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دادستان خراسان رضوی دستور داد؛
بررسی تعرض به نوجوانان 

فوتبالیست در مشهد
دادستان مرکز استان خراسان رضوی برای بررسی 
صحت و ســقم موضوع موضــوع ادعای تعرض به 
بازیکنان نوجــوان یک تیم فوتبال دســتور ویژه 

صادر کرد.
بــه گزارش میزان، طی چند روز گذشــته خبری 
در فضــای مجازی مبنی بر اذیــت و آزار ۱۵ نفر 
بازیکنان نوجوان یک باشــگاه فوتبال در مشــهد 

منتشر شده است.
براساس پی گیری های انجام شده موضوع این ادعا 
در اداره ورزش و جوانان اســتان با شکایت جمعی 

از خانواده های نوجوانان در حال بررسی است.
همچنیــن دادســتانی عمومی و انقالب اســتان 
خراســان رضوی نیز به موضوع ورود کرده و روز 
گذشــته مسئوالن اداره ورزش اســتان برای ارائه 
توضیحــات پیرامــون این موضوع به دادســتانی 

استان دعوت شدند.
دادستان مرکز استان خراسان رضوی برای بررسی 
صحت و سقم این موضوع دستور ویژه صادر کرده 

است.
محمدحســین درودی دادســتان مرکز اســتان 
خراسان رضوی با تاکید به بررسی دقیق این ادعا 
در دادستانی استان اظهار کرد: پس از اخذ گزارش 
اداره ورزش و جوانان شهرســتان مشهد مبنی بر 
اینکه تعدادی از خانواده هــای بازیکنان مطالبی 
مبنی بر تغییر برخی رفتارهای فرزندان شان ناشی 
از عملکرد مدیر باشگاه را مطرح کرده اند، بالفاصله 
موضوع جهت بررســی دقیق تمامــی ابعاد آن به 
یکی از شعب ویژه بازپرســی دادسرای عمومی و 
انقالب مشهد ارجاع شده و بازپرس پرونده نیز در 
گام نخست پس از بررســی اولیه، دستورات الزم 
جهت بررســی ابعاد مختلف این موضوع را صادر 

کرده و پی گیری خواهد کرد.
دادســتان مرکز اســتان خراســان رضوی ادامه 
داد: نکتــه قابل توجه این اســت کــه در مدارک 
و مســتندات ارائه شده به دادســرا تاکنون فرد یا 
افرادی مدعی تعرض جنســی نشده اند و شکایتی 
تاکنــون از ســوی والدین نشــده، در عین حال 
پی گیــری ابعاد ایــن موضوع بهصــورت جدی و 
بازیکنان در این خصوص در دستگاه قضایی مطرح 

دقیق وظیفه این مرجع است.
درودی گفت: این پرونده تا روشــن شدن تمامی 
ابعاد مختلف موضوع مطرح شــده در دادســرای 
عمومی و انقالب مشــهد به صورت ویژه پی گیری 
خواهد شــد و نتیجه آن نیز به سمع و نظر مردم 
عزیز خواهد رســید ؛ ولی آنچه مسلم است تا این 
لحظه هیچ گونه سند و مدرکی دال بر وقوع تعرض 
نســبت به بازیکنان این مدرسه فوتبال به مرجع 
قضایی ارائه نشده اســت. بر این اساس از فعاالن 
رسانه ای به صورت جدی خواسته می شود تا پایان 
تحقیقات قضایــی از هرگونه اظهــار نظر در این 

زمینه جداً خودداری کنند.

 تغییر شاخص  تعطیلی مدارس 
براثر آلودگی

وزیر آموزش و پرورش به تعطیلی های مدارس در 
هفته های گذشــته اشــاره کرد و گفت: قرار است 
در جلســه آتی هیئت دولت پیشــنهاد دهیم که 
شــاخص های مرتبط با کیفیت آلودگی هوا را به 

تعلیق در بیاورند.
به گزارش ایســنا، یوسف نوری در همایش بانوی 
فرزانه )گرامیداشــت روز زن و مادر( که در کانون 
پرورشــی فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، 
ادامه داد: در دوران کرونا، القاء کردند مدرســه ها 
تعطیل شود، در حالی که خودشان مدرسه هایشان 
باز بود هرچنــد بعضی وقت ها خــود ما هم یک 
کارهایــی می کنیم و خــود تحریم هایــی انجام 

