
غافلگيري برخي مسئوالن در برف اخير گيالن 
را مي توان يک غافلگيري ماقبل تاريخي دانست 
زيرا در حالي كه ماهواره هاي هواشناسي از يک 
هفته قب�ل از بارش يک متري ب�رف در گيالن و 
مناطق غربي كش�ور خبر داده بودند، مسئوالن 
كش�وري و محلي از بارش برف پيش بيني شده 
غافلگير ش�دند! اين غافلگيري ماقبل تاريخي 
موجب شد، صدها دستگاه خودروي شخصي و 
مسافربري در جاده رشت - قزوين زير بارش برف 
دفن شوند و شرايط قابل كنترل و قابل پيش بيني 
به واس�طه اهم�ال در برنامه ري�زي و بي تفاوتي 
محض مسئوالن نسبت به اوضاع و احوال مردم به 
شرايطي بحراني تبديل شود. حاال عالوه بر مردم 
رشت، مسافراني كه طبق معمول براي گذراندن 
تعطيالت راهي سواحل ش�مالي شده بودند هم 
در راه مانده اند و آب، ب�رق و گاز و اينترنت قطع 
شده است. بارش برف و بهمن در گيالن تاكنون 
هفت كش�ته برجاي گذاشته اس�ت. بعدازظهر 
روزگذشته با عادي تر شدن اوضاع و كاسته شدن 
از برودت هوا، رؤساي سازمان هاي برنامه و بودجه 
و مديري�ت بحران ب�ه منظور بررس�ي وضعيت 
گيالن بعد از بارش برف وارد اين اس�تان شدند. 
اين نخستين باري نيست كه مسئوالن كشورمان 
در برابر حوادث قابل پيش بيني غافلگير مي شوند! 
سيالب ابتداي امسال هم با وجود آنكه از چند روز 
قبل از سوي سازمان هواشناسي پيش بيني شده بود، 
مسئوالن را غافلگير كرد؛ اين غافلگيري در حادثه 
سيالب اخير در نقاط جنوب و جنوب شرقي كشور 
دوباره تكرار شد و س��يل پيش بيني شده سيستان 

ش��رايط اين منطقه را اضطراري كرد و ويرانه هاي 
متعددي بر جاي گذاشت. حاال نوبتي هم كه باشد 
نوبت غافلگيري مسئوالن از بارش برف است! برفي 
كه دس��ت كم از حدود يك هفته پيش، پيش بيني 
شده بود و در كنار هشدار س��ازمان هواشناسي در 
رسانه ها، س��طح پايين ترين صفحات و كانال هاي 
شبكه هاي اجتماعي هم درباره آن اطالع رساني كرده 
و هشدار داده بودند. با وجود اين مسئوالن به رسم 
هميشه آنچنان از بارش برف در گيالن غافلگير شدند 
كه اين غافلگيري  وضعيت را در اين منطقه بحراني 
كرد. به گفته سخنگوي سازمان اورژانس ۷۸نفر در 
پي ريزش بهمن و حوادث ناش��ي از بارش برف در 
استان گيالن مصدوم شده اند. در چنين شرايطي آن 
طور كه اهالي محلي به خبرنگار »جوان« مي گويند 
سازمان هاي امدادي هم به درستي به وظيفه خود 
عمل نمي كنند. يكي از محلي ها مي گويد: »ماشين 
برف روب راهداري كنار جاده ايس��تاده بود و كاري 
نمي كرد. وقتي اعتراض كرديم كه بيا و كمك كن، 
راننده به ما پاسخ داده كه بايد از ستاد مديريت بحران 

دستور بدهند!« 
 هشدار هواشناسي 

اداره كل هواشناسي استان گيالن در اطالعيه اي كه 
روز شنبه صادر كرد، از ورود سامانه سرد و بارشي از 
روز يك شنبه و بارش شديد برف به اندازه ۲۰ تا ۸۰ 
سانتي متر طي روزهاي دوشنبه و سه شنبه در استان 
گيالن خبر داد و از ستاد مديريت بحران خواست تا 
تمهيدات الزم براي مقابله با هرگونه بحران احتمالي 
اتخاذ و پيش بيني كند. بر همين اساس گويا جلسه 
ستاد مديريت بحران استان هم تش��كيل شد، اما 

خروجي آماده باش و جلسه اضطراري برگزار شده، 
انس��داد راه ها و قطعي آب و برق بيش از ۲۲۰ هزار 
مشترك شهري و روس��تايي و فوت هفت نفر است 
كه با بارش برف يك متري از قبل پيش بيني ش��ده 

