
  ايالم: فرمانده سپاه اميرالمومنين )ع( ايالم گفت: پنج فروند قايق سپاه 
در مناطق سيل زده چم شير شهرستان سيروان خدمات رساني مي كنند.  
سرهنگ جمال شاكرمي افزود: پنج فروند قايق با كيفيت از طرف نيروهاي 
دريايي سپاه هم اكنون در سيمره مشغول فعاليت در جهت جابه جايي 
سيل زدگان هستند.  وي بيان داشت: همچنين براي سرعت و سهولت در 
انتقال مواد غذايي، مسائل بهداشتي و پزشكي و امورات روستاهاي سمت 
ايالم و لرستان، سپاه پاسداران بالگرد و تجهيزات امكانات مهندسي و همه 
ظرفيت ها را با توجه به تأكيد رهبر انقالب در خدمت مردم قرار داده است. 
  آذربايجان شرقي: فرماندار هشترود گفت: اولين جشنواره ماهي گيري 
با قالب در سد سهند هشترود با هدف توسعه گردشگري ۲۳ و ۲۴ خرداد 
امسال برگزار مي ش��ود.  امين امينيان افزود: ظرفيت كم نظير سد سهند 
بزرگ ترين سد مخزني داخل استان و پتانسيل باالي شهرستان در پرورش 
ماهي با ظرفيت توليد ۲۰۰ هزار تن ماهي قزل آال در سال را از جمله اهداف 
برگزاري جشنواره دانست.  وي گفت: در حال حاضر هشترود به عنوان قطب 
توليد ماهي در استان است و بايد ما اين مسئله را به عنوان يكي از جاذبه هاي 
گردشگري شهرستان به ديگران معرفي كنيم.  وي افزود: برنامه هايي كه در 
خالل جشنواره خواهيم داشت از جمله صيد ماهي با قالب، فروش و پخت 

ماهي منجر به ترويج فرهنگ مصرف آبزيان نيز خواهد شد. 
  اسالمشهر: مدير امور آب منطقه شهرستان اسالمشهر گفت: در راستاي 
صيانت از منابع آبي و حفظ سفره هاي زيرزميني و با اخذ مجوز از مراجع 
قضايي، تعداد ۱۸۳ حلقه چاه غيرمجاز در س��طح شهرستان اسالمشهر 
در سال ۹۷ تعطيل و پلمب شده اس��ت.  محمدرضا گيتي پژوه با اشاره به 
وجود بالغ بر۱۳۰۰ حلقه چاه غيرمجاز اسالمشهر، بيان كرد: در سال ۹۷ با 
تشكيل گشت هاي بازرسي و با اطالع رساني از مضرات بهره برداري بي رويه 
از سفره هاي زيرزميني و خطرات فرونشس��ت زمين و نصب ۲۵ دستگاه 
كنتور هوشمند و تقليل منصوبات چاه  ها، بالغ بر يك ميليون متر مكعب در 

بهره برداري از آب هاي زيرزميني جلوگيري و صرفه جويي شد. 
  البرز: مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان البرز 
اعالم كرد كه ميزان اقامت گردشگران استان در نوروز ۹۸ نسبت به مدت 
مشابه سال گذش��ته ۴۸ درصد افزايش يافت.  حجت االسالم فخرالدين 
صابري افزود: در ايام نوروز امس��ال ۲۸ هزار و ۱۲۸ مسافر و گردشگر از 
خدمات مراكز اقامتي استان البرز بهره مند شدند.  وي بيان داشت: فعاليت 
نوروزگاه ها و اجراي طرح هاي فرهنگي براي جذب گردشگران از مهم ترين 

علل افزايش اقامت گردشگران در استان البرز بوده است. 
  قزوين: رئيس س��ازمان جهاد كش��اورزي اس��تان قزوي��ن گفت: با 
بهره برداري از بزرگ ترين واحد توليد ماهيان زينتي در شهر صنعتي ليا 
استان، قزوين قطب توليد ماهيان زينتي كشور مي شود.  فاطمه خمسه 
افزود: بزرگ ترين واحد توليد ماهيان زينتي در ايران و منطقه در شهرك 
صنعتي ليا قزوين در زميني به مساحت ۳۰ هزار متر مربع با سرمايه گذاري 
۴۵۰ ميليارد ريال توسط بخش خصوصي در حال اجراست.  وي يادآور 
شد: با بهره برداري از اين واحد توليدي زمينه اشتغال ۲۸۰ نفر به صورت 

مستقيم در منطقه فراهم خواهد شد.