می دهیم.
 در هفته های گذشــته اشــاره کــرد و گفت: اگر 
شــاخص های جهانی کیفیت هــوا را ببینید، در 
کشــورهای دیگر شــاخص کمتر از ۳۰۰ باشــد 
تعطیــل نمی کنند، اما شــاخص بــرای تعطیلی 
مدارس را برای ما روی ۱۵۰ بســتند و تعطیلی ها 
طوری بود که شبیه دوره کرونا شدیم. درحالی که 

شاخص های آالیندگی ما زیر ۲۰۰ هستند.
نوری افــزود: یا اینکه هوا بارانی می شــود، برفی 
می شــود، تعطیل می کنند. نظام بــرای آموزش 
و پــرورش روزانــه ۱۰۰۰ میلیــارد تومان هزینه 
می کند. فارغ از بحث هزینه و مهم تر از آن، ارزش 
افــزوده کار معلمان و دانش آمــوزان ما بیش از 
این هاســت. جامعه ما بایــد در آموزش و پرورش 

موثرقرار بگیرد.
وی با بیان اینکه البتــه اگر جایی جان بچه ها به 
خطر بیفتد ما خودمان پیش قدم می شــویم، اما 
نباید طوری باشــد که در جو القائات رســانه ای 
خارجی عمــل کنیم گفت: ما خیلــی وقتها این 
بحث را داریم و رئیس جمهور هم در دوران کرونا 
و هم این روزها به این موضوع توجه داشتند و قرار 
است در جلســه آتی هیئت دولت پیشنهاد دهیم 
این شــاخص های مرتبط با کیفیت را به تعلیق در 
بیاورند و تنها اگر جایی خطرآفرین است، مناطق 
محدود با رعایــت ضوابط و مقررات آموزش را در 

قالب دیگری تداوم ببخشند.
وزیــر آموزش و پرورش اضافــه کرد: در چرخش 
تحولی جدید و ارتباط با مجموعه زنان و دختران، 
جای خانواده خالی نباشــد و ائتالفی با امور زنان 
و انجمــن اولیــاء و مربیان باید بــا جامعه وجود 

داشته باشد.
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باند تولید داروهای تقلبی ترک اعتیاد 
متالشی شد

دادستان عمومی و انقالب تهران گفت: یک شبکه بزرگ 
تولید زیرزمینی داروهای تقلبی ترک اعتیاد و قرص های 
روانگردان با دســتور قضایی متالشی و سرکردگان آن 

دستگیر شدند.
به گــزارش مرکز رســانه قوه قضاییــه، علی صالحی 
اظهارداشت: شبکه گسترده تولید زیرزمینی داروهای 
تقلبی ترک اعتیاد، متادون و مواد مخدر در استان تهران 
با رصد و پایش اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان)عج( 
و با همــکاری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در یک 

عملیات منهدم شد.
وی ادامه داد: در این عملیات، کارگاه فرآوری داروهای 
تقلبی ترک اعتیاد شناســایی شد که طی آن بیش از 
چهار میلیون حبه قرص متادون و مقادیر زیادی شربت 

تریاک و شربت متادون کشف و ضبط شد.
صالحی افزود: این شبکه زیرزمینی که در سطح کشور 
فعالیت داشته است با استفاده از روش های متقلبانه و 
با همکاری عطاری های غیرمجاز داروهای ترک اعتیاد، 
انواع قرص های متادون، شــربت تریاک و ده ها داروی 
دیگر که نیاز به تجویز پزشــک دارد را به صورت غیر 

مجاز فروش می رساندند.
دادستان تهران اضافه کرد: اقالم کشف شده به صورت 
حرفه ای بســته بندی شــده بودند اما حاوی قرص ها 
و شــربت های غیرمجازی بودند که در صورت مصرف 

عوارض خطرناکی می تواند داشته باشد.
صالحی با اشاره به اینکه داروهای پزشکی صرفا با تجویز 
پزشک و داروخانه های مجاز باید تهیه شوند تاکید کرد: 
در این پرونده برای عطاری های متخلفی که با این شبکه 
زیرزمینی همکاری داشتند نیز پرونده قضایی تشکیل 

شده است.
وی گفت: ۶ نفر از نفرات اصلی این باند در یک عملیات 
ضربتی هماهنگ در تهران، شهریار و پاکدشت با دستور 

مرجع قضایی، دستگیر شدند.

