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زمانی که نام »میانکاله« را می شنویم 
ناخودآگاه تصویر بی بدیلی از دشت های 
سبز و تاالب فیروزه ای با پرواز پرندگانی 
همچون فالمینگوهای قرمز، قرقاول، 
دراج و... مقابــل چشــمان مان نقش 
می بندد. تاالبی بی نظیر در دنیا که یکی 
از بارورترین نقاط زمین از نظر زیست 
محیطی به حساب می آید. اما طی چند 
سال اخیر اتفاقات مشکوک و مخربی 
در این تاالب به وقوع پیوسته؛ از حدود 
۴۰ آتش سوزی در سال ۱۴۰۰ که باعث 
سوختن صدها هکتار از اراضی ارزشمند 
آن شد تا مرگ مشکوک هزاران پرنده در 

بهمن ۹۹-۹۸.
ادامه این اتفاقات ســریالی در این 
تاالب بین المللی ساخت پتروشیمی 
است که می تواند آب این تاالب را خشک 
و پساب صنعتی و آالینده آن، زیستگاه 
جانوران را به زمینی فاسد تبدیل کند. 
در چنین شرایطی اسفند سال گذشته 
مجتمع پتروشیمی مازندران در روستای 
حسین آباد شهرستان بهشهر توسط 
وزیر کشور افتتاح شــد، که نمی توان 
موضوع گردشگری آشوراده به عنوان 
دروازه میانکاله را در این زمینه نادیده 
گرفت. ایــن پروژه پتروشــیمی که با 
سرمایه گذاری ۸۰ هزار میلیارد تومانی 
به بخــش خصوصــی واگذار شــده، 
تهدید جدی برای میانکاله به شــمار 
می آید. حاال همین موضوع باعث شده 
تا بســیاری از فعاالن محیط زیســت 
نسبت به این اقدام اعتراض کنند. البته 

خبرهایی هم از احتمال لغو پتروشیمی 
و عقب نشینی دولت در این پروژه شنیده 

می شود.
نابودی میانکاله نزدیک است

یکی از مــواردی که پتروشــیمی 
میانکالــه را در روزهای اخیر بر ســر 
زبان ها انداخت واکنش و اعتراض بازیگر 
معروف سینمای ایران بود. هدیه تهرانی 
که چند سالی اســت در حوزه محیط 
زیســت فعالیت می کند با در دســت 
داشــتن تابلویی که روی آن نوشــته 
#نه_به_پتروشیمی_میانکاله باعث 
شد تا توجه افکار عمومی بیشتر از قبل به 

این پروژه جلب شود. 
امــا از زمانی کــه زمزمــه احداث 
پتروشیمی در این منطقه به گوش رسید 
بسیاری از فعاالن محیط زیست به جنب 
و جوش افتادند تا جلوی پیشرفت این 
پروژه را بگیرند. محمد درویش، فعال 
محیط زیست از آن دسته افرادی است 

که تالش زیادی برای اطالع رسانی در 
مورد این پروژه کرد. 

او گفتــه کــه در اطــراف منطقه 
چاله هایی برای نصب حصارکشــی و 
ساخت دیوار ایجاد شده است. میانکاله 
منطقه ای حفاظت شده است و به هیچ 
عنوان امکان تغییر کاربــری ندارد. بر 
اساس آنچه این فعال محیط زیست بیان 
کرده صنعت پتروشیمی در این منطقه 
میزان آلودگی هــا را افزایش می دهد و 

اکوسیستم را به فروپاشی می کشاند.
درویش با انتقاد از سکوت سازمان 
حفاظت محیط زیست، به مصرف آب 
فوق العاده باالی صنایع پتروشــیمی 
اشــاره و بیان کرده که در حال حاضر 
هم میزان آب ورودی به تاالب میانکاله 
به دلیل بارگذاری هــای بیش از اندازه 
به شــدت کم اســت. بنابراین اجرای 
این پروژه برای وضعیــت میانکاله به 
شدت خطرناک است و می تواند میزان 
آلودگی ها را افزایش دهد و اکوسیستم 
را به فروپاشی برساند، همین طور امنیت 
منطقه را از بین ببرد؛ ضمن اینکه در حال 
حاضر کشتار پرندگان در این منطقه هم 