هر چقدر سيل ويران مي كرد و پيش مي رفت اما 
آن چه بيش از گذشته نمود ويژه اي داشت، بازيابي 
و احياي س��رمايه اجتماعي در مناطق سيل زده 
كشور بود. روحيه نوع دوستي، همدلي و همزباني، 
انفاق و اولويت دادن ديگري بر خويشتن به مثابه 
مؤلفه هاي مغفول زندگ��ي اجتماعي، بار ديگر در 
اثناي اين حادثه طبيعي، تبلوري دوباره يافت و به 

شكلي درخشان خودنمايي مي كرد. 
   توجه ويژه به مسائل فرهنگي 

پس از وقوع سيل اخير در كشور، معاونت فرهنگي 
اجتماعي س��پاه با نظر به رس��الت خطير خويش 
در اعتالي فرهن��گ انقالب اس��المي و نيز ترويج 
روحيه جهادي در جامعه، بر خويش فرض دانست 
تا دوشادوش ساير اركان و رده هاي سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي و نيز اقشار مختلف مردم در اقصي 
 نقاط كشور، با حضور تخّصصي و ساختارمند خويش 
در مناطق زلزله زده استان هاي گلستان، لرستان و 
خوزس��تان، نقش آفريني نمايد.  اين ضرورت ورود 
تيم هاي تخصصي معاونت فرهنگي اجتماعي سپاه 
به منطقه بحران زده از آنجا اهميت دوچنداني پيدا 
مي كرد كه بدانيم برنامه ريزي دقيق، صحيح و جامع 
در تمام عرصه هاي خطير كشور و نيز مديريت بحران، 
بدون لحاظ حّس مكان و آگاهي از وضعيت فرهنگي و 

اجتماعي در منطقه امكانپذير نخواهد بود. 
   عزيمت به پلدختر

پيش از اعزام تيم كارشناسي به مناطق سيل زده 
استان لرستان، اداره س��نجش و پژوهش معاونت 

فرهنگي اجتماعي س��پاه از هم��ان روزهاي اوليه 
وقوع سيل، با بكارگيري پايگاه داده موجود متشكل 
از نقشه هاي پايه ش��هري و روستايي و همچنين 
تجزيه و تحليل تصاوير به روز دريافتي از ماهواره ها 
و نيز برخي تصاوير هوايي موجود در منطقه، اقدام 
به وضعيت س��نجي بحران رخ داده و تعيين نقاط 
حياتي، حّس��اس و مهم جه��ت مديريت اصولي 
بحران و ساير اقدامات پسيني در شهرستان پلدختر 
نمود.  اين كار مبتني بر نقش��ه هاي توليدي و نظر 
كارشناسان معاونت مبني بر اولويت هاي فعاليت 
جهادي در فاز اول و همچني��ن با رعايت ضرورت 
تعامل حداكثري با ساير تيم هاي حاضر در استان 
لرس��تان در راس��تاي تكميل پازل كلّي فعاليت 
جهادي در مناطق س��يل زده انجام شد. برهمين 
اساس ۴۰ تن از كارشناسان ارشد معاونت فرهنگي 
اجتماعي سپاه متشكل از متخصصان حوزه هاي 
گوناگون نظير روانشناسي، جامعه شناسي، رسانه 
و ارتباطات، روابط عمومي، هنر و ادبيات، مديريت، 
معماري و شهرسازي، ژئوپلتيك و GIS براي اعزام 
به منطقه انتخاب شدند.  ضمناً بنا به دستور سردار 
محمدرضا نقدي، معاون فرهنگي اجتماعي سپاه 
پاسداران انقالب اس��المي، مقّرر شد تمام اعضاي 
گروه فارغ از درجه و رتبه نظامي يا علمي به مّدت 
۸ س��اعت در طول روز با هم��كاري اهالي مناطق 
س��يل زده، مبادرت به تخلي��ه گل والي منازل و 
مغازه ها ورزند.  همچنين در ساعات باقيمانده از روز، 
بنا به تقسيم كار صورت گرفته به ازاي زون بندي 

مناطق بحراني، با توجه ب��ه توانمندي و تخّصص 
دانشگاهي خويش اقدام به آسيب شناسي دقيق و 
همه جانبه وضعيت موجود، تعامل حداكثري با مردم 
حادثه ديده به منظ��ور روحيه دهي و اميدآفريني 
به م��ردم پلدختر، تهييج و ترغيب م��ردِم مصون 
مانده از س��يل براي همدلي و مس��اعدت بيش از 
پيش با همشهريان گرفتار در سيل و نيز انعكاس 
پيش��نهادات نوبه اي به مس��ئوالن و متولّيان امر 
در منطقه اعم از مس��ئوالن سپاه پاس��داران و نيز 
نمايندگان دولتي نمايند.  در همي��ن رابطه و در 
طول يك هفته حضور در شهرس��تان پلدختر كه 
با مديريت س��ردار س��عيد فرجيان زاده، جانشين 
معاونت فرهنگي اجتماعي سپاه انجام شد، عالوه 
بر پاكسازي ۲۰ منزل مسكوني و مغازه و همچنين 
تخليه يك مدرسه )دبيرستان شاهد( از گل والي، 
اقدامات مؤثر ديگري نيز به هّم��ت اعضاي گروه 
صورت گرفت. از جمله »برپايي برنامه هاي مفّرح 
فرهنگي و مسابقات مهيج و توزيع اقالم گوناگون 
فرهنگي و هنري نظير اسباب بازي، كتاب داستان و 
لوازم التحرير در بين كودكان و نونهاالن«، »روانكاوي 
بيش از ۱۰۰ تَن از اهالي محترم منطقه«، »تقسيم 
حدود ۲۰۰ كيلوگرم خرما در بين مردم روستاهاي 
سيل زده«، »توزيع بيش از ۷ هزار  ليتر آب شرب 
در ميان خانوارهاي سيل زده«، »ارائه بيش از ۱۰ 
پيشنهاد عملياتي به متوليان امر جهت كارآمدسازي 
مديريت بحران و رفع موانع« و »مديريت جهادي« با 

