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رتبه  اول ایالم در پرداخت وام ازدواج
ایــام - اســتاندار ایــام گفــت: این اســتان رتبه  نخســت کشــور از نظــر پرداخت 
تســهیات ازدواج در ۷ مــاه نخســت ســال ۱۴۰۱ را دارد و هم اکنــون ۱۰۰۰ نفر در 
نوبت وام ازدواج هستند که باید همه بانک ها در این راستا اهتمام جدی داشته 

باشند.
»حســن بهرام نیــا« اظهــار کــرد: ضوابــط و مقــررات و مشــوق های ازدواج و 
فرزند آوری باید برای مردم اطاع رسانی شود و عملکرد ادارات در حوزه ازدواج 

جوانان در استان باید به سمع و نظر مردم برسد.
اســتاندار ایام خواستار مشارکت همه دســتگاه ها برای توجه به امور جوانان 
شد و افزود: هرگونه تصمیم سازی در خصوص جوانان مشارکت همه دستگاه ها 

را می طلبد.
نماینــده عالی دولت در اســتان ایــام تصریح کرد: ۷۰ ســالن و مجموعه در 
اســتان جهــت برگزاری مراســم ازدواج در نظر گرفته شــده اســت و هیــچ اجاره 

بهایی برای برگزاری مراسم ازدواج از متقاضیان دریافت نمی شود.

هوای البرز تا چهارشنبه آلوده است
کرج - اداره کل هواشناســی البرز تا روز چهارشــنبه هفته جاری برای این اســتان 

هشدار زرد آلودگی هوا صادر کرد.
بــر اســاس این هشــدار تحلیل آخریــن الگو هــای پیش یابی حاکی از تشــدید 
الگــوی پایــداری در منطقــه البرز مرکزی اســت که بــه موجب آن رونــد افزایش 

آالینده ها تا چهارشنبه را شاهد خواهیم بود.
مرکــز کنتــرل و پایــش هواشناســی البــرز هــم گــزارش داد که میــزان غلظت 
آالینده ها در بیشــتر مناطق اســتان باال رفته و در حالت اضطرار و ناســالم برای 

تمام گروه ها قرار گرفته است.
از ســوی دیگر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز گفت: ورود خودروهای 
آالینــده و فاقد معاینه فنی به معابر درون شــهری به دلیل افزایش آالیندگی در 

این استان ممنوع است.
ســرهنگ حمــداهلل رحمتی اظهار داشــت: بــا توجه به تشــدید آالیندگی ها و 
کاهــش کیفیت هوای این اســتان ضرورت دارد راننــدگان ، خودروهای آالینده و 
فاقــد معاینــه فنی را برای رفع نقص به مراکز خدمــات خودرویی و معاینه فنی 

انتقال دهند.
وی اضافه کرد: با توجه به افزایش آلودگی هوای شهرستان های استان البرز، 

طرح مقابله با خودروهای دودزا تا پایان هفته جاری در این استان ادامه دارد.

تخصیص ۲۶۲میلیارد تومان برای عمران  مسجدسلیمان
مسجدسلیمان - مبلغ ۲۶۲ میلیارد تومان از محل کمک های دولتی برای تقویت 
زیرســاخت های عمرانی، فرهنگی شــهرداری مسجدســلیمان اختصاص یافت.
علی هزارسی سرپرست شهرداری مسجدسلیمان با اعام این مطلب به »ایران«  
گفت: با این اعتبار که با پیگیری نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای 
اســامی، فرماندار و شــورای اســامی این شهرستان محقق شــده است،  بیش از 
۴۰ پــروژه با اولویــت پروژه های تکمیل جــاده کمربندی، تکمیل جــاده فرودگاه، 
آســفالت معابر ســطح شــهر، توســعه فضای ســبز، الیروبی مســیل های آبرفتی 
این شــهر و خرید و تعمیر ماشین آالت شــهرداری با نظارت کامل شورای تأمین 

مسجدسلیمان طی یک برنامه ریزی ۱۵ماهه به اتمام خواهد رسید.

آبادان بدون آبگرفتگی 
 طرح الیروبی شبکه فاضاب  پیش از بارش ها آغاز شده است
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تبریز- عضو شــورای اســامی شهر تبریز با اشاره 
بــه لــزوم توجه بــه قانون گریزی مــردم در بحث 
ساخت و ساز گفت: براساس آمار سال ۱۴۰۱ بالغ 
بر ۴۸ درصد پرونده هایی که در کمیســیون ماده 
۱۰۰ تبریز مطرح می شوند بدون پروانه هستند و 
حتی کسانی که پروانه ساخت دارند پایبند پروانه 
]صادر شده[ نبوده و مثًا پروانه برای ساختمان 
چهــار طبقــه گرفته اند اما شــش طبقــه یا بالکن 

