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به گزارش مهر به نقل از رویترز  :یک منبع مطلع اعالم کرد که عربستان سعودی ماه آینده مناقصهای برای ساخت دو نیروگاه اتمی برگزار خواهد کرد .پس از امارات ،عربستان دومین کشور عربی است
که میخواهد از برق اتمی استفاده کند .این منبع اعالم کرد که احتمال میرود کره جنوبی ،فرانسه و چین ،شرکتکنندگان در این مناقصه باشند .سه منبع صنعتی دیگر نیز گفتهاند که پس از برگزاری
مناقصه در ماه آینده کار احداث  ۲نیروگاه اتمی عربستان در سال آینده شروع میشود .قرار است که این  ۲نیروگاه ۲.۸ ،گیگا وات برق برای عربستان تولید کنند .این منبع همچنین افزود که عربستان
هفته آینده در نشست عمومی آژانس انرژی اتمی ،هدف خود برای ساخت این دو نیروگاه را به طور رسمی اعالم خواهد کرد.

یادداشت روز

هویت سیاسی
چالش انتصابات مدیریت شهری
مرتضی راجی زواره -پژوهشگر
در روزهای گذشته با ارتقاء چند مدیر دوران قالیباف به سمت شهردار
مناطق وطرح نام یکی از افراد لیست خدمت در انتخابات پنجمین دوره
شورای اسالمی شهر تهران برای تصدی شهردار یکی از مناطق ،موج عظیمی
از انتقادات واعتراضات افکار عمومی ونخبگان سیاسی بهپا شد.
به اعتقاد نگارنده به دلیل اجرایی بودن و نوع پیچیدگی ،تنوع ماموریت و
رسالت خدماتی شهرداری تهران میبایست با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای
منابع انسانی به دور از گرایشهای سیاسی و صرفاً براساس شایستگی،
توانمندی و پاکدستی سرلوحه هر انتصاباتی قراربگیرد.
هدف از نگارش این یادداشت مغالطه برخی رسانهها درخصوص هویت
سیاسی افراد نزدیک به رسانهها برای کسب مناصب مدیریتی بوده است.
براساس آموزههای جامعه شناسی سیاست میتوان هویت سیاسی افراد را
براساس نگرش و مواجهه آنان با دومفهوم مصلحت و حقیقت برچهار گروه
روشنفکران ،سیاستمداران حرفهای ،بوروکراتها و فرصت طلبان تقسیم و
طبقهبندی کرد.
-1روشنفکران :با دوری از هرگونه مصلحت سنجی در پی کسب حقیقت
هستند و بر این اساس خاستگاه روشنفکران روشنگری ،کار آنان از جنس
فرهنگی و جایگاه آنان در دانشگاه ،مطبوعات و فعالیت درجامعه مدنی قلمداد
میگردد .با این مختصات حضور آنان در عرصه فعالیت اجرایی سرانجام موثری
پیدا نخواهد کرد.
-2سیاستمداران حرفهای :سیاست پیشه آنان هست .هم نگرش مثبتی به
مصلحت دارند و هم به دنبال ذبح حقیقت نیستند ،کامال حرفهای در کمال
شفافیت و در چارچوب قانون بر اساس منافع وعالیق خود در پی کسب،حفظ
وگسترش قدرت هستند .آنها دارای فاصله روشن با رقیبان خود هستند و
به راحتی از گروههای دیگر قابل تمایز هستند .دائم خود را در معرض افکار
عمومی ورسانهها قرارمیدهند چون بهترین وسیله برای کسب قدرت را
انتخابات واقبال مردم میدانند .اغلب عضو احزاب رسمی هستند و درچارچوب
مشخص و با قاعده فعالیت و مورد ارزیابی وکنترل قرار میگیرند .با از دست
دادن قدرت به راحتی نسبت به پذیرش و واگذاری مناصب خود اقدام
میکنند.
-3بوروکراتها :به حقیقت اهمیتی نمیدهند وصرفاً در مقام یک مصلحت
سنج در ساختارهای اداری واجرایی برای حفظ قدرت ومنافع خود ،آمادگی
همکاری وتغییر شکل با هر سلیقه فکری را دارند.
 -4فرصت طلبان :افرادی هستند که نه مصلحت سنج هستند ونه در پی
حقیقت هستند ،بلکه براساس تصادف ،ارتباط قومی و یا به کمک واسطهها به
کانونهای قدرت متصل میگردند .با توجه به طی کردن مسیر در کوتاه مدت
و احتمال عدم تکرار چنین فرصتهایی به سرعت آلوده فساد و موجب آسیب
به سازمان میگردند و در ادامه برای حفظ خود راهی جز معامله در پشت پرده
متصور نیستند.
با ذکر توضیحات باال چند توصیه به شهردار محترم تهران ضروری است،
ایشان وارث منصبی هستند که محمود احمدی نژاد به واسطه آن به ریاست
جمهوری رسید و نیز محمدباقر قالیباف به دلیل همین منصب کاندیدای ثابت
ریاست جمهوری بوده است .متاسفانه شهرداری تهران در 14سال گذشته
همیشه بهعنوان یک ستاد فعال انتخاباتی در تمامی لحظات شبانه روز فعال
بوده است .ورود سیاست و به عبارت بهتر سیاستزدگی این سازمان عریض و
طویل موجب گردید ،جایگاه کارشناسی و آینده تهران فراموش گردد و تمامی
منابع مالی سازمان و حتی ذخیرههای زیستی این شهر درپی کسب ریاست
جمهوری قرار بگیرد و امروز کارنامه عملکرد 14ساله اصولگرایان نشان از حل
شدن حتی یک معضل و بحران این کالنشهر ندارد .در 14سال گذشته در
یک سیستم غیر شایسته ساالر فرصت طلبان بسیاری رشد و دارای رزومههای
سنگین شدند وکارشناسان فراوان امکان ارتقاء پیدا نکردند .حال سوال این
است که آیا باتوجه به حضور سالهای دور تعدادی از مدیران شهری در دولت
اصالحات درسطح پایین و میانی و یا سابقه کمک به ستادهای انتخاباتی
افرادی به واسطه ارتباط با آنان در گذشته و امروز نشان از هویت اصالح طلبی
قلمداد میگردد؟ جا دارد آقای دکتر نجفی که قطعاً در پی ریاست جمهوری
نیست به مانند وزارت آموزش وپروش که تبدیل به کارخانه مدیر سازی کشور
شده بود ،بهجای میدان دادن به چهرههای بازنشسته و مسن که نشان از
بحران اعتماد و جانشین سازی است و یا بهاء دادن به مدیران فرصت طلب
و ناکارآمد که فقط به حفظ جایگاه خود به هر طریقی فکر میکنند با تکیه
برجوانان و بانوان با استعداد و پاک دست درون شهرداری آینده تهران را به
بهترین شکل ممکن رقم زنند.
جا دارد اعضاء شورای اسالمی شهر تهران هم که مدیون مشارکت گسترده
و بینظیر شهروندان تهرانی هستند؛ پیام تغییر وتحول درخواستی شهروندان
را با نظارت بر انتصابات شایسته عملی کنند و موجب دلسردی و ناامیدی
شهروندان و بدنه جوان وکارشناسان متخصص مدیریت شهری را فراهم نکنند.
خبر
جواد امام فعال سیاسی اصالحطلب:

گله های جوانان اصالح طلب
به حق و وارد است

جواد امام مدیر عامل بنیاد باران و از چهره های اصالح طلب گفت :تکرار چهرههای
قدیمی و بازنشسته در دوره جدید خوشایند رای دهندگان و جوانان نخواهد بود.
وی افزود :قضاوت در مورد انتصابات اخیر در شــهرداری تهران زود اســت .باید
اجــازه داد تا آقای نجفــی معیارها و مالکهای انتخاب مدیــران را توضیح دهد
و پــس از آن داوري واظهــار کنیم .به نظر میآید با توجه بــه اقبال مردم تهران
به لیســت اصالح طلبان در انتخابات شــورای شــهر انتظارات متفاوت باشــد.
امام تصریح کرد12 :ســال جوانان اصولگرا در شــهرداری بــرای خود رزومه
کاری ســاختند .باید از وجود دوســتانی که از خیلی از فرصتها محروم شدهاند
اســتفاده شود .مسئولیت شهرداری را نجفی پذیرفته است و ميبايست باتوجه به
اين مسئوليت سنگين ،متناســب با آن از اختيارات الزم نيز برخودارباشد و البته
بايد پاســخگوی این مسئولیت نيزباشد .باب همفکری باید بیشتر باز باشد و آقای
نجفی باید بیشتر مشــورت بگیرد .حضور اشخاصی از لیستهای انتخاباتی جناح
مقابل در ردههای مدیریتی شهرداری تهران بازخورد منفی خواهد داشت .خیلی از
افراد صاحب صالحیت و با کفایت که برای انتخابات ثبت نام کردند و بنا به دلیل
محدودیت لیســت اصالح طلبان انصراف دادند باید در اولویت قرار گیرند .واگذار
کردن فضا به افرادی که سالهای سال شاهد حضورشان بودیم و تمام فرصتها در
اختیارشان بوده است جفا است و قابل دفاع نیست و مردم از آن گذشت نخواهند
کرد .اگر قرار باشد خالف خواسته و رای مردم عمل کنیم این خالف امانت داری
است .متاسفانه هنور نتوانســتهایم برنامه مدون و قابل قبولي در مورد استفاده از
ظرفیت عظیم جوانان ارائه کنیم تا بخشــی از مطالبات جوانان را برطرف کنیم.