 گران فروشی بلیط هواپیما 
و جریمه 11۹ میلیارد تومانی

رئیس شــعبه پرونده های مهم و ملی سازمان تعزیرات 
حکومتی گفت: هشت شــرکت و سامانه فروش بلیط 
هواپیما به دلیل گران فروشی به پرداخت ۱۱۹ میلیارد و 

۲۰۰ میلیون تومانی محکوم شدند.
به گزارش ایرنا از سازمان تعزیرات حکومتی، غالمرضا 
صالحی افزود: چهار شرکت و چهار سامانه فروش بلیط 
هواپیما به دلیل گرانی در شعب ویژه پرونده های مهم و 
سازمان ملی تعزیرات حکومتی با پرداخت ۱۱۹ میلیارد 

تومان جزای نقدی محکوم شدند.
وی درباره توضیحات این حکم بیان کرد: چهار شرکت، 
۴۲ میلیارد تومان و مدیران چهار سامانه فروش برخط 

بلیط هواپیما هم ۷۷ میلیارد تومان جریمه شدند.
صالحی یادآور شــد: الزام به اصالح قیمت فروش بلیط 
بلیط هواپیما تعرفه های تصویب همگانی از حکم صادره 

تعزیرات حکومتی برای این شرکت ها بوده است.
وی اضافــه کرد: ایــن پرونده ها با شــکایت مردمی و 
گزارش ســازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان در سازمان های حکومتی تشکیل و اجرا 

می شوند.

 بازگشت قیمت بلیت هواپیما
 به قبل از دی

دادســتان عمومی و انقالب تهران گفت: شرکت های 
هواپیمایــی در اســرع وقت قیمت های تعیین شــده 
بلیــت هواپیمــا را به قیمت هــای قبل از دی ســال 
جــاری بازگردانند.به گزارش قوه قضاییه، علی صالحی 
اظهارداشــت: از آن جا که افزایش قیمت بلیط پروازها 
در ماه گذشــته توسط شــرکت های هواپیمایی روند 
قانونی را طی نکرده اســت و تا کنون مورد تنفیذ ستاد 
تنظیم بــازار و دولت نیز قرار نگرفته اســت؛ بنابراین 
به شــرکت های هواپیمایی ابالغ شــد در اسرع وقت 
قیمت های تعیین شده به قیمت های قبل از دی سال 
جاری بازگردانده شود.دادستان تهران افزود: دستورهای 
الزم برای رسیدگی تخلفات به تعزیرات داده شده است 
و دادستانی تهران این موضوع را تا پایان نتیجه پیگیری 

خواهد کرد.

 افزایش ۳2 درصدی مرگ 
ناشی از گازگرفتگی

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از مسمومیت ۴۷۷۶ 
نفر با گاز مونوکسید کربن از ابتدای مهرماه تاکنون خبر 
داد که نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد رشد پیدا کرده 
اســت.به گزارش ایسنا: مجتبی خالدی با بیان اینکه از 
ابتدای مهرماه که هوا رو به سردی می رود مسمومیت 
با گاز مونوکسید کربن نیز شایع می شود، از مسمومیت 
۴۷۷۶ نفر با گاز مونوکســید کربــن از ابتدای مهرماه 
تاکنون خبــر داد و افزود: ۳ هزار و ۱۱۵ نفر توســط 
همکاران ما به بیمارستان منتقل شدند و ۲۷۱ نفر هم 
تا این لحظه با تشخیص اولیه فوت کردند که نسبت به 
همین مدت در سال گذشته ۳۲ درصد رشد پیدا کرده 

و این نگران کننده است.
وی با بیان اینکه عالئم مســمومیت با گاز مونوکسید 
شــبیه عالئم ســرماخوردگی و آنفلوانزاســت، گفت: 
باوجوداینکه عالئم این مسمومیت بسیار ساده است؛ اما 
مســمومیت با گاز مونوکسید کربن در کشور همچنان 

