
چرا مستند شبکه افق را باید
به فال نیک گرفت؟
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مسـتند شـبکه تلویزیونـی افـق دربـاره اسـتاد شـجریان بـا عنـوان 
»از سـپیده تـا فریـاد« را نمـی تـوان بـدون در نظـر گرفتـن تنگناهـا 
و مقتضیـات فکـری حاکم بر رسـانه ملـی وجریان سیاسـی حامی 
آن ارزیابـی کـرد، مگـر اینکه بگوییم اساسـا افق، حق نداشـته چنین 
مسـتندی بسـازد که آن وقت این گزاره نیز ناشـی از شناخت ناکافی 
از همـان مقتضیـات و کارویـژه های شـبکه هایی چون افق و رسـانه 

ملی اسـت.
لـذا آن دو توئیتـی کـه در خصـوص ایـن مسـتند نوشـتم، ناظـر بـر 
همیـن مفروضـات بـود، مفروضاتـی کـه ناگزیـر مـی کنـد فضـای 
فکـری و سیاسـی حاکـم بـر ایـن شـبکه و جریـان حامـی آن را در 

تحلیـل لحـاظ کرد.
بـرای مـن موضـوع محتـوا حـل شـده اسـت. از افـق یا افـق فکری 
کـه بـه هـر دلیلـی از ۸۸ بـه این سـو و یا حتی قبـل از آن با اسـتاد 
شـجریان زاویـه داشـته یـا پیـدا کـرده اسـت، توقع تمجیـد محض 
داشـتن، هـم محـال و هم غیر منطقی اسـت. آنچه توجه مـن را در 
خصـوص ایـن مسـتند به خـود جلب کـرده اسـت ناظر به سـاختار 
شـکنی هایـی اسـت که در فـرم و شـیوه ارائـه پیام احسـاس کردم 

کـه سـعی می کنـم برخـی از آنهـا را در این یادداشـت تبییـن کنم.
همانگونـه کـه اشـاره شـد بسـیار بدیهـی اسـت کـه شـبکه افـق، در 
راسـتای کارویـژه هـای پیـش گفتـه، اهدافـی سیاسـی و بعضـا 
ایدئولوژیـک را از سـاخت چنین مسـتندی دنبال مـی کند که برخی 

از آنهـا را مـی تـوان چنیـن بـر شـمرد:
-        به چالش کشـیدن محبوبیت، شـخصیت و اعتقادات اسـتاد 
شـجریان و تنزل و تقلیل جایگاه وی در حد یک سـلبریتی که نهایتا 
براسـاس نـگاه عاقبـت محـورِ ایدئولوژیـک پایـه حاکـم بـر گفتمان 
اصولگرایـی و رسـانه ملـی ، اگرچـه شـروع و فـراز خوبـی در زندگی 
شـخصی و حرفه ای خود داشـته است، نهایتا بازیچه سیاستمداران 
و رسـانه داران اپوزیسـیون شـده و از عاقبت بخیری محروم مانده و 

تمام شـده اسـت. پس فاعتبـروا یا اولـی االبصار.
-        تخریـب چهـره رهبـران جریـان اصالحـات از جمله موسـوی، 
خاتمـی و هاشـمی و معرفی آنها به عنوان افـرادی که اگرچه امروز از 
آنهـا بـه عنوان حامیان شـجریان و فضای بـاز نام برده می شـود، در 
گذشـته همین ها بودند که برای او مشـکالتی را ایجاد کرده بودند و 
در واقـع نـارواداری های فرهنگی در خصوص موسـیقی به این افراد 

مربوط می شـده است.
-        تعریـض بـه رئیـس جمهـور مسـتقر، دکتـر روحانـی و متهم 
کـردن او کـه از شـجریان، بـرای پیـش بـرد اهـداف انتخاباتـی و 

سیاسـی اسـتفاده ابـزاری کـرده اسـت.
-        معرفـی ظریـف احمـدی نژاد به عنوان مقصر اصلی عصبانیت 
اسـتاد شـجریان بـه خاطر »خـس و خاشـاک« خوانـدن مخالفان 
خـود در سـال ۸۸ کـه منجـر بـه مصاحبـه های تند اسـتاد با رسـانه 

های اپوزیسـیون شد.
-        حملـه بـه رسـانه هـای اپوزیسـیون از جملـه بی.بی.سـی 
فارسـی و بخش فارسـی صدای آمریکا که نهایت سـوء اسـتفاده از 
اختالفـات داخلـی در ایـران را به عمل آورده و از اسـتاد برای رسـیدن 

بـه مطامع سیاسـی خـود اسـتفاده الزم را بـرده اند.
چـه فـرض ایـن مسـتند تلویزیونـی را مبنی بـر دگردیسـی و تغییر 
نامطلوب و یا همان »عاقبت به شـری« فردی ممتاز و برجسـته در 
سـطحی ملی و جهانی چون اسـتاد شـجریان بپذیریم چه نپذیریم، 
نکتـه بـارز در اینگونـه روش های مرسـوم چه در رسـانه ملـی چه در 
افـق هـای دیگر این اسـت که هیـچ ردی از تقصیر در این خط سـیر 
از حکومت و نهادها و شـخصیت های مربوط به آن دیده نمی شـود 
و همـه تقصیرها متوجه دولتمردان اسـت، حال مـی خواهد خاتمی 
باشـد یـا احمدی نژاد. ایـن موضوع نیز ریشـه در کارویژه و ماموریت 
هـای رسـانه ملی در تقدیس هسـته مرکزی حکومـت و احاله همه 

قصـورات و ناپاکـی هـا به بخـش دولتی و من تبـع آن دارد.
از ایـن رو تکلیـف مـن نوعـی با محتـوا کامال روشـن اسـت و از این 
منظـر بـه هیـچ وجـه هیجـان زده نیسـتم و سـعی نکـردم بـه بیان 
واضحـات و تکـرار مکـررات بپـردازم. اما آنچه برای مـن در خصوص 
ایـن مسـتند قابـل توجه بـود و دوسـت دارم توجه سـایرین را نیز به 

آن جلـب کنـم بیشـتر مربـوط به فـرم و شـیوه بیان محتوا اسـت.
مسـتند » از سـپیده تـا فریـاد« از نظـر فـرم و شـیوه ارائـه محتـوا و 
القـاء پیام، نشـان دهنـده آغاز دگردیسـی و تغییر در جریانی اسـت 
کـه توانسـته بـه عنوان الیـه جدیـدی از اصولگرایان که بعضـی آنها را 
نواصولگراهـا مـی خوانند، برخی از شـبکه های رسـانه ملی و بخش 
قابـل توجـه و موثـری از حـوزه هـای فرهنگی در کشـور را تسـخیر و 
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آبیتاریخیخوزستان
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 باران ادامه دارد
سامانه بارشی جدید که از امروز وارد کشور شده است به نسبت سامانه های قبلی، شدید نیست
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کشف الشه ۲ دلفین در 
سواحل »دیلم«

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
بوشهر با اشاره به کشف دو الشه دلفین 
در سواحل شهرستان دیلم گفت: روز ۱۱ 
فروردین ماه دو دلفین در ساحل دیلم 
و نزد یک ماهی فروش مشاهده شد که 

پس از حضور ماموران یگان حفاظت محیط 
زیست بوشهر و بررسی موضوع مشخص 

گردید دلفین های مذکور در تور ماهیگیری 
گرفتار و تلف شده اند.

افزایش تعداد 
نمایندگان برای مجلس 

یازدهم منتفی است

تحریم های آمریکا 
موجب کاهش 

گردشگران خارجی 
ایران نشد

سردار سلیمانی به 
مدت یک ماه به مناطق 

سیل زده می رود

2

آیا خشکسالی در کشور به پایان رسیده و وارد 
دوران ترسالی شده ایم؟ متخصصان محیط زیست 
می گویند برای اظهار نظر قطعی در مورد این موضوع 
زود است اما این را هم نباید فراموش کرد که 
 سال تر  با دوران ترسالی تفاوت دارد. 
بهار سال 9۸ با بارش های تند و سیل آسا در نقاط 
مختلف کشور از راه رسید  و یکی از خسارت بارترین 
سیل های تاریخ معاصر ایران را به وجود آورد. 
اکنون بسیاری این موضوع را مطرح می کنند که 
این بارش ها نشانه ای از آغاز دوره ترسالی در کشور 
است.  اتفاقی که بعد از دوره طوالنی  خشکسالی 
در کشور رخداده است. اما اینکه این موضوع از 
لحاظ علمی و تخصصی هم مورد تایید است یا خیر 
نیاز به بررسی بیشتر دارد.

اسماعیل کهرم:
 هنوز نمی توان گفت که وارد 
دوره ترسالی شده ایم

عمر غول خشکسالی 
به سر رسید؟

 سال پانزدهم

   شماره پیاپی 1415

شنبه 17 فروردین 1398

 قیمت 500 تومان

رشد 5۲ درصدی ارزش معامالت بورس کاالی ایران
بررسـی آمارهـای معامالتـی سـال 1397 
بـورس کاالی ایـران حاکـی از آن اسـت که 
ارزش کل معامالتـی ایـن بـورس در سـه 
قراردادهـای  بـازار  فیزیکـی،  بـازار  بخـش 
مشـتقه و بـازار مالـی بـه رقمـی بیـش از 
17۸6 هـزار و 305 میلیـارد و 631 میلیـون 
ریـال رسـید کـه در مقایسـه با سـال 1396 
شـد. رو  بـه  رو  درصـدی   52 رشـد   بـا 

به گزارش ایلنا، سـال گذشـته بیـش از 24 
میلیون و ۸40 هزار تن انواع کاال به ارزشـی 
بیـش از ۸۸4 هـزار و 30۸ میلیـارد و 59۸ 
میلیـون ریال در بازار فیزیکـی بورس کاالی 
ایران دادوسـتد شـد که کاهـش 7 درصدی 
حجـم معامالت و رشـد 77 درصدی ارزش 
معامـالت بـه ثبـت رسـید.حجم معامالت 
محصـوالت صنعتـی و معدنـی نیـز در این 
مـدت بـه بیـش از 7 میلیـون و 771 هـزار 
تـن رسـید و ارزشـی بیـش از 327 هـزار و 
 456 میلیارد و 14۸ میلیون ریال را رقم زد.

بررسـی عملکـرد بـازار فیزیکـی در سـال 
گذشـته حاکـی از آن اسـت کـه در تـاالر 
بیـش  معدنـی  و  صنعتـی  محصـوالت 
فـوالد،  تـن  هـزار   4۸6 و  میلیـون   6 از 
هـزار  مـس، 11۸  تـن  و 125  هـزار   230
روی،   تـن   6070 آلومینیـوم،  تـن   10 و 
429 تـن کنسـانتره و 5هـزار و 470 تـن 
 کنسـانتره مولیبـدن معاملـه شـده اسـت.

تـن  هـزار   670 معاملـه گـران  همچنیـن 
سـنگ آهـن، 195 هـزار و 500 تـن آهـن 
اسـفنجی، 25 هـزار تـن سـیمان، 34 هزار 
 و 650 تـن خـاک روی را معاملـه کردنـد.

طـی سـال 97 در ایـن تـاالر 164 تـن طـال 
نیـز بـه ارزش 646 میلیـارد و ۸1۸ میلیون 
ریـال مـورد معاملـه قـرار گرفت.بیـش از 
یـک میلیـون و 93۸ هـزار تـن محصـول 
از 26  بیـش  ارزشـی  بـه  نیـز  کشـاورزی 
هـزار و 499 میلیـارد و 663 میلیـون ریـال 
ایـران در  بـازار فیزیکـی بـورس کاالی  در 
 سـال گذشـته مـورد معاملـه قـرار گرفـت.

بـه ایـن ترتیـب، معاملـه گـران طـی سـال 
گذشـته در ایـن بـازار بیـش از 22 هـزار تن 
جـو، 11 هزار تـن ذرت و بالغ بر 1۸0 هزار تن 
شـکر را خریدنـد و معامله 66 تـن زعفران، 
بیـش از یک میلیـون و 667 هزار تن گندم، 
3 هـزار و 350 تـن دانـه هـای روغنـی، 52 
هـزار تـن روغـن خـام و یـک هـزار و 420 
 تـن خرمـا نیـز در ایـن بـازار انجـام شـد.

در ایـن بـازار همچنیـن معامـالت مـرغ و 
جوجـه یـک روزه نیـز بـه ارزشـی بیـش از 
13 میلیـارد و ۸06 میلیـون ریـال در قالـب 
خـورد. رقـم  نقـدی  و  سـلف  معامـالت 

ارزش معامـالت محصـوالت پتروشـیمی 
 121 و  هـزار   307 از  بیـش  رقمـی  نیـز 
میلیـارد و 954 میلیـون ریـال ثبـت شـد و 
معاملـه گـران بیـش از 4 میلیـون و 695 
هـزار تـن انـواع کاال را در ایـن تـاالر خریـد 
و فـروش کردنـد. حجـم معامـالت بـازار 
فـرآورده هـای نفتـی نیـز بـه بیـش از 10 
میلیـون و 359 هـزار تـن انـواع کاال رسـید 
و ارزشـی بیـش از 219 هـزار و 1۸9 میلیارد 
داشـت. پـی  در  را  ریـال  میلیـون   609  و 

و  میلیـون  یـک  از  بیـش  بـازار  ایـن  در 

بالـغ  شـیمیایی،  مـواد  تـن  هـزار   44۸
بـر سـه میلیـون و 246 هـزار تـن مـواد 
انـواع  تـن  و 740  یـک هـزار  و  پلیمـری 
شـد. معاملـه  گازی  خـوراک  و   گاز 

 62 از  بیـش  دادوسـتد   1397 سـال  در 
هـزار تـن انـواع روغـن و معاملـه بیـش 
از 4 میلیـون و 534 هـزار تـن انـواع قیـر 
نیـز در بـازار فـرآورده هـای نفتـی بـه ثبـت 
رسـید و معاملـه گـران بیـش از 4 میلیـون 
 367 و  باتـوم  وکیـوم  تـن  هـزار   ۸05 و 
 هـزار تـن گوگـرد را خریـد و فـروش کردند.

لـوب کات، 33  تـن  از 507 هـزار  بیـش 
هـزار  و 4۸  واکـس  تـن سـالپس  هـزار 
تـن عایـق رطوبتی نیـز در سـال 97 در بازار 
محصـوالت فـرآورده هـای نفتـی معاملـه 
شـد.در بـازار فرعی بـورس کاالی ایـران نیز 
طـی سـال 97 بیـش از 2هـزار و 734 تـن 
فـوالد، ۸هـزار و 435 تـن ضایعـات، 1۸ 
هـزار و 491 تـن پلیمـر، 24 هـزار و 551 
تـن انـواع محصـوالت کشـاورزی و 4هـزار 
 و 722 تن مواد شـیمیایی دادوسـتد شـد.

در ایـن بـازار همچنیـن 16 هـزار و 755 تن 
محصـوالت معدنـی و 10 تـن مـس مـورد 
معامله قـرار گرفت.معاملـه گران همچنین 
بیـش از 15 میلیـون و 34۸ هـزار قـرارداد 
آتـی و 23 هزار و 621 قرارداد اختیار معامله 
را جمعـا به ارزشـی بیش از ۸24 هـزار و 7 
میلیـارد و 306 میلیـون ریـال منعقد کردند 
کـه در مجمـوع از نظر تعـدادی 25۸ درصد 
و از نظـر ارزشـی 25 درصد رشـد را نسـبت 

به سـال 1396 نشـان مـی دهد.

تصـرف کنـد. این جریـان اگرچه ریشـه در همان اصولگرایـی کهنه دارد 
امـا همـه تـالش خـود را به کار گرفته اسـت که خـود را متفـاوت، قابل 
تحمـل و انعطـاف پذیـر تـر از اسـالف خود نشـان دهـد و یکـی از این 

حـوزه هـا، حوزه فرهنگیـ  رسـانه ای اسـت.
یکـی از بارزتریـن نشـانه هـا در تغییـردر شـیوه ارائه، تالش سـازندگان 
مسـتند »از سـپیده تـا فریـاد« بـرای  پیـاده کـردن تکنیک رسـانه ای 
»تظاهـر بـه بیطرفـی« اسـت که بنیانگـذار و اسـتاد آن در دنیا شـرکت 
پخش رادیو و تلویزیونی بریتانیا )بی.بی.سـی( اسـت. حضور حسـین 
علیـزاده و داریـوش پیرنیاکان دو اسـتاد برجسـته موسـیقی ایرانی در 
ایـن مسـتند و حمیدرضـا نوربخش، مدیـر عامل خانه موسـیقی ایران 
و شـاگرد آوازی شـجریان کـه در نـوع خـود، بـر خـالف روایـت غالـِب 
مسـتند بـا صـدای ناصـر طهماسـب، دفاعیات قابـل توجـه و محکمه 
پسـندی از اسـتاد ارائـه مـی دهنـد، مویـد این ادعـا اسـت.  اگر فرض 
اسـتفاده از تکنیک تظاهر به بیطرفی در این مسـتند را رد کنیم اساسـا، 
پخش دفاعیات بسـیار عالی سـه شـخصیت بارز موسـیقی کشـور از 
اسـتاد شـجریان در یک برنامه تلویزیونـی در جمهوری اسـالمی ایران 
نـه تنها خرق عادت محسـوب می شـود بلکه در متـن و فرامتن حاکم 
بـر گفتمـان سیاسـی و ایدئولوژیـک حاکم بر رسـانه ملی مسـتوجب 

عقوبـت و تعذیب خواهـد بود.
اسـتفاده نکردن هوشـمندانه نویسندگان مسـتند از واژه هایی که افکار 
عمومـی نسـبت بـه آنهـا آلرژیک شـده مانند »فتنـه«، »بصیـرت« ... 
یـا مخفـی کـردن پیـام هـای تخریبی علیه شـخصیت های سیاسـی 
خـاص در زرورق و ارائـه نکـردن آنهـا بـه صـورت گل درشـت کـه باعث 
مـی شـود مخاطـب دچـار پیـش داوری شـود، از دیگر نشـانه های به 

کارگیـری این روش اسـت.
نـزدن تیـر خـالص به سـوژه ترور شـده و پاییـن آوردن فتیلـه قضاوت 
یـک طرفـه و صـدور حکـم سـنگین علیـه سـوژه و اسـتفاده از وکیـل 
مدافـع، یکـی دیگر از سـنت شـکنی های این مسـتند محسـوب می 
شـود. در رسـانه ملـی و تفکـر حاکـم بـر جریـان تبلیغـیـ  رسـانه ای 
اصولگـرا، کار تخریبـیـ  سیاسـیـ  تبلیغی علیه مخالفین، منتقدین یا 
رقبـای سیاسـی، زمانـی مقبول طبع سـفارش دهندگان قـرار می گیرد 
کـه خون سـوژه حـالل و جان و مال و ناموس و عـرض و آبروی او هم 
بـه شـیوه کیهان بربـاد رفته باشـد، در غیـر اینصورت ممکن اسـت هر 
گونه اقدامی فاقد این مختصات،  به سـبک اسـتالینی و جریان های 
چپگـرا، خـوِد اثر و سـازنده آن را به ورطه اتهاِم مماشـات، سازشـکاری، 
توجیـه یـا همدلی با سـوژه، بکشـاند و به ضـد خود تبدیل شـود.  این 
مسـتند دسـت کـم سـعی کـرد از ایـن شـیوه دور بمانـد و ایـن یعنی 
تالش برای نشـان دادن تفاوت نوآمدگان با کهنه شـدگان و یعنی بهره 

گیـری از تکنیـک کار آمـد بـی بی سـی در تظاهر بـه بیطرفی.
و امـا فـرم ارائـه مسـتند نیز نـکات جالبی را در خود داشـت که سـعی 

مـی کنـم کوتـاه برخی از آنهـا را در قالـب چند گزاره بیـان کنم.
-        تقریبـا در همـه چهـار دهـه گذشـته نمایـش سـاز در رسـانه 
ملـی ممنـوع و نوعـی ذنـب الیغفـر محسـوب می شـده اسـت و این 
حساسـیت در خصـوص سـازهای ایرانـی بعضـا بیشـتر از سـازهای 
خارجـی ماننـد پیانـو، گیتار و.. بوده اسـت. مـوارد نقض شـده از تعداد 
انگشـتان یـک دسـت هـم فراتر نبـوده اند و کامال اسـتثناء محسـوب 

مـی شـده انـد. از ایـن رو پخـش این مسـتند نوعی سـاختار شـکنی 
در فـرم محسـوب مـی شـود چرا کـه تقریبا به انـدازه همه چهل سـال 
گذشـته  سـاز و آواز اسـتاد شـجریان ، لطفی و برخی دیگر از اسـاتید 

موسـیقی ایـران را پخـش کرد.
-        در هیـچ یـک از مسـتندهای مربـوط بـه موسـیقی کـه بـا نیت 
پخش از تلویزیون جمهوری اسـالمی ایران یا سـینماهای آن سـاخته 
شـده نیـز نمـی تـوان ایـن حجـم از نمایـش سـاز و آواز را دیـد، بلکـه 
در برخـی از آنهـا اساسـا عنصـر مفقـود محسـوب می شـود. بـه دیگر 
معنـی ممیـزی های سـخت گیرانـه و متحجرانه در خصـوص نمایش 
ندادن سـاز، فراتر از مرزهای تلویزیونی رفته بود اما در مسـتند شـبکه 
افـق همـه این خطوط قرمز ناگهان برداشـته شـده اسـت و مـن از این 
بعنـوان قـدرت نمایـی رسـانه ای شـبکه افـق یـاد کـردم و آن را حاوی 
پیامی روشـن از سـوی دسـت انـدرکاران آن، هم بـرای مخاطب عام و 

هـم بـرای مخاطبیـن خاص مـی دانم.
-        در همـه چهـار دهـه گذشـته در هیچ شـبکه تلویزیونی جمهوری 
اسـالمی ایـران، ولو بـا هدف تخریبـی، خوانندگی خواننـدگان پیش از 
انقـالب ماننـد سـّتار و... یا تصویـر خواننـدگان و گویندگان مشـهور زن 

بـدون حجـاب پخش نشـده بود.
-        از سـال ۸۸ کـه پخـش ربنـای شـجریان از تلویزیـون، بنـا 
بـه هـر دلیـل موجـه یا غیـر موجهـی، ممنوع اعالم شـد، یک مسـتند 
تلویزیونـی ایـن ممنوعیـت را زیـر پا گذاشـته و نه تنها بخـش هایی از 
ربنـای شـجریان را، بلکـه تمجیـد قاری مشـهور جهان اسـالم، اسـتاد 
غلـوش از ایـن قطعـه را مبنی بر اینکه اجرای آن کار هرکسـی نیسـت، 

