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بندرانزلی
نوستالژیگلبارونزده

چه کلیــدواژه ای ســبزتر و دوست داشــتنی تر 
از نوســتالژی برای نوشــتن از بندرانزلی... بی هیچ 
امــا و اگری؛ حــس واال و قابل  احترام نوســتالژی و 
نوســتالژی گرایی، فی الذاته تداعی گر حس وحالی 
مثبت، روزگار خوب و ســال هایی لبریز از خاطرات 
شیرین و هیجانات عمیق و سطح و جنس تعامالت 
اخالقی تر و صمیمانه تر میان آدم هاســت و از این رو 
بسیار جذاب و دلنشــین می کند اما جدا از یکسری 
سطحی نگری ها و تعصبات رایج، واقعیت امر این است 
که هرگاه شــرایط موجود؛ بالفرض مثال: یک گروه 
موسیقی پرسابقه و معتبر، یک تیم فوتبال ریشه دار 
و محبوب و در سطحی وسیع تر یک جامعه شهری 
همچون بندرانزلی از جملــه زمینه های اجتماعی 
و... از دوران و شــرایط اوج فاصله بگیرد و دچار رکود 
و ایستایی شــود و دیگر ذهنیت و حس وحال خوش 
و مثبتی را به اهالی و عالقه منــدان- برخالف ادوار 
گذشــته- منتقل نســازد، اینجاســت که از اهرم 
حس برانگیز؟ یا مسکنی؟ موســوم به نوستالژی، در 
وسیع ترین و شدیدترین شیوه ها و شکل های ادبی، 
زبانی، حسی، عاطفی و... بهره برده می شود تا بلکه به 
یمن تمرکز بر آن گذشته های زیبا و واگویی خاطراتی 
توأم با بهروزی و امید و دلخوشی، تکدر خاطر عظیم 
ناشــی از این روزهای آکنــده از دروغ و نامردی و باز 
هم دروغ از بین که نمــی رود، الاقل تخفیف یابد و از 
آن احساســات عمیق و جاری نســبت به سال های 
دور و کم وکیف حیات اجتماعی و یک زندگی ساده 
و ایده آل بــرای التیام که چه عــرض کنم، حداقل 
تحمل پذیرکردن این زخم های نزدیک بهره گرفته 

شود. 
حال از مقدمه که بگذریم، در ارتباط با شهرستان 
بندرانزلی- به عنوان کم ارتفاع تریــن و پرباران ترین 
نقطه کشور- حس و باور نوستالژیک یادشده به گونه ای 
مضاعف در تقابل میان شرایط اجتماعی، اقتصادی و 
مهمتر فرهنگی بسیار ضعیف کنونی با پیشینه های 
فرهنگی- اجتماعی ارزشمندش جریان دارد. بیش از 
هر چیز عبارت قدیمی و نام آشنای بندرانزلی دروازه 
ایران و اروپا به ذهن می آید که حداقل از 100 ســال 
پیش و به اختصــار معرف ایــن فعال ترین بندرگاه 
شمالی کشور بوده است و حال دیگر تا حد یک شعار 
شبه ناسیونالیستی تنزل یافته و ماهیت و محتوایی 
خنثی و فاقد کارکرد و عینیت پیدا کرده است. کدام 
دروازه؟ کدام توسعه اقتصادی- اجتماعی؟ کدام تبادل 
فرهنگی؟ سال ها و دهه ها بندرانزلی- خلیج انزلی از 
طریق ارتباط کشتیرانی با روسیه-آذربایجان- باکو- 
آستاراخان و... پل ارتباطی میان جوامع و فرهنگ های 
این سو و آن سوی دریای خزر بوده است و پیرو مبادالت 
اجتماعی- فکری وسیع در آن برهه زمانی، خود شهر و 
جامعه انزلی در زمره نخستین بهره مندان از آرمان ها و 
اندیشه های نوین وترقی خواه اجتماعی- فرهنگی بوده 
است و موارد یادشده در کثرت برنامه های اجتماعی 
و تقــدم تأســیس ســازمان های اداری و کانون ها و 
انجمن های مردمی عینیت یافت و ابزار، فضا و عوامل 
فرهنگی- ارتباطی نوین چــون: مطبوعات و کتب و 
میل به مطالعه، سینما، تئاتر، انجمن های موسیقی، 
پســت، فرودگاه پدیدار گشــت و همه اینها بالطبع 
در ارتقا و پویایی جامعه موثر بوده و موجبات رشــد و 
توسعه فرهنگی را تا 4-3دهه پیش به طور محسوسی 
در بندرانزلی فراهم ساخته بود و زنده یاد دکتر فریدون 
آدمیت در ایــن زمینه در کتاب »فکر دموکراســی 
اجتماعی نهضت مشروطیت« می نویسد: »باید دانسته 
شود که نفوذ فکر دموکراسی اجتماعی در انزلی و رشت 
محسوس تر از همه شهرهای ایران بود.« حال با چنین 
پیشینه ای، متاسفانه ساختار اجتماعی راکد بندرانزلی 
در 4-3دهه اخیر در غالب زمینه ها پسرفت داشته و 
به عنوان یک نقطه غنی از لحاظ پتانسیل های طبیعی- 
اقلیمی و دارای ظرفیت های بالقوه و المان های متعدد 
و متنوع در زمینه جذب توریســت و گردشگر، پیرو 
ائتالف گفته و ناگفته و نوشته و نانوشته میان مسئوالن 
وظیفه نشناس و اهالی و تازه  واردین بی اعتنا، نتوانسته 
به رونق حیات اجتماعی اش همانند سال های آغازین 
قرن کنونی تا پایان دهه 50 تداوم بخشد. حال چند 