موالوردی دستیار رئیسجمهور در امور شهروندی:

منشور حقوق شهروندی فارغ از مذهب ،دین
و تبعه ،شامل همه شهروندان است
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق
شــهروندی با تاکید بــر آگاهی زنان
نسبت به حقوق شهروندی خودگفت:
تحقق حقوق شهروندی نیاز به فضای
باز سیاســی دارد و پیش شرط آن هم
حاکم بودن فضــای آرام در اقتصاد و
امنیت در کشور است.
بــه گــزارش ایلنــا ،شــهیندخت
موالوردی در نشست تخصصی جایگاه
زن در حقوق شــهروندی در سنندج
با اشــاره به شــرایط آغاز به کار دولت
یازدهــم گفت :میراث بر جای مانده از
دولتهای پیشین سیاست دولت را بر
این امر واداشت که به حوزههای اقتصاد
معیشتی و سیاســت خارجه متمرکز
شود و عمال ورود به عرصههای فرهنگی
و اجتماعی بر دولت تنگ شد.
موالوردی خاطرنشــان کرد :اولویت

دولت تحقق اهداف مذکور برای تحقق
سایر وعدهها در عرصههای اجتماعی و
فرهنگی و ایجاد مطالبهگری بود.
دستیار ویژه رئیسجمهوری در امور
حقوق شــهروندی عمومیت منشــور
حقوق شــهروندی را فارغ از مذهب،
دین و تبعه ،شــامل همه شــهروندان
دانســت و گفت :در این میان اســتان
کردســتان به واســطه قرار داشــتن
در شــرایط جغرافیایی خــاص و نبود
زیرساختهای مناسب نسبت به سایر
اســتانهای برخوردار دارای مشکالت
عمــدهای چون بیــکاری و در پی آن
سایر آسیبهای اجتماعی است لذا با
گشــایشهای اقتصادی فرصت برای
فعالیت در این استان نیز بیشتر خواهد
شد.
مــوالوردی بــه تعامــل دو جانبه

شــهروندان از منظر حقوق شهروندی
با دولت تاکید کرد و گفت :نمایندگان
ســمنها و شــهروندان با نظــارت بر
فعالیتهای دولت میتوانند خواســته
و نیاز و گزارشهــای خود را مطرح و
دولت را نســبت به وقایع بیرون آگاه
سازند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای
خود به آگاهی بخشــی زنان نسبت به
حق و حقوق خود نیز اشاره کرد و اظهار
داشت :دولت در کنار بخش غیر دولتی
با اولویت قــرار دادن آموزش گامهایی
را برداشــته اما زنان و به ویژه مادران
بهواســطه نقش پررنگ خود در کانون
خانواده میتوانند با یادگیری مفاهیم
حقوق شهروندی و تسری آن به اعضای
خانــواده از تکالیف و جایگاه خود آگاه
شوند.

وزارت خارجه قزاقستان اعالم
کرد که طرفهای شرکت کننده
در نشست آستانه با ایجاد مناطق
کاهش تنش در سوریه و کاهش
درگیریها برای شش ماه با امکان
تمدید آن توافق کردند.
بــه گــزارش ایســنا ،خیــرات
عبدالرحمانوف وزیر خارجه قزاقستان
اعالم کرد که نمایندگان روسیه ،ایران
و ترکیه در ششمین دور نشستهای
آســتانه با ایجاد یک منطقه کاهش
تنش جدید موافقت کردند و مناطق
کاهش تنش برای شــش ماه با امکان
تمدید به چهار منطقه افزایش خواهد
یافت.

