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شهرنوشت

در روزهــای اخیر پس از گذشــت 
بیش از دو ماه از شــروع اعتراضات در 
کشــور، خبر دیدار جمعی از اســاتید 
دانشگاه های تهران با وزیر کشور منتشر 
شد. دیداری که براساس اخبار رسمی 
تبادل نظر درباره مسایل جاری سیاسی 
و اجتماعــی و همچنیــن وقایع اخیر 
کشور بود. این نشســت که محتوای 
آن تا لحظه تنظیم این گزارش تنها به 
روایت یکی از اساتید حاضر در این جلسه 
)بیژن عبدالکریمی( محدود است، از این 
جهت می توانست مهم باشد که احمد 
وحیدی، وزیر کشور به عنوان مسئول 
مستقیم آرام کردن معترضان، احتماال 
دمی به جای اســتفاده بی وقفه از واژه 
»اغتشاشــگر« و عامل بیگانه خواندن 
معترضان، مستمِع اســاتید مدعو در 
این جلســه بوده اســت. افرادی چون 
حمیدرضا جاللی پور، حســین راغفر، 
علی مطهری، ابوالفضــل دالوری و... 
که احتماال تا حدی با دیدگاه های آنها 
در رسانه های غیردولتی و بعضا فضای 
مجازی آشنا هستید. اساتیدی که پیش 
از وقایع اخیر هم بارها نسبت به ظهور و 
بروز بحران های اجتماعی و اقتصادی 
کشــور هشــدار و راهکار داده بودند. 
صداهایی که پیشتر کمتر مسئولی خود 

را نیازمند شنیدن آن می دید.

در حالی که در خوشــبینانه ترین 
حالت ممکن می توان از برگزاری چنین 
نشستی ابراز خوشــحالی کرد و آن را 
اقدامی در جهت ترویج فضای گفت وگو 
و تعامل میان سالیق مختلف سیاسی و 
جریان های متنوع فکری در دانشگاه ها 
و سطوح مدیریتی قلمداد کرد- یعنی 
درســت همان چیزی که جامعه ایران 
سال هاست تشنه آن اســت- اما نگاه 
واقع گرایانه و مبتنی بر تجربه گذشته 
چندان نوید بخش نیســت. به طوری 
که پیش بینی می شود که صورتجلسه 
این نشست هم با تمام مباحثی که در 
آن مطرح شده در بیالن کاری مدیران 
مربوطه ثبت شود و ســپس در قفسه 
پیشنهادها جای گرفته و برنامه ها طبق 
روال گذشته ادامه یابد و حتی از دایره 
واژگان مورد استفاده مسئوالن کشور 

هم چیزی کم نشود.

آیا اخطارها راه به جایی می برند؟
بیش از دو ماه از شروع ناآرامی ها در 
کشــور می گذرد. این اعتراضات که در 
بسیاری از جهات با گذشته متفاوت بود، 
موارد مشابهی هم داشت؛ واضح ترین 
تشــابه ها؛ واکنش  برخی از مسئوالن 
کشــور در مواجهه بــا اعتراضات بود؛ 
استفاده از همان ادبیات همیشگی در 
تخطئه مخالفان و برچســب هایی که 
در اغلب موارد بــرای حذف مخالفان و 
نشنیدن صدای معترضان به آنها الصاق 

می شود. 

از وزیر کشــور گرفته تا فرماندهان 
انتظامی و دیگــران با تکــرار ادبیات 
همیشگی، اعتراض و انتقاد را از اغتشاش 
جدا کرده و سپس با یک چوب بر همگی 

می تازند. 
این در حالی است که چندی پیش، 
رئیس قــوه قضاییه خطــاب به همه 
جریان ها، گروه ها، جناح های سیاسی 
و عموم مــردم که انتقــاد و اعتراضی 
دارند گفته بــود که »آماده اســتماع 
نقطه نظرات، پیشــنهادها و انتقادات 

