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شهردار اهواز با اشاره به موانع ساحل سازی های 
جدید، گفت: برای ساحل ســازی هــای جدید 
موانعی مانند ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم 
رودخانه و معارضین تاسیساتی و نفت وجود دارد که 
امیدواریم به زودی برطرف شود. البته احکام تخریب 
ســاخت و ســازهای غیرمجاز در حریم رودخانه 
صادر شده است اما رسیدگی به این موضوع به بعد 

موکول شد.
به گزارش ایســنا ، منصور کتانباف در هفتاد و 
ششمین جلسه علنی شورای شهر اهواز که دیروز به 
مناسبت گرامیداشت روز شوراها در سالن جلسات 
شورای شهر اهواز برگزار شد، اظهار کرد: از روز دوم 
فرودین ماه به صورت مستقیم وارد بحران سیالب 
شدیم که در روزهای نخست در مصاحبه ای اعالم 
کردم اگر دبی آب کارون در مقطع اهواز به 2500 
مترمکعب برسد، اهواز دچار بحران می شود که در 
عمل کارون دبی 3500 مترمکعب را نیز پشت سر 
گذاشت. خوشبختانه در اهواز با همدلی و یکپارچگی 
مردم و مســئولین شــاهد کمترین مشکل برای 
شهروندان بودیم. وی افزود: با وجود این مدیریت 
در محدوده کارون، سرریز شدن سد کرخه به کانال 
شهید چمران و  آســیب پذیری زهکش دهخدا 
باعث بروز خســاراتی در محالتــی مانند عین 2، 
گلدشت و گلبهار شد که هنوز هم به صورت کامل 

برطرف نشده است.
شهردار اهواز ادامه داد: در تالش هستیم آب های 
سرگردان با تمهیداتی مانند به کارگیری پمپ های 
قوی جمع آوری شــوند. آب های ســرگردان در 
دشت های خوزســتان و اطراف اهواز در صورت 
ماندگاری با عوارضی مانند گرما، حرکت هوا و پشه ها 
می توانند منشا تکثیر حشــرات مضر و در نهایت 

تهدیدی برای سالمت محیط در  شهر باشند.
بنابراین طبق دســتورالعمل های ارائه شده از 
سوی اداره بهداشت در این محالت مشغول اقدامات 

پیشگیرانه هستیم.
کتانباف مهمترین مشکل ایجاد شده ناشی از 
وضعیت بحرانی ســیالب را بسته شدن بلوارهای 
ساحلی دانست و گفت: از هشت پل احداث شده 
بر روی رودخانه کارون، چهار پلی که قبل از انقالب 

احداث شده بودند با کد ارتفاعی پایین تر ساخته 
شدند که در نتیجه تراز ســاحل زیر تراز رودخانه 

ایجاد شده بود و در نهایت باعث آبگرفتگی شد.
وی بیان کرد: در حال حاضر مشکالت پل های 
سیاه و ســفید تقریبا حل شده اســت البته هنوز 
مشــکالت فاضالب در این محدوده ها برجاست 
که شــرکت آبفا جهت رفع این مشــکل مشغول 

فعالیت است.
شــهردار اهواز تصریح کرد: زیر پل های شهید 
دقایقی)سوم( و شــهید علم الهدی)چهارم( براثر 
سیل و آبگرفتگی نشســت هایی ایجاد شده است 
که مشغول ترمیم آنها هستیم. از فرصت تعطیلی 
بلوارهای ساحلی اســتفاده کرده ایم و در برخی 
از مسیرهای ســاحلی پرتردد که ناهمواری هایی 
وجود داشت، روکش آسفالت جدید اجرا شده است.

کتانباف بیــان کرد: این حادثه نشــان داد که 
بلوارهای ســاحلی می توانند در مواقع بحران به 
عنوان دایک در برابر ســیالب از شــهر محافظت 
کنند و این موضوع در محدوده پارک شــهروند تا 
زرگان به خوبی خودش را نشان داد. از این رو جلسه 
مشترکی با سازمان آب و برق با موضوع تعیین کد 
ارتفاعی ســاحلی و دیوارهای بتنی و محافظتی 

