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گروه شهرستانها: »تصور کنید صاحب فرزندی شده اید 
و برای دریافت شناســنامه به اداره ثبــت احوال مراجعه 
می کنید اما با اخطــار ممنوع الخدماتی به علت بدهکاری 
مواجه شوید.« این سرآغاز سخن پدری ممنوع الخدمات در 
سقز است که به تازگی صاحب فرزندی شده و ثبت احوال 
از صدور شناســنامه فرزندش امتنــاع می کند. موضوعی 
که در یکی از ســایت های خبری محلی منتشــر شــده و 

واکنش های منفی بسیاری را در پی داشته است. 
عدم صدور شناســنامه برای این کودک به دلیل بدهکاری 
پدر، تداعی گر نظریه گناه نخســتین و گناه پدر را به پای 
فرزند نوشتن است. در حالی که االهی دانان مسیحی نسل 
آدم را آلوده به گناه او می دانند و گناه را ذاتی انسان قلمداد 
می کنند، قرآن کریم هر کســی را مســئول عمل خویش 
دانسته و انسان را فطرتا پاک می شناسد و بر اساس اندیشه 

اسالمی، انسان با فطرتی پاک و بی گناه زاده می شود. 
دوری جستن از اندیشه گناه نخستین  در دین مبین اسالم 
در تمام جنبه های زندگی کودکان از جمله تعلیم و تربیت 
تاثیرات مثبت بسیاری داشته است. اندیشه ای که قرن ها 
بعد، نظریه پردازان غربی همچون  ژان ژاک روسو با تاکید 
بر پاک بودن فطرت انسانی نظریات تربیتی و حقوقی خود 

را وضع کردند. 
کــودکان عالوه بر تمامی حقوق قانونی افراد بزرگســال به 
عنوان شهروند، دارای حقوق ویژه ای هستند که در اسناد 
بین الملی و ملی موررد تاکید و تائید کشــورهای مختلف 
از جمله ایران قرار گرفته اســت. به عنوان مثال در منشور 
حقوق کودکان و قطعنامه شــماره 1386 مورخ 29 نوامبر 
1959 ســازمان ملل، نیاز کودک به نام و ملیت، حمایت 
اجتماعی، آموزش و پرورش و تندرســتی و سالمتی مورد 

تاکید قرار گرفته است.
در داخل کشــور نیز ضمن تاکید بر لــزوم رعایت حقوق 
قانونــی و ارائه حمایت و خدمــات اجتماعی به کودکان از 
ســوی دولت، تعیین مهلت پانزده روزه از سوی اداره ثبت 
احوال برای والدیــن، جهت اقدام به دریافت شناســنامه 

تالشی در جهت تسریع ارائه خدمات اجتماعی به کودکان 
اســت. همزمان در دهــه اخیر با تغییر در سیاســت های 
جمعیتی کشور و با منویات مقام معظم رهبری، با در نظر 
گرفتن تسهیالتی برای خانواده ها، سعی در ترغیب زوج ها 

به فرزندآوری شده است.
 اعطــای تمامی این مشــوق ها از قبیل وام قرض الحســنه 
والدت، افزایش یارانــه خانواده ها، فروش خودرو به قیمت 
کارخانه، افزایش حق اوالد در فیش حقوقی کارمندان، نه 
ماه مرخصی زایمــان برای مادران و ...همگی بعد از صدور 

شناسنامه کودک امکان پذیر است. 
همچنین بدیهی اســت که امکان بهــره گیری از خدمات 
اجتماعی دولت نیز مانند خدمات بهداشــتی و ســالمت، 
مرخصی بعد از زایمان برای مادران شاغل، سرمایه گذاری 
و پس انداز بانکی و ... نیز بدون شناســنامه فراهم نخواهد 

شد.

رهبری تاکید دارند که »باید در تمام طرح ها خانواده مبنا 
و محور باشد« و اتخاذ سیاست جمعیت ابالغ شده از سوی 
ایشان در ســال 1393 در خصوص ارتقاء نرخ باروری کل 
و حفظ جمعیت جوان، مســیر راهبردی روشــنی را برای 
تصمیم گیــران در حــوزه قانونگذاری، اجــرا و مدیریت 
آن فراهم نموده اســت و سیاســت های کلی جمعیت به 
موضوعاتی همچــون »ضرورت افزایــش جمعیت و ابعاد 
مختلــف جمعیت از جمله فرزندآوری، تســهیل ازدواج و 

تحکیم خانواده، بهداشت باروری و... « می پردازد.
در شــرایطی که مشــکالت اقتصادی همچــون آواری بر 
خانواده های ایرانی خراب شده است و هر روز بیش از پیش 
ســفره ایرانیان را کوچک و کوچکتر کرده و سبد فرهنگی 
نیز در بســیاری از خانواده ها به کلی حذف شــده اســت، 
امتناع اداره ثبت احوال ســقز در صدور شناســنامه نوزاد 

البته بنابر حکم قضایی دادستان جای تامل دارد.

