 ایسنا :معاون عمرانی و فنی استاندار کرمان از وقوع  2600زمین لرزه
از ابتدای سال جاری تاکنون در استان کرمان خبر داد و عنوان کرد :به دنبال آن
هستیم که چنانچه ساختمان های در سطح استان امکان بیمه شدن آنها وجود
دارد ،بیمه شوند .سید مصطفی آیت اللهی موسوی گفت :استان کرمان جزء
بحرانیترین استانهای کشور به لحاظ وقوع زمین لرزه و حوادث طبیعی است.
معاون عمرانی و فنی استاندار کرمان به تشریح اقدامات صورت گرفته در مناطق
زلزله زده پرداخت بیان کرد :هم اکنون و پس از آواربرداری ،تشکیل پرونده و روال
قانونی 12 ،واحد مسکونی در منطقه هجدک در مرحله نازککاری قرار دارند.
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جامعه 5

وقوع 2600
زمین لرزه از
ابتدای سال
جاری تاکنون
در استان

پيامك300099004806 :

یادداشت

نالههای یک فمینیست پیر
 لیلی فرهادپور
اگرچه  ٥٦ســالگی سن
پیری نیســت ،اما باور کنید
 ٤٠ ،٣٠سال دغدغه مسائل
زنان را در این مملکت داشتن
آدم را پیر میکند.
اما در این مــدت ،چقدر
ما کنشــگران مســائل زنان ،به تغییر قوانین گیر
دادیم و چقدر به ســنتهای دستوپاگیر؟ و اصال
چقدر برایمان اشــتغال زنان و مشارکت اقتصادی
آنها اهمیت داشت؟ در طرح مسائل زنان ،مخاطب
کنشگران این عرصه ،اغلب دولت بوده و البته آنها
هم چون مشارکت سیاســی زنان را الزم داشتند
(رأی نیمی از جمعیت را میخواستند) پس در تغییر
برخی قوانیــن با جریان برابریخواهی زنان همگام
شدند .بااینحال آنقدر درگیر این بگومگو با دولت
بودیم که یادمان رفت مسائل زنان ریشه در سنت
دارد و فرهنگســازی الزم دارد و دولت هم آنقدر
برای حفظ همین سنتها درگیر گیروواگیر با ما بود
که یادش میرفت اگر فرهنگسازی نکند ،ماهواره
همه سنت و تاریخ ما را با هم ویران میکند.
در روســتای گامبرون جزیره قشم (همین یک
ماه پیش) شــاهد بودم که تمام دختران به مدرسه
میرفتنــد و برقع تقریبا ور افتــاده بود ،اما همین
دختران تــا وقتی که شــوهر نداشــتند ،از برادر
بزرگتر خود حســاب میبردنــد و بعد هم آنقدر
زود شــوهر میکردند و بچــه میآوردند که وقتی
برای دانشآموختن نداشــتند و ندارند .سالهاست
آنتنهــای ماهــواره روی بامهای گلیشــان تاب
میخورد و شبکههای ترک و عرب در فکرهایشان
جــوالن میدهنــد ،درحالیکه همین شــوهران
چشمشان دنبال زنان شبیه آنچه در ماهواره هست
میدود ،چون در ســریالهای ایرانــی زنی را مثل
زنان خود یا مثل آنچه در جامعه هست نمییابند.
در شهرهای بزرگتر زنان نصف بیشتر صندلیهای
دانشــگاهها را پر کردهاند ،درحالیکه در اشــتغال
جایی بیشــتر از  ١٤درصد را اشغال نکردند ،چون
ما کنشــگران فقط در تالش بودیم که حق طالق
را به آنها برگردانیم و فکری به حال ســنت مهریه

