
سخنگوی دولت:

دولتحداقلینمیتواند
مطالباتحداکثریراپیگیریکند

علی ربیعی، سخنگوی دولت گفت: متاسفانه برخی از نامزدها با بی انصافی و بدون توجه به 
جنگ اقتصادی و تحریم های بی سابقه و فراگیری کرونا، برنامه تبلیغاتی خود را بر پایه حمله 

و هجمه به هشت سال گذشته بنا نهاده اند و با رویکردی نفی انگارانه به میدان آمده اند...

 مترجم کتاب »وگان دیوانه«
 در گفت وگو با »پیام ما« از توجه

به حقوق حیوانات می گوید 

حقزندگی
وآزادیبرایهمه

عنوان  غیروگان«  جهان  در  بودن  وگان  دیوانه:  »وگان 
استادیار  تورس  باب  از  ترجمه شده  اثر  جدیدترین 
جامعه شناسی دانشگاه سنت الرنس در کانتون و جنا 

تورس است.

 گفت وگو با مدیرعامل انجمن
اهدای عضو ايرانيان

برایاهدایعضو
پارتیبازینداریم

 اختتامیه جشنواره نقاشی
از »خانه تا کهکشان« کرمان برگزار شد 

کرماندرنگاه
نقاشیکودکانجهان

سوار قالی کرمان شد، قالی از هفت آسمان گذشت 
ارگی که هنوز موریانه  آمد،  بم فرود  ارگ  و روی 
اتوبوسی  ارگ  کنار  بود.  نزده  وجودش  به  زلزله 
ایستاده بود با ۱۰۰ دختر که می خواستند شمایل 

بم را ببینند.

گزارش نیویورکر از شب ها و روزهای 
یک خبرنگار فلسطینی در غزه

هیچجایغزهامننیست
حازم بلوشه، خبرنگاری باسابقه در شهر غزه است 
سایر  و  واشینگتن پست  در  گزارش هایش  که 
رسانه ها منتشر می شود. او 42 سال دارد و تقریبا 

تمام عمرش را در غزه زندگی کرده است.

شکایتمحیطزیستازباغوحشصفادشت
  محیط زیست استان تهران: به دلیل انتشار فیلمی از آزار گورخرها از سوی مدیر  باغ وحش و سابقه تلفات حیوانات

از باغ وحش صفادشت شکایت کردیم

دو هفته پس از مرگ یکی از سه گورخر آفریقایی وارداتی، دومین گورخر هم تلف شد

2020کارخانه،تولیدکنندهکارخانه،تولیدکننده5555درصدضایعاتپالستیکیجهاندرصدضایعاتپالستیکیجهان
۱۳۰ میلیون تن زباله پالستیکی یک بار مصرف در سال ۲۰۱۹ تولید شده است
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|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی ۲۰۱۳   | چهارشــنبه  ۲۹ اردیبهشــت ۱4۰۰  |    قیمــت  ۲۰۰۰ تومــان   | 

شرکتفرودگاههاوناوبریهواییایران-ادارهکلفرودگاههایاستانکرمان

آگهیفراخوانتجدیدمرحلهاول
)T-170-1400(مناقصهیکمرحلهاینگهداریوراهبریتأسیساتفرودگاههایاستانکرمان

اداره کل فرودگاههای استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه بين المللي آیت هللا هاشمی 
رفسنجانی کرمان و فرودگاههای جیرفت، بم، سیرجان و رفسنجان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( 
به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم وضعیت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه تاریخ ۱4۰۰/۰۲/۲۹ 

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت ۱۹:۰۰ روز چهارشنبه تاریخ ۱4۰۰/۰۳/۰5
مهلت ارسال و بارگذاری ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۹:۰۰ روز چهارشنبه تاریخ ۱4۰۰/۰۳/۱۹

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه تاریخ ۱4۰۰/۰۳/۲۲
تاریخ بازدید: روز دوشنبه تاریخ ۱4۰۰/۰۳/۱7

و  ریال   ۱/۱5۲/۲6۰/۰۰۰ مبلغ  به  دیگر  ماه  برای ۳  تمدید  قابل  و  ماه  قل ۳  حدا  اعتبار  با  بانکی  معتبر  نامه  به صورت ضمانت  مناقصه  در  سپرده شرکت 
واریز  شناسه  به  مرکزی  بانک  نزد  سپرده  وجوه  تمرکز  نام  به   IR  87۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۰684۰6۳7۱8۹6 شماره  حساب  به  واریز  نقدی  سپرده  صورت  به  یا 

گردد. فرودگاه  دبیرخانه  تحویل    ۹۲5۲8۰5۲۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۱8۰۰۱۱8
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس : کرمان – انتهای بلوار جمهوری 
اسالمی – فرودگاه بین المللی آیت هللا هاشمی رفسنجانی کرمان – اداره کل فرودگاههای استان کرمان- شماره تماس : ۰۳4۳۱۲۱۲۱۲۱-۰۳4۳۱۲۱۲۱5۰-

۰۳4۳۱۲۱۲۰8۳ -۰۳4۳۱۲۱۲۰84
کلیه مناقصه گران موظف هستند اسناد مناقصه شامل مدارک ) پاکات الف – ب – ج ( را مهر و امضاء نموده، اسکن کرده و در سامانه بارگذاری نمایند و اصل 

ضمانت نامه را در مهلت مقرر تحویل دبیرخانه فرودگاه نمایند. 

م الف 6۰64
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آگهی مناقصه عمومی
شــهرداری کــرج در نظــر دارد بــا توجــه بــه بودجــه مصــوب شــورای اســامی شــهر، پــروژه منــدرج در جــدول ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران 

واجــد شــرایط واگذارنماید.

مبلغ پروژه به شرح پروژه ردیف
ریال

مبلغ سپرده به 
درصد غیرنقدی رتبه الزمریال

قرارداد

1
تجدید )1( مناقصه تراش،قیرپاشی،حمل و پخش مکانیزه آسفالت 

2-1400 سازمان عمران و بازآفرینی شهری – شهرداری کرج-
تاسقف اعتبار 

نقدیرتبه 5راه و ترابری   50/000/000/0002/500/000/000

1-  ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه یکــي از روشــهاي ذیــل ارائــه گــردد. ضمانــت نامــه بانکــي معــادل مبلــغ فــوق کــه بــه مــدت 90 روز اعتبــار داشــته و قابــل تمدیــد باشــد و 
یــا واریــز فیــش نقــدي بــه مبلــغ فــوق بــه حســاب 700786948623 بانــك شــهر.   2- برنــدگان نفــر اول و دوم مناقصــه هــرگاه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند ســپرده آنــان 
بــه ترتیــب ضبــط خواهــد شــد. 3- شــهرداري کــرج در رد یــا قبــول هــر یــك از پیشــنهادها مختــار اســت. 4- مبلــغ 1/000/000 ریــال بابــت هزینــه خریــد اســناد بــه حســاب 
700785313795 نــزد بانــك شــهر شــهرداري واریــز و رســید آنــرا ارائــه نماینــد. 5- متقاضیــان مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار آگهــي جهــت خریــد اســناد مناقصــه بــه اداره امــور 
قراردادهــا و پیمانهــا واقــع در میــدان توحیــد- بلــوار بــال شــهرداري کــرج طبقــه هفتــم مراجعــه نماینــد. 6- در هــر صــورت مــدارك منــدرج در اســناد مناقصــه مــاك فــروش 
اســناد و متعاقبــاً عقــد قــرارداد خواهــد بــود. 7- توضیــح اینکــه بــه غیــر از ســپرده شــرکت در مناقصــه کلیــه اســناد و مــدارك مربــوط بــه پیمانــکاران شــرکت در مناقصــه نــزد 
ــه  تاییدیــه صاحیــت در ســایت sajar.mporg.ir ، معرفــی نامــه  ــد اســناد داشــتن رتبــه مربوطــه  و ارائ ــه ذکــر اســت هنــگام خری ــد. 8- الزم ب شــهرداري باقــي مــي مان
ممهــور بــه مهــر و امضــای مدیرعامــل، روزنامــه آخریــن آگهــی تغییــرات اعضــای شــرکت ،کــد اقتصــادی و گواهــی نامــه صاحیــت ایمنــی معتبــر یــا ارائــه مــدرك مبتنــی بــر 
ثبــت نــام معتبــر الزامــی مــی باشــد..9- شــرکت کننــدگان در مناقصــه مــي بایســت کلیــه فرمهــا و اطاعــات مــورد درخواســت شــهرداري را تکمیــل و بــه همــراه ســایر اســناد 
مناقصــه در پاکــت مربوطــه قــرار دهنــد. 10- ســایر اطاعــات و جزئیــات در اســناد مناقصــه منــدرج اســت.11- پیشــنهادات مــي بایســت در پاکتهــای مجــزا )الــف-ب-ج( الك و  
ممهــور بــه مهــر شــرکت شــده و  پــس از الصــاق هولوگــرام بــر روی پاکــت ج  تــا پایــان وقــت اداری روز یــك شــنبه  مــورخ 1400/3/9 بــه آدرس کرج-میــدان توحیــد – بلــوار 
بــال دبیرخانــه شــهرداري کــرج تحویــل داده شــود. 12-پیشــنهادات رســیده در  روز دوشــنبه  1400/3/10 در کمیســیون عالــی معامــات شــهرداري کرج)دفتــر شــهردار( مطــرح 

و پــس از بررســي و کنتــرل برنــده مناقصــه اعــام خواهــد شــد
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد

• جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026  تماس و یا به سایت  www.karaj.ir مراجعه نمائید. 
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رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: ما در 4 سال آینده 
مشکالت اقتصادی زیادی خواهیم داشت، مشکالتی 
که در ده سال گذشته طلب شده در 4 سال آینده سرریز 
خواهد شد. کاندیداها باید برنامه های خود را برای این 
موضوع اعالم کنند. به گزارش ایلنا، مسعود خوانساری 
با اشاره به مشکالت فعالیت اقتصادی در کشور گفت: 
وزارت صمت از ۹۵۰ نفر از کارآفرینان در مورد بزرگترین 
مشکالت و موانع فعالیت اقتصادی نظرسنجی گرفته 
که طبق آن اولین مانع از نظر کارآفرینان عدم ثبات 
اقتصادی بوده است. انگیزه برای سرمایه گذاری کم شده 
و فرار سرمایه افزایش و همچنین انتقال سرمایه به 
کارهای غیر مولد زیاد شده است. با وجود تورم 36/4 
درصدی بیشترین ضرر را سپرده گذارانی کردند که سود 
۱6 درصدی گرفتن در حالی که در همین مدت دالر 6۰ 

درصد و مسکن ۸۰ درصد بازدهی داشته و نشانگر این 
است که انگیزه برای سرمایه گذاری های غیر مولد بیشتر 
است. رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تورم مواد 
غذایی بیان کرد: طبق آمار تورم مواد غذایی 3۹ درصد 
بوده است. نرخ تورم برای چهار دهک اول 4۰.۸ درصد 
و برای دهک دهم 36/۵ درصد بوده است. این موضوع 
نشان می دهد که ارز ترجیحی نیز به نفع کسانی استفاده 
مورد  در  خوانساری  دارند.  بیشتری  پول  می شود که 
انتخابات ریاست جمهوری پیش رو تصریح کرد: امسال 
جو انتخابات بسیار سرد بود. متاسفانه از آنجا که در کشور 
حزبی وجود ندارد، افراد به شخص ثبت نام کردند و شعار 
می دهند. در چهار سال آینده بزرگترین چالش مربوط 
به اقتصاد خواهد بود و اگر کاندیداها به این چالش ها 
نمی کردند.  ثبت نام  تعداد  این  به  شاید  بودند  واقف 

خوانساری در ادامه با طرح سوال از کاندیداهای ریاست 
جمهوری گفت: طی ۱6 سال گذشته ۱۰ میلیون نفر به 
سن کار اضافه شده اند اما میزان اشتغال مفید تنها 3 
میلیون نفر افزایش داشته برنامه کاندیداها برای موضوع 
چیست؟ سرمایه اجتماعی دچار ریزش شده که این 
موضوع در اقتصاد نیز تاثیرگذار است، میانگین ۱۰ ساله 
مشکالت  است،  بوده  صفر  تقریبا  ما  اقتصادی  رشد 
پابرجاست و ماهانه ۱۰۰  منطقه و تحریم ها همچنان 
میلیارد دالر یارانه غیر هدفمند داده می شود. بنابراین 
برنامه کاندیداها برای هریک از مشکالت چیست؟ ما 
اقتصادی زیادی خواهیم  آینده مشکالت  در 4 سال 
داشت، مشکالتی که در ده سال گذشته طلب شده در 4 
سال آینده سرریز خواهد شد کاندیداها باید برنامه های 

خود را برای موضوع اعالم کنند.