آنهاست«. 
این رویکرد از جانــب قوه دیگر هم 
به شــکل دیگری تکرار شد. به طوری 
که ابراهیم رئیســی وعده داد، فضایی 
برای تجمع معترضان تعیین و وزارت 

کشور هم بعد از ۴۳ سال مجوز برگزاری 
تجمعات اعتراضی صادر کند. اگرچه 
رئیسی به عنوان رئیس جمهور سوگند 
یاد کرده کــه حافظ اجــرای صحیح 
قانون اساســی باشــد، اما گفته های 
او درخصــوص تعیین »دانشــگاه ها و 
حوزه های علمیه« به عنوان محلی برای 
برگزاری »کرســی های آزاداندیشی« 
برای معترضان موجــی از انتقادات را 
به همراه داشــت و حتی صدای برخی 
اصولگرایان از جمله ســعید زیباکالم، 
استاد دانشگاه را هم درآورد. به گفته او 
اصل ۲۷ قانون اساسی صراحتا تأکید 
دارد »تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، 
بدون حمل سالح، به شرط آنکه مخل 
به مبانی اسالم نباشــد آزاد است«، اما 
رئیس جمهــور به ایــن موضوع توجه 
ندارد و این اصل مترقــی را به برگزاری 
کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها 

و حوزه های علمیه تقلیل داده است!
اما موضوع مهم در این میانه این بود 
که همان قانون تقلیــل یافته هم راه به 

جایی نبرد.

وعده های بی حاصل 
مسبوق به سابقه

این بدبینی به وعده های مسئوالن 
البته ریشه در تاریخ دارد. آن هم نه تاریخ 
چند دهه پیش، بلکه همین سال های 
اخیر. مثال پس از اعتراضات ســال 96 
برخی مسئوالن از به رسمیت شناختن 
حق اعتراض سخن گفتند و به این شیوه 

خواستند تا به زعم خود صف منتقدان 
و معترضان را از »اغتشاشــگران« جدا 
کنند. در آن ایام حتی شورای شهر تهران 
به تقلید از هایدپارک لندن قصد داشت 

تا محلی را به اعتراض اختصاص دهد!
در آن زمان بسیاری از صاحبنظران 
این ایده را خام و بی پایه دانستند. در آن 
زمان سیدعلی میرفتاح،  سردبیر روزنامه 
اعتماد نوشته بود: »روزنامه ها و رادیو، 
تلویزیون و رســانه های جدید را برای 
همین ساخته اند که صدای منتقدان و 
معترضان شنیده شود. نمی شود چند 
دهه مقامات بلندپایه، رسانه را به طور اعم 
و روزنامه ها را به طور اخص به حضیض 
ذلت بکشانند، روزنامه نگاران را مزدور 
اجنبی بنامند، بعد کــه کار به خنس 
خورد بنشــینند و به جا و حق اعتراض 

بیندیشند«.
البته مثل روز روشن بود که همان 
ایده خام هم راه به جایی نبرد. به طوری 
که در ماجرای گرانی یک شــبه بنزین 
و ساقط شــدن هواپیمای اوکراینی نه 
تنها به مخالفــان و معترضان تریبونی 
داده نشد که همه منتقدان و معترضان 

»اغتشاشگر« خوانده شدند.

تکرار تجربیات گذشته
 در نادیدن مخالفان

در حالی که برخــی صاحبنظران 
معتقدند، بحران فعلی کشور نیازمند 
گفت وگو در ســطح ملی اســت و این 
موضــوع می تواند حالل مشــکالت، 
چالش ها و بحران های فعلی باشد، به این 
نکته نیز اشاره دارند که اگر زمینه الزم 
برای گفت وگو فراهم شود و همه افراد، 
جریان ها و احزاب با آزادی عمل بتوانند 
نظرات خود را ارائه دهند، عالوه بر تخلیه 
روحی و روانی می تواند به تبیین شدن 
و روشن شدن مشکالت و در ادامه ارائه 
راه حل کمک فراوانی شود. البته به شرط 
اینکه این طرف های گفت و گو هم شاهد 
تاثیر تحلیل و نظر خود در ایجاد تغییرات 
در کشور باشند و سخنان شان تنها در 
حد حرف و سخن و برگزاری نشست و 

