
  

شهرستان 6
بندرعباس به شبکه شهرهای خالق دنیا می پیوندد

نوین شهرداری  فناوری های  و  مشاور شهردار و مدیر مرکز خالقیت 
بندرعباس با اعالم این خبر افزود: هدف اصلی شبکه شهرهای خالق دنیا 
کمک به بازیابی ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی و خالق صنایع فرهنگی 
است که هنرمندان محلی آن را برپا می  کنند و پس از آن با مشارکت 
گذاشتن ایده ها ، تجربه ها و راه حل های خود در زمینه های گوناگون ، 

راه توسعه اقتصادی را هموار می سازند.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، 
احمد پایدار در این ارتباط اظهار کرد: حفاظت از تنوع فرهنگی، همبستگی 
میان شهروندان در راستای گسترش و حفاظت از میراث فرهنگ محلی 
و تقویت هویت فرهنگی شهرها از مهم ترین اهداف شبکه شهرهای خالق 

است.
وی افزود: همكاری های اقتصادی، علمی و فرهنگی، ایجاد تعادل میان 
ریشه های بومی، گسترش فرهنگ كارآفرینی و حفظ هویت بومی و ملی 
در برابر روند فراگیر جهانی شدن از دیگر أهداف پیوستن شهر بندرعباس 

به شبكه شهرهای خالق دنیاست.
به گفته مدیر مركز خالقیت و فناوری های شهرداری بندرعباس، صنایع 
شبكه  به  بندرعباس  شهر  پیوستن  موضوع  سنتی،  هنرهای  و  دستی 

شهرهای خالق  است.
پایدار تصریح کرد: با پیوستن شهر بندرعباس به شبکه شهرهای خالق 
دنیا، به دنبال رونق گردشگری، تولید، مشارکت شهروندان در مدیریت 
شهری و شناساندن هر چه بیشتر فرهنگ بومی، صنایع دستی و هنرهای 

سنتی خواهیم بود.
پژوهشگران،  هنرمندان،  همكاری  با  كرد،  امیدواری  اظهار  وی 
نویسندگان، سازمان های مردم نهاد و دستگاههای اجرایی با مركز خالقیت 
شهرهای  شبكه  به  پیوستن  روند  بندرعباس،  شهرداری  فناوری های  و 

خالق، شتاب بیشتری به خود بگیرد.

در البرز رخ داد؛
حمله ملخ ها به 3 مدرسه شهر فردیس کرج

رئیس ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
فردیس استان البرز از هجوم صدها ملخ به سه مدرسه در شهر فردیس 
خبرداد و گفت: تیم های آتش نشانی برای مهار ملخ ها به این مدارس اعزام 

شدند.
به گزارش ایلنا، حسین عاشوری افزود: علت هجوم ملخ ها به این سه 

مدرسه در شهر فردیس در دست بررسی است.
وی بیان داشت: آتش نشانی فردیس اقدامات کنترلی برای مهار ملخ ها 

در سطح منطقه آغاز کرده است.
رئیس اداره جهادکشاورزی شهرستان فردیس نیز گفت: این ملخ ها 
موسوم به ملخ شاخک کوتاه مراکشی است که بومی ایران بوده و از یک 

نقطه به نقطه دیگر مهاجرت می کنند.
سیدمحسن موسوی افزود: تیم های جهاد کشاورزی در حال سمپاشی 
کانون های آلوده به ملخ در سطح شهر فردیس هستند که این نوع سم 

برای انسان خطری ندارد.
مزارع  به  ملخ ها  هجوم  از  گزارشی  هیچ گونه  تاکنون  داد:  ادامه  وی 

کشاورزی فردیس دریافت نشده است.
موسوی گفت: برای اطمینان از وضعیت موجود 2 تیم کارشناسی از 
جهادکشاورزی استان البرز و شهرستان فردیس به مزارع کشاورزی و باغی 

این شهرستان شده اند.

سرپرست فرمانداری بندرعباس:
 هجوم ملخ یک بحث کاماًل جدی است

 سرپرست فرمانداری بندرعباس گفت: ما همواره با اتحاد، همکاری و 
مشارکت می توانیم این آفت را ریشه کن کنیم.

