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آذربایجانشرقی

توزیع روزانه بیش از  3میلیون لیتر
بنزین در آذربایجانشرقی

جلسه کارگروه اجرای طرح «کهاب» با حضور
مدیریت و مس��ؤوالن منطقه آذربایجانشرقی،
کارشناس��ان س��تاد تهران و مناطق و اعضای
اتحادیه جایگاههای توزیع س��وخت در س��تاد
منطقه برگزار ش��د .مدیر ش��رکت ملی پخش
فرآوردههای نفت��ی منطقه آذربایجانش��رقی
گفت :با توجه به توزیع روزانه  3میلیون و ۶۰۰
هزار لیتر بنزین در اس��تان ،اجرای طرح کهاب
ضروری اس��ت .ابوالفض��ل روحاللهی با اش��اره
به توزیع بنزین و نفتگاز یورو  ۴در کالنش��هر
تبریز گفت :اجرای طرح کهاب نیز همانند توزیع
س��وخت یورو  ۴در راس��تای کاهش آالیندگی
زیستمحیطی پیگیری میش��ود ،البته اجرای
این طرح عالوه بر مالحظات زیس��تمحیطی،
صرفه اقتصادی و جلوگیری از هدر رفت سرمایه
را نیز مدنظر دارد .وی در ادامه افزود :اجرای این
طرح که در بسیاری از کشورها اجرا میشود ،در
آذربایجانشرقی نیز شروع شده است ،به طوری
که در این طرح درجهبندی جایگاهها مورد توجه
قرار میگیرد .همچنین اج��رای طرح بازیافت
بنزین از بخارات فرآورده حین تخلیه و بارگیری
با روشها و تجهیزات روزآمد به صورت جدی در
حال پیگیری است .همکاری و تعامل صاحبان
امتیاز مجاری عرضه سوخت و ارائه راهکارهای
مناسب ،در موفقیت اجرای این طرح موثر است.

درخواستهای جدید عضویت
در خانه مطبوعات استان بررسی شد

رئیسخانهمطبوعاتاستانآذربایجانشرقی
از بررسی درخواستهای جدید عضویت در این
تشکل رسانهای خبر داد .اسد فالح با اشاره به
برگزاری چهلودومین جلسه هیات مدیره خانه
مطبوعات استان آذربایجانشرقی ،اظهار کرد:
در این جلس��ه که به صورت فوقالعاده برگزار
شد ،درخواس��تهای  ۲۱نفر از اصحاب رسانه
برای عضویت در خانه مطبوعات استان با حضور
بازرسان اصلی بررسی شد .وی افزود :در نتیجه
بررسی درخواستکنندگان ،ش��رایط  ۱۳نفر
منطبق با مفاد اساسنامه جاری خانه مطبوعات
بود که عضویت اولیه آنان از سوی اعضای هیات
مدیره و بازرسان مورد تایید قرار گرفت و مراتب
جهت تکمیل فرآیند نهایی از طریق سامانه به
ارشاد استان ،اعالم وضعیت شد.

شنبه  20مرداد 1397

مرکزی

حدود  18درصد از جمعیت استان در مناطق حاشیه شهرها ساکن هستند

گسترش حاشیهنشینی در اردبیل

چند سالی اس��ت که رشد شتابان شهرنشینی
و افزایش مهاجرت روس��تاییان به ش��هرها ،مساله
حاشیهنش��ینی در کش��ور را تش��دید ک��رده و به
تناس��ب ،موجب گس��ترش ناهنجاریهایی شده
اس��ت که دامنه این ناهنجاریها در استان اردبیل
نیز به تبع س��ایر نقاط کشور به چشم میخورد .به
گزارش تسنیم ،بسیاری از شهرهای کشور ما بشدت
با آس��یبهای ناشی از حاشیهنشینی درگیر بوده و
روزبهروز نیز ش��اهد افزایش برخی ناهنجاریها در
مناطق مختلف هس��تیم .یکی از ساکنان حاشیه
ش��هر اردبی��ل در گفتوگویی به تس��نیم گفت:
اوضاع زندگی در حاش��یه شهر و محل سکونت ما
اصال مناس��ب نیست ،به طوری که آب فاضالب در
محل رها میشود که این مهم باعث نارضایتی اهالی
محل شده و همچنین دلیل اصلی تکرار بیماریها
در بین فرزندان و کودکان ما اس��ت .این سرپرست
خانواده  5نفره با بیان اینکه مسؤوالن هیچ توجهی
به حاش��یه شهرها ندارند و فقط متمرکز بر مناطق
ش��هری از شمال و شرق تا غرب و جنوب هستند،
تصریح کرد :رهایی از روستانش��ینی و رو آوردن به
حاشیهنشینی ش��اید ابتدا لذتی برای افراد داشته
باش��د اما به مرور زمان میتوان این مهم را بخوبی
درک ک��رد که زندگی در مخروبهای در روس��تا به
مراتب لذتبخشتر از زندگی در یک خانه مناسب
در حاش��یه یک شهر اس��ت .یکی دیگر از ساکنان
محله حاشیه اردبیل نیز گفت :حاشیهنشینی بحث
و مسالهای نیس��ت که بتوان طی چند ماه یا یکی
دو سال به طور کامل آن را رفع و دفع کرد اما باید
دانس��ت میتوان از همین امروز آغاز کرد و در کنار
برطرفسازی مشکالت حاشیهنشینان ،شهری آباد
و آبادتر داش��ت .وی با بیان اینک��ه در صورت عدم
مهار حاشیهنش��ینی باید منتظر یک بحران جدی
در منطقه بود ،اظهار داشت :بیکاری ،اعتیاد ،طالق،
فقر و نداری همه پیشزمینهای برای بروز بزههای
احتمال��ی در حاش��یه شهرهاس��ت ،در این زمینه
نیاز اس��ت بازاندیش��ی و تجدیدنظری در رابطه با
حاشیهنشینی در کل کش��ور و به دنبال آن استان
اردبیل شود تا بتوانیم حاشیهنشینی را به عنوان یک
س��طحی از زندگی شهری به جامعه معرفی کنیم.
بانوی  33س��اله س��اکن این منطقه نی��ز در ادامه
صحبته��ای هممحلی خود با ابراز نگرانی از آینده

