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روایت یازدهمین 
نماز جمعه شهر امید

امام جمعه شــهر امید افزود: از خودم و همه کســانی 
که وظیفه تبلیغ داریم، می پرســم، چقدر برای نســل جدید 
جذابیت و کشــش ایجاد کرده ایم؟ چقدر باور داریم که الزم 
اســت مقدماِت شورمندانه دل ســپردن به دیِن خدا را برای 
این نســل فراهم کنیــم؟ نکته ای را هم خدمت مســئوالن 

محترم عرض کنم
 روزه داری و تحمل گرســنگی و تشــنگی یک ماه است، 
آن هــم به امِر خدا و بــرای نزدیکی به خــدا و بهره مندی 
از همــه آنچه پروردگار وعده داده، اما اگر قرار باشــد مردم 
بنــا بر وعده های مــن و شــما و ناتوانی در تأمین درســت 
مایحتــاج عمومی زمانــی نامعلوم تحت فشــار اقتصادی 
باشــند، شایســته و زیبنده نیســت. سخنان تأســف برانگیز 
یکــی از نماینــدگان محترم مجلــس دربــاره خرید روغن 
بــا قاشــق و تهیه ناِن قســطی جای نگرانی جــدی دارد و 
چاره جویی عاجل می طلبد. تأکید می کنم در حســن نیت و 
دغدغه های مســئوالن محترم به ویژه رئیس جمهور محترم 
تردیــد ندارم، اما تدبیر و چاره اندیشــی و اجتنــاب از تأخیر 
در تصمیم گیری های بزرگ ضروری اســت مبادا که بعضی 

تأخیرها سبِب خسران شود.
حجت االسالم منصف با اشاره به ترورهای هفته گذشته 
در گلســتان و مشــهد و جان باختن روحانیون اهل سنت و 
شیعه در گنبدکاووس و حرم رضوی، گفت: محکومیِت این 
جنایاِت وحشیانه کافی نیست، باید در شناسایی و خشکاندِن 
ریشــه های این خشونت ها همه با هم دســت به کار شویم. 
تأکیــد می کنــم در محکوم کردن ترور و خشــونت هیچ قید 
و شــرطی وجود ندارد. تفاهم در ایــن محکومیِت بی قید و 
شرط و رِد مشــروعیِت خشونت و باور به توجیه ناپذیرِی آن 
در هر شــرایطی، ضروری اســت. همچنین الزم است همه 
کســانی که نگراِن واقعِی نابودِی عدالت، آزادی و حقیقت 
هســتند، در مزایدِه تنفربرانگیِز کینه و کوری و خشونت وارد 

نشوند.
امام جمعه شــهر امیــد در بخش دیگری از ســخنان 
خود با اشــاره به فرارســیدن ســالگرد وفاِت بانوی بزرگ 
اســالم، حضرت خدیجــه (س) گفت: بیــش از آنکه این 
بزرگواران به عزاداری ما نیاز داشــته باشــند، نیاِز امروز ما 
به تبیین الگوهای واقعی و تحریف نشــده رفتاری ایشــان 
اســت. نخستین زِن مســلمان تاریخ که در اوِج ثروت و در 
کماِل زیبایی به همســری پیامبــر (ص) درآمد، آن هم در 
شــرایِط آن روزهای مکــه و مهجوری و تنهایــی پیامبر و 
نــه در مدینه و اوج قدرت اســالم. در زمانه ای که رســول 
خــدا مــورد آزار و اذیت قرار می گرفــت، حضرت خدیجه 
در کوچه هــای مکــه به دنبــال پیغمبر (ص) می گشــت 
با این ســؤال که کیســت جای بهاِر مرا نشــان دهد؟ و این 
خدیجه (س) همان بانویی اســت که یکــی از بزرگ ترین 
کاروان های تجاری زمان خــود را مدیریت می کرد، حداقل 
با چهار کشــور ارتباط اقتصادی داشت و آن چنان که گفته 
شــده ۸۰۰ کارگزار و نیرو زیردست ایشان کار می کرد. نکته 
اینجاســت که بزرگ ترین حامی اقتصادی اســالم و همسر 
رســول خدا در جامعه حضور مؤثر و همیشــگی داشت، 
یکی از بزرگ ترین فعاالن اقتصادی بود و هیچ گاه از ســوی 
پیامبر از این حضور منع نشــد، بلکه همیشه مورد ستایش 
و مهر فراوان آن حضــرت بود. خدیجه کبری مادر فاطمه 
(س) الگــوی هم زماِن پاکدامنی، ایمان، فداکاری، عشــق، 
شجاعت، استقالل و حضور فعال و مؤثر در جامعه است. 
این الگویی اســت که باید از بانوی اسالم ساخت، نه آنچه 
متأسفانه این روزها تبلیغ می شود و به دنبال خانه نشینی و 