 به گزارش ایسنا، نظر به ضرورت مبارزه همه جانبه با آفت ملخ و 
جلب مشارکت مردم، کشاورزان، دهیاران و شوراهای اسالمی جهت 
اهالی دهستان  با  دیدار مردمی  و  بازدید  آفت  این  با  مؤثرتر  مبارزه 
سرپرست  کناری  عزیزاله  توسط  فین  بخش  همچنین  و  سیاهو 
انجام و  با همراهی ادارات ذی ربط  فرمانداری شهرستان بندرعباس 
و  تهیه شده  فیلم، عکس و گزارش های  ارائه  از  این دیدار پس  در 
تشریح نحوه ورود و تکثیر این آفت توسط جهاد کشاورزی شهرستان 

بندرعباس ارائه شد.
سرپرست فرمانداری شهرستان بندرعباس در این بازدید اظهار کرد: 
با پیگیری شورای اسالمی و دهیاران و نظارت بخشداران کلیه کشاورزان 
روستاهای شهرستان بندرعباس که دارای امکانات الزم سم پاشی هستند، 
با دریافت سم مورد نظر از جهاد کشاورزی و آموزش های الزم مبارزه با 

آفت ملخ را آغاز کنند.
کناری خاطرنشان کرد: هجوم ملخ یک بحث کامالً جدی است و ما 
همواره با اتحاد، همکاری و مشارکت می توانیم این آفت را ریشه کن کنیم.

وی در پایان با توجه به بارندگی های سال جاری در فصل بهار تصریح 
کرد: دهیاران به عنوان نمایندگان مدیریت بحران شهرستان، مراقبت 
الزم را از محدوده مربوط خود به عمل آورند و چنانچه با مشکالتی مانند 
آتش سوزی، هجوم ملخ، زلزله و هرگونه حادثه غیر مترقبه و امنیتی 
مواجه شدند؛ ضمن مراقبت الزم تا رسیدن مسئولین شهرستان، خبر 

مربوطه را به صورت آنی به بخشداری و فرمانداری اطالع دهند.

اخبار
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4 دستگاه لودر و ماشین آالت  سنگین توقیف شد

ودخانه »بشار«و »مهریان« یاسوج ساخت وسازهای شبانه در حاشیه ر

بازسازی منازل مسکونی آسیب دیده در سیل خوزستان آغاز شد

ساخت و سازهای شبانه در حاشیه رودخانه های بشار و 
مهریان یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد، برگ تازه 
ای از تصرف و تجاوز به حریم این رودخانه ها را باز کرده 

است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از یاسوج، این ساخت و سازهای 
شبانه در ماه مبارک رمضان از ساعت 9 شب به بعد 
و  متصرفین  شگرد  و  شروع  رودخانه ها  این  حاشیه  از 
متجاوزین به حریم رودخانه ها، کاشت درخت و ساخت 

دیوارهای حائل بصورت خاکریز است.
تپه های متعددی از خاک و مصالح ساختمانی غیرقابل 
استفاده هم اکنون در حاشیه رودخانه مهریان و بشار به 
خوبی قابل مشاهده است که دل هر رهگذری را بدون 

شک به درد می آورد.
و  آب  شرکت  سواحل  و  رودخانه  مهندسی  مدیر 
منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد با تائید این خبر، از 
ساخت و سازهای شبانه در حاشیه رودخانه های مهریان و 
بشار یاسوج و برخورد قاطع قانونی با متجاوزین و متصرفان 

به حریم این رودخانه ها خبر می دهد.
از  ایلنا  با  گو  و  گفت  در   " دانشی  سیدعبدالمنان   "
در  شبانه  سازهای  و  ساخت  متاسفانه  گفت:  یاسوج 
حاشیه رودخانه های بشار و مهریان یاسوج توسط برخی 
متجاوزین و متصرفان به حریم رودخانه ها شروع شده 
استان  منطقه ای  آب  شرکت  شبانه  گشت های  البته  و 
کهگیلویه و بویراحمد هم نظارت های جدی تری نسبت به 

گذشته خواهند داشت.
وی از توقیف هشت دستگاه لودر و ماشین آالت سنگین 
در حاشیه این رودخانه ها در چند شب گذشته خبرداد 
و اظهارداشت: متاسفانه برخی افراد برای تصرف حریم 
رودخانه ها با کرایه کردن ماشین آالت سنگین اقدام به 
خاکریزی و ریختن مصالح ساختمانی فاقد استفاده در 

حاشیه رودخانه ها می کنند.
مدیر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت آب و منطقه 
این  اینکه  بر  تاکید  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  ای 
شرکت با شدت بیشتری نسبت به گذشته با متخلفان 
برخورد قانونی خواهد کرد، یادآور شد: برخی از ماشین 
آالت سنگین توقیف شده " لیزینگی " و اکنون مالک آن 
برای خروج آن از پارکینگ بایستی تمامی اقساط آن را 

