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درســت در روزهایی که مدافعان 
محیط زیست پالکاردهای مخالفت با 
ساخت پتروشیمی میانکاله را باال برده 
و رئیس جمهور، سازمان محیط زیست 
و دادستانی هم دستور توقف این پروژه 
را صادر کرده بودند، گزارش های محلی 
از سرعت گرفتن عملیات عمرانی در 
این منطقه حکایت می کرد. سرعتی 
بیش از حد معمول که بیشــتر حکم 
دهن کجی مدافعان پیشبرد پروژه به 

مخالفان را داشت. 
با باال گرفتن حمایت ها برای توقف 
ساخت پتروشیمی میانکاله، در روزهای 
اخیر این مدافعان که گویا پیشتر روی 
پنهان کرده و ترجیــح داده بودند تا در 
خفا مراحل ابتدایی پروژه را پیش ببرند، 
روی نشان داده و برای مخالفان که اغلب 
از فعاالن محیط زیســت و هنرمندان 

هستند، خط و نشان کشیدند.
استاندار مازنداران در یک مصاحبه 
از این اقدام هنرمنــدان انتقاد کرده و 
گفته اســت که آنها اصال اطالع ندارند، 
اصال نمی دانند موضوع چیســت. او به 
شکلی صریح اعالم کرد: »پشت صحنه 
اقدام NGO ها و برخی سلبریتی ها در 
مخالفت با پتروشیمی میانکاله همه اش 

پوله، همه اش رانته همه اش فساده!!«.
خطاب او به نظر می رسید به هدیه 
تهرانی و رضــا کیانیان اســت که در 

مخالفت بــا این طرح در شــبکه های 
اجتماعی اطالع رسانی و اعالم موضع 

کرده بودند. 
عربعلی جباری، امام جمعه بهشهر 
حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و اظهار 
کرد: »مخالفان پتروشــیمی میانکاله 
خائن و مخالف رهبری هســتند«. او با 
بیان اینکه پتروشــیمی یک صنعت 
ســبز اســت و آلودگی ندارند، گفت: 
»کور خوانده اید ما پــای این مجتمع 
پتروشیمی ایستاده ایم و از هیچ چیزی 
نمی هراســیم ولو تظاهرات کنیم و به 
تهــران برویم!« و »پتروشــیمی حق 
مسلم ماســت«. حتی در نمازجمعه 
اخیر بهشهر، عده ای در حمایت از پروژه 
پتروشیمی میانکاله طومار امضا کردند.

جز این دو تن که مواضع ســفت و 
سختی در مقابل مدافعان محیط زیست 
گرفتند، غالمرضا شــریعتی، نماینده 
بهشــهر و محمدباقر قالیباف، رئیس 

مجلس هم در این خصوص موضع گیری 
کرده و از ادامه فعالیت این پروژه دفاع و 
آن را عاملی برای اشتغال دانستند.دفاع 
جانانه این چهار نفر از ادامه پروژه ای که 
بسیاری از کارشناســان آن را با تبعات 
سنگین زیست محیطی همراه می دانند 
در حالی است که قوه قضائیه و دولت در 
روزهای میانه فروردین ماه دستور توقف 

پروژه میانکاله را داده بودند.
  پشت پرده حمایت 

از ادامه پروژه پتروشیمی
ماجــرای پرجنجال پتروشــیمی 
میانکاله هر چند از یکســال پیش آغاز 
شد، اما کمتر کســی تا همین یک ماه 
پیش از آن خبر داشت. زمانی که وزیر 
کشور کلنگ احداث مجتمع پتروشیمی 
حســین آباد در پنج کیلومتری تاالب 
میانکاله را به زمین زد، با وجود آنکه در آن 
زمان اعالم شد موافقت محیط زیست 
برای ساخت این مجتمع پتروشیمی 
اخذ شــده، چیزی نگذشت که رئیس 
سازمان محیط زیست این ادعا را رد کرد 