اتفاق می افتد و مردم دچار مشکل می شوند.
مدیر روابط عمومی و سخنگوی سازمان اورژانس کشور 
کــه در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد، این را هم 
گفت: سردرد، خستگی، تغییر صدا، ضعف و بی حالی و 
تهوع و استفراغ از جمله عالئم این مسمومیت هستند 
که معموالً با سرماخوردگی اشتباه گرفته می شوند؛ اما 
مشکل زمانی جدی خواهد شد که سطح هوشیاری در 

این افراد کم شود.

خبر

همدلی| ســتاره لطفی- حاشیه های بودجه 
۱۴۰۲ کــه در ۲۱ دی مــاه رئیس جمهــور به 
مجلس تقدیم کرد، ادامه دارد. در بودجه ۱۴۰۲ 
موارد حاشیه ســاز و بحث برانگیز زیادی مانند 
کاهش بودجه طرح دارویار و ... وجود داشــت، 
اما شاید عجیب ترین مورد بودجه ۱۴۰۲ حذف 

ردیف بودجه معلوالن باشد.
در الیحه بودجه که دو هفته پیش توسط دولت 
به مجلس ارائه شــد، ردیــف بودجه معلوالن 
حذف و گفته می شود مبلغی به بودجه سازمان 
بهزیســتی اضافه شده اســت. افزایش بودجه 
سازمان بهزیســتی از ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد 
تومان بــه ۱۶ هزار و۶۰۰ میلیــارد تومان این 
گمانه زنی را ایجاد کرده که اعتبار قانون حمایت 
از حقوق افراد دارای معلولیت حذف نشده و در 
ســر جمع اعتبارات سال ۱۴۰۱ لحاظ و الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است. حتی 
اگر این گمانه زنی را درســت فرض کنیم حذف 
این ردیف بودجه غیرقانونی است. چرا که ماده 
۳۰ قانون حمایت از معلوالن به صراحت اعالم 
کرده که این قانون باید دارای ردیف اعتبار باشد.

گفتنی اســت قانون حمایت از حقوق معلوالن 
در ســال ۱۳۹۶ شــکل گرفت و براســاس آن 
به بســیاری از ســازمان ها وظایفی برای بهبود 
وضعیت معلوالن در جامعه محول شــد. با این 
حال در تمام این ســال ها معموال بســیاری از 
نهادها و دستگاه های اجرایی در عمل به تعهدات 
خود در قبال معلوالن عمل نکردند یا حداقل در 
انجام وظیفه محول شــده، کوتاهی کردند. آنان 
همواره عدم اختصاص منابــع مالی الزم  برای 
اجرای قانون حمایــت از معلوالن را دلیل عدم 
اقدام یا کوتاهی خــود عنوان کردند. در چنین 
شرایطی دولت در یک اقدام عجیب ردیف بودجه 
معلوالن را  به طور کلــی از قانون حذف کرده 

است.
 اقدامی خالف ماده 30 حمایت از معلوالن 
ســخنگوی شبکه ملی تشــکل های مردم نهاد 
معلوالن جسمی و حرکتی  در خصوص حذف 
ردیــف بودجه حمایت از معلــوالن  به همدلی 
گفت:»بنده حــذف ردیف بودجــه حمایت از 
معلوالن  را اقدامی غیرقابل بخشــش می دانم و 
الزم است دولت در جهت جبران آن اقدام کند.«

علی همــت محمودنــژاد افزود:»حذف ردیف 
بودجه حمایت از افــراد دارای معلولیت خالف 
ماده ۳۰ حمایت از معلوالن اســت که صراحتأ 
اعــالم می کند دولت برای این قانون باید ردیف 
بودجه تعیین کنــد.« وی ادامه داد:»از ســال 
۹۶ که این الیحه در مجلس شــورای اسالمی 
به تصویب رســید و ابالغ گردید، تاکنون ردیف 
بودجه داشته و امسال اولین سالی است که این 
بودجه حذف می شــود. به هیچ عنوان از دولت 
آقای رئیسی که با شــعار حمایت از محرومان 
فعالیت خــود را آغاز کرد خیلــی بعید به نظر 
می رســد و غیرقابل قبول است که بودجه افراد 