همایش محدود نباشد.
علی مطهری، نماینده سابق مجلس 
پیشــتر در این باره گفته بود: »وقتی 
همه نظرات توان و امکان مطرح شدن 
ندارند. اساسا زمینه و فضایی برای گفتگو 
شکل نمی گیرد؛ در حالیکه برای ایجاد 
گفت وگو باید همه با آزادی عمل بتوانند 
نظرات و انتقادات خود را مطرح کنند 
و طرف مقابل هم پاسخ های الزم خود 
را برای روشنگری و تبیین هرچه بهتر 
موضوع داشته باشــد و این گونه زمینه 

گفت وگو شکل خواهد گرفت«.
به گفته او »ما در عمل شاهد هستیم 
که به صورت معکوس رفتار می شــود. 
برای مثال همین مصطفــی تاجزاده 
نظریــات و دیدگاه های خــاص خود 
را داشت و ســؤاالت و پرسش هایی را 
درخصوص اداره کشور و دیگر مسائل 
مطرح کرد؛ اما چرا این فرد تنها به واسطه 

طرح دیدگاه های خود و بیان چند سؤال 
و انجام گفتگو باید بازداشــت و زندانی 

شود؟«.
در حالی کــه دیروز وزیر کشــور با 
شماری از اســاتید دانشگاه جلسه  ای 
برای هم اندیشی برگزار کرد، دهم مهر 
مــاه و در جریان اعتراضــات اخیر هم 
خانــه گفت وگوی دانشــگاه تهران، با 
حضور نزدیک بــه 9۰ نفر از اســاتید 
دانشگاه تهران از رشته ها، تخصص ها 
و گرایش های فکــری مختلف  اولین 
نشســت خود را در خصــوص بحث و 
بررسی موضوع گشت ارشاد برگزار کرد. 
در این جلسه اساتید برجسته ای چون 
تقی آزاد ارمکی، لعیــا جنیدی، پیروز 
حناچی، غالمعلی حداد عادل،  صادق 
زیباکالم، الهام امین زاده،  محمدجواد 
ظریف، الهه کوالئــی و ده ها تن دیگر از 
اساتید مطرح و صاحبنظر برگزار شد. با 
وجود عدم انتشار مضمون کامل، برخی 
از اساتید در این جلســه به دالیل مهم 
اعتراضات اشــاره و حتی راهکارهایی 
هم ارائه دادند، اما پس از گذشت حدود 
دو ماه از برگزاری این نشســت نه تنها 
بازتاب نگاه آنها در مواجهه با اعتراضات 
دیده نمی شــود که گاهی حتی شاهد 
تندروی هــای بیشــتر و برخوردهای 
شــدیدتر هم هســتیم. به طوری که 
خبرهای اخیر از دانشــگاه ها موید این 
موضوع اســت که عالوه بر گســترش 
شــمار دانشــجویان ممنوع الورود به 
دانشگاه ها، خبرهایی در خصوص اساتید 
ممنوع الورود  هم شنیده می شود. افرادی 
که با اطمینان می توان گفت نه مسلح 
بوده اند، نه تخریب کننده اموال عمومی. 
واقعیت این است که برخوردهایی 
از این دست که نشان از آستانه مدارای 
بســیاری پایین مســئوالن امر دارد، 
بســیاری را از برگزاری نشســت های 
هم اندیشــی نظیر آنچه در دانشــگاه 
تهران یا سایر دانشــگاه ها و همچنین 
نشست اخیر وزیر کشور یکسره ناامید 
می کند.  ایــن در حالی که بــه اعتقاد 
همین کارشناسان و متخصصانی که 
صدای آنها به سختی به گوش مسئوالن 
می رسد؛ پاشنه آشیل دولت ها همین 
حالت اســتغنا و بی نیازی آنها به نظر 

متخصصان حوزه های مختلف است.