و به انتقاد از آن پرداخت.
ســازمان محیط زیســت در تاریخ 
۱۷ فروردین ۱۴۰۱ ضمن بر شمردن 
۴ ابهام در ســاخت پتروشــیمی در ۵ 
کیلومتری میانکاله، هرگونه عملیات 
اجرایــی قبل از مطالعــات تکمیلی را 

ممنوع اعالم کرد.
با این حال سرمایه گذاران به ادعای 
مدافعان، بر اســاس صورت جلسه ای 
کــه در تاریــخ ۱8 بهمن ماه ســال 
۱۴۰۰ با حضور نمایندگان ســازمان 

محیط زیســت، نایب رئیس مجلس 
شورای اســالمی و نمایندگان پروژه 
پتروشــیمی میانکاله برگزار شــده 
بود، افراد حاضر در جلســه اجازه آغاز 
عملیات احداث پتروشیمی هم زمان با 
ادامه مطالعات زیست محیطی پروژه 
را داده  اند. ادعایی که هرچند می تواند 
درست باشــد، اما ادله محکمی برای 
شــروع پروژه ای با این میزان مخالف 

نیست.
غالمرضا شریعتی، نماینده بهشهر 
در مجلــس ازجمله مدافعــان پروژه 
پتروشیمی میانکاله است که مدعی ست 
این پــروژه همه مجوزهــای الزم را از 
دســتگاه های دولتی و محیط زیست 
دریافت کرده اســت. او دیــروز گفت: 
»زمینی که برای این پروژه انتخاب شده، 
لم یزرع و شــوره زار است؛ هیچ گندم و 

جویی در آن رشد نمی کند!«.
اشاره او احتماال به منتقدانی است 
که می گویند: »چرا زمین های بســیار 
گران قیمت و بــاارزش میانکاله آن هم 
با وســعتی معادل 9۰ هکتار باید برای 
طرح های صنعتــی اختصاص یابد؟«. 
برخی دیگــر از منتقــدان احداث این 
پتروشیمی با اشاره به سودهای میلیاری 
از حاشــیه این پروژه مدعی اند: »سود 
اصلی این طرح در تصرف زمین رایگان 
است. زمین ها در صورت تبدیل کاربری 
گران شده و در نتیجه هیچ نیازی به اصل 

تولیدات پتروشیمی آن نیست«.
با این وجود مدافعان معتقدند این 
پروژه بــا بودجه 8۰ هــزار میلیاردی 

می تواند برای ۷۵ هزار نفر از ســاکنان 
این منطقه شغل ایجاد کند. موضوعی 
که وزیر کشور هم به طور ضمنی آن را 

تایید کرده بود.
اما علی سالجقه، رئیس سازمان 
حافظت محیط زیست از زبان ابراهیم 
رئیسی گفته دولت اصراری بر اجرای 
این پروژه که خالف ضوابط زیســت 
محیطی اســت، نــدارد. او برخی از 
نماینــدگان مجلس را عامل فشــار 
برای احداث این مجتمع پتروشیمی 
معرفــی کــرد و گفــت در زمینــه 
جلوگیری از اجرایی شدن این طرح 

کوتاه نخواهد آمد.
 تقابل فعاالن مدنی
 و قدرت های محلی

بســیاری از کارشناسان می گویند 
مثل روز آشکار اســت که ادامه پروژه 
پتروشیمی میانکاله ضربه نهایی را بر 
پیکر نحیف منطقه خواهد زد. موضوعی 
که فعاالن و گروهی از هنرمندان مدافع 
محیط زیست هم بر آن اذعان دارند، اما 
به نظر می رسد این دعوا به محلی برای 
رویا رویی مخالفان و مدافعان ســاخت 
این پروژه تبدیل شــده اســت. پس از 
موضع گیری های تند اســتاندار و امام 
جمعه مازندران که پیشتر به آن اشاره 
شد، رضا کیانیان )بازیگر( در جواب حرف 
وسخن های این دو در پستی در صفحه 
اینســتاگرام خود نوشت: »سالم آقای 
حسینی پور. استاندار محترم مازندران. 
شما سؤال کردید آیا سلبریتی ها در مورد 
محیط زیست تخصص دارند؟ من به شما 
پاسخ می دهم خیر. تخصص نداریم. ولی 
به آن ها که تخصص دارند و دلشــان به 
حال سرزمینمان می سوزد اعتماد داریم. 
ما طی سال ها کوشش های متخصصین 
مورد نظر شما را دیده ایم . تقریباً تمام 
دریاچه های ایران خشــک شــده اند. 
رودخانه ها یا خشک شدند و یا به شکل 
حقیری درآمده اند. آب های زیر زمینی 
نابود شده و باعث فرونشست های حیرت 
انگیز در شــهر های بــزرگ و صحرا ها 