ســوال اینجاســت که آیا وضعیت اقتصادی کشور آنچنان 
آشــفته اســت کــه کار به جایی رســیده کــه بر خالف 
سیاســت های جمعیتی و همچنین اســناد حقوقی ویژه 
کودکان، از طریق امتناع از صدور شناسنامه به عنوان سند 
هویتی هر فرد، بدهکاران را وادار به ادای دین نماییم؟ آیا 
این ســوال که کودک تازه متولد شده چه سهمی در گناه 
پدر دارد، همان گناه نخستین مسیحیان را تداعی نخواهد 
کــرد؟ آیا این حکم نقض منویــات مقام معظم رهبری در 
مورد سیاســت های جمعیتی و همچنین مصوبات مجلس 
در راستای تشویق خانواده ها به فرزندآوری نیست؟ آیا این 
تصمیم یادآور تئوری برتری ســرمایه بر اخالق و انسانیت 

نخواهد بود؟
اخذ مجوز و گذراندن دوره های والدگری و شــیوه تربیت 
کــودکان برای افراد قبل از اقدام به فرزندآوری مطالبه ای 
اســت که از دیرباز توسط روانشناســان و جامعه شناسان 
مطرح شــده است،  اما به نظر می رســد باز اقتصاد لرزان 
مجددا به عنوان زیربنای جامعه توانسته است چتر خود را 
بر جامعه بگسترد و اخذ مجوز و استعالم از نهادهای مالی 
جهت تائید عدم بدهکاری مالی پدر شــرط فرزندآوری که 

نه، بلکه صدور شناسنامه نوزاد بی گناه شود.
در پایــان مجددا با اذعان به لزوم اتخاذ قوانینی که افراد را 
ملزم به بازگرداندن دین مالی خود به اشــخاص حقیقی و 
حقوقی نماید، اما بــه نظر محروم کردن اعضای خانواده و 
بویژه نوزادان از خدمات اجتماعی امری اســت که بایستی 
عواقب آن را در سســت شدن بیش از پیش بنیان اینگونه 
خانواده ها جســتجو کرد و به معنای محرومیت اجتماعی 
نه برای این فرد بلکه برای اعضای خانواده اســت و باید یا 
اینگونــه تصمیمات منتظر عواقب اجتماعی کودکان بدون 
شناسنامه ای باشیم که امکان ثبت نام در مدرسه نداشته و 
احتماال به سیل کودکان کار و خشونت افزوده خواهند شد. 
در اینصــورت پیشــنهاد می گــردد از این بــه بعد برای 
فرزندآوری گزینه استعالم از بانک ها و سایر نهادهای مالی 

را جهت تائید عدم بدهی پدر فعال نمایید.

امتناع از صدور شناسنامه در سقز در پی بدهکاری پدر

تیغ اقتصاد بر گردن حقوق اولیه اجتماعی کودکان
کاهش ۱۷ درصدی حجم ذخیره آب

 در سد تبارک قوچان
مدیر منابع آب شهرستان قوچان از کاهش 1۷ درصدی حجم ذخیره آب در سد 
تبارک قوچان نســبت به سال گذشته خبر داد.محمد توزنده جانی مدیر منابع 
آب شهرستان قوچان در گفت وگو با ایسنا عنوان کرد: باوجود اینکه در بارندگی 
8 مردادماه در شهر قوچان 6۰ میلی متر بارش رخ داد، اما با توجه به اینکه این 
توده هوا جبهه ای نبوده و نقطه ای عمل می کند در ایســتگاه های ســد تبارک 
حدود 1۴ میلی متر بارندگی داشــتیم به همیــن دلیل تأثیر زیادی روی حجم 
آب ذخیره  شــده سد تبارک قوچان ایجاد نکرد.وی افزود: با توجه به تعهد برای 
آزادسازی آب برای آبیاری اراضی پایین دست سد تبارک از طریق شبکه آبیاری 
مدرن، از ابتدای خردادماه سال جاری آزادسازی 5 میلیون مترمکعب برای این 
امر انجام شــد و هم اکنون حدود 22 میلیون و 3۰۰ هزار مترمکعب آب در سد 
تبارک قوچان ذخیره  شده است.مدیر منابع آب شهرستان قوچان از کاهش 1۷ 
درصدی حجم ذخیره آب در سد تبارک قوچان نسبت به سال گذشته خبر داد 
و تصریح کرد: حجم ذخیره ســد تبارک در اثر سیالب های سال های 1398 و 
1399 افزایش یافت و به 32 میلیون مترمکعب رســید اما طی دو سال گذشته 
با توجه به کاهش میزان آورده به ســد به دنبال کاهش میزان بارندگی میزان 
ذخیره آب کاهش پیداکرده است.وی اظهار کرد: در سال جاری میزان بارندگی 
نسبت به سال گذشته افزایش داشت ولی میزان بارش به گونه ای بود که بیشتر 
آب جذب زمین شــد و رواناب زیادی ایجاد نشــد تا به صورت محسوس حجم 
آب ذخیره ســد را افزایش دهد.توزنده جانی با تاکید بر اینکه سیل 8 مردادماه 
در شهرســتان قوچان هیچ گونه خساراتی به حوزه منابع آب و سازه های بخش 
سد و شــبکه های توزیع انتقال آب شرب شهری وارد نکرده است، گفت: بر اثر 
تمهیداتی که انجام  شده بود باوجود بارش بسیار زیاد آب ها در مسیرهای خود 
جریــان پیداکرده و به رودخانه های بزرگ مثل اترک هدایت شــد.وی در ادامه 
بیان کرد: باوجود کاهش 1۷ درصدی حجم ذخیره آب در ســد تبارک قوچان 
در حال حاضر از نظر تأمین آب شــرب مشکلی وجود ندارد تنها مشکل بحث 
ظرفیت انتقال آب از ســد به تصفیه خانه است که با احداث خط انتقال آب به  
صورت مستقیم از سد وارد لوله شده و به تصفیه خانه انتقال می یابد.مدیر منابع 
آب شهرســتان قوچان تأکید کرد: تکمیل پروژه ملی و استانی خط انتقال آب 
تأثیر زیادی در تأمین آب پایدار، ســالم و بهداشتی شرب خواهد داشت، اما تا 
تکمیل این پروژه با محدودیت انتقال آب مواجه هســتیم که برای جلوگیری از 
هرگونه مشکل از شــهروندان تقاضا می شود در مصرف بهینه آب کوشا باشند.
توزنده جانی با اشاره به افت ساالنه 8۰ سانتی متری آب در دشت قوچان گفت: 
امیدواریم با همکاری همشــهریان و اهالی شهرستان بتوانیم موضوع منابع آب 
شهرستان را مدیریت کرده تا توزیع آب عادالنه و توسعه پایداری داشته باشیم 

