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شهرنوشت

»یکی از بســترهای مهم فســاد زا 
»زمین« است بسیاری از پرونده ها که به 
آسیب های جدی منتهی شده از زمین 
نشــأت می گیرد که در اختیار دولت، 
وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار 
دارد و به بهانه هــای مختلف در اختیار 

دیگران قرار می گیرد.«
این بخشی از اظهارات رئیس دستگاه 
قضا است. این جمله به ظاهر ساده زمانی 
دردناک و عمق آن احســاس می شود 
کــه می شــنویم منحصربه فردترین 
اکوسیستم های طبیعی جهان، طعمه 
طمــع زمین خوران می شــود. آن هم 
به شــیوه ای مخرب، آســیب زا و بعضا 
عجیب و غریــب. از آتش زدن گرفته تا 

قبرستان سازی.

زمین خواران 
با طبیعت چه می کنند؟

معضل زمین خواری شمال و جنوب 
و شرق و غرب نمی شناسد. بارها و بارها 
در خبرها می خوانیــم که عرصه های 
جنگلی زاگرس طعمه حریق شده و در 
تازه ترین مورد آتش سوزی وسیع تاالب 
انزلی را شاهد بودیم. حادثه ای که معاون 
اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم 
قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه 
قضائیه، به آن واکنش نشان داد. به گفته 
اصغر جهانگیر»آتش سوزی های عمدی 
منابع طبیعی« یکی از روش های مرسوم 
در بحث زمین خــواری و تصرف منابع 
طبیعی است. وی با اشاره به آتش سوزی 
وسیع تاالب انزلی در ۱۰ شهریور سال 
جاری، از دستگیری ۴ نفر در این رابطه 

خبر داد.
افرادی که به گفته معاون اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در 
بررسی های اولیه مشخص شد، کسانی 
بودند که طی ســالیان گذشته مدعی 
مالکیت ۳ هکتار از زمین های آن منطقه 
بودند و بعد از گذشت مدتی و به واسطه 
آتش سوزی هایی که رخ داده بود ادعای 
مالکیــت ۳۰ هکتــار از زمین های آن 
منطقه را داشــتند و در حــال حاضر و 

پس از آتش ســوزی اخیر تاالب انزلی، 
این افراد مدعی مالکیت ۱۰۰ هکتار از 
زمین های آن منطقه هستند که البته با 
ورود فوری و برخورد قاطع دادگستری 
اســتان گیالن این افراد به اهداف خود 
نرسیدند و به اتهام آتش سوزی عمدی 

هم باید در دادگاه پاسخگو باشند.
بررســی ها نشــان می دهد بیش 
از ۹۰ درصــد آتش ســوزی های 
عرصه های طبیعی کشــور همچون 
مراتع و جنگل ها عامل انســانی دارد 
که در بســیاری موارد عمدی اســت؛ 
زمین خوارانی که با هدف تصرف اراضی 
ملی و یا برخــی افراد نــاآگاه به دلیل 
اختالفات شــخصی و خصومت مراتع 
و اراضــی یکدیگر را آتــش می زنند و 
سودجویانی که برای تولید زغال و کسب 
درآمد درختان بلوط زاگرس را به آتش 
می کشــند. واقعیت این است که هیچ 
معیار اقتصادی به درســتی نمی تواند 
برآورد دقیقی از میزان خسارتی که با 
تخریب محیط زیســت وارد می شود، 
محاســبه کند. ولی برای اینکه برآورد 
تقریبی از میزان خسارت داشته باشید 
همین بس که بدانیــد ارزش هر اصله 
درخت بلوط ۲۰۰ هــزار دالر برآورد 
می شود. برای اینکه بیشتر عمق فاجعه 
را درک کنید به ناچــار باید با واقعیت 
دیگری روبه رو شوید. شــاید باورش 
سخت باشد ولی جنگل های زاگرس و 
شمال کشور ایران جزو گونه ای منحصر 
به فرد در جهان موسوم به »جنگل های 
هیرکانی« است. هیرکانی از مهم ترین 
جنگل های جهان اســت که در سایر 
نقاط جهان دیده نمی شود و این مسئله 
سبب پیدایش گونه های نادر گیاهی و 

حیوانی شده است. 