تشکیل می شود.
شــهردار اهواز گفت: در تالش هستیم شرق 

بلوارهــای ســاحلی کارون به جــز در مقطع پل 
شهید دقایقی)سوم( با آسفالت جدید در مقاطعی 
تا فردا دوشــنبه بازگشایی شــود. همچنین در 
بلوارهای ساحلی غرب  کارون در یکی از مسیرهای 
مقاطع پل های سیاه، شهید دقایقی)سوم( و علم 

الهدی)چهارم( هنوزآبگرفتگی وجود دارد.
شــهردار اهــواز تصریــح کــرد: بــرای 
ساحل ســازی های جدید موانعی مانند ساخت و 
سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه و معارضین 
تاسیساتی و نفت وجود دارد که امیدواریم  به زودی 
برطرف شود. البته احکام تخریب ساخت و سازهای 
غیرمجاز در حریم رودخانه صادر شــده است اما 

رسیدگی به این موضوع به بعد موکول شد.
کتانباف گفت: بیــش از 90 درصد پارک های 
ساحلی بر اثر این ســیل از بین رفت که بازسازی 
آنها زمان و هزینه کافی می طلبد، هرچند بازسازی 
پارک ها در مکان هایی که آب فروکش کرده، آغاز 

شده است.
شهردار اهواز با تاکید بر لزوم تجهیز شهرداری، 
گفت: به دلیل برون ســپاری های انجام شده در 
سنوات قبل در کل ارگان های کشور، توان تجهیزاتی 
دســتگاه ها کاهش یافته و در بحــران اخیر این 
آســیب پذیری مشاهده شــد از این رو الزم است 

شهرداری اهواز تجهیز شود.

خبر

شهردار اهواز:

۹۰ درصد پارک های ساحلی اهواز در سیل از بین رفت
رهبر انقالب تاکید کردند: نیروی انتظامی باید به 
صورت جدی با قاچاق مبارزه، و با عوامل ناامن کننده 

فضای مجازی مقابله کند.
آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل قوا دیروز در 
دیدار فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی، با تأکید 
بر لزوم اســتمرار حرکت این نیرو به سمت نیروی 
انتظامِی مطلوب جمهوری اسالمی، نقش آن را در 
تحقق شعار سال یعنی »رونق تولید« و همچنین 
تأمین امنیت فضای مجازی مهم برشــمردند و 
خاطرنشان کردند: نیروی انتظامی باید به صورت 
جدی با قاچاق مبارزه، و با عوامل ناامن کننده فضای 

مجازی مقابله کند.
ایشــان در این دیدار، »اقتدار« و »مهربانی« 
نیروی انتظامی را دو عنصر مکمل یکدیگر خواندند 
و با اشــاره به کار و تالش شــبانه روزی کارکنان 
زحمتکش این نیرو در ایام عید و تعطیل، افزودند: 
در قضیه سیل اخیر نیروی انتظامی با خدمتگزاری 
به مردم آسیب دیده و تأمین امنیت مناطق سیل زده 

خوش درخشید.
آیت اهلل خامنه ای پیشرفت های نیروی انتظامی 
در ســال های اخیر را حقیقتی باارزش دانستند و 
افزودند: البته این به معنای آن نیســت که نیروی 
انتظامی در سطح مطلوب نظام اسالمی قرار دارد، 

بلکه باید با تالش و کار مداوم به آن سطح رسید و هر 
عاملی را که فضیلت ها و افتخارهای نیروی انتظامی 
را در ذهن مردم زیر ســؤال می برد، ولو یک مأمور 

ناباب در یک کالنتری باشد، اصالح کرد.
رهبر انقالب اســالمی، تأمین امنیت را الزمه 
تحرک و رونق اقتصادی خواندند و خاطرنشــان 
کردند: یکی از موانع تحقق رونق تولید، »قاچاق« 
اســت که امروز به صورت دوطرفه درآمده است و 
عالوه بر واردات قاچاق، برخــی اجناس موردنیاز 
مردم و بخش کشاورزی نیز از کشور خارج می شود.

آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: پشت پرده برخی 
از این موارد صرفاً سودطلبی نیست، بلکه فکر، نقشه 
و مقاصد سوئی در این قضایا وجود دارد که نیروی 

انتظامی باید با مراقبت کامل، با آنها برخورد کند.
»تأمین امنیت فضای مجازی« نکته دیگری بود 
که رهبر انقالب به آن اشاره کردند و گفتند: فضای 
مجازی امروز در زندگی مردم گسترش زیادی پیدا 
کرده است و در عین منافع و امکانات، خطرات بزرگی 
نیز دارد. ایشان ناامن شدن فضای مجازی را موجب 
ضرر و زیان به مردم دانســتند و بر وظیفه نیروی 
انتظامی در تأمین امنیت فضــای مجازی تأکید 
کردند. آیت اهلل خامنــه ای، »جلوگیری از خرید و 
فروش سالح« را یکی دیگر از وظایف مهم نیروی 

انتظامی برشــمردند و افزودند: در برخی کشورها 
مانند آمریکا، خرید و فروش سالح به علت منافع 
مافیای کمپانی های اسلحه سازی آزاد است و برای 
مردم آن مشکل ساز است، اما در کشور ما که چنین 
مشکلی وجود ندارد و خرید و فروش سالح ممنوع 

است، باید جلوی آن گرفته شود.
رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر جلوگیری از 
خرید و فروش ســالح در فضای مجازی، گفتند: 
قاتل روحانِی همدانی در صفحه اینستاگرام با چهار 
نوع اسلحه تصاویری از خود منتشر کرده است که 
مقابله با اینگونه موارد وظیفه نیروی انتظامی است.

پیش از ســخنان رهبر انقالب اسالمی، سردار 
سرتیپ اشــتری فرمانده نیروی انتظامی، حضور 
فعاالنه و برقراری امنیت در موقعیت های مختلف 
همچون راهپیمایی اربعین، شناسایی و برخورد با 
مفسدین اقتصادی، اجرای طرح نوروزی و کاهش 
ســوانح و تلفات رانندگی، بسیج امکانات و نیروها 
برای کمک به سیل زدگان و تأمین امنیت آن مناطق 
را جزو خدمات نیروی انتظامــی خواند و افزود: در 
گام دوم انقالب با عزم و اراده راسخ، سالمت اداری، 
قاطعیت و خدمت بدون منت بــه مردم، به دنبال 
دســتیابی به پلیِس تراز انقالب و تمدن اسالمی 

خواهیم بود.

خبر

رهبر انقالب در دیدار فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی:

با قاچاق و عوامل ناامن کننده فضای مجازی برخورد جدی کنید

خبرهای ظریف از یک احتمال 
و یک سفر غیرمنتظره؛

خروجازانپی تی
ورودبهپیونگیانگ

سياست 2

بهار پارسال وقتی به دنبال خروج ترامپ از برجام، بحث 
خروج ایران از ان پی تی مطرح شد، بسیاری از ناظران داخلی 
و خارجی، خروج ایران از این پیمان را بسیار مخرب توصیف 
کردند به طوری که نظام جهانی و قدرت مانور آن در زمینه 
عدم گسترش تسلیحات هسته ای را محدود خواهد کرد.  
استدالل ها این بود که بعد از خروج ایران، کشورهای عربی 
ازجمله عربستان سعودی، امارات و مصر ساخت تسلیحات 
هســته ای را دنبال خواهند کرد. سعودی ها این موضوع را 
به وضوح بیان کرده  بودند. اســرائیل نیز بهانه کافی برای 
حمله به تاسیسات هسته ای ایران پیدا خواهد کرد و  بدین 
ترتیب جنگی منطقه ای بروز خواهد و البته کارآیی ان پی 
تی در پیشگیری از دســتیابی کشورها به سالح هسته ای 
زیر ســوال خواهد رفت.  ان پی تی که در دوران جنگ سرد 
به منظور ممانعت از گسترش سالح های هسته ای منعقد 
شد، کشورهای جهان را به دو دسته برخوردار )دارای سالح 
هســته ای( و غیربرخوردار )فاقد سالح هسته ای( تقسیم 
کرده است. کشورهایی که تا پیش از اول ژانویه 1967 برابر 
با 11 دی 1347 سالح هســته ای یا دیگر وسائل منفجره 
هســته ای را منفجر کرده بودند جزء کشورهای برخوردار 
قرار گرفتند و بدین ترتیب چین، فرانسه، روسیه، انگلیس 
و آمریکا )اعضای دائمی شورای امنیت( به طور رسمی به 

عنوان کشورهای برخوردار شناخته شدند...

گزارش »توسعه ایرانی« از دالیل کاهش بی سابقه تعداد دیپلمات های آمریکا در افغانستان؛

خروج از کابل به مقصد پکن و مسکو
جهان 5