تأكيد بر منظومه فكري مقام معظم رهبري. 

   بهره مندي از تأثير مثبت حوادث 
جانشين معاونت فرهنگي اجتماعي سپاه در مورد 
مدت حضور تيم اين معاون��ت در منطقه پل دختر 
مي گويد: »در طول اين يك هفته پر فراز و نش��يب 
و صد البته جان فزا و روح بخش در مناطق سيل زده 
شهرس��تان پلدختر، آن چه بيش از ه��ر مؤلفه اي، 
گرمابخش وجود جهادگران جوان معاونت فرهنگي 
اجتماعي سپاه مي شد، صرفاً استقامت و ايستادگي 
مثال زدني و نيز روحيه قدرشناسي و امتنان كم نظير 
مردم فهيم، بصير و واليت مدار پلدختر از عنايت هاي 
ويژه رهبر فرزانه انقالب و تالش خستگي ناپذير سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي و س��اير نيروهاي مسلّح، 
تعّصب نيروهاي بسيجي سراس��ر كشور، پيگيري 
گروه هاي خودجوش و آتش ب��ه اختيار جهادي و 
همدلي اقش��ار مختلف مردم بود.« س��ردار سعيد 
فرجيان زاده با بيان اينكه يك��ي از رموز ماندگاري 
انقالب كبير اسالمي، صالبت غيورمردان و غيرت 
شيرزنان لُر و صبر و شكيبايي ايشان در برابر سختي ها 
و مصائب، همچون تمام بزنگاه هاي چهل سال اخير 
بوده اس��ت، اظهار اميدواري مي كند تا در روزهاي 
آتي، با استقرار س��امانه جامع اتاق وضعيت بحران 
در مناطق س��يل زده شهرس��تان پلدختر، شاهد 
تمركز بيش از پيش مديريت، تقسيم كار دقيق تر 
و منضبط تر، افزايش هماهنگ��ي در توزيع عادالنه 
امكانات و هداي��اي مردمي در بي��ن تمامي اهالي 
س��يل زده، برپايي كمپ ه��اي منس��جم و فراگير 
فرهنگي- اجتماعي با بهره گيري از روانشناسان و 
جامعه شناسان حاذق و نيز برگزاري برنامه هاي شاد و 
مفّرح فرهنگي با هدف زدودن َگرد نااميدي از جبين 
مردم نجيب آن ديار شهيدپرور باشيم.  وي با اشاره به 
حوادثي از اين دست در ديگر نقاط جهان مي گويد: 
»كشورهاي مختلف جهان نيز شاهد حوادثي از اين 
دست، تلخ و دردناك بوده اند، اما شماري از آنها موفق 
شده اند بر مبناي بررس��ي دقيق اين قبيل حوادث 
طبيعي و انجام كارهايي نمادين، چنين حوادثي را 
در حافظه تاريخي ملّت هاي خود زنده نگه دارند و با 
تدوين قوانين و رويه هاي مناسب، راهكارهايي براي 
تأثيرگذاري مثبت اين حوادث بر زندگي مردم خود 
ارائه دهند.« سردار فرجيان زاده معتقد است: »حادثه 
اخير را بايد هشداري بدانيم تا حقيقت آسيب پذيري 
جّدي شهرها و روستاها و سرمايه هاي كشور در برابر 
حوادث طبيعي نظير سيل، به باور همگان به ويژه 
مديران دستگاه ها بنشيند، بلكه از اين آزمون بيدار 

شويم و براي آزمون هاي بزرگ تر آتي مهيا شويم!«
   حادثه اي ماندگار براي تجربه

حادثه س��يل اخير به لحاظ حقوقي، مهندسي و فّني، 
اجتماعي، فرهنگي و رس��انه اي، مديريت ريس��ك و 
مديريت بحران، داراي چنان ابعاد پيچيده اي است كه 
مي تواند موضوع ده ها و صدها مطالعه دانشگاهي قرار 
گيرد. بررسي هاي اوليه نش��ان مي دهد خأل قوانين و 
رويه هاي حقوقي مناس��ب و در كنار آن، سهل انگاري 
گسترده سّنتي در تفسير و اجراي قانون و رويه شدن آن، 
حجم تخريب سيل را دو چندان نموده است! در اين ميان 
بالشك سازمان مديريت بحران پس از سال ها تدارك و 
تجهيز و تمرين فرضي، در پيشگيري و نيز سازماندهي 

