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تداوم بحران متروپلدر مورد سد چم شیر چه قولی به چینی ها داده اید؟

مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور:
الیحه جامع انتخابات تقدیم معاون اول رئیس جمهور شده است

توضیحات معاون گردشگری درباره طرح سامان دهی تعطیالت در کشور

در اخبار آمده که قرار اســت ســد چم شــیر در 
دی ماه آبگیری شــود. ایــن کار برخالف نظر مرکز 
پژوهش های مجلس اســت که در گزارش نهم مهر 
ماه ۱۴۰۱ به روشنی اعالم کرده: »به دلیل حساسیت 
کیفی نسبت به شــوری و نواقص مطالعاتی موجود، 
انجام عملیات آبگیری ســد چم شیر در حال حاضر 
توصیه نمی شــود«. یکی از دالیلی که برای آبگیری 
اعالم شــده این اســت که ســد با فاینانس )قرض 
گرفتن پوِل بهره ای( از چین ساخته شده و گویا قرار 
است برق حاصل از نیروگاه سد بابت سرمایه گذاری 
چینی ها )که شــماری از کارکنان سد را هم تأمین 
کرده اند( به ایشــان داده شود. ضرورت دارد سازمان 
بازرسی کل کشور، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی 
وارد موضوع شوند و جزییات قرارداد این سد را دقیقاً 

مطالعه و نتیجه را به مردم اعالم کنند.
شعار اصلی انقالب که مبنای شکل گیری جمهوری 
اسالمی بوده، »نه شرقی، نه غربی« است که هنوز بر 
سر در وزارت خارجه دیده می شود. جوهر این شعار، 
فاصله گیری معقول از شیوه های رشد و توسعه  متداول 
در کشورهای سرمایه دارِی غرب و اقتصادهای دولتی 
شــوروی و چین بوده است. اما اکنون به نظر می آید 
که جنبه هایی از بدترین ســویه های هر دو نظام، در 
حال ویران کردن پایه های اقتصاد و طبیعت کشــور 
است؛ دریدگِی سودجویِی سرمایه داران بزرگ )مثال 
در حوزه  معدن کاری و سدســازی( و انحصارطلبی و 
مخفی کارِی اقتصادهای متمرکز، هر دو در بسیاری 
از پروژه های ما دیده می شــود که اگر برخورد جدی 
با آن ها صورت نگیرد، ســبب تشدید جبران ناشدنی 

معضل های امنیتی خواهد شد.
شاه بیت »استدالل«های وزارت نیرو و شرکت های 
تابــع آن در دفاع از سدســازی  و انتقال بی رویه  آب  
که موجــب اختالف افکنی  میان اســتان ها و حتی 
شهرستان ها شــده، این است که مخالفان سدسازی 
تخصص کافی ندارند. اما، اینک کار به جایی رسیده 
کــه این محفل هــا نه تنها به نظــرات متخصصان و 
کارشناسان مســتقل محیط زیست و منابع طبیعی 
و آب و جامعه شناســی توجهــی نمی کننــد، بلکه 
بــه گزارش هــا و گفته هــای محافظه کارانه  مرکز 

پژوهش هــای مجلــس و رئیس ســازمان حفاظت 
محیط زیســت هم اعتنایی ندارند. صرفنظر از اینکه 
کوبیدن چماق تخصص گرایی بر سر عموم مردم که 
صاحبان این کشور و دارندگان حق اظهارنظر در همه  
امور هســتند عملی ناجوانمردانه است، در مورد سد 
چم شــیر، ایراد واضح آن اســت که این سازه سبب 
تجمع شورابه در مخزن می شود. این که در موضوعی 
چنین ساده وزارت نیرویی ها منتقدان را به نداشتن 
تخصص متهم می کنند، مانند این است که اگر کسی 
گفت با آب نمک نمی توان تشنگی را فرونشاند، به او 
بگوییم که مگر تو متخصص تغذیه هستی که چنین 