چهاردهمی��ن گردهمایی مس��ؤوالن امور
فرهنگ��ی و دینی ش��رکتهای آب و فاضالب
شهری و روستایی سراسر کشور به مدت  2روز
به میزبانی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی
و در شهر محالت برگزار شد .گردهمایی 2روزه
مسؤوالن امور فرهنگی و دینی شرکتهای آب
و فاضالب ش��هری و روستایی سراسر کشور با
محوریت اقامه نماز ،امر به معروف و نهی از منکر،
مباح��ث قرآنی ،اقدامات فرهنگ��ی در رعایت
الگوی مصرف آب و ...با حضور حجتاالس�لام
والمسلمین یزدانپرست ،مشاور وزیر و مسؤول
امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو ،حجتاالسالم
مهاجری مسؤول امور فرهنگی و دینی شرکت
مهندس��ی آب و فاضالب کشور ،مسؤوالن امور
فرهنگی و دینی ش��رکتهای مادرتخصصی و
جمعی از مسؤوالن کشوری و استانی برگزار شد.

اس��ت ،به طوری که هماکنون حدود  18درصد از
جمعیت اس��تان اردبیل در مناطق حاشیه شهرها
س��اکن هس��تند .وی ادامه داد :آسیبهایی که در
نهایت در پی افزایش حاشیهنشینی در سطح اردبیل
گسترش مییابد عبارتند از اعتیاد ،طالق ،سرقت،
خشونت و بس��یاری دیگر از ناهنجاریهای بزرگ
اجتماعی که در این زمینه باید برنامههای پیشگیری
و کنترلی مد نظر باش��د .مدیرکل امور اجتماعی و
فرهنگی استانداری ضمن تاکید بر اینکه آسیبهای
اجتماعی صرفا به حاش��یه شهرها اختصاص ندارد،
اف��زود :تالش بر این اس��ت که حاشیهنش��ینان از
شهرنش��ین به شهروند تبدیل ش��وند تا بتوانیم از
این طریق نس��بت به کنترل آسیبهای اجتماعی
ناشی از این معضل اجتماعی اقدام کنیم .همچنین
مدیرکل راه و شهرس��ازی استان اردبیل با اشاره به
اینکه شهرهای اردبیل ،مشگینشهر و پارسآباد به
ترتیب بیشترین میزان بافت فرسوده را دارند ،اظهار
کرد :مس��احت س��کونتگاههای غیررسمی اردبیل
 812هکتار اس��ت که حدود  13درصد از س��طح
شهر اردبیل را شامل میشود .محبوب حیدری در
ادامه تصریح کرد :مساحت سکونتگاههای غیررسمی
در شهرس��تان مشگینش��هر  176هکتار بوده که
حدود  15درصد و میزان مس��احت سکونتگاههای
غیررسمی شهرس��تان پارسآباد  158هکتار بوده
که در مجموع  14درصد از س��طح ش��هر را شامل
میشود .عبدالرحمن روحی ،رئیس اداره هماهنگی
س��تاد بازآفرینی راه و شهرسازی استان نیز در این
باره گفت :در راستای اجرای طرح بازآفرینی شهری
در  4شهر بزرگ اس��تان اردبیل به ترتیب اردبیل،
مشگینش��هر ،پارسآباد و خلخال اقداماتی انجام
ش��ده که در این باره درصد مساحت بافت فرسوده
اردبیل  15/1درصد ،مشگینشهر  7/8و پارسآباد
 21/1درصد اس��ت .در کل حاشیهنش��ینی با تمام
مشکالت و ناسازگاریها ،تهدید و مسالهای جدی
برای نظام شهری است اما نمیتوان این موضوع را
انکار کرد که تمام ناهنجاریها از همین محالت و
مناطق برخاسته و جامعه را تحتالشعاع خود قرار
میده��د ،چرا که در مرکز ش��هرها و کالنش��هرها
اتفاقات و آس��یبهای زیادی همه روزه رخ میدهد
که مس��بب هم��ه آنها مردم س��اکن در حواش��ی
شهرهانیستند.

