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رشــد قارچ گونه پدیده »زمین خواری« در خراســان 
شــمالی به یکی از معضالت نهاد های اجرایی تبدیل شده 
است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از بجنورد،هجوم 
و دخــل و تصــرف اراضی ملی برای زراعت و ســاخت و 
ســاز و...، از ســالیان گذشته در اســتان رواج پیدا کرده 
اســت.باتوجه به تاریخچه زمین های این منطقه که جزو 
اراضی ملی محســوب می شــوند، اکنون به دلیل توسعه 
و جمعیت پذیری در اســتان، ایــن زمین ها تغییر کاربری 
یافته اند و در تصرف افراد ســوجو قرار می گیرد.مسئوالن 
اجرایی در تالش هستند با کسانی که زمین های دولتی و 
منابع طبیعــی را تصرف می کنند، برخورد قاطعی صورت 
بگیرد تــا بتوانند از ایــن پدیده شــوم جلوگیری کنند.
پرونده هــای مربوط به زمین خواری تحــت عنوان تعدی 
به حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی اســت 
و  توســط ســازمان های مختلفی رســیدگی می شود؛ از 
جمله ســازمان هایی که می توانند به منابع طبیعی، راه و 
شهرسازی، محیط زیست، اوقاف، سازمان جهاد کشاورزی، 
وزارت نیرو و شهرداری ها و نهاد هایی که خودشان صاحب 
زمین هستند اشــاره کرد و به همین دلیل در یگان های 
حفاظت آن ها هم رسیدگی می شود.پرونده های در دستور 
کار، پرونده هایی هســتند که یا پلیس امنیت اقتصادی به 
کشــف آن ها پرداخته یا از طریق مقــام قضایی به پلیس 
امنیت ارجاع می شــود.قوانین برخورد با این پرونده ها در 
سازمان های مختلف متفاوت هستند و مشخص شده و در 
هر سازمان، قانون زمین خواری مربوط به زمین های تحت 
حفاظت آن متفاوت و مجازات آن در قانون مشخص شده 
اســت.ورود به مســئله زمین خواری به چند صورت است 
که یا با هماهنگی ســازمان مربوطه با پلیس امنیت انجام 
می شــود و یا از گزارش هایی که از ســمت معتمدین به 
پلیس ارســال می شــود و یا از پرونده هایی که از طریق 
دادســتانی به ارجاع می شــود، زمین خواری ها کشــف و 
بانک های  پیگیری می شــود.در ســازمان های مختلــف 
اطالعاتــی وجــود دارد و مــردم زمانی که قصــد دارند، 
زمین های کشــاورزی را خریداری کنند، می توانند به این 
سازمان ها مراجعه و موقعیت زمین را اعالم کنند تا از تمام 
اطالعات راجع به زمین موردنظر مطلع شــوند.در شهر ها 
که کنترل توســط شهرداری و اداره راه و شهرسازی زیاد 
است به راحتی کالهبرداری نمی شود و در حوزه روستا ها 
نیــز شــورا ها و دهیاری ها و معتمدین محــل از زمین ها 
اطالعــات دارند.رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراســان 
شمالی گفت: در سال گذشــته، ۱۴ پرونده زمین خواری 
و در ســال جاری نیز تا به امروز ۱۲ پرونده زمین خواری 
در اســتان کشف  شده که بیشــتر مربوط به اداره کل راه 
شهرســازی بــوده و ارزش ریالی آن ۸۰ میلیــارد ریال 
است.ســرهنگ تویی گفت: بیشتر پرونده های کشف شده 
مربوط به زمین هایی اســت که در مجــاورت زمین های 
زراعــی بــوده و در طــول ســال ها افــراد از حریم خود 

 تجــاوز کرده و اراضی ملی مجــاور با زمین زراعی خود را 
تصرف کرده اند.