و از افت بی رویه آبخوان ها در شهرستان جلوگیری کنیم.

اختصاص 42 درصد طرح های برکت 
به بانوان کارآفرین

۴2 درصد طرح های اشــتغال بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمــان امام به بانوان 
کارآفرین اختصاص دارد. محمد ترکمانــه، مدیرعامل بنیاد برکت با اعالم این 
خبر افزود: از مجموع 2۰3 هزار طرح اشــتغال زایی اجتماع محور که تا به امروز 
در مناطق محروم و روستایی سراسر کشور ایجاد شده، ۴2 درصد معادل بیش 
از 85 هزار طرح به بانوان کارآفرین اختصاص پیدا کرده است.ترکمانه تاکید کرد: 
بنیاد برکت بانوان سرپرست خانوار و بدسرپرست را به عنوان اقشار آسیب پذیر 
اجتماعی در اولویت طرح های اشــتغال زایی خود قرار داده اســت.  مدیرعامل 
بنیاد برکت در تشریح فعالیت های اشــتغال زایی این بنیاد گفت: تاکنون 2۰3 
هزار طرح اشــتغال اجتماع محور در مناطق کم برخوردار کشور راه اندازی شده 
که ایجاد فرصت های کســب و کار برای 61۰ هزار نفر را به شــکل مستقیم و 
غیرمستقیم فراهم آورده است.به گفته ترکمانه، حجم کل سرمایه گذاری برای 
راه اندازی این 2۰3 هزار طرح اشــتغال نزدیک به 23 هزار میلیارد ریال است.
وی که در آیین امضای تفاهم نامه ۴۰۰ هزار میلیارد ریالی ایجاد اشــتغال میان 
بنیاد برکت و بانک های عامل ســخن می گفت، ادامه داد: شــبکه 1۰۰۰ نفری 
مجریان و تســهیل گران برکت با هدف ایجاد اشــتغال پایدار در کشور در 3۷۰ 
شهرســتان و 11 هزار روستا مشغول فعالیت هســتند. مدیرعامل بنیاد برکت 
خاطرنشــان کرد: شبکه تسهیل گری برکت با 3۰ هزار نفر از مسئوالن محلی از 
جمله امامان جمعه، دهیاران، بخشــداران و فرمانداران در تماس مدام و تعامل 
سازنده هســتند تا اشتغال در مناطق محروم و روســتایی کشور روند مناسب 
و پرشتابی داشته باشــد.ترکمانه اظهار داشت: تسهیل گران بنیاد برکت پس از 
حضور در هر منطقه و کسب اطالعات و رصد توانمندی ها و پتانسیل های بومی و 
محلی، اقدام به شناســایی و اهلیت سنجی متقاضیان اشــتغال کرده و پس از 
آموزش و اهلیت سنجی، واجدین شرایط را برای دریافت تسهیالت به بانک های 
عامل معرفی می کنند. وی خاطرنشان کرد: استان های محروم و مرزی از جمله 
سیســتان و بلوچستان و خوزســتان در اولویت بنیاد برکت برای کارآفرینی و 

اشتغال زایی قرار دارند.