نما
سهم  80درصدی حاشیهنشینی از وقوع جرائم
معاون پیش�گیری از وقوع جرم دادگس�تری استان اردبیل گفت متاس�فانه بیش از  80درصد جرائم در
حاشیه شهرها اتفاق میافتد که به همین دلیل این موضوع باید به صورت همهجانبه مورد توجه واقع شود
تا بتوانیم این مشکالت را هر چه سریعتر برطرف کنیم و شاهد بهبود وضعیت باشیم .یوسف خدادادی با
تاکید بر ضرورت اتخاذ راهکارها و تصمیمات جدی در راستای مهار آسیبها و کنترل جرائم در مناطق
حاشیهنشین اس�تان اردبیل افزود :متاسفانه افزایش بیرویه حاشیهنشینی شهری موضوعی است که
نیازمند راهکارها و برنامههای اساسی است و امیدواریم بتوانیم از این طریق از بروز آسیبهای اجتماعی تا
حد امکان جلوگیری به عمل آورده و این ناهنجاری اجتماعی را که یک مشکل بسیار بزرگ برای همگان
اس�ت ،کاهش دهیم .وی در ادامه بیان کرد :در طول چندین س�ال اخیر حدود  3هزار واحد غیرمجاز در
حاشی ه شهرهای استان احداث شده که این موضوع باید با جدیت و اهتمام ویژه مدیریت و کنترل شود و
از افزایش این آمار جلوگیری به عمل آید ،چرا که این موضوع میتواند در آینده بسیار مشکلساز شود و
مشکالت بزرگ و قابل توجهی را به وجود آورد.

فرزندان خود در این منطقه گفت :نبود مدرسه در
این منطقه باعث شده مشکالتی بر دیگر مشکالت
ما افزوده شود به طوری که در این زمینه بسیاری از
اهالی محل برای فرستادن فرزندان خود سر کالس
درس با دردس��رهایی مواجه هس��تند .وی ضمن
انتقاد از مسؤوالن اس��تانی تصریح کرد :نمیدانیم
متولی اصلی رسیدگی به مشکالت ما کیست یا چه
کسی باید مطالبات ما را مطرح کند ،فقط میدانیم
وضعیت زندگی در حاشیه شهر اردبیل و به حتم در
سایر شهرها به گونهای هست که مردم از زندگی در
این مناطق هراس دارند و در نهایت با همین ترس
خود کنار آمدهاند و مجبورند بار خیل مشکالت را به

گردهمایی مسؤوالن شرکتهای
آب و فاضالب کشور در محالت

دوش بکشند .در این میان مدیرکل امور اجتماعی
و فرهنگی اس��تانداری اردبیل درباره آس��یبهای
اجتماعی برخاس��ته از گس��ترش حاشیهنش��ینی
در کالنش��هرهایی همچون اردبیل اظهار داش��ت:
اس��تان اردبیل به عنوان یکی از ش��هرهای بزرگ
به دلیل برخ��ورداری از جمعیت باال ،آمار باالیی از
حاشیهنشینی را در خود دارد که این معضل میتواند
بس��تری مناسب برای گسترش و رش��د روزافزون
بسیاری از آسیبهای اجتماعی فراهم کند .شفیع
شفیعی با اشاره به اینکه میانگین حاشیهنشینی در
کشور حدود  13درصد بوده است ،گفت :این میزان
در سطح استان اردبیل بیشتر از این میانگین بوده