معاون آموزشی وزارت علوم تاکید کرد: امیدواریم 
جامعه دانشگاهی در اولویت تزریق واکسن کرونا 
برگزاری  شاهد  مهرماه  از  بتوانیم  تا  گیرند  قرار 
کالس های درس به صورت حضوری باشیم. به 
حال  در  صدیق گفت:  خاکی  علی  مهر،  گزارش 
موسسه  و  دانشگاه  کشور  نقاط  تمام  در  حاضر 
آموزشی وجود دارد که این امر موجب شده تا در 
تمامی زمینه های تخصصی دانشجو تربیت شود. 
او با اشاره به اینکه می توان گفت ایران در حوزه 
آموزش عالی خودکفا است و اکنون الزم است برای 
آموزش تقاضا محور برنامه ریزی هایی صورت گیرد، 
گفت: دانشگاه های کشور به بلوغ الزم رسیده اند 
به نحوی که اکنون صنایع به دانشگاه ها مراجعه 
می کنند و دانشگاه ها برای آنها دوره های تقاضا 
محور طراحی و برگزار می کنند. خاکی صدیق توجه 
دستاورد  دیگر  را  کارآفرینی  و  فناوری  حوزه  به 

آموزش عالی کشور عنوان کرد و گفت: راه اندازی 
مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و شرکت های 
است.  صورت گرفته  راستا  این  در  بنیان  دانش 
بندی جهانی  رتبه  نظام های  حضور دانشگاه ها در 
بشمار  عالی کشور  آموزش  دستاوردهای  دیگر  از 
دانشگاه های  جایگاه  اکنون  نحوی که  به  می رود 
کشور در این رتبه بندی ها بسیار ارتقا یافته است. 
خاکی صدیق اظهار داشت: بروز بیماری کرونا در 
بود  آزمون سخت  یک  عالی  آموزش  برای  کشور 
عبور  آن  از  به خوبی  دانشگاه ها  که خوشبختانه 
کردند و فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناورانه 
دانشگاه ها هیچگاه متوقف نشده است. در گذشته 
برخی از دانشگاه ها به حوزه الکترونیکی وارد شده 
از دستاوردهای  بیماری کرونا  با شیوع  اما  بودند 
دانشگاه  اکنون  و  شد  استفاده  دانشگاه ها  این 
ها فعالیت های آموزشی خود را بر بستر مجازی 

پیگیری می کنند. خاکی صدیق با تاکید بر اینکه 
اکنون باید ارتقا کیفیت به عنوان توسعه آموزش 
سال  چند  از  گیرد، گفت:  قرار  توجه  مورد  عالی 
گذشته موضوع ساماندهی دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی در دستور کار قرار گرفت در این روند 
موضوع  بلکه  شد  نخواهد  حذف  آموزشی  واحد 
معاون  است.  توجه  مورد  ملحق شدن  و  تجمیع 
آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: به روز رسانی 
سرفصل های درسی نیز در دستور کار وزارت علوم 
قرار دارد و تاکنون هزار برنامه درسی به دانشگاه ها 
شد.  خواهد  ابالغ  نیز  مابقی  و  است  شده  ابالغ 
تزریق  اولویت  در  دانشگاهی  جامعه  امیدواریم 
واکسن کرونا قرار گیرند تا بتوانیم از مهرماه شاهد 
حضوری  صورت  به  درس  های  کالس  برگزاری 
باشیم. این موضوع از سوی وزارت علوم و از طریق 
ستاد ملی مقابله با کرونا در حال پیگیری است.

هواپیمایی  شرکت  به  کشوری  هواپیمایی  سازمان 
در  سلیقه ای  و  نامناسب  رفتار  دلیل  به  کاسپین 
برخورد با یک مسافر توانخواه اخطار داد. به گزارش 
مهر در پرواز 6۹۱۸ مشهد- شیراز شرکت هواپیمایی 
کاسپین در 2۰ فروردین ماه سال جاری، نحوه رفتار 
به پرواز موجبات  نامناسب مهماندار در هنگام ورود 

ناراحتی یکی از مسافران توانخواه را فراهم آورد. در 
این اخطاریه آمده است: به آن شرکت تاکید می شود 
توانخواه  افراد  به  ارائه خدمات  در  اینکه  به  توجه  با 
اقدامات سلیقه ای را در دستور کار خود قرار داده است 
به  نامه حقوق مسافر، نسبت  برابر مقررات و شیوه 
و  هواپیما  ظرفیت  با  مطابق  توانخواه  افراد  پذیرش 

تمهیدات الزم با حضور مهماندار در پرواز اقدام کند. لذا 
ضروری است، ظرفیت الزم برای تکمیل فرم SSR در 
سایت های مرتبط اینترنتی برای اینگونه مسافران در 
هنگام تهیه بلیت فراهم شود همچنین ضمن اتخاذ 
موارد  تکرار  از  جلوگیری  برای  الزم  مدیریتی  تدابیر 
مشابه به نحو مقتضی از مسافر مذکور دلجویی شود.

رییس اتاق بازرگانی تهران:

کاندیداها به مشکالت اقتصاد واقف بودند به این تعداد ثبت نام نمی کردند

معاون آموزشی وزارت علوم خبرداد:

پیگیری واکسیناسیون جامعه دانشگاهی برای برگزاری کالسهای حضوری

در پی رفتار نامناسب با مسافر معلول:

هواپیمایی کاسپین اخطار گرفت



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2013   | چهارشنبه  29 اردیبهشت 1400  |

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 پیام خرب2

نیویورکر  مجله  خبرنگار  رمنیک،  دیوید 
خبرنگاری  با  صحبت  و  دیدن  برای 
در  او  است.  رفته  غزه  به  فلسطینی، 
او  که  اولین بار  می نویسد:  گزارشش 
گفت:  پرسیدم،  حالش  از  و  دیدم  را 
زنده ایم.«  فعال  می آید؛  »نفسی 
دیروقت بود و همسر و فرزندان حازم 
داد:  ادامه  حازم  بودند.  رفته  به خواب 
نداده  رخ  دیگری  انفجار  اینجا  »فعال 
است. فقط صدای پهپادهای اسرائیلی 
می شوند،  رد  سرم  باالی  از  که  را 

» می شنوم.
به  از سرنوشت زنی  حازم روز دوشنبه 
نام صنعا الکوالک گزارش داده بود که 
پنجاه و اندی سال داشت و خانه اش در 
بمباران ویران شده بود؛ او و پسر بزرگش 
بودند.  شده  دفن  آوار  زیر  ساعت ها 
بیرون کشیدند  را  آنها  امدادی  کارگران 
اما  صنعا  بردند.  بدر  سالم  جان  آنها  و 
از  بسیاری  که  فهمید  بیمارستان  در 
دو  شوهرش،   – خانواده اش  اعضای 
پسرش، دخترش، عروسش و نوه یک 
ساله اش- در حمالت هوایی جانشان را 

داده اند. از دست 
حازم ساعت ها بعد از انتشار این خبر به 
خبرنگار نیویورکر می گوید: »وحشتناک 
و بسیار جگرسوز بود اما احساسات من 
چه اهمیتی دارد؛ مهم این است که آنها 
چه احساسی دارند. باید جزئیات را با 
دقت ارائه کرد. قطعا من یک فلسطینی 
آنها  درد  انسان.  یک  البته  و  هستم 
در  را  درد  این  می کنم.  احساس  را 
اما وقتی موضوِع  چشمانشان می بینم 
کار پیش می آید، روزنامه نگاری چیزی 

است.« متفاوت 
حازم خود را با پزشکی مقایسه می کند 
اطرافش  هرج ومرج  علی رغم  که 

با  »شما  دهد:  ادامه  را  کارش  باید 
باید  اما  می شوید  روبه رو  درد  و  خون 
حازم  کنید.«  کنترل  را  احساساتتان 
می گوید کارش »گفتن حقیقت« است: 
»من روایت های انتقادآمیزی را هم در 
نمی کنم  ادعا  نوشته ام...  مورد حماس 
می کنم.  زندگی  آزاد  کشوری  در  که 
از  چون  شده ام  بازجویی  بار  سه  دو 

نیامد.« خوششان  گزارش هایم 
بود،  نوشته  اخیرا  گزارشی که  در  حازم 
نقل  اسرائیلی  مقامات  از  یکی  زبان  از 
و  غیرنظامیان  مرگ  که  شده  قول 
در  او  است.  »غیرعمدی«  عزیزانشان 
گزارشش به قول آویو کوچاوی، رئیس 
مبنی  می کند  اشاره  اسرائیل  ستاد 
از  بخشی  بمباران ها  وسعت  اینکه  بر 
مفهوم  این  و  است  پیروزی«  »مفهوم 
جنگی  ماشین  »یک  بر  است  متمرکز 
توانایی های  می تواند  ُکشنده که  کامال 
دشمن را در کمترین زمان از بین ببرد 
و کمترین تلفات را هم داشته باشد.« 
در حالی که تاکنون در آخرین شمارش، 
دویست فلسطینی از جمله ده ها کودک 
 ۱۰ مقابل  طرف  در  باخته اند.  جان 

شده اند. کشته  اسرائیلی 
»روبا«، همسر حازم، اهل کرانه باختری 
است. آنها دو پسربچه مدرسه ای به نام 
»آدم« و »َکَرم« دارند. این خانواده با 
و  پدر  جمله  از  خانواده  دیگر  اعضای 
مادر روبا، در یک ساختمان چهار طبقه 
زندگی می کنند. حازم در ماه سپتامبر 
یادداشتی نوشت در مورد زندگی در غزه 
در دوران پاندمی. او در یادداشتش از 
دورانی نوشت که یکی از پسرانش نوزاد 
او محافظت کنم  از  »آیا می توانم  بود: 
غزه  این  در  برایش  را  خوبی  زندگی  و 
محصور رقم بزنم؟« حازم در یادداشت 

آن  از  پرسش  »این  می نویسد:  خود 
زمان تاکنون از بین نرفته است. چرخه 
ثابت خشونت میان اسرائیل و حماس، 
حکمرانی  غزه  بر  شبه نظامی که  گروه 
شب های  معنای  به  تاکنون  می کند، 
بوده است.  تمام عیار  انفجار، دو جنگ 
گروه های  از  برخی  اخیرا  موشک ها... 
هوا  به  را  آتش زا  بالن های  شبه نظامی 
در  آتش سوزی  باعث  که  فرستاده اند 
می شود.  اسرائیل  مزارع  و  جوامع 
کردن  منفجر  با  شب  هر  هم  اسرائیل 
می کند.  تالفی  حماس  تاسیسات 
زندگی  خشونت آمیز  پس زمینه  این 

ماست.«
گزارشش  در  نیویورکر  خبرنگار 
حازم  با  دوشنبه  و  یکشنبه  می نویسد: 
طوالنی  حرف هایمان  و  می زدم  حرف 
نسبتا  را  خودش  که  گفت  او  شد. 
بسیاری  برخالف  او  می داند.  »ممتاز« 
از مردم غزه، به خارج از این شهر سفر 
کرده و موفق شده مدرک روزنامه نگاری 
ترکی کسب  در  را  بین الملل  روابط  و 
کند. او می گوید: »می توانی تصور کنی 
خارج  شهر  این  از  تابه حال  که کسی 
دنیای  نمی دانند  آنها  باشد؟  نشده 
است.  شکلی  چه  شهر  این  از  بیرون 
آنها امیدشان را از دست داده اند. شاید 
عادت  وضعیت  این  به  هم  بعضی ها 
عادی  وضعیت،  این  اما  باشند.  کرده 
از میان دو میلیون نفری که  نیست... 
آنها  از  نیمی  دست کم  هستند،  اینجا 
حتی یک بار هم از غزه خارج نشده اند. 
گرچه اینترنت و ماهواره داریم، اما اینها 
غزه  از  بیرون  زندگی  تجربه  باعث  که 
نمی شوند. مردم غزه فقط این چیزها را 

می بینند.« می کنند،  تماشا 
حازم می گوید که مردم غزه آموخته اند 

و  خطر  از  دائمی  احساسی  با  که 
می گوید:  او  کنند.  زندگی  بالتکلیفی 
»حتی وقتی همه چیز آرام است یا به 
نظر آرام می آید، در واقع اینطور نیست. 
داریم.  آشامیدنی  آب  و  برق  کمبود 
مردم  اما  است  ساحلی  شهری  غزه، 
دریا شنا  در  راحت  با خیال  نمی توانند 
هیچ  است.  زیاد  فاضالب،  چون  کنند 
چیزی ثبات ندارد. هیچکس نمی تواند 
یک  ناگهان  باشد.  داشته  کسب وکاری 
جنگ شروع یا نزاع ها تشدید می شود 
با کمبود  و  می شود  بسته  و گذرگاه ها 
آن،  از  جدای  می شویم.  روبه رو  منابع 
حماس  طرف  از  هم  محدودیت هایی 
وجود دارد که آزادی های شخصی زنان 

می کند.« محدود  را  دختران  و 
یک  میانه  در  »وقتی  می گوید:  حازم 
زندگی  محصور  شهری  در  و  درگیری 
بسیار  روزنامه نگار  یک  کارِ  می کنید، 
اهل  حازم که  همسر  است.«  پیچیده 
کرانه باختری است، هیچ گاه تا پیش 
تجربه  را  بیاید، جنگ  غزه  به  آن که  از 
در  »من  می گوید:  حازم  بود.  نکرده 
دوران جنگ 2۰۰۸-2۰۰۹ مجرد بودم و 
آزادتر بودم؛ هرجا که نیاز بود، می رفتم. 
این روزها هرجا بروم خطرناک است. 
وقتی به همسرم می گویم که می خواهم 
بیرون بروم و با مردم صحبت کنم، او 
بهم می ریزد و اعصابش ُخرد می شود. او 
دائما با اضطراب با من تماس می گیرد 
زود  است؟  خوب  حالت  می پرسد:  و 

نکنی.« دیر  برگرد. 
از  یکی  »این  می دهد:  ادامه  حازم 
پدر  اینکه  چیزهاست.  سخت ترین 
را  خودت  مسئولیت  فقط  و  باشی 
فکر  این  به  گاهی  باشی.  نداشته 
می کنم که اگر بمیرم، چه اتفاقی برای 
اینجا  در  زندگی  می افتد.  خانواده ام 
غزه  مردم  است.  باورنکردنی  برایم 
لیاقت  آنها  هستند؛  خوبی  انسان های 

