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برخورد با عامالن تخریب و دلجویی از مصدوم

بارش سیالبی  ۷۰میلیمتر باران در یک روز

آمادگی لرستان برای مقابله با سیل امروز
محک میخورد

شیما جهانبخش

خبرنگار

طــی دو روز گذشــته تخریــب خانــهای در محله
اســام آباد بندرعباس و بهدنبال آن خودسوزی
زن  ۳۵ســاله احساســات جامعــه را جریحه دار
کرد البته آن طور که مســئوالن استانی میگویند
ایــن اتاقک در حریم بســتر رودخانه در زمینی با
کاربری فضای سبز ساخته شده است.
«اســماعیل موحدینــژاد» ،معــاون خدمــات
شــهری شــهرداری بندرعباس در ایــن زمینه به
«ایران» میگوید :روز چهارشنبه از طریق سامانه
 ۱۳۷به شهرداری اطالع داده شد که خانوادهای
در بســتر رودخانــهای کــه در مســیر دریاچــه ۲۲
بهمن قرار دارد اقدام به ساخت اتاقک کردهاند.
مأمــوران شــهرداری هم بــرای رســیدگی به این
موضــوع بــه آن محــل مراجعه میکننــد و بعد
از چندیــن بار تذکــر اقدام به تخریــب اتاقک که
کســی هــم در آن زندگی نمیکــرده میکنند .اما
متأســفانه در لحظات تخریــب ،خانمی ناگهان
اقــدام بــه خودســوزی میکنــد .ایشــان در حــال
حاصر در بخش ســوختگی بیمارســتان شــهید
محمــدی بســتری هســتند و دچــار  ۱۷درصــد
سوختگی شده اند .ما پیگیر وضعیت این خانم
هســتیم و تــاش خواهیــم کــرد تــا از راه قانونی
مشــکل این خانواده حل شــود .دقت کنید که ما
ایــن کار را قبــل از اینکه فضــای جامعه ملتهب

شــود انجام داده و قــول دادهایــم در یک فرآیند
قانونی مشکل آنها را حل کنیم.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ســاخت و ســاز ایــن بنــا
غیرقانونی بوده است ،میافزاید :قبل از تخریب
اتاقک بارها تذکر داده شــده بود که محل را ترک
کننــد ،زیــرا این بنــا در منطقه غیرمجاز ســاخته
شده و تأکید بر تخلیه محل ،بیشتر برای امنیت
خود این خانواده اســت .در بررســیها مشخص
شده این خانواده دیواره بتونی که برای حفاظت
منطقه ســاخته شــده بود را به اندازه عبور و مرور
یک فرد تخریب کرده و شــبانه اقدام به ساخت
یک اتاقک کردهاند .البته آنطور که مردم محلی
میگوینــد در نزدیکــی ایــن اتاقک ایــن خانواده
خانهای هم ساختهاند که در آن ساکن هستند.
موحدینژاد خاطرنشــان میکنــد :این زمینها
متعلق به اداره راه و شهرسازی بوده و کاربری آن
فضای سبز است و هرگونه ساخت و ساز در آن بر
اساس قانون تخلف به حساب میآید .براساس
اعالم نظر مسئول تخلفات شهرداری این اتاقک
محــل زندگــی نبوده و هیچ ســقفی نــدارد حتی
آب و بــرق هم نداشــته و تنها بهصورت خشــک
چینــی بــاال رفته بــود .اینکه هــدف ایــن خانواده
از ســاخت ایــن اتاقــک چه بــوده را باید بررســی
کنیــم .صحبتهایی وجود دارد که ایشــان بارها
تصرفاتــی داشــتهاند امــا هنــوز ایــن صحبتها
تأیید نشده است و البته به این نکته توجه داشته