بـرای اولیـن بـار از تلویزیـون پخـش کرد.
-        بغیر از یک بار که تلویزیون در اواسـط دهه شـصت، سـخنرانی 
حضـرت آیـت هللا خامنه ای ) رئیس جمهوی وقت کشـور( را که در آن 
بـه صراحت از موسـیقی عرفانی و سـنتی دفـاع کرده و بیـان کردند که 
فـرق اسـت بیـن خواننده ای که مـردان خدا پـرده پندار دریدنـد را می 
خوانـد بـا خواننـده ای که اشـعار مبتذل مـی خوانـد، ... در هیچ برنامه 
دیگـری از فتـاوا و نظریات صائب ایشـان در خصوص اصل موسـیقی 
و موسـیقی اصیـل ایرانـی که برخی از آنها پیشـتر نیـز در کتاب »هنر« 
منتشـر شـده بود، سـخنی به میـان نیامده بـود. در مسـتند تلویزیونی 
افـقـ  سـوای از نیـت و اغـراض سـازندگان آنـ  بـه صراحـت هم نظر 
معظـم لـه و هـم نظرات امـام خمینـی )ره( دربـاره عـدم حرمت کلی 
موسـیقی و بعضـا نظر موید هر دو بزرگوار حتی دربـاره خرید و فروش 
آالت موسـیقی مشـترکه، برای عموم مردم پخش شـد که خود جنبه 
ترویجـی بسـیار مهمـی دارد.از ایـن روسـت کـه مـی گویـم بـرای من 
موضـوع محتـوا حل شـده اسـت. از افق یا افق فکری کـه به هر دلیلی 
از ۸۸ بـه ایـن سـو چـه به خاطر موضـع گیری های تنـد مذهبی و چه 
بـه خاطـر مواضع سیاسـی اسـتاد در گفتگو با  رسـانه هـای خارجی با 
او  زاویـه پیـدا کـرده اسـت، توقـع تمجید محض داشـتن، هـم محال 
و هـم غیـر منطقـی اسـت. لـذا بار دیگـر به  دوسـتانی کـه از دیـروز با 
ارسـال پیـام، از مـن به خاطـر دو توئیت قبلی انتقاد کـرده بودند عرض 
مـی کنـم کـه آنچه توجـه من را جلـب کرد ناظر بر سـاختار شـکنی ها 
در فـرم و شـیوه ارائـه پیام بود که سـعی کـردم در این یادداشـت آنها را 
تبییـن کنـم.  مـن در مجموع وقتـی به ایـن تغییـرات رخ داده در فرم 

و شـیوه ارائـه ایـن مسـتند نگاه مـی کنـم، آن را به فـال نیک می 
گیـرم و مـرادم از آن ایـن فـال نیک یعنی :

حضـور نخبـگان موسـیقی کشـور در یـک برنامـه تلویزیونـی ولـو 
در شـبکه افـق را کـه بتواننـد از موسـیقی اصیـل ایرانی، از خـود، از 
اسـاتید ایـن فن، از یاران و پیشکسـوتان و بزرگان ایـن حوزه دفاع 
کننـد را بـه فـال نیـک مـی گیـرم. پیشـتر همیـن محتـوا، همین 
نقدهـا، همیـن قضاوت هـا همین محاکمه ها و صـدور احکام بود 

امـا جـای مدافعیـن در آن خالـی بود.
بیان دیدگاه های فاخر و ارزشـمند امام و رهبری درباره موسـیقی 
ایرانـی را  کـه مـی توانـد فصل جدیـدی را در نگاه مثبت به داشـته 
هـا و همگرایـی هـای ضـروری ملـی بـاز کنـد، بـه فـال نیک می 

گیرم.
پرهیـز از گذاشـتن کاسـه، کوزه و آبـاژور و دسـته گل و ... در مقابل 
سـاز و شکسـتن تابوی بی منطِق چند دهه ای نشـان ندادن سـاز 

در تلویزیـون را بـه فال نیـک می گیرم.
تغییـر روش در میـان نواصولگرایـان را کـه از قالـب هـای خشـن 
اسـتالینی برای تخریـب مخالفان و رقبای خـود فاصله می گیرند 
و بـه سـمت تکنیک هـای روادارانه و هوشـمندانه حرکت می کنند 
و دسـت کـم بـرای محاکمـه تلویزیونی رقیب سیاسـیـ  فرهنگی 
خـود از هیئـت منصفه و وکیل مدافع اسـتفاده می کننـد را به فال 
نیک می گیرم.احسـاِس حرکت ولو الک پشـتی نواصولگرایان به 
سـمت بهـا دادن بـه نمادهـای ایرانی و ملـی و تالش بـرای حفظ 
چهـره های ارزشـمند هنـریـ  فرهنگی کشـور را اگرچه هنوز طعم  
گزینـش و سـوگیری و قضـاوت را بـا خـود دارد به فـال نیک می 
گیرم.سـاختار شـکنی و نمایش قدرت جوانان تازه به میدان آمده 
نواصولگرایـی در برابر نسـل متحجر یا محافظـه کار قبلی خود را که 
بـی پـروا بـر یک تابوی چهل سـاله خط بطالن می کشـد را به فال 

نیک مـی گیرم./خبرآنالین
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تصویب سه تقاضای تحقیق و تفحص در دستور کار مجلسپیام خبر
نمایندگان مجلس شورای اسالمی پس از حدود سه هفته تعطیالت نوروزی از هفته آینده در سه روز 
و در چهار شیفت کاری به بحث و بررسی طرح ها و لوایح در دستور کار خود خواهند پرداخت.
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 باران ادامه دارد
سامانه بارشی جدید  که از امروز وارد کشور شده است به نسبت سامانه های قبلی، شدید نیست

سیل، هم از نظر تلفات جانی و هم از نظر خسارات مالی یکی از مهیب ترین بالیای جوی در جهان محسوب می شود

شــروع ســال 9۸ همــراه شــد بــا بارانــی 
ــد ســاعت  ــا بعــد از گذشــت چن کــه تنه
ــی  ــد، بالی ــل ش ــال تبدی ــه ب ــت ب از نعم
ــی  ــداد ب ــد تع ــال جدی ــاز س ــه در آغ ک
ــت  ــان را مصیب ــم وطنانم ــماری از ه ش
آســایی  ســیل  تعطیــالت  کــرد،  زده 
ــقف  ــدن س ــراب ش ــرس از خ ــا ت ــه ب ک
ــه هــا و حتــی از دســت دادن جــان  خان
مــردم، نــوروز را  بــه کام کشــور تلــخ کــرد. 
مردمــی کــه قطعا تعطیــالت آغاز ســال را 
جــور دیگــری برنامــه ریــزی کــرده بودنــد 
ــی  ــی و جان ــان خســارت هــای مال آنچن
ای را متحمــل شــده انــد کــه بســیار 
بعیــد اســت بــه ایــن زودی هــا از خاطــر 
بــرود. تصاویــری کــه در همــان روزهــای 

هــای  شــبکه  در  تعطیــالت  نخســت 
ــدر ترســناک  مجــازی منتشــر شــد، آنق
بــود کــه در بــاور نمــی گنجیــد کــه بــاران 
ایــن چنیــن بــی رحــم شــود امــا هجــوم  
ــال  ــان و م ــه ج ــی، ب ــالی طبیع ــن ب ای
ــش از 25 اســتان کشــورمان ،  ــردم بی م
ــی داد.  ــر م ــزرگ دیگ ــه  ب ــر از فاجع خب
ســیل یکــی از بــی رحــم تریــن بالیــای 
طبیعــی اســت کــه خســارت هــای غیــر 
قابــل بازگشــتی بــه  بــار مــی آورد. 
اســتان گلســتان  یکــی از  اســتان هــای 
ــر  ــیل اخی ــدت از س ــه ش ــه ب ــت ک اس
آســیب دیــده است،اســتان لرســتان هــم 
آســیب هــای جــدی ای از بــارش هــای 
ــوری  ــه ط ــد  ب ــل ش ــا متحم ــیل آس س

ــدی  ــر پیون ــی اصغ ــاد عل ــه اعتق ــه ب ک
رئیــس جمعیــت هــالل احمــر جمهــوری 
اســالمی ایــران، ســیل گلســتان در ایــن 
ــه شــهر و  ــا در لرســتان ن ــد ام شــهر مان
ــه، بلکــه همــه زیرســاخت ها را هــم  خان
ــم  ــا ه ــا و جاده ه ــرد ، پل ه ــود ب ــا خ ب
بــا ســیل رفته انــد. ناتوانــی در امــداد 
ــکالتی  ــی از مش ــع،  یک ــه موق ــانی ب رس
ــور را  ــیل زده کش ــق س ــه مناط ــت ک اس
ــا  ــد، ب ــی کن ــان م ــرده و همچن ــد ک تهدی
توجــه بــه ایــن کــه از ابتــدای هفتــه 
ــارش  وارد  ــدی از ب جــاری ســامانه جدی
کشــور خواهــد شــد نگرانــی مــردم  اکثــر 
ــق  ــژه مناط ــه وی ــور ب ــای کش ــتان ه اس
آســیب دیــده بیشــتر از همیشــه اســت.

 ورود سامانه بارشی جدید
بــر اســاس گزارش ســازمان هواشناســی، 
ــروز  ــه از ام ــد  ک ــی جدی ــامانه بارش س
وارد کشــور شــده اســت بــه نســبت 
نیســت  شــدید  قبلــی،  ســامانه های 
امــا بــا توجــه بــه وجــود رطوبــت در 
مناطــق مختلــف احتمــال آب گرفتگــی و 
سیالبی شــدن مســیل ها و رودخانه هــا 
وجــود دارد. بــا ورود ســامانه، بــارش 
بــاران را در اســتان های واقــع در نــوار 
غربــی، بخش هــای غربــی و مرکــزی 
خلیــج فــارس، اســتان های واقــع در 
زاگــرس  و  غربــی  البــرز  دامنه هــای 
مرکــزی خواهیــم داشــت و بــرای فــارس 
و بوشــهر رگبــار بــاران ، رعــد وبــرق و 
ــت. ــده اس ــی ش ــش بین ــاد پی وزش ب

شــدت بــارش از امــروز در شــمال شــرق 
خوزســتان، جنــوب لرســتان، نیمــه غربی 
چهــار محــال و بختیــاری، کهگیلویــه 
کرمانشــاه،  جنــوب  بویراحمــد،  و 
نیمــه شــمالی اســتان های فــارس و 
بوشــهر، خراســان رضــوی، برخــی نقــاط 
آذربایجــان شــرقی و غربــی شــدیدتر 
مــی شــود.از اواخــر وقــت امــروز از میزان 
بارش هــا در غــرب کاســته می شــود، 
ــر  ــا ظه ــامانه ت ــن س ــت ای ــده فعالی عم
شــمال  در  فروردیــن(   1۸( یکشــنبه 
شــرق کشــور شــامل خراســان شــمالی، 
ســمنان،  شــرق  رضــوی،  خراســان 
ــود  ــد ب ــرقی خواه ــرز ش ــای الب دامنه ه
کــه در ارتفاعــات و مناطــق سردســیر 
ــی  ــرف پیش بین ــکل ب ــه ش ــا ب بارش ه
ــای   ــن در روزه ــم چنی شــده اســت و ه
ابتــدای هفتــه، آب هــای جنوبــی کشــور 

ــتند. ــی هس ــواج و طوفان م

موکب های اربعین در اختیار 
سیل زدگان 

اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیــس 
جمهــوری نیــز که پــس از حادثه ســیالب 
اخیــر بــا ســفر بــه برخــی از اســتان های 
کشــور، در جمــع مــردم ســیل زده حضور 
ــای  ــه پ ــی ب ــی صمیم ــت و در فضای یاف
آنــان نشســت، گفــت کــه  و دل  درد 
مــردم دغدغــه خســارات مالــی ناشــی از 
ســیالب را دارنــد کــه بــه آنهــا قــول مــی 
ــت  ــان را پرداخ ــت خساراتش ــم دول دهی
کنــد. جهانگیــری بــا تاکیــد براینکــه 
ــر از  ــت باالت ــرای دول ــی ب ــچ اولویت هی
نجــات جــان مــردم در برابــر ســیل 
ــرای  ــت ب ــان داد کــه دول نیســت، اطمین
ــردم  ــار م ــران خســارات ســیل در کن جب

ایســتاده اســت.
رئیــس  الریجانــی  علــی  همچنیــن 
در  هــم  اســالمی  شــورای  مجلــس 
اســتان  بحــران  مدیریــت  نشســت 
خوزســتان بــا اشــاره بــه وقــوع ســیل در 
ــار آوردن خســارات  ــه ب ــد اســتان و ب چن
رونــد  مــردم گفــت:  بــرای  ســنگین 
ــیل زدگان از  ــه س ــارت ب ــت خس پرداخ

شــنبه آغــاز مــی شــود.
ــت  ــال پرداخ ــه احتم ــان اینک ــا بی وی ب
ایــن خســارت هــا از محــل بودجــه 
ســال 9۸ کــم اســت، افــزود: امــا پیــش 
بینــی مــی شــود از محــل هــای دیگــری 
ایــن امــر محقــق شــود.رئیس مجلــس 
ــرد:  ــان ک ــر نش ــالمی خاط ــورای اس ش
درحــال حاضــر روســتائیان و کشــاورزان 
زیــادی درگیــر ســیالب شــده و بــه دلیــل 
ــود  ــرمایه خ ــه و س ــت دادن خان از دس
ــدم  ــت ع ــد از باب ــتند و نبای ــران هس نگ
ــرب  ــز مضط ــا نی ــارت ه ــت خس پرداخ

شــوند.
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی وزیــر کشــور 
هــای  موکــب  گرفتــن  قــرار  از  هــم 
ســیل  خدمــت  در  اربعیــن حســینی 

داد. خبــر  زدگان 
وزیــر کشــور بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: 
حادثــه ســیالب اخیــر کــه بیشــتر مناطق 
ــه  ــرده، صحن ــود ک ــر از خ ــور را متاث کش
ــداکاری  ــار و ف ــی از ایث ــی بدیل ــی ب های
و کمــک بــه همنوعــان را بــه وجــود آورده 
اســت کــه ریشــه در باورهــای اعتقــادی 
و مذهبــی مــردم انقالبــی ایــران دارد و از 
همیــن جهــت هماهنــگ شــده تــا موکب 
هــای اربعیــن حضــرت سیدالشــهدا )ع( 
ــس ســتاد بازســازی  ــا مســئولیت رئی ب
مناطــق  تمامــی  در  عالیــات  عتبــات 
ســیل زده حضــور فعــال داشــته باشــند.

رحمانــی فضلــی در ادامــه از اســتانداران 
ــتقرار و  ــات اس ــی مقدم ــت تمام خواس
تامیــن مــواد اولیــه موکــب هــا را فراهــم 
ــاس  ــدی و اجن ــد و کمــک هــای نق کنن
ــاجد  ــق مس ــردم را از طری ــاز م ــورد نی م
ــز مردمــی  ــا و ســایر مراک و حســینیه ه
ــد. ــن منظــور ســاماندهی نماین ــرای ای ب

وزیــر کشــور تاکیــد کــرد: دســتگاه هــای 
دولتــی نیــز در تامیــن مــواد اولیــه و 
منابــع مالــی، هماهنگــی الزم را خواهنــد 

داشــت.
همچنیــن رئیــس ســتاد اجرایــی فرمان 
حضــرت امــام )ره( دربــاره خدمــات 
ایــن ســتاد بــه ســیل زدگان خوزســتانی 
آســیب دیده  خانه هــای  بــه  گفــت: 
ــرف  ــتان از ط ــتان خوزس ــتایی اس روس
بیمــه طــرف قــرارداِد بنیــاد برکــت ســتاد 
امــام)ره( خســارت  فرمــان  اجرایــی 
پرداخــت خواهــد شــد.محمد مخبــر 
بــا اعــالم ایــن خبــر، افــزود: 140 هــزار 
خوزســتان  اســتان  روســتایی  خانــه 
بنیــاد  قــرارداِد  بیمــه طــرف  توســط 
برکــت ســتاد اجرایــی فرمــان امــام 
)ره( قبــال بیمــه شــده و تــا ســقف 
خانه هــای  بــه  تومــان  میلیــون   35
آســیب دیده از طــرف بیمــه خســارت 

ــد. ــد ش ــت خواه پرداخ

یـک فعـال سیاسـی اصالح طلـب تاکیـد 
ایجـاد  وحـدت  می خواهیـم  اگـر  کـرد: 
کنیـم بایـد بدانیـم بـا بخشـنامه و موعظه 
امکان پذیـر نخواهـد بـود بلکـه یـا بایـد از 
طریـق تفاهـم و تضـارب افـکار بـه وحدت 
برسـیم یـا اینکه بـه رای گیری رجـوع کنیم 
کـه بـرای انجـام هـر یـک از ایـن کارهـا 
بایـد منافـع ملـی را در ابتدا تعریـف کنیم.

رسـول منتجب نیـا در گفت وگو بـا خبرنگار 
سیاسـی ایلنـا، بـا اشـاره بـه ارزیابـی خود 

از عملکـرد کشـور در سـال 97 گفـت: قوای 
سـه گانه در سال گذشته اقدامات متعارفی 
را انجـام دادنـد امـا آنچـه بـه نظر می رسـد 
کـه شـاخص تر بـوده برخـوردی بـوده کـه 
قـوه قضائیه با مفسـدان اقتصادی داشـته 

است.
وی بـا اشـاره به مجـوز اختیاراتـی که مقام 
معظـم رهبـری بـه رئیـس قـوه قضائیـه 
وقـت بـرای مبـارزه بـا فسـاد دادنـد اظهار 
کـرد: حضـور ایـن قـوه در عرصـه مبـارزه با 

فسـاد چشـمگیر بـوده تـا حـدی کـه اگـر 
وارد عمـل نمی شـد معلـوم نبـود وضعیـت 
اقتصـادی بـا وجـود ایـن مفسـدان به کجا 
در  قضائیـه  قـوه  فعالیت هـای  بیانجامـد 
راسـتای مبـارزه بـا فسـاد تـا حـد زیـادی 

کارگشـا بـوده اسـت.
ایـن فعـال سیاسـی اصالح طلـب تصریح 
کـرد: قـوه مقننـه قانـون منـع بکارگیـری 
بازنشسـتگان را بـه تصویـب رسـاند کـه از 
جملـه کارهای مهم قوه قانون گذاری کشـور 
بوده اسـت مجلس بررسـی الیحـه بودجه 
و لوایحـی در ارتبـاط با قانون انتخابات را در 
دسـتور کار خود داشـته اسـت کـه می توان 
این هـا را جـزو فعالیت هـای قـوه مقننه به 

حسـاب آورد.

به جای فیلترنگ امکانات بهتری 
در اختیار نسل جوان قرار دهیم

اجاره  بها به سیل زدگان لرستان 
پرداخت می شود

 وزیـر کشـور گفـت: دولـت بـرای پرداخـت هزینـه اجـاره بهـا بـه سـیل زدگان در 
لرسـتان آمادگی کامل دارد. عبدالرضا رحمانی فضلی روز جمعه در سـتاد مدیریت 
بحران لرسـتان در شهرسـتان پلدختر افزود: سـیل زدگانی که واحدهای مسـکونی 
خـود را از دسـت داده و یـا قابل سـکونت نباشـد مـی توانند اجاره بها برای اسـکان 
دریافـت کننـد.وی بیـان کـرد: فعال شـدن موکب هـای اربعین نیز بـرای خدمات 
رسـانی به سـیل زدگان بخصوص در بخش تامین غذا ضروری اسـت.وزیر کشـور 
همچنیـن از مسـئوالن اسـتان لرسـتان خواسـت تـا با جمـع بندی خسـارت های 
سـیل حداکثـر تـا روز یکشـنبه هفتـه آینـده بـرای تصمیـم گیـری آن را بـه هیات 
دولـت ارایـه کننـد.در این سـفر علی اصغـر پیونـدی رئیس جمعیت هـالل احمر، 
مهـدی جمالـی نـژاد رئیس سـازمان شـهرداری هـا و دهیاری، بابک دین پرسـت 
معـاون اقتصـادی و توسـعه منطقه ای و سـید رمضان شـجاعی کیاسـری رئیس 
مرکـز اطـالع رسـانی و امـور بین الملل وزارت کشـور، رحمانی فضلـی همراهی می 
کنند.بـر اثـر سـیل روز دوشـنبه 12 فروردین در لرسـتان رودخانه های این اسـتان 
در شهرسـتان هـای مختلـف طغیـان و سـد مـروک درود نیـز سـرریز کرد، سـتاد 
مدیریت بحران اسـتان قبل از وقوع سـیل اطالع رسـانی وسـیعی را انجام داد و به 

صدهـا هـزار نفـر از اهالی هشـدار داده شـد تا منـازل خود را تـرک کنند.

جامعهبین الملل

تعیین یک وزیر معین برای هر استان سیل زده۲۱ فروردین؛ دفاع ایران در برابر آمریکا در الهه
بین المللــی  دیــوان 
پــی  در   )ICJ( دادگســتری 
ــا  ــکا ب ــران از آمری ــکایت ای ش
توجــه بــه اعمــال تحریم هــا 
و نقــض عهدنامــه مــودت بــرای طرفیــن مهلتــی را 
ــوی و  ــه دع ــه اقام ــرر ب ــان مق ــا در زم ــرده ت ــن ک تعیی
دفاعیــات خــود بپردازنــد کــه بــر همیــن اســاس 
ــاه ســال 9۸  ــن م ــران در فروردی ــوری اســالمی ای جمه
ــه  ــا توج ــردازد. ب ــود می پ ــت خ ــاع از دادخواس ــه دف ب
ــد  ــه شــرایط بین المللــی، آن هــم در دوره ای کــه دونال ب
ترامــپ، رئیس جمهــور آمریــکا بــا در پیــش گرفتــن 
سیاســت های خــروج از معاهــدات بین المللــی و عــدم 

ــد  ــد در رون ــد دی ــه، بای ــگاه دادگاه اله ــه جای ــه ب توج
ــکا،  ــده آمری ــاالت متح ــران از ای ــکایات ای ــیدگی ش رس
ایــن دادگاه چــه تصمیــم و رأیــی را اتخــاذ خواهــد کــرد.

البتــه اتفاقاتــی کــه در ســال 97 رخ داد و همچنیــن روند 
ــه  ــی پرونــده در دادگاه اله ــکیل جلســات و بررس تش
ــه  ــه ای بلک ــه در ســطح منطق ــران ن ــد، ای نشــان می ده
بین المللــی از چنــان قــدرت چانه زنــی و ارائــه ادلــه 
متقــن در محاکــم بین المللــی برخــوردار اســت کــه 
توانایــی رویارویــی بــا قدرت هــای بــزرگ کاری ســهل و 
ــی و ظرفیتــی  ــن توانای ممکــن اســت چــه این کــه چنی
ــا گــروه 1+5 در مــورد برنامــه هســته ای  را در مذاکــره ب

ــم. ــاهد بودی ــران ش ای

سـخنگوی وزارت کشور از تعیین 
وزیـر معیـن بـرای هـر اسـتان 
سـیل زده در جلسـه اخیر شورای 
عالـی مدیریت بحران خبـر داد. 
سید سـلمان سـامانی با اشـاره به جلسه اخیر شـورای عالی 
مدیریـت بحـران اظهارداشـت: بـا تاکیـد وزیـر کشـور مقرر 
شـد، وزیـر معین هر اسـتان سـیل زده در دولـت تعیین و به 
صـورت جـدی و فوق العـاده در اسـتان های حادثـه دیـده تا 

تثبیـت اوضـاع امـورات را نظارت و پیگیـری کند.
وی در ادامـه افـزود: همچنین تمامی دسـتگاه های امدادی 
و اجرایـی بـرای هـر یک از اسـتان های حادثه دیـده نماینده 
ویـژه جهت پیگیـری و نظارت بر اقداماتی که آن دسـتگاه ها 

بایـد انجـام دهـد مشـخص و بـه سـازمان مدیریـت بحران 
کشـور معرفـی کنند.سـخنگوی وزارت کشـور تاکیـد کـرد: 
گـزارش نماینـدگان ویـژه دسـتگاه های امـدادی و اجرایـی 
بـرای سـازمان مدیریـت بحـران کشـور بـه صورت مسـتمر 

ارسـال و پیگیـری خواهد شـد.
سـامانی گفت: مقرر شـد در هر اسـتان حادثه دیده با عنایت 
بـه ورود سـیالب بـه داخل منازل مسـکونی و مانـدگاری در 
سـاختمان ها، تیـم ویـژه فنـی بـا مسـئولیت بنیاد مسـکن 
انقـالب اسـالمی و عضویـت سـازمان نظـام مهندسـی و 
شـهرداری تشـکیل و قبل از سـکونت مجدد افراد مقاومت و 

ایمنـی سـازه ها را مـورد بررسـی قـرار می دهند.