ممنوعیت سوزاندن بقایای گیاهی
 پس از برداشت محصول در مزارع اردبیل

مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان اردبیل گفت: سوزاندن بقایای گیاهی پس از 
برداشــت محصول مزارع در اردبیل ممنوع بوده و با عامالن برخورد می شود.به 
گزارش مهر، علی حســین احدی عالی اظهار کرد: ســوزاندن بقایای گیاهی بعد 
از برداشــت محصول از ســطح مزارع موجب از بین رفتن مواد ارزشمند خاک، 
افزایش شــوری خاک زراعی، آلودگی آب و هوا و محیط زیست می شود و این 
موارد مواد مغذی خاک را از بین می برد.وی با اشاره به فقیر شدن خاک زراعی 
پس از سوزاندن افزود: آتش زدن کاه و کلش پس از برداشت گندم و جو طبق 
ماده 688 قانون مجازات اسالمی و ماده 2۰ قانون هوای پاک ممنوع بوده و جرم 
تلقی می شود.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل بیان کرد: سوزاندن بقایای 
گیاهی پس از برداشت محصول مزارع در اردبیل ممنوع بوده و آتش زنندگان به 
مراجع قضائی معرفی شده و دادگاهی می شوند.احدی عالی ادامه داد: کشاورزان 
برای این اقدام خود دالیلی از جمله ســریع تر آماده شــدن زمین برای کشت 
بعــدی و از بین بردن آفات و علف های هرز را عنوان می کنند ولی باید به جای 
این روش غلط اســتفاده از سموم مناسب و تناوب زراعی و اجرای خاک ورزی 
حفاظتی جایگزین شود.وی افزود: به کشاورزان توصیه می شود از سوزاندن کاه 
و کلش و بقایای گیاهی در مزارع خودداری و موارد تخلف را به شماره ارتباطات 

مردمی 15۴۰ و یا اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تابعه گزارش کنند.

رتبه یک خراسان رضوی 
در حجم سرمایه گذاری صنعت گردشگری

معاون ســرمایه گذاری و رئیــس منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی خراســان رضوی گفت: خراســان رضوی اولین رتبه در حجم 
ســرمایه گذاری صنعت گردشــگری را دارد و این خود یک سرمایه است که از 
دیگر استان ها و کشورها به سمت مشهد و استان روانه شده و جریان اقتصادی 
را باعث می شوند؛ به عبارتی همین سرمایه گذاری ها باعث پویایی شهر می شود.

احمد دیناری اظهار کرد: اگر بخواهیم در حوزه اقتصاد گردشگری ورود کنیم در 
این راســتا زیرشاخه ها متفاوت است، لذا به صورت تخصصی به  سرمایه گذاری 
که از مصادیق حوزه اقتصاد زیارت و گردشگری است می پردازیم.وی افزود: ما به 
عنوان دستگاه متولی برنامه ریزی و توسعه گردشگری یک سری تکالیف داریم 
و تکالیف دســتگاه ها، نهادها و سازمان ها در این راستا متفاوت است که در این 
خصوص نیز دفتر امور ســرمایه گذاری و اشتغال استانداری که مرتبط با حوزه 
صنعت، معدن تجارت، کشــاورزی و گردشگری است و ارتباط تنگاتنگی با این 
حوزه ها دارد به عنوان یک تســهیل گر عمل کرده و ایجاد این دفتر بسیار خوب 
و کمک کار است.دیناری با اشاره به نمایشگاه صنایع دستی مشهد که به صورت 
ملی برگزار شد، گفت: برگزاری این نمایشگاه پس از 2 سال وقفه به دلیل کرونا 
نیــز حائز اهمیت بوده و این رویدادها از مصادیق اقتصاد زیارت و گردشــگری 
است.معاون سرمایه گذاری و رئیس منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی خراسان رضوی تصریح کرد: از محل ظرفیت های استان خراسان 
رضوی و مشهد به عنوان مرکز ثقل گردشگری شرق کشور توانسته ایم به اقتصاد 
ســایر استان ها نیز کمک کنیم. به عنوان مثال ما به اقتصاد فردی که از استان 
فارس برای این نمایشگاه در مشهد حضور پیدا کرده کمک کرده ایم، لذا به این 
جنبه های گردشگری باید توجه شود که تنها آورده برگزاری این نمایشگاه برای 
استان و مشهد نبوده و دربردارنده آورده برای هنرمندان تمام استان های حاضر 

در این نمایشگاه بوده است.

اخبار کوتاه

ورود شیرابه ها و فاضالب خانگی و صنعتی، رود زیبای بابل 
را به زباله دانی تبدیل کرده که سالمت مردم و زیستمندان 
را به خطر انداخته است.به گزارش مهر، بابلرود یا باُول رود، 
یکی از بزرگ ترین رودخانه های شمال ایران بوده و با 1۰9 
کیلومتر طول از ترکیب سه رودخانه آذررود، کارسنگ رود 
و اســکلیم رود در سد البرز تشکیل شــده و پس از گذر 
از جنگل های ســوادکوه شمالی، شالیزارهای بابل و بابلسر 
به دریای مازندران می ریزد و از آنجایی که بیشــتر مسیر 
عبوری آن از شهرستان بابل اســت، نام شهرستان از این 
رود گرفته شده اســت.بابل رود در سالیان نه چندان دور 
دارای جاذبه های توریستی و آبی زالل بود و به عنوان یکی 
از مکان های توریســتی این شهرستان محسوب می شد اما 
این روزها به علت ورود فاضالب های خانگی و شیرابه های 
زباله به عنوان یک فاجعه زیست محیطی از آن یادمی شود، 
فاجعه ای که باعث شــده زیستگاه بسیاری از آبزیان در آن 
آلوده و رودخانه پاک تبدیل به انباشت فاضالب های خانگی 
و شیرابه زباله شــود.محمد صالحی از ساکنان حاشیه پل 
محمد حســن خان شهرســتان بابل با بیــان اینکه تمام 
کودکی و دوران نوجوانی را همراه همســن و ســاالنم در 
کنار این رودخانه گذرانده ام، با افسوس و آهی پر از درد از 

روزهایی می گوید که آب این رودخانه آن قدر شــفاف بود 
که به عنوان آب شرب استفاده می شد.