ت آستانه آمده
در بیانیه پایانی نشس 
است که تنشها در این مناطق به طور
موقت برای مدت شــش ماه کاهش
مییابد و امکان تمدیدآن وجود دارد.
به گفته خیرات دور بعدی مذاکرات
آستانه اواخر اکتبر آینده خواهد بود.
سازمان ملل اعالم کرد که ناظرانی
از روسیه ،ایران و ترکیه کار نظارت بر
آتش بس در مناطق کاهش تنش در
ادلب را بر عهده خواهند داشت.
در این بیانیه تأکید شــده اســت:
کشورهای ضمانت کننده آتشبس بر
پایبندیشان به استقالل و حاکمیت
و تمامیت ارضی سوریه تأکید دارند.
در این بیانیه آمده است :کشورهای

ضامن مصمم به جنگ با تروریسم در
ســوریه چه در داخل مناطق کاهش
تنــش و چه خــارج از آن هســتند.
اوضاع در ســوریه از هشت ماه پیش
به طور کلی تغییر بزرگی کرده است
و الزم اســت روند آستانه ادامه داشته
باشد.
در ایــن بیانیــه به تشــکیل مرکز
هماهنگی ســه جانبه ایران ،روسیه و
ترکیه برای ممانعت از وقوع درگیریها
در مناطق کاهش تنش اشــاره شده
است.
مناطق کاهش تنش به طور کلی یا
جزئی شامل استانهای ادلب ،حمص،
حمــاه ،الذقیه و ادلب و منطقه غوطه

مــوالوردی بــه بحث کولبــری و
مشــکالت آن هــم اشــارهای کرد و
گفت:پدیده کولبری و توحه به حقوق
کولبران در استان کردستان در دستور
کار جــدی دولت قرار دارد و چون این
وضعیت ناشی از عوامل اقتصادی است
با رونق و گشایش اقتصادی میتوانیم
مانع روی آوردن مردم به این مشــاغل
باشیم.

شــرقی در حومه دمشــق است .قرار
است در دور کنونی مذاکرات ،مرزهای
دقیق این مناطق ترســیم و با ایجاد
منطقه چهارم در جنوب توافق شــود.
بشــار الجعفری ،نماینده دائم سوریه
در سازمان ملل و رئیس هیات دمشق
نیز در این نشســت گفت که نشست
آســتانه با موفقیت به پایان رسید و با
منطقه کاهش تنش در ادلب موافقت
شد .وی گفت :ما از پیروزیهای ارتش
در دیرالــزور تقدیر میکنیم .پیروزی
نیروهای ما علیــه داعش در چندین
جبهه نشان دهنده مصمم بودن سوریه
برای آزادی وجب به وجب خاک خود
از وجود تروریستهاست.

مدیر عتبات سازمان حج و زیارت:

شهدای ایرانی حادثه ناصریه عراق به  ۱۰نفر رسید

مدیر عتبات ســازمان حج و
زیارت با اعالم اسامی سه شهید

دیگر حادثه تروریســتی روز
پنجشــنبه ناصریه عراق گفت:
جمع شهدای ایرانی این حادثه
تروریستی به  ۱۰نفر رسید.
به گزارش ایلنا محســن نظافتی
مدیر عتبات سازمان حج و زیارت با
اعالم اینکه سه شهید دیگر به جمع
شــهدای حادثه عصر روز پنجشنبه
شهر ناصریه عراق اضافه شده است
گفت :سه شــهید به نامهای مائده

کشــاورز فرزند هاشم ،رضا درونده
یــا برنده فرزند جعفر و فردی به نام
رســتمی که اســم کوچک او هنوز
مشخص نیست.
او ادامــه داد :دو شــهید
مجهولالهویه هم داریم که احتمال
دارد ایــن پیکرها متعلــق به خانم
جهان رمضانی ،مهریه غفاری باشند.
همچنان مسئوالن حج و زیارت در
حال بررسی هستند.

مدیرعتبات سازمان حج و زیارت
با بیــان اینکه جمع شــهدا به ۱۰
نفر رســید خاطرنشان کرد :با اعالم
این شهدا جمع شهدایی که متعلق
بــه کاروان آزاد از اســتان فــارس
شهرســتان کبار به  ۷نفر رسید .دو
شــهید نیز مجهولالهویه هستند و
یک شهید پسربچه  ۱۰ساله به نام
یاسین روشی از کاروان سازمان حج
و زیارت بود.