زیاد است.
در ایــن مدت اما مقامــات بارها در 
صحبت های خود پیشرفت این پروژه 
را تکذیــب کرده اند. برخــی کاربران 
در شــبکه های مجازی اعــالم کردند 
کــه در روز ۸ فروردین یک میکســر 
سیمان در ارتفاعات حسین  آباد دیده 
شده اســت. یکی از کاربران هم گفته 
که »عملیات بتن ریزی پتروشــیمی 
غیرقانونی میانکاله در میانه تعطیالت 
آغاز شد و پیش از این نیز، عملیات حفر 

پایه ها انجام شده بود.«

 هزار دلیل برای غلط بودن
 یک تصمیم

در این میان عباس محمدی، کنشگر 
محیط زیســت نیز اعالم کرده بود که  
نیازی به تشریح دالیل غلط بودن این 
تصمیم نیست، چرا که هزاران صفحه 

مطلب در این زمینه وجود دارد. 
او در یادداشــتی نوشته است: »مگر 
می شــود که در کنــار یکــی از معدود 
تاالب های ســالم  مانده ی کشــور و بر 
زمینی که در بیشــتر روزهای سال در 
چند سانتی متری زیر آن آب هست، و در 
استانی که سرسبزی و وضع طبیعی آن، 
بی هیچ ســرمایه گذاری خاصی ساالنه 
پذیرای میلیون ها گردشگر است، برای 
»ایجاد اشــتغال« )که دروغ است و این 
پروژه چندین اشــتغال دیگر را از میان 
می برد( یکــی از آالینده ترین صنعت ها 
را با صرف هزاران میلیارد تومان پول راه 
انداخت؟! می گویند ســرمایه گذار این 
پروژه بخش خصوصی است؛ اما، گذشته 
از آن که اساســاً شــخصیت خصوصی 
سالمی در ایران نداریم که بتواند چنین 
حجم عظیمی از سرمایه را به کار اندازد، 
جای پرسش است که این آقایان بخش 
خصوصی، زمین بی مانند میانکاله را به 
چند خریده اند؟ خسارت آلودگی منابع 
آب به پساب های پتروشیمی را چگونه 
جبران خواهند کرد؟ ماده ی اولیه  و انرژی 
الزم برای این صنعت را به چند خواهند 
خرید؟ چقدر از منابع بانکی و بودجه ی 
ملی به چنگ خواهنــد زد و با این کارها 
موجب چه میزان تورم دامن خواهند شد؟ 
آلودگی نوری کارخانه ی پتروشیمی را 
که کلیت تاالب و زندگی پرندگان را برهم 

می زند، چه خواهند کرد؟«

در بخش دیگری از این یادداشــت 
می خوانیــم: »مگر قرار نبــود انقالب 
اسالمی، وابستگی کشــور را به نفت از 
بین ببرد؛ حال چگونه است که در شمال 
و جنوب کشور، بر ســطح مرتع و باغ و 
فرودگاه و در وســط تاالب ها و دریاها، 
برای بیرون کشــیدن نفــت این همه 
مایه می گذاریم؟! شک ندارم که نفس 
ساخت این مجتمع و منافعی که از محل 
ثروت عمومی کشور نصیب محافل خاص 
می شود، و نه ســود منطقی حاصل از 
تولیدات آن، شماری از ذی نفوذان استان 
را چنین بی پروا پیگیر پروژه ســاخته 
است... . بوی آزاردهنده ی نفت، بخش 
مهمی از تاریخ و سرزمین ما را خفقان آور 