لنا
 ای

س:
عک

فرمانـده نیـروی قـدس سـپاه در پیامـی بـا اعـالم حضـور 
فرماندهان و پیشکسـوتان دفاع مقدس در ادامه کمک رسانی 
به سـیل زدگان از اسـتقرار موکب های خدمت رسـانی اربعین 
بـه مـدت یـک مـاه در مناطـق در معـرض سـیل خوزسـتان و 
لرسـتان خبـر داد. ر پی نزوالت آسـمانی و بارش هـای فراوان 
که منجر به وقوع سـیل و ایجاد مشـکالت و خسـارات فراوانی 
بـرای هموطنانمـان گردیـد ونیـز   احتماالتـی مبنـی بـر تـداوم 
بـارش هـا و سـیالب در مناطـق غـرب و جنـوب غرب کشـور،  
سـردار سرلشـکر پاسـدار قاسـم سـلیمانی فرمانـده نیـروی 

قـدس سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی پیامی صـادر کرد.

مجلـس گفـت:  داخلـی  امـور  و  شـوراها  عضـو کمیسـیون 
کمیسـیون شـوراهای مجلـس نامـه ای را در رابطـه بـا اضافه 
کـردن 40 نماینـده مجلـس بـه دولت نوشـته اسـت و آن هم 
ایـن اسـت کـه درواقـع بارمالـی آن 20 نماینـده اضافـی را هم 
بپذیـرد و دولـت هم در جواب نامه گفته اسـت که بارمالی این 
20 نفـر اضافـه را نمی پذیرم و عمـال این موضوع برای مجلس 
یازدهـم منتفـی مـی شـود. ابوالفضـل ابوترابـی  بـه طـرح 
تقسـیمات کشـوری اشـاره کرد و گفت: طبق قانون اساسی هر 
10 سـال بایـد 20 نفر بـه تعداد نمایندگان مجلس اضافه شـود 
و در حـال حاضـر هـم بایسـتی 40 نفر به نماینـدگان مجلس 

اضافـه می شـده اسـت.

سردار سلیمانی به مدت یک 
ماه به مناطق سیل زده می رود

افزایش تعداد نمایندگان برای 
مجلس یازدهم منتفی است

نماینـده مـردم تهـران در مجلس شـورای اسـالمی با اعالم 
آمادگـی بـرای حمایـت و بررسـی طـرح هـای شـهرداری 
تهـران گفـت: مجلـس و »مجمـع امیـد« منتظـر ارایه طرح 
هـای ایـن نهـاد هسـتند. پروانـه مافـی روز پنجشـنبه در 
حاشـیه بازدیـد از نـوروزگاه منطقـه 12 تهـران در گفـت و گو 
بـا ایرنـا اظهـار کـرد: مجمـع شـورای امیـد متشـکل از 53 
نفـر کـه 30 نفـر از نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی و 
21 عضـو شـورای اسـالمی شـهر، شـهردار و اسـتاندار تهران 
اسـت هـر سـال نشسـت هـای مشـترک برگـزار مـی کنند. 

رییس مجلس شـورای اسـالمی با اشـاره به وعده پرداخت 
خسـارت هـا بـه مـردم سـیل زده، گفـت: مـردم اضطـراب 
پرداخـت خسـارت ها را نداشـته باشـند و این وعـده عملی 
مـی شـود زیـرا مقـام معظم رهبـری ایـن دسـتور را دادند. 
علـی الریجانـی در جلسـه مدیریـت بحـران خوزسـتان کـه 
شـامگاه پنجشـنبه )15 فروردیـن ماه( در اهواز برگزار شـد، 
اظهـار کرد: بسـیاری از مطالب و مشـکالتی کـه امروز عنوان 
شـد در گذشـته نیز مطرح شـده بـود. این موضـوع ظرفیت 
خوبی اسـت؛ گاهی نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی در 
خصـوص مشـکالت عصبانی می شـوند و نکاتـی می گویند 

کـه از باب خیرخواهی اسـت.

مجلس از طرح های شهرداری 
تهران استقبال می کند

کمک ها درست به دست 
مردم برسد

پیام رسـانه

روزنامه دیلی تلگراف از فشـار 
تـرزا می در ارتباط با برگزاری دومین 
رفراندوم برگزیت گزارش داده اسـت.

خبرگـزاری اسپوتنیک از شانس 
پایین گوائیدو برای به دسـت گرفتن قدرت 

در ونزوئال خبر داده اسـت.

خبرگـزاری الجزیره از تصمیم دولت 
آمریـکا مبنی بر پایان دادن نقش این 

کشـور در جنگ یمن خبر داده است.
خاورمیانهروسیهانگلستان

خبرگزاری دویچه وله از درخواسـت 
نخسـت وزیر بریتانیا برای به تعویق 

انداختن برگزیت تا تاریخ سـی ام ژوئن 
خبر داده است.

آلمان
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4 پایان مرمت بافت تاریخی فرومد
مسئول نمایندگی میراث  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان میامی از پایان مرمت بافت 

تاریخی فرومد خبر داد.

پیام
میراث 

رنا
 ای

س:
عک

 معاون گردشـگری سـازمان میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری بـا اشـاره بـه اثر نداشـتن تحریم هـای آمریکا بر 
رشـد گردشـگری ایران، گفت: میزان ورود گردشـگر خارجی در 
سـال 97 بـه ایران بی سـابقه بـود. ولی تیموری روز پنجشـنبه 
در گفـت و گـو بـا خبرنگار فرهنگـی ایرنا در خصـوص تحوالت 
مهـم سـال 97 حوزه گردشـگری با اشـاره به انتخـاب تبریز از 
سـوی سازمان کنفرانس اسـالمی در سال 2018 به عنوان شهر 
گردشـگری، اظهـار داشـت: سـال گذشـته در این شـهر برنامه 

هـای ملی و بیـن المللی متنوع گردشـگری برگزار شـد.
وی گفـت: سـازمان همـکاری اسـالمی هر سـاله یک شـهر را 
بـه عنوان شـهر گردشـگری انتخاب می کنـد. مجمع همکاری 
آسـیا، نیز شـهر همدان را به عنوان شـهر گردشگری کشورهای 

آسـیایی انتخـاب کرد کـه رویداد مهمـی برای ایـران بود.
سـازمان  اعضـای  از  ایـران  میزبانـی  گردشـگری،  معـاون 
جهانـی گردشـگری را در آبـان 97، یکـی دیگـر از تحـوالت این 
معاونـت اعـالم کـرد و افـزود: در ایـن مراسـم بیشـتر بخـش 
هـای خصوصـی حضـور داشـتند، کارگاه آموزشـی برگـزار و 
توافقات خوبی انجام شـد. وی تدوین سـند راهبردی توسـعه 
گردشـگری کشـور را بـا کمک سـازمان هـای مربوطـه از دیگر 
فعالیـت هـا دانسـت و گفت: این سـند بـرای تاییـد نهایی به 
کمیسـیون فرهنگی دولت ارسـال شـده اسـت. تهیه این سند 
از جملـه وظایـف سـازمان میـراث فرهنگـی در برنامه ششـم 

توسـعه )بـرای اجـرا از 1396 تـا 1400( بـوده اسـت.
بـه گـزارش ایرنا این سـند با چشـم انداز ایجاد یـک چارچوب 
هماهنـگ سیاسـتی بـرای اتخـاذ رویکـردی بیـن بخشـی و 
یکپارچـه بـرای دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار گردشـگری و بـا 
همکاری دسـتگاه های اجرایی، اسـاتید دانشـگاهی و فعاالن 

بخـش خصوصی تنظیم شـده اسـت.
سـند پیشـنهادی بـر عناصـر موثر بـر بخش گردشـگری مانند 
مدیریـت گردشـگری، مسـائل فضـای کسـب و کار ایـن حوزه 
مهم فرهنگی-اقتصادی، زیرسـاخت های گردشـگری، نیروی 
انسـانی و فرهنگ سـازی، مشـکالت مربوط به اتبـاع خارجی 

و تبلیغـات و بازاریابـی و دیگر مـوارد تمرکز دارد.

سوژه
تحریم های آمریکا 

موجب کاهش 
گردشگران خارجی ایران نشد

ریا
ث آ

یرا
 م

س:
عک

آخرین وضعیت سازه های آبی تاریخی خوزستان
معاون میراث فرهنگی خوزستان: بیشترین نگرانی  مربوط به سازه آبی »شوشتر« است

باید بند میزان تا پل »گرگر« زودتر الیروبی شود

فقــط  آب  و  خوزســتان  رابطــه ی 
ســازه های  و  شوشــتر  بــه  مربــوط 
در  اســتان  ایــن  نیســت،  آبــی اش 
ســازه های  مختلــف،  منطقــه ی   10
از  آبــی دارد کــه فقــط »شوشــتر« 
ــی شــده، از شــوش  ــا جهان ــن ان ه بی
و  مــارون  و  حمیدیــه  تــا  گرفتــه 
ــد  ــز، درص ــان و رامهرم ــان و بهبه ارج
زیــادی از ان هــا ایــن روزهــا تجربــه ی 
مســالمت آمیــزی را بــا آب از ســر 

. ننــد را نمی گذ
از  گذشــته  روز  چنــد  در  خبرهــا   

آبــی شوشــتر  ســازه های  وضعیــت 
ــی و  ــیاب های آب ــه آس ــی مجموع یعن
ــل شــادروان،  ــی boleiti پ ــل بلیت تون
تونــل داریــون، بنــد میــزان و پــل بنــد 
ــی  ــیاب های آب ــا آس ــد ت ــر گفته ان گرگ
دزفــول و پــل تاریخــی اش، پــل ایــوان 
قنات هــای  و  کرخــه  روی  کرخــه 
ــری و  ــر تی ــوش، نه ــراف آن در ش اط
ســازه آبــی آن )کــه تثبیــت کننــده 
دیــواره رودخانــه اســت( در حمیدیــه، 
پلــی  خوزســتان،  منطقــه ای  مــوزه 
تاریخــی در کنــار پــل علــی بــن مهزیار 
ــه، ســازه های آبــی و  در بســتر رودخان
تاریخــی بهبهــان روی رودخانه هــای 
مــارون و خیرآبــاد، حمــام بــکان و 

ــار ارجــان  ــاد و آث ــل تاریخــی خیرآب پ
ــارون، ســازه های  ــه م ــار رودخان در کن
ــید  ــوت س ــل ک ــز، پ ــیفه در رامهرم ش
پــل  و  کارون  شهرســتان  صالــح 
ــیاه روی رود کارون. ــل س ــفید و پ س

روســتاهایی  می گوینــد  خبرهــا 
رفته انــد،  آب  زیــر  خوزســتان  از 
شــهرهای  بــه  آماده بــاش  اعــالم 
ــده  ــه« داده ش ــت »کرخ ــن دس پایی
و خبرهــای دیگــری کــه هنــوز بــه 
ــار  ــا آث ــیده، ام ــانه ها نرس ــت رس دس
میــان هــم  ایــن  در  تاریخــی هــم 
ــد. محمــد  ــی ندارن ــدان خوب حــال چن
حســین ارســطوزاده - معــاون میــراث 
ــی،  ــراث فرهنگ ــی اداره کل می فرهنگ

ــع دســتی و گردشــگری اســتان  صنای
ــنا  ــا ایس ــو ب ــتان - در گفت وگ خوزس

توضیــح می دهــد. زمینــه  ایــن  در 
آغــاز  از  می گویــد:  ایســنا  بــه  او 
و  ســیالب ها  بحــث  شــدن  مطــرح 
ــی  ــازمان هواشناس ــای س پیش بینی ه
همــکاران  همــه  بحــران،  ســتاد  و 
ــی  ــار راهنمای ــا در کن ــدند ت ــف ش مکل
ــی را  ــار تاریخ ــش آث ــگران، پای گردش
نیــز بــه صــورت مرتــب انجــام دهنــد، 
تــا کنــون نیــز گزارش هایــی از آســیب 
بــه بناهــای تاریخــی چنــد شهرســتان 

ــت. ــده اس ــالم ش ــتان اع ــه اس ب
دیــدن  آســیب  بــه  اشــاره  بــا  وی 
تعــدادی از ســازه های آبــی اســتان 
خوزســتان در شــهرهای اندیــکا، اللــی 
ــد:  ــه می ده ــلیمان، ادام ــجد س و مس
بــه  گزارش هایــی  دیگــر  ســوی  از 
ــول،  ــی دزف ــای تاریخ ــژه از بافت ه وی
بــه  بهبهــان  و  اهــواز  شوشــتر، 

اســت. رســیده  دســت مان 
ــی  ــراث جهان ــگاه می ــر پای ــه مدی او ک
شوشــتر  تاریخــی  آبــی  ســازه های 
نیــز هســت بیشــترین نگرانی هــای 
ــبت  ــن اداره کل را نس ــان ای کارشناس
شوشــتر  آبــی  ســازه های  بــه 
مربــوط می دانــد کــه در مواجــه بــا 
و  دارنــد  قــرار  کارون  ســیالب های 
ــه انجــام پایــش مســتمر  ــا اشــاره ب ب
در ایــن ســازه ی جهانــی می گویــد: 
بــا انجــام ایــن اقدامــات و کنتــرل 
از  بــه موقــع دریچه هــا، تــا کنــون 
و  ســازه ها  بــه  آســیب  شــدن  وارد 
زیــادی  تــا حــد  ســاختار ســازه ها 
بــا  امــا  اســت،  شــده  جلوگیــری 

توجــه بــه بــاال بــودن ســطح آب و 
پشــت  ســیالبی  آورده هــای  وجــود 
ــرای انجــام پایــش  ــد ب دریچه هــا، بای
بــه  شــده  وارد  آســیب های  دقیــق 
ســازه ها تــا زمــان فروکــش کــردن 

بمانیــم. منتظــر  رودخانــه  آب 
پایــان  بــه  اشــاره  بــا  ارســطوزاده 
ــتان،  ــتان خوزس ــاران در اس ــارش ب ب
بــه وارد شــدن ســیالب های باالدســت 
و  می کنــد  اشــاره  رودخانه هــا  بــه 
ــودن  ــاال ب ــه ب ــه ب ــا توج ــد: ب می افزای
ــد  ــار بن ــد ب ــون چن ــا کن ــطح آب، ت س
میــزان غرقــاب شــده و از آب بیــرون 
آن  شــرایط کنونــی  در  امــا  آمــده، 
هــر  اســت،  غرقــاب  در  همچنــان 
بــه  ســاختارش  خوشــبختانه  چنــد 
ایــن  برابــر  در  اســت کــه  گونــه ای 
اســت.  مقــاوم  شــدن ها  غرقــاب 

جهانــی  میــراث  پایــگاه  مدیــر 
شوشــتر  تاریخــی  آبــی  ســازه های 
امــا وضعیــت نگران کننــده در ایــن 
ــه را منظــر و اورده هــای ســیالبی  زمین
ــه  ــه مجموع ــد ب ــه می توانن ــد ک می دان
آســیب وارد کننــدد و ادامــه می دهــد: 
ــا  ــرعت دریچه ه ــه س ــم ب ــد بتوانی بای
ــان هشــدارها  ــم، از زم ــی کنی را الیروب
ــاخه های  ــبانه روزی ش ــورت ش ــه ص ب
درخت هــا و چیزهایــی کــه روی آب 
ــم،  ــع آوری کردی ــد را جم ــناور بودن ش
ــه ای  ــه گون ــد ب ــرایط بای ــد ش ــر چن ه
و  دریچه هــا  بتوانیــم  تــا  باشــد 
فرصــت  اولیــن  در  را  آب  مجــاری 
الیروبــی کنیــم، بــه خصــوص حــد 
ــا  ــر ت ــل گرگ ــا پ ــزان ت ــد می فاصــل بن
دچــار  دریچه هــا  شــویم  مطمئــن 

نشــده اند. انســداد 

مدیــرکل میــراث فرهنگــی لرســتان 
بــا اشــاره بــه خســارت 50 میلیــارد 
تومانــی بــه آثــار تاریخــی لرســتان، 
از آســیب بــه بناهــای شــاخص 

ــر داد. خب
اظهــار  قاســمی  امیــن  ســید   
برجســته  آثــار  برخــی  داشــت: 
جملــه  از  لرســتان  تاریخــی 
پل هــای کشــکان، افرینــه، کلهــر، و 

ــپ،  ــل تاریخــی گَ ــز پ ــر و نی پلدخت
ــار  ــر دچ ــیالب های اخی ــر س ــر اث ب

شــده اند. جــدی  آســیب 
ــارش شــدید  ــر ب ــر اث ــزود: ب وی اف
بــه  روزهــای گذشــته  در  بــاران 
ــارات  ــتان خس ــی لرس ــار تاریخ آث

زیــادی وارد شــد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی لرســتان 
را  آســیب ها  ایــن  مهم تریــن 

ــالک  ــک االف ــه فل ــه قلع ــش تپ ران
ــر آن بخشــی از  ــر اث دانســت کــه ب
ــر  ــی تپــه ای کــه قلعــه ب ــع غرب ضل
ــب شــد. ــا شــده، تخری روی آن بن

ــان  ــه، کارشناس ــان اینک ــا بی وی ب
ــات الزم را  ــی اقدام ــراث فرهنگ می
ــش بیشــتر  ــری از ران ــرای جلوگی ب
تصریــح کــرد:  داده انــد،  انجــام 
ارزشــمند  آثــار  ایــن  از  حفاظــت 
ــای  ــت فعالیت ه ــی در اولوی تاریخ

ــت. ــی اس ــراث فرهنگ می
بــه  وارده  خســارات  قاســمی 
در  را  لرســتان  تاریخــی  بناهــای 
ــارد  ــش از 50 میلی ــر بی ــیل اخی س

بــرآورد کــرد. تومــان 

خسارت ۵۰ میلیارد تومانی
 به آثار تاریخی لرستان

سیل بخش های اصلی پل آجری 
»کن« را با خود برد

بخش هــای اصلــی پــل آجــری قاجــاری »کــن«  روز دوشــنبه، 12 فروردیــن 
بــر اثــر طغیــان رودخانــه کــن تخریــب شــد.پایه میانــی، عرشــه پــل و 
پشــت بند پــل آجــری کــن کــه در دوره قاجــار روی رودخانــه کــن و بــه عنــوان 
تنهــا راه ارتباطــی روســتاهای شــمال رودخانــه بــا ده کــن ســاخته شــده بــود، 
ــن(  ــنبه، 12 فروردی ــته )دوش ــتا دو روز گذش ــی روس ــردم محل ــه م ــه گفت ب
ــک  ــه نظــر می رســد مســئوالن ی ــه ب ــی اســت ک ــن در حال ــب شــد، ای تخری
ــا  ــب شــده اند.دالور بزرگ نی ــن تخری ــن متوجــه ای ــی 13 فروردی ــد یعن روز بع
ــران  ــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان ته ــر کل اداره می مدی
کــه نظــر خــود را براســاس گــزارش کارشناســانش بــه خبرنــگار ایســنا بیــان 
می کنــد، نخســت معتقــد اســت: آســیب ها زیــاد نیســتند و بــر اســاس اعــالم 
آمادگــی شــهرداری منطقــه پنــج قــرار اســت ایــن پــل بــه زودی بــا همــکاری 
ــب  ــر بیشــتر از تخری ــدن تصاوی ــد از دی ــراث فرهنگــی مرمــت شــود.او بع می
پــل هــم بیــان کــرد: اهمیــت پــل در بخــش آرک )کمــان پــل( آن اســت کــه 
خوشــبختانه آســیب ندیــده اســت، در بقیــه بخش هــا مرمــت هزینــه چندانــی 
ــده و  ــم مان ــتون ها، محک ــان روی س ــل و کم ــه پ ــت ک ــن اس ــم ای ــدارد، مه ن

بخشــی از آن خــراب شــده اســت.   