پرداخت کند.
سنگین  آالت  ماشین  دارندگان  از  افزود:  دانشی 
می خواهیم شبانه اقدام به انتقال مصالح ساختمانی و یا 
هر چیز دیگری به حاشیه رودخانه ها در استان کهگیلویه 
و بویراحمد نکنند که در آن صورت خودروی آنها توقیف و 

به پارکینگ منتقل می شود.
وی از توقیف 2 دستگاه لودر در حاشیه یکی از سنگ 
شکن های تعطیل شده در حاشیه رودخانه بشار یاسوج 
خبرداد و اظهار داشت: چند شب پیش 2 دستگاه لودر 
در حاشیه یکی از سنگ شکن های رودخانه بشار یاسوج 
توقیف و معلوم شد مالک آن از رانندگان خواسته خاک و 
مصالح ساختمانی را به بهانه تصرف اراضی محدوده سنگ 

شکن ریخته تا بعدا مورد تصرف قرار گیرد.
و  آب  شرکت  سواحل  و  رودخانه  مهندسی  مدیر 
منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: این قول را 
به مردم استان می دهیم که شدت برخوردهای قانونی با 
متجاوزین و متصرفان به رودخانه های استان بویژه بشار و 

مهریان یاسوج را بیشتر کنیم.
دانشی، جریمه قانونی متجاوزین و متصرفان بیت المال 
را " زندانی " و پرداخت هزینه های سنگین مالی عنوان و 

خاطرنشان کرد: این تصرف ها جرم دولتی دارد.
حریم  متصرفان  و  متجاوزان  با  برخورد  افزود:   وی 
رودخانه ها تنها برعهده شرکت آب منطقه ای بوده و ما نیز 
تالش های خود برای برخورد قانونی با این افراد در روزها و 

ماه های آینده را شدت خواهیم بخشید.
مدیر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت آب و منطقه 
ای استان کهگیلویه و بویراحمد از مردم استان خواست 
حریم  به  تجاوز  و  تصرف  هرگونه  مشاهده  صورت  در 

رودخانه ها، این شرکت را مطلع کنند.
به گزارش ایلنا از یاسوج، ۱۸ رودخانه کوچک و بزرگ، 
۱۷حلقه  معدنی،  و  آشامیدنی  آب  جوشان  چشمه   ۴۰
قنات، پنج آبشار، سه دریاچه، ۶۰ دره و تنگه، بوستان 
قلعه ها،  گنبدها،  امامزاده ها،  و دشت های سرسبز،  ها 
و  پل ها  آتشکده ها،  انبارها  آب  مساجد،  کاروانسراها، 
از نقاط گردشگری استان کهگیلویه و  برج های تاریخی 

بویراحمد  است.

اهواز - عملیات بازسازی منازل مسکونی آسیب دیده 
از سیل فروردین ماه امسال با حضور رئیس بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی در شهرستان شوشتر آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، عملیات بازسازی منازل مسکونی 
در  گذشته  ماه  فروردین  سیل  جریان  در  دیده  آسیب 
خوزستان پیش از ظهر امروز در بخش شعیبیه شهرستان 
شوشتر با حضور استاندار خوزستان، رئیس بنیاد مسکن 

کشور و جمعی از مسئوالن آغاز شد.
استاندار خوزستان در این مراسم گفت: در سال 9۵ و 
سیلی که در منطقه شعیبیه روی داد و گله مندی های 
اهالی منطقه بر کسی پوشیده نیست اما همواره تالش 

کردیم در کنار مردم باشیم.
استاندار خوزستان افزود: در سال 9۷ هم شرایط مشابه 
بود اما توانستیم با مراقبت مداوم و تحکیم سیل بندها از 

بروز مشکالت بیشتر پیشگیری کنیم.
بی  مقیاس  نظر  از  اخیر  سیل  داد:  ادامه  شریعتی 
سابقه بود و مناطقی مانند شعیبیه و بامدژ متأثر شدند 
پرداخت  در  و هم  در ساخت مسکن  این وجود هم  با 
خسارت های کشاورزی در کنار مردم هستیم و روز گذشته 

نیز که در محضر مقام معظم رهبری بودیم، ایشان بر این 
امر تاکید کردند.