ساخته... بیش از این ادامه ندهید.«
 پروژه میانکاله 

توجیه اقتصادی ندارد
پروژه پتروشــیمی میانکاله که تا 
پیش از این بیشــتر با مخالفت فعاالن 
و دوســتداران محیط زیســت مواجه 
شده بود حاال مخالفت اقتصاددانان را 
هم با خود همراه کرده و مدتی اســت 
که کارشناسان اقتصادی هم معتقدند 
راه اندازی پتروشیمی میانکاله توجیه 

اقتصادی هم ندارد.
در همین زمینه پدرام ســلطانی، 
نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، 
در توئیتی نوشت: »صنعت پتروشیمی 
اشتغال زایی پایینی دارد. با نگاه صادراتی 
هم باید مجتمع های پتروشــیمی را 
در جنوب کشــور و نزدیک به آب های 
آزاد ساخت. ســاخت پتروشیمی در 
میانکاله یک کوته فکری خطرناک است 
که فایده کم و هزینه محیط  زیســتی 
زیادی را برای کشــور خواهد  داشــت 
«یک کارشــناس صنعت پتروشیمی 
و نماینده ســابق مجلس نیز در همین 
رابطه می گوید: در فضای پتروشیمی 
کشور، به صالح نیست پروژه های جدید 
را شروع کنیم. سرمایه گذاران معموالً در 
مرحله اول این طرح را متوقف می کنند. 
زیرا می توانند محصوالت را به صورت 
خام به فروش برســانند. از طرف دیگر 
سرمایه گذار می تواند بهانه های زیادی 
برای توقف تولید داشــته باشد.موید 
حسینی صدر ادامه می دهد: ما در کشور 
برای تولید ماده پتروشیمی، نیاز به طرح 
پتروشیمی جدید نداریم. ظرفیت ایران 
در صنعت پتروشیمی ۲۵ میلیون تن 
است که حدود ۱۷ یا ۱۸ میلیون تن این 
ماده اکنون در کشور تولید می شود. از 
این مقدار، تنها یک میلیون تن، مورد 

مصرف نهایی قرار می گیرد. 
او همچنین می گوید: هیچ تضمینی 
وجود ندارد که تولیدکننده طرح پروژه 

میانکاله را تا زنجیره آخــر ادامه دهد. 
حتی اگر این طرح تا پایــان ادامه یابد 

اشتغال زایی چندانی نخواهد داشت.
چه شخص مهمی پشت پروژه 

میانکاله است؟
در حالی که طبق آنچــه در ابتدای 
گزارش هم در مورد بتن ریزی در منطقه 
میانکاله به آن اشــاره شــد حاال علی 
بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت، 
در یک نشســت خبری ادعا کرد پروژه 
مجتمع پتروشیمی میانکاله تا زمانی 
که مجوز زیست  محیطی نگیرد، اجرا 
نمی شــود. اما شــواهد و گزارش های 
میدانی آشــکار می کند که کارفرمای 
پروژه بــدون توجــه بــه اعتراض ها 
و هشــدارها در حال ادامه کار اســت و 
حتی با استفاده از سکوت خبری نوروز، 
نرده کشی مراتع را هم انجام داده است. 
ویدیوهایی که در رسانه های اجتماعی 
منتشــر شــد نیز این موضوع را اثبات 
می کند.همین امر باعث شده تا بسیاری 
از افرادی که در جریان این اتفاق هستند 
به این نتیجه برسند که یک شخصیت 
حقوقی قوی و مهم پشت این ماجرا قرار 
گرفته است که از مخالفت ها بیمی ندارد 

و مشغول اجرای پروژه است.
در نهایت روز گذشــته خبرهایی 
امیدبخــش از احتمــال لغــو مجوز 
احداث پتروشــیمی میانکاله از سوی 
خبرگزاری های نزدیک بــه دولت به 
گوش رسید. اما اینکه این خبرها تا چه 
اندازه می تواند درست باشد هنوز در ابهام 
است. تکرار آلودگی های صنعتی ناشی 
از فعالیت های تأسیسات پتروشیمی 
ایران مخصوصاً در استان خوزستان و 
نیروگاه نکا در خود مازندران به کابوس 
دلواپسان منطقه میانکاله تبدیل شده 
اســت. این منطقه همین حــاال هم با 
خطر آتش ســوزی های عمدی، شکار 
بی رویه و توسعه پارک های گردشگری 

روبروست.
بگذارید تنها مراتع باقیمانده جلگه 

خزر به حیات خود ادامه دهند.

