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شمال کشور هر چيزي نداشته باش��د، طبيعتي بکر و دلنواز 
دارد که آرزوي اقامت در آن در دل هر ايراني وجود دارد. با اين 
شرايط، وجود جنگل و دريا در کنار هم و چشم انداز بی بديل 
و عرصه های دارای خاک حاصلخيز با قابليت کشاورزی باال و 
همچنين از طرفی دسترسی آسان به پايتخت موجب شده تا 
چشم طمع زمين خواران به اين منطقه زياد باشد. چشم طمعي 
که حاال اجرايي شده و زمين هاي اين خطه از ايران را وجب به 

وجب به غارت مي برد.
در همين رابطه عضو هيئت علمی مؤسسه تحقيقات جنگل ها 
و مراتع کشور با اشاره به اينکه يکی از مقاصد زمين خواری در 
مازندران، جنگل ها هستند، مي گويد: »جنگل های شمال به 
دليل ويژگی های خاص دارای ارزش منحصر به فردی است. 
به همين دليل رانت زمين يا به اصطالح ارزش باالی موقعيت 
اراضی از عوامل چشم طمع دوختن به زمين های مناطق شمال 
به ش��مار مي آيد.« سيداحسان س��اداتی ادامه مي دهد: »در 
مناطقی چون جنوب کشور يا مکان هايی که عرصه ها دارای 
قابليت و کيفيت نباش��ند آن قدر تحت هجوم و مهاجرت قرار 
نخواهند گرفت و اين در حالی است که در خطه سرسبز شمال 

شاهد مهاجرت های فراوانی هستيم.«
  ضربهزمينخوارانبهاقتصادايران

متأس��فانه طي س��ال هاي اخير زمين خواری موجب انحراف 

تخصيص منابع شده است. نپرداختن وجه در مقابل مالی که 
بدون کار کردن به دست آيد موجب خواهد شد به درستی از 
آن منابع استفاده نش��ود و اگر هم مورد استفاده قرار گيرد به 
دليل آس��ان به دست آوردن، ديگران را نس��بت به کار کردن 
مأيوس خواهد کرد و اين موضوع در رفتار درس��ت افراد تأثير 
می گذارد و انحراف ايجاد می کند و در نتيجه اقتصاد در سطح 
پايين تر قرار می گيرد يعنی تولي��د اقتصادی کمتر و بيکاری 

پنهان زياد می شود.
اينها بخش��ي از حرف هاي محمدعلی احس��انی عضو هيئت 
علمی دانشگاه مازندران است که با بيان اينکه يکی از اقدامات 
زمين خواران پس از تصاحب زمين، ساخت ويال و سپس فروش 
آن است که تمام هدف اين افراد، کسب منفعت اضافه از يک 
منبع رايگان است، مي گويد: »زمين خواران، منابع را بدون کار 
و استحقاق به دست می آورند و اين موجب می شود تا افرادی 
که برای به دست آوردن دارايی مثبت کار می کنند آن کار را 

رها کرده و اقتصاد دچار مشکل می شود.«
وي ادامه مي دهد: »وزارت کشاورزی و به ويژه سازمان منابع 
طبيعی بايد زمين هايی چون جنگل، 
ساحل و مراتع را که پس از ملی شدن 
اراضی متعل��ق به دولت ب��وده و ملی 
محسوب می شود مشخص کرده و در 
يک نقش��ه کلی اين اموال را به بخش 

عمومی برگرداند.«
  تغييرکاربري،نقش�هايبراي

زمينخواري
تراکم جمعيت باال و ارزش زمين های 
مناطق شمالي ايران در کنار بکری و 
شرايط مناس��ب آب و هوايی، موجب 
شده نگاه ويژه تری به اين مناطق وجود 
داش��ته باش��د. به همين دليل وقتي 
مجري��ان قانون هم با کم��ي اغماض 
به مس��ئله مي نگرند، زمين خواران به 
خوبي احس��اس مي کنند که فرصت 
براي آنها مناسب و دستشان براي هر کاري باز است. ساداتی 
عضو هيئت علمی مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور 
با تأکيد بر اجرای قوانين با وجود قوانين مدون و بسيار خوب 
در زمين خواری، مي گويد: »در تجاوز به عرصه های ملی، کمی 
شدت عمل و پيگيری های مستمر در اجرای قانون باعث خواهد 