وی در گفتگــو با خبرنگار مهر افــزود: این رودخانه زمانی 
زیســتگاهی برای انواع مختلف آبزیان و تفرجگاهی برای 
ماهیگیری و محلی خوش آب و هــوا برای خانواده ها بود 
اما حال به معضلی برای شهرســتان تبدیل شــده است.
کمی آن سوتر کاسبی را می بینیم که بساطش را زیر سایه 
درختی پهن کرده اســت، ساکن شهر آمل است و خود را 
علی معرفی می کند و می گوید: بسیاری از سبزی فروشان 
ساکن در این محل به دلیل دسترسی نداشتن به آب شرب 
برای تازه ماندن ســبزی از آب رودخانه استفاده می کنند.
رئیس محیط زیســت شهرستان بابل در گفتگو با خبرنگار 
مهر اظهار داشت: سال ها است آلودگی شدید در رودخانه 
بابلــرود وجود دارد که یک فاجعه بزرگ زیســت محیطی 
بوده و سالمتی مردم را به خطر انداخته است اما متأسفانه 
تابه حال هیچ اتفاقی نیفتاده است.حســین حیدرپور بیان 

کرد: طی چندسال اخیر طی چند نامه به شهرداری اخطار 
داده شده است اما متأسفانه تاکنون اتفاقی صورت نگرفته 
است و با توجه به اینکه سالمت و بهداشت مهمترین اصل 
در زندگی مردم اســت نبایــد آن را رها کرد و باید هر چه 
ســریع تر با این فاجعه بزرگ زیســت محیطی و خطرناک 

مقابله کرد.
حیدرپور اذعان کرد: متأسفانه در سال های گذشته با تکمیل 
نشــدن پروژه فاضالب شــهری در این شهرستان کارکرد 
لوله های جمع آوری آب های ســطحی با فاضالب خانگی 
تغییر پیدا کرده اســت و 2۰ الی 25 لوله در بابلرود برای 
ورود آب های سطحی در نظر گرفته شده بود و اکنون برای 
فاضالب های خانگی مورد اســتفاده قرار می گیرد و عالوه 
بر ورود شیرابه به سکوی زباله فاضالب های خانگی نیز به 
بابلرود ورود پیدا می کند ســکوی زباله ای که از ابتدا غلط 
مکان یابی شده است.همچنین پورچالی رئیس کمیسیون 
خدمات شــهری در گفتگو با خبرنــگار مهر افزود: احداث 

ســکوی زباله از ابتدا فکر غلطی بود و بدتر از آن اختالف 
میان شــهردار با پیمانکار برای اجرایی نشدن تصفیه خانه 
بوده اســت که منجر شد شــیرابه ها ی سکوی زباله بدون 
تصفیه وارد بابلرود شوند و در حال حاضر درصدد هستیم 

به کمک پیمانکار جدید معضل را مرتفع سازیم.
رئیس کمیسیون خدمات شهری با انتقاد از نبود بودجه و 
اعتبار کافی برای حل این معضل زیست محیطی زباله ابراز 
کرد: اعتبار چنین پروژه های باید از وزرات کشــور تأمین 
شود که متأسفانه چنین اعتباراتی به صورت قطره چکانی 
تأمین می شــود اما این مانع از رفع مســئولیت شهرداری 
نمی شود.پورچالی با اشاره به دست و پا گیر بودن برخی از 
قوانین مربوط به قراردادهای شهرداری بیان کرد: بسیاری 
از قراردادهای مربوط به شــهرداری باید از طریق ســامانه 
صورت گیرد اما متأسفانه برخی از پیمانکاران دانش بنیان 
مانند دانشــگاه نوشیروانی شــرایط حضور در این سامانه 
را دارا نیســتند.هیچکدام از توجیهــات بــاال متوجه رفع 
مســئولیت برای پاکی و بازگشت بابلرود به روزهای خوش 
نمی شــود و همگان در حال ناخوش بابلرود مؤثر هستند و 
باید با پیشــگیری از ورود آالینده هــا، این رود بزرگ را به 

زندگی برگرداند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری 
گفت: طبق برآوردهای کارشناســی صورت گرفته حدود 
5۰ میلیارد تومان خسارت به تمامی پروژه های آبخیزداری 
استان وارد شــده که امید است در فرصت مناسب ترمیم 
و الیروبی صورت گیرد و رســوبات پشــت بندها و سازه ها 
تخلیه شــود تا پیشــگیری و آمادگی برای مقاطع بعدی 
صورت گیرد.اصغر احمدی 12 مردادماه در جلسه مدیریت 
بحران چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه مهم ترین 
عامل در حفظ آب و خاک یک کشور حفظ منابع طبیعی، 
پوشش گیاهی و جنگل هاست، اظهار کرد: بندهای خاکی 
و سازه های سنگی مالتی چهارمحال و بختیاری به عنوان 
یک ضربه گیر و مهارکننده ســیالب های اخیر نقش خود 
را نشان و اراضی زیردست روســتای بارده شامل باغات و 
اراضی کشــاورزی و تاسیسات و قنوات را از ورود خسارات 
جبــران ناپذیر به نوعــی نجات داد.وی افــزود: در برخی 
روســتاها وجود بندهای خاکی مانع از تشدید قدرت سیل 
موجود شد، بنابراین ضرورت دارد که اهمیت خاصی نسبت 