احداث پتروشیمی در میانکاله تکذیب شده؛ اما کارفرمای پروژه مشغول بسترسازی  است!

بوی آزاردهنده نفت در اندک مراتع باقیمانده جلگه خزر

گزارش

ناصر امانی در جلسه دیروز شورای شهر، به 
تکذیب  قطع ۲۰۰ اصله درخت در دانشگاه تهران 
واکنش نشان داد و گفت: عکس ها گویای قتل 

عام درختان در مرکز لرزه نگاری است.
به گزارش ایلنا،  وی دوبــاره تذکری درباره 
این اتفاق مطرح کرد و گفــت: جدای از این که 
مسئوالن آن مجموعه اصرار دارند درختان را جا 
به جا کنند و به نوعی آن ها را قطع کنند ضرب 
و شتم کارکنان شهرداری نشــان داد عوامل 
آن مجموعه قصد داشــتند یکــی از کارکنان 
شــهرداری را از باال به پاییــن بیندازند. لباس 
مأموران را پاره و از گاز اشک آور علیه مأمورین 
شــهرداری که برای اجرای قانون به آنجا رفته 

بودند استفاده کردند.
امانی تاکید کرد: باید یک واکنش یکپارچه 
نشــان دهیم و از کارکنان شــهرداری حمایت 
کنیم. شهرداری این قدر ضعیف نشده که نتواند 
با مجموعه ای که تخلف می کند و بر خالف قول و 
تعهدش عمل می کند برخورد کند. آقای مختاری 
)رئیس سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری 
تهران( گفتند ما با اینها توافق کردیم و قرار بوده 

در فصلی درختان را جا به جا کنند که درختان 
خشک نشــوند؛ اما اصرار مجموعه بر این است 
که چون قبال با شهرداری توافق کردیم باید این 

درختان را جا به جا کنیم. 
این درحالی اســت که رئیــس مرکز حوزه 
ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران در نشست 
خبری قطع ۲۰۰ درخت در موسسه ژئوفیزیک 
این دانشگاه را تکذیب کرد و گفت: اتفاق اصلی 
این بــود که اعالم شــد درختانی در موسســه 
ژئوفیزیک دانشــگاه تهران قطع شده است که 
نکته قابل توجه برای ما ورود غیرقانونی ماموران 
به این مرکز بود. اینکه ماموران شهرداری و برخی 
خبرنگاران به صــورت غیرقانونی به مرکز زلزله 
نگاری دانشگاه تهران ورود کردند عجیب است و 
تالش ما این است که این موضوع را از مسیرهای 

قانونی پیگیری کنیم. 
وی افزود: ما پیش از عید و در ماه های آغازین 
فعالیت تیــم مدیریتی فعلی دانشــگاه تهران، 
مالقات های متعددی با مســووالن شهرداری و 
شخص شهردار در زمینه های مختلف داشتیم 
و تالش کردیم در زمینه توسعه تحولی دانشگاه 

تهران اقداماتی انجام بدهیم و تیم تحت هدایت 
شهردار در سطح مدیریت عالی اعضای شورای 
شهر و...همراهی های در این زمینه را با دانشگاه 
داشتند و روال طبیعی اقدام برای اصالح و تقویت 
زیرساخت مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران توسط 
مجوز کمیسیون ماده ۷ اخذ شد و براساس این 
مجوز اقدام به جابه جایی اصولی درختان در این 