دارند.« بهتری  زندگی 
اینکه  از  »متنفرم  می گوید:  حازم 
اتفاقات  مورد  در  کودکان  می شنوم 
موشک  جنگ، گلوله،  مورد  در  جاری، 
وقتی  یا  می زنند.  حرف  سیاست  و 
می بینم کودکان مجروح شده اند، زبانم 
بند می آید. امروز به بیمارستانی رفتم و 
هوایی  در حمله ای  دیدم که  را  نوزادی 
و  برادران  و  مادر  او  بود.  مصدوم شده 
این  بود.  داده  دست  از  را  خواهرانش 
بود.  خانواده اش  بازمانده  تنها  نوزاد 
زد؟« می توان  حرفی  چه  چرا؟  واقعا 
نیویورکر،  خبرنگار  رمنیک،  دیوید 
در  او  از  حازم،  از  شدن  جدا  از  پیش 
از  اینکه  می پرسد؛  روزهایش  مورد 
پایان روز، چه  تا  بیدار می شود،  وقتی 
شدت  به  دارد  بستگی  »خب  می کند: 
معموال  قبل.  شب  هوایی  بمباران های 
با  می خوانم،  را  خبرها  می شوم،  بیدار 
را  خبرها  بیت المقدس  در  همکارانم 
روز  مورد گزارش  در  و  می کنم  بررسی 
حرف می زنیم. به خیابان می روم و با 
مردم گفت وگو می کنم یا مصاحبه های 
تلفنی می گیرم. سپس شروع می کنم 
در شب  اتفاق ها  مهم ترین  نوشتن.  به 
است.  درهم  همه چیز  وقتی  می افتد، 
باید کودکانم را آرام نگه دارم و سرشان 
را بند کنم که متوجه نشوند بیرون چه 
را  جانشان  باید  چگونه  اما  است  خبر 
غزه  در  امنی  جای  هیچ  کنم؟  حفظ 

ندارد.« وجود 

گزارش نیویورکر از شب ها و روزهای یک خبرنگار فلسطینی در غزه

هیچجایغزهامننیست

سخنگوی دولت:
دولت حداقلی نمی تواند 

 مطالبات حداکثری
را پیگیری کند

برخی  متاسفانه  گفت:  دولت  سخنگوی 
به  توجه  بدون  و  بی انصافی  با  نامزدها  از 
جنگ اقتصادی و تحریم های بی سابقه و 
فراگیری کرونا، برنامه تبلیغاتی خود را بر 
پایه حمله و هجمه به هشت سال گذشته 
نفی انگارانه  رویکردی  با  و  نهاده اند  بنا 
شاهد  امیدواریم  و  آمده اند  میدان  به 
برنامه های ایجابی کاندیداها هم باشیم. به 
گزارش ایسنا، علی ربیعی سخنگوی دولت 
بار  اینکه  با بیان  در نشست خبری  خود 
اخالقی  پویش  به  فلسطین  مسئله  دیگر 
ایرانیان  است، گفت:  شده  تبدیل  جهانی 
دفاع  و  آزادی خواهانه  با فرهنگ  دیرباز  از 
فلسطین  مردم  کنار  در  مظلومان  حق  از 
بوده اند و این روزها خصلت نژادپرستانه و 
تمام جهان  رژیم صهیونیستی در  آپارتاید 

است. شده  مشهود 
ربیعی اضافه کرد: امروز شاهدیم که صدای 
مردم  خواهی  آزادی  و  عدالت  از  حمایت 
فلسطین از پنج قاره جهان شنیده می شود. 
این  برابر  در  جهانی  وجدان  که  امروز 
بربریت رخنه کرده در قرن بیست و یکم 
این  از  پشتیبانی  همچنان  ما  شده،  بیدار 
فلسطین  مردم  کنار  در  دادخواهی جهانی 
مردم  این  حق  احقاق  به  و  ایستاده ایم 
هنجارهای  و  قوانین  مطابق  ستم  تحت 

داریم. اصرار  بین المللی 
سخنگوی دولت با اشاره به انتخابات  ۱4۰۰ 
گفت: بی تردید دولتی بدون پشتوانه آرای 
اجتماعی  سرمایه  آنچنان  از  ملت،  قاطبه 
دورانی  در  بتواند  بود که  نخواهد  برخوردار 
که تحریم و کرونا، فشارهای اقتصادی و 
اجتماعی زیادی را بر جامعه تحمیل کرده 
و مردمی که نیازمند بهره برداری از مقاومت 
خود و تحوالت پساتحریمی و پساکرونایی 

در زندگی خود هستند را پاسخگو باشد.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: از سویی 
شکل  حال  در  و  پرتالطم  دنیای  در  دیگر 
جهانی  نظم  و  منطقه ای  تحوالت  گیری 
جایگاهی  در  توانست  نخواهد  جدید، 
ایران قرار گیرد؛  برای منافع ملی  مناسب 
در  ایران  شایسته  جایگاه  کسب  زیرا 
منطقه و جهان امروز حد باالیی از سرمایه 
نیازمند  که  می کند  طلب  را  اجتماعی 
انتخاب  در  مردم  حداکثری  مشارکت 
غلبه  است.  آینده  دولت  و  رئیس جمهور 
در  پرقدرت  حضور  و  داخلی  مسائل  بر 
بین المللی مستلزم یک دولت  عرصه های 
باال  با مشارکتی  قوی است و دولت قوی 

می شود. حاصل 
ربیعی تاکید کرد: دولت حداقلی نمی تواند 
حداکثری  مطالبات  توانست  نخواهد  و 
جامعه را پیگیری کند. امیدواریم که همه 
نهادها، سازمان ها و دستگاه های دخیل در 
حداکثری  مشارکت  الزامات  به  انتخابات 
باشند  متعهد  رای  پای صندوق های  مردم 
و  پاسخ  در  هم  مردم  باشیم که  و شاهد 
آینده  برای  رایشان  اثرگذاری  به  اعتماد  با 
دست  به  را  سکان کشور  سپردن  کشور، 
بدارند. روا  بر خود  اکثریت  رای  بدون  دولتی 

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که 
در  دولت  اعضای  حضور  معتقدند  عده ای 
صحنه ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری 
احتماال با هماهنگی یا دست کم چراغ سبز 
رئیس و سایر اعضای دولت بوده است تا 
نقد  مورد  دولت  عملکرد  اینکه  به  توجه  با 
شدید نامزدها قرار می گیرد، نمایندگانی در 
دفاع  دولت  کارنامه  از  تا  باشند  مناظره ها 
کنند تصریح کرد: فارغ از اینکه سوال شما 
در خصوص ثبت نام برخی از افراد دولت 
است  القایی  و  غیر منصفانه  انتخابات  در 
الزم  هست  دفاع  قابل  دولت  عملکرد  و 
می دانم این توضیح را بدهم که اوال ما سال 
از  تعداد  چه  نکرده ایم که  فراموش  را   ۹2
شرکت  انتخابات  در  وقت  دولت  اعضای 
کرده، برخی از اعضای دولت اعم از  وزیر 
و  شماری  دفتر  رئیس   - اول  معاون   -
حتی  و  شدند  انتخابات  عرصه  وارد  دیگر 
رئیس جمهور وقت برخی افراد را تا وزارت 
کشور برای ثبت نام همراهی کرد. در حافظه 
ما مانده است که چطور آن روز خیلی ها این 
امر را مذموم نمی دانستند و حتی خوشحال 
هم بودند و یقین بدانید در عصر ارتباطات 
فراموش کاری  گزاره  به  کردن  خوش  دل 
جامعه یک خطای فاحش است. سخنگوی 
برخی  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  دولت 
اتهام زنی ها به دولت و رعایت نکردن اخالق 
برخی  متاسفانه  کرد:  تصریح  انتخاباتی، 
به  توجه  بدون  و  انصافی  بی  با  نامزدها  از 
جنگ اقتصادی و تحریم های بی سابقه و 
فراگیری کرونا، برنامه تبلیغاتی خود را حمله 
و هجمه به هشت سال گذشته بنا نهاده اند 
و با رویکردی نفی انگارانه به میدان آمده اند 
ایجابی  برنامه های  شاهد  امیدواریم  و 
مشخص  به طور  و  باشیم  هم  کاندیداها 
صورت مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 

و فرهنگی را ترسیم کنند.

جنتی:

 مردم بدانند بار سنگینی
بر دوش داریم

دبیر شورای نگهبان گفت: مردم شریف بدانند بار سنگینی را بر 
دوش داریم، بررسی فردی که صالحیت آن تایید می شود به 
این معناست که فردی متدین است و واجبات شرعی را انجام 
می دهد و دست به گناه نمی زند. به گزارش ایسنا به نقل از 
پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان، آیت هللا جنتی دبیر شورای 
نگهبان درباره بررسی صالحیت های داوطلبان ریاست جمهوری 
گفت: ما نمی توانیم از خودمان چیزی به جز قانون بگوییم 
انتخابات ریاست جمهوری را  و قانون هم شرایط داوطلبان 
معین کرده و شرایط سنگینی است. او گفت: داوطلب انتخابات 
ریاست جمهوری باید مدیر، مدبر و با تقوا باشد و در جای دیگر 
مانند انتخابات مجلس به عنوان مثال به یاد ندارم شرط تقوا 
آمده باشد. دبیر شورای نگهبان با تاکید بر اینکه شرط تقوا یکی 
از مالک های اصلی در بررسی صالحیت داوطلبان انتخابات 
ریاست جمهوری است، گفت: فردی که تقوا دارد یعنی همه 
واجبات را انجام می دهد و کار دیگری انجام نمی دهد. آیت هللا 
جنتی در پایان گفت: مردم شریف بدانند بار سنگینی را بر 
دوش داریم، بررسی فردی که صالحیت آن تایید می شود به 
این معناست که فردی متدین است و واجبات شرعی را انجام 

می دهد و دست به گناه نمی زند.

دیدار ظریف با رئیس 
کمیسیون سیاست خارجی 

مجلس سنای ایتالیا 
رئیس  پتروچلی،  با  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای ایتالیا دیدار 
ایسنا، محمد جواد ظریف  به گزارش  و گفت وگو کرد. 
وزیر امور خارجه ایران با پتروچلی رئیس کمیسیون 
سیاست خارجی مجلس سنای ایتالیا در اقامتگاه سفیر 
کشورمان در ایتالیا دیدار کرد. ظریف با اشاره به روابط 
١6٠ ساله بین دو دولت، ارزیابی مثبتی از زمینه های 
همکاری با ایتالیا به ویژه در بخش اقتصادی و همکاری 
شرکت های کوچک و متوسط دو کشور ارائه و خواستار 
به  ورود  برای  روابط  آماده سازی  و  موانع موجود  رفع 
دوره جدیدی از همکاری های بین دوکشور خصوصا در 
حوزه همکاری های اقتصادی شد. وزیر امور خارجه در 
ادامه به شرایط خطرناک به وجود آمده در منطقه ناشی 
تحرکات  و  اشاره کرد  صهیونیستی  رژیم  اقدامات  از 
خصمانه علیه مردم فلسطین را محکوم کرد.  ظریف 
همچنین بر اهمیت روابط سیاسی و پارلمانی دو کشور 
دیدار  این  در  خارجه کشورمان  امور  وزیر  تاکید کرد. 
دیدگاه جمهوری اسالمی ایران در خصوص اوضاع در 

یمن و افغانستان را نیز تشریح کرد. 

رئیس ستاد انتخابات استان تهران:

هرگونه تجمع تبلیغاتی توسط 
داوطلبان انتخابات ممنوع است

رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت: هرگونه تجمع و 
گردهمایی تبلیغاتی تا پیش از زمان قانونی آغاز تبلیغات و 
تایید ستاد ملی کرونا مغایر قانون و ممنوع است. به گزارش 
انجام  ضرورت  به  اشاره  با  حسین بیگی  شکرهللا  ایسنا، 
هرگونه اقدامات انتخاباتی از سوی داوطلبان مطابق قانون 
اظهار کرد: برگزاری هرگونه تجمع تبلیغاتی ممنوع است. با 
توجه به اینکه هنوز صالحیت داوطلبان انتخابات ریاست 
جمهوری، شوراها و مجلس خبرگان توسط مراجع ذی صالح 
اعالم نشده است و  طبق مصوبات ستاد ملی کرونا هرگونه 
تجمع مخالف پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی است، 
برهمین اساس این تجمعات غیرقانونی است و متناسب با 

شرایط کرونا نباید این تجمعات شکل بگیرد.

می توانی تصور کنی که کسی 
تابه حال از این شهر خارج نشده 
باشد؟ آنها نمی دانند دنیای 
بیرون از این شهر چه شکلی 
است. آنها امیدشان را از دست 
داده اند. شاید بعضی ها هم به 
این وضعیت عادت کرده باشند. 
اما این وضعیت، عادی نیست

این گزارش می گوید که حاصِل 
زباله های پالستیکی تولید شده 
این 2۰ شرکت، در سال 2۰۱۹ 
برابر با ۱3۰ میلیون ُتن زباله 
پالستیکی یک بار مصرف 
بوده است. در حالی که در هر 
سال در جهان، فقط ۱۰ تا ۱۵ 
درصد از زباله های پالستیکی 
یک بارمصرف بازیافت می شود

حازم بلوشه، خبرنگاری باسابقه در شهر غزه است که گزارش هایش در واشینگتن پست و سایر رسانه ها منتشر می شود. او 
4۲ سال دارد و تقریبا تمام عمرش را در غزه زندگی کرده است. حاال بیش از یک هفته است که در آنجا جنگی دیگر، نزاعی 

دیگر، موشک پرانی ها و بمباران هایی بیشتر را پوشش می دهد و آمار تلفات همینطور باال می رود.