دارای معلولیت حذف شود.«
محمودنــژاد خطاب بــه نماینــدگان مجلس 
گفت:»نماینــدگان مجلــس االن باید بودجه 
معلوالن را دســت کاری و اصالح کنند نه سال 

دیگر زمــان انتخابات و رای گیــری و آن زمان 
اصــالح آن را وعده دهند، کاری که می خواهند 
انجام بدهند، امسال انجام دهند، شعار سال دیگر 
نسیه اســت، اما اقدام امروز نمایندگان مجلس 

نسیه نیست و برای ما نقد است.«
کمک روزانه دولت به هر فرد معلول سه 

تخم مرغ است
وی با انتقاد از میزان 
کمــک  دریافتــی 
معلوالن  معیشــت 
کرد:»سرانه  تصریح 
دریافتی یک خانواده 
پنچ نفره معلول یک 
هفتصد  و  میلیــون 
و چهل هــزار تومان 
ماهیانه  یعنی  است، 
به ازای هر نفر ۳۲۰هزار تومان، بنابراین ســرانه 
روزانه یک نفر معادل ۱۱ هزار تومان است. این 
مبلغ معادل ســه عدد تخم مرغ خام است. این 
در حالی است که ماده ۲۷ می گوید مستمری 
معلولین مستمری بگیر دولت باید برابر با حداقل 
حقوق و دستمزد باشد. براساس حقوق امسال، 
این مبلغ پنچ میلیــون و چهارصد هزار تومان 
است که براساس آن سرانه روزانه هر معلول ۱۸۰ 
هزار تومان می شود که معادل سه کیلو گرم مرغ 
است، ولی معلولین در حال حاضر در خانواده ۵ 
نفره با سرانه ۱۱ هزار تومانی یعنی معادل ۳ عدد 
تخم مرغ دریافت می کنند. به عبارت دیگر دولت 
به جای ۱۸۰هزار تومــان دولت روزانه ۱۱هزار 
تومان به معلوالن پرداخت می کند و به جای سه 
کیلوگرم مرغ، سه عدد تخم مرغ خام به معلولین 
می دهد و این خالف قانون اســت. با این حال 
نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر پشــت نوبت دریافت 
همان سرانه ۱۱هزار تومان هستند.« محمد نژاد 
ادامه داد:»جالب اســت بدانید اگر خانواده از ۵ 
نفر نیز بیشتر شود باز سرانه روزانه همین مبلغ 
۱۱ هزار تومان اســت، یعنی به تناسب افزایش 

اعضا خانوار، مبلغ اضافه نمی شود، یعنی اضافه 
شــدن ابعاد خانواده بهزیستی فقط تا پنچ نفر 
اســت. برای یک نفر۵۴۰هزار، دو نفر ۷۶۰هزار، 
سه نفر ۹۴۰ هزار تومان، چهار نفریک میلیون 
و۲۰۰هزار تومان، پنچ نفره یک میلیون و ۷۰۰ 
هزار تومان اســت، بعد از ۵ نفر تعداد خانوار به 
هر مقدار باال رود باز مبلغ کمک معیشتی دولت 
همان یک میلیون و ۷۰۰ هزارتومان است. این 
در حالی است که بیشتر خانواده های محرومین 