محدودیت برای زنان است.
حجت االســالم منصــف در پایان خطبه هــای دوم نماز 
جمعــه گفت: در این ماِه عزیز تأکیــد می کنم همه خادماِن 
واقعی خداوند و دوست داراِن انســان، حتی به دلیل آنچه 
مصلحت می پندارند، نباید به دروغ رضایت دهند که در این 
صورت به خدا و انســان هــر دو خیانت کرده اند. در این ماه 
عزیز بکوشــیم تا حد امکان، زمینه نزدیکی و آشنایی درست 

با اسالم و الگوی مؤمنانه را برای مردم فراهم کنیم.
از خداوند بــزرگ توفیق مان در خدمتگزاری به این مردم 
صبــور و نجیب و همچنین خدمتگــزاری واقعی به آزادی، 
حقیقت و عدالت را خواســتارم. خودم و شــما را به مدارا، 

رحم و مروت و انصاف با یکدیگر توصیه می کنم.

شنبه
۲۰ فروردین ۱۴۰۱
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قیمت اینترنت بی سروصدا جهش کرد. بسیاری از کاربران ایرانی 
در توییتر و صفحات شــخصی خود نوشــتند که وقتی برای خرید یا 
تمدید بسته های اینترنتی شان اقدام کردند متوجه شدند نرخ ها تا دو 
برابر رسیده است. این اتفاق از سمت بسیاری از کاربران اجرای چراغ 
خاموش طرح صیانت و گران کردن دسترسی مردم به اینترنت تلقی 

شد. اما ماجرا چیست؟
به گزارش «شــرق» قیمت بســته های اینترنت برخی شرکت  ها 

از جمله شــاتل و مخابرات، بدون اطالع قبلی تقریبا دو برابر شــده 
اســت. در حال حاضر قیمت اینترنت یک گیگابایت ترافیک شــاتل 
کــه پیش تر دو هزار تومــان بود، به چهار هزار تومــان افزایش پیدا 
کرده و قیمت پنج گیگابایت ترافیک نیز از ۱۰ هزار تومان به ۲۰ هزار 
تومان افزایش پیدا کرده است. این روند افزایش قیمت در بسته های 
اینترنت مخابرات نیز دیده می شــود و این شرکت قیمت بسته های 
اینترنتی خود را صددرصد افزایش داده اســت؛ به  طوری که قیمت 

۵۰۰ گیگابایت اینترنت ماهانه از ۱۶۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان 
رسیده است. جهش یکباره قیمت اینترنت واکنش بسیاری از کاربران 
ایرانی را به دنبال داشته است. بسیاری از این کاربران به خلف وعده 
ابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری دولت ســیزدهم اشاره می کنند و 
می گوینــد که او در کارزار انتخاباتی خــود گفته بود اینترنت به حق 
مردم تبدیل شــده است و بهای اینترنت دهک های پایین باید رایگان 
باشــد. آنها به وعده های عیســی زارع پور، وزیــر ارتباطات و فناوری 
اطالعات برای افزایش سرعت و کیفیت دسترسی کاربران به اینترنت 
هم اشاره می کنند و می گویند با این قیمت ها و وضع اقتصادی مردم، 

دسترسی بسیاری از کاربران ایرانی به اینترنت محدود می شود.
ســال گذشــته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرده بود 
هیچ اپراتوری به بهانه افزایش دودرصدی حق الســهم دولت، حق 
افزایش تعرفه اینترنت را ندارد و سازمان تنظیم مقررات، تعرفه ها را 
اعالم می کند و متناسب با اعالم این سازمان حق تغییر نرخ ها وجود 
خواهد داشت. با این حال و برخالف وعده های قبلی، جهش یکباره 
قیمت اینترنت بسیاری از کاربران را شوکه کرد و آنها این مسئله را به 
طرح صیانت ربط دادند؛ طرح پرحاشیه ای که مدت هاست در دستور 
کار مجلس قرار دارد و در آن محدودیت های بیشتری برای دسترسی 