تویی گفت: تمام ســازمان هایی کــه در حوزه اراضی 
ملی ســهمی دارند با حضور یگان ویژه و گشــت نظارت 
و بازرســی در ســازمان مربوطه تمام تــالش خود را در 
پیشــگیری از پدیده زمین خواری می کنند.رئیس پلیس 
امنیت اقتصادی خراسان شمالی گفت: پرونده های زمین 
خواری در دو بخش حقوقی و کیفری بررســی می شود.او 
گفت:در بخــش حقوقی نیز مرجع و مبنای پالک گذاری 
اراضی ملی، تصویربرداری هوایی است که در سال ۱۳۴۲ 
انجام شــده و زمین هــای زراعی و غیر زراعی مشــخص 
شده است.رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان شمالی 
رسیدگی گفت:طرح کاداستر یکی از طرح های بسیار مهم 
در شناســنامه دار کردن اراضی ملی و شخصی است؛ در 
تالشیم تا این طرح به طور کامل در استان اجرا شود.مردم 
می توانند برای اعالم تخلف های حوزه اراضی ملی با شماره 
۱۱۰ تماس بگیرند.حلیمی معاون فرمانده یگان حفاظت 
اداره کل منابع طبیعی اســتان گفت:در خراسان شمالی 
آمار دقیقی از متراژ اراضی ملی شــخم زده شــده وجود 
ندارد؛ آماری که در دســت داریم منــوط به پرونده هایی 
است که شناسایی شــده و به مراجع قضایی معرفی شده 
اســت.حلیمی گفت: اغلب این زمین ها یا سند ندارند و یا 
سند مشاعی دارند که برای منابع طبیعی اعتباری ندارد.
معــاون فرمانده یــگان حفاظــت اداره کل منابع طبیعی 
اســتان گفت: ۳۱۸ فقره پرونده  تصــرف اراضی ملی در 
حوزه منابــع طبیعی با متراژ ۲۱۷ هکتــار و ۷ هزار متر 
مربع از ابتدای امســال تا پایــان آذر ۱۴۰۰ در این اداره 
کل شناســایی و در حال بررسی اســت.او گفت:بر اساس 

اصل ۵۵ قانون حفاظت منابع طبیعی، پرونده های تخلف 
به دادگاه ارجاع می شــود و در ادامه  بررســی های قضایی 
حکم کیفری و حقوقی صادر می شود.حلیمی گفت:برخی 
از این پرونده ها محکوم به پرداخت جریمه نقدی می شود 
و برخــی دیگر محکومیت حقوقــی دارند و حکم خلعیت 
دریافــت می کنند.معــاون فرمانده یــگان حفاظت اداره 
کل منابع طبیعی اســتان گفت:مردم استان می توانند با 
تماس با شــماره ۱۵۰۴ در صورت مشاهده تخلفاتی که 
در حوزه منابع طبیعی صــورت می گیرد را اطالع دهند.

کاداستر لغتی جهانی بوده که در فرهنگ امروز به روندی 
گفته می شــود که در آن اموال غیرمنقول شــامل ملک، 
زمیــن و آپارتمان و ... و در برخی کشــور ها حتی اموال 
غیرمنقول شامل خودرو ثبت می شوند.در روند ثبت اموال 
غیرمنقول، اندازه گیری دقیق طول، ابعاد، زوایا، مســاحت 
و موقعیت شکســتگی های ملک و همچنین برخی اوقات 
عالمت گذاری و به گفتاری دیگری پلمب کردن گوشه های 
ملک در زمین و در ادامه بایگانی این اطالعات در آرشــیو 

)الکترونیکی یا غیر الکترونیکی( انجام می شود.
ســرعت و ســهولت دسترســی به اطالعــات ملکی، 
مستندســازی اطالعــات اراضی در رابطه با شــهروندان، 
اســتناد قانونــی و دقیــق در محاکمات جهــت نیل به 
احقــاق حقوق عامــه، افزایش امنیت حقوقــی مالکان و 
آسان سازی معامالت اراضی از جمله مزایای این طرح در 
رابطه با شهروندان اســت.از بین بردن زمینه های تصرف 
اراضــی دولتی و ملی، ایجاد توســعه پایدار و امنیت ملی 
و زمینه ســازی تأســیس نظام کارآمــد و منصفانه برای 
وصــول مالیات اراضی و امــالک و هم چنین جلوگیری از 
بورس بازی زمین در مناطق شــهری نیز از جمله مزایای 