سوال مطرح است: 
- چرا به جــای عمران و آبادانــی و در یک کالم 
توسعه شــهر و مناطق پیرامونی اش، که قطعا در 
یک پروسه زمانی تعریف شده، به ریشه کن  شدن 
معضالتی چون بیکاری، فقر و ناهنجاری های فکری 
و فرهنگــی می انجامد و امنیــت اجتماعی و روح 
طراوت را به ارمغان می آورد، فقط و فقط برمی خوریم 
به عبارت پرطمطراق و عوام فریبانه و فاقد کمترین 
کارایی بــرای جغرافیا و جامعــه بندرانزلی تحت 
عنوان- منطقه آزاد انزلی- و کثرت ساخت وسازها 
و پروژه هــا و ســرمایه گذاری ها در این دخمه کور 
سیاســی که دقیقا در تضاد با نیازهــا و مطالبات 
مردمی طرح ریزی شده است؟ مگر نه این که وقتی 
از ویژگی های جغرافیایی مثال بندرانزلی در زمینه 
تأسیس منطقه ای موسوم به آزاد استفاده می شود، 
خود جامعه میزبان و بومی ها باید بیشتر از آن منتفع 
شــوند و در درازمدت منطقه آزاد برای شهروندان 
مزیت های اقتصادی- اجتماعی در بر داشته باشد؟ 

که واقعیت امر چنین نیست.
چرا کمترین توجهی به پاکســازی و زیباســازی 
نوارســاحلی بندرانزلی حدفاصل گلشن حسن رود 
تا انتهای کپورچال نمی شــود؟ و پس از اجحافات و 
غفلت های متوالی که نسبت به مرداب انزلی صورت 
گرفــت و از آن پهنه لبریز آرامــش و زیبایی، صرفا 
خاطراتی باقی ماند و دیگر هیچ، حــاال نوبت به نوار 
ساحلی اش رسیده و روند روزافزون آت وآشغال های 
رهاشــده در کنار دریا و هرچه نازیباترشدن ساحل 

دریای خزر. 

میز خبر

وضعیتاجرایطرحهایترافیکی
پایتختدرروزهایپایانیسال

ایسنا| شــهردار تهران اعــالم کرد که در 
روزهای پایانی  ســال تغییری در ســاعات و 
محدوده طــرح ترافیــک و زوج و فرد اعمال 
نخواهد شد و شهرداری دســت به اقداماتی 

نمی زند که برای مردم مشکل ایجاد شود.
محمدعلی نجفــی درباره وضــع ترافیک 
تهران در روزهــای پایانی  ســال گفت: »در 
این مورد جلســات مختلفی برگزار شده و با 
فرمانده راهور تهران هم در این زمینه صحبت 
کرده ایم. ما تمام تالشمان را برای روان سازی 
ترافیک می کنیم، اما توجه داشــته باشید که 
در اســفندماه تعداد ســفرها در شهر تهران 
بیشــتر می شــود و در نتیجه به طور طبیعی 