اتفاق افتاده است. 
همه اين حوادث بيانگر ناتواني سازمان هاي درگير 
همچون س��ازمان هواشناس��ي، نيروي انتظامي و 
سازمان هاي خدماتي و امدادي است. اين واقعيت 
وقتي بيشتر خودنمايي مي كند كه حوادث سال هاي 
قبل را مرور كنيم و بدانيم مش��ابه همين اتفاق در 
سال هاي ۸۳، ۹۲ و حتي ۹۶ هم رخ داده است، اما 
تكرار اين حوادث موجب نش��ده تا زيرساخت هاي 
منطقه متناس��ب با وضعي��ت اقليم��ي آن فراهم 
شود. انگار دس��تگاه هاي مسئول در حوزه مديريت 
بحران نه بلند هس��تند از بحران پيشگيري كنند و 
نه با وجود تكرار تجربه هاي مشابه مديريت بحران 

را مي آموزند. 
 اوضاع بحراني در گيالن 

برفي كه از غ��روب روز يك ش��نبه از مناطق غربي 
اس��تان گيالن آغاز و در روز دوشنبه و سه شنبه به 
مناطق مركزي و شرقي اس��تان رسيد، بيش از ۵۰ 
شهر و بسياري از روس��تاهاي گيالن را درگير كرد 
و براساس گزارش هواشناس��ي گيالن ارتفاع برف 
در مناطق جلگ��ه بين ۴۰ تا يك مت��ر و در مناطق 
كوهس��تاني و دامنه ها حتي به دو متر نيز رس��يد. 
در اين ميان انس��داد محورهاي امامزاده هاش��م به 
رشت، سراوان به فومن و گير افتادن صدها نفر طي 
۲۴س��اعت در اين مناطق و همچنين بسته شدن 
محورهاي اسالم به خلخال، آستارا به اردبيل، ديلمان 

به علت بارش ش��ديد برف و كوالك تنها بخشي از 
مشكالت بارش برف در گيالن بود. 

سرهنگ شرافتي، جانشين پليس راه راهور ناجا اوضاع 
جاده هاي گيالن را اين گونه توصيف مي كند:»اوضاع 
جاده هاي گيالن به خصوص از امامزاده هاشم تا شهر 
رشت بحراني است، به طوري كه اين جاده به دپويي 
از خودروها در ميان برف تبديل ش��ده است و افراد 
زيادي در اين جاده گرفتار ش��ده اند.« وي در پاسخ 
به چرايي مسدود نشدن جاده ها با وجود پيش بيني 
هوا مي گويد:»وضعيت تا ساعت ۴ بامداد عادي بود، 
اما ناگهان در يك بازه زماني بين يك و دو ساعت برف 
شديدي در اين محور شروع به باريدن كرد، به طوري 
كه در مسير هاي قزوين به رش��ت در جاده قديم و 
بزرگراه براي مسافران و رانندگان مشكالتي را ايجاد 

كرد و باعث شد رانندگان در جاده گرفتار شوند.«
به گفته وي، گزارش هاي مأم��وران پليس در مبدأ 
مسدود شدن جاده حكايت از اين دارد كه مسافران 
و شهروندان با توجه به مسدودي جاده اصرار زيادي 
دارند، وارد جاده و بزرگراه ش��وند و گاهي هم ديده 
مي شود كه به دس��تورات مأموران توجهي ندارند! 
اين اظهارات در حالي اس��ت كه پليس همواره ساز 
و كارها و ابزاري براي واداش��تن مردم به تمكين از 
توصيه هايش دارد و اگر نتواند در حوزه برقراري نظم 
و امنيت نقش آفريني داشته باشد، تفاوت نيروهاي 

پليس با ساير مردم در چيست؟!
 تبديل شرايط بسيار قابل كنترل به بحران!