برگزاری نشست هم اندیشی وزیر کشور با جمعی از اساتید 

در خوشبینانه ترین حالت طلسمشنیدنصدایمخالفانمیشکند؟
می توان از برگزاری نشست 

هم اندیشی دیروز وزیر 
کشور با اساتید دانشگاه 

تهران ابراز خوشحالی کرد و 
آن را اقدامی در جهت ترویج 
فضای گفت وگو و تعامل میان 

سالیق مختلف سیاسی و 
جریان های متنوع فکری 

در دانشگاه ها و سطوح 
مدیریتی قلمداد کرد

بیش از دو ماه از شروع 
ناآرامی ها در کشور 

می گذرد. این اعتراضات 
که در بسیاری از جهات با 

گذشته متفاوت بود، موارد 
مشابهی هم داشت؛  از وزیر 
کشور گرفته تا فرماندهان 
انتظامی و دیگران با تکرار 

ادبیات همیشگی، اعتراض 
و انتقاد را از اغتشاش جدا 

کرده و سپس با یک چوب بر 
همگی می تازند 
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سد لتیان فقط برای 5 روز تهران 
آب دارد

ارتفــاع حجم آب ســد 
لتیان ۱9 میلیون متر مکعب 
پایین تر از تراز طبیعی است 
که نسبت به هفته گذشته، 
یــک میلیــون مترمکعب 
کاهش داشته است. به گزارش تسنیم، تهرانی ها 
در روز سه میلیون مترمکعب آب مصرف می کنند 
که با این حســاب، حجم آب ســد لتیــان بدون 
درنظر گرفتن آب ســد های دیگر ، تنها برای پنج 
روز مصرف تهرانی ها کافی است. با این وضعیت، 
 صرفه جویی توســط شــهروندان بیش از پیش 

ضروری است.
    

۱۴۰  چشم پزشک هشدار دادند؛
نابینایی تعدادی از معترضان در پی 
اصابت گلوله های ساچمه ای به آنها

۱۴۰ پزشک متخصص 
چشــم در نامه ای به رییس 
انجمن چشم پزشکی ایران 
اعالم کردند که در ماه های 
اخیر و در جریان اعتراضات، 
تعداد زیادی از بیماران با صدمات چشــمی در اثر 
اصابت ســاچمه و پینت بال و امثال آن، به مراکز 
درمانی مراجعه کرده اند. به گفته این متخصصان 
چشم، در بسیاری از موارد ضربه وارده منجر به از 

بین رفتن بینایی یک یا هر دو چشم شده است.
    

آتش سوزی در اراضی جنگلی رودبار
فرمانده یگان حفاظت 
اداره کل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری گیــالن دیروز 
اعالم کرد: حریــق اراضی 
جنگلی شهرســتان رودبار 
پس از چهار روز همچنان ادامــه دارد. به گزارش 
خبرگزاری دانشجو، محمدحسین قربانی افزود: 
بخشی وسیعی از اراضی جنگلی مناطق کوهستانی 
رستم بآباد واقع در شهرستان رودبار گیالن دچار 
حریق شده اســت، اما اینطور نیســت که در این 
مدت مداوم بســوزد، این آتش ســوزی ها هر بار 
 خاموش اما دوباره به دلیل وزش شــدید باد گرم 

شعله ور می شود.
    