ترافیک هم افزایش می یابد.« 
او درباره این که آیا ممکن اســت ساعات و 
محــدوده اجرای طرح ترافیــک و زوج و فرد 
در روزهای پایانی  ســال بــه منظور مدیریت 
ترافیک تغییر کند یا خیر؟ ادامه داد: »چنین 
تصمیمــی نداریم و این تصمیمــات مگر در 
موارد اضطرار مانند آلودگی هوا یا یکی دو روز 
آن هم در صورت حاکم شــدن شرایط خاص 
در تهران اجرا شــده و در مواقــع دیگر اجرا 

نمی شود.« 
شهردار تهران با اشــاره به تردد شهروندان 
در اسفندماه گفت: »مردم در اسفندماه تردد 
زیادی برای خرید و انجام امور مربوط به نوروز 
و ... دارند و ما تمایل نداریــم که به محدوده 
زوج و فرد و مواردی دســت بزنیــم که برای 
مردم مشکل ایجاد کند و همان طور که گفتم 
تنها ممکن اســت برای آلودگــی هوا یا برای 
یکی دو روز که شرایط خاصی در تهران حاکم 

باشد چنین تصمیماتی گرفته شود.« 

رایزنیوزارتعلومبانظاممهندسی
دربارهاصالحعنوانبعضیمدارک

شهروند| وزیر علوم تحقیقات و فناوری از 
پیگیری این وزارتخانه برای اصالح نظر نظام 
مهندسی در مورد دوره ها و مدارک تحصیلی 

دارای عنوان تکنولوژی خبر داد.
»منصــور غالمــی« در صفحه شــخصی 
اینســتاگرام خود نوشــت: »همــکاران من 
پیگیر، اصالح نظر نظام مهندســی در مورد 
دوره ها و مــدارک دارای عنــوان تکنولوژی 

هستند.« 
او ادامــه داد: »در مورد عنــوان مدرک هم 
باید توجه داشت که این همان عنوان مندرج 
در دفترچه کنکور در زمان ورود به دانشــگاه 
اســت و قطعا امــکان تغییر وجــود ندارد. 
پس باید دنبــال اثبات توانایی ایــن گروه از 

دانش آموخته ها به نظام مهندسی بود.« 
تغییر قوانیــن مربوط به نظام مهندســی، 
و  دانشــجویان  از  بســیاری  اعتــراض 
و  ناپیوســته  کاردانــی  فارغ التحصیــالن 
فارغ التحصیالن رشته ها با پیشوند تکنولوژی 

را در ماه های گذشته به همراه داشته است. 
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نيره خادمي|  وســط آن همه کوه گرمازده و بعد از 
آن همه جــاده، کوهي با 50 هکتــار آهک خالص در 
50 کیلومتري نیکشــهر قد علم کرده است. دوراهي 
را که از جاده نیکشــهر استان سیســتان و بلوچستان 
رد کني، از نخل هاي ســبز کنار جــاده هم که بگذري 
چند کوه پیوســته را مي بیني به رنگ خاک روشــن. 
بیشتر از 15 سال قبل وقتي در دولت اصالحات مجوز 
بهره برداري از این کوه، از وزارتخانه صنعت و معدن آن 
زمان گرفته شد تصور ایجاد اشتغال براي 4 هزار نفر بود 
که بیش از 10 هزار نفــر را نان مي داد اما تا همین امروز 