برق ۲۵۰ هزار مشترك برق در پي اين بارش ها قطع  
و آب ۱۲ هزار مشترك كه بيشتر روستايي بودند نيز 
قطع شده بود. حاال آنطور كه ارسالن زارع، استاندار 
گيالن خبر مي دهد برق ۱۴۰ هزار مشترك و آب ۷ 
هزار مشترك وصل شده است.  به گفته وي، اينترنت 
و تلفن ۵۰ درصد مشتركان گيالن در شهرها و روستا 
به دليل قطعي برق قطع اس��ت كه وزير ارتباطات 
دستورات الزم براي رفع اين مشكل در اسرع زمان را 

داده و راه ها هم در حال بازگشايي است. 
باقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه وبودجه كشور براي 
رفع مشكالت گيالن دستور تخصيص ۳۰ ميليارد 
تومان در قالب تنخواه گردان به سازمان مديريت و 
برنامه ريزي گيالن را صادر كرده كه اين مبلغ براي 
تأمين هزينه هاي ضروري اوليه و بازسازي زيربناها 
و تأسيسات عمومي آسيب ديده ناشي از برف استان 

گيالن، اختصاص داده  شده است. 
همچنين با توجه به آسيب قطعي برق گسترده در 
استان گيالن، معاون رئيس جمهور   به درخواست 
اردكاني��ان و به منظور س��رعت بخش��يدن در رفع 
مشكل قطع برق، صبح امروز مبلغ ۲۰ ميليارد تومان 
از سوي س��ازمان برنامه وبودجه به ش��ركت توانير 
پرداخت كرد. اين ۵۰ميليارد تومان در حالي براي 
بازسازي ويراني هاي ناشي از بارش برف اختصاص 
يافته كه با عنايت به پيش بيني هاي صورت گرفته 
»ش��رايط بس��يار قابل كنترل« به دليل بي تفاوتي 
مس��ئوالن امر به يك بحران تبديل شد؛ مهم ترين 
سؤالي كه در برابر اين ماجرا شكل مي گيرد، آن است 

كه آيا اين بي تدبيري ها تعمدي نيست؟ 
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دادستان استان هرمزگان در بازديد از جزيره هرمز دستور رسيدگي به صادرات خاك رنگي و طرح هاي غيرقانوني اين جزيره را صادر كرد

دادستان به داد خاك استثنايي هرمز رسيد

غا فلگيري تکراری ماقبل تاریخی!
به رغم پيش بيني، همه مسئوالن از پليس گرفته تا وزارت كشور و مديريت بحران از برف گيالن هم غافلگير شدند

دادستان عمومي و 

عليرضا سزاوار
انقالب مركز استان   گزارش  2

ن  گ���ا م��ز هر
روزگذش�ته در جريان بازديد از اراضي واگذار 
شده جزيره هرمز، تجاوز به حريم ساحل و درياي 
اين جزيره را تأييد كرد. وي در اين بازديد دستور 
رسيدگي به موضوع واگذاري و تصرف اراضي در 
طرح هاي مزارع پرورش ميگو، ماهي و همچنين 
صادرات خاك رنگي در جزيره هرمز را صادر كرد. 

هنوز مدت زي��ادي از موض��وع واگ��ذاري اراضي 
طوالني ترين غار نمكي جهان به مركز پرورش ميگو 
به عنوان جدي ترين تهديد ب��راي خروج ژئوپارك 
قشم از يونس��كو نگذش��ته بود كه طبق تصاوير و 
مستندات، خبر رسيد س��احل جزيره بكر هرمز و 
كوه هاي رنگي اش هم درخط��ر تخريب و نابودي 

قرارگرفته است. 
 خاكي استثنايي در آسيا

صادرات خاك ه��اي زراعي و مرتع��ي طبق قانون 
ممنوع اعالم شده است، اما صادرات خاك از هرمز 
انجام مي ش��ود. معاونت محيط طبيعي س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت بيش از يك سال است كه 
به دليل ارزش هاي اكولوژيك اين خاك درخواست 
غيرقانوني بودن و توقف صادراتش را دارد، اما وزارت 
صنعت و مع��دن در مقابل اين خواس��ته مقاومت 

مي كند. 
خاك جزيره هرمز داراي حداقل ۲۰ طيف رنگ است 
كه نمونه آن را در هيچ كجاي قاره آس��يا نمي توان 
يافت. سال گذشته حتي سايت فروش آنالين علي 
بابا )بزرگ ترين س��ايت خريد و فروش دنيا( پودر 
اكسيد قرمز خاك هرمز را به قيمت هر كيلو ۶۵۰ 

دالر مي فروخت !
 تخريب به نام ميگو

از سوي ديگر بخشدار جزيره هرمز هم اخيراً صدور 
هر نوع مجوزي براي ساخت وس��از سايت پرورش 

ماهي را رد كرده است. 
سيدمجدالدين حسيني، با اشاره به اينكه هرگونه 

ساخت وسازي در داخل ش��هر مجوز شهرداري و 
در خارج حريم شهر مجوز بخش��داري را نياز دارد، 
افزود: »براي فردي كه به گفته خود براي پرورش 
ميگو و ماهي در ساحل محيط زيست جزيره اقدام 
به تخريب كوه هاي رنگي و ساخت وساز كرده، هيچ 