ته
نک

معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگی اســتان 
اضافــه می کنــد: اگــر ســیالب بیــش از حــد تحمــل باشــد 
و ســطح آب بــه قــدری بــاال بیایــد کــه از پیش بینی هایــی 
کــه بــرای تحمــل ســطح آب بــرای ایــن آثــار شــده، احتمال 
خطــر و آســیب جــدی وجــود دارد.وی بــا تاکید بر ســاختار 
ــورت  ــه ص ــد ب ــه می توانن ــی ک ــراث جهان ــای می پایگاه ه
شــبانه روزی مجموعه هــای خــود را پایــش و کنتــرل 
کننــد، اظهــار می کنــد: بــه عنــوان مثــال در حــال حاضــر 
ــار  ــل« دچ ــمت »چغازنبی ــه س ــی ب ــیرهای دسترس مس
ــر  ــوش، ب ــا در ش ــی از محوطه ه ــا برخ ــده اند ی ــیب ش آس
ــد  ــر چن ــد، ه ــارت دیده ان ــا خس ــیالب ها و تندباده ــر س اث
ــگیرانه  ــات پیش ــام اقدام ــطه ی انج ــه واس ــبختانه ب خوش
در گذشــته آســیب ها کــم بوده انــد. از ســوی دیگــر 
ــده و  ــیب ش ــار آس ــاپور« دچ ــی »جندی ش ــات آب تأسیس
ــز  ــا نی ــک بن ــد ت ــذه و چن ــگری ای ــاخت های گردش زیرس

ــد. ــارت دیده ان خس

میراثمیراث

نمایشگاه آثار تاریخی هلند در ایران تمدید شدبرپایی نوروزگاه مشترک ایران و ترکمنستان در مرز
مراســم نــوروزگاه مشــترک 
ترکمنســتان  و  ایــران  بیــن 
در مــرز ترکمنســتان برگــزار 
ــن  ــداد بی ــن روی ــد. در ای ش
المللــی کــه بــا حضــور مقامــات دو کشــور برپــا شــد؛ 
آنــا گلــدی قراجایــف، وزیــر فرهنــگ ترکمنســتان 
و علــی اصغــر مونســان، رئیــس ســازمان میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری ایــران در ایــن 
ــای  ــه ه مراســم حضــور داشــتند و از نمایشــگاه غرف
ــد. ــدن کردن ــور دی ــتی دو کش ــع دس ــترک صنای مش

علــی اصغــر مونســان در ایــن مراســم ضمــن تبریــک 
ــزرگ  ــن ب ــن آیی ــداران ای ــه پاس ــه هم ــوروز ب ــد ن عی

میــراث  اســت،  فرامــرزی  نــوروز جشــنی  گفــت: 
هــزاران ســاله مردمانــی ســت کــه بــه رســتاخیز 
ــور  ــگر ن ــتند، ستایش ــان داش ــت ایم ــان و طبیع انس
ــات و  ــوی ظلم ــت گ ــد و مذم ــح بودن و راســتی و صل

دروغ و جنــگ.
ــی  ــا م ــا جابج ــخ مرزه ــول تاری ــه داد: در ط وی ادام
شــود، تقســیمات جغرافیایــی و سیاســی شــکل تــازه 
ــا از  ــواره ره ــل هم ــگ مل ــا فرهن ــد ام ــی گیرن ای م
ــی، در  ــای سیاس ــه مرزه ــد ب ــیان و تقی ــوم نس هج
ایــن آزادی و رهایــی، مبشــر صلــح و دوســتی اســت. 
ــه  ــد ب ــتی، امی ــوع دوس ــودت و ن ــام آور م ــوروز پی ن

ــت. ــکوفایی اس ــرای ش ــالش ب ــر و ت ــده بهت آین

تاریخـــی  آثـــار  نمایشـــگاه 
هلنـــد کـــه اکنـــون در مـــوزه 
ــا  ــت، تـ ــران برپاسـ ــی ایـ ملـ
چنـــد مـــاه دیگـــر تمدیـــد 
شد.شـــهر تاریخـــی آلیکانتـــه در اســـپانیا و مـــوزه 
باســـتان شناســـی ایـــن شـــهر میزبـــان آثـــار تاریخـــی 
ایـــران اســـت. قـــرار شـــده تـــا ایـــن آثـــار پنـــج مـــاه 
ـــم  ـــش ه ـــدی پی ـــد. چن ـــش درآی ـــه نمای ـــپانیا ب در اس
ـــن  ـــاح ای ـــه افتت ـــی ب ـــراث فرهنگ ـــازمان می ـــئوالن س مس
ـــه  ـــت ک ـــاری اس ـــان آث ـــار هم ـــن آث ـــگاه رفتند.ای نمایش
ـــن  ـــا را در ای ـــد آنه ـــا بتوان ـــتاد ت ـــد فرس ـــه هلن ـــران ب ای
ــان  ــام زمـ ــد. پـــس از اتمـ ــز نمایـــش دهـ ــور نیـ کشـ

ـــرار  ـــرده شـــدند و ق ـــه اســـپانیا ب ـــار ب ـــن آث نمایشـــگاه، ای
ـــی  ـــور باق ـــن کش ـــز در ای ـــر نی ـــاه دیگ ـــد م ـــا چن ـــت ت اس
ـــم  ـــه در مراس ـــتاندار آلیکانت ـــی اس ـــاون فرهنگ بمانند.مع
ـــهریور(  ـــپتامبر )ش ـــاه س ـــه در م ـــود ک ـــه ب ـــه گفت افتتاحی
ـــی  ـــوزه مل ـــار کشـــور اســـپانیا در م ـــز نمایشـــگاهی از آث نی
ایـــران برگـــزار می شـــود.همزمان بـــا نمایشـــگاه ایـــران 
ـــی  ـــوزه مل ـــز در م ـــد نی ـــور هلن ـــاری از کش ـــد، آث در هلن
ـــود  ـــرار ب ـــه ق ـــگاهی ک ـــد. نمایش ـــش داده ش ـــران نمای ای
ـــن 9۸ ادامـــه داشـــته باشـــد امـــا حـــاال  ـــا روز 17 فرودی ت
در توافقـــی بیـــن مـــوزه ملـــی ایـــران و مـــوزه هلنـــد، 
ــان در  ــه آثارمـ ــی کـ ــا وقتـ ــگاه تـ ــن نمایشـ ــان ایـ زمـ

اسپانیاســـت، برپـــا خواهـــد مانـــد.

گزارش

پیام رسـانه

خبرگزاری فرانس۲۴ از تحت 
آزمایش قرار گرفتن مظنون حمله مسلحانه 

به مسجد کریست چرچ نیوزلند برای چک 
کردن مشکالت روانی اش خبر داده است.

خبرگـزاری یورونیوز خبر داده که 
پارلمان اروپا از بریتانیایی ها برای سـفر به 

کشـورهای اتحادیه اروپا پس از برگزیت 
نمی خواهد. ویزا 

روزنامـه نیویورک تایمز در 
گزارشـی به جزییات تازه ای از سقوط 
هواپیمـای بوئینگ ایرالین اتیوپیایی 

پرداخته است.

آمریکااروپافرانسه
خبرگـزاری سی ان ان خبر داده برنی 
سندرز، سـناتور آمریکایی گفته خودش را 
مبنی بـر تغییر قوانین مالیات در صورت 

رئیس جمهور شـدنش تکذیب کرده است.
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آیــا خشکســالی در کشــور بــه پایــان رســیده 
متخصصــان  شــده ایم؟  ترســالی  دوران  وارد  و 
محیــط زیســت می گوینــد بــرای اظهــار نظــر 
ــا  ــت ام ــوع زود اس ــن موض ــورد ای ــی در م قطع
ایــن را هــم نبایــد فرامــوش کــرد کــه ســال تــر   

بــا دوران ترســالی تفــاوت دارد. 
بهــار ســال 9۸ بــا بارش هــای تنــد و ســیل آســا 
ــی  ــید  و یک ــور از راه رس ــف کش ــاط مختل در نق
ــر  ــخ معاص ــیل های تاری ــن س ــارت بارتری از خس
ــن  ــون بســیاری ای کن ــه وجــود آورد. ا ــران را ب ای
ــا  ــن بارش ه ــه ای ــد ک ــرح می کنن ــوع را مط موض
نشــانه ای از آغــاز دوره ترســالی در کشــور اســت.  
اتفاقــی کــه بعــد از دوره طوالنــی  خشکســالی در 
کشــور رخــداده اســت. امــا اینکــه ایــن موضــوع 
ــد  ــورد تایی ــم م ــی ه ــی و تخصص ــاظ علم از لح

ــه بررســی بیشــتر دارد. ــاز ب ــا خیــر نی اســت ی
در همیــن رابطــه کاوه مدنــی کارشــناس آب و 
ــق  ــه مواف ــن  گفت ــا ای ــدان ب ــط زیســت چن محی
ــالی  ــه دوره ترس ــده او ورود ب ــه عقی ــت . ب نیس
دوره  بــا  تــر  ســال  چراکــه  نیســت  درســت 
ــالی  ــا دوره خشکس ــک ب ــال خش ــالی و س ترس

تفــاوت دارد.
زیــر  آب هــای  ســطح  هــرگاه  می گویــد:  او 
ــود  ــول خ ــل قب ــه و قاب ــت اولی ــه حال ــی ب زمین
در  آب  و  شــدند  احیــا  تاالب هــا  بازگشــت، 
ــی جــاری شــد  در  ــه مــدت طوالن رودخانه هــا ب
ایــن صــورت می توانیــم پایــان  ورشکســتگی 
آبــی در کشــور را جشــن بگیریــم. چراکــه در 
موجــودی  از  بیشــتر  آب  مصــرف  مــا  کشــور 
اســت و حــاال کــه ایــن موجــودی  احتمــاال 

ــاز  ــت نی ــرده اس ــدا ک ــش پی ــی افزای ــرای مدت ب
بــه ایــن داریــم کــه هنــوز مدیریــت مصــرف 

داشــته باشــیم .
ــه  ــتند ک ــم هس ــده ای ه ــان ع ــن می ــا در ای ام
معتقدنــد کشــور وارد دوره ترســالی شــده اســت 
و بارش هــای سیل آســای بهــاری هــم نشــانه 

آن هســتند.
ــدوم  ــد مخ ــل از مجی ــه نق ــنیم ب ــه تس ــور ک آنط

ــط  ــی محی ــن ارزیاب ــره انجم ــت مدی ــو هیئ عض
زیســت ایــران و اســتاد محیــط زیســت دانشــگاه 
و  اســت،  خشک ســالی  داده  تهــران گــزارش 
ــه  ــت ک ــیدی اس ــای خورش ــع لکه ه ــالی تاب ترس
ــوند.  ــرار می ش ــار تک ــک ب ــم ی ــال ونی ــر 11 س ه
ــتر  ــد بیش ــال 97، 264 درص ــه اول س در 9 ماه
از زمــان مشــابه در ســال 96 بارندگــی داشــتیم. 
ایــن افزایــش بیــش از 2.5 برابــری بــارش، 
ــاه 97، وارد دوره  ــه از دی م ــت ک ــانه آن اس نش

شــده ایم. ترســالی 

ــه  ــت ک ــف اس ــث تاس ــد: »باع ــدوم می گوی مخ
ــم  ــرار گرفته ای ــالی ق ــتانه ترس ــه در آس ــاال ک ح
ــی باشــیم  ــن حجــم از آب ــن ای ــدر رفت شــاهد ه
کــه بــه جــای ذخیــره شــدن بــرای اســتفاده در 
ــده.  ــمگیر ش ــارت هایی چش ــاء خس ــده، منش آین
آبخــوان داری ســاده  یــک  بــا  در حالــی کــه 
ــل  ــت تبدی ــه فرص ــالی را ب ــن ترس ــوان ای می ت

کــرد.
ــه  ــم ک ــی داری ــان مجرب ــورمان متخصص در کش
ــزی  ــوان داری برنامه ری ــوزه آبخ ــد در ح می توانن
ــد کــه شایســته اســت مســئوالن از مشــورت  کنن
ــد. همانطــور کــه در سیســتان  ــا اســتفاده کنن آنه

بــرای مدیریــت آبــی کــه از افعانســتان رهــا 
و  صــورت گرفتــه  خوبــی  اقدامــات  می شــود 
ــده  ــاد ش ــره آب ایج ــرای ذخی ــی ب چاه نیمه های
ماننــد  مختلــف  اســتان های  در  می توانیــم 
مناطقــی  در  کرمانشــاه  و  فــارس  گلســتان، 
ــکیل  ــی تش ــای رس ــا از الیه ه ــن در آنه ــه زمی ک
ــی از آب  ــع خوب ــی، مناب ــر چاه های ــا حف ــده ب ش

ــم.« ــره کنی ذخی

کهرم: برای نتیجه گیری زود اســت
در همیــن رابطــه بــا اســماعیل کهــرم اســتاد 
گفت وگــو  هــم  زیســت  محیــط  پیشکســوت 

کردیــم. 

عمر غول خشکسالی به سر رسید؟
اسماعیل کهرم: هنوز نمی توان گفت که وارد دوره ترسالی شده ایم

اســماعیل کهــرم اســتاد پیشکســوت محیــط زیســت بــه پیــام مــا میگویــد: » هنــوز بــرای پاســخ بــه ایــن 
پرســش کــه آیــا وارد دوره ترســالی شــده ایــم یــا خیــر زود اســت. 

ــر از حــد  ــی باالت ــزان بارندگ ــی می ــدت طوالن ــک م ــرای ی ــه ب ــه میشــود ک ــی گفت ــه حالت دوره ترســالی ب
متوســط قــرار گیــرد.  مثــال  طــی ده ســال میــزان بارندگــی ســالیانه  باالتــر از 250 میلــی متــر باشــد در 

ایــن حالــت مــی گوییــم دوره ترســالی داریــم.
 اکنــون هــم ســال آبــی) از ابتــدای مهــر 97  ( خوبــی را آغــاز کــرده ایــم  امــا بــا یــک گل بهــار نمی شــود 

چراکــه ســال تــر بــا دوره ترســالی تفــاوت دارد.
بهتر این اســت برای پاســخ به این ســوال حداقل تا انتهای تابســتان و پاییز امســال صبر کنیم.«

محیــط  و  آب  مدنــی کارشــناس  کاوه 
زیــر  آبهــای  ســطح  هــرگاه   زیســت: 
قابــل  و  اولیــه  حالــت  بــه  زمینــی 
قبــول خــود بازگشــت، تــاالب هــا احیــا 
شــدند و آب در رودخانــه هــا بــه مــدت 
ــورت  ــن ص ــد  در ای ــاری ش ــی ج طوالن
ــی  ــتگی آب ــان  ورشکس ــم پای ــی توانی م

در کشــور را جشــن بگیریــم.

یم
سن

س:ت
عک

ــی  ــط زیســت، شــرکت هــای نفت ــاالن محی فع
را مانــع آبگیــری بخــش هــای وســیعی از 
هورالعظیــم در ســیالب اخیــر رودخانــه کرخه می 
داننــد، مســئوالن امــا ایــن ادعــا را رد مــی کننــد 
ــد  ــش از ۸0 درص ــون بی ــم اکن ــد ه ــی گوین و م

ــت. ــده اس ــری ش ــم آبگی هورالعظی
ــا« در  ــی ه ــت »نفت ــر دخال ــر س ــش ب چال
آبگیــری هورالعظیــم، دوبــاره بــاال گرفته اســت. 
ــای  ــرکت ه ــت، ش ــط زیس ــتداران محی دوس
ــم،  ــرزی هورالعظی ــاالب م ــال در ت ــی فع نفت
در خوزســتان را مانــع آبگیــری ایــن تــاالب در 
ــد.  ــی دانن ــه م ــه کرخ ــر رودخان ــیالب اخی س
مســئوالن امــا ایــن ادعــا را رد مــی کننــد. 
ــان  ــش و در جری ــال پی ــه س ــار س ــن ب آخری
ســیل رودخانــه کرخــه بــود کــه فعــاالن 
محیــط زیســت، معصومــه ابتــکار رئیــس 
ــت را  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــت س وق
متهــم کردنــد کــه از آبگیــری هورالعظیــم آمــار 
ــا  ــکار ب ــه ابت ــی ک ــد؛ اتهام ــی ده ــت م نادرس
تکیــه بــر تصاویــر ماهــواره ای از هــور رد کــرد.

اگــر چــه ســیالب جــان دوبــاره بــه هورالعظیــم 
داده اســت. امــا فعــاالن محیــط زیســت دوباره 
بــا انتشــار ویدیوهایــی از هورالعظیــم مــی 
گوینــد کــه بخــش هــای وســیعی از آن هنــوز 
ــات  ــا و تاسیس ــه ه ــا لول ــت. آنه ــک اس خش
نفتــی را بــه تصویــر مــی کشــند کــه در اطــراف 
آن آبــی بــه چشــم نمــی خــورد و کامــال بیابانی 
اســت. انتقــاد آنها متوجه مســئوالنی اســت که 
ســیالب کرخــه را راهــی مــزارع مــردم در هویزه 
و دشــت آزادگان کردنــد، امــا از پــس شــرکت 
ــمت از  ــن قس ــا ای ــد ت ــی برنیامدن ــای نفت ه

تــاالب را آبگیــری کننــد.
ــی  ــت م ــط زیس ــال محی ــات فع ــر عبی ناص
ــتای  ــه روس ــوط ب ــر مرب ــن تصاوی ــد: ای گوی
»ظهیریــه«، در نزدیکــی حوضچــه هــای 4 
و 5 هورالعظیــم قــرار دارد و در ایــن محــل 
مســاحت قســمت هــای خشــک تــاالب، 
بســیار زیــاد اســت. تاسیســات شــرکت نفتــی 
آزادگان جنوبــی در ایــن منطقــه قــرار دارد و 
ــه  ــه آنهاســت ک ــری از آســیب ب ــرای جلوگی ب
اینجــا خشــک مانــده اســت؛ ایــن تاسیســات 
نفتــی محصــول قراردادهــای گذشــته بــا چینی 
هاســت کــه بــرای اکتشــاف و اســتخراج نفت، 
ــی از  ــه یک ــرده و ب ــک ک ــم را خش هورالعظی

ــد. ــل کردن ــار تبدی ــرد و غب ــای گ ــون ه کان

اله
عوارض زیست محیطی سیالب در محل زب

دفن زباله اراک، ساماندهی شود
شــبکه منابــع طبیعــی و محیــط زیســت اســتان 
ــاماندهی  ــتار س ــه ای خواس ــدور بیانی ــا ص ــزی ب مرک
ــوارض زیســت محیطــی مناشــی از جــاری  ــوری ع ف
ــدند. ــای اراک ش ــه ه ــن زبال ــل دف ــیالب در مح ــدن س ش

در ایــن بیانیــه کــه روز پنجشــنبه نســخه ای از آن بــه دســت ایرنــا 
رســید بــا تشــکر از زحمــات شــبانه روزی اعضــای ســتاد بحــران 
ــر، آمــده اســت:  ــارش هــای اخی ــت ب اســتان مرکــزی در مدیری
مدیریــت شــهری اراک در ســال هــای قبــل بــه اخطارهــای ســمن 
هــای محیــط زیســتی در دفــن غیراصولــی پســماندهای شــهری 
ــی  ــر زمین ــای زی ــی آب ه ــال آلودگ ــاران و احتم ــه رودب در منطق
ایــن منطقــه کــم توجــه بــوده اســت. بیانیــه مــی افزایــد: بارندگــی 
ــن پســماند  ــز دف ــه محــدوده مرک ــر و ورود ســیالب ب ــای اخی ه
مــی توانــد احتنــال چالــش هــای محیــط زیســتی را در روزهــای 
پیــش رو بــه علــت گســترش جریــان هــای زیــر ســطحی ایجــاد 

کنــد. 
شــهردار کالنشــهر اراک در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود: جلوگیــری 

از ورود آب هــای ســطحی و ســیالب بــه محــل دفــن زبالــه 
ــه  ــتانداری، آب منطق ــم اس ــای مه ــه ه ــتان اراک از دغدغ شهرس
ای اســتان مرکــزی و شــهرداری ایــن شهرســتان در بــارش 
هــای ســیل آســای هفتــه جــاری بــود و بــرای جلوگیــری از ورود 
ــی  ــت محیط ــکالت زیس ــروز مش ــه و ب ــن منطق ــه ای ــیالب ب س
پیــش از بارندگــی هــا کانالــی بــه عمــق پنــج و عــرض 10 متــر بــا 
همــکاری پاالیشــگاه شــازند در ایــن منطقــه ایجــاد و روانــاب هــا 
هدایــت شــده اســت. شــفیعی افــزود: در مــدت 30 ســال گذشــته 
ــیر  ــاک در مس ــاختمانی و خ ــای س ــه ه ــه نخال ــل تخلی ــه دلی ب
روانــاب هــای منطقــه رودبــاران ایــن مســیر مســدود شــده بــود 
کــه بــرای جلوگیــری از مشــکالت زیســت محیطــی مســیر رواناب 
ایــن منطقــه بــا کمــک 50 دســتگاه انــواع ماشــین آالت ســنگین 
بازگشــایی و روانــاب هــا قبــل از ورود بــه محــل پســماند اراک بــه 

ســمت تــاالب میقــان ایــن شهرســتان هدایــت شــده اســت. 
کالنشــهر اراک مرکــز اســتان مرکــزی اســت و در ایــن شــهر بیــش 

از 520 هــزار نفــر جمعیــت زندگــی مــی کنــد.

طبــق اعــالم یونیســف زندگــی و آینــده بیــش از 19 میلیــون کــودک 
بنگالدشــی در معــرض خطــر بالیــای طبیعــی مرتبــط بــا تغییــرات 

اقلیمــی قــرار دارد.
بــه گــزارش ایســنا، گــزارش جدیــد یونســیف نشــان می دهــد اگــر 
چــه بنــگالدش اخیــرا مقاومــت اقلیمــی خــود را بهبــود بخشــیده 
ــت  ــطح، جمعی ــوار و مس ــی هم ــی توپوگراف ــا وضعیت ــت، ام اس
متراکــم و زیرســاخت های ضعیــف ایــن کشــور آســیای جنوبــی، آن 
ــه طوفان هــا، ســیالب ها و  دیگــر فاجعه هــای زیســت  را نســبت ب
ــیب پذیر  ــدت آس ــه ش ــی ب ــرات اقلیم ــا تغیی ــط ب ــی مرتب محیط

کــرده اســت.
آمارهــای یونیســف حاکــی از آن اســت کــه 40 درصــد از کل 
ــد  ــکیل می دهن ــودکان تش ــگالدش را ک ــی بن ــت 160 میلیون جمعی
ــه در  ــار ک ــی میانم ــدگان روهینگیای ــامل پناهن ــار ش ــن آم ــه ای ک
ــز می شــود. ــد نی ــن کشــور زندگــی می کنن ــوب ای اردوگاه هــای جن

ــده  ــراه: آین ــان هم ــک طوف ــوان "ی ــت عن ــف تح ــزارش یونیس گ
کــودکان بنگالدشــی زیــر ســایه تغییــرات اقلیمــی" اعــالم کــرده کــه 
ــتم های  ــه سیس ــل آن ک ــه دلی ــودک ب ــون ک ــه 12 میلی ــک ب نزدی
ــیل گیرها  ــرده و س ــان ک ــم طغی ــور دائ ــه ط ــور ب ــه ای کش رودخان
ــیب پذیر  ــیل آس ــوع س ــه وق ــبت ب ــد نس ــیب می کنن ــار آس را دچ

هســتند.
ــدگان یونیســف خطــرات ناشــی از ســیل را بســیار شــدید و  نماین

ــته اند. ــالیانه دانس ــا س ــرار آن را تقریب تک
آخریــن ســیالب های بــه وقــوع پیوســته در بنــگالدش مربــوط بــه 

ــی  ــرر ســیالب ها زندگ ــوع مک ــه وق ــالدی اســت ک ســال 2017 می
ــرار  ــود ق ــر خ ــت تاثی ــور تح ــن کش ــر را در ای ــون نف ــت میلی هش
ــی  ــه ویران ــرا" منجــر ب ــزرگ رود "براهماپوت داده بود.ســیالب های ب
دســت کم 4۸0 کلینیــک بهداشــتی و حــدود 50 هــزار حلقــه چــاه 
کــه آب آشــامیدنی مــردم را تامیــن می کــرد، شــد. ایــن ســیالب ها 
ــا  ــه تنه ــر خــود قــرار داد کــه ن ــان تحــت تاثی زندگــی مــردم را چن
ــب  ــب تخری ــه موج ــان، بلک ــا و آوارگی ش ــی خانه ه ــب ویران موج
تقریبــا تمامــی امکانــات و تســهیالت بهداشــتی و خدمات اساســی 

ماننــد آب و بهداشــت و ســالمت آن هــا شــد.
ــرار  ــیالب ها ق ــن س ــر  ای ــت تاثی ــان تح ــه زندگی ش ــی ک کودکان
می گیــرد بــه دلیــل عــدم دسترســی بــه غذاهــا و امکانات آموزشــی 
مناســب یــا اجبــار بــه کارهــای اســتثمارگرانه نمی تواننــد از امکاناتــی 
ــد اســت، برخــوردار شــوند.این  کــه یــک شــهروند از آن هــا بهره من
ــی ها در  ــر از بنگالدش ــر دیگ ــون نف ــه 4.5 میلی ــزود ک ــزارش اف گ
مناطــق ســاحلی زندگــی می کننــد کــه بــه طــور مکــرر مــورد هجــوم 
طوفان هــا قــرار گرفتــه و ســه میلیــون نفــر از ســاکنان ایــن کشــور 

ــد. ــج می برن از افزایــش دوره هــای خشکســالی رن
مدیــر اجرایــی یونیســف در همیــن راســتا خاطــر نشــان کــرده کــه 
تغییــرات اقلیمــی در سراســر جهــان از جملــه بنــگالدش می توانــد 
ــود  ــا و بهب ــه بق ــورها در زمین ــه کش ــتاوردهایی را ک ــیاری از دس بس

اوضــاع کــودکان بــه دســت آورده انــد، از بیــن ببرنــد.
ــر  ــه بســیاری از خانواده هــای فقی ــن اعــالم کــرده ک وی هــم چنی
در بنــگالدش بــا توجــه بــه افزایــش تهدیــدات محیطــی ناشــی از 

تشــدید تغییــرات اقلیمــی، دیگــر قــادر بــه تامیــن مســکن، تغذیــه، 
آمــوزش و بهداشــت مناســب بــرای کــودکان خــود نیســتند.