نحوی  به  امیدوارم  کرد:  عنوان  خوزستان  استاندار 
همکاری با بنیاد مسکن صورت گیرد که ایمنی الزم در 

ساخت و سازها رعایت شود.
کرخه،  و  کارون  حوضه  در  باید  کرد:  بیان  وی 
بروز  صورت  در  که  کنیم  ایجاد  بر  سیالب  کانال های 
این  با مشکالت کمتری مواجه شویم و  شرایط مشابه 
کانالهای سیالب  که  چرا  ماست  اولویت  موضوع جزو 
بر موضوعی زیرساختی است و دولت بر اجرای این کار 

مصمم است.
بر  سیالب  کانال های  کرد:  اضافه  خوزستان  استاندار 
هچنین می توانند کانون های ریزگرد را نیز مرطوب سازی 

کرده و بهره چندگانه داشته باشند.
شریعتی اظهار کرد: باید تالش کنیم اقدامات با سرعت 

پیش رفته و شرایط مردم بهبود یابد.
استاندار خوزستان تاکید کرد: نسبت به تخلیه آب از 
زمین های کشاورزی تسریع شود تا شرایط کشت تابستانه 
کشاورزان  و  نداریم  کشت  الگوی  امسال  شود.  مهیا 

برایشان  می توانند هر محصولی که سوددهی بیشتری 
دارد و به هر میزان که زمین دارند کشت داشته باشند.

شریعتی تصریح کرد: موضوع جاده هم جز مشکالت 
اصلی این منطقه است که از راه و شهرسازی می خواهم 
این منطقه را در اولویت قرار دهد و خوشبختانه جاده پل 

دیلم هم رو به اتمام است.
در  روستایی  آب شرب  داد:  ادامه  استاندار خوزستان 

منطقه نیز جزو مشکالت است. این موضوع در برنامه قرار 
داده شود و شرکت آبفای روستایی این کار را در اولویت 

قرار دهند.
وی در پایان گفت: اراده نظام بر این است که در کلیه 
مراحل بازسازی منازل مسکونی و آماده سازی زمین های 
کشاورزی و پرداخت خسارت ها تمام قد در کنار مردم 

باشیم.

معاون اداره کل میراث فرهنگی کرمانشاه:
هنرمندان صنایع دستی تحت پوشش بیمه اجتماعی روستاییان قرار می گیرند

 فراموشی آشوراده در چنبره سیل گلستان

کرمانشاه_معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان کرمانشاه گفت: افراد شاغل در صنایع دستی دارای مجوز معتبر بیمه 

می شوند.
پروانه حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برقراری مجدد بیمه 
هنرمندان صنایع دستی گفت: هم اکنون با توجه به تفاهم نامه ای که در این 
زمینه بسته شده در حال معرفی تعدادی از هنرمندان صنایع دستی برای 

تحت پوشش قرار گرفتن بیمه روستاییان و عشایر هستیم.
وی افزود: بیمه روستاییان و عشایر تمام آیتم های مورد نظر بیمه را به جز 

دفترچه درمانی دارا است.
معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
کرمانشاه در خصوص برقراری بیمه تأمین اجتماعی برای هنرمندان متقاضی 
جدید نیز عنوان کرد: با توجه به اعتباری که تهران در این زمینه در نظر گرفته 
است، اسامی تعدادی از افرادی که سال های قبل به این منظور معرفی شده 

ولی بیمه نشده بودند را طی لیستی برای برقراری بیمه آنها معرفی می کنیم.

حیدری همچنین با اشاره به وضعیت کسانی که به دلیل وقفه در پرداخت 
حق بیمه، بیمه آنها قطع شده است نیز گفت: فعالً اقدامی در این زمینه 
صورت نمی گیرد اما می توانند ادامه بیمه آنها را در قالب بیمه روستاییان و 

عشایر برقرار کنند که سابقه آنها در این زمینه سوخت نشود.
هرگونه فعالیت در حوزه صنایع دستی مستلزم اخذ مجوز است

وی بر ضرورت اخذ مجوز برای هرگونه فعالیت در حوزه صنایع دستی تاکید 
کرد و گفت: هرگونه تسهیالت بیمه و فعالیتی در حوزه صنایع دستی در سطح 

استان باید حتماً یکی از مجوزهای مذکور را داشته باشد.
این مسئول مجوزهای سازمان صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگری 
برای فعالیت در حوزه صنایع دستی را شامل پروانه تولید انفرادی، کارگاهی، 
جواز تأسیس کارگاه و کارت شناسایی فعالیت در حوزه صنایع دستی دانست.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
کرمانشاه افزود: بیش از ۱۵ هزار نفر در استان کرمانشاه در قالب های مذکور 

در حوزه صنایع دستی مجوز دریافت کرده اند.