سنگین و اینجور چیزها نکردیم و زنان طبقه مرفه
شهری یاد گرفتند که طالق بگیرند با مهریه سنگین
و اجرتالمثل و امثال آن تا زمانی که مطلقه شدند
(مانند وقتی که متأهل بودند) دغدغه معاش نداشته
باشند و بخورند و بخوابند ،چون ما کنشگران زنان
یادمان رفته بود که ترغیب به مشــارکت اقتصادی
زنان در زندگی مهمتر است ،درحالیکه زنان طبقات
دیگر خودشان یاد گرفتند که زحمت بکشند و خرج
خودشان و خانوادهشان و شوهر بیکار معتادشان را
دربیاورند ،چون زندگی باید ادامه یابد که طالق جای
شالق شوهر گرسن ه را نمیگیرد ،چون سنت اجازه
طالق نمیدهد!
و مســئله حجاب که از همان اول سیاسی بود
و سیاســی هست و اتفاقا ما کنشگران مسائل زنان
چشممان را بر این واقعیت بستیم که همین حجاب
اجباری آن اوایل باعث شــد دختران در شهرهای
کوچــک ،پدران و برادران خود را اقناع کنند که در
پناه حجاب میشود رفت به شهرهای دیگر و درس
خواند .سیل جابهجایی دختران و جداشدن از خانواده
و رفتن به دانشگاهها و ...طبقه اجتماعی و اقتصادی
آنها را نیز جابهجا کرد .دختران یاد گرفتند که وارد
اجتماع شوند و کار کنند و مستقل شوند .البته بیشتر
از همه ،تلویزیون در این میان نقش داشــت؛ مثال
آنجا که زنان تلویزیون یک سربند و پوششی برای
گردنشان میگذارند و یک شال قهوهای یا طالیی یا
مشکی روی آن سربند میکشند که تداعی موهای
افشــان کند و بدتر از آن اینکه زنان خوب مهربان
در تلویزیون حتما چادر مشکی سرشان میکنند،
درحالیکه زنان خوب در شــمال کشــور و جنوب
کشور در سربندها و روسریها و لباسهای محلی
رنگارنگ و زریدوزی زندگی میکنند. ...
حاال زنان و دختران رســیدهاند به جایی که با
حجاب موردنظر الگوی دولت چالش دارند ،چون نه
ربطی به پوشش سنتی ما دارد و نه ربطی به پوشش
غالب جامعه و نه ربطی به پوشش غالب مسلمانان
دنیا! اینجاست که وقتی مسئله «دختران خیابان
انقــاب» پیش میآید ،دولتیان دســتبهدهان
ماندهاند که چی شد؟
منبع :شرق