این طرح در رابطه با دولت است.اجرای طرح کاداستر در 
خراسان شــمالی کاهش تعارضات در اسناد مالکیت را به 
همراه دارد.پدیداران رئیس کاداســتر ثبت اسناد و امالک 
خراسان شمالی گفت: اســناد در گذشته بدون ذکر ابعاد 
زمین ثبت می شــد که مشــکالت حقوقی برای اشخاص 
بوجود می آمد، این مشــکالت در شرایط کنونی نیز برای 
اشخاص حقوقی و حقیقی نیز وجود دارد.پدیداران گفت: 
قانون ثبت بر بســتر کاداســتر از چهار دهه گذشته اجرا 
شــده؛ بر این اساس مقرر شد تمام اســناد با ذکر دقیق 
ابعــاد )طول و عرض( و برای اشــخاص حقیقی و حقوقی 
صادر شــود.او گفت: اسنادی که االن در اختیار مردم قرار 
دارد به هیچ عنوان امنیت حقوقی ندارد؛ ســند تک برگی 
کاداستر با دارا بودن ابعاد و موقعیت دقیق ملک مانع بروز 
مشــکالت و تعرضات حقیقی و حقوقی در حوزه اســناد 
مالکیت خواهد شــد.پدیداران گفت: زمانی که مشخصات 
دقیق ملک در بانک کاداستر ثبت شود، اجازه صدور سند 
را برای افراد سودجو مسدود می کند.رئیس کاداستر اسناد 
و امالک خراسان شــمالی گفت:سازمان ثبت در راستای 
تحقق اجرای کامل قانون حدنگار بر اساس استاندارد های 
جهانی به پیــش رفت و برای اولین بار شــبکه موقعیت 
یابی یکپارچه مالکیت تحت عنوان شــمیم را در سرتاسر 
کشور ایجاد کرد.او گفت: شــمیم شامل ایستگاه هایی در 
سطح کشــور است که به صورت شــبکه ای تحت عنوان 
ایســتگاه GNSS با هم ارتباط دارند و موقعیت ملک را 
با ابعاد دقیق مشــخص می کند.پدیداران گفت: زمانی که 
موقعیت ملک در بســتر کاداستر مشخص می شود، دست 
درازی افراد ســودجو به امالک مــردم و دولت کوتاه می 
شود، همچنین از پدیده زمین خواری به شکل محسوس 
جلوگیری به عمل آمد و در نهایت دعاوی حقوقی مراجع 
قضایی درباره اســناد مالکیت کاهش یافت.او درباره روند 
اجرای طرح کاداستر در استان گفت: قانون جامع حدنگار 
در یک چشــم انداز ۵ ساله تدوین شده بود و عدم آگاهی 
مردم از مزایای این طرح و رویکرد این قانون، اصلی ترین 
و مهمتریــن عامل عدم مراجعه افراد برای پیشــبرد این 
طرح اســت.پدیداران می گوید: طرح کاداستر برای اراضی 
کشــاورزی که کاربرد مسکونی دارد اجرا می شود؛ متولی 
اجرای طرح کاداستر در زمین های کشاورزی امور اراضی 
اســت که در نهایت نقشــه ها را جهت جانمایی و تثبیت 
و صــدور مالکیت در اختیار ســازمان ثبت اســناد قرار 
می دهد.پدیــداران گفت: زمانی کــه ملکی در الیه زراعی 
تثبت و سند مالکیت صادر می شــود، دیگر امکان صدور 
سند با کاربرد مســکونی نخواهد داشت.یکی از مهم ترین 
پیامد های اجرای مقررات کاداســتر مبارزه با زمین خواری 
خواهد بود. کشــور هایی که دارای نقشــه های کاداســتر 
هســتند، فاقد پرونده های قضایی تجاوز به اراضی مجاور 
هستند، زیرا مهندسین نقشــه بردار کاداستر موقعیت آن 

را مشخص می کنند.

ســخنگوی علوم پزشــکی گیالن، با اشــاره به خطر 
افزایش بســتری ها با شیوع ســویه امیکرون، خاطرنشان 
کرد: یکی از خصلت های این ســویه قابلیت سرایت بسیار 
 باالســت و متاســفانه درصد باالیی از مــوارد ابتال بدون

 عالمت هستند.
دکتر فردین مهرابیان در گفت وگو با ایســنا، از تزریق 
۹۵ درصدی دز اول و ۸۹ درصدی دز دوم واکســن کرونا 
بــه گیالنی های ۱۲ ســال به باال خبــر داد و اظهار کرد: 

۲۶ درصد واجدین شــرایط اســتان معــادل ۵۹۰ هزار 
نفر نیز دز ســوم را تزریق کردند.وی با اشــاره به افزایش 
بستری های کرونایی گیالن، افزود: روز  دوشنبه۶۳ بیمار 
جدید مبتال به کرونا را بستری کردیم.سخنگوی دانشگاه 

علوم پزشــکی گیالن، کل بستری های استان را ۱۶۸ نفر 
دانســت و تصریح کــرد: دیروز ۱۵۴ بیمــار کرونایی در 
بیمارستان های گیالن بستری بودند که شاهد افزایش این 
تعداد هســتیم. همچینن ۳۴ نفر در بخش مراقبت های 

ویژه بستری هســتند.مهرابیان، با اشاره به خطر افزایش 
بســتری ها با شیوع سویه امیکرون، خاطرنشان کرد: یکی 
از خصلت های این ســویه قابلیت سرایت بسیار باالست و 
متاسفانه درصد باالیی از موارد ابتال بدون عالمت هستند.

وی از مــردم خواســت در کنار توجه به تزریق دز ســوم 
حتما پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند و یادآور شد: 
نگران افزایش تعداد مبتالیان به امیکرون در روزهای آتی 

هستیم.

مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای البرز با 
بیــان اینکه در مجموع ۴۲۳ فقره بنا در حریم 
رودخانه کرج وجــود دارد که ۱۱ مورد از آنها 
مربوط به دستگاه های دولتی و مابقی متعلق به 
بخش خصوصی است؛ گفت: تخریب تصرفات 
بخش دولتی تا پایان ســال انجام می شود و به 
بخش خصوصی هم اخطارهای الزم داده شده 
و قرار است تخریب آنها هم از سال جدید آغاز 
شود.داوود نجفیان در گفت وگو با ایسنا درباره 
تاثیر بارش های اخیر در وضعیت ذخایر سدهای 
استان، اظهار کرد: با توجه به اینکه بارش های 
اخیر به شکل برف بوده و هنوز به صورت روان 
آب درنیامده، هنوز تاثیری در افزایش ظرفیت 
ذخایر ســدهای البرز نداشته است.وی با بیان 
اینکه میزان بارش در دی ماه امســال تفاوت 
چندانی با مدت مشــابه سال گذشته نداشت، 
توضیح داد: تنها تفاوت این بود که بارش های 

امسال به شکل برف بود.وی با اشاره به وضعیت 
ذخایر ســدهای البرز توضیــح داد: همچنان 
در مقایســه با سال گذشــته ذخایر سد کرج 
۵۰ درصد و ســد طالقان نیز ۳۰ درصد کمتر 
است.این مسئول تاکید کرد: با توجه به پیش 
بین هــای صورت گرفته، در بهمن ماه شــاهد 
بارش های مناســبی هســتیم که امیدواریم از 
این طریق بخشی از ذخیره کاهش یافته سدها  
جبران شــود.نجفیان در ادامه با اشاره به اینکه 
طرح آزادســازی تصرفات و تخریب ساخت و 
سازهایی که در بستر رودخانه کرج انجام شده 
از چند روز گذشــته به طور جدی و با تخریب 
بنای متعلق به دستگاه قضا آغاز شده، افزود:۹۰ 
درصد این بناها بین چهار تا پنج دهه قبل در 

بستر رودخانه کرج ایجاد شده اند.
وی تاکیــد کرد: بنا شــده، امروز )ششــم 
بهمن ماه(، بخشی از تصرفات مربوط به وزارت 
نیرو به عنوان دومین دســتگاه دولتی پیشگام 
تخریب شود.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
البرز گفت: در مجموع ۴۲۳ فقره بنا در حریم 
رودخانه کرج وجــود دارد که ۱۱ مورد از آنها 
مربوط به دســتگاه های دولتی و مابقی متعلق 
بــه بخش خصوصی اســت.وی توضیــح داد: 
تصرفاتی که تخریب می شوند حدودا از ایستگاه 
بیلقان آغاز و تا ســد کرج ادامه دارند.وی ادامه 
داد: تخریــب تصرفات بخــش دولتی تا پایان 
سال انجام می شــود و به بخش خصوصی هم 
اخطارهای الزم داده شده و قرار است تخریب 

آنها هم از سال جدید آغاز شود.وی گفت: با این 
کار امکان اســتفاده عموم مردم از زیبایی های 

رودخانه کرج بیش از پیش فراهم می شود.
پشت پرده باند های تغییر کاربری 

اراضی البرز رو شد
از ســوی دیگر، رئیس کل دادگستری البرز 
گفت: ابعاد جدیدی از فعالیت باند های مجرمانه 
در زمینه تغییــر کاربری های غیر مجاز دراین 
اســتان کشف و مشخص شده است.به گزارش 
باشــگاه خبرنــگاران جوان از البرز، حســین 
فاضلــی هریکندی گفت: از جمله اقداماتی که 
در حوزه پیشــگیری در این استان انجام شده 
شناسایی باند های مجرمانه بوده که در راستای 
ســاخت و ســاز غیر مجاز به صورت گروهی 

امسال، سامانه  ماه  اقدام می کردند.اردیبهشت 
پایش هوشــمند اراضی کشاورزی استان البرز 
با هدف پیشــگیری از تغییر کاربری های غیر 
مجاز اراضی در این اســتان رونمایی شد.هدف 
اصلی این قرارگاه پیشــگیری از ساخت و ساز 
جدید است که اولین اقدام رصد تغییر کاربری 
با ســامانه هوشمند رصد اســت.او می گوید: 
نحوه فعالیت این باند های بدین شکل بوده که 
زمین و اراضی را از باغداران و کشاورزان استان 
خریداری و پس از قطعه بندی اراضی با بستن 
قرارداد ساخت و ســاز با خریداران، ویال ها به 
متقاضیان واگذار می شده است.به گفته رئیس 
کل دادگســتری البرز  یکــی از نکاتی که در 
تعدادی از این قرارداد ها به چشم می خورد این 
است که در آن پیش بینی ها نیز صورت گرفته 
که در صورت تخریب بار دیگر نسبت به ساخت 