ترکیبــی از حــوادث شــدید اقلیمــی ماننــد ســیل، طوفــان، گردبادهــا 
ــتقیم  ــور مس ــه ط ــه ب ــدت ک ــد م ــای بلن ــالی و پدیده ه و خشکس
بــا تغییــرات اقلیمــی مرتبــط اســت ماننــد افزایــش ســطح دریاهــا 
ــه  ــانده و ب ــدید کش ــر ش ــه فق ــا را ب ــور، خانواده ه ــوذ آب ش و نف
ــه  ــودکان ب ــی ک ــد، دسترس ــن فرآین ــی دارد.  در ای ــرت وا م مهاج

ــود. ــل می ش ــدیدا مخت ــتی ش ــی و بهداش ــات آموزش خدم

ــی از  ــات حاک ــره، تحقیق ــری الجزی ــبکه خب ــزارش ش ــر گ ــا ب بن
ــال 2050  ــا س ــگالدش ت ــی بن ــای اقلیم ــه مهاجرت ه ــت ک آن اس
ــر خواهــد شــد  ــی دو براب ــی کنون میــالدی از میــزان شــش میلیون
ــگالدش  ــر بن ــع فقیرت ــر در جوام ــای فقی ــیاری از خانواده ه و بس
ــر  ــه شــهرهای دیگ ــای خــود و مهاجــرت ب ــرک خانه ه در حــال ت
بــرای بازســازی زندگی هــای از دســت رفتــه خــود هســتند کــه ایــن 
ــواع  ــودکان بســیاری در معــرض خطــر ان امــر موجــب می شــود ک

ــد. ــرار گیرن ــگام ق ــای زودهن ــاک و ازدواج ه ــای خطرن کاره

ــران ناشــی از عملیــات بارورســازی  ــر ای ــا بارش هــای اخی آی
در ســازمان  مقــام مســئول  یــک  اســت؟.  بــوده  ابرهــا 
هواشناســی گفــت: چنیــن ادعایــی کــه بارش هــای ســنگین 
و خــوب ایــران طــی روزهــای گذشــته، ناشــی از طــرح 
ــت.  ــایعه اس ــل ش ــور کام ــه ط ــوده، ب ــا ب ــازی ابره بارورس
چــون ایــن طــرح نمی توانــد در جــو تغییــرات گســترده 

ــد.   ــاد کن ایج
ــار  ــل به ــتان 97 و اوای ــر زمس ــنا، از اواخ ــزارش ایس ــه گ ب

زندگی کودکان بنگالدشی تحت تاثیر 

تغییرات اقلیمی
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قزوین

آتش 
سوزی

آتش سوزی در جنگل ها و مراتع جریمه 
نقدی دارد

»باغستان سنتی« ناجی قزوین از خطر سیل

حفاظــت  یــگان  جانشــین 
مراتــع  و  ســازمان جنگل هــا 
ــهوی و  ــای س ــت: حریق ه گف
ــع  ــا و مرات ــدی در جنگل ه عم
ــراه  ــس هم ــازات حب ــی مج ــدی و حت ــه نق ــا جریم ب

ــت. اس
ســرهنگ حیــدری در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا اشــاره بــه 
اینکــه امــروز، همزمــان بــا روز طبیعــت تعــداد زیــادی 
ــد،  ــدا می کنن ــا حضــور پی ــع و جنگل ه ــردم در مرات از م
اظهــار کــرد: تقاضــای مــن از هموطنــان ایــن اســت کــه 
بــرای تحقــق شــعار "منابــع طبیعــی بزرگتریــن ســرمایه 
ــا، از  ــت از جنگل ه ــظ و صیان ــه حف ــک ب ــی" و کم مل
ــا حریــق در داخــل جنگل هــا  ــه آتــش ی برپایــی هرگون

و مراتــع خــودداری کننــد.
وی ادامــه داد: همچنیــن بــا توجــه بــه بارش هــای 
مــن  توصیــه  جــوی  نامســاعد  وضعیــت  و  اخیــر 

ــار  ــن اخب ــا از آخری ــان حتم ــه هموطن ــت ک ــن اس ای
هواشناســی پیــش از ورود بــه طبیعــت آگاه باشــند و از 
ــودداری  ــیل ها خ ــا و مس ــیه رودخانه ه ــور در حاش حض

ــد. کنن
ــع و  ــا مرات ــگان حفاظــت ســازمان جنگل ه جانشــین ی
آبخیــزداری بــا بیــان اینکــه از هموطنــان تقاضــا داریــم 
ــه  ــع طبیعــی را ب ــا مناب ــط ب ــه مرتب ــه حادث ــا هــر گون ت
شــماره 1504  -ســامانه امــداد و نجــات جنــگل- اطــالع 
دهنــد، تصریــح کــرد: تمامــی همــکاران یــگان حفاظــت 
مــا در حالــت آمــاده بــاش کامــل در محــل خدمت شــان 
حضــور دارند.حریق هــای عمــدی و ســهوی کــه در 
ــازات  ــا مج ــدد ب ــوع می پیون ــه وق ــع ب ــا و مرات جنگل ه
نقــدی و حتــی مجــازات حبــس همــراه اســت؛ چــرا کــه 
مصــداق خســارت بــه امــوال عمومــی اســت و مراجــع 
ــه را  ــازات مربوط ــن مقصــر، مج ــس از تعیی ــی پ قضای

ــد. ــن می کنن تعیی

ــن  ــنتی قزوی ــتان س باغس
قدمتــی بیــش از 1000 ســال 
کمربنــدی  ماننــد  و  دارد 
ســبز اطــراف شــهر قزویــن 
ــات ویژگی هــای  ــه باغ ــن مجموع ــه اســت؛ ای را فراگرفت
ــیده  ــی بخش ــی اجتماع ــه آن ماهیت ــه ب ــی دارد ک مهم
باغســتان  ویژگی هــای  مهم تریــن  از  یکــی  اســت؛ 
سیســتم آبیــاری آن اســت و در بارندگی هــای اخیــر 
قزویــن شــاهد مدیریــت صحیــح آب توســط سیســتم 

ــم. ــتان بودی ــاری باغس آبی
ــتان  ــاک باغس ــن، خ ــه قزوی ــنا منطق ــزارش ایس ــه گ ب
ــا تشــکیل شــود، در  ــد صــد ســال طــول کشــیده ت چن
ــه خــاک  ــاری ســیالبی ک ــر آبی ــن خــاک در اث ــع ای واق
ــه از  ــن درج ــه ای ــراه آورده ب ــه هم ــه را ب ــی کوهپای غن

ــت. ــیده اس ــت رس کیفی
ــار  ــارش زمســتان و به ــون ب ــا کن باغســتان از گذشــته ت
ــب  ــد و به این ترتی ــظ می کن ــع و حف ــودش جم را در خ
ــودش از آب  ــم خ ــطحی، ه ــای س ــت آب ه ــا مدیری ب

اســتفاده می کنــد و هــم ســفره های آب زیرزمینــی 
را تغذیــه می کنــد؛  در واقــع چرخــه آب باغســتان از 
اهمیــت فوق العــاده ای برخــوردار اســت و در مواقــع 
بحرانــی همچــون بارندگی هــای شــدید و بحــران ســیل 

به خوبــی می توانــد ســیالب را مدیریــت کنــد.
عبــاس زرنــگار کــه از باغــداران قدیمــی باغســتان 
ــل از  ــد: آب حاص ــنا می گوی ــگار ایس ــه خبرن ــت ب اس
ــک  ــه نیمه خش ــرای منطق ــی ب ــر نعمت ــی اخی بارندگ
قزویــن اســت؛ زیــرا مــا هــم بــه ایــن آب نیــاز داریــم 
و هــم بــه امــالح و مــواد معدنــی کــه از کــوه بــا خــود 
مــی آورد؛ زمین هایــی کــه یــک نوبــت از ایــن آب 
ســیراب می شــود محصــول دهــی متفاوتــی بــا ســایر 

زمین هــا دارنــد.
وی اضافــه می کنــد: بــرای تقویــت آب هــای زیرزمینــی 
بــه آب ایــن ســیالب ها نیــاز اســت و نبایــد کاری کنیــم 
کــه هــرز بــرود یــا زمین هــای کشــاورزی را نابــود کنــد؛  
باغســتان ظرفیتــی اســت کــه مانــع از هــدر رفــت آب 

می شــود.

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برای انتقال حیات وحش در مناطق 
سیل زده با آتش نشانی و ادارات حفاظت محیط زیست تماس گرفته شود.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

زورآزمایی نفت و 
هورالعظیم

ش
۴۷ میلی متر بارش در کشور طی دو هفتهبار

ســازمان  هشدارســریع  و  بینــی  پیــش  مدیــرکل 
ــابقه  ــم س ــور را ک ــر کش ــای اخی ــی، بارش ه هواشناس
خوانــد و گفــت: ســامانه بارشــی اخیــر عــالوه بــر ایــران، 
در کشــورهای ســوریه، لبنــان، فلســطین و عــراق منجــر 
ــه بارش هــای ســنگین و خرابی هــای ناشــی از آن شــد. ب

احــد وظیفــه ، بــا بیــان اینکــه از 2۸ اســفند 97 تــا 12 فروردیــن 
9۸، متوســط بــارش کشــور 47 میلــی متــر بــوده اســت، گفــت: بایــد 
ــارش یــک ســاله کشــور 230  توجــه داشــته باشــیم کــه میانگیــن ب
ــازه زمانــی  ــوان ادعــا کــرد بارشــی کــه در ب میلــی متــر اســت و می ت
2۸ اســفند مــاه تــا 12 فروردیــن دریافــت شــده، حداقــل یــک چهــارم 
ــل توجهــی  ــه عــدد قاب ــارش یــک ســاله اســت ک ــک پنجــم ب ــا ی ی

می شــود.
وی افــزود: ایــن میــزان بــارش کــم ســابقه و شــاید بی ســابقه بــوده 
ــده اســتخراج و  ــارش در روزهــای آین ــق ب ــر دقی ــه مقادی اســت. البت
ــازمان  ــریع س ــی و هشدارس ــش بین ــر کل پی ــود. مدی ــالم می ش اع
ــر  ــه گســتردگی موج هــای بارشــی اخی هواشناســی ضمــن اشــاره ب
ــامانه  ــه س ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــه، ب ــورهای خاورمیان ــدادی از کش در تع
ــد در  ــی ش ــیل و خراب ــوع س ــث وق ــه باع ــران ک ــال در ای ــی فع بارش

ــار آورد، گفــت: در ســوریه در  ــه ب ــی ب ســایر کشــورها هــم ویرانی های
اثــر بارش هــا، چــادر چندیــن هــزار نفــر از پناهنــدگان زیــر آب رفــت. 
در فلســطین خانه هــا را آب گرفــت. در لبنــان و شــمال عــراق نیــز ایــن 

ــم زد. ــکالتی را رق ــا مش بارش ه
ایــن هواشــناس بــا بیــان اینکــه ســامانه بارشــی فعــال در کشــور طــی 
ــح  ــود، تصری ــه ب ــرای خاورمیان ــدی ب ــر ســامانه قدرتمن روزهــای اخی
کــرد: خاورمیانــه جــزو مناطــق خشــک و بیابانــی دنیــا بــه حســاب 
می آیــد، بــه طــوری کــه بــه غیــر از چنــد کشــور حاشــیه مدیترانــه مثل 
لبنــان، بخش هــای غربــی ســوریه، شــمال عــراق و ترکیــه و مناطــق 
کردســتان بقیــه مناطــق مثــل عربســتان، کویــت، اردن، شــرق عــراق، 
شــرق ســوریه و … در زمــره مناطــق بیابانــی هســتند کــه در روزهــای 
ــا تحــت تأثیــر ســامانه بارشــی گســترده در  گذشــته تعــدادی از اینه
خاورمیانــه، بارش هــای ســنگینی را تجربــه کردنــد. وظیفــه در ادامــه 
بــا اشــاره بــه نحــوه شــکل گیــری ســامانه های بارشــی گســترده کــه 
اخیــرًا کشــور تجربــه کــرد، گفــت: چنیــن ســامانه های بارشــی زمانــی 
شــکل می گیرنــد کــه یــک ســاز و کار مشــخص در جــو تشــکیل شــود. 
ایــن ســاز و کار بــه ایــن شــکل اســت کــه امــواج قــوی تــراز میانــی جو 

وارد شــرق مدیترانــه شــده و در آنجــا تقویــت می شــود.

هوا

ــی  ــه آلودگ ــد ک ــان می ده ــد نش ــزارش جدی ــک گ ی
هــوا بــه طــور متوســط، میانگیــن عمــر کــودکان را 20 
مــاه کاهــش می دهــد و کــودکان کشــورهای آســیای 
ــیب پذیرترین  ــتان از آس ــد و پاکس ــد هن ــی مانن جنوب
ــد. ــه شــمار می رون ــر آلودگــی هــوا ب کــودکان در براب

بــه گــزارش ایســنا،  بــر اســاس گــزارش ســاالنه 2019 
)چهارشــنبه(  امــروز  )SOGA( کــه  هــوا  جهانــی  وضعیــت 
منتشــر شــد،  آلودگــی هــوا پنجمیــن عامــل پیــش رو در مــرگ 
و میــر در سراســر جهــان اســت کــه  بیــش از الــکل، ســوء 

تغذیــه و مــواد مخــدر در جهــان قربانــی می گیــرد.
کشــورهای آســیایی و آفریقایــی کــه در آن هــا ســطوح مــواد ریــز 
2.5( و مصــرف منظــم ســوخت   PM( مســدودکننده ریه هــا
ــه  ــز خان ــت و پ ــرای پخ ــوب ب ــال چ ــنگ و زغ ــال س ــد زغ مانن
بیشــتر رواج دارد، در معــرض آلودگــی هــوای بیشــتر و خطــرات 
ناشــی از آن از جملــه کاهــش امیــد بــه زندگــی و میانیگــن عمــر 

افــراد قــرار دارنــد.
ذرات PM 2.5، ذرات خطرنــاک معلــق در هــوا هســتند کــه 
باعــث آلودگــی هــوا شــده و کمتــر از 2.5 میکرومتــر قطــر 
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بــرای مدیریــت آبــی کــه از افعانســتان رهــا 
و  صــورت گرفتــه  خوبــی  اقدامــات  می شــود 
ــده  ــاد ش ــره آب ایج ــرای ذخی ــی ب چاه نیمه های
ماننــد  مختلــف  اســتان های  در  می توانیــم 
مناطقــی  در  کرمانشــاه  و  فــارس  گلســتان، 
ــکیل  ــی تش ــای رس ــا از الیه ه ــن در آنه ــه زمی ک
ــی از آب  ــع خوب ــی، مناب ــر چاه های ــا حف ــده ب ش

ــم.« ــره کنی ذخی

کهرم: برای نتیجه گیری زود اســت
در همیــن رابطــه بــا اســماعیل کهــرم اســتاد 
گفت وگــو  هــم  زیســت  محیــط  پیشکســوت 

کردیــم. 

او بــه پیــام مــا می گویــد: » هنــوز بــرای پاســخ 
ــالی  ــا وارد دوره ترس ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ب
شــده ایم یــا خیــر زود اســت. دوره ترســالی 
بــرای یــک  بــه حالتــی گفتــه می شــود کــه 
ــد  ــر از ح ــی باالت ــزان بارندگ ــی می ــدت طوالن م
متوســط قــرار گیــرد.  مثــال  طــی ده ســال 
ــی  ــر از 250 میل ــالیانه  باالت ــی س ــزان بارندگ می
ایــن حالــت می گویییــم دوره  باشــد در  متــر 
ــی) از  ــال آب ــم س ــون ه ــم.  اکن ــالی داری ترس
ابتــدای مهــر 97  ( خوبــی را آغــاز کرده ایــم  
ــال  ــه س ــود چراک ــار نمی ش ــک گل به ــا ی ــا ب ام

تــر بــا دوره ترســالی تفــاوت دارد.
ــن ســوال  ــه ای ــرای پاســخ ب ــن اســت ب ــر ای بهت

ــال  ــز امس ــتان و پایی ــای تابس ــا انته ــل ت حداق
ــم.« ــر کنی صب

درویش: به شــایعات توجه نکنید
ــی  ــت یک ــط زیس ــال محی ــش فع ــد دروی محم
ــه شــدت مخالــف   دیگــر از افــرادی اســت کــه ب
اســت.   ترســالی  دوره  آغــاز  از  ســخن گفتــن 
»دوره  اســت:  نوشــته  زمینــه   همیــن  در  او 
ــه  ــود ک ــده ب ــاز نش ــی آغ ــالی دراز مدت خشکس
دراز  ترســالی  دوره  عوضــش  و  پایــان گیــرد  
مــدت جدیــدی در کشــور آغــاز شــود.  بــه ایــن 
ــران   ــی ای ــم اقلیم ــم. رژی ــه نکنی ــایعات توج ش
بــه عنــوان کشــور قــرار گرفتــه در قلمــرو کمربنــد 

خشــک جهــان همیشــه چنیــن بــوده  و انحــراف 
میانگیــن  از  آســمانی   ریزش هــای  معیــار 
ســاالنه ، معمــوال بســیار زیــاد اســت. آنهایــی کــه 
ــدت را  ــالی درازم ــاز دوران ترس ــد آغ ــدام نوی م
می دهنــد درواقــع می گوشــند تــا هزینه هــای 
اجتماعــی اجــرای طرح هــای انتقــال آب  بــه 
ــدا  ــز مب ــای آبخی ــاکنین حوضه ه ــرای س ــژه ب وی

ــد.« ــش دهن را کاه

کردوانــی: من نگفتم وارد دوره 
شده ایم ترسالی 

امــا یکــی از نکاتــی کــه باعــث شــد شــایعه ورود 
بــه دوره ترســالی مطــرح شــود، نقــل قــول غیــر 
ــا جایــی کــه  ــود. ت واقعــی از  پرویــز کردوانــی ب
ــط  ــوزه محی ــال ح ــی دان و فع ــی جغراف کردوان
ــای  ــول وی در فض ــه از ق ــری را ک ــت، خب زیس
خسکســالی  دوره  پایــان  بــر  مبنــی  مجــازی 
و آغــاز یــک دوره ترســالی در ایــران منتشــر 
ــان  ــران همچن ــت: ای ــرد و گف ــب ک ــده، تکذی ش
دارد  قــرار  و کم آبــی  خشکســالی  شــرایط  در 
داده  »اتفاقــی« رخ  اخیــر هــم  بارش هــای  و 

ــت. اس
پرویــز  نویســد  مــی  خبرآنالیــن  کــه  آنطــور 
ــه  ــول وی ک ــری از ق ــوص خب ــی در خص کردوان
ــد از  ــران بع ــالی ای ــده »خشکس ــه ش در آن گفت
20 ســال بــه اتمــام رســیده و یــک دوره ترســالی 
ــح  ــم« توضی ــش داری ــاله را در پی ــا 40 س 20 ت
را  بــه هیــچ وجــه چنیــن چیــزی  داد: مــن 
نگفتــه ام و یــک کلمــه از ایــن خبــر هــم متعلــق 

ــت. ــن نیس ــه م ب
وی دربــاره بارش هایــی کــه اخیــرًا در کشــور رخ 
ــه  ــران ب ــوی ای ــرایط ج ــت: »ش ــت گف داده اس
دلیــل گــرم شــدن کــره زمیــن در کنــار افزایــش 
ــارش در  ــاران و کاهــش ب ــارش در مناطــق پرب ب
ــت؛ در  ــده اس ــم ش ــم ه ــاران بی نظ ــق کم ب مناط
ــزد  ــاًل در ی ــت مث ــن اس ــی ممک ــرایط بی نظم ش
کــه کم بــاران اســت ظــرف یــک ســاعت بــه 

ــارش رخ دهــد. ــدازه دو ســال ب ان
رخ  ایــران  در  اخیــرًا  بارش هایــی کــه  ایــن   
داده هــم اتفاقــی بــوده اســت و تــا زمانــی 
ــا در خشکســالی  ــرم اســت م ــن گ ــره زمی ــه ک ک
ــرد  ــور ک ــا تص ــن بارش ه ــا ای ــد ب ــتیم و نبای هس
کــه خشکســالی تمــام و آب و هــوای ایــران 

ــت.« ــده اس ــوب ش مرط

محمد درویش  به 
شدت مخالف  سخن 

گفتن از آغاز دوره ترسالی 
است.  او در همین 
زمینه  نوشته است: 

»دوره خشکسالی دراز 
مدتی آغاز نشده بود که 
پایان گیرد  و عوضش 
دوره ترسالی دراز مدت 
جدیدی در کشور آغاز 
شود.  آنهایی که مدام 

نوید آغاز دوران ترسالی 
درازمدت را میدهند 
درواقع میکوشند تا 

هزینه های اجتماعی 
اجرای طرحهای انتقال 
آب  را کاهش دهند.«

عمر غول خشکسالی به سر رسید؟
اسماعیل کهرم: هنوز نمی توان گفت که وارد دوره ترسالی شده ایم

ــران ناشــی از عملیــات بارورســازی  ــر ای ــا بارش هــای اخی آی
در ســازمان  مقــام مســئول  یــک  اســت؟.  بــوده  ابرهــا 
هواشناســی گفــت: چنیــن ادعایــی کــه بارش هــای ســنگین 
و خــوب ایــران طــی روزهــای گذشــته، ناشــی از طــرح 
ــت.  ــایعه اس ــل ش ــور کام ــه ط ــوده، ب ــا ب ــازی ابره بارورس
چــون ایــن طــرح نمی توانــد در جــو تغییــرات گســترده 

ــد.   ــاد کن ایج
ــار  ــل به ــتان 97 و اوای ــر زمس ــنا، از اواخ ــزارش ایس ــه گ ب

ــتر  ــا بیش ــی، تقریب ــامانه بارش ــد س ــت چن ــر فعالی 9۸ در اث
ــا  ــیل آس ــنگین و س ــای س ــا بارش ه ــور ب ــتان های کش اس
ــای  ــودن بارش ه ــابقه ب ــم س ــاید ک ــت. ش ــوده اس ــه ب مواج
ــرح  ــانه ها "ط ــی رس ــه در برخ ــد ک ــث ش ــران باع ــر ای اخی
ــیل های  ــاران و س ــل  ب ــوان عام ــه عن ــا" ب ــازی ابره بارورس
ــش  ــران پی ــی ای ــازمان هواشناس ــود. س ــی ش ــر معرف اخی
طــور  بــه  و  دانســته  را کــذب  ادعایــی  چنیــن  ایــن  از 
ــص  ــه - متخص ــد وظیف ــم اح ــار ه ــن ب ــرد. ای ــل رد ک کام