۱۷۲ هزار شکستگی
ناشی از پوکی استخوان در سال 

رئیس پژوهشــگاه غدد 
و متابولیسم دانشگاه علوم 
پزشــکی تهران از ساالنه 
۱۷۲ هزار مورد شکستگی و 
مرگ ۴۲۰۰ نفر بر اثر پوکی 
استخوان در کشور خبر داد. به گزارش ایلنا، افشین 
استوار اظهار کرد: در حال حاضر با رشد جمعیت 
ســالمندی مواجه هســتیم، نزدیک ۱۲ درصد 
جمعیت کشور باالی 6۰ ســال است و تا ۱۰ سال 
دیگر به ۲۰ درصد می رســد و در نتیجه بیماری 
مانند پوکی استخوان و شکستگی آن بسیار اهمیت 

پیدا می کند .
    

شکایت ساالنه ۲0  هزار فرهنگی 
از آموزش و پرورش

معاون حقوقی و امور مجلــس وزارت آموزش 
و پــرورش گفت: ســاالنه حدود ۲۰ هــزار نفر از 
فرهنگیان از وزات آموزش و پــرورش به مراجع 

قضایی شکایت می کنند.
به گزارش ایسنا، قاسم احمدی الشکی افزود: 
 غالب شکایات و به عبارتی حدود ۸۰ تا 9۰ درصد 
شکایات از آموزش و پرورش در حوزه نیروی انسانی 

و استخدام است.
    

جریمه بیش از ۲ میلیون خودرو 
به دلیل معاینه فنی در تهران

معــاون عملیات پلیس 
راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ از اعمــال قانون دو 
میلیــون خــودروی فاقد 
معاینه فنی و نیز ۱۴۲ هزار 
خودروی دارای نقــص فنی یــا دودزا از ابتدای 
سال جاری تاکنون در پایتخت خبر داد. به گزارش 
ایسنا، محمد رازقی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات 
پلیس فک پالک خودروهای دودزا است که پلیس 
پالک این خودروها را اخذ و به این خودروها پالک 
اعزام به تعمیرگاه می دهد، مالک این خودروها باید 
ظرف مدت مقرر شده در چند روز آتی به تعمیرگاه 
مراجعه و مشکل خودروی خود را برطرف کرده و 

دوباره پالک وسیله نقلیه را دریافت کنند.

از گوشه و کنار 

از ســوی دیگر رئیس اداره احیای تاالب های اداره کل 
حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به خشک شدن 
6۰ درصد از مساحت تاالب های کشور، گفت: تقریبا تمام 
تاالب ها در پایین دســت منابع تغذیه کننده آن ها یعنی 
رودخانه ها قرار دارند بنابراین حق آبه تاالب ها در باالدست 
رودخانه، با مدیریت غیر صحیح آب در بخش کشاورزی و یا 

صنعت پیش خور شده و یا بلعیده شده است.
موســی مدحجی اظهار کرد: تاالب ها بخش مهمی از 
دارایی های هر کشور محسوب می شــوند اما متاسفانه در 
ایران هنوز ارزش این عرصه ها مغفول مانده و حداکثر دلیلی 
که ممکن است برای حفظ تاالب ها در نظر گرفت ترس از 

ایجاد منبع ریزگرد و طوفان های نمکی است؛ در حالی که 
جلوگیری از ایجاد منبع ریزگرد، ممکن اســت در اولویت 
چندم و حتی شــاید اولویت هشــتم ارزش های تاالب ها 

قرار بگیرد.
رئیس اداره احیای تاالب های اداره کل حفاظت محیط 
زیست خوزستان بیان کرد: از نظر جهانی، میانگین ارزش 

اقتصادی قابلیت های هر هکتار 
تاالب در ســال حــدود ۱۵ هزار 
دالر برآورد شده است. برای اینکه 
بزرگــی ایــن ارزش اقتصادی را 
بدانیم کافی اســت آن را با ارزش 
اقتصــادی یــک هکتــار زمین 
کشاورزی در سال مقایسه کنیم 
که میانگین آن کمتر از یک هزار 
دالر است. به طور کلی و بسته به 
نوع تاالب ارزش هر هکتار تاالب، 
حداقل پنج برابر و حداکثر ۲۰ برابر 
یک هکتار زمین کشاورزی است 
این در حالی اســت که متوسط 
مصرف آب ســالیانه هــر دو نیز 

تقریباً یکی است.