مرکز کردیم. 
شهبازی با اشــاره به اینکه بررسی های الزم 
در این زمینه به عمل می آید، گفت: چرا که ورود 
غیرقانونی به این مرکز موجــب انقطاع پروژه و 
معطل ماندن جابه جایی درختان شد و ما زمان 
مناســبی برای اجرای این برنامه انتخاب کرده 
بودیم که جابه جایی درختان در فصل خواب آن ها 
اتفاق بیفتد اما ورود شهرداری به این موضوع قبل 
عید موجب شد اصل درخت روی زمین بماند و 

در زمان مناسب جایگزین نشود. 
او گفت که ورود غیرقانونی شهرداری موجب 
شد تا چند اصله درخت در دانشگاه جابه جا نشود. 
ناصر امانی، عضو شــورای شــهر تهران در 
گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره اظهارات رئیس 

مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران 
گفت: این چطور جابه جایی است که درخت ها را 
قطع کردند. شهرداری وقتی دید که درخت را از 
ریشه درآوردند و از طرفی در را به روی ماموران 
شهرداری باز نمی کنند مجبور شد از نرده ها باال 
برود و جلوی تخلف را بگیرد. این کار همیشگی 

است و آقایان دارند کار خود را توجیه می کنند.
عضو شورای شهر تهران درباره اینکه آیا ورود 
نیروهای شهرداری به دانشــگاه تهران قانونی 
است، اظهار کرد:  نیروهای شهربان شهرداری 

ضابط قضایی هستند و مجوز قضایی دارند.
او درباره جابه جایی درختــان گفت: فصل 

جابه جایی در این فصل نیست. سازمان فضای 
سبز می گوید قبول داریم که قرار بر جابه جایی 
درختان بوده اما در فصل مناسب و با هماهنگی 
شــهرداری! اگر می خواهید قانونــی کار کنید 
چرا در ایام تعطیل؟ چــرا در روز ۱۲ فروردین؟ 
این معلوم اســت که کاری خارج از عرف انجام 
می دهنــد. در غیر ایــن صورت با شــهرداری 
منطقه تماس می گرفتند و اعالم می کردند که 
می خواهیم درختان را جابه جا کنیم تا شهرداری 

نظارت کند.
عضو شورای شهر تهران فیلم و عکس هایی 
از این اتفاق را در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار داد.

واکنش عضو شورا به تکذیب قطع ۲۰۰ اصله درخت در دانشگاه تهران

 عکس ها گویای قتل عام درختان در مرکز لرزه نگاری است 

محمد درویش، فعال 
محیط زیست معتقد است: 
میانکاله منطقه ای حفاظت 
شده است و به هیچ عنوان 
امکان تغییر کاربری ندارد. 
صنعت پتروشیمی در این 

منطقه میزان آلودگی ها 
را افزایش می دهد و 

اکوسیستم را به فروپاشی 
می کشاند

شواهد و گزارش های 
میدانی آشکار می کند که 

کارفرمای پروژه پتروشیمی 
میانکاله بدون توجه به 
اعتراض ها و هشدارها 

در حال ادامه کار است و 
حتی با استفاده از سکوت 
خبری نوروز، نرده کشی 

مراتع را هم انجام داده 
است. ویدئوهایی که در 

رسانه های اجتماعی 
منتشر شد نیز این موضوع 

را اثبات می کند
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ریحانه جوالیی

رئیس سازمان غذا و دارو اعالم کرد:
SMA تامین داروهای 
 با دستور رئیس جمهور 

 رئیس ســازمان غــذا و دارو گفت: با دســتور
 SMA رئیس جمهور برای اولین بار داروی بیماران 

را در سال جاری تهیه خواهیم کرد. 
به گزارش ایلنا، بهرام دارایی با اشاره به اینکه در 
دولت سیزدهم بیشــترین ارز برای تامین داروی 
بیماران تاالسمی تخصیص یافته است، از اهتمام 
سازمان غذا و دارو برای تامین داروی بیماران خاص 

و تحویل آن در منزل در سال جاری خبر داد.
وی درخصوص کمبود داروی برخی از بیماران 
خاص اظهار کرد: ۴۰۰ هزار بیمار خاص در کشور 
داریم که اقدامات مناسبی به منظور تامین داروی 

آنها در دست انجام است.
    