ایرانیان به اینترنت پیش بینی شده است.
کاربــران ایرانی می گویند افزایش قیمــت اینترنت ترفندی برای 
کاهش دسترســی مردم به این فناوری است. با این حال مخابرات، 
شــرکت های فروش خدمات اینترنتی و اپراتورها پاسخ دیگری برای 

این مسئله دارند.
محمدرضا بیدخام، مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شــرکت 
مخابرات، درباره افزایش قیمت اینترنت خانگی به «شرق» می گوید 
که تعرفه اینترنت از سال ۹۶ تا امروز تغییری نکرده و در حال حاضر 
هم شرکت مخابرات برای تغییر تعرفه های برخی بسته های اینترنتی 
مرتکب قانون شکنی نشده است؛ زیرا در قانون مصوب سال ۹۶ کف 
و ســقف مشــخصی برای تعرفه اینترنت در نظر گرفته شده بود که 
مخابرات بر مبنای همان قانون نرخ تعرفه های خود را افزایش داده 

و از سقف تعرفه های سال ۹۶ عدول نکرده است.
پیگیری «شــرق» از اپراتورهای مخابراتی هم حاکی از آن است 
کــه فعال قیمت بســته های اینترنتــی موبایل افزایش نداشــته اما 
ممکن است تعرفه برخی بسته های پرمشــتری اپراتورهای موبایل 
هم در روزهای آینده تغییر کنــد. آنها درباره جهش قیمت اینترنت 
توضیح می دهند که این مســئله هیچ ربطی به طرح صیانت ندارد 
و قیمت گذاری دســتوری و دخالــت بی حدوحصر دولت در اقتصاد 

شــرکت های مخابراتــی و ارتباطی باعث شــده اســت آنها دچار 
سرنوشتی مشابه خودروسازان شوند.

این شــرکت ها به کاهش چشمگیر سودآوری شرکت خود اشاره 
می کنند و می گویند در حالی که بســیاری از شــرکت های ارتباطی و 
فروش اینترنت تا چهار ســال پیش در فهرست پنج شرکت سودآور 

ایران بودند، در حال حاضر در فهرست ۲۰ شرکت اول هم نیستند.
بــه گفته فعــاالن این بازار، نوســان قیمت دالر بســیاری از این 
شــرکت ها را زمین گیر کرده اســت. آنها می گویند که دالر سه، چهار 
هــزار تومانی ســال ۹۶ به ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان رســیده اســت اما 
تعرفه اینترنت از ســال ۹۶ تا امروز تغییری نداشــته و اگر این روال 
ادامه پیدا کند بســیاری از شــرکت های فــروش اینترنت و خدمات 
ارتباطی ورشکسته می شوند. فعاالن بازار اینترنت و خدمات ارتباطی 
توضیح می دهند که دلیل کندشدن سرعت اینترنت هم چالش های 
اقتصادی این شرکت هاســت؛ چراکه بســیاری از هزینه های آنها از 
پهنــای باند و خرید دکل های BTS گرفتــه تا تجهیزات فنی همگی 
وارداتی هستند و با جهش قیمت دالر و افزایش هزینه این شرکت ها 
برای دورزدن تحریم، مخارج آنها افزایش چشمگیری داشته است. 
در مقابل درآمد این شــرکت ها به صورت ریالی است و تعرفه های 
اینترنت از ســال ۹۶ تا امروز با فشــار دولت وقت ثابت مانده و حاال 
فنر ســرکوب قیمت یکباره آزاد شده است. بر اساس این توضیحات 
اپراتورهای موبایل برای نوســازی تجهیزات خود با مشکالت عدیده 
مواجه شــده اند و ســرمایه گذاران حاضر به ســرمایه گذاری در این 
بخش نیســتند. به همین دلیل زیرســاخت ها جوابگوی تقاضاهای 
جدید خرید اینترنت نیســت و این مسئله روی سرعت اینترنت سایر 

مشترکان تأثیر می گذارد.
محمدرضا بیدخام، مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شــرکت 
مخابــرات، درباره کیفیت اینترنت خانگی و افزایش ســرعت آن نیز 
به «شــرق» توضیح می دهد: مخابرات تالش دارد ۲۰ میلیون پورت 
یا درگاه فیبر نوری را به مشــترکان تحویل دهد تا ســرعت و کیفیت 
اینترنت مشــترکان خانگــی را ارتقا دهد اما این پــروژه هزینه مالی 
سنگینی دارد و جز با ورود سرمایه یا حمایت و سرمایه گذاری دولت 
امکان پذیر نیســت. با این شــرایط باید گفت سرنوشت خودروسازان 
ایرانی یکی یکی برای سایر صنایع کشور تکرار می شود و حاال نه تنها 
خودروی گران و بی کیفیت گریبان بســیاری از مــردم ایران را گرفته 
اســت، بلکه قطع برق و کمبــود گاز و کندی و گرانی اینترنت نتیجه 
ســال ها دخالت دولت در اقتصــاد و اداره نه چنــدان مطلوب این 

بخش های اقتصادی و زیرساختی است.