انبوهتر و تک و توک درخت هم دیده
 مژگان جمشیدی
میشود.ازطرفدیگروقتیباعملیات
درختکاری،سنتدیرینهایرانیان!
حفر چاه آبهای تحت االرضی را
هزاران سال است که غرس میکنیم
سالهاست که پایینتر بردیم یعنی
و میکاریم اما همچنان این بیابانها
ریشه گیاه دیگر دسترسی مناسبی به
هستند که در کشورما یکه تازی
آب نمیتواند داشته باشد برای همین
میکنند و هر روز به گواه آمارهای
شانس رویش و نگهداری گونههای
سازمان جنگلها و مراتع و سازمان
محیط زیست از مساحت جنگلها
درختی در بیشتر مناطق کشور بسیار
و مراتع کشور کاسته میشود.
پایین آمده است .پس چه کنیم؟ در
چین شرایطی ما باید پوشش گیاهی
سفرههای آب زیرزمینی افت
طبیعی که داریم یعنی رویشگاهها
میکنند و رودخانهها میخشکند
و زیستگاهها را از تخریب و حریق
و دشتها به بیابانی خشک و لم
و چرای دام حفاظت کنیم .همین
یزرع بدل میشوند .با این حال سالی
پوشش علفی و بوتهای طبیعی که
یکبار همه جمع میشویم تا آیین
موجود است نقش اکولوژیک و کارکرد
روز درختکاری را با کاشت میلیونی
زیست محیطی خودش را در ترسیب
نهالهای نوپا گرامی داریم! از کاجی
کربن و جلوگیری از بروز گرد و غبار
که به کاج تهران معروف شده بگیر
ایفامیکند.چرافکرمیکنیمبایدهمه
تا سرو نقرهای و خمرهای و توت
گالیه یک زیست شناس و استاد دانشگاه از کاشت و گسترش گونههای غیر بومی مهاجم ایران
جادرختباشد؟بیاییدباقشنگیهای
امریکاییوکهورامریکاییو،...چالهها
طبیعتخودمانآشتیکنیم.
یک به یک با هزینههای هنگفتی در
 نیاز به بازنگری در
تمامی ارتفاعات و مناطق پیرامونی
نگاهمانبهمنابعطبیعیداریم
شهرها و عرصههای طبیعی کنده
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
میشوند تا در این روز با گونهای غیر
آخانیمیافزاید:شایدتنهادرمسیر
بومی و گاه مهاجم و مخرب برای طبیعت ایران ،پر شوند! آنزیر600میلیمتردرسالباشد،امکانایجادجنگلوجود کاشتهشودامابازدرعملتغییرچندانینمیبینیم.متأسفانه رود درهها بتوان درختکاری انجام دارد آن هم بهشرطی که
میلیاردها تومان هزینه میشود ،همه با شور و امید میآیند ندارد ،بنابراین ،این انتظار که به زور آب و کاشت مداوم نهال بسیاریازبرنامههایدرختکاریمادرکشورطرحهاییبدون اجازه بدهیم چند ماهی از سال آبی در رود جاری شود .درست
و میروند و میکارند ،بیآنکه بدانند چه چیزی را میکارند ،درهرسالتالشکنیماینجاراجنگلکنیمنمیتوانجنگل مطالعه و عجوالنه است و به بهانه درختکاری استپهای است که در شهری مثل تهران رود درهها در سالهای گذشته
چرا باید بکارند یا چرا نباید بکارند .میگویند فقط غرس ایجاد کرد و این کار بیهوده است! حتی اگر جنگلی هم ایجاد طبیعی را فقط تخریب میکنند که نمونه آن در شمال توسط شهرداری تخریب شده اما میتوان با برنامه دوباره آنها را
کن و تمام! هفته منابع طبیعی که تمام میشود دشت و شود اما باید دید به چه قیمتی! در منطقهای که ما مرتباً از شرق و شمال تهران است .مناطق پرشیبی که خودش احیا کرد .در اروپا هم در قرن نوزدهم و بیستم میالدی از این
کوهستان و بیابان و مراتعی باقی میماند که تا چشم کار کمبود بارش و بحران آب سخن میگوییم چرا باید با آبیاری گیاهان خودرو همچون انواع گون دارد را تخریب میکنند تا اشتباهات زیاد کردند اما دوباره شروع به اصالح کردند .ما هم
دستی مداوم درختی را بکاریم که اص ً
ال نباید از ابتدا کاشته جاده بسازند و بتوانند با تانکر آبیاری کنند بلکه درختانی که نیازبهبازنگریدرنگاهمانبهمنابعطبیعیداریم.
میکند از نهالهای نوپا غرس شده است.
این مدرس دانشگاه ،تأکید کرد :اتاق فکر و عملیاتی
 هرساله میلیاردها تومان پول بیت میشد .این دامنهها رویش علفی وگاه درختچهای دارند .چرا بسیاری از آنها سرو و کاجهای غیربومی هستند رشد کنند.
فکر میکنیم رویش علفی و درختچهای ،پوشش گیاهی درهیچکجایدنیااینچنیندرختکارینمیکنند،چونقبل منابع طبیعی ایران سازمان جنگل ها محسوب میشود اما
المال هدر میرود
از انجام هر طرحی با اکولوژیستها مشورت میکنند که آیا متأسفانه آموزههای این سازمان به دهه  40و  50شمسی
در این میان گروههایی هم هستند که از بین کارشناسان نیستوفقطدرختپوششگیاهیمحسوبمیشود؟
این مدرس دانشگاه میافزاید :متوسط بارندگی درایران بکاریم یا نکاریم؟ و چه چیزی را کجا بکاریم؟