مجوزي نداده ايم.«
وي ادامه داد: »اين فرد يك بار براي ساخت وساز و 
تخريب اقدام كرده بود كه كارش را متوقف كرديم تا 
مجوز خود را به بخشداري ارائه دهد، اما پس از مدتي 
بدون آوردن مجوز مجدداً آغ��از به كرد و به محض 
فهميدن اين موضوع از نيروي انتظامي خواستيم 

اقدام و كارش را متوقف كند.«
 سكوت مخرب وزارت صنعت

مدي��ركل دفت��ر آب و خ��اك س��ازمان حفاظت 
محيط زيست هم درباره قاچاق خاك به كشورهاي 
حاشيه خليج فارس گفت: »متأسفانه خاك زراعي 
ما در حاشيه جنوبي خليج فارس مشتريان دست به 
نقدي دارد چراكه اين كشورها خاك مرغوبي براي 
فضاي سبز، زمين هاي بازي، ورزشگاه هاي فوتبال، 
ساخت اسكله و جزاير مصنوعي ندارند و اين خاك 

را با همراهي متخلفان داخلي و سودجوياني كه در 
كشور داريم قاچاق مي كنند.«

علي مريدي درباره ارزش خاك اين جزيره گفت: »در 
بررسي هاي صورت گرفته به اين نتيجه رسيديم كه 
خاك هرمز داراي ارزش اكولوژيك است و اين خاك 
نبايد صادر يا قاچاق شود. عمده بحث هاي محيط  
زيست در مورد قاچاق خاك كشور در حوزه هرمز 
است و اين جزيره، جايي است كه با توجه به اسناد و 
مدارك فعاليت در آن براي صادرات خاك جرم است 
و بايد هرچه سريع تر ممنوع شود. نهادي كه البته 
در برابر اين نظر كارشناسي كه خاك هرمز ارزش 
اكولوژيك دارد و بايد حفاظت شود، مسئوليت دارد 

وزارت صنعت، معدن و تجارت است.«
 آدرس ابتكار

نخستين بار اواخر سال ۹۵ بود كه معصومه ابتكار 
خب��ر داد، گزارش هايي از قاچاق خ��اك در جزيره 
هرمز دريافت كرده، اما مسئول و مرجع رسيدگي به 
قاچاق خاك در خارج از مناطق حفاظت شده جزيره 
هرمز را س��ازمان حفاظت محيط زيست دانست. 
به همين دليل ابتكار، رئيس وقت سازمان محيط 

زيس��ت از س��ازمان جنگل ها، مراتع، آبخيزداري 
كشور و وزارت جهادكشاورزي درخواست رسيدگي 

به اين مسئله را كرد. 
ابتكار راه حل قطعي اين مشكل را هم ارائه و تصويب 
اليحه خاك در مجلس دانست؛ اليحه اي كه اوايل 
امس��ال تصويب و ابالغ ش��د! در قانون حفاظت از 
خاك، سازمان محيط زيس��ت مكلف به شناسايي 
مواد آالينده خ��اك و اش��خاص آلوده كننده آن و 
اعالم وقوع وضعيت اضطراري براساس حدود مجاز 

آلودگي خاك شده است. 
اين در حالي اس��ت كه به گفته مدير كل حفاظت 
محيط زيست هرمزگان »معدن خاك سرخ جزيره 
هرمز از چهار س��ال پيش تاكنون تعطيل اس��ت 
و موضوع قاچاق ي��ا صادرات خ��اك از اين جزيره 

حقيقت ندارد.«
 مأموريت دادستان

بازديد روز گذشته دادستان استان هرمزگان پرده 
از ماجرا برداشت. دادستان عمومي و انقالب مركز 
اس��تان هرمزگان با بيان اينكه اگ��ر بي نظارتي و 
بي قانوني باش��د برخي افراد دري��ا را هم تصاحب 
خواهند كرد، گفت: »رئيس ق��وه قضائيه همواره 
نس��بت به جزيره هرمز و مردم نجيبش توجه ويژه 

داشته است.«
مجتب��ي قهرماني با اش��اره به بازدي��د هيئتي در 
روزگذشته از جزيره هرمز و اراضي كه تحت عنوان 
پروژه پرورش ماهي نيز م��ورد تخريب قرار گرفته 
است، افزود: »به موضوع واگذاري و تصرف اراضي 
در طرح هاي مزارع پرورش ميگو، ماهي و همچنين 
صادرات خاك رنگ��ي در جزيره هرمز رس��يدگي 