پرجمعیت هستند.«
 چه کسی یقه دولت را می گیرد؟

ســخنگوی شبکه ملی تشــکل های مردم نهاد 
معلوالن جســمی و حرکتی با انتقاد از تخلف 
دولــت از قانون تصریــح کرد:»وقتی الیحه ای 
وجــود دارد یعنی دولت خــودش بودجه الزم 
برای اجرای این قانون در نظر گرفته اســت، اما 
اکنون خودش دارد از این قانون تخلف می کند. 
اگــر ما تخلفی انجام بدهیم دولت و قوه قضائیه 
یقه ما را می گیرند، ســوال من این است وقتی 
که دولت تخلف کند، کی باید یقه اش را بگیرد؟ 
آیا قوه قضائیه، ســازمان بازرسی فقط برای گم 
شدن اســناد مالی باید پی گیر باشند یا نه باید 
برای ترک فعل ها هم پی گیرباشــند؟ االن برای 
ترک فعل ماده ۳۰ باید یقه چه کسی را گرفت؟ 
آیا باید یقه رئیس جمهور را گرفت، آیا باید یقه 
مخبــر را گرفت... یقه کــی را باید گرفت؟ کی 
جواب گوست؟ چه کســی باید تخلف دولت از 
مــاده ۲۷ قانون حمایت از معلــوالن جواب گو 
باشــد؟« وی ادامه داد:»امید مــا این بود که با 
آمدن دولت رئیسی وضعیت معلوالن بهتر از قبل 
شود، اما اکنون شرایط اقتصادی به گونه ای است 
که خانواده های افــراد دارای معلولیت در تنگنا 
هستند. ما نمی توانیم شعار بدهیم که ما داریم به 
معلولین خدمت می کنیم و در عمل کاری انجام 
نگیرد. وضعیت زندگی معلوالن ما را  به این باور 
رسانده که دولت اصالح طلب و اصول گرا ندارد، 

کال ما معلول ها را نمی بینند.«

 وضعیت معلوالن با شعار سید محرومان 
نمی خواند

محمود نژاد با اشاره به قول های عملی نشده دولت 
ســیزدهم گفت:»دولت آقای رئیسی قول داد و 
ادعــا کرد که برق و گاز را برای معلوالن رایگان 
می کند، براساس این قول، تمام معلوالن قبض 
آب و برق خود را در سیستم بارگذاری کردند، اما 
به رغم این ادعا، برق و گاز هیچ معلولی رایگان 
نشد، مگراین که زیر الگوی مصرف باشد، که این 
امتیاز شــامل همه می شود و هر فرد و خانواری 
خواه معلول باشــد یا نباشد، زیر الگوی مصرف، 
مصرف کند، بــرق و گازش رایگان می شــود. 
بنابراین قول آقای رئیســی برای رایگان شدن 
برق و گاز معلــوالن و مددجویان کمیته امداد 
و بهزیستی رایگان نشــد.« وی ادامه داد:»یکی 
از تبعیض هــای که در بودجــه معلولین دیده 
می شــود، تفاوت حق پرستاری معلولینی است 
که در خانه نگهداری می شوند نسبت به آن هایی 
که در مراکز نگهداری می شوند. حق پرستاری 
معلوالن در خانه یک سوم حق پرستاری معلوالن 
در مراکز نگهداری است. معلولینی که در مراکز 
نگهداری می شــوند تا سه و نیم میلیون تومان 
و در بودجه ســال آینده تا چهــار و نیم و پنچ 
میلیون تومان دریافت می کنند، اما معلولینی که 
در خانواده نگهداری می شوند فقط یک میلیون 
و پانصدهزار تومان می گیرند. بستر خانواده یک 
بستر شریف و مقدس تر است و ما باید هزینه های 
کسی را که در بستر خانواده نگهداری می شود 
باالتر در نظر بگیریم نه کم تر.« محمود نژاد تاکید 
کرد:»حذف ردیف بودجه قانونی معلوالن، عدم 
رعایت ماده ۲۷ قانون حمایت از معلوالن مبنی 
بر مســتمری معلوالن معادل حقوق و دستمزد 
قانون کار، پشــت نوبتی بــودن ۵۰۰ هزار نفر 
از خدمات بهزیســتی، مغایرت حق پرســتاری 
معلوالن در منزل و در مراکز نگهداری و بسیاری 
دیگر از موارد با ادبیات دولت رئیسی که شعار از 

حمایت از محرومان می دهد، همخوانی ندارد.«

سخنگوی تشکل های مردم نهاد معلوالن جسمی و حرکتی  در گفت وگو با همدلی: 