شد که اين منابع ملی از دست سودجويان خارج شود.«
اين استاد دانشگاه يکی ديگر از تصرفات زمين را در زمين های 
کمتر بازده مي داند و ادامه مي دهد: »تغيير کاربری اراضی کمتر 
بازده و تبديل آنها به باغ باعث خواهد ش��د تا منابع طبيعی از 
حالت طبيعی، خارج و مورد دخل و تصرف قرار گيرد، همچنين 
در برخی مناطق، منابع طبيعی و مستثنيات از هم به درستی 

تفکيک نشدند که بايد اين امر صورت گيرد.«
البته زيرساخت هايی چون احداث جاده و مسير خطوط لوله 
گازرسانی به روستاهای دوردس��ت که محاط در عرصه های 
ملی باشند يکی ديگر از عوامل از بين رفتن زمين ها به شمار 
مي آيند. همچنين آتش سوزی عمدی و تبديل زمين از حالت 
وحش��ی به اهلی و پس از آن تصاحب زمين را هم می توان به 

عوامل زمين خواری اضافه کرد.
پيش از اين سردار س��يدمحمود ميرفيضی، فرمانده انتظامی 
مازندران از کش��ف 21 ه��زار ميليارد ريال��ی زمين خواری و 
رهاس��ازی 220 هزار مترمربع از اراضی ملی در اس��تان طی 
ش��ش ماه اول س��ال 97 خبر داده و گفته بود: »طمع ورزی 
مجرمان يک��ی از مهم ترين داليل افراد ب��رای تصاحب منابع 
طبيعی و خ��دادادی که حقوق عامه مردم و آيندگان اس��ت، 
محسوب می شود. تصاحب امالک و اراضی با جعل اسناد ملکی 
و هويتی، نشانه گذاری های خودساخته و تبانی با افراد ذی نفوذ 

از نمونه های بارز آن است.«
 وی اف��زود: »زمين خواری يکی از جرايم اقتصادی اس��ت که 
زمين خ��واران صرفاً با روش های نادرس��ت ثروتی را تصاحب 
می کنند که خود هيچ گونه نقشی در توليد آن نداشته اند و از 
اثرات زمين خواری می توان به گرانی بخش مسکن، روی آوری 
مردم به سمت شهرنشينی و عدم توسعه به بخش کشاورزی 
اش��اره کرد.« فرمانده انتظامی مازندران ادام��ه داد: »تغيير 
کاربری و تص��رف غيرقانونی اراضی ملی توس��ط برخی افراد 
سودجو در س��ال های اخير به معضلی جدی تبديل شده که 

برای مقابله با آن، پليس گام های مؤثری برداشته است.«

  خاطرهحسينزاده
جهادگرانبس�يجيوسپاهيهرس�البهمناطق
محرومچهارمحالوبختياريميرون�دوبااهداي
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سال هاس��ت محروميت زداي��ي و حض��ور در مناطق 
کم برخوردار در راستاي زدودن مشکالت و کاستي ها 
با ن��ام نيروهاي بس��يجي و س��پاهي جهادگر عجين 
شده است. امسال هم همچون سال هاي گذشته اين 
جهادگران ب��ه مناطق محروم و کم برخوردار اس��تان 
چهارمحال و بختياري رفتند و با تمام توان در راستاي 
رفع مشکالت تالش کردند به طوري که گفته مي شود 
خدمات ارائه شده، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
حدود سه درصد افزايش يافته و خانواده هاي بيشتري 
از اين خدمات جهادگران برخوردار شده اند. الزم به ذکر 
است اين استان 700 روستا و 40 شهر دارد و از جمله 
اس��تان هاي کمتربرخوردار کش��ور به حساب مي آيد 
که با همت و ع��زم گروه های جهادی بخش��ی از اين 
محروميت ها از ميان برداشته شده است. مسئول بسيج 
سازندگی سپاه چهارمحال و بختياری با اشاره به اين 
خدمات و فعاليت های گروه های جهادی به »جوان« 
مي گويد: »458 گروه جهادی در اس��تان فعال است 
که در قالب های علمی، آموزشی، عمران و سازندگی، 
بهداشت و درمان، اقتصاد مقاومتی و فرهنگی در حال 
خدمات رسانی به مردم استان به ويژه مناطق محروم 
و دورافتاده هس��تند.« س��رهنگ هوش��نگ فوالدی 
مي افزايد: »فعاليت گروه های جهادی از نخستين روز 
سال آغاز می شود و در طول سال ادامه دارد اما در فصل 
تابستان به اوج خود می رسد. گروه های جهادی در قالب 
گروه های دانشجويی، دانش آموزی، اصناف، محالت 
و... اس��ت که هر يک از اين گروه ها در ساخت مسکن، 
مس��جد، رنگ آميزی مدارس، پل سازی، جاده سازی، 
مرمت قنوات و امور فرهنگی فعال هستند.« مسئول 
بسيج سازندگی س��پاه چهارمحال و بختياری با بيان 
اينکه گروه های فرهنگی فعا ل ترين گروه هاي جهادی 