البرز

نزدیک شدن به استانداردها
اولویت مجموعه مدیریت شهری است

شهردار منتخب کرج از اولویتهای مجموعه
مدیریت ش��هری در دوره کنونی را ایجاد درآمد
پایدار و بهب��ود حملونقل عمومی عنوان کرد و
یادآور شد :نزدیک شدن به استانداردها ،اولویت
ش��هرداری خواهد بود .محمدرض��ا احمدینژاد
در گفتوگ��و با پایگاه خبری مدیریت ش��هری
کرج ،ثبات سیاس��ی ،اجتماعی و اقتصادی را در
ایجاد درآمده��ای پایدار موثر دانس��ت و گفت:
برای رس��یدن به درآمدهای پایدار توجه به این
موضوعات امری کامال ضروری است .وی با اشاره
به ش��رایط اقتصادی و درآمدی شهرداری کرج،
افزود :برای برونرفت از مشکالت اقتصادی حاکم
و وصول منابع مالی -اقتصادی ش��هرداری ابتدا
باید از تنشهای سیاس��ی دور باشیم .سرپرست
شهرداری کرج با بیان اینکه این دستگاه یکهزار و
 200میلیارد تومان بدهی دارد ،یادآور شد550 :
میلیارد تومان از این بدهیها مربوط به بانک شهر
و مابقی چکهایی است که صادر شده است .وی
با بیان اینکه برای تس��ویه بدهیها باید اقدامات
اساسی انجام ش��ود ،خاطرنشان کرد :در شرایط
موجود تسویه کامل بدهیها امکانپذیر نیست و
باید با برنامهریزی بلندمدت برای کاهش و تسویه
آن اقدام کنیم.

انتخابات را برای ما گذاشتهاند!
ادامه از صفحه اول
يادداشت امروز
دش��من آش��کارا سعی
دارد با س��وار ش��دن بر نارضایتیهای مردمی از
دولت تنبل و بهانهجوی روحانی ،مام عزیز وطن
را درگیر جنگه��ای خیابانی و محل تاختوتاز
ضدانق�لاب و مزدوران خود کن��د تا بلکه رویای
بالکانیزه یا سوریهسازی ایران را پس از  40سال
نقش��ه و توطئ��ه محقق کند .این وس��ط برخی
م��زدوران با و بیجی��ره مواج��ب او نیز در یک
دوی ام��دادی مدام به ترامپ کمک میرس��انند
که راهحل ،مذاکره با ترامپ است! و کدام عاقلی
است که نداند چنان مذاکرهای با کسی که قوت
صبح و شامش ،فحش ناموس��ی دادن به برجام
اس��ت ،چیزی جز تسلیم شدن و فروختن مابقی
وطن به دشمن نیست؟!
ای��ن دروغگویان و خائن��ان هرگز نمیگویند
طبق برآورده��ای دقیق کارشناس��ان اقتصادی

حام��ی و منتقد دولت ،تنه��ا  15الی  20درصد
معضالت اقتصادی ایران مربوط به تحریمهاست
و مابق��ی مربوط ب��ه عملکرد دولت درخش��انی
میشود که آنها با فریب افکار عمومی بر سر کار
آوردهاند و دیگر اینکه بر خالف دروغس��ازیهای
مکرر آنه��ا و طبق ب��رآورد دقیق کارشناس��ان
اقتصادی ،مجموع دارایی همه نهادهای اقتصادی
و عمومی غیردولتی کش��ور ،در باالترین برآورد
ممکن ،باز هم کمتر از  9درصد داراییهای دولت
است .در این بلبشوی دروغسازی ،گندمنمایی و
جوفروشی اما این میان تنها مردمند که باید برای
حفظ مام عزیز وطن ،دس��ت بر چانه ،مسؤولیت
انتخاب خود در اردیبهشت  96را بپذیرند.
پدربزرگ پیر من هم حکما مانند خودم باید
بدان��د مرکز ثقل کارآم��دی نظامی که ماحصل
خون پاک  300هزار ش��هید گلگونکفن است،
همین قوه مجریهای اس��ت که م��ن و دیگرانی

که پوس��تر بنفش پخ��ش میکردن��د ،انتخاب
میکنی��م .آن  24میلیون نفری که به حس��ن
روحان��ی رای دادهان��د ،اگ��ر هماکن��ون مانند
سلبریتیها پش��یمانند ،باید بدانند برای همان
اظهارنظر آزادانه آنها س��ر صن��دوق رای که کم
چیزی نیس��ت ،جوانان زیادی جان فدا کردهاند،
لذا اگر ه��م راهحلی در ش��رایط کنونی متصور
باش��د ،وادار کردن همی��ن دولت پیر به تحرک
بیش��تر و توصیه به جوانگرایی در آن اس��ت ،نه
آتش زدن سطل آش��غال برای خوشحال کردن
دل ترام��پ! انتخاب��ات مجل��س آین��ده چنین
امکانی -وادار کردن دول��ت به تحرکورزی -را
بزودی در اختیار هم��گان قرار خواهد داد .فعال
تا آن زمان ،لطفا مواظب خدعه دشمن خارجی
و دروغس��ازان داخلی باشید و آن زمان انتخابی
عاقالنه و عالمانه داشته باشیم که دوباره به زمین
و زمان فحش نثار نکنیم!