و ساز اقدام خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی از ثبت 
ملی ۱۰ اثر منقول اســتان در جلسه شــورای ثبت آثار منقول خبر داد.جلیل 
جباری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این آثار شامل »شیرخوری سفالی 
ریتونی شــکل«، »کوزه ســفالی نخودی رنگ«، »قوری سفال« و »شیرخوری 
آبریــزدار« از موزه خوی و »گردنبند مفرغی بالچاک«، »پیاله دربدار بالچاک«، 
شــیء تزئینی »تپه روض« و »آویز تزئینی« قاالیچی از موزه ارومیه است.وی 
با بیان اینکه این آثار به ثبت ملی رســیدند، افزود: »بادکش شیشــه ای« موزه 
مردم شناســی ارومیه و »پنجره اروسی ساختمان صنایع دستی استان« نیز از 

دیگر آثار ثبتی هستند.
مدیــرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی آذربایجان غربی 
همچنین از ثبت ملی ۶ اثر تاریخی اســتان خبر داد و اظهار کرد: در جلســه 

شورای ملی ثبت آثار تاریخی محوطه »آغ داغ« اثر واجد ارزش فرهنگی و حمام 
»یولقون آغــاج« تکاب واجد ارزش فرهنگی-تاریخی و کلیســای »فقیه بیگلو« 
ارومیــه واجــد ارزش فرهنگی-تاریخی ثبت شــدند.مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی آذربایجان غربی افزود: قلعه »بره سور و کلیسای«، 
»موش آباد ارومیه« و »قلعه بابور کرد« شــوط هم در فهرست آثار ملی به ثبت 
رســیدند.وی ادامه داد: ثبت آثار تاریخــی و فرهنگی دو مزیت کلی دارد؛ اول 

اینکه مالکیت اثر یا شــیء مشــخص و مبرهن می شــود که از منظر حقوقی 
مالکیت از مهم ترین حقوق شــناخته شده است، دوم اینکه با ثبت ملی اثر بر 
همگان معلوم می شــود که حاکمیت یک کشور نسبت به حفظ و نگهداری آن 
اهمیت نشــان داده و بر خود واجب می دانــد از آن حمایت و حفاظت کند و 
از نابودی یا ســرقت و از بین رفتن آن با اســتفاده از مجریان قانون و ضابطین 

قضائی جلوگیری خواهد کرد.

زخم سودجویان بر پیکر اراضی ملی خراسان شمالی

سخنگوی علوم پزشکی گیالن خبر داد

افزایش بستری های کرونایی گیالن

۴۱۲ بنای خصوصی در حریم رودخانه کرج تخریب می شود

۱۰ اثر منقول آذربایجان غربی ثبت ملی شد

قطب اقتصادی پتروشیمی در محرومیت
چرا به خواسته ماهشهری ها بی توجهی می شود؟

بندر ماهشهر، قطب پتروشیمی ایران به دلیل کم کاری مسئوالن و عمل نکردن 
صنایع عظیم به تعهدات اجتماعی خود، مردمش از محرومیت و فقر گالیه دارند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان از اهواز، نام ماهشــهر همواره عجین شده با 
پتروشیمی، پاالیشگاه و صنایع عظیم اقتصادی است.صنایعی فوق العاده درآمدزا 
که در دوره روسای جمهور پیشین نیز رشد چشمگیری داشتند.عالوه بر آن یکی 
از بزرگترین بنادر کشور، بندر امام خمینی)ره( که تحت عنوان یکی از بزرگترین 
مقصد واردات و صادرات کاال های اساسی و پر سود در ایران شناخته می شود، نیز 
یکی از بخش های بندر ماهشــهر است.اما از این میلیارد ها ثروت، سرمایه و سود، 

مردم محلی را چه حاصل شده است؟
دستکم به اذعان مقامات محلی و گفته های مردم پس از گذشت ده ها سال از 
ساخت و بهره برداری صنایع پتروشیمی، آن ها آنطور که باید به تعهدات اجتماعی 
خود عمل نمی کنند.به گفته بهزاد محمدی معاون وزیر نفت سابق در سال ۱۳۹۹ 
درآمد حاصل از فروش محصوالت پتروشیمی کشور ۱۰ میلیارد دالر بیان شد و 
این یعنی اگر هر دالر ۲۰ هزار تومان باشــد معادل ریالی آن رقمی شگفت انگیز 
خواهد شد.برای نمونه و در استان خوزستان بر اساس گفته های رضا امیری مدیر 
عامل مجتمع پتروشیمی بندر امام از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه بیش از یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار تن محصول به ارزش بیش از۴۵۶ میلیون و ۶۱۱ هزار دالر از 