به شمار می روند، ادامه مي دهد: »اين گروه مسئوليت 
مشاوره، برگزاری جشن ها، ويژه برنامه های مناسبتی از 
قبيل عزاداری های ماه محرم، فضاسازی در روستاها و 

شعارنويسی را برعهده دارد.«
  محروميتزداييبسيجياندرقالبرزمايش
عالوه بر اين اقدامات محروميت زدا که ش��مار آنها به 
بيش از هزار مورد مي رس��د، ف��والدی از اعطای 100 
فقره تسهيالت اقتصاد مقاومتی به متقاضيان مناطق 
محروم استان خبر مي دهد و مي گويد: »2 هزار و 500 
بسته لباس، يک هزار بسته لوازم التحرير و 600 بسته 
مواد غذايی بين مردم مناطق محروم اس��تان از سوی 
گروه های جهادی توزيع ش��د.« وی هدف کمک های 
گروه های جهادی را روس��تاهای دورافتاده و مناطق 
کمتربرخوردار اعالم مي کند و مي افزايد: »امسال از 9 
تا 29 شهريور در قالب رزمايش محمد رسول اهلل مردم 
حاشيه های شهرهای استان نيز از خدمات گروه های 
جهادی به��ره مند ش��دند.« فوالدی، نيازس��نجی را 
نخس��تين گام فعاليت های جهادی مي دان��د و ادامه 
مي دهد: »امس��ال فعاليت های جهادی انجام گرفته 
در استان در مقايسه با سال های گذشته سه برابر شده 
است.« مسئول بسيج سازندگی س��پاه چهارمحال و 
بختياری با اشاره به انعقاد ميثاق نامه هايی با دستگاه های 
اجرايی استان در خصوص خدمات رسانی بيش از پيش 
به مردم مناطق محروم اس��تان، بي��ان مي کند: »در 
همين راستا تفاهم نامه هايی با کميته امداد، بهزيستی، 

سازمان گردش��گری و جهاد کش��اورزی منعقد شده 
است. همچنين يکی از مهم ترين برنامه های پيش بينی 
شده برای سال آينده چند برابر کردن خدمات رسانی 
و فعاليت های جهادی در مناطق روستايی استان برای 

مقابله با جنگ اقتصادی دشمن است.«
  ارائه360خدماتدندانپزشکي

افزون بر آنچه گفته شد، جهادگران در مدت هشت روز 
نيز توانستند خدمات بس��ياري را به مردم ارائه دهند 
که مدير قرارگاه جهادی صاحب االمر)عج( با اشاره به  
برنامه ها و اقدامات ص��ورت گرفته در اين مدت کوتاه 
مي گويد: »جهادگران با حض��ور در منطقه موگويی 
شهرس��تان کوهرنگ فعاليت هايی از جمله خدمات 
تخصصی دندانپزش��کی، احداث مس��کن، بررس��ی 
وضعيت تحصيلی دانش آموزان و برپايی ايستگاه های 
مطالعه را انجام دادند.« وحيد کمرروس��تا با اشاره به 
ارائه خدم��ات تخصصی دندانپزش��کی با يونيت های 
سيار در دورافتاده ترين روس��تاها و استقرار کاميونت 
تخصص��ی دندانپزش��کی مي افزاي��د: »در طول اين 
مدت به 360 نف��ر از اهالی منطقه خدم��ات ترميم، 
عصب کشی، جرمگيری، آمالگام، کامپوزيت، کشيدن 
و معاينه به ارزش ريالی 110 ميليون تومان ارائه شده 
است.« مدير قرارگاه جهادی صاحب االمر)عج( با اشاره 
به ارائه خدمات چشم پزش��کی و اپتومتری به اهالی 
منطقه اضافه مي کند: »ارائه خدمات فرهنگی از قبيل 
برگزاری مس��ابقات کتابخوانی، پخش فيلم، آموزش 

مهارت ه��ای زندگی، برگزاری مس��ابقات ورزش��ی، 
کالس های تخصصی قرآن کريم و شناسايی مستعدين 
و نخبگان فرهنگی منطقه در قالب طرح شهيد نريمانی 