پشت پرده جهش یکباره تعرفه بسته های اینترنتی
طرح صیانت
 اینترنت را گران کرد؟

ایــن روزها اخبار و تحلیل های متناقضی درباره پروژه پیشــنهادی 
پتروشیمی در میانکاله در افواه افتاده است. به نظر من، مکان یابی این 
پروژه کامال نابجا بوده و رانت های پنهان، مؤسسان را به این آبشخوار 
کشانده اســت. با برهان خلف ســروصدای معاندان ایران هم نشان 
می دهد رســانه های بیگانه دستاویزی در این پروژه یافته اند و آن را در 
سرنا می دمند. دستاویز آن است که منافع ملی ایران در این جانمایی 
لحاظ نشده است و اگر منافع ملی مدنظر بود، بر اساس سیاست های 
کلی نظام در گســتره دو هزار کیلومتری جنوب کشور جاهای مناسبی 
برای احداث پروژه های پتروشــیمی وجود دارد. محل پیشــنهادی در 
میانکاله مخرب نسل و حرث است؛ بنابراین از دید علم اقتصاد انرژی، 

عقل و شرع مردود است، ازجمله به دالیل زیر:
۱- کژی های این پروژه ناشــی از اسارت اقتصاد و انرژی در اقتصاد 
تخیلی حاکم بر قیمت گذاری منابع انرژی کشور برای مصرف کنندگان 
داخلی سرچشمه گرفته اســت. گزینه های غلط در قیمت گذاری ها، 
هزینه هــای جابه جایــی حامل های انــرژی را از مصرف کننده نهایی، 
به بهانه نادرســت رعایت عدالت اجتماعی، دریافت نمی کند. چون 
نحله تخیل گرایــان در ایران معتقدند باید بهــای فراورده های نفتی، 
گاز طبیعی و برق در تمام کشــور یکسان باشد، ازاین رو این هزینه های 
عظیم شبکه های نفت، گاز، برق و آب را به بیت المال تحمیل می کنند. 
نتیجه این تخیل، تضییع ثروت های بین نسلی و تخصیص حامل های 
انرژی در مصارف غیراقتصادی و اغلب غیرعقالنی است. این سیاست 
تخیلی نادرســت، میراث شوم شــرکت نفت ایران و انگلیس است. 
این شرکت پیش از ملی شــدن نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ هزینه حمل 
داخلی فراورده های نفتی را به حســاب دولت ایران می گذاشت و در 
حساب سازی علیه منافع ایران به تهران نشین ها می گفت  «قیمت بنزین 
پارس BP در آبادان با شیراز، تهران، اصفهان و تبریز یکسان است»؛ اما 
از این سیاست در خود انگلیس خبری نبود و قیمت  حامل های انرژی، 
حتی پس از ملی کردن منابع زغال ســنگ در انگلستان، در هر شهر و 

کوی و برزن برای شهروندان انگلیسی گونه گون بود و هست!
توضیح اینکه:

۱-۱ اســاس سیاســت انگلیــس در محاســبه نکردن هزینه های 
ســرمایه ای و جاری حمل ونقل حامل های انرژی بــود؛ حال آنکه بر 

اساس دانش اقتصادی، هزینه های هر کاالیی باید از طریق قیمت آن 
کاال در هر مرحله توسط تحویل گیرنده پرداخت شود که علی القاعده 
این هزینه ها برای هر نقطه تحویل، از نقطه تحویل حامل به شــبکه 