شدند«.
او در ادامه نوشــته است: »تاالب ها 
در معرض نابــودی کامل هســتند. 
زیستگاه های طبیعی حیوانات هر روز 
مورد تعرض هستند . چندین گونه ی 
گیاهی و حیوانی یا نابود شــده اند یا در 
معرض نابودی هســتند.جنگل ها را 
غارت می کنند. کوه ها را می بلعند. هوا به 
کثافت کشیده شده. ریزگردها در جنوب 
کوالک می کردند و امســال به تهران 
رسیدند. بسیاری از کشاورزان کشتزار ها 
را ترک کرده اند. آب دریای خزر را به این 
سو و آن سو می برند . زباله های انباشته 
شده در خطه شمال…. باز هم بنویسم؟ 
آقای استاندار حاال دوست دارید با این 
پتروشیمی زیستگاه بسیاری از پرندگان 
بومی و مهاجر را به خطر بیاندازند؟ آیا 
پساب های شیمیایی را می خواهند دفن 
کنند یا به دریا بفرستند؟ آقای استاندار 

این ها به تخصص نیاز ندارد. »آفتاب آمد 
دلیل آفتاب« هستند«.

مخالفان پتروشیمی سخت نگران 
محیط زیست هستند

در حالی که گروهی پتروشــیمی 
میانکاله را ســبب خیر بــرای منطقه 
می دانند و عاملی برای ایجاد اشــتغال 
قلمــداد می کنند که در ســوی دیگر 
بســیاری از فعالین محیط زیستی این 
طرح را یک آسیب جدی برای منطقه 
تاالب میانکاله می داننــد. این نگرانی 
آنقدر جدی است که 3۰۷ نفر از اعضای 
هیات علمــی دانشــگاه های مختلف 
ایران در نامه  سرگشــاده به رهبری از 
ایشان خواستند که دستور دهد طرح 
جنجالی ســاخت مجتمع پتروشیمی 
در منطقه میانکاله متوقف شود. در این 
نامه از خســارت های محیط زیستی، 
سوءمحاســبات اقتصادی و مشکالت 
حقوقی این طــرح یاد شــده و گفته 
شده که شرایط ناشــی از تحریم های 
ظالمانه دستاویزی برای دست اندازی 
بی رحمانه به محیط زیست ایران شده 
است.مدافعان محیط زیست می گویند، 
دشــت میانکاله یکی از بحرانی ترین 
دشت های کشور اســت و آب سطحی 
بسیار اندکی دارد. به گونه ای که آب های 
ســطحی موجود در منطقه نیاز تاالب 
را هم نمی تواند پاسخ گوید و عمده نیاز 
تاالب از دریا گرفته می شــود. بنابراین 
پروژه پتروشیمی امیرآباد نمی تواند از 
آب سطحی اســتفاده کند. به گزارش 
خبر آنالین به همین دلیل شرکت منابع 
آب کشور مجوز برداشت ۴۵ میلیون متر 
مکعب آب در سال را از دریای خزر داده 
است. این در حالی است که نیاز ساالنه 
پتروشیمی ۱3 میلیون مترمکعب در 
سال محاسبه شده است که برای تامین 
این میزان آب شیرین الزم است ساالنه 
۴۵ میلیون مترمکعــب آب از دریا وارد 
آب شیرین کن ها شود و بعد از استحصال 
۱3 میلیون مترمکعب آب شیرین، 3۲ 
میلیون مترمکعب آب که شوری آن دو 
برابر آب دریاست، به خزر برگردد. اتفاقی 
که به تنهایی مشکالت فراوانی را برای 

منطقه به وجود خواهد آورد.
اما در پایان سوال اصلی اینجاست که 
این پروژه با این میزان موافق تند و تیز و 
مخالفانی که نگرانی ویرانی بیش از پیش 
محیط زیست هستند، قرار است به کدام 
سمت حرکت کند و تصمیم نهایی را چه 

کسی بگیرد؟

امام جمعه، استاندار و قالیباف برای ساخت پتروشیمی در مقابل رئیس جمهور و دادستان صف آرایی کرده اند

جنگ داخلی بر سر میانکاله!