شرايط پس از حادثه، نمره غيرقابل قبولي گرفته است!
به همين خاطرمعاونت فرهنگي اجتماعي س��پاه 
اميدوار است كه حادثه جانكاه سيل اخير در كشور، 
هيچ گاه از ياد هيچ يك از ايرانيان به ويژه مسئوالن 
ذيربط حذف نش��ود و ب��ه نقطه عطف��ي در تاريخ 

اجتماعي اين سرزمين بدل گردد. 

هر چند بنا به حادثه خيز بودن اقليم ايران، حوادث جانكاهي چون سيل 
و زلزله در سال هاي گذش�ته نيز بارها و بارها تجربه شده است، اّما وقوع 
س�يل در نوروز امس�ال، يكي از دلخراش ترين اتفاقات س�ال هاي اخير 
كشور به شمار مي آيد. در پِس تمامي ناماليمات ناشي از اين حادثه و نيز 
بي تدبيري ها، بي تجربگي ه�ا و ندانم كاري برخي مس�ئوالن كه در جاي 
خود قابل بحث و بررس�ي تخصصي بوده و به هيچ  وجه قابل چشم پوشي 
هم نخواهد بود، ولي نمي توان از اقدامات ش�بانه روزي نيروهاي بس�يج، 
سپاه و ارتش چشم پوشي كرد.  در اين ميان ضرورت ورود تيم تخصصي 

معاونت فرهنگي اجتماعي س�پاه به منطقه بحران زده بر كسي پوشيده 
نب�ود چراكه سياس�ت گذاري و برنامه ري�زي دقيق، صحي�ح و جامع در 
تمامي س�احات خطير كش�ور و نيز مديري�ت وضعيت بحران�ي، بدون 
لحاظ حّس مكان و نيز اش�راف كام�ل بر وضعيت فرهنگ�ي و اجتماعي 
موجود در منطقه امكانپذير نخواهد بود. از س�وي ديگ�ر، الزمه هرگونه 
برنامه ريزي در عرصه فرهنگي و اجتماعي در كشوري چون ايران با تنّوع 
قومي، دين�ي و مذهبي منحصربه فرد، اطالع درس�ت از اف�كار و باورها، 
گرايش ها و رفتارها، آداب و رسوم، خلق و خوها و اعتقادات جامعه است. 

تاالب ها به   عنوان 
محمدرضا سوري 

   گزارش 2
يكي از مهم ترين 
ي  ه ها يس�تگا ز
طبيعي در جهان، نقش زي�ادي در ويژگي هاي 
خرداقليم و بوم سازگان  هاي هر منطقه و تداوم 
بقاي حي�ات وحش، تأمين آب ش�يرين و حفظ 
تعادل زيستي دارند.  با اين حال مصرف بي   رويه 
آب و نيز انتش�ار آلودگي   هاي زيس�ت محيطي 
توسط انسان نظير تخليه مواد زائد جامد درون 
تاالب   ها، آنان را با تهديدها و بحران   هاي جدي 
روبه رو ساخته است؛ موضوعي كه موجب شده تا 
احياي آنها در دستور كار قرار بگيرد.  در اين ميان 
تاالب انزلي در استان گيالن از جمله مكان هايي 
است كه در سال هاي اخير به شدت آسيب ديده 
است به طوري كه اين مهم مسئوالن محيط زيست 
را برآن داش�ت كه با اس�تفاده از فناوري نانو به 
احياي آن كمك كنند؛ موضوعي كه موجب شد تا 
نماينده بندر انزلي در مجلس ش�وراي اسالمي 
اع�الم كند: »بهت�ر اس�ت روش نان�و در تاالب 
كوچك تر به طور آزمايشي اجرا و بعد براي احياي 
ت�االب بين المللي انزل�ي به كار گرفته ش�ود.«

    
امروزه مصرف بي   رويه آب و نيز انتشار آلودگي   هاي 
زيست محيطي توسط انسان نظير تخليه مواد زائد 
جامد درون تاالب   ها، آنان را با تهديدها و بحران   هاي 
جدي روبه رو ساخته اس��ت.   در كنار اين مهم، طي 
سال هاي اخير س��طح آب تاالب  ها بسته به شرايط 
اقليمي و جغرافيايي مناطق مختل��ف دائم در حال 
نوس��ان بوده به طوري كه در اكثر فصول خشك در 
سال به  طور كلي خشك    شده و اثرات جبران ناپذير 
زيست محيطي و اقتصادي از خود بر جاي گذاشته اند. 
اين در حالي است كه امروزه با توجه به نياز فزاينده 