خواهد شد.«
حضور دادستان و هيئت همراهش پيرو مأموريتي 
بود كه رئيس كل دادگستري هرمزگان در راستاي 
صيانت از حقوق عامه به دادستان عمومي و انقالب 
و مديركل بازرسي داده بود تا ضمن حضور ميداني 
در محل به اين مشكل رسيدگي كنند؛ مشكلي كه 
نه وزارت صنعت نه سازمان محيط زيست و نه ديگر 

نهاد هاي دولتي اراده اي براي حل آن نداشتند. 

صادق پارسا

 به مناسبت برگزاري مراسم بزرگداشت شهيد سپهبد قاسم سليماني 
در مصالي بزرگ حضرت امام خميني)ره(، اتوبوسراني تهران براي رفاه 
حال شركت كنندگان در اين مراس��م، از ساعت ۱۷:۰۰ روز پنج شنبه 
۲۴ بهمن  ضمن تقويت خطوط عبوري و منتهي به محل مراسم تهران، 
به شرح زير اقدام به جابه جايي ش��هروندان به صورت رايگان مي   كند: 
سامانه ۱: چهارراه تهرانپارس � پايانه شمشيري. سامانه ۲: پايانه خاوران 
� شهرك شهيد بروجردي. سامانه ۳: شهرك شهيد محالتي - ميدان 
نبوت. س��امانه ۴: بازار دوم نازي آباد. س��امانه ۵: فلكه دوم صادقيه – 

تهرانسر. سامانه ۶: ميدان شهرري.
 كيانوش جهانپور مدير روابط عمومي وزارت بهداشت درباره شايع 
ورود ويروس كرونا به كش��ور اظهار داش��ت:  تاكنون هيچ موردي در 
خصوص ورود ويروس كرونا به كشور مش��اهده نشده است. وي گفت 
۵۶ مسافري كه از ووهان چين به كشور بازگشتند در قرنطينه هستند 
و آزمايش نخس��تين همه اين افراد منفي بوده و براساس پروتكل ها و 
دستورالعمل هاي بين المللي در قرنطينه خواهند بود و حال عمومي آنها 

خوب است و هيچ عالمتي در خصوص ويروس كرونا ندارند. 
 »تدروس آدهانوم قبريسوس« دبيركل سازمان جهاني بهداشت گفت: 
براي توليد واكس��ني براي مقابله با كروناويروس جديد كه به تازگي از 
سوي اين سازمان با عنوان »Covid- 19« نام گرفته به زمان نياز داريم و 

اميدواريم تا در مدت ۱۸ ماه واكسن اين كرونا ويروس توليد شود. 
 مدير واحد س��اماندهي محدوده ها و طرح هاي ترافيك ش��هرداري 
تهران گفت: اگر شهروندان به هر علتي طرح ترافيك خود را رزرو نكنند 
و وارد طرح شوند تا ساعت ۲۴همان روز فرصت دارند، رزرو الزم را انجام 

دهند، البته به شرطي كه سقف رزرو ها در آن روز پر نشده باشد. 
 مديركل انتقال خون استان تهران با بيان اينكه روزانه هزار و ۲۰۰ تا 
هزار و ۳۰۰ واحد خون در سطح استان تهران اهدا مي شود، گفت: با اين 
ميزان خون اهدايي توانسته ايم نياز ۱۶۰ مركز درماني در سطح استان 

تهران را تأمين كنيم. 
 سيدمالك حسيني رئيس سازمان مشاركت هاي اجتماعي شهرداري 
تهران با بيان اينكه خوشبختانه هيچ مورد فوت افراد بي خانمان به دليل 
سرماي هوا و ماندن در خيابان نداشته ايم، گفت: طي روزهاي اخير ركورد 
پذيرش افراد بي خانمان در گرمخانه هاي تهران زده شده و طي شب هاي 

اخير بين ۱۹۵۰ تا ۲ هزار و ۱۰۰ نفر در گرمخانه ها پذيرش شدند. 
 محمدمهدي تندگويان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
نسبت به فعاليت سايت ها و كانال هاي همسريابي به جوانان هشدار داد 
و با بيان اينكه هيچكدام از سايت ها، كانال ها يا گروه هاي همسريابي، 
مجوز رس��مي ندارند، گفت: به مردم، جوانان، اعضاي اين كانال ها و... 
هش��دار مي دهيم كه افراد و گروه هاي��ي كه در اين بس��ترها اقدام به 
همسريابي يا ترويج ازدواج موقت مي كنند، هيچ كدام مجوز رسمي از 