خبر

مدیــرکل محیط زیســت و توســعه پایدار 
شــهرداری تهران گفت: برخی درختانی که در 
دهه های گذشته در تهران کاشته شده بودند و رشد 
مناسبی داشتند و حتی بومی محسوب می شدند، 
در حال حاضر به دلیل شرایط آب و هوایی فعلی 

تهران، خشک شده ، آفت زده  و بیمار شده اند. 
شینا انصاری با اشاره به تنوع گونه های گیاهی 
تهران به ایسنا گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی 
پایتخــت از جمله بارندگی کم، شــروع گرمای 
زودهنگام در فصل بهار طی چند ســال اخیر و 
کمبود منابع آبی، بهتر اســت به جای گونه های 
گیاهی بومی برای فضای سبز از عبارت »گونه های 

سازگار و بومی« استفاده شود.
وی افزود: سازمان بوســتان ها و فضای سبز 
شهر تهران در سال های اخیر، به دالیل شرایط 
مطرح شــده تغییراتی در کاشت درختان شهر 
تهران داده و برای کاشــت درختان به مواردی 
همچون ســایه داربودن، گلدهی، مقاومت به 
کم آبی، آفات و بیماری ها توجه کرده است. برخی 
از درختانی که دارای این ویژگی ها هستند شامل 
چنار، زبان گنجشک، سدروس، افرا، توری، برگ 
بو، افراشبه چناری، اقاقیا پیوندی، ابریشم ایرانی، 

زیتون تلخ، لیلکی، ختمی درختی و ... می شوند.
مدیر کل محیط زیســت و توســعه پایدار 
شــهرداری تهران ادامه داد: از سال های گذشته 
گونه هایی مانند چنار، توت، نارون، اقاقیا، کاج و 
سرو و ... در تهران کاشته می شد اما در حال حاضر 
برخی از آن ها به دلیل هوای گرم و خشک تهران 
کمتر مورد استقبال قرار می گیرند. پایتخت پیش 
از این به چنارستان معروف بود اما این درخت به 
دلیل عدم تطابق با شــرایط دمایی فعلی تهران، 
پیشنهادات کمتری برای کاشــت دارد. درخت 
توت نیز به دالیل گوناگــون مانند نیاز به هرس و 
بستر مناسب ازدیاد آفت سفیدبالک )به ویژه در 
سال های گذشــته( در حال حاضر برای کاشت 
پیشنهاد نمی شود. درخت نارون هم از گونه های 
بومی تهران بود که اراده خوبی برای کاشــت آن 
وجود داشت ولی به دلیل آفت سوسک برگ خوار 
نارون و کنترل مشکل آفت، در حال حاضر نارون 

کمتر کاشته می شود.
مشکالت کاشت درخت کاج

انصاری ضمن اشــاره به بایدهــا و نبایدهای 
کاشت درخت کاج در تهران اظهار کرد: درخت 
کاج جزء گونه های همیشه سبز محسوب می شود 

اما بومی تهران نیست، میوه ندارد، چوب آن دیر 
رشد می کند، درمصارف صنعتی و غیر صنعتی 
کم بازده اســت، به علت ســمی بودن برگ های 
ســوزنی درخت کاج، پرندگان کمتــر روی آن 
آشیانه می ســازند، در زیر چتر آن گیاهان رشد 
نمی کنند، تولید اکسیژن برگ های سوزنی شکل 
کاج نسبت به چنار، سرو، بلوط و نارون در حد بسیار 
کمی است.وی ادامه داد: درخت کاج در برابر مواد 
سمی و باران های اسیدی آسیب پذیر است. به علل 
گوناگون آفت ها و آلودگی ها در اطراف درخت کاج 
انباشته می شوند. به دلیل برگ های سوزنی، سطح 
کمتری را پوشش می دهد و قدرت تصفیه هوا و 
ساخت اکسیژن آن در حد پایینی است. درخت 
کاج خاک پیرامون خود و زیر درخت را اســیدی 
می کند و مانع از رشــد گونه های دیگر گیاهان 