۴۰ درصد آب کشور 
در زاگرس تأمین می شود

افرایش امکان سیل، فرسایش خاک 
و خیزش ریزگردهــا، افزایش آفات در 
کشــاورزی و نابودی زیستگاه حیات 
وحش در اثر نابودی عرصه های طبیعی 
به کنار، داستان وقتی دردآور می شود 
که بدانیم ۴۰ درصد آب کشور در زاگرس 

تأمین می شود و نابودی پوشش گیاهی 
در آتش سوزی، این ظرفیت اکوسیستم 
شکننده زاگرس را تهدید می کند. این 
برای کشــوری که با بحران آب روبه رو 
است یک فاجعه است آن هم وقتی که 

به دست خودمان رقم بخورد.  
در مورد تاالب انزلی هم برای اینکه 
بدانیم ۴ نفر برای اضافــه کردن چند 
وجب خاک بیشــتر چه اکوسیســتم 
ارزشمندی را به آتش کشیده اند خوب 
است آگاه باشیم که تاالب انزلي را شاید 
بتوان آبروی تاالب هــای ایران خواند. 
تاالبي که اگر نگوییم شــاهرگ اصلي 
ولي حداقل از شاهرگ هاي اصلي حیات 
خطه سبز گیالن اســت؛ یکی از منابع 
درآمدی بــرای مردم حاشیه نشــین 
تاالب و پناهگاهی برای زمستان گذرانی 

هزاران پرنده مهاجر.

افکار عمومی 
پرسشگر و مطالبه جوست

روح اهلل باقری، کارشناس و متخصص 
حوزه آب و محیط زیست در گفت وگو با 
»توســعه ایرانی« در این باره می گوید: 
رخداد تاسف انگیز آتش سوزی در عرصه 
تاالب انزلی بار دیگر نگاه ها را به سمت 
حوزه محیط زیســت معطوف کرد و 
افکار عمومی را به بررســی و کنکاش 
در مورد این تاالب واداشت و شاید این 
موضوع تنها حســن این حادثه باشد. 
چراکه با توسعه شبکه های اجتماعی و 
انتشار سریع اخبار در فضای غیررسمی 

رسانه ای، دیگر نمی توان بر کاستی های 
موجود سرپوش گذاشــت و اشکاالت 
فعلی را پنهان کرد. بایــد گفت که به 
کمک فضای مجازی در این دوره زمانی 
افکار عمومی پرسشــگر و مطالبه جو 
شده و مسئوالن را نه از طریق روش های 
ناکارآمد معمول که از راه همین فضای 
جدید به چالش کشیده و حقوق قانونی 
خود را درخواست و نتیجه را پیگیری 

می کنند.«

تاالب انزلی مجموعه ای از 
چالش های زیست محیطی 

باقــری در ادامــه افــزود: »تاالب 
بین المللــی انزلی که جــزو ۱۰ تاالب 
دارای ارزش های ویژه در دنیاســت و 
در سال ۱۳5۴ در فهرست کنوانسیون 
رامســر قرار گرفت و امروزه به دلیل بار 
آلودگی باال در لیســت تاالب های در 
معرض خطر جهانی یا فهرست مونترو 
قرار گرفته است و در حال حاضر نیز با 
چالش های زیست محیطی مختلفی 
روبروســت. از حوزه آبخیز ۳7۴ هزار 
هکتاری تــاالب 8.7 درصــد تاالب ، 
۲۳.۲ درصد زمین های کشــاورزی ، 
5۳.۹ درصد جنگل و مرتع و ۳.7 درصد 
مناطق انسان ساخت است. مساحت 
۱۹۳ کیلومتــر مربعی تــاالب دارای 
چهار بخش بوده که در بخش مرکزی 
شاهد خشکیدگی فزاینده در اثر حجوم 
گیاهان شــناور و گونه نی هســتیم و 
ورود آفت کش ها و زه آب کشــاورزی 
و تبعات آن بــر منابع آب تاالب، تخلیه 
فاضالب های خانگی و صنعتی، حضور 
گونه های مزاحم مثل آزوال، چرای بی 
رویه دام، جاده سازی، شکار غیرمجاز، 
تخلیه زباله و ترددهای غیراستاندارد 
تنها بخشی از چالش های این منطقه 