نظری می دهی؟!
رودخانه  زهره که ســد چم شــیر بر روی آن زده 
شــده، آبی کم وبیش شور دارد و ساالنه حامل حدود 
دو و نیم میلیون تُن نمک است. مدافعان سد چم شیر 
در دلیل  تراشــی شگفت آوری که فقط در نمونه  سد 
ننگین گتوند یافت می شــود، گفته اند که این سد با 
نگه داشتن شــورابه ها در کف مخزن، سبب کاهش 
شــوری آب رودخانه در پایین دســت می شود. این 
سخن فقط در صورتی درســت است که چند ساِل 
آینده را نبینیــم و یا بپنداریم کــه نمک های کف 
مخزن، روزی روزگاری با نیرویی جادویی محو خواهد 
شــد! اما در واقع، این سرزمین و مردمانش آینده ای 
هم دارند و نمک های تجمع یافته در ته دریاچه  ســد 
نیز به فضا نخواهد رفت. اتفاق تلخ این خواهد بود که 
آب نمِک ســنگینی که در الیه های زیرین آِب پشت 
سد جمع می شــود، باید گه گاه رهاسازی شود. این 
کار، ســبب به هم ریختن کل زیست بوم طبیعی و 
سامانه  کشــاورزی ای خواهد بود که در پایین دست 
ســد در گذر طوالنی زمان خود را با وضع طبیعی و 
یکنواخت رودخانه سازگار کرده اند. اما نکته  دیگر این 
است که ساخت سد سبب باال آمدن آب در باالدست 
و حل یا رها شــدن نمک و گچ و دیگر امالح که در 
الیه هــای باالیی زمین های منطقه قرار دارند خواهد 
شــد. یعنی عالوه بر آن دو و نیم میلیون تِن ساالنه، 
ده ها یا صدها میلیــون تن امالح دیگر هم کم کم یا 
ناگهــان به آب رودخانه اضافه و در زیر دریاچه جمع 
خواهد شــد. آیا تشخیص و داوری در این زمینه هم 
نیاز به تخصص دارد؟! هر آدم ساده ای می تواند با یک 
جستجو در فضای اینترنت دریابد که به طور معمول 
الیه های نمــک و نفت در نزدیکی هم قــرار دارند؛ 
جالب توجه این که قرار اســت چند چاه نفت که در 

مخزن سد چم شــیر قرار خواهند گرفت، در مرحله  
آبگیری بســته شــود. یعنی دریاچه  سد در بستری 
شــکل خواهد گرفت که در زیر آن الیه های نفت و 
نمــک قرار دارد! با توجه به این که یک کشــاورزی 
کمیتی و کم بازده در باال و پایین ســاختگاه این سد 
رواج دارد کــه باید کیفیت و تولید در واحد ســطح 
آن ارتقا یابد و نه مصرف آِب آن، مشــخص است که 
مسأله، مدیریت آب برای کشاورزی پایدار نیست و در 
درجه  نخست تولید برق مورد نظر است. باید تحقیق 
شود که آیا چینی ها )یا دیگران( قصد چه استفاده ای 
از برق در آن منطقه را دارند )اســتخراج بیت کوین، 
فــرآوری محصوالت معدنی، یا...؟( چرا در تولید برق 
از آفتاب سرمایه گذاری نمی کنند؟ چرا برای افزایش 
بازده نیروگاه های فرسوده تالش نمی شود؟ چرا برای 
کاهش مصرف در شــهرها و صنعت چاره اندیشــی 
نمی شــود؟ توجیه دیگری که برای ســاخت ســد 
چم شیر آورده اند، توسعه  گردشگری است. در جایی 
که به علت مشــکالت سیاســت خارجی، از درصد 
کوچکی از ظرفیت های فرهنگی و طبیعی کشور هم 
برای جلب گردشــگران خارجی استفاده نمی شود، و 
هتلی که پیش از انقالب در کنار دریاچه  سد امیرکبیر 
ساخته شــده بود، سال ها پیش )به درستی( به خاطر 
آلوده ســازی آب و مسایل دیگر تخریب شد، توسعه  
گردشــگری با ساخت سد در کجای این معادله قرار 
می گیرد؟! آیا جاذبه  طبیعِت کم مانند زاگرس ناچیز 
اســت که با سازه  زمخت سد و تأسیسات جانبی آن 
می خواهند گردشــگر جلب کنند؟! تردیدی نیست 
که غرض طراحان این ســد از »توسعه  گردشگری« 
صرف بخش دیگری از منابع بانکی کشــور یا حتی 
پول فاینانس برای شهرک سازی و ساخت ویال است.