داد  توضیــح  را  موضــوع  ایــن  ابعــاد  هواشناســی  حــوزه 
تغییــرات  نمی توانــد  ابرهــا  بارورســازی  پروژه هــای  کــه 

ــد.   ــاد کن ــو ایج ــترده در ج گس
وی تصریــح کــرد: باروســازی ابرهــا در حــد آزمایشــگاه 
اثبــات شــده اســت و می تــوان در قالــب فرآینــدی از طریــق 
شــلیک یــدور نقــره باعــث بــارور کــردن ابرهــا، ایجــاد قطــره 
ــدود  ــک و مح ــیار کوچ ــه بس ــک منطق ــاران در ی ــارش ب و ب
ــرات  ــاد تغیی ــکان ایج ــق ام ــن طری ــا از ای ــا مطمئن ــد، ام ش
ــر  ــای اخی ــن بارش ه ــدارد، بنابرای ــود ن ــو وج ــترده در ج گس

ــد.   ــا باش ــازی ابره ــی از بارورس ــد ناش نمی توان

ابرهای  بارورسازی  تاثیر 
و محلی است  نقطه ای 

ــچ  ــه هی ــا ب ــازی ابره ــه بارورس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه ب وظیف
وجــه نمی توانــد میــزان بارش هــای یــک منطقــه را بــه 
شــکل ملموســی تغییــر دهــد، ادامــه داد: اگــر عملیــات 
بارورســازی ابرهــا انجــام شــود، آن هــم بــه درســتی، و 
ــوند،   ــت ش ــا تقوی ــد و ابره ــم باش ــرایط فراه ــه ش ــر هم اگ
ــه ایــن معنــا  ماحصــل ایــن عمــل بســیار محــدود اســت؛  ب
کــه بارش هــای ناشــی از ایــن طــرح local )محلــی( و 
ــد  ــه A نمی توان ــا در نقط ــازی ابره ــت و بارورس ــه ای اس نقط
ــای  ــن ادع ــارش در نقطــه A و B شــود.  بنابرای ــه ب منجــر ب
اجــرای بارورســازی ابرهــا بــرای بارش هــای اخیــر بــه هیــچ 

ــت.   ــت نیس ــه درس وج
ادامــه  در  در ســازمان هواشناســی  ایــن مقــام مســئول 
ــت  ــت ثاب ــا در طبیع ــازی ابره ــه بارورس ــرد: نتیج ــد ک تاکی
ــده  ــت ش ــگاه ثاب ــد آزمایش ــر در ح ــی اگ ــت، حت ــده نیس ش
باشــد. چــون هیــچ گزارشــی در دنیــا وجــود نــدارد کــه تاثیــر 

ــد. ــد کن ــیع تایی ــه ای وس ــا را در منطق ــازی ابره بارورس

سیاست  ابرها  بارورسازی 
رفع خشکســالی نیست 

  وی بــا اشــاره بــه اینکــه بارورســازی ابرهــا عملیــات 
ــاد  ــورها و ایج ــای کش ــد بارش ه ــر رون ــرای تغیی ــی ب اساس
ــت: کشــورهای پیشــرفته  ــد، گف ــه حســاب نمی آی ترســالی ب
ــاط  ــدود و در نق ــکل مح ــه ش ــات را ب ــن عملی ــم ای ــا ه دنی
ــدود  ــرات مح ــل تاثی ــه دلی ــد و ب ــام می دهن ــدودی انج مح
و  رفــع خشکســالی  بــرای  سیاســت کشــورها  جــزو  آن 

افزایــش میــزان بارش هــا نیســت.  
ــامانه های  ــک س ــدون ش ــا و ب ــت: قطع ــناس گف ــن هواش ای

ــدارد.   ــه بارورســازی ابرهــا ن اخیــر ربطــی ب
بــه گــزارش ایســنا، ســازمان هواشناســی پیــش از ایــن 
ــر  ــالوه ب ــر ع ــه ســامانه های بارشــی اخی ــود ک ــرد ب ــالم ک اع
ایــران، کشــورهای ســوریه، لبنــان، فلســطین و عــراق را هــم 
ــنگین  ــای س ــث بارش ه ــرار داده و باع ــود ق ــر خ ــت تاثی تح
و حتــی خرابــی در برخــی مناطــق ایــن کشــورها شــده بــود.

در بارش های اخیر ایران، موضوع بارورسازی 
ابرها در میان است؟

ماهــی زبــرا، ماهی هــای ریــز و کوچکــی هســتند کــه ایــن 
ــک  ــای کوچ ــی در آکواریوم ه ــای زینت ــب ماهی ه ــا در قال روزه
ــی کشــورهای  ــان بوم ــه از ماهی ــن گون ــروش می رســند. ای ــه ف ب
جنــوب آســیا مثــل هنــد و بنــگالدش هســتند و در واقــع در کشــور 

ــد. ــه شــمار می رون ــی ب ــر بوم ــه ای غی ــا گون م
یــک محقــق گونه هــای غیــر بومــی آبــزی دربــاره صدمــه 
ماهی هــای زبــرا بــه محیــط زیســت کشــور مــا می گویــد: ماهــی 
زبــرا می توانــد بــرای دســتیابی بــه غــذا و فضــا بــرای تولیــد مثــل 
بــا گونه هــای بومــی کشــور رقابــت کنــد و شــانس بقــا را از آن هــا 
بگیــرد، حتــی ماهــی زبــرا ناقــل بیمــاری بــرای گونه هــای بومــی 

کشــور نیــز اســت.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــروی در گفت وگ ــالد خس می
"گورخــر ماهــی" بــا نــام علمــی )Danio rerio( و نــام انگلیســی 
ــان  ــور ماهی ــزرگ کپ ــواده ب ــای خان ــی از گونه ه Zebrafish یک
ــر  ــواده در س ــن خان ــف ای ــای مختل ــرد: گونه ه ــار ک ــت، اظه اس
ــد،  ــش دارن ــکای شــمالی پراکن ــا و آمری ــا ســر اوراســیا، آفریق ت
ــوب  ــه جن ــی منطق ــر ماه ــی گورخ ــش بوم ــدوده پراکن ــا مح ام
آســیا )آســیای گرمســیری( شــامل کشــورهای پاکســتان، هنــد، 

ــال اســت. ــگالدش و نپ بن
ایــن محقــق گونه هــای غیــر بومــی آبــزی بــا بیــان اینکــه حضــور 
ــزارش شــده  ــز گ ــار نی ــان و میانم ــرا در کشــورهای بوت ماهــی زب
ــک  ــر ژنتی ــرم تغیی ــه خصوصــًا ف ــن گون ــرد: ای ــح ک اســت، تصری
ــه  ــی ب ــل ارزش زینت ــه دلی ــگ آن ب ــفری رن ــز فس ــه قرم یافت
ــران  ــه ای ــف از جمل ــورهای مختل ــی در کش ــوان خانگ ــوان حی عن
بــه فــروش می رســد. همچنیــن ایــن ماهــی در مطالعــات 
تحقیقاتــی بــه عنــوان حیــوان آزمایشــگاهی مــورد اســتفاده 
ــن کارشــناس ارشــد بیوسیســتماتیک  ــرار می گیرد.ای ــان ق محقق
ــی  ــه ای معرف ــوان گون ــه عن ــی ب ــر ماه ــزود: گورخ ــوری، اف جان
ــون در اکوسیســتم های  ــف تاکن ــه اکوسیســتم های مختل شــده ب
طبیعــی کشــورهای ایــاالت متحــده شــامل ایالت هــای فلوریــدا، 
ــزارش  ــا گ ــکات و کشــور کلمبی ــو و کانکتی ــو مکزیک ــا، نی کالیفرنی
ــا رهــا ســازی عمــدی از  شــده اســت و علــت حضــور آن فــرار ی

ــت. ــده اس ــالم ش ــا اع آکواریوم ه

»زبرا«ها چگونه ماهیان 
کشور را تهدید می کنند؟

خبر
با آب خوانداری، دوره ترسالی 

را به فرصت تبدیل کنیم
ــه در  ــث تاســف اســت حــاال ک تســنیم نوشــته اســت: باع

ــن  ــن ای ــدر رفت ــم شــاهد ه ــرار گرفته ای آســتانه ترســالی ق

ــرای  ــره شــدن ب ــه جــای ذخی ــه ب ــی باشــیم ک حجــم از آب

اســتفاده در آینــده، منشــاء خســارت هایی چشــمگیر شــده 

ــه فرصــت  ــن ترســالی را ب ــوان ای ــوان داری ســاده می ت ــک آبخ ــا ی ــه ب ــی ک اســت، در حال

تبدیــل کرد.مجیــد مخــدوم، عضــو هیئــت مدیــره انجمــن ارزیابــی محیــط زیســت ایــران و 

اســتاد محیــط زیســت دانشــگاه تهــران گفــت: در کشــورمان متخصصــان مجربــی داریــم کــه 

می تواننــد در حــوزه آبخــوان داری برنامه ریــزی کننــد کــه شایســته اســت مســئوالن از مشــورت 

آنهــا اســتفاده کننــد. همانطــور کــه در سیســتان بــرای مدیریــت آبــی کــه از افعانســتان رهــا 

ــه اســت. ــی صــورت گرفت ــات خوب می شــود اقدام

کشف الشه ۲ دلفین
 درسواحل دیلم

ــهر از  ــتان بوش ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
کشــف الشــه 2 قطعــه دلفیــن در ســواحل دیلــم خبــر 
داد.مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر بــا 
اشــاره بــه کشــف دو الشــه دلفین در ســواحل شهرســتان 
ــی  ــک ماه ــزد ی ــم و ن ــاحل دیل ــن در س ــاه دو دلفی ــن م ــت: روز 11 فروردی ــم گف دیل
فــروش مشــاهده شــد کــه پــس از حضــور مامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
ــور ماهیگیــری  ــد دلفین هــای مذکــور در ت بوشــهر و بررســی موضــوع مشــخص گردی
گرفتــار و تلــف شــده اند.فرهاد قلی نــژاد اظهــار داشــت: همچنیــن در روز 15 فروردیــن 

یــک دلفیــن تلــف شــده در ســاحل دیلــم مشــاهده شــده اســت.

قاچاق  محموله   کشف 
درفیلیپین عنکبوت 

مقامــات فیلیپیــن از کشــف 757 تارانتــوال )نوعــی 
عنکبــوت( در بســته های هدیــه ای ارســالی از لهســتان به 
ایــن کشــور خبــر دادند.بــه گــزارش ایســنا، ایــن محمولــه 
ــل" کشــف شــده،  ــرودگاه "مانی ــی از ایســتگاه های پســت در ف ــه در یک ــی ک غیرقانون
آخریــن مصــادره محموله هــای قاچــاق حیــات وحــش در فیلیپیــن اســت کــه از نقــاط 
اصلــی حمــل و نقــل و قاچــاق حیــات وحــش بــه حســاب می آیــد. مامــوران گمــرک با 
مشــکوک شــدن بــه ایــن بســته های ارســالی کــه همگــی جعبه هــای شــیرینی، بلغــور 
ــته بندی  ــای بس ــا عنکبوت ه ــرده و ب ــاز ک ــا را ب ــد، آن ه ــای بوده ان ــر و چ ــوی دوس ج

شــده در ایــن جعبه هــا مواجــه می شــوند.

ترسالی

دلفین

عنکبوت

امدادرسانی به مناطق سیل زده خوزستان شتاب بیشتری گرفته است زیرا سیالب استان های شمالی خوزستان نزدیک 
است و این امر باعث شده دستور تخلیه برخی مناطقی که در محاصره سیل قرار گرفته اند، صادر شود.

رنا
 ای

س:
عک

مدیــرکل دفتــر حیــات وحــش و آبزیــان ســازمان محیــط زیســت بــا 
بیــان ایــن کــه تلــف شــدن قــوچ و میش هــای پــارک ملــی گلســتان 
ــدی در زیســتگاه های  ــات جدی ــت: تلف در دســت بررســی اســت، گف

دیگــر ایــن پــارک مشــاهده نشــده اســت
بــه گــزارش ایســنا، مجیــد خرازیــان مقدم در ســفر به اســتان گلســتان 
بــه همــراه سرپرســت اداره کل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان از 
منطقــه تلــف شــدن قــوچ و میش هــای اوریــال در منطقــه میرزابایلــو 
در پــارک ملــی گلســتان بازدیــد کــرد و از نزدیــک در جریــان اقدامــات 
بــه عمــل آمــده از جملــه دفــن اصولــی الشــه های تلــف شــده و ســایر 

اقدامــات کنترلــی قــرار گرفــت.
وی گفــت: طبــق گــزارش رئیــس پــارک ملــی گلســتان، طــی 
ــال در  ــش اوری ــوچ و می ــداد 160 رأس الشــه ق ــد روز گذشــته تع چن
ــان  ــط بان ــع توســط محی ــر مرب ــک کیلومت ــه وســعت ی ــه ای ب منطق
پــارک ملــی گلســتان کشــف شــد کــه بــرای تشــخیص علــت مــرگ، 
ــا ادارات کل دامپزشــکی اســتان های گلســتان و  ضمــن هماهنگــی ب
خراســان شــمالی و اعــزام دامپزشــکان ادارات کل دامپزشــکی مذکور و 
دامپزشــکان دفتــر حیــات وحــش ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
بــه منطقــه مــورد نظــر، پــس از بررســی وضعیــت تلفــات و الشــه های 
مشــاهده شــده، علی رغــم ایــن کــه نمونــه گیــری از الشــه ها بــه دلیــل 
اینکــه حــدود 10 روز از تلــف شــدن آنهــا گذشــته بــود مقــدور نبــود، بــا 
تــالش اکیــپ اعزامــی نمونه هایــی از بافت هــا، محتویــات معــده، کبــد 
و دســتگاه گــوارش ایــن حیوانــات بــرای تشــخیص علت مرگ توســط 
ــت  ــط زیس ــت محی ــان اداره کل حفاظ ــکی و کارشناس ــروه دامپزش گ
ــتان،  ــکی گلس ــگاه دامپزش ــه آزمایش ــا ب ــه و نمونه ه ــتان گرفت گلس
خراســان شــمالی ارســال شــد. در صــورت نیــاز هــم نمونه هــا از طریــق 
ــران  ــکی در ته ــخیص دامپزش ــز تش ــگاه مرک ــه آزمایش ــکی ب دامپزش
ــدوًا مســتلزم  ــه اظهــار نظــر قطعــی ب ارســال خواهــد شــد و هــر گون

اعــالم کتبــی نتایــج آزمایشــات از ســوی دامپزشــکی خواهــد بــود.

تلف شدن میش ها در 
دست بررسی است

هر
س:م

عک

کاهش امید به زندگی کودکان جهان به دلیل آلودگی هواهوا
ــی  ــه آلودگ ــد ک ــان می ده ــد نش ــزارش جدی ــک گ ی
هــوا بــه طــور متوســط، میانگیــن عمــر کــودکان را 20 
مــاه کاهــش می دهــد و کــودکان کشــورهای آســیای 
ــیب پذیرترین  ــتان از آس ــد و پاکس ــد هن ــی مانن جنوب
ــد. ــه شــمار می رون ــر آلودگــی هــوا ب کــودکان در براب

بــه گــزارش ایســنا،  بــر اســاس گــزارش ســاالنه 2019 
)چهارشــنبه(  امــروز  )SOGA( کــه  هــوا  جهانــی  وضعیــت 
منتشــر شــد،  آلودگــی هــوا پنجمیــن عامــل پیــش رو در مــرگ 
و میــر در سراســر جهــان اســت کــه  بیــش از الــکل، ســوء 

تغذیــه و مــواد مخــدر در جهــان قربانــی می گیــرد.
کشــورهای آســیایی و آفریقایــی کــه در آن هــا ســطوح مــواد ریــز 
2.5( و مصــرف منظــم ســوخت   PM( مســدودکننده ریه هــا
ــه  ــز خان ــت و پ ــرای پخ ــوب ب ــال چ ــنگ و زغ ــال س ــد زغ مانن
بیشــتر رواج دارد، در معــرض آلودگــی هــوای بیشــتر و خطــرات 
ناشــی از آن از جملــه کاهــش امیــد بــه زندگــی و میانیگــن عمــر 

افــراد قــرار دارنــد.
ذرات PM 2.5، ذرات خطرنــاک معلــق در هــوا هســتند کــه 
باعــث آلودگــی هــوا شــده و کمتــر از 2.5 میکرومتــر قطــر 

ــد. دارن
افزایــش بــار بیماری هــای ناشــی از آلودگــی هــوا یکــی از 
مقامــات  و  دولت هــا  کــه  اســت  چالش هایــی  مهم تریــن 
ــی  ــرو هســتند و پیامدهــای فراوان ــا آن روب بهداشــت عمومــی ب

ــر دارد. ــاه بش ــورها و رف ــاد کش ــرای اقتص ب
ایــن مشــکل بــه ویــژه در کشــورهایی ماننــد هنــد، پاکســتان 

گذشــته  ســال  روزهــای  از  بســیاری  در  کــه  بنــگالدش  و 
هــوای ســمی بســیاری از شهرهایشــان را فــرا گرفتــه بــود،  
 2019 ســاالنه  طبــق گــزارش  اســت.   شــده  چالش برانگیــز 
ــد شــده در  ــی هــوا )SOGA( یــک کــودک متول وضعیــت جهان
ــر از  ــاه کمت ــوا 30 م ــی ه ــل آلودگ ــه دلی ــوب شــرق آســیا ب جن
ــد.  ــر می کن ــد، عم ــی  می کن ــاک زندگ ــوای پ ــه در ه ــی ک کودک
ــت.  ــده اس ــرآورد ش ــاه ب ــی 20 م ــور جهان ــه ط ــن ب ــن میانگی ای
 2.5 PM هم چنیــن  ایــن گــزارش منابــع مهــم ذرات خطرنــاک
در هنــد را ســوزاندن ســوخت جامــد، گــرد و غبــار ناشــی از 
ســاخت و ســازها، جاده هــا و فعالیت هــای دیگــر، ســوزاندن 
زغــال ســنگ صنعتــی و نیروگاه هــا، تولیــد آجــر، حمــل و نقــل 

ــت. ــرده اس ــالم ک ــی اع ــزات دیزل و تجهی

عه
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ت

بهبود اوضاع محیط زیست با پایبندی به توسعه 
پایدار در کشور

ــور  ــت کش ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س رئی
گفــت: طــی ســال های اخیــر بــه علــت ایجــاد 
ــا  ــماندها ی ــهرها، پس ــوای کالن ش ــکالتی در ه مش
ریزگردهــا در نقــاط مختلــف کشــور کمــی بــه محیــط زیســت 
ــداف  ــی اه ــط زیســت قربان ــی در گذشــته محی توجــه شــده ول
اقتصــادی بــوده؛ چــرا کــه توســعه در مملکــت یــک توســعه پایــدار 
ــو  ــری در گفت وگ ــی کالنت ــنا، عیس ــزارش ایس ــت.به گ ــوده اس نب
ــی  ــچ زمان ــدار هی ــعه پای ــداف توس ــت: اه ــی گف ــه رادیوی ــا برنام ب
ــار  ــه همیــن دلیــل جامعــه امــروز گرفت در کشــور رعایــت نشــده ب
ــی همچــون آلودگــی هــوا، ســیل،  مشــکالت و چالش هــای فراوان
ریزگردهــا، کاهــش پوشــش گیاهــی، تخریــب منابــع آبــی و غیــره 
اســت. متأســفانه توســعه در کشــور بصــورت ناپایــدار دنبــال شــده و 
ازطرفــی توجــه چندانــی بــه حفــظ و صیانــت از محیــط زیســت در 
جامعــه بخصــوص در بیــن قشــر جــوان در مــدارس و دانشــگاه ها 
نشــده اســت.وی افــزود: اکنــون هــم وقتــی از وزیــر علــوم و شــورای 
انقــالب فرهنگــی تقاضــا می شــود بــرای مثــال درس محیط زیســت 

در دانشــگاه ها اجبــاری شــود تــا همــه دانشــجویان کشــور دو واحد از 
ایــن درس را پــاس کننــد، می گوینــد در حــد درس انتخابــی اســت.

رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در ادامــه گفــت: ناگفتــه 
نمانــد وزارت آمــوزش و پــرورش توجــه و همــت بیشــتری تاکنون در 

ایــن زمینــه بــه خــرج داده اســت.
ــداف  ــت اه ــط زیس ــه محی ــه اینک ــاره ب ــن اش ــه ضم وی در ادام
بلندمــدت دارد و در حقیقــت امانــت نســل های آینــده اســت، افــزود: 
اهــداف کوتــاه مــدت اقتصــادی چــه در دوران قبــل از انقــالب و چــه 
در دوران پــس از انقــالب همیشــه در کشــور اولویــت داشــته اســت. 
ــر  ــدت کمت ــد م ــدت و بلن ــان م ــداف می ــه اه ــل ب ــن دلی ــه همی ب
ــاه مــدت، اهــداف  ــه دلیــل اهــداف کوت توجــه شــده و چــه بســا ب
ــط زیســت همیشــه یکــی از  ــی شــده کــه محی ــد مــدت قربان بلن
ــت:  ــی گف ــه رادیوی ــن برنام ــوده اســت. وی در ای ــا ب ــن بخش ه ای
شــوربختانه بــا افزایــش جمعیــت و توســعه نســبی رفــاه عمومی در 
کشــور مســئله آلودگــی و قربانــی شــدن محیــط زیســت نیز شــدت 

پیــدا کــرده اســت.
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احمـر  هـالل  جمعیـت  مدیرعامـل 
خوزسـتان از برپایی 36 اردوگاه اسـکان 
اضطـراری در مناطق سـیل زده و اسـکان 
ایـن  در  نفـر   700 و  هـزار   20 از  بیـش 
خـدادادی  علـی  داد.  خبـر  اردوگاه هـا 
اظهـار کـرد: در حـال حاضـر 36 اردوگاه 
اسـکان اضطـراری در مناطـق سـیل زده 
شهرسـتان های بـاوی، شوشـتر، اهـواز، 
دزفـول، شـوش، دشـت آزادگان، هویزه، 

اندیمشـک و شادگان برپا شده است.
وی افـزود: تاکنـون 20 هـزار و 7۸2 نفر 
اخیـر در  دیـدگان سـیل های  از آسـیب 
اضطـراری  اسـکان  اردوگاه هـا  ایـن 

شده اند.
احمـر  هـالل  جمعیـت  مدیرعامـل 
خوزسـتان تصریح کـرد: هفت اردوگاه در 
شهرسـتان بـاوی به تعداد 205 دسـتگاه 
چـادر در مناطـق ویـس، درآویـزه، خاور، 

پـل  و  شـیبان  صفـاک،  خزامـی،  چـم 
تأسیسات برپا شده است.