است.«

فرصت های زیست محیطی تاالب 
رمز ماندگاری و توسعه پایدار

این کارشناس محیط زیستی یادآور 
شد: »توسعه پایدار دو مولفه شناخت 
محیط و برنامه ریزی دارد که اگر مدنظر 
مسئوالن قرار گیرد بدون تردید منجر 

به توقف روند کنونی و حرکت در مسیر 
توســعه پایدار خواهد شــد. شناخت 
درست تاالب و فرصت های آن و هدایت 
درست جوامع محلی برای استفاده بهینه 
از این شرایط از وظایف حاکمیت بوده و 
مستلزم یک نقشه راه کارشناسی شده و 
علمی است که رمز ماندگاری و پایداری 

توسعه در آینده خواهد بود.«
وی با بیان اینکه نظام اجرایی دارای 
مسئولیت در این عرصه با توجه به شرح 
وظایف قانونی تعیین شده می بایست این 
نقشه راه را تدوین و برای جامعه محلی 
تبیین کند، تصریح کرد: »این نقشه راه 
می تواند بر دانش فنی کارشناسان خارج 
از بدنه دستگاه های اجرایی متکی باشد. 
تنها در این صورت اســت که می توان 
به توســعه پایدار واقعی و نه کالمی و 
گزارشــی امیدوار بود. چون ضامن این 
نگاه همکاری جوامع محلی با آن است.«

هشدار به دومینوی تهاجم
به محیط زیست

باقری با اشــاره به اقدام مناســب 
ســازمان حفاظت محیط زیســت در 
منطقه میانکاله بیان کرد: »ســازمان 
حفاظت محیط زیست به درستی و بر 
مبنای کارشناسی در موضع میانکاله 
ورود کــرد و بــر موضــع قانونی خود 
ایســتاد. انتظار می رود با توجه با اصل 
5۰ قانون اساسی که اصلی فراتر از زمان 
و نسل هاست همین رویه را در مناطق 
دیگر ادامه دهد و در پی احیای حقوق 
بعضا مغفول مانده مردم باشــد. تاالب 
انزلی یک عرصه ملی است و متعلق به 
همه ایرانیان و حساسیت های عمومی 
نســبت به تعرض به آن نشانه همین 

اهمیت است.«
این کارشــناس در ادامه گفت: در 
صورتی که در مــورد حادثه آتش  وزی 
تاالب انزلی و حوادث مشابه، مردم شاهد 
واکنشی بازدارنده نباشند می توان این 
احتمال را داد که شاهد تکرار این دست 
اتفاقات در مناطق دیگر یا همین ناحیه 
باشیم. امری که تبدیل به یک تهاجم 
دومینویی به عرصه های زیست محیطی 

خواهد شد.«

تغییر قوانین
 با رویکرد بازدارندگی

این کارشناس زیســت محیطی 
با تاکید بــر حرکت در مســیر قانون 
برای رســیدگی به این آتش سوزی و 
تجاوزهای مشابه به حریم عرصه های 
طبیعی تصریح کرد: »تردیدی نداشته 
باشید در صورتی که قوانین در تهاجم 
به حریم و عرصه محیط زیست دارای 
بازدارندگی کافی باشند، درصد باالیی 
از این مخاطرات کاهش می یابد. این امر 
درگرو پیگیری دستگاه های اجرایی 
و همکاری قــوای مقننــه و قضائیه 
است. سازمان حفاظت محیط زیست 
می تواند از شرایط بوجود آمده فعلی و 
فضای عمومی استفاده کند و روند این 