مازاد و حتی مغازه مازاد ساخته اند.  
فریــدون بابایی اقــدم بــا بیــان اینکــه بخــش 
عمــده ای از آشــفتگی فضایــی در شــهر تبریــز 
مربــوط به ســاخت و ســازهای غیرمجاز اســت، 

اظهــار کــرد: اگــر بناهــا بــر اســاس حداقل هــای 
پروانه  قانونی ســاخت و ساز ســاخته شوند دیگر 
شــاهد فضای آشفته شــهری نخواهیم بود.  وی 
درخصــوص ایــراد ســاختار شــهرداری در حوزه 
نظارت بر پروانه های ساختمانی، گفت: ساختار 
شــهرداری بــه گونه ای اســت که قســمت صدور 
پروانه با قسمت نظارت بر آن فرق دارد، هرچند 
که معاونت شهرســازی شــهرداری ادعا می کند 
روی تمامی پروانه های صادر شــده نظارت دارد 
ولــی وظیفــه حوزه خدمات شــهری اســت که بر 

ساختمان های بدون پروانه نظارت کند.
کمیســیون  جلســات  در  وقتــی  افــزود:  وی 

شهرســازی بــه مســئول حــوزه خدمات شــهری 
می گوییــم چرا روی ســاختمانی کــه پروانه برای 

چهــار طبقــه دارد شــش طبقه کار شــده اســت، 
پاســخ می دهد که بدنه نظارت این حوزه ســواد 

ندارد تا مفاد پروانه ســاختمانی را بداند و آنها را 
بررسی کند و بگوید که تخلف اتفاق افتاده است! 

قانونــی  خــأ  آیــا  اینکــه  درخصــوص  وی 
درخصــوص مجوزهــای ســاخت و ســاز وجــود 
دارد، گفــت: خأ قانونی وجود ندارد و بر اســاس 
بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرســازی، هر شــهروند 
باید پروانه ســاخت و ســاز دریافت کند اما اکنون 
ما مناطــق و محاتی را داریم کــه درصد پایینی 
از مردم برای ساخت و ساز مجوز می گیرند پس 
ابتدا باید فرهنگ سازی شود و مردم به دریافت 
مجوز تشــویق شــوند تا جان خود و خانواده شان 

را حفظ کنند.

48 درصد پرونده های مطروحه در کمیسیون ماده 100 در تبریز پروانه ندارند
آشفتگی شهری به خاطر ساخت و سازهای غیرمجاز

فاضاب هــای  آب،  از  مملــو  خیابان هــای 
صحنــه  آب  از  پــر  خانه هــای  و  شــده  ســرریز 
بــا  آبــادان  خیابان هــای  ســاله  هــر  تکــراری 
شــروع بارندگی هاســت. محله هایــی همچــون 
ذولفقــاری، امیرآبــاد، بهارســتان، کــوی پیروز و 
بسیاری دیگر از مناطق آبادان هر سال با شروع 
بارش هــا نگــران پــس زدگــی فاضــاب  و حتی 

آبگرفتگی خانه هایشان هستند.
مشــکل  خوزســتانی  مســئوالن  گفتــه  بــه 
آبگرفتگی هر ساله آبادان، تنها با الیروبی شبکه 
فاضاب این شــهر بــه راحتی حل می شــود اما 
آنطور که سرپرســت شــهرداری آبادان می گوید 
خطــوط اصلــی و مهم دفــع آب های ســطحی 
این شــهر حدود ۱۰ سال است که الیروبی نشده 
اســت،البته امســال مســئوالن شــهری آبــادان 
اعــام کرده اند کار الیروبی شــبکه فاضاب این 
شهر از 3 ماه پیش آغاز شده و تا کنون ۲۰۰ متر 
از شــبکه فاضاب این شهر الیروبی شده و بقیه 
هــم در حال انجام اســت. آنها امیدوارند با این 
اقدامات امســال مشــکات ناشــی از آبگرفتگی 
معابــر شــهر آبــادان بــه حداقل برســد و مردم 

مشکلی در این زمینه نداشته باشند.
ë مشکات ناشی از فاضاب آبادان برطرف می شود

اســتاندار  معــاون  عباســپور«،  »احســان 

ایــن  در  آبــادان  ویــژه  فرمانــدار  و  خوزســتان 
بحرانــی  نقطــه   ۱۰ داشــت:  اظهــار  خصــوص 
شــهر آبادان کــه در بارندگی  مشــکل آبگرفتگی 
دارنــد شناســایی شــده و برای رفع مشــکل آنها 