برپایـی جهـار  بـه  اشـاره  بـا  خـدادادی 
بنـه کاظـم،  مناطـق گوریـه،  در  اردوگاه 
توابـع  از  یباررحمـان  و  ابوطیـور  یـزآب، 
شوشـتر به استعداد 155 دسـتگاه چادر 
گفـت: همچنین شـش اردوگاه در اهواز، 
الهایـی و حمیدیـه به تعداد 100 دسـتگاه 
چـادر و سـه آموزشـگاه در حمیدیـه برپا 

شده است.
در  اردوگاه  پنـج  ایـن کـه  بیـان  بـا  وی 
دزفـول برپا شـده اسـت، بیان کـرد: این 
اردوگاه هـا در شـهرک عدالـت، حسـینیه 
ثـارهللا، میـان رود، دانشـگاه فرهنگیان و 
 161 ظرفیـت  بـا  قاضـی  شـهید  اردوگاه 

چادر احداث شده است.
مدیرعامـل جمعیـت هالل احمر اسـتان 
دو  برپایـی  از  همچنیـن  خوزسـتان 

اردوگاه در روسـتاهای مگرن و آهودشت 
شهرسـتان شـوش با ظرفیت 292 چادر 
نیـز در  اردوگاه  پنـج  خبـر داد و گفـت: 
و  سوسـنگرد  شـهر  در  آزادگان  دشـت 
روسـتاهای جرگـه سـیدعلی عصـاره 1 و 

2 و حمودی عاصی برپا شـده است.
در  اردوگاه  پنـج  داد:  ادامـه  خـدادادی 
یـک  چـادر،   150 ظرفیـت  بـا  هویـزه 
درویـش  شـهید  پـادگان  در  اردوگاه 
اندیمشـک بـا ظرفیـت 150 چـادر و یک 
اردوگاه نیـز در کشـت و صنعـت فارابـی 
شـادگان بـا ظرفیـت 100 چادر برپا شـده 
بحـران  مدیریـت  مدیـرکل  اسـت. 
اسـتانداری خوزسـتان از مسـدود شـدن 
خـط راه آهـن اندیمشـک بـه اهـواز خبر 
کـرد:  اظهـار  حاجـی زاده  کیامـرث  داد. 
خـط راه آهن مسـیر اندیمشـک به اهواز 
بـه دلیـل بـاال آمـدن آب رودخانـه دز، 

مسدود شد.
وی ادامـه داد: مسـافران تهـران به اهواز 
در ایسـتگاه راه آهـن اندیمشـک پیـاده 
شـده و توسـط اتوبوس هـای راه آهن به 
مدیرعامـل  شـوند.  مـی  منتقـل  اهـواز 
شـرکت ملـی مناطـق نفـت خیـز جنوب 

گفـت: بـا توجه به سـیل اخیـر و بحرانی 
دسـتگاه  از  بخشـی  اسـت،  بـوده  کـه 
هایـی کـه عملیـات تولیـد نفـت را انجام 
می دادنـد، ترخیـص و در اختیـار سـتاد 

بحران و مردم قرار دادیم.

بخشـدار معمـوالن بـا بیان اینکـه آب ایـن منطقه طی 
امـروز وصـل خواهـد شـد، نیـاز فـوری معمـوالن را 
بازگشـایی راه هـای ارتباطـی برای انتقال آذوقـه و اقالم 
امـدادی عنوان کرد.حبیب هللا موسـوی با بیـان اینکه از 
طغیـان  و  بارندگـی شـدید  دوشـنبه  و  یکشـنبه  روز 
روخانه هـا، خسـارت زیـادی بـه ویـژه به زیرسـاخت ها 

وارد کـرد، گفت: به دنبال این سـیل حـدود 500 خانه از 
شـهر معموالن دچار آب گرفتگی و 200 خانه روسـتایی 
نیـز تخریـب شـدند.وی با اشـاره بـه اینکه هشـت پل 
ارتباطی معموالن نیز براثر سـیل تخریب شـده اسـت، 
ارتبـاط  ایـن پل هـا  دنبـال تخریـب  بـه  اظهـار کـرد: 
معموالن با پل دختر و مرکز اسـتان قطع شـده اسـت.

بخشـدار معموالن با اشـاره به اینکه عمده خسـارت به 
آب، برق، گاز شـهری و روسـتایی و جاده ها بوده است، 
تصریـح کـرد: وضعیـت امدادرسـانی دیـروز از طریـق 
بالگردهـای ارتـش و هالل احمـر خوب بود، امـا امروز 
بـا مقـداری وقفه رو به رو شـده اسـت که انتظـار داریم 
امدادرسـانی با سـرعت انجام شود.موسـوی با اشاره به 
اینکـه اولویـت امدادرسـانی در معموالن، برقـراری خط 
ارتبـاط شـهر معمـوالن بـا خـرم آبـاد و پلدختر اسـت، 
ادامـه داد: مشـکل راه دسترسـی معمـوالن هنـوز حل 
نشـده و روسـتاها به دنبال تخریب پل ها، ارتباط شـان 
قطـع شـده اسـت. درحـال حاضـر امدادرسـانی تنها از 
طریـق هوایـی انجـام می شـود و انتظـار داریـم هر چه 
زودتـر ایـن مشـکل را حـل کنند تـا بتوانیم آذوقـه وارد 
منطقـه کنیـم. خیرین بسـیاری تماس گرفتند و سـبد 

غذایـی آمـاده کردنـد کـه می خواهنـد بـه ایـن منطقـه 
بیاورنـد امـا به دلیل نبود دسترسـی این اقـالم در خرم 
آبـاد دپو شـده اسـت.وی با اشـاره به اینکه تعـدادی از 
مسـافرین نـوروزی کـه بـه معمـوالن آمده انـد، گرفتار 
شـده اند و امـکان خـروج از منطقـه را ندارنـد، گفـت: 
مشـکل اصلی ما بحث راه و دسترسـی اسـت و به هر 
شـکلی مشـکل راه دسترسـی را حـل کننـد و بتوانیـم 
مـردم گرفتـار را خـارج کنیم. بعـد از وقوع سـیل داخل 
شـهر معموالن آب و برق و گاز قطع شـد، اما االن فقط 
مشـکل آب داریم که گفته شـده تا چند سـاعت دیگر 
برطرف خواهد شـد. در شهر معموالن در نقاط مختلفی 
از طریـق منابـع مختلـف ذخیره سـازی کردیـم و آب 

ذخیره شده نیز آب سالم و بهداشتی است.

ــور  ــای کش ــی آبف ــرکت مهندس ــل ش مدیرعام
گفــت: در حادثــه ســیالب حــدود ۸00 روســتا 
ــدود  ــب آب ح ــا دیش ــه ت ــد ک ــدون آب ش ب
 227 آب  امشــب  و  وصــل  روســتا   330

روســتای دیگر وصل خواهد شد.
بــه  ســفر  حاشــیه  در  جانبــاز  حمیدرضــا   
شــهرهای پلدختــر و معمــوالن بــا بیــان اینکــه 
ــًا در  ــده عمدت ــتای باقی مان ــداد 236 روس تع
در  و  هســتند  رودخانــه کشــکان  حاشــیه 
تالشــیم تــا مشــکل آبرســانی بــه آنهــا را حــل 
تــا  شــده  برنامه ریــزی  افــزود:  کنیــم، 
اســتان   21 از  الزم  و کمک هــای  تجهیــزات 

کشــور به لرستان منتقل شود.
وی اضافــه کــرد: دو دســتگاه بســته بندی آب 
ــزار بســته در روز کار  ــد 20 ه ــت تولی ــا ظرفی ب
ــه  خــود را در ایــن منطقــه آغــاز کــرده و روزان

40 هزار بســته آب معدنی توزیع می کنیم.

ــور  ــای کش ــی آبف ــرکت مهندس ــل ش مدیرعام
آب  تأمیــن  خصــوص  در  کــرد:  تصریــح 
آشــامیدنی در هیچ کــدام از مناطــق حتــی 
روســتاهای بــدون آب هیچ گونــه مشــکلی 

نداریم.
جانبــاز در خصــوص تأمیــن دائمــی آب در 
منطقــه افــزود: بــا توجــه بــه حجــم گســترده 
حــال  در  دسترســی  راه هــای  تخریــب 
ــا بتوانیــم مســیری را  برنامه ریــزی هســتیم ت
تجهیــزات  و  آالت  ماشــین  انتقــال  بــرای 
ــال  ــوط انتق ــم خط ــه ترمی ــبت ب ــه و نس تعبی

اقدام کنیم.
ــی  ــه مناطق ــا در هم ــیم ت ــت: در تالش وی گف
کــه دچــار قطعــی آب شــده اند هرچــه زودتــر 
ــان  ــاز هموطنان م ــورد نی ــم آب شــرب م بتوانی

را در مقیــاس زیاد تأمین کنیم.

دستور تخلیه 33 روستا در دشت آزادگان

بازگشایی  اولویت»معموالن«؛ 
ارتباطی راه های 

آب 33۰ روستای لرستان وصل شد

یزدالبرز

رشد ۴6 درصدی اسکان 
نوروزی در مدارس استان یزد

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان یــزد گفــت: تــا 
چهاردهــم فروردیــن مــاه ســال جــاری 545 هــزار و 
و  آمــوزش  اســکان  پایگاه هــای  در  روز  نفــر   267

پرورش ســاماندهی و اسکان یافتند.
 عباســعلی دانافــر بــا اشــاره بــه اینکــه در اولیــن روز 
از اســکان17 پایــگاه کار پذیــرش مســافران نــوروزی 
3۸0 مدرســه  500 کالس درس در  و  3 هــزار  را در 
ــاد  ــتقبال زی ــه اس ــه ب ــا توج ــت: ب ــد، گف ــاز کردن آغ
مســافران نــوروزی از اســتان یــزد و ایــن کــه بیــش 
از نیمــی از کشــور درگیــر بارندگــی هــای ســیل آســا 
 46 افزایــش  بــود  آن  از  ناشــی  هــای  بحــران  و 
درصــدی رشــد مســافران )نفــر روز( نســبت بــه 

سال 97 را داشتیم.
ــت ســتادهای اســکان  ــل ظرفی ــا تکمی ــزود: ب وی اف
ــراری  ــت اضط ــن نشس ــزاری چندی ــا برگ ــود ب موج
از همــه فضاهــا  بــر ضــرورت اســتفاده  اســکان، 
ــرش و  ــا در پذی ــکاران م ــد و هم ــری ش ــم گی تصمی
ــای ورزشــی،  ــردن ســالن ه ــروش ک ــا مف اســکان ب
در اختیــار گرفتــن حســینیه هــا و ســالن هــای 
نمایشــگاه هــا و پارکینــگ هــای مســقف شــهرداری 

جهت اســکان مسافران نوروزی اقدام کردند.
بنابــر گــزارش روابــط عمومــی ایــن اداره کل، دانافــرد 
ــوار در  از افزایــش 32 درصــدی پذیــرش تعــداد خان
ــت  ــروع فعالی ــت: از ش ــر داد و گف ــوروز خب ــام ن ای
ــرورش 59 هــزار و 70۸  ســتاد اســکان آمــوزش و پ
خانــوار در پایــگاه هــای اســکان آمــوزش و پــرورش 
ــار نســبت  ــن آم ــه ای ــرش شــدند ک ــزد پذی اســتان ی

به ســال 97 با رشــد 32 درصدی همراه بود.
یــزد  اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  کل  مدیــر 
خاطرنشــان کــرد: در ایــن مــدت ۸42 نفــر از پرســنل 
راهنمایــی،  وظیفــه  خدماتــی  و  آموزشــی  اداری، 
هدایــت، اســکان و پذیرایــی از میهمانــان نــوروزی را 

داشتند. برعهده 

رشد ۲8 درصدی 
اهدای خون

ــرز  ــال خــون اســتان الب ــرکل انتق مدی
امســال  ابتــدای  روز   13 در  گفــت: 
شــهروندان البــرزی هــزار و 507 واحــد 
محمدرضــا  کردنــد.  اهــدا  خــون 
مهــدی زاده، ضمــن قدردانــی از توجــه و 
ــدگان در  ــی همیشــگی اهداکنن همراه
رابطــه بــا بیمــاران نیازمنــد بــه خــون و 
فــرآورده هــای خونــی، ایــن دســتاورد 
ایرانــی  واالی  فرهنــگ  نشــانه  را 

برشمرد.
وی افــزود: از ابتــدای ســال جدیــد  
1۸02 نفــر بــه مرکــز خونگیــری اســتان 
مراجعــه کــه بعــداز انجــام معاینــه 
پزشــکی  1507 واحــد خــون اهــدا 

شد.
ــت: در 13 روز  ــار داش ــدی زاده اظه مه
ابتــدای امســال نســبت بــه مــدت 
مشــابه در ســال گذشــته رشــد 2۸ در 
اهــدای خــون را شــاهد  صــدی در 
بودیم.مدیــر کل انتقــال خــون اســتان 
خوشــبختانه  افــزود:  ادامــه  در 
خون هــای اهدایــی از ســالمت باالیــی 
ــراوری و  ــد از ف ــوده و بع ــر خــوردار ب ب
انجــام آزمایــش هــای الزم آمــاده 
ــد.وی  ــی گردی ــز درمان ــع در مراک توزی
ضمــن ابــراز خرســندی گفــت: امســال 
در  قبــل  ســال های  همچــون  نیــز 
تعطیــالت نــوروز، فراورده هــای خونــی 
مراکــز  اختیــار  در  کافــی  به قــدر 
درمانــی اســتان قــرار گرفتــه و از ایــن 
نظــر هیــچ مشــکلی در اســتان وجــود 
ــا   ــه ب ــر همیش ــن ام ــه ای ــت ک نداش
در  دوســت  نــوع  مــردم  مراجعــه 

استان میسر می شود.

سنا
 ای
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سودوکو شماره ۱۴۱5

پاسخ سودوکو شماره ۱۴۱۴

افقی
1- نــادان و احمق - اجرت و پاداش - 

 از شــهرهای استان گلستان

2- تار و رشــته - آزمایش و امتحان - 

 در حال وزیدن

3- آلبوم »امیر شــفیعی« خواننده 

کشــورمان - خاکروبه و آشغال - اثر 

 و نشان

4- واحد توان الکتریکی - ســازمان 

جهانــی حمل و نقل هوایی - از محله 

 های شمال تهران

5- دوشــاب - به دار آویختن - غذای 

 خــاک زراعی - غیر از،مگر

6- فیلمی درام از »روی اندرســون« - 

 فلز چهره!

7- بزرگوار،مهتر - نام اســب رستم - 

 خــرد و کوچک - تفاله کنجد

۸- حریــت و جوانمردی - فرماندهی 

 و رهبری

9- مختــرع تلفن - جونده خانگی - 

 خوی و سرشــت - گرگ تازی

10- دشــمن - فیلمی با بازی »جورج 

 کلونــی« و »نیکول کیدمن«

11- حرف فاصله رســان - پانزده دقیقه 

 - بچه گوســفند - عضو رونده

12- مؤمن و باتقوا - جایگاه و مســکن 

 - خزنده گزنده

13- ذات و شــخص - وسیله تولید 

پرتوهــای نوری - فیلمی به کارگردانی 

 »قدرت هللا صلح میرزایی«

14- اشــاره - برابر و مساوی - کاالی 

 تجملی

15- شرمســاری - مخفف انار - 

موجود زشت و ترسناک

عمودی 
1- هوای تاریک و روشــن - تنگ 

 چشمی - کوشک

 2- جمع ایل - ناب و ســره - آمادگی

3- گشــادگی،فراخی - آبنوس،کمان - 

 از انجیل های چهارگانه - من و شــما

4- زیرکی و هوشــیاری - شمشیر 

 برنــده - ایجاد بی نظمی کردن

5- پرنده ســندباد - مقام نقره ای در 

 ورزش - ماه سرد

6- از نقاشــان درجه اول دوره  

 محمدشــاه و ناصرالدین شاه قاجار

7- برتــری - از جنس نخ - مایه 

 حیات - پایه و اســاس

۸- ســرمای شدید - دورگه - 

 توانگر،مال دار - پســوند شباهت

9- دارو - کالم شــگفتی - اندوه و درد 

 - مایع نشاسته

 10- دخالــت کردن در هر کاری

11- زائو ترســان - نشانه،حجت - 

 شــغلش داد و ستد انواع پول است

12- گرفتگــی عضالت - چیزهای دور 

 ریختنــی - خو گرفتن

13- ابریشــم کم بها - پایین رفتن آب 

 دریا - روان،جان - نقاشــی شده

14- از جزایر جنوبی کشــور - استخوان 

شــب پره در جمجمه - کجاوه بی 

 سقف

15- عــددی مجهول - وتد - فیلم 

نامه نویس

جدول شماره ۱۴۱5

ایالم

درخواست استاندار ایالم  از 
جهانگیری برای سفر به ایالم

ــا  ــور خواســت ب ــالم از معــاون اول رئیــس جمه اســتاندار ای
ســفر به ایالم از مناطق ســیل زده بازدید کند.

»قاســم سلیمانی دشــتکی« در تمــاس تلفنــی بــا دکتــر 
ــی  ــی فضل ــور و رحمان ــاون اول رئیس جمه ــری، مع جهانگی
ــوری  ــداد رســانی و ســفر ف ــر تســریع در ام ــر کشــور  ب وزی

به اســتان و بازدید از مناطق خســارت دیده تاکید کرد.
وی در تمــاس تلفنــی بــا وزیــر بهداشــت، درخصــوص اعــزام  
ــز  ــکی نی ــای پزش ــانی و فوریت ه ــداد رس ــرای ام ــرد ب بالگ

گفتگو کرد.
ــعه  ــرکت توس ــل ش ــرادی، مدیرعام ــدس م ــا مهن ــی ب رایزن
ایــران درخصــوص وضعیــت ســد  نیــروی  و  آب  منابــع 
ــر  ــا دکت ــو ب ــاال دســت ســد و گفتگ ســیمره و روســتاهای ب
اســالمی، وزیــر راه و شهرســازی درخصــوص خســارات وارد 
شــده بــر زیرســاخت های جــاده ای و پل هــای تخریــب 
شــده و تمــاس بــا دکتــر حســن نیا، معــاون وزیــر راه و 
شهرســازی و رییــس  ســازمان راهــداری وحمــل و نقــل 
ــور  ــاون ام ــراه مع ــه هم ــون ب ــم اکن ــه ه ــور ک ــاده ای کش ج
ــی اســتاندار جهــت تعییــن خســارت از مناطــق ســیل  عمران
رایزنی هــای  دیگــر  از  می کنــد،  بازدیــد  اســتان  زده 

ســلیمانی دشتکی بود.
گفتگــو بــا دکتــر دین پرســت، معــاون اقتصــادی وزیــر 
ــای  ــری مســائل بودجــه و هزینه ه کشــور درخصــوص پیگی
بــا    تمــاس  و  اخیــر  ســیل  در  اســتان  بــر  شــده  وارد 
ــای  ــی، اســتاندار لرســتان درخصــوص راه ه ــدس خادم مهن
برقــراری  همچنیــن  و  ماژیــن  و  شــهر  دره  ارتباطــی 
ــاذ  ــتان و اتخ ــتان لرس ــا اس ــق ب ــن مناط ــه ای ــانی ب گازرس
ــوده  ــالم ب ــتاندار ای ــای اس ــر رایزنی ه ــدات الزم از دیگ تمهی
شــهر-پلدختر  دره  و  ایالم-مهــران  محورهــای  اســت. 
بــه  جایگزیــن  محورهــای  و  بــوده  مســدود  همچنــان 
ــکان و  ــای تلخاب-رومش ــره( و )محوره ــور مارب ترتیب)مح
پــل سیمره-پلدختر(اســت.تردد کلیــه خودروهــای ســنگین 
در محــور زرنه-ســومار همچنــان ممنــوع اســت و تــردد 
ــتثنای  ــه اس ــم ب ــی ه ــنگین ترانزیت ــای س ــه خودروه کلی
ــواد ســوختی و فاســد شــدنی و دارای بارهــای ترافیکــی  م
ممنــوع  شــنبه(همچنان  نــوروزی)روز  طــرح  پایــان  تــا 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــایل نقلی ــردد وس ــن ت ــد .باالتری می باش
ایــالم- و  شــهر،ایالم-مهران  ایــالم-دره  محورهــای  در 

است. کرمانشاه 
پلیــس راه ایــالم، بــا توجــه بــه مــوج برگشــت مســافرت هــا 
محورهــای  در  نقلیــه  وســایل  تــردد  حجــم  افزایــش  و 
اســتان، از راننــدگان خواســته اســت بــا رعایــت صبــر و 
حوصلــه و پرهیــز از هرگونــه عجلــه و شــتاب بــی مــورد 
از  ایــالم  اســتانداری  بحــران  . مدیــرکل  رانندگــی کننــد 
ماژیــن  و  روستای چم شــیر  بــرای  موقــت  راه  دو  ایجــاد 
خبــر داد و گفــت: امدادرســانی بــه ســیل زدگان بــدون هیــچ 

مشــکلی در حال انجام است.

 پیام
استان ها

هر
: م

س
عک

 5 کشته و ۱۰ زخمی در تصادفی در محور »بم – ایرانشهر«
رییس اورژانس کرمان با اشاره به حادثه برخورد دو دستگاه خودرو در محور» بم – ایرانشهر« در 
روستای عامریه اظهار کرد: متاسفانه در این حادثه 5 تن جان خود را از دست داده و 10 نفر نیز 
مصدوم شدند.
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3   پیام4
مجازی

كار شان از گريه گذشته، بدان می خندند!

@golab_adineh

تالش و پشتکار اهالی یک روستا در ترکمن برای ممانعت از ورود سیل به 
روستا

@hamid_baeidinejad

ایالم، دره ارغوان

@ilamepak

تصویرگر کمال الملک، رضا خوشنویس و بسیاری دیگر از شخصیت های 
بیادماندنی زندگی ما، سفر سالمت…

@raminnasernasir

توســعه دهنــدگان اپلیکیشــن فیس بــوک 
بــه اشــتباه 540 میلیــون ســابقه مربــوط 
بــه کاربــران را در معــرض مشــاهده عموم 
ــامل  ــات ش ــن اطالع ــد. ای ــرار داده ان ق
ــه  ــه داده از جمل ــت مجموع 146 گیگابای
فیس بــوک،  هــای کاربــران  فعالیــت 
ــری و اطالعــات  ــام حســاب هــای کارب ن
شناســایی کاربــران بــوده کــه در مجمــوع 
در حــدود 540 میلیــون ســابقه را شــامل 

مــی شــده اســت.

ــا  ــوییچ ت ــدو س ــه نینتن ــان عرض از زم
امــروز، یکی از خواســته های همیشــگی 
کاربــران ایــن پلتفــرم عرضــه کنترلــری 
بــا پشــتیبانی از چــت صوتــی بــوده تــا 
ــان  ــایر بازیکن ــا س ــاط ب برقــراری ارتب
حــال،  شــود.  گذشــته  از  ســاده تر 
ــا  ــدی ب ــر جدی ــی PDP از کنترل کمپان
نــام Faceoff Deluxe Plus رونمایــی 
ــه کنســول  کــرده کــه ایــن قابلیــت را ب
ــد. ــه می کن ــدو اضاف ــدی نینتن هیبری

رســمی اش  اعــالم  طبــق  آمــازون 
 3٬236 مجمــوع  در  دارد  قصــد 
ــی  ــی زمین ــدار پایین ــه م ــواره را ب ماه
ــد  ــق بتوان ــن طری ــا از ای ــتد ت بفرس
ــد  ــترس 95 درص ــت را در دس اینترن
از جمعیــت کــره ی زمیــن قــرار دهــد. 
بــود  رســانه ی گیک وایــر  ابتــدا  در 
ــه  ــزرگ ک ــروژه ی ب ــن پ ــر ای ــه خب ک
ــاد  ــر ی ــروژه ی کایپ ــوان پ از آن به عن

می شــود را عمومــی کــرد. 