دورهمی برای زعفران ،عامل شیوع کرونا

هر روز یکی از ابعاد تأثیرگذاری کرونا بر مشــاغل
و فعالیتهــای عادی اقتصــادی و اجتماعی رو
میشــود .اکنــون فصل برداشــت گل زعفــران و
پرکــردن پرچمهای قیمتی و با ارزش آن اســت.
کاری کــه بهدلیل فرصت محــدود باید با نیروی
انســانی زیاد انجام شــود اما بــا محدودیتهای
کرونایــی چــه بایــد کــرد؟ زعفــران کاران در
خراســان جنوبی از نبود نیروی کار و کسادی بازار
محصــول میگویند و از ســوی دیگــر فروش گل
به شــکل داللــی و در میادین شــهرها با توجه به
شــیوع فزاینده بیماری کرونا به دغدغهای برای
مسئوالن بهداشتی تبدیل شده است .برداشت و
بازکردن گل زعفران و خشــک کردن آن ،فروش
گل زعفــران در بــازارو ...همــه کارهایــی جمعی

اســت که در شرایط کرونایی با همه پروتکلهای
بهداشــتی منافــات دارد .رئیس دانشــگاه علوم
پزشــکی و خدمات بهداشــتی و درمانی بیرجند
بــه ایرنــا گفــت :از مســئوالن جهــاد کشــاورزی
درخواست داریم به کشاورزان و باغداران استان
درخصــوص رعایــت پروتکلهای بهداشــتی به
هنگام برداشت محصول تذکر جدی بدهند.
محمــد دهقانــی فیروزآبــادی افــزود :برخــی
شــهروندان در منــازل خــود مشــغول بــاز کردن
گل زعفران هســتند که ما هیچ دسترسی به آنها
نداریــم و بایــد خودشــان مراقب بــوده و رعایت
پروتکلهایبهداشتیراجدیبگیرند.
رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی بیرجنــد درباره
فروش گل زعفران در میادین شهر اظهار داشت:

باشــید بســیاری از زمین خواران بــا ایجاد چنین
شــرایطی زمینه را برای تشویش اذهان عمومی
آمــاده میکننــد و بعــد از آن زمیــن را براحتــی
دخــل و تصرف میکنند .در واقــع زمین خواران
بــا پرداخــت پول بــه برخــی افراد بــا ایجــاد بلوا
تالش میکنند زمینهای عمومی را به نفع خود
تصرف کنند.معاون خدمات شــهری شهرداری
بندرعبــاس میافزایــد :مأمــوران مــا در روش
برخورد رفتار مناســبی نداشــتند و میتوانســتند
با رفتــار بهتری ایــن کار را انجام دهنــد اما اصل
موضــوع این بــوده که بایــد از ایــن کار جلوگیری
میشــد .همچنین طبق دستور شهردار ،تکلیف
شــده کــه عــاوه بــر پرداخــت تمــام هزینههای
درمان با هماهنگی وزارت مســکن و شهرسازی
زمینی به این خانواده اهدا شود.
ëëتشــکیل پرونــده بــرای متخلفــان تخریب
خانه در بندرعباس
«مجتبی قهرمانی» ،دادستان عمومی و انقالب
شهرستان بندرعباس در واکنش به خبر تخریب
خانهای در بندرعباس و خودسوزی زن  ۳۵ساله
بــه ایرنا گفــت :پرونــده قضایی بــرای متخلفان
تشکیل و چگونگی رویداد در دست بررسی است.
به سازمانهای حمایتی هم دستور قضایی داده
شده است که به این خانواده کمک فوری شود.
دادســتان بندرعبــاس گفــت :در ایــن زمینــه
دســتوراتی داده شده است که باید در  ۲۴ساعت
بایــد بررســی شــود چه کســانی بــه واســطهها یا
کشــاورزان مجوز میدهند تا محصول خود را در
میادین ســطح شــهر به فروش برسانند و سبب
تجمع مردم و ترافیک خیابانها شوند.
رئیس اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهرداری
بیرجنــد هم گفت :بــرای این موضــوع پنج تیم
را در نظــر گرفتــه و اعمــال قانــون میکنیــم امــا
فروشندگان در برابر قانون مقاومت میکنند که
انتظــار داریم دســتگاههای مربوطه به کمک ما
بیایند.موســی میرزایی با بیــان اینکه جمعآوری
فروشــندگان گل زعفران آخرین راه حل نیست،
افــزود :کشــاورز یــک ســال زحمــت کشــیده و
محصولــی را بــه عمــل آورده لــذا بایــد محلــی
بــرای فروش محصــول این افــراد در نظر گرفته