باتوجــه به نکته های بــاال و با اســتناد به اصل 
یکصدوپنجاه وســوم قانون اساســی کــه می گوید: 
»هرگونه قرارداد که موجب سلطه  بیگانگان بر منابع 
طبیعی و اقتصادی و فرهنگ و ارتش و دیگر شئون 
کشور گردد، ممنوع است« و اصل پنجاهم که هرگونه 
فعالیت  اقتصادی را که موجب تخریب جبران ناشدنی 
محیط زیســت شود ممنوع دانســته، ضرورت دارد 
دستگاه های مسئول مانع آبگیری سد چم شیر شوند 
و به پرونده  قرارداد مربوطه رسیدگی کنند و آن را در 

معرض افکار عمومی قرار دهند.
*کنشگرمحیطزیست
منبع:خبرآنالین

وضعیت ساختمان آوار شــده متروپل مصداق 
بارزی اســت از شــرایط بحرانی، لذا الزم اســت 
ســازمان مدیریت بحران و سایر ارگان های ذیربط 
به قید فوریت به دفع خطــرات قریب الوقوع این 

نماد سوء مدیریت شهری اقدام کنند.
تماس برخی دوستان و خویشان از آبادان راجع 
به وضعیت خطرناک و بحرانی ســاختمان متروپل 
حکایت از آن دارد که اهالی ساختمان های مجاور 
متروپل )که به معنای اکمل کلمه آن را باید نماد 
عینی معضل مدیریت شــهری و شهرسازی کشور 
نامید( از ترس جانشان مدتی است محل سکونت و 
کار خویش را رها کرده، چشم انتظار اقدام شهرداری 
آبادان در دفع ضرر و ایمن ســازی محیط پیرامون 
متروپل هستند، غافل از اینکه پیشتر با مهم ترین 
اقدام برخی مدیران در مواجهه با بحران هایی مانند 
ریزگردها یا آلودگی هوا در توسل به تغییرات جوی 
و پدیده های طبیعی آشنا شده، به چشم دیده و به 
گوش شنیده اند که حضرات به عوض اقدامی موثر 
برای دفع آلودگی هوا و... چشم انتطار وزیدن باد و 
نسیم صبحگاهی بوده بلکه هوای آلوده پاک شود 
و ریزگردها متــواری! یا در نهایت گزارش کرده اند 

مقصر حادثه مرده است!!
خردادمــاه گذشــته نمونه بارز ُفقــد درایت و 

کارآمدی مدیریت شهری- شهرداری به فجیع ترین 
شــکل ممکن به ســمع و نظر همگان رســید و 
حاصلش داغ دار شــدن خانواده ها و به یغما رفتن 
مال و اموال مردمی شــد که قــرار بود در متروپل 
کســب روزی کنند و نانی به کف آرند، صد حیف 
که در عوض این تمنای ساده جان شیرین دادند و 
سرمایه یک عمرشان زیر خرمن ها خاک دفن شد.

در همین راستا بر آن شدم تا مستند به قوانین 
شهرســازی و چگونگــی مدیریت بحران کشــور 
و.... یادداشــتی حقوقی قلمی کنــم بلکه آنان که 
خودشــان را به خواب زده اند بیدار شــوند! هنوز 
کلمات یادداشــت کنار هم قطار نشــده بود که با 
خودم گفتم؛ بنده ساده دل خدا کجای کاری؟!چه 
توقع بی جایــی داری؟ حضراتی که با صدای آوار 
شــدن ســاختمان و شــیون و زاری زنان بیوه و 
فرزندان یتیم و مادران داغ دیده بیدار نشــده اند! 
چطور ممکن اســت با چند سطر تذکر حقوقی از 
خواب غفلت و بی خالی بیدار شــوند؟! مگر ندیدی 
مهم ترین اقدام ایشان پس از فاجعه متروپل چند 
مصاحبه رســانه ای آن هم نه بــرای عذرخواهی و 
اقرار به پذیرش تقصیر و اشــتباه بلکه برای پاس 
دادن تقصیرها گردن کسانی بود که از قضا یا مرده 

بودند یا ...
لــذا به احترام وقت و زمــان مخاطبان عزیز از 
نــگارش مطلب حقوقی و تشــریح مقررات حاکم 
بر ســاختمان های ناایمن و مصوبه ای موصوف به 
قانون تشکیل ســازمان مدیریت بحران کشور که 