تغییرات را تسریع کند.«

نقش تاثیرگذار سازمان بازرسی 
و نهادهای نظارتی

باقری با بیان اهمیت نظارت درون 
حاکمیت در تغییر شــرایط زیستی 
جامعــه بیان کــرد: »اگــر نهادهای 
نظارتی مثل ســازمان بازرســی کل 
کشــور در چنین مواردی ورود کرده 
و ترک فعل های احتمالــی یا قصور و 
کوتاهی یا ضعف در قوانین و فرایندها 
را کارشناسی، بررسی و گزارش کنند 
عالوه بر باال رفتن درجــه اهمیت در 
سازمان ها و نهادهای مسئول و مدیران 
نسبت به این امور، گام های عملی در 
جهت اصــالح ســاختارهای موجود 
برداشته خواهد شد و می توان امیدوار 
بود در آینده کمتر شاهد چنین حوادث 

تلخی باشیم.«

ضرورت احیای حق حاکمیتی 
در عرصه های طبیعی کشور

به گفته این کارشناس حوزه آب 
و محیط زیست، توســعه مشارکت 
مردمی در سطح جوامع محلی، تغییر 
نگاه ملــی به حوزه محیط زیســت و 
احیای حق حاکمیتی در عرصه های 
طبیعی کشــور تنهــا راه جلوگیری 
از تعرض به محیط زیســت اســت. 
این امــر نیز در گرو تقویت ســازمان 
حفاظت محیط زیســت بوده و باید 
همراه بــا افزایش بودجــه و تقویت 
بدنه کارشناســی این دستگاه باشد. 
تصمیم سازان و تصمیم گیران باید آگاه 
باشند اگر امروز برای تقویت درونی این 
سازمان و افزایش حمایت های قانونی و 
قضائی از آن اقدام به موقع نکنند شاید 

فردایی که دیر باشد زود برسد.

 معضل زمین خواری 
شمال و جنوب و شرق 
و غرب نمی شناسد و 

»آتش سوزی های عمدی 
منابع طبیعی« یکی از 

روش های مرسوم در بحث 
زمین خواری و تصرف منابع 
طبیعی است. در تازه ترین 

مورد از این دست،  شاهد 
آتش سوزی وسیع تاالب 

انزلی بودیم 

کارشناس حوزه آب و 
محیط زیست در گفت و گو با 
»توسعه ایرانی«: »چنانچه 
در مورد حادثه آتش سوزی 

تاالب انزلی و حوادث مشابه، 
واکنشی بازدارنده صورت 

نگیرد، شاهد تکرار این 
دست اتفاقات در مناطق 

دیگر یا همین خواهیم 
بود. امری که تبدیل به 

یک تهاجم دومینویی به 
عرصه های زیست محیطی 

خواهد شد«
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حسین   جمشیدیان

احتمال تغییرکارت های ملی هوشمند
رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اقدام 
این ســازمان برای تمدید مهلــت کارت های ملی 
هوشمند، از بازنگری و احتمال تغییر در کارت ها پس از 
پایان مطالعات خبر داد. به گزارش ایسنا، هاشم کارگر 
در جمع خبرنگاران گفــت: اعتبار برخی کارت های 
ملی که 7 ساله بوده به پایان رسیده و بر همین اساس 
سازمان ثبت احوال اقدام به تمدید مهلت کارت های 
ملی هوشمند کرده اســت. وی افزود: اگر بخواهیم 
کارت های جدید صادر کنیم باید کارت هایی باشند 

که از هر جهت فایده بیشتری دارند.
    

سالجقه در حاشیه جلسه هیات دولت:
صدمیلیون مترمکعب آب به سمت 

دریاچه ارومیه رها شده است
رئیس ســازمان محیط 
زیســت در رابطه بــا احیای 
دریاچه ارومیه، عنوان کرد: 
براساس تصمیم جلسه ستاد 
احیای دریاچــه ارومیه، صد 
میلیون مترمکعب آب از تصفیه خانه های شهرهای 
تبریز و ارومیه رها شــده است. مشــکل آب هم که 
حل شــود حتماً انتقال ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب 
از سد کانی ســیب انجام می شــود. به گزارش ایلنا، 
علی سالجقه در حاشیه جلسه هیات دولت تصریح 
کرد: جهاد کشاورزی اســتان باید تکالیف خود را در 
زمینه کشت های جایگزین و کشت های کم آب بر و 
رهاسازی به موقع آب انجام دهد و وزارت نیرو هم باید 

حقابه را بر سر تاالب تحویل دهد نه در مسیر.
    