گرگان - ایرنا - آشوراده تنها جزیره ایرانی دریای خزر که چندی قبل و با آغاز 
عملیات اجرای طرحهای گردشگری به پایان دوران مهجوریت و انزوای تاریخی 
خود امیدوار شده بود بار دیگر در هیاهوی سیل گلستان به روزهای بی خبری 

برگشته و دیگر کمتر کسی سراغی از این پیر خسته از نامهربانی ها می گیرد.
به گزارش ایرنا؛ آشوراده که زخم حمله مغول ها در تعقیب سلطان محمد 
خوارزمشاه و فرار نامدارترین پادشاه سلسله خوارزمشاهیان از شمشیر قوم 
غارتگر آسیای مرکزی را بر پیکر دارد چندان هم با این نامهربانی ها بیگانه نیست.

از دوران صفویه و تاخت و تاز پادشاهان این سلسله برای شکار تا تحمل 
چکمه های سربازان روس در دوران جنگ جهانی دوم و اشغال این جزیره، همه 

یادگاری های آشوراده از روزهای سخت تاریخ این مرز و بوم است.
جزیره ای کوچک در یک گوشه از پهنه آبی تاالب میانکاله با فاصله اندک از 
ساحل خزر در حوزه جغرافیایی بندرترکمن انگار سرنوشتی گره خورده با نزاع و 

سرخوردگی، مهاجرت و در نهایت فراموشی دارد.
هرچند این روند در دولت تدبیر و امید رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و 
در پی سفر سال 93 رییس جمهور به گلستان و با مصوبه هیات دولت مقرر 

شد با اجرای طرح جامع گردشگری در آشوراده از ظرفیت جزیره برای توسعه 
اقتصادی استان استفاده شود اما گویی سیل اخیر منطقه بر اجرای طرح چنبره 

انداخته است.
اجرای پروژه ملی گردشگری و طبیعت گردی جزیره آشوراده در سفر رسمی 
سال گذشته ریاست جمهوری به گرگان هم بار دیگر مورد تاکید قرار گرفت و 
سرعت اجرای آن شتاب گرفت اما اکنون شرایط به گونه دیگری است و بنظر می 
رسد تمرکز دستگاههای اجرایی بر جبران آسیب های ناشی از سیل گلستان؛ 

ورق را برگردانده است.
طرح گردشگری آشوراده شامل ساخت اسکله، مسیر دسترسی ، آالچیق، 
رستوران و دیگر زیرساخت های مورد نیاز حضور گردشگران قرار است با سرمایه 
گذاری چهارهزار میلیارد ریالی بخش دولتی و خصوصی طی زمان بندی 3 ساله 

به بهره برداری برسد.
جزیره آشوراده که تمام سال میزبان انواع پرندگان بومی و مهاجر است و گونه 
های گیاهی و جانوری متنوع دیگری را هم در خود جای داده است سال ۱3۵۴ 

خورشیدی جزو نخستین مناطق زیست کره جهان معرفی و ثبت شد.

دولت مصوب کرده در ۱۰ درصد این جزیره طرح های گردشگری اجرا شود تا 
بدون آسیب به اقلیم و محیط طبیعی آن؛ منطقه هم احیا و پویا شود.

آشوراده در زمان حاضر ساکنان کمی دارد که بیشترشان کارکنان سازمان 
شیالت هستند. تنها قطعه خشکی پهنه آبی دریای خزر در ایران سده های 
گذشته با حفر کانال از توده اصلی خشکی خود جدا افتاد و انگار این انزوا و 

تنهایی باید بخشی از سرنوشت جزیره باقی بماند.
این جزیره قبل از وقوع سیل سال ۱3۷2 با امکاناتی همچون پاسگاه ژاندارمری، 
شرکت تعاونی روستایی، مدرسه، مغازه، مسجد و حسینیه بیش از هزار نفر 
سکنه داشت که به مشاغل دامداری، کارگری، پیشه وری و ماهیگیری مشغول 
بودند اما با طغیان رود ولگا در روسیه و وقوع سیالب ناشی از باال آمدن دریای 

خزر؛ آشوراده خالی از سکنه شد.
اکنون سیل بنیان افکن دیگری در استان گلستان جزیره آشوراده را از رونق 

عمرانی انداخته و مردانی بزرگ با همتی سترگ برای جبران مافات الزم دارد.
مجموعه تصاویر عکاس ایرنا از آشوراده بیانگر نیاز جزیره به کمک فوری است 

و عزمی فراتر از وعده های پشت تریبون برای جان بخشیدنش احتیاج دارد.

روزنامه صبح ایران