چند زخمی در انفجار تروریستی متروی لندن
پلیس انگلیــس میگوید در
پی وقوع انفجار تروریستی در
ایستگاه متروی پارسونز گرین
در غرب لندن چند تن از ناحیه
صورت به شدت مجروح شدند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه
خبری اســپوتنیک ،تصاویر منتشر
شــده از این انفجار نشان میدهد
که خدمات اورژانس و آتش نشانی

پــس از این انفجار بــه محل اعزام
شده و مردم در حال فرار از صحنه
هستند.
همچنین پلیس می گوید ایستگاه
متروی این منطقه همچنان بســته
است و از مردم خواسته تا از نزدیک
شــدن به این ایستگاه قطار شهری
خودداری کنند.
پلیــس لنــدن همچنیــن اعالم

کــرد که این انفجــار از طریق یک
بمب دستســاز انجام شده است.
سخنگوی آتش نشانی لندن گفت:
ما در ساعت  8:21به وقت محلی به
صحنه انفجار رسیدیم.
آتش در سکوی شــرقی ایستگاه
متروی پارســونز گرین ناشــی از
انفجار یک ســطل آشغال رخ داده.
ما دو دستگاه ماشین اطفای حریق

داریــم .پلیس لندن و اورژانس این
شهر گفتهاند که افسران و پرستاران
به ایســتگاه مذکور رســیدهاند تا
به مجروحان کمــک کنند .دونالد
ترامــپ ،رئیس جمهــوری آمریکا
نیز با اشــاره به اقدام تروریستی در
متروی لندن ،خواســتار گسترش
محدودیت صدور ویــزا برای چند
کشور مسلمان شد.

علی شمخانی دبیر شورایعالی امنیت ملی:

رفتار غیرسازنده دولت ترامپ با پاسخ متناسب ایران همراه است
دبیــر شــورایعالی امنیت
ملی گفت :رفتار غیرســازنده و
بهانهجویانه دولــت ترامپ در
قبال اجرای تعهــدات خود در
برجام ،ضمــن مخدوش کردن
بیش از پیش جایگاه این کشور
در نظام بینالملل بدون شــک
چون گذشــته با پاسخ متناسب
از سوی جمهوری اسالمی ایران
همراه خواهد بود.
به گــزارش ایلنا ،امیــر دریابان علی
شمخانی در واکنش به برخی اظهارات
مطرح شده مقامات خارجی در موضوع
دسترسی به مراکز نظامی کشورمان در
چارچوب توافق برجام گفت :جمهوری
اســامی ایران فعالیت اعالم نشــده
هستهای در هیچ یک از نقاط جغرافیایی
کشــور نداشــته و مطالب مطرح شده،
فضاســازی رســانههای آمریکایی به

منظور فراربه جلو و سر باز زدن از انجام
تعهدات و وظایف انجام نشــده از سوی
این کشور است.
وی افــزود :در هیچ یــک از مراکز
نظامی جمهوری اسالمی ایران فعالیت
یا حتی تحقیقات هســتهای وجود ندارد
و بازدیدهای انجام شده از سوی آژانس
طی سالهای گذشته این مطلب را تایید
میکند.
نماینــده مقام معظم رهبــری تاکید
کرد :البته در مراکــز نظامی ،تحقیقات
در خصوص سالحهای متعارف به ویژه
در حوزه موشکی در جریان است که در
چارچوب تولیــد قدرت دفاعی و ارتقای
بازدارندگی در برابر تهدیدات خارجی با
قدرت ادامه خواهد یافت.
شــمخانی یادآور شــد :در چارچوب
اجرای فعال سیاســت پدافند غیرعامل،
مجموعــه ظرفیتهــای تحقیقاتی و