هيچ نهادي ندارند. 
 مديركل معماري و ساختمان معاونت شهرسازي شهرداري تهران 
درباره وضعيت گودهاي پايتخت با بيان اينكه بررسي هاي شهرداري 
تهران نش��ان داده اس��ت كه ۳۱۸ گود در تهران وجود دارد، عمليات 
اجرايي در آن انجام نمي شود، اظهاركرد: از اين ميان ۱۲۰گود با خطر 
باال شناسايي شده اس��ت كه به صورت مداوم اين گودها پايش و رصد 

مي شود. 
 رئيس انجمن مددكاري اجتماعي ايران با اش��اره به اينكه در حوزه 
اعتياد حدود ۵/۵ درصد و در حوزه طالق نيز ۷/۴ درصد رشد در بودجه 
سال آينده پيش بيني شده است، تصريح كرد: اين درحالي است كه در 
موضوع حاشيه نشيني ۱/۶درصد، كودكان آسيب پذير و همچنين سوء 
تغذيه كودكان حدود ۱۷ درصد كاهش و در ساير آسيب هاي اجتماعي 

هم تقريباً ۱۲درصد كاهش بودجه پيش بيني شده است. 
 معاونت آموزش متوس��طه وزارت آموزش وپرورش با اعالم و شرح 
مشوق ها و تسهيالت ويژه هنرآموزان به مدارس، از فراهم شدن امكان 
انتخاب محل خدمت، سازمان خدمتي، اش��تغال در مراكز تحقيقاتي 
به عنوان س��رباز علمي، تش��ويق مالي، انجام پروژه به جاي خدمت و... 
در سه بخش مش��وق هاي قبل، حين و بعد از خدمت براي هنرآموزان 

هنرستان ها خبر داد. 

كوكاكوال از تهران رفتني نيست !
بيش از ۴۱ س��ال از انقالب اس��المي مي گذرد، اما گويا ش��وراي شهر و 
مجموعه مديريت شهري هنوز هم در رژيم گذشته سير مي كنند! خروجي 
شوراي شهر كه بخش عمده اش تغيير نام خيابان هاي قباًل ساخته شده 
است، باز هم نواقصي دارد كه تعجب هر بيننده اي را برمي انگيزاند؛ مثاًل 
چند ده سال اس��ت كه ديگر در پايتخت كش��ورمان چهارراهي به اسم 
»كوكاكوال« نداريم، اما تابلوهاي ش��هرداري هنوز اين ن��ام را به بيننده 
اعالم و القا مي كنند! اين اتفاقات در حالي رخ مي دهد كه حذف نام شهدا 
از معابر هم چندي پيش خبرساز شده بود.  نام خيابان ها سند و هويت آن 
محله و معبر و شناسنامه شهري به حساب مي آيد؛ سندي كه مسافران و 

شهروندان با آن نام ها آدرس مي دهند يا به آن آدرس سر مي زنند. 
 اگر قصد داشته باشيد از روبه روي بازار گل شهيد محالتي به چهارراه نبرد 
با تاكسي هاي موجود خط ۱۴۲۹ طي مسير كنيد، روي تابلوي اين مسير 
نوشته شده است »مقصد چهار راه كوكاكوال«! جالب اينكه روي اين تابلو 
ايستگاه تاكسي حتي تلفن سامانه نظارت همگاني، انتقادات و شكايات 
۱۸۸۸ نيز ثبت ش��ده اس��ت. گويا ش��هرداري منطقه مربوطه، معاونت 
حمل و نقل شهرداري، تاكسيراني يا س��اير متوليان به اين موارد توجهي 

نداشته اند يا همه شان دسته جمعي خودشان را به بي توجهي زده اند !
 درخصوص نامگذاري و تغيير نام هاي خيابان ها گويا شوراي اسالمي شهر 
تهران حساسيت بسياري دارد و زمان زيادي را براي اين موارد صرف كرده 
و مي كند و برخي نام ها را با نگاه هاي حزبي و سياسي انتخاب و در كمترين 
زمان ممكن اقدام به تغيير نام معابري مي كند كه در دوره مديريت قبلي 