هیچ کاري از پیش نرفته است. 
20 ســال قبل به تازگي روند خشکسالي و به قولي، 
روند کاهش نزوالت آسماني در سیستان و بلوچستان 
شروع شده بود. رودخانه هیرمند چند سالي بود که به 
روي کشــاورزان این استان بسته شده بود، دیگر فرقي 
نمي کرد که جنوب اســتان یا شــمال و مرکز استان 
خشسکالي کم کم روي زشــت خود را به مردم نشان 
داد، ســفره هاي آب هاي زیر زمیني خالي شد و دست 
کشاورزان هم خالي تر ماند. نرخ بیکاري در این استان 
از اواســط دهه 70 تا  ســال 84 به 11 درصد رســید و 
تا همین حاال هم به بیش از دو برابر آن رســیده است. 
سرمایه گذاري روي کوه سیمان یا کوه آهک هم از همان 
زمان بر سر زبان ها افتاد تا بخش کوچکي از بیکاري را 
جبران کند. کوه به ثبت رسید، مجوز بهره برداري را هم 
گرفتند اما بعد افتاد مشکل ها. مردم و محلي ها، بخشدار 
یا دهیاران منطقه نیکشــهر حاال معتقدند که صاحب 
پروانه و مجوز برداشت تمایلي به سرمایه گذاري براي این 
کارخانه ندارد: »آنها به دنبال سود هستند و مي خواهند 
اینجا برایشان صرفه اقتصادي داشته باشد اما احتماال 
این کارخانــه در بلندمدت بازدهي خواهد داشــت.« 
اینها را هوتي، دهیار دهســتان چاهان به »شهروند« 
مي گوید: »ما اینجا مشکل اشــتغال داریم و جوان ها 
بیکارند. هر سال در فصل برداشت محصوالت کشاورزي 
در اســتان هایي مثل اصفهان، جوان هاي زیادي از این 
منطقه مجبور به مهاجرت فصلي اند تا براي برداشــت 
محصول در شهرهاي دیگر کارگري کنند در حالي که 
اگر این کارخانه راه اندازي مي شــد، حداقل بخشي از 

مشکل بیکاري منطقه حل مي شد.« 
صاحب مجوز، لغو مجوز شود 

در سال هاي قبل چندین بار مسئوالن و نمایندگان 
مجلس ازجمله محمدسعید اربابی، نماینده ایرانشهر 
براي صحبت در باره کوه ســیمان، به منطقه آمده اند، 
حرف ها ردوبدل شــده است اما هیچ کدام به پاي عمل 
نرسیده است. محمد بلوچي زهي، بخشدار نیکشهر هم 
در این باره به »شهروند« مي گوید: »کوه سیمان با هدف 
اشتغالزایي در دولت اصالحات به ثبت رسید اما تالش ها 
براي اشتغالزا کردن آن، بي نتیجه ماند و چند وقت قبل 
هم شنیدیم که صاحب مجوز قصد فروش مجوز را دارد. 
به نظر مي رسد بیشــتر از اینکه هدف او اشتغال باشد، 
سودزایي پروژه مورد توجه اوست و به همین دلیل هم 
دست نگه داشته است. ما چندین بار از سوي بخشداري 
پیگیر ماجرا شــدیم اما ایشــان نمي خواهند ریسک 
ســرمایه گذاري را بپذیرند و حتي بهانه آورده است که 
محل این کوه به چابهار دور اســت. همه اینها در حالي 
است که کوه سیمان تنها 400کیلومتر با چابهار فاصله 
دارد. مسافت بهانه است چون از اینجا خیلي راحت تر 
مي شــود از طریق دریا، ســیمان را به پاکستان صادر 
کرد.« او هم البته یکي از مســئوالني است که از سوي 
پیمانکار، این پرونده را پیگیري کرده است: »پیمانکار 
اصال تمایلي به ســرمایه گذاري ندارد، یک بار هم کار با 

شراکت را پیش کشید بنابراین ما هم چند سرمایه گذار 
از همین منطقه و کشــورهاي حاشیه خلیج فارس به 
او معرفي کردیم اما ایشــان گفتند که میزان سرمایه 
آنها بسیار کم اســت.« بلوچي زهي حرف هاي خود را 
اینطور تکمیل مي کند: »وقتي ایشان عالقه اي به ادامه 
 کار و اقدام براي بهره برداري ندارد، باید لغو مجوز شود 
چرا که نزدیک به 20 سال مجوز داشته است، زماني که 
براي سرمایه گذاري، زمان کمي نبوده است.« او معتقد 
اســت که مجوز برداشــت از این کوه یا باید به شخص 

دیگري واگذار شــود یا وزارتخانه 
مستقیما اقدام کند: »ما نمي گوییم 
که ایــن کارخانه کامال مشــکل 
اشــتغال اینجا را حل مي کند اما 
حداقل بخشــي از این مشکل را 
کمتر خواهد کرد. جز اشــتغال 
حتما در توســعه روســتاها در 
حوزه نیکشهر و دهستان چاهان 
با حدود 11 هــزار نفر جمعیت، 
تاثیرگذار خواهد بــود.« به گفته 
بخشدار نیکشهر، درحال حاضر 
15روستا در حاشیه این کوه قرار 
دارد و با ذخایري که در آن موجود 
است حتما قابلیت خوبي براي این 
منطقه خواهد داشت: »بنابراین 