در فصل چهارمش شهرداری ها مکلف شده اند، در 
چارچوب وظایــف و ضوابط محوله عمل نموده به 
سازمان بحران گزارش دهند منصرف شدم، چراکه 
اگر در خانه کس اســت یک حرف بس است و آن 
یک حرف اینکه مدیران محترم شــهری عنقریب 
اســت که متروپل مجدد قربانی بگیرد )همانطور 
که پیشتر و دو ســه ماه پس از آوار شدن، مجدد 
قربانی گرفــت( و دفع ضرر و پیشــگیری از بروز 
حادثه عالوه بر تکلیِف قانونی، امری است اخالقی 
و شرعی که شما مدیران! مسئول مستقیم چنین 

تکلیفی هستید.
عالوه براینکه مالکین واحدهای تخریب شــده 
متروپل و سایر مالکین این بنای ویران شده دارای 
حقــوق مالکانه و... هســتند، ســاکنین و مالکین 
واحدهای ساختمان های مجاور متروپل نیز دارای 
حقوق مکتســبه ای هستند که شــرایط حاکم بر 
موقعیت ســاختمان متروپل مدت هاســت سبب 
تضییع حقوق ایشــان شده است. لطفا امر بر شما 
مشتبه نشود که چون مردم نجابت کرده و سکوت 
اختیار کرده اند شــما با تکلیفی مواجه نیســتند، 
کافی اســت کمی به چشــمان مبارکتان سختی 
داده اطراف و پیرامــون خویش را با دقت بنگرید 
بلکه با تکالیف شرعی-قانونی خویش بیشتر آشنا 
شده تا خدای ناکرده شاهد فاجعه ای شبیه به آنچه 

چندماه پیش رخ داد، نشویم.
*وکیلدادگستری
منبع:خبرآنالین

مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور گفت: با هدف 
زمینه ســازی برای برگزاری انتخابات باشکوه در سال 
آینده، به صورت هفتگی نشست های تخصصی استانی 
تشکیل می شود. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع 
رسانی وزارت کشور، محسن اسالمی در آیین افتتاحیه 
سالن شهید سلیمانی ستاد انتخابات کشور که با حضور 
محمدرضا غالمرضا معاون سیاسی وزیر کشور و مدیران 
ارشد انتخابات استان خراسان شمالی برگزار شد، این 
مطلب را مطرح کرد. مدیــرکل دفتر انتخابات وزارت 
کشــور در بخش دیگری از صحبت های خود به مقوله 

اهمیت انتخابــات در منظومه فکری و گفتمانی نظام 
جمهوری اسالمی ایران اشــاره کرد و گفت: انتخابات 
بستری مطمئن برای تحقق مردم ساالری دینی است 
و وظیفه همه ما به عنوان مجریان این امر خطیر، فراهم 
ســازی هر چه قوی تر و با شکوه تر انتخابات و حضور 
آحاد جامعه در آن است. اســالمی افزود: برنامه ریزی 
وزارت کشــور در موضوع انتخابات، ارتقای مشارکت 
مردم اســت و در این خصوص باید از همه ظرفیت ها 
برای تحقق این امر مهم بهره گیریم. وی با اشــاره به 
تالش ها و اقدامــات صورت گرفته در مجموعه وزارت 

کشور برای برگزای انتخاباتی سالم، منظم و قانونمدار 
در کشور، گفت: الیحه جامع انتخابات با امضای مقام 
عالی وزارت تقدیم معاون اول ریاســت جمهوری شده 
اســت و انتظار می رود با تایید نهایــی این الیحه در 
هیات دولت و مجلس شــورای اسالمی بتوانیم برنامه 
ریزی های الزم را برای برگزاری انتخابات صورت دهیم. 
مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور تصریح کرد: مالک 
اصلی در تدوین این الیحه، اعمال ۱۸ بند سیاست های 
ابالغی رهبر معظم انقالب اسالمی است که در مجمع 

تشخیص مصلحت نظام، مصوب شده است.