افتتاح شده اند و برايشان هم نام انتخاب شده است. 
در اين ميان بعضاً  به داليل مختلف كم كاري ها و بي توجهي هايي هم در 
سطح شهر صورت گرفته است. پيش از اين هم درج نكردن كلمه »شهيد« 

در تابلوهاي برخي معابر سطح پايتخت خبرساز شده بود. 
 انتخاب نام معابر با توجه به داليل بسيار و با تشكيل جلسات و صرف وقت 
نمايندگان شوراي پايتخت ۱۰ ميليوني صورت مي گيرد. بنابراين انتظار 
مي رود كه بهترين گزينه ها انتخاب شود تا زينت بخش خيابان ها و معابر 

شهري قرار گيرد. 
نكته ديگري كه الزم است متوليان به آن اهتمام داشته باشند، آن است 
كه پيداكردن آدرس در اين ش��هر درهم تنيده بس��يار مشكل و زمان بر 
اس��ت. بنابراين اين انتظار مي رود كه مسئوالن شهري براي اين مشكل 
هم راهكاري در خور توجه در نظر گيرند. نصب تابلو نقشه محله، مناطق 
و اصالح برخي تابلوهاي مخدوش از اين دس��ت اس��ت كه از سرگرداني 

شهروندان جلوگيري به عمل خواهد آورد. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

-----------------------------------------------------
 محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات توئيت زد: هوش 
مصنوعي، محرك پرقدرت پيشرفت در آينده است. دانشمندان هوش 
مصنوعي پرتواني در ايران داريم، اما عدم وجود توان پردازشي و داده ها - 
به ويژه داده هاي دولتي- دو چالش اساسي توسعه اين صنعت در كشور 
است. براي رفع اين دو چالش، »مركز توسعه نوآوري هوش مصنوعي 

ايران« هفته بعد راه اندازي خواهد شد. 
-----------------------------------------------------
 نود اقتصادي در توئيتر نوش�ت:  آيا مي داني��د در همان دوراني 
كه شاه بين ۳۰۰ تا ۸۰۰ ميليون دالر صرف جشن  ۲ هزار و ۵۰۰ ساله 
پادشاهي اش كرد، براس��اس آمارهاي مركز آمار ۳۵ درصد از جمعيت 

ايران دچار سوءتغذيه بودند؟!
-----------------------------------------------------
 فرشاد مهدي پور توئيت زد:  سال قبل مهدويان ردخون را عليه 
منافقين ساخت و هيچ جايزه اي به او ندادند، اما امسال درخت گردوي 
پر اما و اگر را داش��ت و به بازيگر تحريمي فيلمش كه حتا به اختتاميه 
جشنواره فيلم فجر نيامد، جايزه نخس��ت را دادند؛ اين است واقعيت 

سياست گذاري سينماي ملي در ايران !
-----------------------------------------------------

 مهدي قاسم زاده توئيت زد: تقديم كردن جايزه به جانباختگان 
اخير )از سيل و غائله بنزيني تا هواپيماي اوكرايني و تشييع كنندگان 
حاج قاسم( ايرادي ندارد؛ مش��كل آنجاست كه به خاطر فيلم عليه 
منافقين درسال گذشته جايزه نگيري، اما امسال به خاطر يك فيلم 
پر از اما و اگر به راحتي جايزه بگيري...  اين سيس��تم اپوزيس��يون 

پرور است!
-----------------------------------------------------

  محمد صب�وري با هش�تگ خودتحقيري توئي�ت زد: ما در 
كشورمان جشنواره فجري برگزار مي كنيم كه نياز است براي پخش از 
صداوسيما سانسورش كنيم. همين جمله را روي كاغذ بنويسيد به هر 

سفارتي بديد بهتون پناهندگي عقب ماندگي ميده !
-----------------------------------------------------

  اكبر نبوي توئيت زد: پيمان معادي جش��نواره را تحريم كرد. به 
عنوان بهترين بازيگر نقش اول مرد انتخاب شد. ظاهراً اعالم كرده براي 
دريافت سيمرغ بلورين نمي آيد و نيامد. هيچ جشنواره معتبري، چنين 
توهيني را برنمي تابد و با شجاعت و صراحت، چنين فردي را از فهرست 

جوايز خود حذف مي كند، اما دبير جشنواره فيلم فجر... . 
-----------------------------------------------------

 طاها مجيدي توئيت زد: سيمرغ بهترين بازيگر نقش اول مرد تعلق 
مي گيرد به تحريم كننده  سيمرغ! يا للعجب !