اگر همچنان کسي حاضر به سرمایه گذاري براي کوه 
سیمان باشد همه مسئوالن محلي استقبال مي کنند. 
سیماني که از اینجا به کشورهاي حاشیه خلیج فارس 
ترانزیت خواهد شد با توجه به مسافت ما با این کشورها 
بسیار به صرفه تر است در حالي که سرمایه گذار قبلي 

اعالم کرده که کار در اینجا مقرون به صرفه نیست.«
 4 هزار نفر به طور غير مستقيم

 مشغول به كار خواهند شد
همانقــدر کــه مســئوالن محلــي معتقدند که 
ســرمایه گذار در اجراي طــرح و برنامه خــود براي 
بهره برداري از کوه سیمان کوتاهي کرده است، بهروز 
فرجي، صاحب مجــوز بهره برداري از کوه ســیمان 
نیکشهر هم در گفت وگو با »شــهروند« آنهارا مقصر 
دانست. او که از 30 سال قبل در حوزه صنعت و معدن 
فعالیت دارد، معتقد اســت: »کوه ســیمان، به طور 
مستقیم حداقل 500نفر را وارد بازار کار خواهد کرد 
و از همین میزان با فــرض یک خانواده 5 نفري، بیش 
از 2 هزار و 500 نفر از آن نان مي خورند اما به طور غیر 

مســتقیم حدود 4 هزار نفر در آن جا مشغول خواهند 
شد، به این معنا که بیش از 10 هزار نفر از آن نان خواهند 
برد. خروجي هر پاکت سیمان جز کارگران کارخانه، در 
اشتغال کارگر ساختماني و حتي بنکدار هم تاثیرگذار 
خواهد بود.« فرجي گفت: »انگیزه من هم در وهله اول 
ایجاد اشتغال است اما در کنار آن، حتما باید منابعي 
که صرف مي شود بازگشت داشته باشد، در حالي که 
هیچ کدام از بانک ها و مسئوالن براي ارایه تسهیالت 
مالي کمک نکردند.« او درباره مراحل کار هم توضیح 
داد: »کوه آهــک در آن جا آماده 
است و ما براي استخراج و تبدیل 
آن به سیمان، به دستگاه خردکن 
نیاز داریم بنابراین روند کار خیلي 
سخت نیست و اگر سرمایه گذاري 
شود حتما مقرون به صرفه است 
حتي در کوتاه مدت.« این فعال 
حوزه معدن معتقد است که برخي 
باندبازي ها مانــع راه اندازي این 
کارخانه شــده است: »در صورت 
راه اندازي یک کارخانه ســیمان، 
احتمــاال بازار صــادرات که تا به 
حال در دست عده معدودي بوده، 
کمي از دستشــان خارج خواهد 
شد و آنها هم به این موضوع روي 
خوشي نشان نمي دهند. درحال حاضر 150کارخانه 
سیمان در کشور وجود دارد که 135 مورد آن با شراکت 
»شستا« زیر نظر تامین اجتماعي اداره مي شود.« به 
گفته او، عوامل استانداري و فرمانداري، براي راه اندازي 
این کارخانه هیچ حمایتي از او نکرده اند: »هنوز هم اگر 
بانک ها براي سرمایه گذاري مشارکت کنند و حاضر 
به خرید سهام شرکت باشــند، حتما از راه اندازي آن 

استقبال مي کنم.«
 کوه سیمان مجوز برداشت روزانه 3 هزار تن را دارد 
که فرجي درباره آن توضیح مي دهد: »این کوه حدود 
50 هکتار آهــک دارد که با افــزودن ترکیبات آهن، 

مي توان آن را به سیمان تبدیل کرد و تا بیش از 50 سال 
هم قابلیت بهره برداري از آن وجود دارد.«