این شرکت روانه بازار های بین المللی شد.
همین درآمد های کالن باعث افزایش انتظارات از این صنایع برای رفع مشکالت 
مردمی شده که آب و خاک و هوایشان ناشی از بی احتیاطی پتروشیمی ها و رعایت 
نشــدن قوانین محیط زیســتی آلوده و در مجموع معیشت و زندگی شان تحت 
تاثیر قرار گرفته اســت.مدتی پیش علی سالجقه رئیس حفاظت محیط زیست 
خوزستان در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در بندر ماهشهر گفت که 
در خصوص تصفیه خانه ها اقدامات خوبی انجام شــده، اما برخی از پتروشیمی ها 
به تکالیف خود عمل نمی کنند.او در این بازدید گفته بودکه برخی از پتروشیمی 
های فرسوده پساب خود را به دریا رها می کنند.سالجقه نسبت به استشمام بوی 
آمونیاک و تاثیرات منفی آن بر جو نیز اشــاره کرد که موجب خسارت وارد شدن 
به مردم شده است.این مسئله موجب تحت تاثیر قرار گرفتن محیط زیست آبی، 
خشکی و زندگی شهروندان شده، اما از سوی دیگر این صنایع برای کشور اولویت 
دار هستند.از همین رو نیز علی سالجقه گفت: ما می خواهیم پتروشیمی ها طبق 
قانون وظایف خود را انجام دهند؛ همانطور که اکوسیستم را تخریب کرده و زیان 
می رسانند، مکلف به احیا هستند.پتروشیمی ها نقش مهمی در دور زدن تحریم ها 
و ایجاد درآمد داشتند و یکی از دالیل توسعه پتروشیمی در مناطقی از جمله بندر 

ماهشهر نیز توسعه این مناطق و ایجاد رفاه برای مردم آن بوده است.
حال آنکه پتروشیمی ها نه تنها نسبت به ایجاد اشتغال و امکانات در روستا های 
ماهشــهر بی توجه بودند، بلکه حتی رسیدگی به برخی مناطق مرفه نشین بندر 
ماهشهر نیز خوب نیست.ساختمان های بلند و فروشگاه های الکچری با کاالهای 
گران قیمت، اما وضعیت فاضالب و جاده و خیابان ها نامطلوب است.به گفته یک 
بازدید کننده از این ناحیه بندر ماهشــهر می توان آن را »کثیف و گران« توصیف 
کرد.ویدیو زیر از حاشــیه بندر ماهشــهر گرفته شــده، در نزدیکی شهر و حتی 
چسبیده به آن چنین خانه هایی وجود دارند که به حلبی آباد ها معروف هستند.
عمده ساکنان این مناطق از روستا های همجوار و به امید یافتن شغل و زندگی بهتر 
به این منطقه مهاجرت کردند.اما در اینجا نه تنها به آنچه می خواســته نرسیدند، 
بلکه این بخش ها به شدت مستعد خطرات و آسیب های اجتماعی هستند.شریف 
یکی از ســاکنان این منطقه که از یک روستا اطراف بندر ماهشهر در این بخش 
ساکن شده ۸ ســال پیش تمام دام های خود را فروخت، یک ماشین خرید و به 
سختی خانه ای در این منطقه پیدا کرد.او گفت: این کار را کردم تا بتوانم از طریق 
مسافرکشی هزینه خانواده را فراهم کنم، اما حاال پشیمانم و مطمئنم اگر در همان 
روستا می ماندم و احشام را نمی فروختم شاید االن وضعیت به مراتب بهتری نسبت 

به گذشته داشتم.
مدتی پیش نیز حبیب آقاجری نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان در 
مجلس شورای اسالمی در کنگره شعر گمنامی گفت: تنها ۱۰ درصد از سود ساالنه 
صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در ماهشهر می تواند در رفع مشکالت مردم اثر گذار 
باشد.او می گوید: می توان با اختصاص اعتبار از سوی این پتروشیمی ها برای ایجاد 
صنایع پایین دستی مسئله بیکاری جوانان را برطرف کرد.البته این نماینده مردم 
در مجلس در خصوص اقدامات خود برای پیگیری مشکالت مردم مناطق محروم 
ماهشهر توضیحاتی ارایه نداد.افزون بر آن علی رغم تماس های مکرر و پیام های پی 
در پی ما با شخص آقاجری نه تنها پاسخی به ما نداد، بلکه پس از تماس با دفتر 