از ديگر خدمات جهادگران است.«
  گروهجه�ادیش�هيدحجج�یاميدبخش

روستايياناردل
در کن��ار خدماتي که ب��ه مردم ارائه ش��ده، هفتمين 
اردوی گروه جهادی شهيد محسن حججی نيز بنا به 
درخواست اهالی و مسئوالن شهر سرخون و روستای 
تلفگير جه��ت فعاليت های فرهنگی و اش��تغالزايی و 
عمرانی وارد منطقه شده است.  مسئول گروه جهادی 
شهيد محسن حججی در شهرستان اردل در اين باره 
مي گويد: »عالوه بر فعاليت فرهنگی که شاکله اصلی 
گروه جهادی شهيد حججی را تش��کيل می دهد در 
اين اردو به تکميل و بازسازی مدرسه ابتدايی شهيد 
رجايی س��رخون پرداخته شد.« افش��ين آرام اضافه 
مي کند: »اين مدرس��ه که طی س��اليان گذشته تنها 
شامل سه مدرس��ه کار و دانش دبيرستان دخترانه و 
همچنين مدرس��ه ابتدايی بود به دليل تغيير کاربری 
چند سالی رها ش��ده بود و به همين خاطر از وضعيت 
مناس��بی برخوردار نبود.« وي با اش��اره ب��ه فعاليت 
اعضای گروه ش��هيد حججی در اردوی جهادی ادامه 
مي دهد: »نظافت و پاکس��ازی مدرس��ه، رنگ آميزی 
کالس ها، ترميم و رنگ آميزی در و پنجره های مدرسه 
و نقاشی و زيباسازی مدرسه از مهم ترين برنامه های 
اين گ��روه جهادی بوده اس��ت.« آرام بي��ان مي کند: 
»مدرسه ش��هيد رجايی سرخون ش��امل 12 کالس 
درس، دفترکار، انباری و نمازخانه بود که به لطف الهی 
و به همت بچه های گروه جهادی شهيد حججی برای 
سال تحصيلی و حضور دانش آموزان در مدرسه آماده 
است.« مسئول گروه جهادی شهيد محسن حججی 
در شهرستان اردل با اشاره به اهم فعاليت اعضای گروه 
شهيد حججی در روستای تلفگير مي گويد: »روستای 
تلفگير در 20 کيلومتری دهستان شليل واقع شده که 
سال های پيش توسط اهالی بنا به داليلی ترک شده 
است اما با پيگيری بچه های جهادی و ظرفيت سنجی 
انجام شده اطالعاتی به دست آمد که اين روستا مکان 
بسيار مناس��بی برای اشتغالزايی اس��ت.« آرام عمده 
فرصت های اشتغالزايی را کاشت درخت زيتون، کاشت 
زعفران، پرورش بلدرچين و زنبور عس��ل و همچنين 
دامداری های کوچک مي داند که با همت جوانان روستا 

و مسئوالن می توان به اين مهم دست پيدا کرد.

زمينخواراناززمينهايشمال
سيرنمیشوند!

458گروهجهادي
مأمورمحروميتزدايیازبرخیمناطقچهارمحالوبختياري

گروههایجهادیدرقالبگروههایدانشجويی،
دانشآموزی،اصناف،محالتو...اس�تکههر
يکازاينگروههادرس�اختمسکن،مسجد،
رنگآميزیمدارس،پلس�ازی،جادهس�ازی،
مرمتقن�واتوامورفرهنگیفعالهس�تند.
همچنين2هزارو500بستهلباس،يکهزاربسته
لوازمالتحريرو600بستهموادغذايیبينمردم
مناطقمحروماس�تانچهارمحالوبختياری
ازس�ویگروههایجهادیتوزيعشدهاستو
امسالاز9تا29شهريوردرقالبرزمايشمحمد
رسولاهللمردمحاش�يههایشهرهایاستان
ازخدماتگروههایجهادیبهرهمندش�دند

فرماندهانتظامیمازندرانازکشف21هزارميليارد
ريالیزمينخواریورهاسازی220هزارمترمربع
ازاراضیملیدراستانطیششماهاولسال97
خبردادهوگفتهبود:»طمعورزیمجرمانيکیاز
مهمترينداليلافرادبرایتصاحبمنابعطبيعی
وخدادادیکهحقوقعامهمردموآيندگاناست،
محسوبمیشود.تصاحبامالکواراضیباجعل
اسنادملکیوهويتی،نشانهگذاریهایخودساخته
وتبانیباافرادذینفوذازنمونههایبارزآناست«

و بختیاری چهارمحال 
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