ابتالی قطعی ۷۳  نفر به وبا در کشور
سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت گفت: از ابتدای سال تاکنون 7۳ مورد ابتال به 
وبا از 8 استان شناسایی و گزارش شده اند که حدود 85 
درصد از موارد به ۲ استان کردستان و کرمانشاه تعلق 
دارند. به گزارش باشــگاه خبرنگاران، شهنام عرشی 
افزود: اغلب مبتالیان در ســنین ۶۰-۳۰ سال و 75 

درصد ساکن مناطق شهری هستند.
    

در اثر فعالیت کارخانه سیمان شهرری 
گنبد بقعه بی بی شهربانو ترک خورد

عضو هیأت علمی دانشگاه 
و ری پژوه گفت: بخش گنبد 
قاجــاری مقبره هزار ســاله 
منسوب به بی بی شهربانو در 
شهرری و دیواره های گنبد 
که به ســمت کوه قرار دارد، شکاف برداشته است. به 
گزارش مهر، احمد ابوحمــزه ادامه داد: فعالیت های 
کارخانه ســیمان ری، انفجارها و خاک برداری های 
مداوم موجب شــده تا گنبد بقعه منسوب به بی بی 

شهربانو ترک بردارد.
    

کوچ پاییزه عشایر استان تهران آغاز شد
مدیر امور عشــایر اســتان تهران اعالم کرد: 
عشایر، در آستانه شروع فصل سرما و پس از یکصد 
روز حضور در مراتع و مناطق کوهســتانی؛ کوچ 
پاییزه خود را به سمت مناطق جنوبی استان شروع 
کردند. فرشید ذبیحی  در گفت وگو با ایرنا یادآور 
شد: یک هزار و ۶۰۰ خانوار عشایری استان تهران به 
همراه عشایر مهمان از استان های همجوار اکنون 
به مناطق میان بند و قشالقی جنوب استان در حال 

عزیمت هستند.
    

  نگاه »بهارستان« مثبت است
بررسی کاهش ساعت کاری ادارات 

در مجلس
عضــو هیــأت رئیســه 
مجلس گفت: موضوع کاهش 
ســاعت کاری ادارات را در 
مجلس بررســی می کنیم. 
به گزارش فــارس،  علیرضا 
سلیمی، افزود: با توجه به گسترش دولت الکترونیک 
و اتوماسیون اداری و انجام کارها از طریق سیستم و 
حذف نامه نگاری ها به صورت کاغذی زمان کمتری 
برای رسیدگی به پرونده ها و مسائل مختلف در ادارات 
صرف می شود و ازاین رو کاهش ساعت کاری ادارات از 

نظر مجلس امری مطلوب است. 
    

فعالیت ۲۰ »اتوبوس مدرسه« 
از ابتدای مهر در تهران

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوســرانی تهران از 
فعالیت آزمایشی ۲۰ دستگاه اتوبوس مدرسه از ابتدای 
مهرماه در پایتخت خبر داد. به گزارش ایسنا، بهرام 
نکاحی گفت: سرویس مدرسه و استفاده دانش آموزان 
از سرویس عمومی مدرســه از راه حل های کاهش 

ترافیک است.