معاون گردشــگری کشور گفت: بخشی از طرح 
سامان دهی تعطیالت کشــور در قالب اصالح ماده 
۸۷ مدیریت خدمات کشــوری و بخشــی در سند 
تحول دولت پیگیری و در قالب الیحه ای توســط 
رئیس جمهور به مجلس شورای اسالمی ارائه شده 
اســت. به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی 
وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع 
دستی، علی اصغر شــالبافیان با اشاره به دو راهبرد 
توزیع زمانی و مکانی ســفر در راســتای توســعه 
گردشــگری داخلی، اظهار کــرد: معرفی مقاصد 
مکمل و جایگزین در ایام اوج سفر همچنین طرح 
با هماهنگی وزارتخانه های  سازمان دهی تعطیالت 
ورزش و جوانــان و آموزش و پــرورش، همچنین 
سازمان اداری  استخدامی کشور و معاونت حقوقی 
رئیس جمهوری در دستور کار معاونت گردشگری 

قرار گرفته است.
او با اشاره به پیگیری طرح ساماندهی تعطیالت 

با دو رویکرد استفاده بهتر از تعطیالت رسمی کشور 
برای رونق دادن به حوزه گردشگری و اضافه شدن 
یک روز به تعطیالت هفتگی، اظهار کرد: بخشی از 
ایــن ماموریت در اصالح ماده ۸۷ مدیریت خدمات 
کشــوری که در دســتور کار دولت قرار داشــت، 
پیگیری و نهایتا طی جلســات متعــدد در تاریخ 
۱۸ آبان ماه امسال توسط هیأت وزیران تصویب و 
توسط رئیس جمهور در قالب الیحه ای برای تصویب 

تقدیم مجلس شد.
معــاون گردشــگری وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی با بیان این که هدف 
طرح ســامان دهی تعطیالت در اصــالح ماده ۸۷ 
مدیریت خدمات کشــور محقق نمی شد، افزود: در 
ســند تحول دولت تکلیفی بــرای معاونت حقوقی 
رئیس جمهوری تعیین شــده بود که این فرصت را 
برای ما ایجاد کرد، بقیه اجزای طرح ســامان دهی 
تعطیالت در قالب تشکیل کارگروهی در دستور کار 

باید قرار بگیرد.
شالبافیان در توضیح اهمیت پیگیری این طرح 
بیان کرد: اجرای طرح ساماندهی تعطیالت می تواند 
فرصتی را برای ســفرهای کوتاه مدت به شهرها و 
روستاهای کم تر شناخته شده در اطراف شهرهای 
بزرگ فراهم کند. با توجه به این که در حال حاضر 
برخی شهرهای بزرگ تنها یک روز تعطیلی دارند، 

امکان برنامه ریزی چنین سفرهایی وجود ندارد.
او ایــن طرح را بــرای درون زا کــردن اقتصاد 
گردشــگری، مهم دانست و گفت: چنین سفرهای 
کوتــاه مدتی می توانــد به رونق کســب وکارهای 
منطقه ای همچنین معرفی مقاصد کم تر شــناخته 

شده و رونق گردشگری داخلی کمک  کند.
ســازمان امور اداری و اســتخدامی کشور ۱۸ 
آبان ماه ۱۴۰۱ از تهیه الیحه ای برای تعیین ساعت 
کاری و تعطیل کردن دو روز پایانی هفته، پنجشنبه 
و جمعه برای کارکنان سراسر کشور خبر داده است.

یادداشتیادداشت

خبر

خبر

محمدهادیجعفرپور*عباسمحمدی*

صفحه8

هم فدراسیون باخت، هم کی روش و هم تیم ملی!

 حذف تیم ملی از جام جهانی از دو زاویه فوتبالی و غیرفوتبالی

بازار خودرو در وضعیت رکود تورمی
صفحه5

قوهقضائیه:

شـبکه اراذل و اوباش 
مرتبط با رژیم صهیونیسـتی

 به اعدام محکوم شدند
صفحه2

صفحه11

صفحه6

صفحه9

همزمانباتدارکآنکارابرایحملهزمینیبهنیروهایکردقسدانجامشد

عقب نشینی آمریکا 
از مناطق هدف ترکیه در سوریه

همزمان با افزایش احتمال حمله زمینی ترکیه علیه شــمال سوریه، وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( از کاهش تعداد 
واحدهای گشت زنی مشترک با گروه مسلح موسوم به »نیروهای دموکراتیک سوریه« )قسد( در شمال سوریه خبر 
داد که مورد حمایت ارتش آمریکا است. به گزارش پایگاه خبری عربی ۲۱، سرتیپ پاتریک رایدر سخنگوی پنتاگون، 

با اعالم این خبر به خبرنگاران گفت:...

دبیرشورایعالیفضایمجازی:

فیلترینگ دو پلتفرم خارجی 
مساوی با تعطیلی اقتصاد دیجیتال نیست

انهدام یک شرکت هرمی 
در جنوب تهران