مدحجی گفت: تقریبا تمام تاالب ها در پایین دســت 
منابع تغذیه کننده آن ها یعنی رودخانه ها قرار دارند بنابراین 
حق آبه تاالب ها در باالدست رودخانه، با مدیریت غیر صحیح 
آب در بخش کشاورزی و یا صنعت، پیش خور شده و یا بلعیده 
شده اســت بنابراین خواسته یا ناخواســته تامین حق آبه 

تاالب ها در اولویت آخر قرار گرفته است.
وی بیان کــرد: از مجموع چالش هــای تهدیدکننده 
تاالب ها در ایران، اولین و مهمترین مســاله تامین نشدن 
حق آبه اســت البته مشــکل تاالب های کشــور تنها در 
حد تامین حق آبه نیســت و مشــکالت دیگــری مانند 
ساخت و ســازهای توســعه ای مثل جاده و یا ایجاد مراکز 

کشــف و اســتخراج نفت و گاز، آلودگی ناشــی از ورود 
پســاب ها و فاضالب های کشــاورزی و صنعتی، تعدی و 
تجاوز به حریم تاالب هــا و تغییر کاربــری اراضی تاالبی 
 نیز از مشــکالت بعدی هســتند کــه باید مــورد توجه 

قرار بگیرند.
رئیس اداره احیای تاالب های اداره کل حفاظت محیط 
زیست خوزستان گفت: در مورد تامین حق آبه تا سال های 
پیش، روشــن نبودن مقدار حق آبه و نداشتن الزام قانونی 
دســتگاه متولی آب یعنی وزارت نیرو بهانه ای بود تا پایین 
دست ترین نقطه رودخانه ها که تاالب ها هستند در اولویت 

آخر قرار بگیرند و از حق آبه خود محروم شوند.

مسئول ذی ربط خبر داد؛

خشکی ۶0  درصد مساحت تاالب های کشور

گزارش

 آگهی )تجدید اول ( مناقصه عمومی یک مرحله ای

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

 کار فرما : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه
موضوع تجدید اول مناقصه :پروژه خرید اقالم ایمنی سال 1401 

مدت اجرا : 1 ماه شمسی
. مبلغ برآورد : 17,647,306,630 ریال

. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 366،000، 882 ریال
تاریخ درج در سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه مورخ  1401/09/06 می باشد. . 

شرایط مناقصه گر: کلیه شرکت کنندگان می بایستی دارای مدرک معتبر در زمینه تولید و یا فروش 
تجهیزات ایمنی راه از مراجع ذیصالح باشد .

مهلت دریافت اسناد : متقاضیان میتوانند حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ  1401/09/09ساعت 
14:00 جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir مراجعه کنند. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در ما ه محقق سازند.
مهلت تحویل اسناد تکمیل شده: تا روز شنبه مورخ 1401/09/19ساعت 14:00 جهت ارائه 

اسناد به نشانی
سامانه تدارک الکترونیک دولت )ستاد( مراجعه نمایند.

تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/09/20
اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات و ارائه پاکت الف ) ضمانتنامه شرکت در 
مناقصه(: کرمانشاه - بلوار بنت الهدى صدر - روبروی فرمانداری اداره کل راهداری و حمل و نقل 

جاده ای استان کرمانشاه - طبقه همکف - دبیرخانه - تلفن: 14- 083-38249912
. اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 021-419134 

دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07

 نوبت اول

احتیاط  و گذشت را در هنگام رانندگی فراموش نکنیم

 ) چاپ در دو نوبت به شماره ۲۰۰۱۰۰۱۱۱۱۰۰۰۰۸۴(

 جمهوری اسالمی اریان
ری و حمل و نقل جاده ای سازمان راهدا

ری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه اداره کل راهدا