از گوشه و کنار 
حریق عمدی منابع طبیعی، روش  مرسوم زمین خواران است 

به آتش کشیدن حیات برای چند وجب خاک بیشتر

این روزها همه کشور برای خدمت رسانی به زائران اربعین 
بسیج شده اند و یکی از مهم ترین این خدمات، حمل ونقل زائران 
به مقصد کربالی معلی در کشــور عراق است. از طرفی تعداد 
مسافران اربعین امسال پنج میلیون نفر پیش بینی شده اند که 
بخش اعظمی از بار این حمل ونقل بــر دوش جاده ها و ناوگان 
حمل ونقل جاده ای اســت. از طرف دیگر در آخرین روزهای 
تابســتان و مواجهه با ســفرهای پایان فصل، کمبود اتوبوس  

آشکار است.
به گزارش ایسنا، به نظر می رسد به دلیل افزایش 75 درصدی 
نرخ بلیت برای اتوبوس های اربعین، برخی رانندگان ترجیح 
می دهند مســافران را به این مسیر هدایت کنند یا اینکه برای 
دیگر مسیرهای داخلی، دریافت هزینه های بیشتری را پیشنهاد 
می کنند؛   تا جایی که برخی مسافران در پایانه ها از نبودن اتوبوس 

برای مسیرهای داخلی یا هزینه های باالتر از نرخ مصوب گله 
می کنند.

البته داریوش باقرجوان، مدیرکل دفتر مسافری سازمان 
راهداری و حمل ونقــل جاده ای، درباره اســتفاده از ظرفیت  
اتوبوسرانی در سفرهای داخلی گفت: اولویت ما در لحظه افزایش 
تقاضای زائران اربعین هســتند. به کسانی که قصد سفرهای 
داخلی دارند پیشنهاد می کنیم انواع دیگر وسایل نقلیه را امتحان 
کنند. البته ما برای مســافران داخل کشــور هم در حدی که 
لطمه ای به جابه جایی زائران اربعین نزند، ظرفیت محدودمان را 

به صورت روزفروش انجام خواهیم داد.
احمدرضــا عامری،رییس اتحادیه شــرکت های تعاونی 
مسافربری، نیز گفت: با توجه به اربعین، مسلما تعداد سفرها 
افزایش یافته و به همان نســبت، اتوبوس های فعلی جوابگو 

نیست. تعداد اتوبوس ها نیز نسبت به سال های گذشته با توجه 
به اینکه تولید داخلی نداریم، افزایشی نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: چون در شرایط خاصی در ایام اربعین 
هســتیم و تعدادی از هموطنان هم قصد دارند به کربال سفر 
کنند، از آنجایی که دستورالعمل های بخش حاکمیتی مبنی بر 
اولویت بخشی به سفرهای اربعین است،  ما از سایر هموطنان 
خود که قصد سفر در آخرین روزهای تابستان را دارند و با کمبود 

اتوبوس مواجه شده اند، عذرخواهی می کنیم.
امیرحسین عظیمی، خبرنگار سیستان و بلوچستان نیز 
در همین راستا، نوشت: »اتوبوس های ترمینال چابهار را برای 
جابه جایی زائران اربعین برده اند و مــردم محرومی که ناچار 
هستند برای مسافت های طوالنی و جاده های بدوی سیستان و 

بلوچستان از اتوبوس استفاده کنند، سرگردان شده اند.«

ازدحام جمعیت در مرز خسروی »مشکل ساز شد«
در خبری دیگر، سفیر ایران در عراق گفت: ازدحام جمعیت در 
مرز خسروی مشکالتی را به وجود آورده بود و در همین چارچوب 

مقامات عراق دستور دادند که مرز موقت بسته شود.

محمدکاظم آل صادق در گفت وگو با ایسنا، افزود: در حال 
رایزنی هستیم تا مشکل تردد در مرز خسروی حل شود و زائران 

بتوانند بار دیگر از این مرز برای تردد به عراق استفاده کنند.
وی با بیان اینکه با مدیریتی که صورت گرفت جمعیت در مرز 
تخلیه شده و تالش شد تا موضوع مدیریت شود، ادامه داد: رایزنی 
بین مقامات دو کشور برای حل مسئله به وجود آمده ادامه دارد و 
امیدواریم که در پی این رایزنی ها شرایط به حالت عادی برگردد 

و مرز بار دیگر باز شود.

 دستورالعمل ها مبنی بر اولویت بخشی به سفرهای اربعین است

بحران اتوبوس در ترمینال های ایران

گزارش