گزارش

حاشیههای تخریب آلونک زن هرمزگانی

بررســی و اقــدام شــود .ایــن دســتورات شــامل
احضــار همــه عوامــل دخیــل در تخریــب ،اخذ
شــکایت خانم مصــدوم شــده و بررســی دالیل
ایشــان اســت تــا در صــورت تمایــل به پزشــکی
قانونی معرفی شــود؛ همچنین دســتور تحقیق
در خصــوص نقــض حقوق شــهروندی از طرف
نیروهای شهرداری و رایگان شدن همه خدمات
بیمارستانی برای این مصدوم داده شده است.
ëëبرخــورد جــدی بــا عامــان ایــن تصمیم
نادرست
همچنینروابطعمومیاستانداریهرمزگانهم
اعالم کرد« :فریدون همتی» استاندار هرمزگان با
اطالع از اتفاق رخ داده در تخریب منزل یک زن
سرپرســت خانوار در بندرعباس توســط عوامل
شهرداریویگانحفاظتاراضیمسکن،ضمن
تمــاس تلفنــی فوری با شــهردار بندرعبــاس ،با

شــود چراکه برخورد قهری درشأن مردم استان
خراسان جنوبی نیست .وی بیان کرد :شهرداری
بیرجند این آمادگی را دارد تا در صورت همکاری
دســتگاههای مربوطــه ،محــل چهارشــنبه بــازار
خیابان شــهید بهشــتی را با رعایت پروتکلهای
بهداشــتی بهصورت رایگان در اختیــار این افراد
قرار دهد .از ســوی دیگر معــاون بهبود تولیدات

انتقــاد از این اقدام ،بر برخــورد جدی با عامالن
این تصمیم نادرست و غیراصولی تأکید کرد.
وی همچنیــن عنــوان داشــت :ایــن اقــدام
افکارعمومــی را جریحــهدار کــرده و در حالی که
میشد با برخورد و روش مناسب قانون را درست
ج بیتدبیری
و صحیح اجرا کرد که متأسفانه ،او 
در ایــن زمینه صــورت گرفته و بایــد عامالن این
تصمیم بشدت مورد پیگرد قرار گیرند.
اســتاندار هرمــزگان گفــت :هــر چنــد اقــدام
غیرقانونــی در تصــرف اراضــی ملــی نبایــد
صــورت گیــرد ،امــا نوع رفتــار این چنــد مأمور
شهرداری و بیدقتی و بیتدبیری در این زمینه
کامالً مشــهود بوده و چهره کارکنان شهرداری
را خدشــه دار کردهاند که بنده به جای عامالن
ایــن اتفــاق از ایــن خانــواده و مــردم عزیــز
عذرخواهیمیکنم.

گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان
جنوبی گفــت :برای برداشــت گل زعفران بدون
دخالت دســت در اســتان سه دســتگا ه در برخی
شهرســتانهای دارای زعفــران وجــود دارد امــا
چون کشاورزی استان بیشتر خردهمالکی است،
کشــاورزان ترجیح میدهند برداشت گل توسط
خودشــان انجام شــود .محمدرضا اکبری افزود:
برای پر کردن گل زعفران نیز دستگاهی در استان
ثبت و معرفی شده اما در مراحل مقدماتی است
و برای امسال آماده نخواهد شد.
وی گفــت :فعالیتهــای مرتبط با برداشــت ،پر
کردن،خشککردنوبستهبندیزعفراننیازمند
نیروی کار زیاد است که بخشی از این اقدامات در
محیطهایبستهانجاممیشود.