و كاهش زيستگاه هاي پرندگان مهاجر و محل   هاي 
مناسب براي تخم   ريزي ماهي   ها، ارزش آنها به مرور 
زمان بيشتر احساس شده است.  در اين ميان تاالب 
انزلي در استان گيالن از جمله مكان هايي است كه 
محل مناسبي براي تخم ريزي آبزيان و پناهگاه و مأمن 
پرندگان بومي و مهاجر است؛ موضوعي كه موجب 
شده تا همواره به عنوان يكي از مهم ترين زيستگاه هاي 

طبيعي از اهميت دوچنداني برخوردار باشد. 
   احياي تاالب انزلي

تغييرات آب و هوايي )اقليمي(، كاهش آب درياي 
خزر، ورود انواع فاضالب ها و حجم انبوهي از رسوبات 
صنعتي و خانگي پنج شهرستان مجاور اين تاالب، 
رشد بي رويه گياهان مهاجر وارداتي مانند سنبل آبي 
و تجاوز به حريم تاالب و تغيير كاربري زمين هاي 
حاشيه تاالب را مي توان ازجمله مهم ترين داليل 

خشك شدن بخشي از آب تاالب بين المللي انزلي 
عنوان كرد.  اين مهم باعث ش��ده تا در س��ه دهه 
گذشته ميانگين عمق آب تاالب بين المللي انزلي 
از ۱۱ متر به كمت��ر از ۲ مت��ر و در مناطقي تا ۷۰ 
س��انتي متر كاهش پيدا كند.  اي��ن موضوع مهم 
كارشناس��ان را بر آن داش��ت تا براي احياي آن از 
انواع روش ها ك��ه يكي از آنان اس��تفاده از فناوري 
نانو بود كمك بگيرند.  مهرماه سال گذشته بود كه 
مديركل حفاظت محيط زيس��ت گيالن از احياي 
تاالب بين المللي انزلي با اس��تفاده از فناوري نانو 
با همكاري آژان��س همكاري هاي بين المللي ژاپن 
)جايكا( و شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان خبر 
داد.  قربانعلي محمدپور درخصوص اهميت استفاده 
از اين روش گفت: »با به كار گي��ري روش فناوري 
نانو مواد آلي ناش��ي از بقاياي گياهي و جانوري كه 

بخشي از آن داراي مواد معدني است، مي تواند براي 
موجودات آبزي به غذا تبديل شود، عالوه بر آن اين 
روش باعث مي شود »عمق لجن هاي آلي« در بستر 
اين تاالب بين المللي كاهش پي��دا كند به طوري 
كه هم اكنون تنها ۲۰ هزار هكتار از مساحت تاالب 
انزلي آب دارد.« به گفته وي، براي اجراي اين طرح 
هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است كه دولت تالش 
مي كند در مدت سه س��ال اين اعتبار را اختصاص 
دهد.  هم اكنون طرح استفاده از فناوري نانو براي 
پاكسازي تاالب بين المللي انزلي به صورت آزمايشي 
در پنج استخر ۱۲ هكتاري شيالت در حاشيه تاالب 

انزلي اجرا شده كه در مراحل پاياني است. 
   مخالفت با احياي تاالب انزلي به روش نانو

با وجود اينكه كارشناسان محيط زيست از غير خطر 
بودن استفاده از روش نانو فناوري براي احياي تاالب 
بندر انزلي سخن به ميان مي آورند، اما نماينده مردم 
انزلي در مجلس معتقد است به دليل زيانبار بودن 
اين روش بهتر اس��ت روش نانو در تاالب كوچك تر 
به طور آزمايش��ي اج��را و بعد براي احي��اي تاالب 
بين المللي انزلي به كار گرفته شود.  حسن خسته بند 
درخصوص درس��تي ادعايش گفت: »روش نانو كه 
سازمان حفاظت محيط زيست براي احياي تاالب 
بين المللي انزلي پيشنهاد داده است مورد تأييد ستاد 
نانوي كشور نيست.« وي با بيان اينكه روش نانو فقط 
مي تواند لجن هاي تاالب را از بين بب��رد، ادامه داد: 
»حدود ۷۰۰ هزار تن رسوب وارد تاالب بين المللي 
انزلي مي ش��ود كه ۹۵ درصد مصالح ساختماني و 
معدني است.« اين نماينده مجلس تصريح كرد: »در 
زمينه تأثير روش نانو روي آبزيان و پرندگان و اثرات 
آن روي انسان، رها شدن سيالب ها و بردن مواد سربي 
و مسي به داخل دريا شبهاتي وجود دارد كه سازمان 

حفاظت محيط زيست بايد به آن پاسخ دهد.«

تاالبانزليبافناورينانواحياميشود
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اردوي جهادي معاونت فرهنگي اجتماعي سپاه در مناطق سيل زده لرستان برگزار شد