به آبخیزداری و آبخوان داری صورت گیرد.
مدیــرکل منابع طبیعی چهارمحــال و بختیاری گفت: در 
سیل اخیر شــاهد این امر بودیم که رســوبات خاکی که 
از طریق روان آب ها پشــت تمام بندهای خاکی، سازه های 
ســنگی مالتی و پخش ســیالب بندها وارد شــد نیاز به 
تخلیه داشــته باشد، همچنین برخی بندها به دلیل شدت 
باالی ســیالب آسیب دیدند که به منظور الیروبی، ترمیم، 
مرمت و مقاوم سازی آنها الزم است اعتبارات الزم در نظر 
گرفته شود.احمدی بیان کرد: طبق برآوردهای کارشناسی 
صــورت گرفته حــدود 5۰ میلیــارد تومان خســارت به 
تمامی پروژه های آبخیزداری استان وارد شده که امید است 
در فرصت مناسب ترمیم و الیروبی صورت گیرد و رسوبات 
پشت بندها و ســازه ها تخلیه شود تا پیشگیری و آمادگی 

برای مقاطع بعدی صورت گیرد.
در ادامه فــردوس کریمــی_ مدیرعامــل آب منطقه ای 
چهارمحــال و بختیاری اظهــار کرد: مجمــوع اعتبارات 
اختصــاص یافته بــرای الیروبی و بازگشــایی گلوگاه های 
آبی استان در ســال 99 حدود یک میلیارد تومان بود که 
در ســال گذشــته این اعتبار به 11 میلیارد تومان رسید 
و گلوگاه هایــی که بیش تر بحرانی بودند ظرف یک ســال 

گذشــته بازگشــایی شــدند.وی افزود: طبق برآوردهای 
اولیه صورت گرفته حدود 15 میلیارد تومان خســارت به 

سیستم ها و تاسیسات این شرکت وارد شده است.
در ادامه حسین برزگر_ سرپرست سازمان جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری گفت: بیش ترین حجم خســارت ها 
در شهرســتان کوهرنــگ منطقه بازفت، میهــه و بیرگان 
بود، همچنین در شهرســتان لردگان پشت کوه میالس و 
شــیالت های مروز، شهرستان شــهرکرد منطقه سودجان 
اوج بغاز در شهرســتان بن روســتای بارده، شیخ شبان و 
حیدری، شهرستان اردل منطقه سرخون، لندی و مناطق 
عشایری دیناران، رســتم آباد و آلیکوه، شهرستان بروجن 
تعدادی از شیالت های شــمس آباد و برخی اراضی زراعی 
امام قیس آســیب دیدند، در شهرستان های کیار، فارسان، 
سامان و خانمیرزا شدت خسارت ها کمتر بوده اما در همه 
شهرستان ها کم و بیش خســارت ها را به صورت نقطه ای 
گزارش شد.وی بیان کرد: حدود 85 تیم ارزیابی از صندوق 
بیمه کشــاورزان، سازمان جهاد کشــاورزی، امور عشایر و 

دامپزشکی در حال ارزیابی خسارت ها هستند.
برزگر با اشــاره به اینکــه اطالع رســانی هایی که از یک 
هفته پیش از آغاز ســیل صورت گرفت نوع، مکان و محل 
خســارت ها با خسارت های سال 98 بســیار متفاوت بود، 
تصریح کرد: در محل هایی که ســال 98 خسارت ناشی از 
ســیل را داشتیم، عمدتا خسارتی وجود نداشت و تنها سه 
مورد شیالت که اســتقرار محل آن ها مشکل داشت مورد 
مشابهی تکرار نشــد، البته نوع روان آب هایی که به صورت 
لحظه ای در برخی نقاط شکل گرفت در آن جا آسیب هایی 
وارد شــد، زیرا فصل برداشت محصول بود، شاید بیشترین 
خســارت از این ناحیه وارد شد.سرپرســت سازمان جهاد 
کشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: استان دارای 25 
هزار خانوار عشــایری معادل 12۴ هزار نفر جمعیت است 
که به بیش از 38 هزار هکتار از مراتع آن ها، 1۰۰۰ هکتار 
از زراعت، 15۰ هکتار باغ، تلف شدن بیش از ۴۰۰۰ راس 
دام سبک عشایری، خسارت به بیش از 1۰۰۰ کیلومتر راه 
و ایلراه های عشایری، 261۰ سرپناه و 26۰۰ آغل عشایری 

آسیب وارد شده است.
وی ادامه داد: بیش از 25۰۰ تن محصوالت شــیالتی، 13 
هــزار هکتار از اراضی زراعــی، 35۰ هکتار از باغات، ۷5۰ 