تولیــدی متعارف در بخــش دفاعی در
پهنهای به وسعت ایران اسالمی توزیع
شــده و به طور طبیعی مکشوفسازی
این ظرفیت بــرای بیگانگان امکانپذیر
نیست.
وی با یــادآوری تعهدات ایران اظهار
داشــت :جمهوری اسالمی ایران صرفا
در چارچــوب توافقات و دســتورالعمل
مشــخص برجام رفتار کــرده و هیچ
تعهدی فراتر از آن را نمیپذیرد.
شــمخانی با بیــان اینکــه هرگونه
اظهارنظر در مورد تعهدات پذیرفته شده
در قبال برجام باید از مجاری رســمی و
مبتنی بــر رویکردهای فنی و حقوقی و
فارغ از نگاههــای جانبدارانه ،صرفا در
آژانس بینالمللی انرژی اتمی بررســی
شــود ،خاطرنشــان کرد :به طور قطع
ســایر ادعاهای خارج از این چارچوب
ضمن آنکه بیاهمیت اســت ،الزامی در

تحلیل روز
چرا استفاده از ظروف یکبار مصرف پالستیکی نه؟

طرح فرهنگی حذف و ساماندهی
ظروف یکبار مصرف پالستیکی در مراسم
ملی و دینی
حسین عبیری گلپایگانی -فعال زیست محیطی

بیانیه پایانی نشست آستانه صادر شد؛

توافق بر سر کاهش تنش در سوریه

سیاسی

خصوص پاســخگویی به آن نیز وجود
ندارد.
وی اضافــه کرد :آژانــس بینالمللی
انرژی اتمی در صورت ارائه مســتندات
کافی و قابل قبول ،شــیوههای فراوانی
برای رفع ابهام در اختیار دارد و موضوع
دسترســی به اماکن نظامی موضوعی
غیرضرور و ملغی شده است.
دبیــر شــورای عالی امنیــت ملی با
اشاره به سیاســتهای دولت امریکا در
قبال ایران و برجام ابراز داشــت :رفتار
غیرســازنده و بهانهجویانه دولت ترامپ
در قبال اجــرای تعهدات خود در برجام
که تالشی فعال برای ضربه زدن به این
توافق بینالمللی است ،ضمن مخدوش
کردن بیش از پیش جایگاه این کشور در
نظام بینالملل بدون شک چون گذشته
با پاســخ متناسب از ســوی جمهوری
اسالمی ایران همراه خواهد بود.

در سالهای نه چندان دور که شیوع انواع بیماریهای واگیردار
در بخشهای مختلف جامعه مخصوصا در میان خردســاالن و
ســالمندان بسیارشایع بود یکی از مواردی که میتوانست باعث
کاهش شدید این امراض بشود این امر بود که (کارشناسان علوم
سالمت نیز به این نتیجه رسیده بودند) حتما هر کسی در هنگام
حضور در مراســم عمومی و حتی در داخل خانواده از وســایل
شــخصی خودش اســتفاده کند و در هنگام صرف مواد غذایی
و نوشــیدینیها از لیوان و قاشق دیگران استفاده نکند .آنان به
همه افراد جامعه گوشزد میکردند حتی در حوزههای بهداشتی
نیز از ســرنگها و وسایل جراحی دیگران استفاده نکنند و آنان
به دنبال راه حلی مناسب برای رفع این مشکل بهداشتی بودند
که با ورود و استفاده ظروف یکبار مصرف پالستیکی در زندگی
روزمره مردم تا حدودی خواســته این کارشناسان برآورده شد
و از آن زمان احســاس آرامشــی خاصی در حوزه بهداشــت و
سالمت جامعه حاکم شد .ولی متاسفانه این احساس آرامش زیاد
دوام نیاورد زیرا ظرف چند ســال تولید و استفاده ،خود ظروف
یکبار مصرف ناگهان باعث معضالت بهداشتی و مشکالت زیست
محیطی زیادی شدند .این معضالت و مشکالت به قدری شدید
شــد که این بار به غیر از اعتراضات کارشناسان حوزه سالمت؛
اعتراضات کارشناســان و فعاالن محیط زیست نیز بلند شد زیرا
این ظروف سه مشکل اساسی دارند:
الف-از نظر بهداشــتی :این ظروف از نظر بهداشتی نباید برای
مواد غذایی گرم استفاده شوند به علت اینکه از مواد نفتی ساخته
میشوند و مواد نفتی در دمای باال وارد مواد غذایی میشوند که
خود بیماری زا هستند.
ب -از نظر محیط زیســتی :مواد پالســتیکی به علت طول
عمر باال تجزیه پذیر نیســتند و اگر در طبیعت رها شوند باعث
آلودگی منابع طبیعی و خاکهای کشاورزی میشوند و از طرفی
سوزاندن زبالههای پالستیکی نیز باعث آلودگی شدید هوا خواهد
شد..
ج -از نظر اقتصادی  :با توجه به تولید بیش از حد ظروف یکبار
مصرف پالستیکی و عدم استفاده صحیح در بازیافت این مواد و
از طرفی باال بودن قیمت جهانی مواد پتروشیمی استفاده از این
مواد مقرون به صرفه نیســت .آیا صحیح است منابع طبیعی که
خدا دادی میباشند و مقدار زیادی از آن به نسلهای آینده نیز
تعلق دارد و باید برای نســلهای آتی باقی بماند؛ نسل حاضر با
اســتفاده بیرویه آن باعث نابودی این منابع خداد دادی شده و
برای نسلهای بعدی جز شیوع بیماریهای پرهزینه و خطرناک
و آلودگی محیط زیســت چیزی باقی نگذارد؟ استفاده بیش از
حد این ظروف؛ مشــکالت زیادی را برای جامعه کنونی نیز به
بار آورده اســت .اگر میزان تولید این ظــروف به مقدار زیادی
کاهش نیابد میتواند صدمات غیرقابل جبرانی به سالمت افراد
جامعه و محیط زیســت وارد کند .به همین مناســبت در چند
سال گذشــته فعاالن حوزه ســامت و محیط زیست با تالش
جدی جهت رفع مشــکالت بهداشتی و زیست محیطی ظروف
یکبار مصرف پالستیکی اقداماتی انجام دادهاند که طرح فرهنگی
حذف و ســاماندهی ظروف یکبار مصرف پالستیکی در مراسم
ملی و دینی یکی از این فعالیتها میباشــد .این طرح فرهنگی
در هیئت عزاداری مناطق شــهرداری؛ همچنین مراسم روز 14
خرداد سالگرد ارتحال امام خمینی در بهشت زهرا و حرم امام و
نمایشگاه فرهنگی عطر سیب اجرا شده است.