باید محاسبه شود.
۲-۱ یکســان بودن بهــای انــرژی در سراســر کشــور،  به صورت 
غیرمســتقیم هزینه های اغنیا را که انرژی بیشتری مصرف می کنند به 
بیت المال تحمیل می کند. در کشــوری که آمار نشان می دهد دو سوم 
شهروندان طبقات کم درآمد و نیازمند به یارانه هستند، این هزینه های 
حمل انرژی از جیب این دوســوم کم درآمد به یک سوم مرفه پرداخت 
می شود. شهروندان ایرانی که اکثریت عددی آنها به یارانه روزمره نیاز 
دارند، هزینه رســاندن حامل های انرژی برای ســهامداران پروژه های 
کالن و پرمصرف های خوش نشــین در شــمال تهران و جاهایی مثل 
باســتی هیلز را می پردازند. بیهوده نیست که باستی هیلز در لواسانات 
متعلق به مافیاهای مالک پتروشــیمی های خصولتی شــده اســت. 
اقتصاد تخیلی، رعایت نکردن عدالت اجتماعی را بنیان کرده و روزانه 
به اجــرای آن از جیب نیازمندان و به ســود توانگران ادامه می دهد.  
مثال خانواده ای را می شناســم که اعضای آن چهار خودروی پورشــه 
دارند و در شــمال تهران در ویالیی چند هــزار متری زندگی می کنند، 
ولی با سیاســت های فعلی هزینه حمل ســوخت این ماشــین ها از 
پاالیشگاه ری تا جایگاه بنزین شمیران را باید بیت المال پرداخت کند! 
درحالی که بیت المــال برای وظایف حکومتی کاســتی بودجه دارد! 
وظایف حکومتی در آموزش، امنیت، طرق و عمران بالد کمبود بودجه 
دارند، ولی پورشه ســواران برای سیاســت غلط یکسانی قیمت بنزین 
در سراســر کشور به مسافرکش پرایدی و مسافران او در سراسر کشور 
پوزخند می زنند و دارندگان سهام کنترل پتروشیمی های خصولتی شده 
هم با ساختن باســتی هیلزها به همه ایرانیان در همه اعصار و قرون 

پوزخند می زنند.
۳-۱ چون خــوراک پروژه ای مانند پتروشــیمی میانکالــه باید از 
سلسله کوه های زاگرس و البرز بگذرد و مسیری هزارو ۵۰۰ کیلومتری را 
بپیماید تا به محل پیشنهادی کارخانه برسد، بیشترین هزینه، گازرسانی 
این پروژه های موجود کشور خواهند شد و این است سّر رانت پنهان در 

این پروژه پیشنهادی!
۴-۱ با همین اســتدالل اگر هزینه حمل گاز تا میانکاله به نســبت 
مســافت از محل تزریق گاز را مثال برای ۳۰ ســال حســاب کنیم، این 
پروژه نمی تواند با دیگر پروژه های پتروشــیمی ایرانی رقابت کند و یک 
آبروریزی برای اقتصاد ملی اســت و اعتبار کشور را مثال در مقایسه با 

پتروشیمی های سابک عربستان سعودی خدشه دار خواهد کرد.
اگــر هزینه های حامل هــای انــرژی و آب و هوا را این پــروژه باید 

می پرداخت، هیچ عاقلی نمی رفت در نکا نیروگاه بسازد یا در میانکاله 
و آشوراده پتروشیمی برپا کند!

۵-۱ در دســتورالعمل رهبری در بند ۲۵ سیاست های کلی نظام 
برای صنایع انرژی بر آمده است: «اولویت تمرکز برای صنایع نفت، گاز 
و پتروشــیمی، سواحل و جزایر خلیج فارس است». این دستورالعمل 
آشــکارا تکلیف را روشن می کند و هنوز سال ها باید بگذرد تا در همه 
سواحل و جزایر جنوب کشور به اندازه ممکن مجتمع های پتروشیمی 
و پارک های صنعتی گازآبادی برپا شوند و نوبت به میانکاله، بهشهر و 

آشوراده نمی رسد.
۲- در تمام ســال های پس از انقالب ســعی کرده ام در راســتای 
تعهــدی که دانش آموختگان هر رشــته دارند، نتایج غلط سیاســت  
یکسانی قیمت حامل های انرژی در سراسر کشور را گوشزد کنم، ولی 
کو گوش شــنوا. عوام زدگی و گریزپروری جانمایی های غلط بسیاری 
را بــا عدم النفع ملی برایمان رقم می زند و صدایی از ســازمان برنامه 
برنمی آیــد. ســال ها روی اتمام نیروگاه نکا کــه جانمایی غلط آن در 
رژیم گذشته هنوز برای نســل و حرث زمان کنونی هزینه ساز است، با 
مسئوالن بحث کردیم ولی گزیر (داروغه- بوروکرات) به نابجایی محل 