وضعیتمعلوالنباشعارسیدمحروماننمیخواند

همدلی| مهســا بهادری- احداث یک واحــد صنعتی در جوار 
دریاچه بختگان که بیش از ۲۰ ســال است با خشکسالی دست و 
پنجه نرم می کند، خبرســاز شده است. شرکت صنایع فوالد رهام 
پارس بنا دارد در شهرســتان بختگان و در ۳۰ کیلومتری دریاچه 
بختگان یک کارخانه تولید آهن اسفنجی احداث کند. خبرها حاکی 
از این اســت که ۴۰۰۰ میلیارد تومان بر این پروژه سرمایه گذاری 
شده و قرار اســت دو سال دیگر بهره برداری شود.با این حال چند 
روز پس از کلنگ زنی پروژه به دست رضا فاطمی امین، وزیر صمت، 
مشخص شد که هنوز سازمان منابع طبیعی با واگذاری زمین برای 
احداث کارخانه آهن اسفنجی در کنار دریاچه بختگان موافقت نکرده 
و شرکت آب منطقه ای نیز با احداث این پروژه مخالف است.به بهانه 
این ماجرا همدلی به گفت وگو با عباس محمدی، فعال محیط زیست 

پرداخت که درادامه می خوانید.
او درباره نیاز جامعه ما به کارخانه های آهن وفوالد سازی می گوید: 
»نکته اصلی این اســت که مگر ما در ایران به چه میزان فوالد نیاز 
داریم که به هرجا نگاه می کنیم یک کارخانه فوالد در حال ساخت 
است؟ تهران، شاهرود، یزد در اطراف همه این شهرها ک کارخانه 
فوالد درحال ساخت است. مسئله مهم دیگر درباره فوالدهایی که 
ما می ســازیم این اســت که یک کاالی کاالی کم ارزش را تولید 
می کنیم و مانند هر زمینه دیگری در موضوع فوالد هم به صورت 
کمیتی حرکت می کنیم و بازهم کاری با کیفیت نداریم.«محمدی 
درباره این موضوع ادامه می دهد: »مشــابه همین ماجرا بحث میوه 
اســت، اگر به آمار نگاه کنیم، ایران جزو ۲۰ کشور اول صادرکننده 
میوه در دنیا اســت، همین مســئله را در ذهن نگه دارید تا به آن 
موضوع برسیم که ایران یکی از کشورهایی است که با کمبود آب 
جدی دســت و پنجه نرم می کند و یک بحــران آبی بزرگ دارد و 
این یعنی توســعه بر مبنای کمیت نه کیفیــت.« او درباره نگرانی 
ساخت کارخانه های متعدد ادامه می دهد: »ما دائما در حال ساخت 
کارخانه های متعد از جمله فوالد در کشور هستیم، فوالدهایی که 
واقعا ویژگی خاص و متمایزی ندارند، در حالی که اگر فناوری روز 
دنیا را داشتیم و ارتباط مان با دیگر کشورها هم خوب بود به واسطه 
همین انرژی کــه در اختیار داریم، فوالدهای گران قیمت، خاص و 
با کیفیت را مثل کشــورهای آلمان و ســوئد تولید کنیم نه اینکه 

ماننــد محصوالت فعلی مان کاالهایی را تولید کنیم که طبیعت را 
نابود کند.«او درباره ســاخت این قبیل کارخانه ها در سراسر کشور 
می گوید: »بحث این است که پشت همه این کارخانه هایی که با این 
وضع دست به ساخت می زنند، یک محافلی وجود دارد که به بهانه 
این موارد بودجه های هنگفتی دریافت می کنند و با وام های کالنی 
که به راحتی به دست می آورند و همچنین زمین های رایگانی که 
به  آن ها می رسد از هیچی برای خودشان ثروت تولید می کنند.«او 
دربــاره وضعیت منطقه بختگان می گوید: »منطقه بختگان که در 
استان فارس است، حدود ۲۰ سال است که با خشکسالی های پیاپی 
مواجه است؛ هرچند که امسال میانگین بارش از میزان متوسط باالتر 
بود، اما این بارش ها هم نمی تواند آن کمبودهای ۲۰ ساله را جبران 
کند. تاالب بختگان که در حال حاضر کامال خشــک شده است، 
یک رودخانه کر باقی مانده که آن  هم با مشکالتی مواجه است و از 
طرفی هم در امتداد این رودخانه مشغول انجام برنج کاری هستند. 
مهم ترین نکته درباره تاسیس این کارخانه ها این است که اصال به 
نفع منافع ملی و محیط زیســت نیست و فقط اوضاع   آن ها را بدتر 
می کند.«عباس محمدی افزود:» حوزه آبریز بختگان با بدهی آبی 
مواجه اســت و آبی که دارد، حتی کفاف این را نمی دهد که اکران 
آب را جبران کند. به همین دلیل است که معلوم نیست این افراد 
بر اساس چه مدلی سراغ ساخت این کارخانه ها رفتند. این وضعیت 
حتی به منابع آبی آن جا و کشــاورزی هم آســیب می زند و شاید 