محیط زیست

|  
AP

  |

| روزنامه نگار |

| مجتبی پارسا |

۱3۰ میلیون تن زباله پالستیکی یک بار مصرف در سال 2۰۱۹ تولید شده است

۲۰ کارخانه، تولیدکننده 55 درصد ضایعات 
پالستیکی جهان

بیست  که  می دهد  نشان  جدید  تحقیقات 
کارخانه مسئول تولید بیش از نیمی از زباله های 
پالستیکی یک بار مصرف در جهان هستند و به 
آب وهوایی  بحران  آتِش  بر  نفت  ترتیب،  این 
رقم  را  محیطی  زیست  فاجعه ای  و  می ریزند 

می زنند.
تجزیه وتحلیل  اساس  بر  گاردین،  گزارش  به 
جامع و جدید، در میان کسب وکارهای جهانی 
پالستیکی  زباله های  از  درصد   ۵۵ مسئول  که 
در جهان هستند، هم شرکت های دولتی و هم 
شرکت های چندملیتی دیده می شود؛ از جمله 

و شرکت های شیمیایی و گاز  نفت  غول های 
پالستیکی،  ضایعات  تولیدکنندگان  شاخص 
برای اولین بار نام شرکت هایی را آشکار می کند 
که تولیدکننده پلیمرهایی هستند که در نهایت به 
اقالم پالستیکی دورریختنی تبدیل می شوند؛ از 
ماسک گرفته تا کیسه های پالستیکی و بطری. 
این ضایعات در نهایت یا سوزانده می شوند یا 
در طبیعت رها می شوند یا اقیانوس ها را آلوده 

می کنند.
این گزارش همچنین نشان می دهد که استرالیا 
سرانه  بیشترین  است که  کشورهایی  صدر  در 
در  را  یک بارمصرف  پالستیکی  زباله های  تولید 
آمریکا،  متحده  ایاالت  آن  از  دارد. پس  جهان 

بریتانیا قرار دارد. کره جنوبی و 
و  لند  اقتصاد  مدرسه  وودمکنزی،  تحلیل های 
موسسه محیط زیستی استکهلم نشان می دهد 
زباله های  آالینده  بزرگ ترین  اکسان موبیل،  که 
پالستیکی یک بار مصرف در جهان است که ۵.۹ 
میلیون ُتن به کوه زباله های جهانی می افزاید. 
داو )Dow( بزرگ ترین شرکت شیمیایی جهان 
که در آمریکا است، ۵.۵ میلیون ُتن ضایعات 
شرکت  ساینوپک،  و  می کند  تولید  پالستیکی 
نفت و گاز چین هم مسئول تولید ۵.3 میلیون 
ُتن زباله پالستیکی است. یازده شکرت از میان 
این شرکت ها در آسیا قرار دارند، چهار مورد در 
یکی  شمالی،  آمریکای  در  شرکت  سه  اروپا، 
خاورمیانه.  در  هم  یکی  و  التین  آمریکای  در 
تامین بودجه برای تولید پالستیِک آنها از سوی 

بانک های معروفی صورت می گیرد.
زباله های  حاصِل  که  می گوید  گزارش  این 
این 2۰ شرکت، در سال  تولید شده  پالستیکی 
زباله پالستیکی  ُتن  با ۱3۰ میلیون  برابر   2۰۱۹

است. بوده  مصرف  یک بار 
طور  به  تقریبا  مصرف  یک بار  پالستیک های 
کامل با سوخت های فسیلی ساخته می شوند؛ 
تشدید  را  آب وهوایی  بحران  که  سوخت هایی 
کرده است و از سوی دیگر، این مواد پالستیکی 

که سخت ترین مواد بازیافتی هستند، کوه هایی 
ایجاد  جهان  در  را  تجزیه نشده  زباله های  از 
تا ۱۵   ۱۰ در جهان، فقط  در هر سال  می کنند. 
یک بارمصرف  پالستیکی  زباله های  از  درصد 

می شود. بازیافت 
تعداد  به  بی سابقه  نگاهی  تجزیه وتحلیل،  این 
حامیان  و  پتروشیمی  شرکت های  از  اندکی 
زباله های  همه  تقریبا  که  انداخته  آنها  مالی 
تولید  جهان  در  را  مصرف  یک بار  پالستیکی 
می کنند. ال گور، فعال محیط زیستی و معاون 
سابق رئیس جمهوری گفته است که تحلیل ها 
سوخت های  شرکت های  که  می دهند  نشان 
فسیلی چگونه وقتی دو بازار اصلی آنها – یعنی 
حمل و نقل و تولید برق- تولید کربن را کاهش 
می دادند، به سمت تولید پالستیک هجوم برده 
بیشتِر  آنجایی که  »از  می گوید:  ال گور  بودند. 
پالستیک ها از نفت و گاز تولید می شوند، تولید 
و مصرف پالستیک در حال تبدیل شدن به یکی 
است.  آب وهوایی  بحران  اصلی  محرک های  از 
به ویژه  پالستیکی  زباله های  این،  بر  افزون 
جاده ها،  کنار  در  یک بارمصرف،  پالستیک های 
در محل های دفن زباله، و رودخانه هایی که به 
اقیانوس ها می ریزند، انباشته می شوند. بحران 
ضایعات پالستیکی هر ساله افزایش می یابد. 

تولید  جهانی  ظرفیت  آینده،  سال  پنج  در 
مصرف  یک بار  پالستیک های  برای  پلیمرها 
انتظار  رشد کند.  درصد   3۰ از  بیش  می تواند 
می رود که تا سال 2۰۵۰، پالستیک ها، مسئول 
گلخانه ای  گازهای  انتشار  از  درصد   ۱۰ تا   ۵
نوشته اند:  گزارش  این  نویسنده های  باشند. 
نزدیک  محیطی  زیست  فاجعه  پای  »صدای 
است:  بسیاری از زباله های پالستیکی یک بار 
فقیر  و  توسعه  حال  در  کشورهای  در  مصرف 
سیستم های  که  کشورهایی  می شود؛  جمع 
گزارش  این  دارند.«  ضعیفی  زباله  مدیریت 
می گوید که صنایع پالستیک در سراسر جهان 
ده ها سال مجاز به فعالیت با حداقل مقررات 
همچنین  این گزارش  در  بوده اند.  شفافیت  و 
آمده است که می توان یا اقداماتی نظیر تولید 
پالستیکی،  زباله های  از  بازیافتی  پلیمرهای 

استفاده مجدد از پالستیک ها و استفاده از مواد 
جایگزین، می تواند، آسیب های این وضعیت را 
 2۰۱۹ سال  در  حال،  این  با  داد.  کمی کاهش 
فقط 2 درصد از پالستیک های یک بار مصرف از 

بود. شده  تولید  بازیافت شده  پلیمرهای 
میندرو  بنیاد  رئیس  فارست،  آندره  دکتر 
می گوید: »آلودگی پالستیک یکی از بزرگ ترین 
و مهم ترین تهدیدهای سیاره ماست. چشم انداز 
سادگی  به  ما  و  می شود  بدتر  احتماال  فعلی 
نمی توانیم به این تولیدکنندگان پالستیک های 
به  دهیم  اجازه  فسیلی  از سوخت های  حاصل 
وجود  با  دهند.  ادامه  به کارشان  شکل  همین 
تاثیر  همچنین  و  زباله  از  اقیانوس ها  پرشدن 
موجودات  همه  سالمتی  روی  زباله ها  این 
زمین، دولت ها باید این چرخه بی عملی را پایان 

دهند.«
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آفریقایی  نر  اولین گورخر  تلف شدن  از  پس 
این  صاحبان  اردیبهشت،   ۱۱ در  صفادشت 
مجموعه، دلیل این اتفاق را »استرس بیش 
انتقال  حین  داخلی  عفونت  ایجاد  و  حد  از 
و  بازرگان«  گمرک  در  دلیل  بدون  وقفه  و 
اراذل  و  کارتن خواب ها  »حمله  همچنین 
حالی  در  این  بودند،  عنوان کرده  اوباش«  و 
از دالیلی چون حمل ونقل  است که منتقدان 
و شرایط نگهداری غیراستاندارد این حیوانات 
را  به کشور  غیربومی  ورود گونه های  و  گفته 
باغ  این  مدیر  شرفی،  علیرضا  نقد کرده اند. 
خریداری کرده  هلند  از  را  وحش، گورخرها 
اجازه  نبود  در  اما  بود  آورده  بلغارستان  به  و 
بلغارستان  در  ماه   ۹ حیوانات  این  ترخیص، 
ماندند تا اینکه باالخره اردیبهشت ماه به مرز 
بازرگان در ترکیه رسیدند. با این همه به گفته 
این  ایران  امور گمرکی گمرک  معاون فنی و 
امکان  و  بوده  سفارش  ثبت  فاقد  حیوانات 
اظهار به گمرک جهت انجام تشریفات گمرکی 
را نداشته اند و در نهایت »طی هماهنگی های 
صورت گرفته« مجوز خروج داده شده و »هر 
سه گورخر در هنگام ترخیص سالم بوده اند«. 
اشاره به سالم بودن گورخر در حالی است که 
مسئول باغ وحش صفادشت اعالم کرده است 
که گورخر نر، مرده به باغ وحش رسیده است.

 محیط زیست تهران: 
حیوان بی حال بود

ظهر دیروز منابع آگاه به »پیام ما« خبر دادند 
باغ وحش صفادشت تلف  که دومین گورخر 
شده است. محمد کرمی، رئیس اداره نظارت 
استان  زیست  محیط  وحش  حیات  امور  بر 
می گوید:  خبر  این  تایید  با  تلف شدن  تهران 
»کارشناسان ما صبح سه شنبه از این مجموعه 
بازدید داشتند تا وضعیت این حیوانات و شیوه 
به  بررسی کنند،  را  قرنطینه  در  آنها  نگهداری 
خصوص که یکی از آنها در هفته های گذشته 
تلف شده بود. اما آنها اعالم کردند که یکی از 
گورخرها ضعیف تر از دیگری بوده است. از قضا 
من هم هفته پیش بازدیدی از این حیوانات 
در قرنطینه داشتم و در آن زمان هم یکی از 
آنها بی حال بود. اما دیروز بعد از پایان بازدید 
و بازگشت کارشناسان، با مرکز تماس گرفتند و 
خبر دادند که همان حیوان تلف شده است.« او 
با بیان این جزئیات می گوید حاال باید باز هم 
منتظر بررسی نمونه برداری و  نظر دامپزشکی 
بود. تنها ماده گورخر بازمانده هم فعال باید تا 
در صورت  تا  باشد  قرنطینه  در  روز  حدود 2۰ 
مساعد بودن شرایط سالمتی اش به بخش قابل 

بازدید مجموعه منتقل شود.
باغ وحش  مدیر  با  برای گفت وگو  پیگیری ها 

پست  آخرین  نمی دهد.  نتیجه  صفادشت 
گورخرهای  درباره  مجموعه  این  اینستاگرام 
وارداتی به یک هفته پیش برمی گردد که نوشته 
ماده گورخرها که هر دو حدود نه ماه کنار گورخر 
نر بوده اند هر دو آبستن اند. »از آنجا که آوردن 
دردسرهای  و  فراوان  مشکالت  با  گونه  این 
زیاد بوده، این اتفاق تقریبا ناشدنی بود. چون 
گورخر عامل انتقال چند نوع بیماری خطرناک 
واگیردار است و انتقال آن از هر کشوری ممکن 
نیست و با آزمایشاتی که سازمان دامپزشکی 
ایران ورودشان را تایید می کردند، فقط از مبدا 
همه کرمی  این  با  می شد.«  امکان پذیر  اروپا 
ما هم گفته اند،  به  را  »این موضوع  می گوید: 
حتی در بازدیدی که داشتیم باز هم اعالم کردند 
اما شاید فقط از روی ظاهر گفته اند. چون هیچ 
اثبات کند  مدرک و سندی نشان نداده اند که 
حیوان جنین دارد. باید اسکن انجام دهند و 

این موضوع مشخص شود.«

 ابهاماتی درباره دالیل مرگ گورخرها و 
شکایت از باغ وحش صفادشت

صفادشت  وحش  باغ  رئیس  که  حالی  در 
پیش تر در گفت وگو با صداوسیما دلیل مرگ 
یک گورخر را »حمله کارتن خواب ها و اراذل و 
اوباش« در گمرک بازرگان عنوان کرده بود، در 
هفته های گذشته فیلمی منتشر شد که شرفی، 