عملیاتفرهنگيواجتماعيسپاهدرکاهشآالمسیلزدگان

88498441سرویس  شهرستان

لباسپلیساستانمرکزي
مجهزبهدوربینشد

فرمان�ده انتظامي اس�تان مركزي از     مركزي
اجرايي ش�دن آغاز مرحله نخس�ت 
تجهيز لباس هاي مأموران پليس اين اس�تان به دوربين خبرداد. 
سردار كيومرث عزيزي گفت: تجهيز خودروهاي پليس استان به دوربين 
نيز در مراحل ديگر دنبال مي شود.  وي ادامه داد: اين دوربين براي ضبط و 
ثبت فعاليت هاي نيروهاي پليس طراحي شده تا احتمال هرگونه خطايي از 
طرف نيروهاي امنيت بخش جامعه را كاهش دهد.  فرمانده انتظامي استان 
مركزي خاطر نش��ان كرد: دوربين هاي لباس پليس ناجا امكان پايش به 
خط گشتي هاي پليس، ضبط و ثبت مأموريت ها و ارائه مستندات به مراجع 
قضايي را نيز فراهم  مي كند.  سردار عزيزي افزود: برخي موارد اختالفاتي 
بين مردم و گش��تي هاي پليس در اجراي مأموريت به وجود مي آمد كه 
بهره مندي از اين تجهيزات عالوه بر رفع اين مشكالت، در راستاي رعايت 

حقوق شهروندي و نظارت بر رفتار مأموران نيز مؤثر است.

سیمانرايگانمنازلسیلزدگانگلستان
تأمینميشود

مدي�ركل بنيادمس�كن گلس�تان از     گلستان
همكاري بنياد مستضعفان براي تأمين 
سيمان رايگان جهت احداث و تعمير واحدهاي مسكوني خسارت 
ديده خبر داد كه بر اين اساس براي احداث واحدهاي مسكوني 8 تن 
و براي تعميرات نيز يك تن سيمان رايگان بين مردم توزيع مي شود. 
محمدتقي زماني نژاد با اشاره به ارزيابي خس��ارت ۱۷ هزار و ۸۰۰ واحد 
مس��كوني در اس��تان گفت: از اين تعداد ۷ هزار و ۳۰۰ واحد مسكوني به 
طور كامل تخريب شده كه نيازمند بازسازي است.  وي با تأكيد بر اينكه با 
همكاري بنياد مستضعفان سيمان رايگان براي احداث و تعمير واحدهاي 
مسكوني خسارت ديده تأمين شده است ادامه داد: قرار است براي احداث 
واحدهاي مسكوني ۸ تن و براي تعميرات هم يك تن سيمان رايگان بين 
مردم توزيع مي شود.  زماني نژاد كه در حاشيه كلنگ زني دو واحد مسكوني 
خسارت ديده در شهرستان هاي استان اظهار داشت: در اين شهرستان 6۰۸ 
واحد خسارت ديده براثر طوفان و رانش زمين مورد ارزيابي قرار گرفتند كه 
از اين تعداد ۲۷۸ واحد احداثي و ۳۳۰ واحد تعميري هستند.  وي همچنين 
از خسارت سيل و طوفان به بيش از ۱۷ هزار و ۸۰۰ واحدمسكوني در استان 
گلستان خبر داد و اعالم كرد: بيش از ۷ هزار و ۳۰۰ واحد مسكوني در اين 

حادثه به طور كامل تخريب شده و نيازمند بازسازي است.

روزمليخلیجفارس
دربوشهربرگزارميشود

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان     بوشهر
بوش�هر از آيي�ن برگ�زاري مراس�م 
بزرگدلشت روز ملي خليج فارس در10 ارديبهشت در بوشهر خبر داد. 
فاطمه كرم  پ��ور در نشس��ت هماهنگ��ي بزرگداش��ت روز ملي خليج 
فارس گفت: ۱۴6 ويژه برنام��ه در اين زمينه تدوين ش��ده كه در قالب 
برنامه هاي متنوع فرهنگي، هنري، ادبي، ورزشي و جشنواره هاي مختلف 
مرتبط با خليج فارس در بوشهر برگزار مي شود.  وي بيان كرد: در دهم 
ارديبهشت ماه نيز يك برنامه نمادين و رزمايشي در صبح برگزار و در شب 
اختتاميه برنامه هاي مختلف و متنوعي اجرايي مي شود.   مديركل فرهنگ 
و ارشاد اسالمي استان بوشهر اظهار داشت: نواختن زنگ خليج فارس در 
همه مدارس استان، رونمايي از يادمان روز ملي خليج فارس، برنامه هاي 
سلسله وار در ميدان تش��ريفات از جمله تجمع افراد، حركت شناورها، 
سرود حماسي، حركت نمادين دوچرخه س��واران و دوندگان، رژه اسب 
 سواران و تجليل از خانواده هاي شهيد از برنامه صبح روز دهم ارديبهشت 
در بوشهر است.   كرم  پور ادامه داد: كارگاه خوشنويسي، هنرهاي تجسمي، 
ساخت دمام، ايستگاه عكاسي، نقاشي كودكان و اجراي موسيقي محلي و 
رونمايي از دو كتاب به مناسبت روز ملي خليج فارس از ديگر برنامه هاي 
پيش بيني شده براي بزرگداشت اين مناسبت است.   وي اظهار داشت: 
تالش مي شود كه امسال در زمان مناس��ب دبيرخانه جشنواره فعال و 
حمايت هاي الزم صورت گيرد تا شاهد توليد محتواي مناسبي براي اين 
جشنواره باشيم.   مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان بوشهر تأكيد 
كرد: برنامه هاي بزرگداشت روز ملي خليج فارس نبايد به يك هفته ختم 
شود بلكه بايد در تمام طول سال جاري باشد.   كرم  پور افزود: در اين راستا 
در هر فصل مي توان برنامه هايي مانند همايش هاي علمي پژوهش��ي با 
محوريت دانشگاه ها و همچنين جشنواره هايي برگزار كرد كه جمع بندي 