راس دام ســبک  روســتایی و 1۰۰ جایگاه دام  خسارت 
وارد شــده، اما بیشترین خسارت در بخش زیرساخت های 
عمومی بخش کشــاورزی اســت که بیش ترین خسارت به 
کانال ها، جاده بین مزارع، قنوات، ســردهنه ها و سربندها 
وارد شــده است، همچنین سر ریز شــدن 18 سد خاکی 
تحت مدیریت آب و خاک جهاد کشاورزی در حال پیگیری 
است.برزگر تاکید کرد: مجموع خسارت های وارده در بخش 
کشــاورزی به دنبال وقوع سیالب در استان 3۴۰ میلیارد 
تومان و در بخش عشــایری 3۷5 میلیــارد تومان برآورد 
شده است.سرپرست سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و 
بختیاری توضیح داد: باتوجه به خسارت محصوالت زراعی 
و فصل آبیاری و داشــت محصوالت بهاره تعداد زیادی از 
کانال ها و قنوات آســیب دیده کــه بیل مکانیکی برای باز 

کردن جوی و جدول ها ضروری است.
سعید یوســف پور- سرپرست محیط زیســت چهارمحال 
و بختیــاری اظهار کرد: در حــوزه مناطق تحت مدیریت 
حفاظت محیط زیســت استان بخشــی از چاه ها و قنوات 
که تامین آب حیات وحش را برعهده داشتند دچار آسیب 
شدند، حتی آب شرب در برخی مناطق تخریب و دو پست 
دیده بانی و یک دکل بیسیم دچار آسیب شدند، همچنین 
عمده راه های مواصالتی که عمدتا در مناطق صعب العبور و 
ارتفاعات است دچار آسیب جدی شده و غیر قابل استفاده 
است که طبق برآوردهای صورت گرفته حدود سه میلیارد 

تومان خسارت وارد شده است.
در ادامه ســلیمیان_ مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و 
بختیاری گفت: چهار شهرســتان، 23 روســتا و یک شهر 
اســتان درگیر ســیل شــدند که حدود دو میلیارد تومان 
خســارت وارد شده اســت.وی تاکید کرد: گاز تمام مردم 
اســتان، به خصوص مناطق آســیب دیده به صورت ایمن 
وصل و قطع گاز به طور ویژه گزارش نشد.در ادامه فرشید 
ریاحی- مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و 
بختیاری اظهار کرد:  براســاس ارزیابی های صورت گرفته 
88۰ واحد مســکونی روســتایی که عموما فرسوده بودند 
دچار خسارت شدند، همچنین حدود 1۴۷۷ واحد نیازمند 
تعمیــرات و حدود 1۴۷ واحد تجاری با ورود آب به داخل 
آن هــا در حال حاضر امکان بهره بــرداری ندارند و باید به 

صورت عملیات تعمیرات انجام شود.

وی گفــت: حدود 2911 واحد مســکونی نیازمند جبران 
خسارت های ناشی از ســیل است.ریاحی با اشاره به اینکه 
شــاخص مقاوم سازی مســکن روســتایی در چهارمحال 
و بختیاری حدود 53 درصد اســت، تصریــح کرد: به این 
معنا که 53 درصد از اماکن روســتایی استان با استفاده از 
تسهیالت مسکن روستایی یا تسهیالت مقاوم سازی مقاوم 
شده و این امر می تواند در زمان بروز حادثه تلفات انسانی 

را به شدت کاهش دهد.
در پایــان ایــرج کیانی- مدیرعامل جمعیــت هالل احمر 
چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: باتوجه به وقوع ســیالب 
در استان، شاهد کمترین تلفات بودیم، البته دو نفر مفقود 
شدند که جســد یکی از آن ها پیدا شــد و تالش ها برای 
جستجوی جســد فرد دیگر در حال انجام است.وی گفت: 
جمعیت هالل احمر از همان ابتدا در حالت آماده باش قرار 
داشــت و در زمان سیالب کار امدادرسانی را انجام داد، به 
طوری که 1۰ شهرستان، 13 شهر و 223 روستا، 1۰ محور 
از جمله تمامی محورهای روســتایی درگیر ســیل بودند.
کیانی بیان کرد: نجات و انتقال 1۷5 خانواده معادل ۷۰۰ 
نفر به اماکن امن، ۴۰3 مورد تخلیه آب از منازل، رهاسازی 
افراد از خودروها 53 دستگاه، تعداد حادثه دیدگان 2218 
خانوار معادل 88۴2 نفر، تعداد افراد امدادرســانی شــده 
58۷2 نفر، تعداد مصدومان چهار نفر، تعداد افراد اســکان 

داده شده 51۷ نفر گزارش شد.
وی ادامــه داد: در این مدت تعــداد نیروهای عملیاتی به 
کار گرفته شــده 11۰5 نفر، خودروهای عملیاتی  شــامل 
آمبوالنس، خــودروی نجات، کمک دار و پشــتیبانی 8۴ 
دستگاه، تعداد موتورهای پمپاژ در اختیار گرفته شده 3۰ 
دستگاه، دو تیم آنست، جستجو و سگ های تجسس و دو 

فروند بالگرد کار امدادرسانی را انجام دادند.
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر چهارمحــال و بختیاری 
خاطرنشان کرد: در این مدت بیش از 1۰۰ دستگاه چادر، 
3۴۷9 تختــه پتو، 5۰2 تخته موکت، بیش از 1۰۰ ســت 
ظروف، بیش از هشــت تن نایلون پوشش چادر، 51 شعله 
چراغ والون، 151۷ بســته غذایی، بیــش از 15 هزار آب 
معدنی، بیش از 1۰۰۰ قوطی کنسروجات، بیش از 2۴۰۰ 
قرص نان و 5۰۰ کیلوگرم خرما میان حادثه دیدگان توزیع 