مدیر باغ وحش را در حال آزار این حیوان با ترکه 
نشان می داد. رئیس اداره نظارت بر امور حیات 
وحش محیط زیست استان تهران می گوید: 
وحش  باغ  مدیر  معتقدیم  همچنان  »ما 
صفادشت رفتاری غیرکارشناسی داشته. برای 
هدایت گورخرهای آفریقایی به داخل مجموعه 
باید از چشم بند استفاده می شد، نه ترکه. این 
عمومی  اذهان  تشویش  باعث  برخورد  نوع 
است.«پیش از این  نیز در اردیبهشت ۹۸ یکی 
از سه زرافه ای که با تبلیغات بسیار از آفریقا به 
این باغ وحش وارد کرده بودند، تلف شده است. 
دی ماه همان سال هم یکی از سه ببر این باغ 
وحش تلف شد؛ ببری که چند ماه پیش از آن، 
از باغ وحش مشهد خریداری شده بود و قرار 
بود از صفادشت به باغ وحش بابلسر فروخته 
شود. کرمی حاال خبر می دهد که این موارد در 
شرفی،  از سوی  حیوان  آزار  فیلم  انتشار  کنار 
باعث شکایت از این مجموعه شده است. او 
می گوید: »با توجه به فیلمی که منتشر شده 
و مدیر باغ وحش را در حال کتک زدن گورخر 
نشان می دهد، از مجموعه صفادشت به دادگاه 
شهر صفادشت مالرد شکایتی تنظیم کردیم و 
حاال در زمان مقرر رئیس مجموعه باید در دادگاه 
حاضر شود و توضیحات الزم را ارائه دهد. عالوه 
بر این موضوع شکایت به تلفات پیشین این 

مجموعه در یکی دو سال گذشته هم مربوط 
است. باید دید نتیجه بررسی قضایی درباره باغ 

وحش صفادشت چه خواهد بود.«
ویدیوی  فیلم،  این  گسترده  انتشار  از  پیش 
دیگری منتشر شد که نشان می داد سه گورخر 
افراد  از  گروهی  بین  در  سرگردان  آفریقایی 
ایستاده اند و یکی از آنها داخل جوی آب افتاده 
و پای چپش آسیب دیده و یکی از حاضران به 
شدت به سر و گردن گورخر می کوبد و تالش 
دارد به زور حیوان را از داخل جوی خارج کند.
از سوی دیگر در یکی از فیلم هایی که باغ وحش 
برای توجیه این اتفاقات منتشر کرده، رئیس 
مجموعه توضیح می دهد که حیوانات را از هلند 
دلیل  به  را  آنها  شده  ناچار  و  خریداری کرده 
نبود اجازه ترخیص، برای ۹ ماه در بلغارستان 
نگهداری کند و حیوانات در طول مدت نگهداری 
شده اند.  دچار  »سو تغذیه«  به  بلغارستان  در 
تمامی این موارد سرنخ هایی از دالیل مرگ این 
حیوانات است اما در عین حال اظهارات مختلف 
ابهامات درباره این موضوع را بیشتر کرده است. 
این ها همه در حالی است که اسناد واردات این 
حیوانات نیز نشان می دهد، مجوز ورود آنها 6 

ماه پیش باطل شده است.

دلیل مرگ حیوانات صفادشت هنوز 
معلوم نیست

آفریقایی که  نر  تلف شدن گورخر  علت  هنوز 
هفته پیش بعد از ورود به کشور تلف شد معلوم 
»نمونه برداری های  می گوید:   کرمی  نیست. 
است  شده  انجام  آفریقایی  نر  گورخر  از  الزم 
استان  دامپزشکی  اداره کل  جواب  منتظر  و 
هستیم. هنوز نظر قطعی در مورد تلف شدن 
این حیوان بدون اعالم نظر دامپزشکی امکان 
دفتر  مدیرکل  منتظمی،  شهاب الدین  ندارد.« 
حفاظت و نظارت حیات وحش نیز در روزهای 
گذشته هم اظهار نظری مشابه داشت و گفت: 
»علت مرگ گورخر آفریقایی در دست بررسی 
است.« باغ وحش صفادشت که خود را تنها 
باغ وحش حامی حیات وحش معرفی می کند 
پس مرگ اولین گورخر در جوابیه ای اعالم کرده 
وحش  باغ   دامپزشکی  تیم  »بررسی  بود که 
مشخص کرد که علت مرگ استرس بیش از 
حد و ایجاد عفونت داخلی حین انتقال و وقفه 
بدون دلیل در گمرک بازرگان  بوده است.« با 
وجود این اظهارات اما رئیس اداره نظارت بر امور 
حیات وحش محیط زیست استان تهران دالیل 
مطرح شده را رد می کند و می گوید: »شاید آنها 
بر اساس بررسی های بالینی چنین دالیلی را 
مطرح کرده اند، یعنی صرفا نشانه هایی ظاهری 
دیده اند و از استرس و عفونت گفته اند. اما به 
طور رسمی نمی توان هیچ دلیلی را درباره مرگ 
این حیوانات مطرح کرد. مرجع اصلی سازمان 
و  نداده  جوابیه ای  هنوز  است که  دامپزشکی 
نکرده.  اعالم  را  این حیوانات  تلف شدن  علت 
البته در این مدت ما بارها از آنها خواسته ایم 
زودتر نتایج را بگویند اما نمی دانیم چرا این همه 
طول کشیده.«سازمان محیط زیست در روزهای 
تا زمانی که مصادیق جرم  گذشته اعالم کرده 
باغ وحش صفادشت و نحوه ادامه فعالیت آن 
مشخص نشود، مجوز جدیدی نخواهد گرفت. 
تمام  بعد  باغ وحش  این  فعالیت  سرنوشت 
حاشیه های رخ داده هنوز روشن نیست. کرمی 
می گوید:  »ما اقدامات قانونی و حقوقی را درباره 
فعالیت ها و حوادث باغ وحش صفادشت انجام 
داده ایم و گزارشات را به سازمان متبوع داده ایم. 
نتیجه  و  دامپزشکی  نظر  منتظر  فقط  و  فقط 

بررسی و کالبدگشایی ها هستیم.« 

دو هفته پس از مرگ یکی از سه گورخر آفریقایی وارداتی، دومین گورخر هم تلف شد

شکایتمحیطزیستازباغوحشصفادشت
 محیط زیست استان تهران: به دلیل انتشار فیلمی از آزار گورخرها از سوی مدیر  باغ وحش و سابقه تلفات حیوانات

از باغ وحش صفادشت شکایت کردیم

فرمانده یگان حفاظت منابع 
طبیعی کهگیلویه و بویراحمد در 
آتش سوزی دهدشت آسیب دید

ادامه نبرد با آتش
آب  منطقه گچ  گذشته  روز  دو  ما|  |پیام 
انار دهدشت در کهگیلویه و بویراحمد هم 
و کوه  استان  این  در  باشت  منطقه  مانند 
اکیپ  شد.  حریق  طعمه  فارس  در  رستم 
اطفای  برای  که  دهدشت  طبیعی  منابع 
بود  رفته  آنجا  به  باشت  منطقه  در  حریق 
حریق  اطفاء  از  پس  ساعت   ۷ فاصله  به 
مشغول  و  آمدند  دهدشت  به  باشت  در 
خاموش کردن آتش شدند. گرمای هوا و 
شدت آتش اما سبب شد حسن جهان آرا، 
طبیعی  منابع  حفاظت  یگان  فرمانده 
فشار  افت  دچار  بویراحمد  و  کهگیلویه 
شدید و خطر حمله قلبی شود و در بخشی 
دهانش  از  کف  که  حالی  در  مسیر  از 
به  اداری  راننده  بیفتد.  زمین  بر  می آمد 
اثر گرمازدگی  بر  را دید که  او  اتفاقی  طور 
بر زمین افتاده و به سرعت به هالل احمر 
و اورژانس جاده ای خبر داد و او پس از 

شد. منتقل  دهدشت  به  اولیه  مداوای 
محیط  شبکه های  دبیر  سجادیان،  امید 
زیست و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد 
که در جریان این اتفاق قرار دارد به »پیام 
ما« می گوید که اکنون حال جهان آرا خوب 
و  نیامده  پیش  برایش  مشکلی  و  است 
شده  مهار  هم  دهدشت  منطقه  در  آتش 
است. او می گوید: »هنوز از میزان خسارت 
اطالع  آتش سوزی  دلیل  و  منطقه  این 
دقیقی در دست نیست و به غیر از جهان آرا 
هم تاکنون مصدوم دیگری در این منطقه 
می دانیم  که  همانطور  اما  نداشته ایم. 
بیشترین دلیل آتش سوزی در این مناطق 

است.« انسانی  فعالیت های  گرمسیری 
دلیل  به  امسال  سجادیان  گفته  به 
بارش،  کمبود  و  گسترده  خشکسالی 
آتش سوزی ها در اردیبهشت ماه آغاز شدند. 
این در حالی است که در سال های گذشته 
از اواخر خرداد شاهد گسترش آتش سوزی 
ماه  یک  »در  بوده ایم.  زاگرس  مناطق  در 
حفاظت شده  مناطق  در  حتی  گذشته 
این  و  بودیم  آتش سوزی  شاهد  هم  دنا 
ایجاد  منطقه  برای  را  فراوانی  نگرانی های 
کرده است. اما در منطقه دهدشت به دلیل 
این  به  از سویی  و  بیشتر  نیروهای  وجود 
دلیل که منطقه جنگل کمتری دارد و بیشتر 

شد.« مهار  زودتر  آتش  است  مرتعی 
این فعال محیط زیست همچنین می گوید 
دهدشت سال هاست به دلیل وجود درختان 
در  بادام کاری  مختلف  طرح های  و  بادام 
از سوی  و  تلقی می شود  مهم  منطقه  این 
دیگر هم نیروهای حفاظت در این منطقه 
بیشتر از سایر مناطق هستند. با این همه 
این مناطق هم زیاد  موارد آتش سوزی در 

است. شده 
آتش سوزی در دهدشت در دو روز گذشته 
در حالی مهار شده است که هفته گذشته 
هم منطقه باشت در کهگیلویه و بویراحمد 
روز  چهار  مدت  به  و  شد  آتش  اسیر 

داشت. ادامه  آن  در  آتش سوزی 
بحران کهگیلویه  مدیرکل  محمدی،  محمد 
حریق  اطفای  از  دیروز  بویراحمد  و 
و  خبرداد  باشت  شهرستان  جنگلهای 
از  هکتار   3۰۰ به  آتش سوزی  این  گفت 
شهرستان  مرتعی  و  جنگلی  عرصه های 
بر  عالوه  است.  زده  خسارت  باشت 
گذشته  روزهای  در  باشت،  جنگل های 
طعمه  هم  فارس  در  رستم  کوه  منطقه 
از  بعد  هم  آتش سوزی  این  و  حریق شد 
این  جنگل های  و  مراتع  سوزاندن  روز  دو 

شد. مهار  منطقه 

5 استان در شرایط 
بحرانی آتش سوزی

سازمان  جنگل  امور  معاون  جانشین 
ضمن  آبخیزداری کشور  و  مراتع  جنگل ها، 
اشاره به انتشار نقشه پیش بینی حریق در 
جنگل ها و مراتع گفت: »پنج استان به  لحاظ 
ریسک باالی وقوع آتش در شرایط بحرانی 

هستند.«
رضا بیانی به ایسنا گفت: » نقشه پیش بینی 
حریق در جنگل ها و مراتع کشور با جزییات 
منتشر شده و در اختیار استان ها قرار گرفته 
است. به عنوان نمونه پیش بینی کرده ایم که 
اواخر  از  از استان کردستان  در بخش هایی 
خرداد تا اواسط تیر ماه آتش سوزی داشته 

باشیم.«
از نقاط  ادامه داد: »درحال  حاضر برخی  او 
به لحاظ  بحرانی  شرایط  در  زاگرس  منطقه 
از جمله  ریسک باالی وقوع آتش هستند. 
این مناطق می توان به بخشی از استان های 
به ویژه  فارس  بویراحمد،  و  کهگیلویه 
قسمت های جنوبی آن، کردستان، لرستان، 
ایالم به ویژه مناطق شمالی آن و منطقه کبیر 
عراق  موج گرمایی کشور  اولین  - که  کوه 
ایالم می شود -  استان  وارد  منطقه  این  از 

کرد.« اشاره 

باغ وحش صفادشت که خود 
را تنها مجموعه حامی حیات 
وحش معرفی می کند پس 

مرگ اولین گورخر در جوابیه ای 
استرس بیش از حد و ایجاد 
عفونت داخلی حین انتقال را 

دلیل این تلفات اعالم کرده بود 
اما رئیس اداره نظارت بر امور 

حیات وحش دالیل مطرح شده 
را رد می کند و می گوید: مرجع 

اصلی سازمان دامپزشکی است 
که هنوز جوابیه ای نداده است

آبدهی رودخانه های خوزستان 
نسبت به شرایط نرمال 4۱ 

درصد کاهش داشته که 
بیشترین آن در کرخه و دز 

است. اکنون حجم ذخیره سد 
دز ۵۵ درصد، سد مارون 3۵ 

درصد و سد جره ۵2 درصد 
کمتر از شرایط نرمال است

دو هفته پس از مرگ یکی از گورخرهای وارداتی به باغ وحش صفادشت مالرد، دیروز گورخر آفریقایی دوم هم تلف شد. با این اتفاق از 
مجموعه دو ماده گورخر و یک گورخر نر که این مجموعه از هلند به کشور وارد کرده بود، فقط یک گورخر ماده باقی مانده که گفته مسئوالن 
این مجموعه آبستن است. حاال با مرگ دومین گورخر و انتشار فیلمی از آزار این حیوانات از سوی مدیر مجموعه، اداره محیط زیست 
استان تهران به »پیام ما« خبر داده که بابت آزار حیوانات، مرگ گورخرها و تلفات پیشین این مجموعه، از این باغ وحش صفادشت 

شکایت کرده است.

کارشناسان ما صبح سه شنبه 
از این مجموعه بازدید داشتند 

تا وضعیت این حیوانات و 
شیوه نگهداری آنها در قرنطینه 

را بررسی کنند. اما یکی از 
گورخرها ضعیف تر از دیگری 

بود. من هم هفته پیش 
بازدیدی از این حیوانات در 

قرنطینه داشتم و در آن زمان 
هم یکی از آنها بی حال بود. 

