پیش بینی خواهد
شد و با رعایت تمامی قوانین و مقررات نسبت به جذب آنها
اقدام میکنیم.
پیش از این ،با وعدههای نماینده جنوب استان بوشهر در
مجلس و مدیر عامل سازمان منطقه ویژه قرار شده بود که این
نیروها جذب سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی شوند اما این
وعدهها مسکنی بود بر زخم نیروهایی که همچنان بالتکلیف
هستند و حتی حقوق و بیمه آنها هم واریز نمیشود.