 اعالم آخرین آمار 
تلفات و تصادفات نوروزی 

جانشــین رئیــس 
پلیــس راهنمایــی و 
رانندگــی انتظامــی 
کشور آخرین آمارهایی 
تصادفات نــوروزی را 
تشریح کرد.به گزارش ایسنا، ســردار سید تیمور 
حســینی اعالم کرد: از ۲۵ اسفند ســال ۱۴۰۰ تا 
پایان روز ۱۴ فروردین ۱۴۰۱، ۷۴۶ نفر در تصادفات 
رانندگی جان خود را از دست دادند که از این تعداد 
۶۳۷ نفــر در جاده ها و ۱۰۹ نفر در داخل شــهرها 

تصادف کرده و فوت شدند. 
او گفت: متأسفانه ۱۰ هزار و ۶۲۵ فقره تصادف 
جرحی نیز در همیــن مــدت رخ داد که منجر به 

مصدوم شدن ۱۵ هزار و ۱۱۶ نفر شد. 
    

معاون وزیر بهداشت:
۲۲ میلیون ایرانی دز سوم واکسن 

کرونا را تزریق نکرد ه اند
معاون بهداشــت وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی گفت: اکنون حدود ۲۲ میلیون نفر 
از مردم که نوبت دز سوم آن ها فرارسیده استقبالی 

برای تزریق واکسن یادآور نکردند.
به گــزارش ایرنا، کمال حیــدری اظهارکرد: 
متأسفانه اســتقبال خوبی از ســوی مردم برای 
تزریق دز سوم واکســن کرونا نشده است و طبق 
آمارها، بیش از ۴۰ درصد مردم نوبت ســوم این 
واکســن را دریافت کرده اند که ایــن آمار روند 

مطلوبی ندارد.
    

 نرخ تاکسی ها براساس 
چند مؤلفه، شناور می شود

سازمان تاکسیرانی تهران در اقدامی تازه، ابالغ 
نرخ شناور را برای تاکسی های پایتخت اعالم کرده 
است. در این شیوه تازه، بر اساس ساعت های پیک و 

نوع و زمان سفر قیمت ها تغییر پیدا می کند.
قیمت پایه و حداکثر قیمتی که راننده می تواند 
از مسافران دریافت کند روی برچسب درج خواهد 
شد و مسافر می تواند همان ابتدا بارکدی که روی 
شیشه است را اســکن و از قیمت سفر خود اطالع 

پیدا کند. 
    

 عالئم ابتال به سویه
 نوترکیب کرونا چیست؟

یــد  جد یه  ســو
ز  ا کیبــی  تر  X E
۲ زیرســویه BA.۱ و 
BA.۲ امیکرون است 
به این معنا که ســویه 
ترکیبی از ۲ ویروس یا سویه متفاوت تشکیل شده 

و ویژگی های هر ۲ را دارد.
۲۹ مارس سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد که 
میزان انتقال XE ممکن است ۱۰ درصد نسبت به 

زیرشاخه غالب فعلی BA.۲ امیکرون بیشتر باشد.
در مورد عالئم این سویه ترکیبی جدید باید همان 
عالئم معمولی مانند آبریزش بینی، عطسه و گلودرد، 
تب، سرفه و از دست دادن چشایی یا بویایی را در نظر 

داشته باشید.
    

 دوره آموزشی سربازی 
از ۳۰ به ۴۵ روز افزایش یافت

مدت دوره آموزشی 
ســربازی که به دلیل 
شــرایط کرونایی ۳۰ 
روزه شــده بود دوباره 
افزایش یافت و به همان 
۴۵ روز سابق بازگشت. به گزارش فارس، این امر در 
تمام مراکز آموزشی و پادگان های نیروهای مسلح 
اعم از انتظامی ، ارتش، سپاه و وزارت دفاع بدون تغییر 

در حال اجراست.

از گوشه و کنار