بهره بردار؛  ارزیابي مالي درستي ندارد
فرجي، صاحــب مجوز کوه ســیمان درباره میزان 
ســرمایه گذاري براي راه انــدازي کارخانه هم نظرات 
جالبــي دارد: »اگــر همان زمــان دریافــت مجوز 
مي خواســتیم ســرمایه گذاري کنیم، 350میلیارد 
تومان سرمایه مورد نیاز بود اما حاال سرمایه مورد نیاز 
یک هزار میلیارد تومان اســت.« این حرف ها البته با 
واکنش تند نادر میرشکار، مدیرکل صنعت، معدن و 
تجارت استان سیستان و بلوچستان روبه رو شد، چراکه 
او معتقد است صاحب مجوز ارزیابي درستي از هزینه ها 
ندارد: »راه اندازي چنین کارخانه اي درحال حاضر 300 

میلیارد تومان هزینه دارد.«
مجوز بهره بردار لغو شده است

مدیــرکل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
سیستان وبلوچستان معتقد است که بهره بردار در دهه 
گذشته هیچ اقدامي براي سرمایه گذاري، اخذ زمین 
موردنیاز، گرفتن امتیازات آب و تجهیزات نکرده است: 
»اصوال جواز تاسیس چنین کارخانه اي ساالنه براساس 
پیشرفت کار تمدید مي شــود اما چون در طول این 
چند سال هیچ اقدامي انجام نشده مجوز لغو شده است. 
سرمایه گذار به دلیل مشکالت مدیریتي قادر به انجام 
کار نبوده اســت.« به گفته میرشکار، کسي که مجوز 
بهره برداري دارد حتما باید براي اجراکردن آن، طرح 
توجیهي داشته باشد و نحوه ســرمایه گذاري را اعالم 
کند: »در ابتدا بایــد کار را تا حدي جلو ببرد تا بانک ها 
تمایل به سرمایه گذاري داشته باشند اما وقتي متقاضي 
دنبال اجراي طرح نباشد از دیگران چه توقعي دارید.« او 
در پاسخ به این انتقاد که مقامات استاني هیچ حمایتي 
از طــرح نکرده اند، گفت: »حتما با توجه به مشــکل 
اشتغال اســتان، براي ما هم این اقدام اهمیت دارد اما 
متقاضي تاکنون هیچ پیگیري نداشته است بنابراین از 
نظر ما و قانون این طرح، باطل است.« میرشکار این را 
هم گفت که با توجه به فعالیت چند کارخانه سیمان در 
اطراف نیکشهر، بهره برداري از کوه سیمان خیلي هم در 
اولویت ها نیست: »ما از هرگونه سرمایه گذاري براي این 
کوه سیمان استقبال مي کنیم اگر چه هنوز هم اولویت 
با صاحب مجوز و گروه قبلي است که در صورت تمایل 

حتما با آنها همکاري خواهد شد.«
کوه ســیمان در اســتان سیستان وبلوچستان و 
50کیلومتري نیکشهر قرار دارد که در دولت اصالحات 
مجوز برداشــت آن، براي شخص حقیقي صادر شده 
اســت. گفته مي شــود که بهره برداري از این کوه بر 
اشتغال، زندگي و معیشت مردم 15روستاي همجوار 
آن تاثیر خواهد گذاشــت، آن هم در شــرایطي که 
خشکسالي در سال هاي گذشته، بیشترین فرصت هاي 
کشاورزي و اشــتغال را از مردمان این منطقه گرفته 
است. طبق آمارها نرخ بیکاري این استان در  سال 95 
به 26 درصد رسیده است در حالي که روند بارش ها هم 
همچنان نزولي است مثال در  سال 95 میزان بارندگي 
در زاهدان، 56.3 درصد نســبت به سال قبل، کاهش 

یافته است. 

در صورت بهره برداري از كوه سيمان نيكشهر، فرصت اشتغال براي 4 هزار نفر به طور غير مستقيم فراهم خواهد شد

كوهآمادهاشتغالزاییدربلوچستان
 صاحب مجوز بهره برداري از كوه سيمان: مسئوالن استاني براي سرمایه گذاري، همراهي نكردند

 بلوچ زهي، بخشدار نيكشهر: پيمانكار تمایلي به كار ندارد

مدیر كل صنعت، 
معدن و تجارت استان 
سيستان و بلوچستان: 

جواز تاسيس چنين كارخانه اي 
ساالنه براساس پيشرفت كار 

 تمدید مي شود اما چون
  در طول این چند سال 
 هيچ اقدامي انجام نشده

 مجوز لغو شده است
  از هرگونه سرمایه گذاري براي 

كوه سيمان استقبال مي كنيم

|  سروش ملت پرست  |  

شهر

ایلنا| رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
شهرداری تهران با هشــدار نسبت به فرونشست و 
فروریزش زمین در پایتخت می گوید: مدام درحال 
رصد هســتیم که در جایی با فروریزش آنی مواجه 