زهرهافشــار-خبرنگار /لرســتان امروز بیشــترین حجم بارش از ابتدای ســال زراعی جاری
(مهرماه) تاکنون را خواهد داشت .لرستان یکی از استانهایی است که برای امروز اول آذرماه
هشــدار سطح نارنجی هواشناســی دریافت کرده و انتظار میرود تنها طی  24ساعته امروز
بین 40تا 70میلیمتر بارش در لرستان بیاید که حجم باالیی بهشمار میرود و همین مسأله
باعث آماده باش کامل اســتان شده است .هرچند مسئوالن استانی میگویند خود را برای
مقابله با ســیل احتمالی آماده کردهاند و حتی در برخی نقاط ازجمله خرم آباد دیوارهای
ساحلی با گونی شن در کنار رودخانهها دیده میشود اما مردم نگران تکرار تجربه سیل بهار
98هستند.
ëëهشدارنارنجیبرای7استان
«صادق ضیاییان» مدیرکل پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی به «ایران» گفت :برای
لرستان و  6استان دیگر یعنی چهارمحال و بختیاری ،خوزستان بویژه در شمال و شرق این
استان ،کرمانشاه ،ایالم در برخی نقاط ،جنوب استان مرکزی و همدان طی روز جاری هشدار
سطح نارنجی صادر شده که الزم است مسئوالن استانی تمهیدات الزم را برای جلوگیری
از سیالب احتمالی ،باال آمدن آب رودخانهها و گرفتگی معابر و تخریب پلها بهکار گیرند.
وی افزود :البته ما بارش حجیمی را در لرستان برای امروز یعنی  40تا  70میلیمتر خواهیم
داشــت و بارشها تا فردا با اندکی کاهش ادامه خواهد داشــت .وی میانگین بارش ساالنه
کشــور را  230میلیمتر و اســتان لرســتان را  571میلیمتر اعالم و تصریح کرد :این در حالی
اســت که از شــروع ســال زراعی جدید یعنی اول مهرماه تاکنون استان لرستان  20میلیمتر
بارش داشــته اســت .در واقع بــارش امروزحداقل  2تــا  3برابر میزان بــارش از اول مهرماه
تاکنون در این استان زاگرسی است.
ëëآمادهباشهمهدستگاههاتااطالعثانوی
در همین حال «مهدی پازوکی» مدیر کل مدیریت بحران اســتان لرســتان هم به «ایران»
گفت :بهدنبال دریافت هشــدار هواشناســی هم در روز پنجشــنبه و هم روز جمعه جلســه
ستاد مدیریت بحران استان به شکل ویدئو کنفرانس تشکیل و ضمن بررسی گزارشهای
دستگاهها برای مقابله با سیل احتمالی مقرر شد امروز شنبه همه دستگاهها در آماده باش
کامل باشند .وی خاطرنشان کرد :دستورالعملهای الزم به همه دستگاهای اجرایی استان
ابالغ شده است .وی افزود :تجهیزات طرح زمستانه استان به نقاطی که احتمال می دهیم
بــا ســیل احتمالــی مواجه شــویم انتقال و تجهیز شــدهاند .از طریق صداوســیمای اســتان
هشــدارهای الزم به همه مردم بویژه آنها که بیشــتر در معرض خطر هســتند ،داده شــده
است .وی تأکید کرد :از سوی دیگر از امروز هم محدودیتهای جدید کرونایی در بسیاری از
شهرهای استان از جمله خرم آباد اجرا میشود لذا از مردم میخواهیم به توصیههای ستاد
مدیریت بحران توجه کنند و جداًاز حضور در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.
امیدواریم از این نعمت الهی بهره کافی را ببریم و با کمک مردم با مشکلی روبهرو نشویم.
 ëëآمادهایمولیبارشزیادیدرراهاست
در همین حال «گودرز امیری» معاون اســتاندار لرستان هم به «ایران» گفت :ما با توجه
به تجربهای که از سیل بهار  98داشتیم خود را برای سیالب های احتمالی آماده کردهایم
امــا حجم بارش در بازه زمانی روز جاری بســیار زیاد اســت .وی تأکید کــرد :البته الیروبی
رودخانههــا و نهرهــا از مــدت ها قبل انجام شــده اما در چند روز گذشــته یکبــار دیگر زیر
ساختهایبخشهایمختلفبویژهمناطقیکهازسیالبقبلیآسیبدیدهبود،بررسی
شد و آمادگی دستگاه ها برای مقابله با سیل احتمالی با وسواس پیگیری شد .با مشخص
شدن نواحی پرخطر بویژه در مناطق روستایی دستگاهها و تجهیزات الزم در این مکانها
مســتقر شده است .امیری خاطرنشان کرد :مســئوالن استان در تالش هستند با توجه به
شرایطی که کرونا برای مردم رقم زده مشکل دیگری به مشکالت مردم اضافه نشود و از
مردم هم انتظار همکاری داریم.