آنها در روز ملي خليج فارس صورت گيرد. 

محورپلدختر– خرمآباد
ازمسیرموجودتغییرنخواهدکرد

رئيس سازمان راهداري و حمل ونقل     لرستان
ج�اده اي ب�ا تأكيد ب�ر اينك�ه محور 
پلدختر- خرم آباد از مسير موجود تغيير نخواهد كرد، گفت: اين 
محور با اجراي واريانت جديد يا تونل، تعمير و بهس�ازي مي شود. 
عبدالهاشم حسن نيا در خصوص نگراني مردم معموالن نسبت به جابه جايي 
محور قديم پلدختر تصريح كرد: به رغم اينكه محور قديم پلدختر بيشترين 
خسارت را در سيل اخير ديده و براي بازسازي آن بيش از ۴۰۰ ميليارد تومان 
اعتبار نياز است اما به عنوان مسئول مستقيم نگهداري راه و ابنيه صراحتاً 
اعالم مي كنيم محور پلدختر- خرم آباد از مسير موجود تغيير نخواهد كرد 
و نسبت به بهسازي اين محور و دغدغه مردم منطقه تعهد اخالقي داريم.  
وي افزود: با توجه به اينكه راه و آب دو مؤلف��ه اصلي در پايداري حيات به 
شمار مي روند و اين محور ارتباط مستقيم با زندگي، اقتصاد و معيشت مردم 
منطقه دارد از اين رو با اجراي راه جديد مخالف هستيم راه موجود بايد در 
قسمت هايي با اجراي واريانت جديد يا تونل، تعمير و بهسازي شود.  رئيس 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه 
بيشترين تخريب در ضلع ش��رقي و غربي رودخانه كشكان اتفاق افتاده و 

چندين پل بزرگ در اين محور تخريب شده است.

مسافرانعتباتازمرزشلمچهترددکنند
مديركل ح�ج و زيارت خوزس�تان با     خوزستان
اشاره به مسدود شدن مسير چذابه در 
پي وقوع سيل، گفت: كساني كه مي خواهند به عتبات عازم شوند 

از مسير شلمچه تردد كنند. 
ناصر حويزاوي اظهار كرد: در پي وقوع سيل در خوزستان و منطقه مرزي 
دشت آزادگان، مرز چذابه از دو هفته پيش جهت تردد زائران به عتبات 
عاليات مسدود شده است.  وي افزود: كساني كه قصد تشرف به عتبات 
عاليات را دارند مي توانند از مسير شلمچه تردد كنند.   مديركل حج و 
زيارت خوزس��تان بيان كرد: تا زماني كه ستاد بحران خوزستان اجازه 

بازگشايي مسير چذابه را ندهد اين مسير همچنان مسدود است. 

هاتف الرحمن صالحي
   گزارش يك

طعم شيرين زمين و قوانين سست و بي اثر
زمینهايالبرزوخراسانرضوي

همچنانخوردهميشود
دست درازي سودجويان به اراضي ملي و عرصه هاي طبيعي موضوع 
تازه اي نيست و بارها مسئوالن بر ضرورت حفاظت از اين منابع ملي 
تأكيد كرده اند. حاال هم به اعتقاد كارشناسان با افزايش قيمت زمين 
ميل افراد براي تصاحب اراضي ملي افزايش يافته و بر شمار پرونده هاي 
اين چنيني در مراجع قضايي افزوده است. موضوعي كه خود نشان 
دهنده وجود ضعف در قوانين بازدارنده است كه هر روز درختان تنومند 
و سر به فلك كشيده در استان هايي چون البرز و خراسان رضوي قطع 
مي شوند و بناهاي س�نگي، ويالها و برج  ها جاي آنها سبز مي شوند. 