نشویم.
احمد صادقی با اشــاره به وجود خطر فرونشست 
و فروریزش در شــهر تهران به تفاوت این دو گفت: 
»فرونشست زمین دشت های جنوب غربی تهران 
را تحت تأثیــر خود قرار می دهــد و پدیده ای غیراز 
فرونشســت نیز به نام فروریزش وجود دارد که در 

داخل شهر اتفاق می افتد.« 
او ادامه داد: »پدیده فروریزش به علت جنس خاک 
تهران و اتفاقاتی است که زیر زمین می افتد. عواملی 
همچون ترکیدگی لوله یا آب های ســرگردانی که 
تکلیفشان مشخص نیست، در ایجاد خطر فروریزش 
نقش دارند. یکی دیگر از دالیل فروریزش زمین تغییر 
مسیر قنوات تهران است، در نتیجه این تغییر مسیر 
حفره هایی در زمین به وجــود می آید که احتمال 
فروریزش آنی را ایجاد کرده و باید به این نکته توجه 
شود که این جدای از مبحث فرونشست دشت های 
جنوب تهران اســت.«  صادقــی در واکنش به این 
ســوال که خطر فروریزش در چه نقاط و مناطقی از 
پایتخت وجود دارد؟ گفــت: »مکان این فروریزش 
مشخص نیست، شاید در بخشــی از تهران به علت 
ترکیدگی و فرسودگی لوله ها آب نشت کرده باشد و 
این نشت آب موجب فروریزش و نشست زمین شود. 
در همین راستا دستورالعملی به همه مناطق ارسال 
شده اســت.«  رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شهر تهران در ادامه به اقدامات این سازمان در 
راستای کاهش خطر فروریزش زمین در سطح شهر 
اشاره کرد: »بر اساس این دستورالعمل هر عالیمی 

همچون ترک در معابر رصد می شــود و اگر نیاز به 
اسکن زیر زمینی باشد، این کار را انجام می دهیم، در 
هر صورت مدام درحال رصد هستیم که در جایی با 
فروریزش آنی مواجه نشویم. البته فروریزش زمین در 
منطقه شهران تهران اتفاق خیلی خاص و علی حده 

بود.« 
او گفت: »اما فرونشســت زمین بــه دلیل عدم 
استفاده صحیح از منابع آبی و برداشت بیش از حد 
و بی رویه از چاه ها و قنوات شــهر تهران اســت. در 
نتیجه این برداشــت بی رویه چاه ها و قنوات به مرور 
زمان خشک شده و حفره ها پر می شوند و فرونشست 

زمین را رقم می زند.« 
صادقی در واکنش به این که گفته می شــود هیچ 
نقشه ای از لوله کشی آب و فاضالب در تهران وجود 
ندارد، این اظهارات را تکذیب کرد و گفت: »نقشه آب 
و فاضالب تهران موجود بوده و به روز است و هر یک 
از سازمان ها نقشــه GIS خود را تهیه کردند و در 
طرح جامع نیز همه شــریان های حیاتی بارگذاری 
شــده اســت.«  او ادامه داد: »با این حال بعضی از 
شریان های حیاتی به علت عمر زیاد فرسوده شده اند، 
همچنین به علت برداشــت بی رویــه از قنات های 
پایتخت احتمال فروریزش در داخل شــهر تشدید 
می شود و احتمال دارد بعضی از قنوات بی آب شده 
باشــد و این حفره ها در طول سنوات اخیر پر شده و 

احتمال نشست زمین را افزایش دهد.« 
رئیس سازمان پیشــگیری و مدیریت بحران در 
پایان درباره نقش مترو در تشــدید خطر فروریزش 
زمین گفــت: »معموال در نقاطی که شــریان های 
حیاتی به ویژه لوله های آب و فاضالب فرسوده اند و 
مکان هایی که عملیات ساخت وساز به قنات ها آسیب 

رسانده اند در معرض تهدید بیشتری قرار دارند.« 

رئيس سازمان پيشگيری و مدیریت بحران شهرداری تهران خبر داد:

فروریزشزمیندركمینپایتخت
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