-----------------------------------------------------

 محمدرضا شهبازي اين اسكرين شات را منتشر كرد و نوشت: 
 اين فهم مدير فرهنگي ماست. مي گويد معادي درخواست رسمي تحريم 
جشنواره را به دبيرخانه نداده بود... حاال مثاًل نامه هم مي داد، مي گفت 

امضاي ايشان توسط دفتر اسناد رسمي كپي برابر اصل نشده بود!
-----------------------------------------------------

 عباس طاهري با هشتگ پيمان معادي توئيت زد: در مسخرگي 
سينما همين بس كه تمام سال بيشترين فحش رو به جمهوري اسالمي 
ميدي و توي يه فيلم در دفاع ازش بازي مي كني و از جمهوري اسالمي 

سيمرغ مي گيري...!
-----------------------------------------------------

 هاني احمدي نوشت: مهدويان )كارگردان فيلم درخت گردو در 
جشنواره فيلم فجر امسال( حتا از ايراني بودن سيمرغ بلورين جشنواره 
سوژه وطن فروشي و خودزني درآورد! آفرين؛ واقعاً اين حد از غش كردن 

به سمت دشمن هنرمندي مي خواد !
-----------------------------------------------------

 زهرا چخماقي توئي�ت زد: از اين جش��نواره حكومتى انصراف 
مي دهند، در اولين جشنواره حكومتى بعدى حاضر مي شوند، جشنواره 
حكومتى بعدى را تحريم مي كنند در جش��نواره بعد داور مي شوند با 
جش��نواره حكومتى بعدى قهر مي كنند، در اولين پروژه و س��ريال و 
فيلم حكومتى بعدى ايفاى نقش مي كنند. منافع شخصى كجاست؟ 

همان را بچسب !
-----------------------------------------------------

 محمدرضا پاداش با هشتگ افتتاح نمايشي توئيت زد: در 
آستانه انتخابات ۹۶ خط آهن اينچه برون و مجتمع تفريحي بابلسر 
و فازهاي پارس جنوب��ي و كارخانه  اس��پيرال رو »دوباره« افتتاح 
كرد! در آس��تانه انتخابات ۹۸ »قطعه يك آزادراه تهران- شمال.« 
همه كارهاي روحاني رنگ و بوي سياس��ي و ب��ازي دادن مردم به 

خود گرفته!

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 

هيچ گونه توضيح و تفسير. 

دبير ستاد توسعه زيست فناوري اعالم كرد
خودكفایي صددرصدي 

در توليد مواد اوليه داروهاي زیستي
دبي�ر س�تاد توس�عه زيس�ت فناوري معاون�ت علمي وفن�اوري 
رياست جمهوري گفت: در زمينه توليد مواد اوليه داروهاي زيستي 
خودكفا هس�تيم و هي�چ ماده اوليه اي به كش�ور وارد نمي ش�ود. 
مصطفي قانعي با اعالم اي��ن خبر اظهار كرد: م��ا زماني كه مي گوييم 
مواداوليه دارويي توليد كرده ايم، يعني از ابتدا تا انتهاي آن در كش��ور 

توليد مي شود و اگر غير از اين باشد، نمي گوييم توليد كرده ايم. 
وي با بيان اينكه به جرئ��ت اعالم مي كنم در زمين��ه توليد مواد اوليه 
داروهاي زيستي خودكفا هستيم، افزود: البته همه تالش ها در همين 
حد نمانده است و برنامه هايي براي توليد مواد اوليه داروهاي شيميايي 

كه بخش بزرگي از بازار دارويي را تشكيل مي دهند هم داريم. 
قانعي افزود: توليد ماده اوليه داروهاي شيميايي هم يكي از اهداف ستاد 
است و در تالش هستيم تا با كمك دانش بنيان هاي داخلي، طي دو تا سه 
سال اين مواد را هم توليد بومي كنيم.  وي خاطرنشان كرد: به صورت 
كلي ۱۴۰داروي زيستي وجود دارد كه از اين تعداد ۲۲ دارو در كشور 
توليد شده و قرار است ۳۰ داروي ديگر تا ۱۸ ماه آينده به توليد برسد. 

براس��اس اعالم معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، روند توليد 
دارو با تهيه مواداوليه آن آغاز مي شود و نبود مواد اوليه يعني وابستگي 
از صفر تا ۱۰۰به واردات، اما ايران با تالش متخصصان خود توانسته اين 
روند را تغيير دهد و با توليد مواد اوليه داروهاي زيستي گامي بزرگ براي 

تأمين نيازهاي داخلي بردارد. 
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