نماینده او و طلب کار های انجام شده بعدا هیچ جوابی به ما ندادند.
اسماعیل شریفی یک فعال مدنی بندر ماهشهر معتقد است هیچ عزم راسخی 
برای حل مشــکالت این شهر وجود ندارد.او معتقد است شرکت های پتروشیمی 
آنقدر نســبت به این درآمد ها طمع دارند که ترجیح می دهند به جای هزینه آن 
در جهت اهداف جمعی آن را برای خود نگه دارند تا در موقعیت مناسب بهره مند 
شوند.شــریفی گفت: از اوایل شیوع ویروس کرونا و آنالین شدن آموزش، منطقه 
ویژه اقتصادی پتروشــیمی وعده داد چند هزار تبلت را به دانش آموزان مناطق 
محروم ماهشهر اهدا کند.به گفته این فعال مدنی منطقه ویژه اقتصادی به شکلی 
گسترده نیز در رسانه ها آن را مطرح کرد، اما پس از گذشت ۲ سال از آن وعده ها 
تبلت ها همچنان در مرحله آماده سازی هستند و حتی یک دستگاه نیز به دانش 

آموزان اهدا نشد.
اگرچه منطقه ویژه پتروشیمی بندر ماهشهر می گوید در انجام مسئولیت های 
اجتماعی خود پیشگام است و در بسیاری موارد توانسته چهره فقر را در ماهشهر 
بزداید یا در جهت حفظ محیط زیست قدم های مثبتی بردارد.مهران عباسی لرکی 
فعال محیط زیست اهل ماهشــهر یکی از ویژگی های این شهر بندری را که آن 
را نســبت به کالنشهر اهواز نیز متمایز ساخته، ساز و کار قدرتمند دفع زباله های 
شهری دانست که با کمک پتروشیمی ها محقق شد.او گفت: ماهشهر از امکانات 
منحصر بفردی برای دفع اصولی و بهداشتی زباله ها برخوردار است و همین مسئله 
آن را تبدیل به قطب دفع اصولی پســماند کرده که زباله های چند شهرســتان 
همجوار نیز به این محل حمل می شوند.اما در هر حال این مسئله به معنای عمل 
کردن مطلوب پتروشــیمی به تعهدات اجتماعی شان نیست.زیرا ده ها روستا در 
نقاط مختلف بندر ماهشــهر و آن هم در حالی که تنها چند قدم با صنایع عظیم 
پتروشــیمی فاصله دارند، در فقر مطلق و بدون امکانات بهداشــتی و درمانی به 
ســر می برند.روستای ولیعصر در مسیر ماهشهر به بندر امام خمینی یا آنطور که 
محلی ها می گویند، شــهرک »گاما« یکی از چندین روستای محروم در ماهشهر 
است که در نزدیکی پتروشیمی است، اما ساکنان آن از کمترین امکانات رفاهی و 
درمانی نیز محروم هستند.نام شهرک گاما در خالل حوادث آبان ۹۸ شنیده شد، 
زمانی که بنزین یک شبه و بدون زمینه چینی ۳ برابر گران و بسیاری از شهروندان 
در نقاطی از کشــور در اعتراض به این مسئله دســت به تجمعات زدند.شهرک 
گاما که از کمترین امکانات رفاهی برخوردار اســت، بر چهار راه مهم و حســاس 
منطقه، مسیر های بندرماهشهر- شهر بندرامام خمینی )ره(، منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشیمی- آزاده راه ماهشهر- اهواز قرار دارد.اعتراض مردم شهرک گاما نسبت به 
فقر امکانات وعده های شیرین برخی مسئوالن را در پی داشت که قول دادند مردم 
این مناطق به منطقه دیگری انتقال یابند.این اقدام به منظور دسترسی راحت تر 
آن ها به امکانات رفاهی بود، اما ۲ سال از آن وعده و وعیده ها می گذرد و همچنان 

خبری از عمل نیست.

ساکنان محله های کم برخوردار کاشان بیمه می شوند
مدیر سرپرستی بیمه سالمت شمال استان اصفهان گفت: در راستای عمل به 
فرمان مقام معظم رهبری در خصوص توانمندسازی محالت کم برخوردار و حمایت 
ویژه از نیازمندان، طرح پوشش بیمه سالمت برای ساکنان محله های کم برخوردار 
در شهرستان کاشان اجرا می شود.مسلم آشوری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
پیرو تفاهم نامه همکاری ســازمان بیمه سالمت و دبیرخانه طرح توسعه و تحول 
اجتماع محور محالت کم برخوردار، بیمه ساکنان فاقد هرگونه پوشش بیمه ای این 
محالت در دستور کار قرار گرفته است.وی افزود: بسیاری از شهروندان جامعه هدف، 
از پوشش رایگان بیمه سالمت همگانی اطالع ندارند، بر همین اساس با تشکیل یک 
کارگروه، تصمیم گیری الزم برای فراخوان شناسایی افراد، داده شده تا در نهایت از 
طریق نظام ارجاع مبتنی بر پزشــک خانواده اقدام الزم انجام شود.آشوری تصریح 
کرد: برای اجرایی شــدن طرح، کارگروه فنی نظارت و ارزیابی شــامل مدیر بیمه 
سالمت، معاون فرماندار، رئیسان مرکز بهداشت، کمیته امداد امام خمینی)ره(، اداره 
بهزیستی، جمعیت هالل احمر و ستاد بازآفرینی شهرداری کاشان در  سرپرستی 
بیمه سالمت کاشان تشکیل شده است.رئیس سازمان بیمه سالمت کاشان، گفت: 
از همه شــهروندان دعوت می کنم اجرای این طرح را اطالع رسانی کنند تا هیچ 