نیروگاه اصرار داشت. 
۱-۲ هنــگام طراحی مجتمع پاالیش و فــراوری گاز میدان پارس 
جنوبی کار را به یک سری مهندس مشاور انگلیسی داده بودند و آنها 
کار را بر اســاس مکان یابی در عسلویه پیش می بردند. بارها به یاران 
نفتــی می گفتم اجرای این پروژه در ســجاف باریک  بین کوه و دریا در 
عسلویه درست نیست. کافی بود بوروکرات های همه چیزبلد نفتی ۵۰ 
کیلومتر در هر طرف عسلویه را هم جست وجو می کردند و مثال پروژه 
را در تنبک و اختر یا در غربی ترین نقطه ساحلی هرمزگان در مبارک آباد 
برپا می کردند. در این دو نقطه زمین بیشتر بود و دریا نیز ژرف تر که برای 
پهلوگیری کشتی های سنگین با هزینه کمتر نسبت به عسلویه می شد 
بندرسازی کرد. به این شــکل جنگل حرا (درختان روینده در آب شور 
دریای پارس) در خیلج نای بند و منطقه عسلویه هم در تنگنای زندگی 

عملی  تجربه  در  نمی  افتادند. 
خود در تنظیم طرح توســعه 
بزرگ  جنگل  بازســازی  قشم، 
حرا در ســواحل قشم را دیده 
بودیم. در طرح ۲۱ جلدی برای 
توسعه جامع قشم هم احداث 
دبیرستان و دانشگاه دیده شد 
و هم کشت یک میلیون نهال 
درخت حرا انجام شد و چنین 

بود که در قشــم با طول ۱۳۵ کیلومتری جزیره جانمایی برای نیروگاه، 
پاالیشگاه، کارخانه ســیمان، مجتمع فوالد پنج میلیون تنی و... برای 
مجتمع های پتروشــیمی دیده شده بود. حتی حفاظت از جایگاه های 
تخم گذاری پرندگان و آبزیان و از جمله الک پشت عظیم الجثه مهاجر 

در طرح دیده شده است.
۲-۲ در اوایــل دهه ۶۰ که در ایجاد ســازمان منطقه ای حفاظت 
از محیط زیســت دریایی که به ویــژه برای حفاظت دریــای پارس از 
آلودگی های ناشــی از فعالیت های نفتی کشــورهای ساحلی توسط 
ســازمان ملل توصیه شــده بود، من هم زمان با مأموریت سفارت در 
کویت، نماینده ویژه دولت جمهوری اســالمی بــودم که در یک دوره 
دوســاله هم رئیس شورای وزیران کشورهای عضو این سازمان بودم. 
این تجربه روزانه وقوف مرا به لزوم حفاظت از محیط زیســت دریایی 
بیشتر می کرد که چند سال بعد در تصدی مأموریت ایجاد منطقه آزاد 
قشــم، اولویت ســاحل جزیره و محیط اطراف آن را در طرح توسعه 
گنجاندم. حال با توجه به همه این مراتب، با جانمایی پروژه پتروشیمی 
میانکاله به شدت مخالفم و آن را از هر جهت در تضاد با منافع ملی و 

دستورالعمل ابالغی مقام معظم رهبری می بینم.
۳- پروژه پیشــنهادی پتروشیمی میانکاله از دیدگاه های دیگر هم 

گرفتار کژی است.
۱-۳ میانکاله از ســطح دریاهای آزاد کمی پایین تر است؛ بنابراین 
هر نوع آلودگی هوا تکاثف بیشتری در آن پیدا می کند و بر سختی های 
تنفســی جانداران و گیاهان می افزاید. چون پروژه های پتروشــیمی و 
پلیمرسازی الجرم مولکول های حلقوی هیدروکربوری می پراکنند، در 
تکاثف بیشتر به ویژه سرطان  زا می شوند؛ در نتیجه این پروژه مخل نسل 

و حرث است.
۲-۳ منطقه میانکاله هم اکنون باالنس منفی آب شــیرین دارد و 
پروژه های پتروشیمی هم به آن فراوان نیاز دارند. پس این پروژه مخل 
صیانت در زمین اســت و این اخالل از هم اکنون با شــخم زدن مراتع 

آغاز شده است. 

اقتصاد انرژی تخیلی و پروژه پتروشیمی میانکاله
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