دیروز بعد از پایان بازدید تماس 
گرفتند و خبر دادند که همان 

گورخر تلف شده است
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مدیر برنامه ریزی منابع آب مخازن سدها و 
خوزستان  برق  و  آب  سازمان  رودخانه های 
با اشاره به شکسته شدن رکورد خشکسالی 
»آبدهی  گفت:  دز  و  رودخانه های کرخه  در 
شرایط  به  نسبت  خوزستان  رودخانه های 
نرمال 4۱ درصد کاهش داشته که بیشترین 
شریفی  است.«علی  دز  و  کرخه  در  آن 
به مخازن سدهای  آورد رودخانه ها  مجموع 
 ۱۱.۹ تاکنون  آبی  سال  ابتدای  از  را  استان 
به  نسبت  عنوان کرد که  مترمکعب  میلیارد 
شرایط  به  نسبت  و  پارسال  مشابه  مدت 
به  است.  داشته  کاهش  درصد   4۱ نرمال 
به سدهای  آورد  آبی گذشته  او، سال  گفته 
استان در حدود 2۰ میلیارد مترمکعب بوده 
بوده  نرمال  سال های  برابر  تقریبا  شرایط  و 
است.شریفی به ایرنا گفت: »با خشکسالی 
و  دز  حوضه های  در  ویژه  به  بی سابقه ای 
رکوردهای  تمام  که  هستیم  مواجه  کرخه 
۵۰ سال گذشته را شکسته است و امسال 
را در رتبه نخست خشکسالی قرار می دهد، 
به طوری که آورد این 2 حوضه در فروردین 
 ۸۰ نرمال  به سال های  نسبت  اردیبهشت  و 
به  اشاره  با  است.«او  داشته  درصد کاهش 
کاهش آورد رودخانه های خوزستان در تمام 
حوضه  »آورد  داد:  توضیح  آبی،  حوضه های 
کرخه نسبت به پارسال ۵6 درصد و نسبت 

نشان  کاهش  درصد   46 نرمال  شرایط  به 
پارسال  به  نسبت  دز  حوضه  آورد  می دهد، 
۵۰ درصد و نسبت به شرایط نرمال ۵۱ درصد 
کاهش داشته، آورد حوضه کارون نسبت به 
پارسال 2۹ درصد و نسبت به شرایط نرمال 
مارون  حوضه  آورد  دارد،  درصد کاهش   3۱
به  نسبت  و  درصد   ۱2 پارسال  به  نسبت 
و  داشته  درصد کاهش   3۷ نرمال  شرایط 
آورد حوضه جره نسبت به پارسال 2۷ درصد 
و نسبت به شرایط نرمال ۵۱ درصد کاهش 

می دهد.« نشان 

کاهش 5۲ درصدی ذخیره سدها
سازمان  آب  منابع  برنامه ریزی  مدیر 
دی  از  اینکه  بیان  با  خوزستان  برق  و  آب 
در  موثری  بارندگی  تاکنون  پارسال  ماه 
حوضه های آبی استان اتفاق نیفتاده است، 
استان  سدهای  مخازن  مفید  حجم  گفت: 
در حال حاضر ۵.6 میلیارد مترمکعب است 
که نسبت به پارسال 4۹ درصد و نسبت به 
نشان  کاهش  درصد   ۵2 نرمال  سال های 

می دهد.
او حجم ذخیره سدهای استان را در شرایط 
و  عنوان کرد  مترمکعب  میلیارد   ۱3 نرمال 
میلیارد   ۵.6 حاضر  حال  در  داشت:  اظهار 
مترمکعب آب در مخازن سدها ذخیره شده 
و ۵۸ درصد از مخازن سدهای استان معادل 

میلیارد مترمکعب خالی است.  ۷.6
سدها  مفید  حجم  اینکه  بیان  با  شریفی 
به  نسبت  و  درصد   4۹ پارسال  به  نسبت 
داشته  کاهش  درصد   ۵2 نرمال  شرایط 
است، افزود: بیشترین آبگیری در سدهای 
میلیارد  سه  اکنون  که  بوده  کارون  حوضه 
حالیست  در  این  دارند،  ذخیره  مترمکعب 
در  حوضه  این  سدهای  ذخیره  حجم  که 
بوده که  میلیارد مترمکعب  نرمال 6  شرایط 
است.او  داشته  کاهش  درصد   42 امسال 
اضافه کرد: کمترین آبگیری نیز در سد کرخه 
با ۱.۱ میلیارد مترمکعب است که نسبت به 
حجم ذخیره این سد در شرایط نرمال، ۷۰ 
اکنون حجم  او،  دارد.به گفته  درصد کاهش 
 3۵ مارون  سد  درصد،   ۵۵ دز  سد  ذخیره 
درصد و سد جره ۵2 درصد کمتر از شرایط 

است. نرمال 

کشت شلتوک ممنوع شد
برنج  ممنوعیت کشت  از  همچنین  شریفی 
در همه حوضه های آبی خوزستان بر اساس 
مصوبه جلسه ۱2 اردیبهشت ماه ستاد بحران 
تابستان  در  او  گفت:  داد.  خبر  استانداری 
امسال ممنوعیت کشت فصلی در هیچکدام 
اما  داشت،  نخواهیم  آبی  حوضه های  از 
اعمال  حوضه ها  همه  در  محدودیت کشت 
می شود و سطح زیر کشت مشابه سال های 

حجم  افزود:  بود.شریفی  نخواهد  نرمال 
می یابد  اختصاص  برای کشاورزی  آبی که 
به ویژه در حوضه های دز و کرخه، حداقلی 
طبق  از حوضه ها  کدام  هر  و سهمیه  است 
جهاد  کشاورزی،  صنفی  انجمن   توافق 
است. شده  تعیین  تعاونی ها  و  کشاورزی 

طبق  سدها  خروجی  اینکه  بیان  با  او 
و  تنظیم  استانداری  مصوبه  و  برنامه ریزی 
به ارگان های مرتبط ابالغ شده است، اضافه 
کرد: بر اساس توافقات با استانداری و جهاد 
کشاورزی و متناسب با کشت های مصوب، 
احجام آب اختصاصی در هر حوضه مشخص 
شده است که سهمیه کشاورزی )کشت های 
میلیارد   3.4 شیالت(  و  فصلی  دائم، 
مترمکعب خواهد بود و مقرر شده است که 
بین مصرف کنندگان  را  آن  جهاد کشاورزی 
توزیع کند.شریفی ادامه داد: در حال حاضر 
ثانیه،  بر  مترمکعب   ۷۵ دز  سد  خروجی 
ثانیه،  بر  خروجی سد کرخه ۵۵ مترمکعب 
خروجی سد گتوند 22۰ مترمکعب بر ثانیه و 
دبی کارون در مقطع اهواز نیز 22۰ مترمکعب 
بر ثانیه است.او با اشاره به رهاسازی آب از 
سد مارون برای نخیالت شادگان بر اساس 
بیان کرد:  هفته گذشته،  از  مصوب  سهمیه 
اکنون  مارون  سد  خروجی  دلیل  همین  به 
۷۰ مترمکعب است که پس از انجام برنامه 
عادالنه  تامین  برای  که  موجی  رهاسازی 
 ۱۰ به  دوباره  شده،  اجرا  حوضه  این  در  آب 

بازمی گردد. ثانیه  بر  مترمکعب 

سهمیه محیط زیست در برنامه ریزی آب
این مقام مسئول در ادامه گفت: برنامه ریزی 
شرب،  آب  تامین  اولویت  با  آب  منابع 
شده  انجام  کشاورزی  و  زیست  محیط 

برای  مسیر  در  الزم  کنترل های  تمام  و 
انجام  غیرمجاز  برداشت های  از  جلوگیری 
می شود.او افزود: سهمیه محیط زیست در 
برنامه ریزی منابع آب لحاظ شده اما کاهش 
آب  برداشت های  دلیل  به  سهمیه  این 
کشاورزی در طول مسیر است که خواسته 
این  از  جلوگیری  زیست  محیط  کل  اداره 
توجه  با  اضافه کرد:  برداشت هاست.شریفی 
حوضه  در  آب کشاورزی  برداشت  اینکه  به 
کرخه هنوز آغاز نشده، حدود 2۰ مترمکعب 
وارد  رودخانه  این  انشعابات  از  آب  ثانیه  بر 
تاالب هورالعظیم می شود.او در مورد تامین 
رودخانه  از  شادگان  تاالب  حقابه  نشدن 
 ۵( گذشته  پاییز  در  داشت:  اظهار  جراحی، 
تا ۱۰ آذر ۹۹( سیالبی رخ داد و 3۰۰ میلیون 
شد.به  شادگان  تاالب  وارد  آب  مترمکعب 
اقدامات  رودخانه کرخه  در حوضه  او،  گفته 
برای کشت های  آب  برنامه ریزی  و  سازه ای 
برای  نیز  تمهیداتی  و  انجام  پایین دست 
تامین آب شرب روستاها پیش بینی شده 
است، اما کمبود آب برای گاومیش داران در 
است. جهاد کشاورزی  مسئولیت های  حوزه 

شریفی گفت: در برنامه ریزی منابع آب باید 
گرفته  نظر  در  آینده  پاییز  اوایل  و  تابستان 
شود، زیرا معموال تا آذر ماه بارندگی موثری 
که  حالی  در  داشت  نخواهیم  حوضه ها  در 
تابستانه  کشت های  آبی  نیاز  و  شرب  آب 
تا آبان ماه باید پیش بینی و تامین شود.

او افزود: طبق مصوبه استانداری خوزستان 
برای  نیز  سدها  مخازن  احتیاطی  ذخیره 
به  شده  برنامه ریزی  پایین دست  مصارف 
این معنی که حداکثر ریسک را برای تامین 
به  نیاز آبی پایین دست و خسارت حداقلی 

پذیرفتیم. آنها 

مدیر برنامه ریزی منابع آب سدهای خوزستان

 خشکسالی حوضه های دز و کرخه
رکورد نیم قرن پیش را شکست

آب

| روزنامه نگار |
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باعث شد سراغ  چه دلیلی 
بروید؟ دیوانه  وگان  ترجمه 

حقوق  زمینه  در  محتوا  به  نیاز  احساس 
حیوانات و سبک زندگی مورد نیاز جهان 
تالش  وگان  هر  معمول  طور  به  امروز. 
و تخصص   توانایی ها  به  توجه  با  می کند 
و  اهداف شخصی  سمت  به  خود، گامی 
این کتاب  ترجمه  بردارد.  خود  اجتماعی 
فراهم  من  برای  فرصتی  چنین  هم 
به  می توانست  آن که  ضمن  می ساخت؛ 
هم  خودم  نظری  دیدگاه های  تکمیل 

کند. کمک 

نزد  اهمیتی  این کتاب چه 
وگان ها دارد؟

باشد،  که  صورت  هر  به  محتوا  تولید 
می کند.  روشن  را  اندیشه  فضای 
هم  آرا  تضارب  و  اختالف نظرها  حتی 
از  یکی  همواره  کند.  کمک  می تواند 
را  وگانیسم  جنبش  جذابیت های 
یا  اجتماعی  رهبر  یک  از  بودن  بی نیاز 
وگان ها  گویا  دانسته ام.  مانیفست 
تمام  با  و  و خط  مشی  راهنما  یک  بدون 
چارچوب های  به  شخصی،  تفاوت های 
نیرویی  انگار  رسیده اند.  مشابهی  فکری 
در  را  آن  غریزه  یا  وجدان  مانند  درونی 
چنین  می کند.  راهنمایی  مسیر  این 

حل  زمینه  می توانند  صرفا  کتاب هایی 
سازند،  فراهم  را  اختالف نظرها  برخی 
برخی سواالت باقی مانده را جواب دهند 
شده  بدیهی انگاشته  جواب های  برخی  و 

بکشند. چالش  به  را 

به نظر می رسد باب تورس 
افراد  معیار قضاوت خود درباره 

را بر اساس وگان بودن یا نبودن 
با او هم نظرید؟ آیا شما  گذاشته 

تمرکز کتاب بر حیوانات است نه قضاوت 
ماهیت  دلیل  به  انسان  اما  انسان ها. 
تعامل  جز  به  چاره ای  خود  اجتماعی 
است  کوشیده  تورس  ندارد.  دیگران  با 
مسالمت آمیز  راهکارهایی  امکان  حد  تا 
پیدا کند  پیرامون  جهان  با  تعامل  برای 
دلیل  )به  بودن  ادامه دار  بر  عالوه  که 
حفاظت از سالمت روان و پویایی روابط 
اجتماعی( به احقاق حقوق حیوانات هم 
نیستم  معتقد  حال،  این  با  کند.  کمک 
می کند.  قضاوت  را  افراد  تورس،  که 
برای  مصداق آن، توصیه  و راهکارهایش 
زندگی  شریک  با  مسالمت آمیز  زندگی 

است. غیروگان 

به  می گویند  معموال  وگان ها 
عادالنه تری  زندگی  دنبال 

هستند و این عدالت را در حمایت 

نظر  به  از حقوق حیوانات می بینند 
شما می توان گفت که وگان ها 

به کسانی که درباره حقوق  نسبت 
زنان،  کودکان ، کارگران و ... 