شد، البته امدادرسانی ها همچنان ادامه دارد.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: کارفرمایان 
با توجه به آمار بیکاری در استان از بکارگیری اتباع غیرمجاز 
اتبــاع خارجی در واحدهای اقتصادی جدا خودداری کنند.
علی جهانی در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه گاهی اوقات 
برخی شرکت ها و پیمانکاران با توجه به عدم پرداخت بیمه 
و همچنین دستمزد پایین اقدام به اشتغال اتباع بیگانه غیر 
مجاز می کنند، اظهار داشــت: در شرایطی که با آمار باالی 
بیکاری فارغ التحصیالن و افراد جویای کار در استان رو به 
رو هستیم، شایسته نیســت کارفرمایان و پیمانکاران اقدام 
به اســتخدام نیروی کار خارجی غیر مجاز کنند که بیشتر 
اوقات با مشکالت و چالش هایی برای خود و این اتباع مواجه 
می شوند.وی به حوادثی که برای اتباع بیگانه غیر مجاز در 
کشــور و در لرســتان اتفاق افتاد و منجر به فوت آنها شد، 
تصریح کرد: تبعات این حوادث بر عهده کارفرمایانی است 

که غیــر قانونی این افراد را بکار گیــری می کنند که برابر 
قانون ضمن برخورد قاطع و جریمه آنان به مجازات حبس 
از 91 تــا 18۰ روز محکوم می شــوند. مدیر کل تعاون کار 
و رفاه اجتماعی لرســتان به پیامداهــای بکار گرفتن اتباع 
بیگانه غیر مجاز در واحدهای اقتصادی اســتان هشدار داد 
و گفت: بر اســاس بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشــی از 
درآمدهای دولــت، هر کارفرمایی که از نیروی کار خارجی 
غیرمجاز استفاده و یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده 
در پروانه کار اقدام کند، به 5 برابر حداقل دستمزد برای هر 

روز اشتغال جریمه می شود.
جهانی در ادامه افزود: این اداره کل با همکاری دفاتر مشاوره 
و کاریابی های غیر دولتی و سایر نهادهای اجرایی استان به 
ویــژه مراکز آموزش فنی و حرفــه ای آمادگی الزم را برای 
فراهم کردن انواع فرصت های شــغلی دارند و  کارفرمایان 

بخش خصوصی ، مؤسســات دولتی و پیمانکاران فعال در 
بخش هــای مختلف می توانند با مراجعه بــه ادارات کار  و 
یا مراکز کاریابی نیروی کار خود را درخواســت کرده و در 
صورت ضــرورت و در موارد خاص از نیــروی کار خارجی 
قانونی و دارنده کارت کار معتبر با هماهنگی این اداره کل 
اســتفاده کنند.وی به بازرسی و شناسایی اتباع بیگانه غیر 
مجاز در لرســتان اشــاره کرد و اظهار کرد: در چهار ماهه 
نخست سالجاری بازرســان کار 28۴ بازرسی از واحدهای 
اقتصادی در سطح استان انجام دادند که منجر به شناسایی 
1۰2 تبعه غیر مجاز شد.مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 
لرستان با بیان اینکه تعداد 6 کارفرما متخلف در این زمینه 
به مراجع قضایی استان معرفی شده است، خاطر نشان کرد: 
با همــکاری و هماهنگی نیروی انتظامی 39 مورد گشــت 
مشترک با بازرسان کار این اداره کل در چهار ماهه نخست 

امسال انجام شد و زمینه اخراج اتباع بیگانه غیر مجازی که 
در واحدهای اقتصادی مشغول بکار بودند فراهم شد.جهانی 
رفع مشــکل بیکاری جوانان و ایجاد فرصت های شــغلی و 
همچنین صیانت از نیروی کار شاغل در کارگاه های استان 
را مهمتریــن اولویت ایــن اداره کل عنوان کرد و گفت: در 
چهار ماهه نخست امســال 2۰ برگه جریمه با مبلغ بیش 
از 26 میلیارد ریال برای کارفرمایانی که از تبعه بیگانه غیر 
مجاز استفاده کردند صادر شــد و تعداد 6۴ نفر از جوانان 
جویای کار در استان جایگزین این اتباع بیگانه در واحدهای 
اقتصادی شــدند.وی بیان داشــت: شناسایی و گشت های 
مشترک در طول شبانه روز و بازرسی های شبانه از واحدهای 
اقتصادی و پیمانکاران در ســطح استان در دستور کار این 
اداره کل قرار گرفته تا از مشکالت و چالش های پیش رو در 

بکار گیری افراد بیگانه غیر مجاز جلوگیری شود.

زیبایی که دیگر وجود ندارد

فاجعه زیست محیطی در بابلرود

خسارت ۵۰ میلیارد تومانی به پروژه های آبخیزداری چهارمحال و بختیاری

کارفرمایان از بکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز در لرستان جدا خودداری کنند