می شود.
انصــاری افــرود: طی ســالیان گذشــته 
آتش سوزی هایی که در پارک های جنگلی اتفاق 
افتاده است اغلب در قطعات کاج و براثر قابلیت زیاد 
اشتعال برگ های سوزنی خشکیده )صمغ و رزین( 
آن بوده است عالوه بر آن پرندگان تمایلی به النه 

سازی بر شاخسار این درخت ندارند.

 شیوع آلرژی
 و ارتباط آن با گونه های غیربومی

وی با اشــاره به پیامدهای منفی کاشــت 
گونه هــای غیربومی منطقه گفــت: آلرژی یا 
افزایش حساســیت که امــروزه گریبان گیر 
بســیاری از خانواده ها اســت، در واقع نوعی 
واکنش تغییر یافته به یک ماده  حساســیت زا 
برای سیستم ایمنی بدن است. یک نمونه از مواد 
حساســیت زا در یک منطقه گرده  گیاهان غیر 
بومی آن منطقه هســتند. سیستم ایمنی بدن 
مردم آن منطقه با این ماده تطابق ایمنی ندارد 
و این مواد می توانند واکنش های حساســیتی 
شــدیدی به خصوص در کودکان، نوجوانان و 

جوانان ایجاد کند.

 گیاهان سازگار با اقلیم تهران
انصاری در پایان ضمن اشــاره به گیاهانی که 
مناسب کشــت در تهران هستند، گفت: کاشت 
گیاهان سازگار با اقلیم تهران مانند بید مجنون و 
اقاقیا و درختان مثمر مانند سنجد، خرمالو، عناب 
و ... می تواند ضمن زیبایی منظر شــهری باعث 
جذب پرندگان بومی و مهاجر و حضور بیشتر این 
گونه های جانوری زیبا در اکوسیستم شهری شود. 
از طرف دیگر با توجه به ممنوعیت کاشت چمن 
در تهران)که به آبیاری منظم نیاز دارد( و شرایط 
اقلیمی خشــک تهران و خشکسالی های اخیر، 
درختچه های متنوع و دارای ســطح زیرکشت 
زیاد، بهترین جایگزین بــرای گونه های گیاهی 

آب بر مانند چمن است.

گیاهان بومی دیگر توانایی بقا در پایتخت را ندارند

سایه ترسناک کم آبی بر فضای سبز تهران

ماجرای پرجنجال 
پتروشیمی میانکاله هر چند 
از یکسال پیش آغاز شد، اما 
کمتر کسی تا همین یک ماه 
پیش، زمانی که وزیر کشور 

کلنگ احداث مجتمع را زد، 
از آن خبر داشت

دفاع جانانه سه نفر از 
مقامات محلی و رئیس 

مجلس از ادامه پروژه ای که 
بسیاری از کارشناسان آن 
را با تبعات سنگین زیست 

محیطی همراه می دانند در 
حالی است که قوه قضائیه 
و دولت در روزهای میانه 

فروردین ماه دستور توقف 
پروژه میانکاله را داده بودند
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سعیده علیپور

حضور ۹۰ درصدی 
دانش آموزان در مدارس

یــر  ز و ون  معــا
آموزش وپرورش اعالم 
کرد که آمار تجمیعی 
از کل مدارس کشــور 
مبیــن آن اســت که 
حدود9۰ درصد دانش آمــوزان و بالغ بر 98 درصد 

همکاران در مدارس حضور دارند.
به گزارش ایســنا، احمد محمودزاده ادامه داد: 
بخشــی از غایبین به علت بیماری های زمینه ای 
و بخشــی به علت کرونا و طــی دوره نقاهت کرونا 
در مدرســه حضور ندارند که حدود شش تا هفت 
درصد را در برمی گیرد. علت غیبت گروهی دیگری 
از دانش آموزان نیز این است که خانواده ها به دلیل 

نگرانی که دارند اجازه حضور نمی دهند.
    