بتوانیم بگوییم یک هشدار جدی است.«
 حمایت نماینده نی ریز از احداث کارخانه!

در همین میان فرهاد طهماسبی، نماینده مردم استهبان و نی ریز در 
مجلس، در گفتگو با تجارت نیوز خود را از طرفداران جدی این پروژه 
معرفی  کرد و در این باره توضیح داد: »هر گونه تخلف زیست محیطی 
و غیر از آن در مورد پروژه احداث واحد تولید آهن اسفنجی به دست 
شــرکت یادشده مردود است. به باور من آنچه با عنوان آسیب های 
زیست محیطی علیه این پروژه گفته می شود، کارشناسی نیست و 
کامال مغرضانه است؛ متاسفانه یکی از رقبای انتخاباتی من در تالش 
است تا این پروژه را از طریق رسانه ها تخریب کند.« نماینده مردم 
استهبان و نی ریز درباره آسیب های احتمالی این پروژه برای دریاچه 
بختگان گفت: »این پروژه بیش از ۳۰ کیلومتر با بستر دریاچه فاصله 

دارد. هر چند دیگر از دریاچه بختگان هم چیزی باقی نمانده است. 
همچنین ســازمان حمایت از محیط زیست استان فارس از محل 
پروژه بازدید داشــته و بالمانع بودن احداث این پروژه را در استان 
تایید کرده اســت. در حال حاضر بیکاری در بختگان بسیاری را به 
مهاجرت به یزد برای کارگری ســوق داده است و در پی این اتفاق 
شــمار زیادی از روستاها از سکنه خالی شده است. روزی که وزیر 
برای کلنگ زنی پروژه به بختــگان آمد حدود ۵۰۰۰ نفر از حضور 
ایشــان اســتقبال کردند. این پروژه بیش از ۱۰۰۰ فرصت شغلی 

مستقیم و غیرمستقیم می آفریند.«
 دریاچه بختگان بی شک آسیب می بیند

در همین بین محمد درویش، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات 
جنگل ها و مراتع ایران، که این روزها بســیار پیگیر وضعیت ســد 
چم شیر است درباره آسیب های احتمالی احداث کارخانه در جوار 
دریاچه بختگان به تجارت نیوز گفت: »بختگان تاالب بین المللی ایران 
ثبت شــده در کنوانسیون رامسر است و در پایاب دو رودخانه مهم 
کر و ســیوند قرار گرفته است؛ با این حال احداث سدهای سیوند، 
مالصدرا و درودزن این دریاچه را خشــک کرد. با این حال در پی 
بارندگی های اخیر بخش زیادی از این دریاچه آبگیری شده است.«

وی افزود: »اگر دریاچه بختگان به طور کامل خشک شود، شرق 
اســتان فارس از منافع آن محروم می شــود چشمه های بزرگ 
تولید گرد و خاک شکل می گیرد و توان زیست پذیری شیالت از 
بین می رود.« درویش درباره آسیب های احتمالی احداث کارخانه 
آهن اســفنجی در ۳۰ کیلومتری دریاچه بختگان توضیح داد: 
»وقتی پروژه ای در حوزه آبخیز منطقه قرار گرفته پس بر منابع 
آبی منطقه ای تاثیر می گذارد؛ حتی اگر با دریاچه بختگان فاصله 
۳۰ کیلومتری هم داشته باشد. این پروژه در حوزه آبخیز دریاچه 
بختگان، طشک و کمجان است و بی تردید دریاچه از آسیب های 

آن مصون نیست.«

بررسی پیامدهای احداث یک واحد  صنعتی در گفت وگو با یک فعال محیط زیست

غولاسفنجیکهآببختگانرامینوشد