خانواده ای در این شهرستان فاقد بیمه نباشد و سالمت شهروندان حفظ شود.

گزارش

خبر

کاهش میزان آب بدون درآمد در شهرستان آستارا
گروه شهرستانها: با جمع آوری انشــعابات غیرمجاز، تعویض کنتورهای 
خراب و اصالح و بازسازی شبکه های آبرسانی فرسوده میزان آب بدون درآمد 
شهرســتان آســتارا روزانه ۲ لیتر بر ثانیه کاهش یافت.مدیر امور آبفای آستارا 
امــروز با بیان اینکه هدررفت آب در شــبکه های توزیع و انشــعابات خانگی 
یکی از مهم ترین مشــکالت حوزه آب شــرب این شهرســتان است، گفت: با 
توجــه به ارزش آب به عنــوان اصلی ترین عنصر حیــات، کاهش میزان هدر 
 رفــت آب ضرورتــی انکارناپذیر اســت و باید تدابیر جــدی در این خصوص

 اندیشیده شود.
محمد مهدی شــیرزاد افزود: بــه منظور کاهش هدر رفت آب در شــبکه 
آبرســانی شهرستان آستارا، استفاده از شــیرآالت جدید و کم مصرف، کاهش 
زمان رســیدگی به حوادث شبکه و انشعابات، شناسایی و جمع آوری انشعابات 
غیرمجاز، تعویض کنتورهای خراب، اصالح شــبکه های فرســوده، جداسازی 
آب شــرب از آبیاری فضای سبز، تعیین دقیق حجم تبادل یافته آب روستایی، 
بهبــود کیفیت آب و فرهنگ ســازی با اســتفاده از ظرفیت فضای مجازی در 
این شهرســتان در حال انجام است.وی، یکی از مهم ترین روش های مدیریت 
مصرف آب را کاهش آب بدون درآمد و تلفات آب در ســامانه های آبرســانی 
دانست و تصریح کرد: در همین راستا طی سه ماه گذشته زمان رفع شکستگی 
ها بطور محســوس کاهش پیدا کرد و تعویض شبکه فرسوده آبرسانی به طول 
۵۵۰ متر، شناســایی و تعیین تکلیف بیش از ۵۰ فقره انشعاب غیرمجاز، جمع 
آوری ۴۳ کنتور معیوب و نصب کنتورهای ســالم در شهرستان آستارا اجرایی 
شد.شــیرزاد افزود: با انجام این اقدامات از هدر رفت روزانه ۲ لیتر بر ثانیه آب 

شرب سالم و بهداشتی جلوگیری به عمل آمد.

 

»آگهـی اسـتخدام«
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان آذربایجان غربی در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی )راننده پایه یک و ویژه وسائط سنگین 
و نیمه سنگین( در مقطع دیپلم )تمام رشته ها( به صورت قرارداد شرکتی از بین متقاضیان واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون کتبی و عملی 
دعوت به همکاری نماید. متقاضیان مربوطه جهت کسب اطالعات بیشتر از شرایط و مدارک مورد نیاز به سایت بنیاد مسکن استان به نشانی 

URL:http://www.bonyadmaskan-ag.ir  و یا  job.bonyadmaskan-ag.ir مراجعه نمایند.
جدول شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان استخدامی در بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان آذربایجان غربی به شرح ذیل اعالم می گردد.

شرایط عمومیشرایط اختصاصیجنسیتنوع تخصیص

مدرک و رشته تحصیلیمرد
تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران

التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
اعتقاد به دین مبین اسالم

عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردن
حداکثر سن 35 سال تمام

دارا بودن سابقه کار مفید و مرتبط
عدم محکومیت کیفری و هرگونه ممنوعیت استخدام در 

دستگاه اداری

راننده پایه یک سنگین 
)کامیون(

2

دیپلم )تمام رشته ها( 
)دیپلم رشته مکانیک 
در اولویت می باشد.(

راننده پایه یک سنگین 
)میکسر(

3

1راننده لودر

1راننده بیل بکهو

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان غربی

حساب 100 امام