ابالغیه عجیب منطقه آزاد اروند 
باطل شد

پس از انتشار ابالغیه 
عجیب و پرحاشــیه 
منطقه آزاد اروند که در 
آن »حرف زدن پرسنل 
با مدیرعامل، معاونان و 
مدیران«ممنوع اعالم شده بود، دبیرخانه شورایعالی 

مناطق آزاد، آن را ابطال کرد.
حمید بحرینی، مدیر روابط عمومی منطقه آزاد 
اروند با اشاره به نامه عضو هیئت مدیره این منطقه به 
کارکنان، گفت: مدیرعامــل موافق صدور این نامه 
نبوده و معاونان و مدیران باید پاسخگوی کارکنان 

و ارباب رجوع در هر زمان و مکانی باشند.
    

 ورود ستاد امر به معروف
 به حوزه خودروسازی!

سخنگوی ســتاد امر به معروف و نهی از منکر 
با اشــاره به بازدید از مجموعه های خودروسازی 
گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر به مسائل 

خودروسازی ورود کرده است.
به گزارش ایلنا، سید علی خان محمدی گفت: 
مشکل ما در بحث خودروسازی بحث قطعات است 
و ســتاد در این زمینه ورود کرده است همچنین 
مطالباتی در زمینه های مرتبــط با وزارت صمت، 
ورزش، ارشاد داشتیم. در حوزه قطعات رانت وجود 
دارد، یعنی محدود کردن واردات قطعات توسط چند 
شرکت باعث بروز مشکل می شود نیاز است که هم 
دستگاه قضایی ورود کند و هم وزارت صمت اهتمام 

جدی داشته باشد تا این مسئله حل شود.
    

 خطر قیمت گذاری غیررسمی
 در تعرفه های پزشکی

بیمــه  ن  و معــا
خدمــات ســالمت 
سازمان بیمه سالمت 
با اشــاره به پیشنهاد 
شورای عالی بیمه برای 
رشد ۲8.۵ درصدی تعرفه های پزشکی، از برخی 
مخالفت ها با این عدد و پیشنهاد کاهش آن اظهار 
نگرانی کرد. به گزارش ایسنا، مهدی رضایی افزود: 
برخی درخواست رشد منفی تعرفه را برای بخش 
خصوصی و رشد تعرفه ۱۰ درصد بخش دولتی را 

دارند که البته با هیچ منطقی سازگار نیست.
    

 طوفان در پردیس 
جان یک نفر را گرفت

بعد از ظهر جمعه طوفانی نسبتاً شدید استان 
تهران را در نوردید که طــی آن یک نفر در پردیس 

جان خود را از دست داد.
به گزارش مهر، در پی این طوفان و کنده شدن 
جایگاه ایستگاه اتوبوس و ســقوط آن بر یک عابر 
پیاده از اتباع افغانستان در فاز سه پردیس، این فرد 

فوت کرد.
    

باز هم مرگ خانوادگی در چادر 
به دلیل گازگرفتگی

مســمومیت با گاز 
مونوکســیدکربن در 
داخل چادر، خانواده 3 
نفــری را در ورزقان به 

کام مرگ کشاند.
به گزارش فارس، وحید شــادی نیا، سخنگوی 
اورژانس آذربایجان شرقی گفت: ساعت یک و ۱۵ 
دقیقه نیمه شب جمعه ۲۶ فروردین ماه، گزارش 
یک مورد مســمومیت با گاز مونوکسیدکربن در 
روســتای امیرآباد ورزقان به مرکز اورژانس استان 
اطالع داده شد. اما متاسفانه سه نفر از اعضای یک 
خانواده، چندین ســاعت قبل از اعالم مسمومیت 

فوت کرده بودند.

از گوشه و کنار