خبر
آمازون

خبر
نینتندو

خبر
فیس بوک

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
حمیدرضــا خادم می گوید:

ــه  ــودی هم ــت ناب ــیند.اما وحش ــرو مینش ــیل ف ــود س ــا خ ــیل ب ــت س وحش
اندوختــه هــا وحشــت از آینــده وحشــت از فقــر چندبرابــر شــده و خانهویــران را چــه 
ــا زحمــت روی هــم  کند؟کســی جــای انهــا نیســت میدانی!خشــت خشــت خانــه را ب

ــده اســت. گذاشــته. برایــش مــرگ اســانتر از وحشــت این

علی ســیف الهی می گوید:
عادلفردوســی پور گفتــه بــود 12فروردیــن ویژه برنامــه  دربــی خواهــد داشــت. 
ــفند97  ــا 20اس ــه ت ــود را ک ــای ن ــد. ج ــای او را گرفتن ــه ج ــا ناجوانمردان ــب ام امش
ــا شــماره  منحصربه فــرد( بــه آن پیامــک داده بودنــد.  بیــش از 4۸میلیــون ایرانــی )ب

ــران. ــون ای ــخ تلویزی ــت نیافتنی در تاری ــوردی دس ــت و رک محبوبی

کاوه مدنی، معاون ســابق حفاظت محیط زیســت می گوید:
ــدزدگی  ــی و س ــا سدهراس ــت ام ــوب نیس ــا خ ــد ی ــود ب ــودی خ ــه خ ــد ب س
قطعــا بــد اســت. در روزگار کــم آبــی ســد را متهــم و مــردم را دچــار سدهراســی کردیــم 
و در روزگار ســیل ســد را منجــی بشــریت مــی دانیــم و بــا غــرور از نیــاز بــه ســدهای 
ــه عامــل مشــکالت در روزهــای خشــک  ــگار ک ــه ان ــگار ن ــم، ان ــر مــی دهی بیشــتر خب

و تــر، مدیریــت بــد اســت!

چکامــه چمن ماه می گوید:
در کانــادا یــه نفــر بــا ایــده جالبــی  یــک خانــه ســالمندان را بــا یــک 
ــار  ــه انتظ ــد ک ــی ش ــر از اون ــی  بهت ــده خیل ــن ای ــه ای ــرد، نتیج ــام ک ــگاه ادغ پرورش

داشــت !
ــد و دیگــر  ــوه و نتیجه هایــی شــدند کــه هــر روز در کنارشــان بودن ســالمندان دارای ن

ــد ــدگی نمی کردن ــار گذاشته ش ــی و کن ــاِس تنهأی ــت احس هیچوق

محمــد معصومیان می گوید:
امــروز گمیشــان بــودم و تــا چشــم کار می کــرد آب بــود. آبــی کــه بــه 
ــه  ــه ب ــره از شــرق شــهر رد نمیشــه ک ــارو نگی ــی و جــون م ــا زندگ ــا "ت ــول محلی ه ق
ــود.  ــو ایــن شــهر نیمــه جــون مثــل کابــوس ب ــره." واقعــا قــدم زدن ت ــا ب ســمت دری
ــون  ــه و خونه ها ش ــا بمون ــا ماه ه ــن آب ت ــودن ای ــران ب ــه نگ ــنیدم ک ــا  ش از خیلی ه

ــران بشــه وی

می گوید: امیرعلی 
عبــارت "دولــت هیــچ کاری نکــرده" جذابــه امــا واقعیــت اینــه کــه بــا 
ــما  ــردن. ش ــرل ک ــده و کنت ــگیری ش ــتان پیش ــه در خوزس ــا از فاجع ــی واقع هماهنگ
ــد  ــن. بمان ــبه ک ــط محاس ــا رو فق ــکان  دادن ه ــده و اس ــه ش ــتاهای تخلی ــداد روس تع

کنتــرل ورودی و خروجــی ســدها. 

بازگشت خبرگزاری صداوسیما به پیام رسان »تلگرام« 
که حدود یک سال است از فیلتر شدنش و کوچ 

کانال های مختلف از آن می گذرد یکی دیگر از سوژه های 
دنیای مجازی در تعطیالت نوروز بود. 

در پی وقوع سیالب مخرب در برخی استان های کشور 
و وارد شدن خسارات، کمپینی در پلتفرم »کارزار« 
به راه افتاده برای به تعویق انداختن تاریخ برگزاری 

آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ها از پنجم اردیبهشت ۹8 به 
خرداد ماه جهت حمایت از داوطلبان این آزمون در مناطق 

سیل زده. تا کنون بیش از ۱۲هزار امضا جمع آوری شده 
karzar.net/arshad98.است

پخش مستندی با محوریت تخریب استاد شجریان از شبکه 
افق سیما در ایام نوروز سبب شد تا کاربران دنیای مجازی 

عالقه شان را نسبت به ایشان با هشتگ های مرتبط ابراز دارند 
و از این مستند انتقاد کنند.

سال نو با سیل همراه بود و خسارت اما مردم همیشه 
مهربان ایران بودند که هموطنانشان را تنها نگذاشتند؛ چه با 
کمک های مادی، چه با همدردی و اطالع رسانی در شبکه های 
اجتماعی با هشتگ های مختلف از جمله: سیل گلستان، 

شیراز، جان من و جان لرستان، سیل خوزستان و…

ــا امــروز ســیل تنهــا در اســتان خوزســتان  ت

حــدود 5 هــزار میلیــارد تومــان خســارت بــر 

جــای گذاشــته اســت. اگــر ســدهای اســتان 

ــزار  ــادل 15 ه ــیالبی مع ــان س ــد جری نبودن

مترمکعــب بــر ثانیــه شــهرهای اندیمشــک و 

شوشــتر و اهــواز و آبــادان را در مــی نوردیــد 

ــه وجــود مــی  ــه انســانی ب ــاال فاجع و احتم

ــک روز ســیل  ــر ی ــه تصاوی ــار ب ــک ب آورد. ی

پلدختــر نــگاه کنیــد تــا بیشــتر بــا آنچــه بــه 

وقــوع نپیوســته ارتبــاط برقــرار کنیــد.

ــه در دوران  ــل کارون س ــدی مث ــاخت س س

خــودش حــدود 600 میلیــارد تومــان هزینــه 

ــون  ــا کن ــه ت ــر اینک ــالوه ب ــت. ع ــته اس داش

ــد  ــار کن ــی را مه ــیالبهای فراوان ــته س توانس

ســاالنه همیــن ســد بــه انــدازه 5 برابــر 

ــی  ــرژی الکتریک ــهر ان ــی بوش ــروگاه اتم نی

تولیــد کــرده اســت.)نیروگاه بوشــهر هیچــگاه 

نتوانســته بــا ظرفیــت کامــل راه انــدازی 

شــود و االن هــم خامــوش مــی باشــد. 

ــر  ــد پ ــه س ــوده ک ــم ب ــالهایی ه ــه س البت

نشــده اســت و بــا تــوان حداقــل عمــل کــرده 

ــت.( اس

ــن  ــا ای ــی ب ــروگاه حرارت ــاخت نی ــرای س ب

ــدازه دو  ــه ان ــل ب ــد حداق ــد بای ــم تولی حج

ــد  ــه شــود و بای ــکا هزین ــی ن ــروگاه حرارت نی

 3 از  )بیــش  مصرفــی  ســوخت  هزینــه 

ــده  ــر در ســال( و گازهــای آالین ــون لیت میلی

ــه شــده اضافــه کــرد.  ــه مــوارد گفت را هــم ب

ــه  ــت آب ب ــی نگهداش ــا توانای ــد ب ــن س ای

ــد  ــی توان ــارد مترمکعــب م ــدازه 2.5 میلی ان

زمینــه زیــر کشــت رفتــن بیــش از 250 هــزار 

ــدها  ــه س ــروز ک ــد. ام ــم کن ــار را فراه هکت

ــا  ــوند ج ــی ش ــوب م ــور محس ــی کش منج

دارد بیشــتر دربــاره مزایــای ســدها در ایــران 

ــود. ــته ش ــان نوش و جه

اســتداللهای  کــه  سدســازی  مخالفــان 

بــی پایــه و اساســی در مــورد ســدها و 

مضراتشــان ارائــه مــی دهنــد آیــا مــی توانند 

ــرای  ــم ب ــدها را ه ــاده س ــوق الع ــای ف مزای

کشــور نادیــده بگیرنــد. بگذریــم کــه هزینــه 

ســاخت و بهــره بــرداری از بیــش از 60 ســد 

ــه  ــی ک ــرای کل مناطق ــی شــده ب پیــش بین

ــد  دچــار صدمــات حاصــل از ســیل شــده ان

ــه  و امــروز در حســرت نبودشــان هســتیم ب

مراتــب از هزینــه خســارت ســیل هــای 

کنونــی کمتــر اســت. هــر چنــد تلفــات 

ــی  ــچ رقم ــا هی ــیل ب ــل از س ــی حاص جان

ــت. ــت نیس ــل پرداخ قاب

@moharramizare

اگرچه در سال 2019 بسیاری از گوشی سازهای اندرویدی نخستین گوشی های 5G خود را روانه ی بازار می کنند، اما 
اپل برای این تکنولوژی عجله ی زیادی ندارد. در ابتدا گفته می شد اولین آیفون 5G در سال 2020 عرضه می شود که 

ظاهرا برای بهره گیری از این گجت باید زمان بیشتری منتظر بمانیم.

#رشتو
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نخستین جشنواره بین المللی آنالین 
پویانمایی و جلوه های ویژه بصری با 

عنوان انیمیشن بوشهر در این 
بندر برگزار می شود. آخرین زمان تحویل آثار بخش ملی 20 مرداد ماه 

سال جاری است. 

سخنگوی سی و دومین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران گفت: در این 

دوره از نمایشگاه کتاب تهران،  
بن خرید کتاب »دانشجویان« و 

»طالب« 50 درصد افزایش یافته است.

کتابپویانمایی

مراسم افتتاح اجرای عمومی و رونمایی 
از پوستر نمایش عروسکی 

سیمین و فرزان فردا 1۸ فروردین 
ماه در تئاتر شهر برگزار می شود. این 

نمایش تا 13 اردیبهشت ادامه خواهد داشت.

پیکر جمشید مشایخی بازیگر 
پیشکسوت سینما و تلویزیون امروز شنبه 

از مقابل تاالر وحدت تشییع 
می شود.

بی صدایی عنوان تازه ترین نمایش 
تاالر سایه مجموعه تئاتر شهر است که از روز 

دوشنبه نوزدهم فروردین ماه به کارگردانی 
»آزاده شاهمیری« اجرای خود را آغاز می کند. 

 تو رابطه ها..
 گاهی یه حرف "حاال شوخی کردم"

میتونه تموم احساستو به آتیش بکشه..!

ممنوعه

سینمانمایشنمایش دیالوگ

ترک من گویی که بازش خاطر نخجیر بود
کابرویش چاچی کمان و نوک مژگان تیر بود
گه ز چین زلف او صد شور در چین می افتاد
گه ز چشم جادوش صد فتنه در کشمیر بود

دوش ترکی تیغ زن را مست می دیدیم به خواب
چون بدیدم چشم شوخ دلبرم تعبیر بود

غنچه در مهد زمرد در تبسم بود و باز
بلبل شب خیز کارش نالٔه شبگیر بود

چنگ در زنجیر زلفش چون زدم دیوانه وار
زیر هر مویش دلی دیوانه در زنجیر بود

نقش می بستم کزو یکباره دامن در کشم
لیکن از شوقم سرشک دیده دامنگیر بود

پیر دیرم دوش می گفت ای جوانان بنگرید
کاین جوان خسته خاطر در محبت پیر بود
گفتم از قیدش بدانایی برون آیم ولیک
آنچنان تدبیر کردم وینچنین تقدیر بود

بامدادان چون برآمد ماه بی مهرم به بام
زیر بامش کار خواجو ناله های زیر بود

خواجوی کرمانی 

 دارم نگاه می کنم 

 و چیزها در من می روید.

 در این روز ابری چه روشنم.

همه رود های جهان 

 به من می ریزد. 

 به من که با هیچ پر می شوم. 

 خاک انباشته از زیبایی است.

سهراب سپهری

عکس نوشت

عکس: 
حسین افشاری

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

لشكركشـی ایران به اروپا در سال 
5۱۴ پیـش از میالد و تصرف 

رومانی
 ۸1 بـا  پارسـی  ژنـرال  )بگابیـش(  بوغابیـش 
هـزار سـرباز درسـال 514 پیـش از میـالد، 17 
روز پـس از نـوروز، عبـور از دریـای مرمـره را 
آغـاز كـرد تـا در اروپـای جنوب شـرقی، اقوام 
غیـر متمـدن را از نزدیكـی قلمرو ایـران براند. 
داریـوش، شـاه وقـت در آن زمـان در شـمال 
بـود و بوغابیـش را مأمـور آن  ایـران  شـرقی 
كـرده  غربـی كشـور  شـمال  مرزهـای  سـوی 

. د بو
موّرخـان یونـان باسـتان در نوشـته هـای خود 
بوغابیـش  سـپاه  هـای  رسـته  توصیـف  بـه 
پرداختـه و بـه تخّصصـی بـودن واحدهـا كـه 
ویـژه كـرده  توجـه  داشـت  تازگـی  برایشـان 
بودنـد. ایـن موّرخـان در شـرح پیـادگان نیـزه 
دار ارتـش وقت ایران نوشـته اند كه سـربازان 
پیـاده ایـران دارای لباس بلند و متحدالشـكل 

در  رسـته  ایـن  سـربازان  تیـردان  و  هسـتند 
توصیـف  ایـن  قـراردارد.  آنـان  شـانه  پشـت 
بـا مجسـمه سـربازان كـه اوایـل قـرن 20 در 
اكتشـافات باستانشناسـِی شـوش بـه دسـت 
نشـانه  و  دارد  مطابقـت كامـل  اسـت  آمـده 
پیشـرفته بـودن ایـران 25 قـرن پیـش ـ تنها 
َاَبرقـدرت جهـان وقت اسـت. ژنـرال بوغابیش  
در مدتـی كمتـر از دو سـال مناطقی را در اروپا 
كـه در شـمال دریـای اژه واقع انـد تصرف كرد 
و اقـوام غیرمتمـدن را بـه آن سـوی دانـوب 
رانـد. بـه عـالوه، مناطقـی را در دلتـای دانوب 
و شـمال آن )رومانـی امروز( بـر قلمرو ایران 
اضافـه کـرد و بـه پیشـروی به سـوی اوکراین 

امـروز ادامـه داد.

صورتگر »فرانسیسكو گویا« 
 برجسته قرون ۱8 و ۱۹

اسـپانیایی  نامـدار  نقـاش  فرانسیسـكو گویـا 
سـی ام مـارس 1746 در ساراسـوگا )آراگون( 
بـه دنیـا آمد و ۸2 سـال عمر كرد و شـانزدهم 
اپریـل1۸2۸ در بوردو فرانسـه درگذشـت. وی 

از سـال 1792 بـه ناشـنوایی تدریجـی دچـار 
شـده بـود ولـی ایـن بیمـاری فعالیـت هـای 
هنـری او را كاهـش نـداد. »گویـا« پـس از 
بـه وطـن  ایتالیـا  از  دیـداری نسـبتا طوالنـی 
بازگشـته و بـه فعالیـت هنـری پرداختـه بـود. 
بـود كمكهـای  خـواه  جمهـوری  ایـن كـه  بـا 
دربـار سـلطنتی اسـپانیا را رد نكـرد. وی پـس 
از ازدواج بـا دختـری از معاریـف اسـپانیا بـه 
برخـی  دلیـل  همیـن  بـه  و  یافتـه  راه  دربـار 
عنـوان  دربـاری  تصویرگـر  را  وی  موّرخـان  از 
داده انـد. از اهمیـت »گویـا« پـس از افتـادن 
ناپلئـون کاسـته  فرانسـِه  دسـت  بـه  اسـپانیا 
و  مالـی  کمـک  بـدون  زمـان  آن  در  نشـد. 
یـک  دولـت رشـد  و  امیـر  حمایـت سـلطان، 
امـکان  دانشـمند  و  مولـف  ادیـب،  هنرمنـد، 

پذیـر نبـود.
پیکاسـو نقـاش قـرن بیسـتم بارهـا گفتـه بود 
کـه از مدلهـای »گویـا« اقتبـاس کرده اسـت. 
در بیشـتر آثـار »گویـا« زن و كـودك در كنـار 

هـم دیـده می شـوند.

کنسرت گروه »راستان« 

و فاطمه ساغری )ویژه بانوان( ، 
تاالر وحدت ، یکشنبه 1 اردیبهشت 9۸

موسیقی

سیزدهمین نمایشگاه 

بین المللی کتاب مالزی با 
معرفی کتاب »میراث تمدنی و فرهنگی 

ایران و جهان ماالیی؛ یک گفتمان 
فرهنگی« و ارائه جایزه ملی کتاب مالزی به پژوهشگر ایرانی به پایان 

رسید.

کتاب

کتاب 

همنوایی شـبانه ارکسـتر چوبها بى شـک بهترین رمان و نوشـته ایرانى 

در بیسـت سـال اخیر است.

چـاپ  بـه  آمریـکا  در  را  رمـان  ایـن   1996 سـال  در  قاسـمى  رضـا 

رسـاند کـه بـا چنـد سـال تاخیـر در سـال 80 بـه ایـران راه یافـت و 

 جوایـز بـزرگ و متعـددى را از آن خـود کـرد. از جملـه ایـن جایزه هـا:

گلشـیری بنیـاد   13۸0 سـال  اول  رمـان  بهتریـن  جایـزه   برنـده 

ادب مهـرگان  جایـزه   13۸0 سـال  شـده  تحسـین   رمـان 

مطبوعـات منتقدیـن   13۸0 سـال  رمـان  بهتریـن   برنـده 

رمـان در عین بررسـى روابط ایرانیان مهاجر در فرانسـه بـه ویژه ایرانیان 

سـاکن ایـن طبقـه، عوالـم روحـى و روانـى آنهـا و همینطـور مسـائل 

شـخصى و غیـر شـخصى را بررسـى مى کنـد. رمـان در گوشـه هایى 

بـه روابـط جنسـى، سیاسـت و زندگـى اجتماعـى آنهـا اشـاره مى کند. 

قاسـمى راوى را از لحـاظ روانـى و روحى موشـکافى مى کند. قاسـمى 

رمـان را به صـورت پازلـى آغـاز می کنـد کـه بـا گذشـت داسـتان پـازل 

کامـل و کاملتـر مى شـود.

چوبهـا ارکسـتر  شـبانه  همنوایـی  داسـتان   خالصـه 

رمـان در مـورد مـردى چهـل سـاله بـه اسـم یـدهللا اسـت کـه در زیـر 

می کنـد  زندگـى  فرانسـه  در  سـاختمانى  ششـم  طبقـه  شـیروانى 

اسـباب  بـا  راوى  هسـتند.  ایرانـى  طبقـه  آن  سـاکنان  اکثـر  کـه 

کـه  پیامبـر(  )یعنـى  پروفـت  اسـم  بـه  دیگـرى  ایرانـى  کشـِى 

بـا  پروفـت  حملـه ى  همینطـور  و  مى کنـد  وحـى  دریافـت  ادعـاى 

مى کنـد. خطـر  احسـاس  الکسـاندر  سـید  دوسـتش  بـه   چاقـو 

راوى رمان در گذشـته هاى قبل رمانى به اسـم همنوایى شـبانه ارکستر 

 چوبها نوشته که با گذر زمان واقعیت به سمت این رمان خیالى مى رود.

چوبهـا ارکسـتر  شـبانه  همنوایـی  کتـاب  متـن  از   جمالتـی 

وقتـی بـرای کسـی زمان متوقف شـده باشـد، در هیچ کجـای ذهنش 

دیگـر جایـی، هرچنـد کوچـک، نه بـرای من نه بـرای هیچ کـِس دیگر 

وجود ندارد. هرچه هسـت رشـته هایی اسـت از خاکسـترِ پریشـانی که 

میـاِن عصب های کاسـه ی سرشـاخه دوانده و زمـان را در چنبره ی خود 

 مدفون کرده اسـت. )رمان همنوایی شـبانه ارکسـتر چوبها – صفحه ۸(

این طـور بـارم آورده بودنـد کـه بترسـم. از همه چیـز. از بزرگ تـر کـه 

مبـادا بهـش بربخـورد؛ از کوچک تـر که مبادا دلش بشـکند؛ از دوسـت 

کـه مبـادا برنجـد و تنهایـم بگـذارد؛ از دشـمن که مبـادا برآشـوبد و به 

 سـراغم بیایـد. )رمـان همنوایـی شـبانه ارکسـتر چوبهـا – صفحـه 12(

او  بـا  می نشـیند،  اوسـت.  سـایه ی  ثروتـش  تنهـا  بیابانـی  مـرِد 

می شـود،  کـه  صبـح  می ایسـتد.  او  بـا  می ایسـتد،  می نشـیند. 

عظمـِت او را امتـداد می دهـد تـا مغـرِب جهـان. عصـر کـه می شـود 

غـروِب او را امتـداد می دهـد تـا مشـرِق جهـان. چـه کسـی ایـن همه 

 وفـادار اسـت؟ )رمـان همنوایـی شـبانه ارکسـتر چوبهـا – صفحـه 20(

هـر آدمـی کم و بیـش رازهای کوچکی دارد که با خود به گور خواهد برد. 

رازهایـی هـم هسـت که می کوشـیم تا آنجا که ممکن اسـت از چشـِم 

دیگران پنهان بماند. مثل آدِم شش انگشتی که دائم انگشت شستش 

 را پنهـان می کند. )رمان همنوایی شـبانه ارکسـتر چوبهـا – صفحه 62(

رفتار و گفتارِ آدم ها چیزی نیست جز پوششی برای پنهان کردِن آنچه در 

 خیالشان می گذرد. )رمان همنوایی شبانه ارکستر چوبها – صفحه 65(

حـاال، وقتـی بـه لیسـِت دور و درازِ کشـورهایی فکـر می کـردم کـه 

سال هاسـت، و در برخـی موارد قرن هاسـت برای اسـتقالل می جنگند، 

می فهمیـدم چـرا از دسـت دادن اسـتقالل این قـدر آسـان اسـت و بـه 

دسـت آوردنـش آن همـه دشـوار. و من که کشـورم را ترک کـرده بودم، 

بـرای آنکـه بـه همـه چیـزِ مـن کار داشـتند، حـاال احسـاس می کردم 

نفریـن شـده ای هسـتم کـه وقتـی هـم تـوی قبـر بگذارندم بـه جایی 

خواهـم رفـت که بـه همه چیزِ من کار خواهند داشـت! )رمـان همنوایی 

شـبانه ارکسـتر چوبهـا – صفحه ۸6(

کتاب همنوایی شبانه ارکستر چوبها
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