بهتری  انسان های  می کنند  فعالیت 
دارند؟  اخالقی تری  زندگی  و  هستند 

در کتاب به نظر می رسد تورس با 
دیگران  درباره  مبنایی  چنین 

می کند صحبت 
عدالت خواهان  مقایسه  و  ارزش گذاری 
سخن  من،  نظر  به  نمی دانم.  درست  را 
اولویت  پزشکی که  در  بقراط  به  منسوب 
تعمیم  قابل  است،  نرساندن  آسیب  در 
بحث  که  زمانی  است.  زندگی  کل  به 
حقوق و اخالق می شود، احتماال هر عضو 
جامعه در گام نخست باید از آسیب زدن 
و تجاوز به حقوق دیگران امتناع کند، در 
برخیزد  از حقوق خود  به دفاع  گام دوم 
دیگران  حقوق  از  دفاع  به  نهایت  در  و 

بپردازد. ناآگاهان(  یا  )ضعفا 
تورس(  جمله  )از  وگان ها  تفاوت  تنها   
حیوانات  است که  این  در  غیروگان ها  با 
و  می آورند  »دیگران«  دایره  در  هم  را 
قائل  آزادی  و  زندگی  حق  برایشان 

. هستند
تمام  اجتماعی،  فعالیت  نظر  از 

عدالت خواهان در حال کمک به ساختن 
هستند.  اخالقی تر  و  عادالنه تر  جامعه ای 
و  می گیرند  عهده  بر  مسئولیتی  یک  هر 
فعالیت های  و  دیدگاه ها  حال،  عین  در 
به  به یکدیگر نزدیک شود.  آنها می تواند 
این معنا که وگان بودن بدون احترام به 
حقوق حقوق، کودکان، کارگران و ... معنا 
این  حقوق  از  دفاع  یا  احترام  و  ندارد 
وگان  به  پایانی  مرحله  در  هم  گروه ها 

می خورد. گره  بودن 
پا  زیر  و  گروه  یک  حقوق  از  دفاع   
با ماهیت  گذاشتن حقوق گروهی دیگر، 
نهایت  در  و  دارد  منافات  عدالت خواهی 
سمتی  به  اخالق مدارها  و  عدالت خواهان 
از  دفاع  در  هم  اگر  می کنند که  حرکت 
هم  را  آن  نمی کنند،  تالش  کسی  حق 

نمی کنند. ضایع 

به  به نظر شما گاهی وگان ها 
به  واسطه حفظ حقوق حیوانات 

برخی  سواستفاده  برای  موضوعی 
این  به  نمی شوند؟  تبدیل  گروه ها 

برای  افراد  یا  معنا که برخی صنایع 
از  افراد دیگری  یا  تخطئه شرکت 

کنند؟ سواستفاده  آنها 
متاسفانه سواستفاده از تمام دغدغه های 
از  بسیاری  دارد.  امکان  عدالت خواهی 
سبزشویی  دنبال  به  افراد  یا  شرکت ها 
موسسات  پشت   ... و  پولشویی  و 
می شوند.  مخفی  خیریه  و  غیرانتفاعی 
آگاهی و روحیه مطالبه گری،  افزایش  با 
باید امید داشت که عدالت خواهی یا هر 
و  بمانند  باقی  غیرانتفاعی هدف  فعالیت 
وسیله سودجویی نباشند. در هر صورت، 
می خواهد  را  خود  راهکار  مشکلی  چنین 

و نمی توان صورت مسأله را پاک کرد.

این کتاب   فکر می کنید چقدر 
به وگان شدن دیگران یا ترغیب 
برای وگان شدن کمک می کند؟ آنها 

فقط  محتوایی  هر  ترغیب،  نظر  از 
می تواند سواالتی در ذهن مخاطب خود 
خود  به  بستگی  آن  بقیه  و  کند  ایجاد 
این  کردن،  کمک  نظر  از  اما  دارد.  او 
کتاب به دلیل جمع بندی نظریات حقوق 
راهکارهای  کردن  اضافه  و  حیوانات 
زندگی،  مختلف  حوزه های  در  کاربردی 
مخاطب  گام به گام،  راهنمای  یک  مثل 
انتخاب های  اجتماعی،  روابط  در  را  خود 
خریدهای  حتی  و  سالمت  روزانه، 

می کند. کمک  غیر غذایی 

در کتاب بارها و بارها تالش 
شده تا با توصیف غذایی که در 

آن گوشت وجود دارد مخاطب به 
چالش کشیده شود،  حال فرض 
یا  کنیم یک حامی حقوق کودک 

ادبیات کتابی  با همین  زنان 
توصیف  صرف  می کنید  فکر  بنویسد 

وگان شدن  به  چنین صحنه هایی 
می شود؟ منجر  افراد 

خشونت های  نمایش  درباره  تصمیم گیری 
از بزرگترین چالش های  پشت پرده، یکی 
بین  تضاد  نوعی  به  است.  وگان ها 
است.  مصلحت اندیشی  یا  حق خواهی 
در  مصالحه  یا  مصلحت اندیشی  شاید 
داشته  بهتری  نتیجه  موارد  از  بسیاری 
باشد اما کار سیاستمداران و تاجران است. 
اغلب  دگراندیشان  و  متفکران  از  بسیاری 
یا  مصلحت اندیشی  و  دارند  تمرکز  حق  بر 
است،  بهتر  اینکه کدام  نمی کنند.  مصالحه 
بحث  باید  و  باشد  بی جواب  سوالی  شاید 

نمایش  در  ایرادی  کلی،  طور  به  اما  شود. 
نمی بینم.  آگاهی بخشی  و  حقیقت 

از نظر عدالت خواهی و اخالق مداری، به نظر 
می رسد که چاره ای به جز اولویت دادن به 
تصور  نیست.  مصلحت  مقابل  در  حقیقت 
غیروگان ها  از  بسیاری  است که  این  من 
اعتقاد  اولویت بندی  این  به  عمل  در  هم 

دارند. 
معدوم سازی  کلیپ های  گذشته،  سال 
از  بسیاری  توسط  یک روزه  جوجه های 
غیروگان ها منتشر شد؛ همینطور انیمیشن 
چند  حیوان آزاری های  یا  رالف«  »نجات 
سال اخیر. اخبار و فیلم های کودک آزاری 
یا تضییع حقوق زنان نیز به همین شکل 

است.  شده  منتشر  جامعه  در 
به عبارت دیگر، هر فرد عدالت خواه )فارغ 
انتشار  هنگام  نبودنش(  یا  بودن  وگان  از 
این اخبار یا محتواها ابتدا با خود به این 
قربانیان  حقوق  که  است  رسیده  نتیجه 
آرامش  به  نسبت  بیشتری  اولویت 
یا  حقوق  این  از  دفاع  و  دارد  مخاطب 
به  مشابه،  اتفاقات  وقوع  از  پیشگیری 
نیست.  ممکن  روشنگری  طریق  از  جز 
محکوم  را  داستان  راوی  هم  هیچکس 
روزنامه نگاران  مانند  و گروه هایی  نمی کند 
در  نقش آفرینی هایشان  همین  دلیل  به 
احترام هستند. روشنگری است که مورد 

اگر داستان مشکلی نداشته باشد، روایت 
دانست.  نادرست  نمی توان  هم  را  آن 
دیوارها،  حیوانات،  حقوق  زمینه  در  اما 
باعث  چشم پوشیدن ها  و  مخفی کاری ها 

شده اند.  موجود  وضع  ادامه 
اگر هم فردی قصد استفاده از محصوالت 
با  می کند که  حکم  منطق  دارد،  حیوانی 
باشد.  پرده  پشت  حقایق  از  آگاهی 
اگر  است که  درونی  قاضی  یک  وجدان 
بداند،  منصفانه  یا  عادالنه  را  داستانی 
پاسخ  هم  باز  نمی دهد.  آزار  را  صاحبش 
در کور کردن وجدان یا متهم ساختن آن 

. نیست

 تورس در این کتاب هم به 
تاخته  سینگر  پیتر  به  تندی 

رویه صفر  این  نمی کنید  است ، فکر 
و صدی که تورس دارد در نهایت به 

نمی کند؟ کمکی  وگان ها 
اخالق،  بحث  در  که  می رسد  نظر  به 
پیتر  ندارد.  معنایی  چندان  نسبیت 
سینگر استثناهایی برای حقوق حیوانات 
خود  زندگی  در  هم  ما  و  می شود  قائل 
عنوان  به  می کنیم.  رفتار  او  مثل  معموال 
می دانیم،  ناپسند  را  حیوان آزاری  مثال، 
مگر آنکه حیوان خوشمزه ای باشد یا در 

باشیم. تعطیالت 
را  دیگر  حوزه های  در  نگاه  همین  اما   
است  بعید  مثال  نمی دانیم.  معقول 
من  بگوید  زنان،  حقوق  فعال  یک 
زن ستیز  سفر  در  یا  تعطیل  روزهای 
آوردن،  اگر  و  اما  با  همچنین  هستم. 
شاید  نمی کنیم.  توجیه  را  کودک آزاری 
باز  را  تورس  و  سینگر  رویکرد  تفاوت 
مصلحت  تقابل  از  مصداقی  بتوانیم  هم 
حقوق  در  سینگر  بازگردانیم.  حقیقت  و 
مصلحت اندیشی  وگانیسم  و  حیوانات 
در  قاطع تر  معیارهایی  تورس  و  می کند 
حق  نادیده گرفتن  تورس  می گیرد.  نظر 
زندگی حیوانات را فقط زمان »ضرورت« 
داروهایی  به  نیاز  مثل  می داند؛  مجاز 
حیوانی  تست  بدون  نمونه های  هنوز  که 
آنها  به  فرد  زندگی  و  نیست  موجود  آنها 

است. وابسته 

کاخ  در  تاریخی ترین  که  عالی«  »باب 
گلستان است، با حضور وزیر میراث فرهنگی، 

شد. باز  دستی  صنایع  و  گردشگری 
شرقی  دِر  عالی«  »باب  ایسنا،  گزارش  به 
کاخ گلستان است که با ارگ سلطنتی تهران 
است که  6۰ سال  از  بیشتر  و  بوده  هم سن 
بسته مانده.  نخستین بار سال ۱3۸۹ وعده 
خیابان  از  کاخ،  شرقی  ورودی  بازگشایی 
آن  بدتعهدی ها  که  شد  داده  ناصرخسرو 
بازگشایی  با  انداخت.  تاخیر  به  امروز  تا  را 
این در، دسترسی به کاخ گلستان از خیابان 
ناصرخسرو و بازار تهران امکان پذیر می شود.

کاخ  جهانی  مجموعه  مدیر  امامی،  آفرین 
این  بازگشایی  »برای  است:  گلستان گفته 
شده  پاک سازی  عالی«  »باب  نمای  در، 
آویخته  ناصرخسرو  خیابان  سمت  پرده  و 
شده و برای در امان ماندن نما از فضوالت 
سیستم  شده،  فراهم  ساختاری  پرندگان، 
و  شده  ایجاد  الکترونیکی  بلیت فروشی 
افتاده  کار  به  نیز  شمس العماره  ساعت 

است.«
کاخ  شرقی  در  بازگشایی  با  او،  گفته  به 
گلستان، در جنوب غربی همچنان به فعالیت 

نمی شود. بسته  و  می دهد  ادامه  خود 
میراث فرهنگی،  وزیر  مونسان،  علی اصغر 
گردشگری و  صنایع دستی پس از افتتاح 

موزه  جهانی  روز  با  همزمان  عالی که  باب 
 ٢٨ سه شنبه  میراث فرهنگی،  هفته  آغاز  و 
»کاخ  گفت:  شد،  انجام  اردیبهشت ماه 
گلستان یکی از مراکز مهم بازدید گردشگران 
شهروند  یک  عنوان  به  است.  خارجی 
این جا چرا  مهم  دِر  بود  برام سوال  همیشه 
و  شد  انجام  بازدیدی  است.  مانده  بسته 
این  بودن  بسته  خاطر  به  شدیم  متوجه 
نمی شود،  بازدید  کاخ  از  بخش هایی  از  در، 

داشت.« وجود  هم  مشکالتی 
حتما  در  این  »بازگشایی  کرد:  اضافه  او 
موجب رونق بیشتر مجموعه می شود. بعد از 
ورود از این در، به باغ صفوی دسترسی پیدا 

می کنیم. ان شا هللا با باز شدن باب عالی کل 
مجموعه در دسترس قرار می گیرد.«

مونسان درباره هزینه مرمت و گشایش باب 
نیم میلیارد  و  عالی هم گفت: »حدود یک 
شده  خرج  باب  این  مرمت  برای  تومان 
البته کاخ گلستان به عنوان مجموعه  است. 
دارد.« نگهداری  برای  ثابتی  بودجه  جهانی، 
واگذاری  به  اشاره  با  میراث فرهنگی  وزیر 
خصوصی  بخش  به  تاریخی  بناهای  برخی 
محدودی که  بودجه  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
داریم یک سری از بناهای تاریخی که فاخر 
تا  شدند  واگذار  بخش خصوصی  به  نبودند 

باشد. فاخر  بناهای  روی  ما  تمرکز 

مترجم کتاب »وگان دیوانه«، در گفت وگو با »پیام ما« از توجه به حقوق حیوانات می گوید

حقزندگیوآزادیبرایهمه
 با افزایش آگاهی و روحیه مطالبه گری، باید امید داشت که عدالت خواهی یا هر فعالیت غیرانتفاعی هدف باقی بمانند 
و وسیله سودجویی نباشند
اگر فردی قصد استفاده از محصوالت حیوانی دارد، منطق حکم می کند که با آگاهی از حقایق پشت پرده باشد