    
حال منابع طبيعي در استان هاي البرز و خراسان رضوي خوش نيست. هر 
روز از هر گوشه و كنار شهرها و روستاهاي اين دو استان خبرهايي از قطع 
گسترده درختان و دست درازي سودجويان به عرصه هاي ملي و طبيعي 
به گوش مي رسد. گويي زمين خواران قرار نيست هيچ وقت سير شوند و 
طعم قطع درختان و ساخت ساختمان هاي بي قواره زير دندانشان مزه كرده 

است. موضوعي كه خود از وجود ضعف در قوانين فعلي حكايت دارد. 
   واحدهاي تجاري جاي درختان سرسبز را مي گيرند

به رغ��م اينكه موض��وع زمين خ��واري تنها مخت��ص دو اس��تان البرز و 
خراسان رضوي نيست؛ اما اين روزها اين دست از اخبار در دو استان مذكور 
داغ شده است و مسئوالن دست روي دست گذاشته اند و هنوز آستيني براي 
رفع مشكل باال نزده اند. در اين رابطه مي توان به قطع گسترده درختان در 
محدوده سه راه عظيميه و ابتداي جاده بيلقان در كالنشهر كرج اشاره كرد. 
موضوعي كه عباس زارع، رئيس شوراي اسالمي شهر كرج با اشاره به تخريب 
و دست اندازي به درختان چنار، ويال سازي گسترده و تغيير كاربري هاي 
غيرمجاز در اين محدوده مي گويد: »كاربري اين محدوده سبز گردشگري 
است اما شاهديم كه واحدهاي تجاري در حال سبز شدن هستند.« البته 
مشكل البرزي ها با متخلفان فقط به تخريب همين چند درخت منتهي 
نمي شود و زمين خواران در اين استان به قدري احساس راحتي مي كنند 
كه به گفته رئيس پليس آگاهي استان البرز حجم تخلفات تنها چند متخلف 
به ۱۰۰ ميليارد ريال مي رسد. محمد نادربيگي با اشاره به اينكه به دنبال 
ارجاع يك فقره پرونده زمين خواري از دادسراي جنايي كرج به اداره مبارزه 
با جرايم اقتصادي پليس آگاهي، اضافه مي كند: »محتويات پرونده حاكي 
از آن بود كه افرادي در قالب يك باند با جعل مدارك شناسايي و امالك و 
مستغالت به طور ماهرانه اي اقدام به تصاحب امالك بالصاحب يا زمين هاي 
بيت المال مي كنند.« وي ادامه مي دهد: »با اقدامات پليسي و هوشياري 
كارآگاهان، متهمان شناسايي و با هماهنگي مقام قضايي دستگير شدند و 
در تحقيقات پليسي مشخص شد كه امالك تصاحب شده در شهرهاي كرج 

و فرديس به ۲۰ نفر به قيمت ۱۰۰ ميليارد ريال فروخته شده است.«
   بازگرداندن اراضي ملي با تخريب بناهاي غيرمجاز

مضاعف بر وجود پرونده هاي متعدد زمين خواري در البرز، به گفته مسعود 
اياز، مديركل نظارت بر ساخت و س��ازها و كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري 
مشهد نيز از ابتداي سال ۱۳۹۸ تاكنون ۲۳۰ هزار متر مربع شامل ۹۱ باغ ويال 
و پالك هايي كه داراي تخلف از قوانين حفظ كاربري و كميته صيانت از حريم 
كالنشهر مشهد بودند با حضور دستگاه هاي متولي، رفع تصرف و اراضي به 
حالت اوليه تغيير كاربري داده شده است. همچنين مدير امور اراضي سازمان 
جهاد كشاورزي خراسان رضوي نيز با اشاره به شناسايي هزار و ۳۸۴ مورد 
تغييركاربري غيرمجاز در زمين هاي كشاورزي طي سال گذشته مي گويد: 
»در اين مدت ۳ هزار و ۹۷۳ مورد قلع بناهاي غير مجاز نيز انجام شده است 
كه تمامي اين موارد در مراحل اوليه س��اخت بوده اند.« گفته مي ش��ود كه 
شهرهايي كه داراي بيشترين تغيير كاربري غيرمجاز زمين هاي كشاورزي 
در استان هستند شامل مشهد، طرقبه، ش��انديز و چناران مي شوند كه با 
شناسايي به موقع متخلفان از سوي مسئوالن تمامي بناهاي غيرمجاز تخريب 
و اراضي ملي و زمين هاي كشاورزي به حالت قبلشان برگشته اند. اما مشخص 
است كه قوانين فعلي براي جلوگيري از دست درازي سودجويان به اراضي 
ملي و طبيعي و زمين هاي كشاورزي باز دارنده نيستند. همچنين به گفته 
كارشناسان به دليل افزايش قيمت زمين و سوددهي خوب تصرف اراضي بايد 

باز هم در صورت عدم تغيير در قوانين شاهد اين دست از تخلفات باشيم.

ميترا شهبازي