خبر

مخالفت روسیه با ایجاد فاصله 60

کیلومتری بین نظامیان ایران و مرز
اسرائیل

مسکو در مقابل درخواست اســرائیل تنها وعده حفظ
منطقه حائلی به عرض پنج کیلومتر بین نیروهای نزدیک
به ایران و اسرائیل را داده است.
به گزارش دیدهبان ایران :مســکو در مقابل درخواست اسرائیل
تنها وعــده حفظ منطقه حائلــی به عرض پنــج کیلومتر بین
نیروهای نزدیک به ایران و اســرائیل را داده اســت .این خبر را
روزنامه اسرائیلی هاآرتص منتشر کرده است .به گزارش یورونیوز،
تل آویو به دلیل احتمال حضور نیروهای ایرانی در نزدیکی مرز،
با توافق مســکو و واشــنگتن و برای آتش بس در جنوب سوریه
مخالف اســت .بنیامین نتانیاهو ،نخســت وزیر اسرائیل روز ۲۳
اوت (اول شهریور) در دیدار با والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری
روسیه در ســوچی از گسترش نفوذ ایران در سوریه انتقاد کرده
بود .در همین راســتا وی از احتمال حمله پیشگیرانه و یکجانبه
علیه مراکز ایران در خاک ســوریه ســخن گفته بود .شبکه دو
تلویزیون اســرائیل ماه گذشــته گزارش کرد که ایران کارخانه
ساخت موشکهای دوربرد در شمال غربی سوریه تاسیس کرده
اســت .تاکنون بســیاری از مقامات عالی رتبه اسرائیل از حضور
احتمالی سپاه پاسداران ،حزب اهلل لبنان و دیگر نیروهای نزدیک
به تهران در مناطق مرزی سوریه با اسرائیل ابراز نگرانی کرده اند.
هر چند تاکنون گزارشــی از حضور نیروهای نزدیک به ایران در
مرز با اسرائیل منتشر نشده اما تل آویو از نفوذ احتمالی ایران در
مرز با سوریه بیمناک است .اسرائیل کاتز ،وزیر اطالعات و امنیت
کابینه بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه از آمادگی بشار اسد ،رئیس
جمهوری ســوریه برای صدور اجازه احــداث پایگاههای نظامی
توسط ایران در سوریه سخن گفته بود ،امری که به گفته او برای
اســرائیل تهدیدی درازمدت محسوب می شود .ایران و روسیه از
متحدان اصلی بشار اسد ،رئیس جمهوری سوریه هستند.