برنامه ریزی شده است.
بــه  اشــاره  بــا  آبــادان  ویــژه   فرمانــدار 
برنامه ریــزی صــورت گرفتــه از ســه مــاه پیــش 
ناشــی  مشــکات  از  جلوگیــری  بــرای  تاکنــون 
از بارندگی هــا بــه »ایــران« گفــت: با مشــخص 
کــردن اولویت هــای ایــن بخــش و حفاری های 
الزم، مقرر شــده مســئوالن اداره های آب، برق، 
مخابــرات و گاز هنــگام حفاری در ســطح شــهر 
حضور داشته باشند تا در صورت ایجاد مشکل، 

موانع برطرف شود.
وی یکی از مهمترین مســائل را حل مشکل 
گفــت:  و  کــرد  عنــوان  آبــادان  شــهر  فاضــاب 
اجــرای پروژه فاضــاب این شــهر از چند جبهه 
کاری با ۶ هــزار میلیارد ریال اعتبار فاینانس در 
مناطقی همچون شهرک دریا، علوانیه، سلیچ، 
تصفیه خانــه  قنواتــی،  ســرویس  ذوالفقــاری، 
فاضــاب و... آغاز شــده و در بقیه مناطق نیز بر 

اساس اولویت بندی اجرا می شود.
همچنیــن  خوزســتان  اســتاندار   معــاون 
بــه قــرارداد ۱۲ هــزار میلیــارد ریالــی با قــرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیــا اشــاره کــرد و گفــت: بــا 
پایــان این پروژه ۹۷ درصد مشــکات ناشــی از 

فاضاب این مناطق برطرف می شود.
عباســپور بــا بیــان اقدامــات صــورت گرفتــه 
بــرای بــه حداقــل رســاندن مشــکل آبگرفتگی 
معابــر در آبادان گفت: بــرای رفع آبگرفتگی ها 
۱۹ دســتگاه پمپ درخواســت شده که با تحویل 
۱۵ دســتگاه پمپ و جاســازی آن انتظــار داریم 
مشکات ناشی از آبگرفتگی معابر شهر آبادان 

به حداقل برسد.
ë الیروبی ۲۰۰ متر از شبکه فاضاب آبادان

»عزیز خلف زاده«، مدیر آبفای آبادان نیز در 
ایــن خصوص اظهار داشــت: بــرای جلوگیری از 
مشــکات سال های گذشــته با خرید و نصب ۲۰ 

دستگاه پمپ، ایستگاه های پمپاژ فاضاب را در 
اکثر مناطق آبادان تقویت کرده ایم تا در صورت 

بارش های سنگین با مشکلی روبه رو نشویم.
 وی از الیروبــی شــبکه فضاب آبــادان خبر 
اداوار گذشــته عــدم  ایرنــا گفــت: در  بــه  داد و 
الیروبی شــبکه فاضاب سبب شده بود  هنگام 
بارش ها شاهد آبگرفتگی معابر اصلی و فرعی 
باشــیم، اما در حال حاضــر الیروبی در ۱۰ نقطه  
شــهر از جملــه ایســتگاه هشــت کــوی قــدس، 
منــازل فرهنگیان و منطقــه ۵۰۰ کوی قدس در 

حال انجام است.
مدیــر آبفــای آبــادان با بیــان اینکه تــا کنون 

۲۰۰ متــر از شــبکه فاضــاب این شــهر الیروبی 
شــده اســت، افزود:عملیات الیروبی کانال های 
فاضــاب تــا پایان فصــل زمســتان ادامــه دارد 
و  فاضــاب  زدگــی  پــس  شــاهد  امیدواریــم  و 

مشکات برای شهروندان نباشیم.
ë  ۸۰ درصــد از شــبکه آب هــای ســطحی آبادان

الیروبی شد
شــهرداری  سرپرســت  برقــول«،  »ســلمان 
آبادان هم در این زمینه اظهار داشــت: خطوط 
اصلــی و مهم دفع آب های ســطحی آبادان که 
فاضاب این شــهر از آن منتقل می شود حدود 
۱۰ ســال اســت الیروبــی نشــده و همیــن عامل 

باعث آبگرفتگی در روزهای بارندگی می شود.
وی بــا اشــاره بــه آغــاز الیروبــی در آبــادان، 
افــزود: بــا هماهنگــی آبفــا و شــهرداری آبادان 
الیروبــی کانال هــای دفــع آب هــای ســطحی به 
صــورت ویــژه در حال انجام اســت و پیش بینی 
می شــود امســال با اجــرای این طرح نســبت به 
ســال های گذشته آبگرفتگی کمتری را در فصل 

بارندگی ها شاهد باشیم.
 ۲۲۰ از  درصــد   ۸۰ تاکنــون  داد:  ادامــه  وی 
کیلومتــر شــبکه آب های ســطحی روباز و بســته 
شــهر آبادان الیروبی شــده اســت. در این راستا 
۸۰ کیلومتــر از شــبکه روبــاز و ۷۵درصــد از ۱۲۰ 
کیلومتر شبکه روبســته آب های سطحی آبادان 

الیروبی شده اند.
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