برمیگردد و در آن زمان جنگلداری ایران بر اساس نگاه و
و فعاالن محیط زیست که مطابق معمول هشدار میدهند
«در سراسر ایران آب کم و اقلیم خشک و نیمه خشک نگرشامریکاییهاومبتنیبرمهندسیکردنجنگلبودکه
که چه چیزی را کجا بکارید و چه چیزی را نکارید .اما تا به سالی 250میلی متر است که در سالهای اخیر که
امروز کمترین توجهی هم به این هشدارها نشده است .دکتر خشکسالی هم بوده اعالم کردهاند این میزان کمتر هم شده است ،درخت نکاریم پس چه بکاریم؟» آخانی در پاسخ به این به کشورهای مختلف صادر شده بود .نگاه امریکایی میگوید
حسین آخانی ،زیست شناس و عضو هیأت علمی دانشکده است.درچنینمنطقهایبااینمیزانبارشمافقطمیتوانیم پرسش میگوید :شما وقتی مواد غذایی و علوفه کم دارید  2کدام گونه خوب رشد میکند و نیاز کمتری دارد و در عین
علوم دانشگاه تهران میگوید :درختکاری بسیار خوب است بوتهزارداشتهباشیم.حتیدرختچههاهمبایدحتماًدرمسیر تا گوسفند نگهداری میکنید اما اگر غذا و علوفه زیاد داشته حال ارزش اقتصادی بیشتری دارد .با همین سیاست بود که
و هیچ کس منکر آن نیست ،سالهاست میکاریم و علی آب در رود درهها باشند .در خارج از رود درهها و جاهایی باشید قطعاً به این دو تا اکتفا نمیکنید و شاید یک گاو و چند کاج و سوزنی برگها وارد ایران شدند .متأسفانه این نگاه تا
القاعدهبایدتاحاالهمهایرانجنگلمیشدامانهتنهاخبری هم که خاک عمق مناسب ندارد تک و توک درختچههایی گوسفند دیگر هم نگهداری کنید .طبیعت ایران هم همین امروز باقی مانده و این سازمان هم فرصت نکرده خودش را
از جنگل نیست که فقط هرساله میلیاردها تومان پول بیت هست اما از نوع خشکی پسند با ریشههای عمیق مثل بادام است .وقتی آب کم است باید به اندازه محدود و با انتخاب به دانش روز جنگلداری قرن بیست و یکمی پیوند زند و
المال هدر میرود .در همین تهران شما ببینید چند سال کوهی و ارس که در ارتفاعات ایران عمدتاً در بیشتر مناطق درست گونههای گیاهی درختکاری کنیم .در طبیعتی که نیروهای جدید متخصص جذب کند .حاال همین امریکا
استکهدامنههایجنوبیالبرزرادارنددرختکاریمیکنند .کشور دیده میشوند .برای همین تصور اینکه در مناطق میزان بارندگی زیر  100میلی متر است گیاهان یک ساله خودش پیشگام مبارزه با گونههای مهاجم گیاهی و جانوری
مسأله این است که یال جنوبی البرز که ما در آن قرار داریم خشکجنگلایجادکنیمغلطاست.
یا نهایتاً چند ساله بوتهای رویش طبیعی دارد .اگر بارش 200شده چون این کشور هر ساله بالغ بر  40میلیارد دالر از
میلی متر باشد تعداد بوتهایها بیشتر میشود .اگر بارندگی محل گونههای مهاجم آسیب و خسارت میبیند و ما
 درختکاریهای بیمطالعه و عجوالنه
منطقه ای است با اقلیم ایرانوتورانی ،به طور طبیعی در این
او خاطرنشان میکند :در همین تهران امسال قرار است  300میلیمتر به باال باشد تک و توک درختچهها هم متأسفانه هنوز با افتخار داریم کهور امریکایی را در خوزستان
منطقه با چنین شرایطی ما نمیتوانیم جنگل داشته باشیم
مگر در رود درهها که آب دارند .اصوالً جایی که میزان بارش دو میلیون نهال و در سالهای گذشته تا 6میلیون نهال هم رشد میکنند و اگر  400میلی متر بیشتر شود درختچهها گسترش و کشت میدهیم /.منبع :روزنامه ایران

آگهي مناقصه عمومي شماره /96/23ع
شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد « ايجــاد ســايبان
جهــت انبــار روبــاز كارخانــه گندلــه ســازي  « 2خــود را از طريــق مناقصــه عمومــي
بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت
اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد
مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تأميــن كننــدگان از قســمت تأميــن
كننــدگان و مشــتريان  -مناقصــه هــا دانلــود نماينــد  .مهلــت تحويــل پاكات ســاعت
 9الي  14روز شنبه مــــورخ  97/1/18در محــــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع
و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران مــي باشــد .ضمنــ ًا بازديــد از محــل اجــراي
پــروژه روز يكشــنبه مــورخ  96/12/27بــراي متقاضيــان بالمانــع اســت.
مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گل گهر

چرا با این همه درختکاری ایران جنگل نمیشود ؟