همزمان با روز جهانی موزه

قدیمی ترین درِ کاخ گلستان باز شد

جهانگیری آیین نامه 
پاسداری از میراث فرهنگی 
ناملموس شهرها را ابالغ کرد

معاون اول رئیس جمهوری آیین نامه پاسداری 
از میراث فرهنگی ناملموس شهرها و روستاها 
شهرداری ها  اسالمی،  شوراهای  مشارکت  با 
پایگاه  گزارش  به  کرد.  ابالغ  را  دهیاری ها  و 
امضای  با  دولت،  هیات  دفتر  اطالع رسانی 
از  پاسداری  آیین نامه  جهانگیری  اسحاق 
روستاها  و  شهرها  ناملموس  میراث فرهنگی 
و  شهرداری ها  اسالمی،  شوراهای  مشارکت  با 
جلسه  در  وزیران  هیات  شد.  ابالغ  دهیاری ها 
بیست و دوم اردیبهشت ۱4۰۰ به پیشنهاد وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و در 
راستای معرفی، ترویج و آموزش میراث فرهنگی 
از  بیشتر  هرچه  حمایت  ناملموس)معنوی(، 
این میراث در قالب قوانین و مقررات کشور و 
نیز تقویت ظرفیت کارگروه ملی میراث فرهنگی 
میراث فرهنگی،  وزارت  پیشنهاد  با  ناملموس، 
تصویب  بر  مبنی  دستی  صنایع  و  گردشگری 
آیین نامه پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس 
شهرها و روستاها با مشارکت شوراهای اسالمی، 
شهرداری ها و دهیاری ها موافقت کرد.  براساس 
موظف  میراث فرهنگی  وزارت  آیین نامه،  این 
است با همکاری دستگاه های عضو کارگروه ملی 
میراث فرهنگی ناملموس نسبت به برنامه ریزی، 
ارائه ساز و کار اجرایی، تصویب الگوی مشارکت، 
نظارت، پایش و روزآمدسازی آن از طریق کارگروه 
فوق اقدام کند. همچنین دستگاه های اجرایی 
موظفند ادارات و نهادهای تابعه خود را در سطح 
استانی با هدف معرفی و ترویج میراث فرهنگی 
ناملموس فعال کرده و اقدامات الزم را با همکاری 
و نظارت وزارت میراث فرهنگی به انجام برسانند. 
عالوه بر این در راستای بومی سازی مشارکت و 
تقسیم کار محلی بین دستگاه ها با هدف معرفی 
سطح  در  ناملموس  میراث فرهنگی  ترویج  و 
شهرستانی، وزارت مزبور موظف است با همکاری 
وزارت کشور و دیگر دستگاه های عضو کارگروه 
میراث  از  پاسداری  در  مشارکت  ملی، کارگروه 
ناملموس شهرها و روستاها را به ریاست فرماندار 
شهرستان مربوطه و بدون توسعه ساختار اداری 
تشکیل دهد. این کارگروه انجام وظایفی چون 
شناسایی، برنامه ریزی و هماهنگی برای برگزاری 
آیین های سنتی، هنرهای نمایشی و مراسم ویژه 
مراکزی  اختصاص  ناملموس،  میراث فرهنگی 
برای حمایت، ترویج و توسعه مهارت های مرتبط 
با صنایع دستی سنتی، حمایت از استادکاران 
میراث فرهنگی  حامالن  و  سنتی  هنرهای 
ناملموس )گنجینه های زنده بشری( و ... را بر 

دارد. عهده 

حال مروارید کرج 
خوب  می شود؟

مدیرکل میراث فرهنگی البرز با بیان اینکه برای 
و  اصلی  اجناس  از  باید  مروارید  مرمت کاخ 
»وقتی  داد:  توضیح  شود،  استفاده  اورجینال 
به یک  این کاخ  اتاق های  از  یکی  پرده  خرید 
میلیارد تومان نیاز دارد، قطعًا هزینه مرمت کلی 
آن بسیار باال تمام می شود.« فریدون محمدی 
با اشاره به اینکه در حال حاضر حفظ و نگهداری 
عهده  به  مروارید  از فضای سبز مجموعه کاخ 
شهرداری است، به ایسنا گفت: »از چند سال 
نگهداری  مشترکی،  تفاهم نامه  طبق  پیش، 
عهده  به  مجموعه  این  هکتاری  فضای ۱2۰  از 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج 
گذاشته شده است. با تقسیم کار صورت گرفته، 
میراث فرهنگی هم طبق وظیفه ذاتی، از بنای این 

کاخ حفظ و نگهداری می کند.«
او توضیح داد: »اخیرًا مذاکره ای با شهرداری کرج 
جهت ایجاد امکان بازدید عمومی از فضای سبز 
کاخ مروارید صورت گرفته ولی هنوز به نتیجه 
کامل نرسیده است.« محمدی در پاسخ به اینکه 
آیا برنامه ریزی برای بازدید مردم از بنای این کاخ 
هم صورت گرفته، گفت: »با توجه به آسیبی که 
بنای این مجموعه دیده و نیاز ضروری به ادامه 
مرمت ها، هنوز امکان بازدید عمومی از ساختمان 
کاخ وجود ندارد.« به گفته محمدی شهرداری 
کرج پیشنهاد مرمت بنای کاخ مروارید را هم 
مطرح کرده که باید مورد بررسی قرار بگیرد و 
در صورت فراهم بودن شرایط و امکانات الزم، 
عملیاتی شود. او توضیح داد: »واگذاری کل بنای 
کاخ مروارید به شهرداری در کنار نیاز به احراز 
شرایط و امکانات الزم، منوط به موافقت وزارت 
میراث فرهنگی است.« او همچنین گفت: »ما به 
دنبال این هستیم که کاخ مروارید به یک موزه 
مجهز با امکان بازدید عمومی تبدیل شود و اینکه 
شهرداری، بخش خصوصی و یا میراث فرهنگی 
این زمینه را ایجاد کند جزء حواشی این هدف 
قرار دارد. البته در صورت واگذاری این مجموعه 
صد  نظارت   شهرداری،  یا  بخش خصوصی  به 
درصدی میراث فرهنگی در خصوص نحوه حفظ، 
نگهداری و مرمت کاخ متوقف نمی شود و ادامه 

خواهد داشت.«
حدود  اخیر  سال های  »طی  افزود:  محمدی   
ضروری  مرمت  برای  تومان  میلیارد  شش 
برآورد  با  این کاخ هزینه شده.  از  بخش هایی 
هزینه ای که سال گذشته انجام شده بود، مرمت 
بنای این کاخ به بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار 
نیاز داشت ولی با احتساب تورم امسال، مرمت 

آن به اعتبار بیشتری نیاز دارد.«

تصمیم گیری درباره نمایش 
خشونت های پشت پرده، یکی 
از بزرگترین چالش های وگان ها 
است. به نوعی تضاد بین 
حق خواهی یا مصلحت اندیشی 
است. شاید مصلحت اندیشی 
یا مصالحه در بسیاری از موارد 
نتیجه بهتری داشته باشد اما 
کار سیاستمداران و تاجران 
است. بسیاری از متفکران و 
دگراندیشان اغلب بر حق تمرکز 
دارند و مصلحت اندیشی یا 
مصالحه نمی کنند

»وگان دیوانه: وگان بودن در جهان غیروگان« عنوان جدیدترین اثر ترجمه شده از باب تورس استادیار جامعه شناسی دانشگاه سنت 
الرنس در کانتون و جنا تورس است. او در این کتاب بیش از وجوه محیط  زیستی، به ابعاد اخالق وگان بودن پرداخته است. تورس در این 
کتاب بارها تاکید می کند وگان بودن به معنای ریاضت کشیدن نیست، بلکه سبکی از زندگی است که بر پایه حقوق برابر همه زیستمندان 

قرار دارد. در این رابطه با مهدی نیکویی، مترجم این کتاب درباره مباحثی که تورس در کتاب مطرح کرده گفت وگو کردیم.

| مترجم |

| مهدی نیکویی |

محوطه

امیدواریم کاخ شهربانی در 
میدان مشق به موزه ملی 
ایران واگذار شود تا آن را به 
آثار هخامنشی تا ساسانی 
اختصاص دهیم. بخشی 
از ساختمان کتابخانه ملی 
نیز به موزه واگذار می شود 
تا اسناد باستان شناسی به 
نمایش بگذاریم

ابالغ  به  میراث فرهنگی  وزارت  اعتراض 
مصوبه لنج ها، منتفی شدن واگذاری حمام 
رایزنی  و  خصوصی  بخش  به  شیخ بهایی 
برای اختصاص کاخ شهربانی به موزه ملی از 
موضوعات مطرح شده در نشست روز جهانی 

بود. موزه ها 
به گزارش مهر، محمدحسن طالبیان، معاون 
میراث فرهنگی کشور در نشست خبری هفته 
میراث فرهنگی و روز جهانی موزه ها که ظهر 
دیروز در محوطه باز مجموعه کاخ گلستان 
لنج های  امحای  مصوبه  درباره  شد  برگزار 
سنتی و ثبت جهانی دانش دریانوردی در 
سازمان میراث گفت: »ما نسبت به ابالغیه 
این مصوبه که به تازگی انجام شده است 
اعتراض کردیم و گفته ایم که شما باید تعریف 
کنیم تعریفتان از لنج سنتی چیست؟ چون 
اگر منظورشان از لنج سنتی، لنج های فرسوده 
باشد یک بحث است و بحث  و غیر ایمن 
دیگر درباره حفظ دانش دریانوردی و حفاظت 
از لنج های قدیمی است. قرار شده که در این 
باره جلساتی برگزار کنیم. چون این پرونده در 
فهرست جهانی به ثبت رسیده است و این 
موضوع خطری برای آن محسوب می شود.«
کارگر،  محمدرضا  نشست  این  ادامه  در 
مدیرکل امور موزه های کشور گفت: »در سال 
۹۸ موزه های کشور حدود ۱۰۰ میلیارد تومان 
می کردیم که  پیش بینی  داشته اند.  درآمد 

این میزان در سال ۹۹ بیش از 2۰۰ میلیارد 
تومان باشد و در سال ۱4۰۰ به 4۰۰ میلیارد 
تومان برسد. ما به برخی از موزه های بخش 
خصوصی کمک بالعوض کردیم. برخی 2۵ 

میلیون و برخی هم ۸۰ میلیون گرفتند.«
ایران  ملی  موزه  رئیس  نوکنده،  جبرئیل 
محل  در  دیپلماسی  موزه  ایجاد  درباره  نیز 
ساختمان وزارت خارجه گفت: »طرح توسعه 
موزه ملی ایران مصوبه هیئت دولت را داشته 
است. هفته پیش با نمایندگان دستگاه های 
دیگر و مدیرکل امور موزه ها به دفتر معاون 
امیدواریم کاخ  و  رفتیم  رئیس جمهور  اول 
ملی  موزه  به  مشق  میدان  در  شهربانی 
ایران واگذار شود تا آن را به آثار هخامنشی 
از  بخشی  دهیم.  اختصاص  ساسانی  تا 
ساختمان کتابخانه ملی نیز به موزه واگذار 
می شود تا اسناد باستان شناسی به نمایش 
بگذاریم. به نظر می رسید که در این جلسه 

بودند.« موافق  همه 
او ادامه داد: »امیدوارم در سال ۱4۰۰، تهران 
در مکانی مناسب جدا از طرح توسعه موزه 
ملی زمین 2۵ هکتاری را برای ساخت یک 
موزه مدرن اختصاص دهد. مانند موزه مدرن 
قطر یا موزه جدید لوور. در سال ۱3۱2 آندره 
نامه زده بود که  گدار هم به اصغر حکمت 
چنین موزه ای نیاز ۱۰ ساله کشور را تامین 

می کند.«

در نشست خبری روز جهانی موزه ها مطرح شد

اختصاص کاخ شهربانی به موزه ملی
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| روزنامه نگار |

| فاطمه باباخانی |
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گفت وگو با مدیرعامل انجمن اهداء عضو ایرانیان

دراهدایعضوپارتیبازینداریم
اگر اطالعات غلط در یک برنامه تلویزیونی یا فیلم به مردم داده شود باور جامعه در این رابطه خراب می شود و تمام 

تالش ما در زمینه فرهنگ سازی در این سال ها از بین می رود

اگر خانواده کسی نداند که 
نظر او در مورد خودش چه 

بوده، طبق آمار تنها 4۸ درصد 
احتمال دارد که با اهدا اعضا 

فرد موافقت کنند. اما اگر بدانند 
خود فرد تمایل داشته که بعد از 
فوت او اعضا حیاتی اش را اهدا 

کند، در لحظه تصمیم گیری 
آرزوی او را برآورده می کنند

اسپانیا که در حوزه اهدای عضو 
رتبه اول دنیا را دارد، بیشترین 
تالش را برای فرهنگ سازی در 
زمینه آگاهی مردم انجام داده 
است. مردم اسپانیا همان قدر 
که فوتبال را می شناسند و در 

مورد آن اطالعات دارند، در مورد 
مفهوم مرگ مغزی و اهدای 

عضو هم آگاهی دارند

| مديرعامل انجمن 
اهدای عضو ايرانيان |

  | کتایون نجفی زاده |
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دبیر کل سازمان جهانی بهداشت :

به رغم واکسیناسیون، 
تا پایان همه گیری راه 
طوالنی در پیش داریم 

بهداشت  جهانی  سازمان  کل  دبیر 
اقدامات  رغم  به  کرد:  تاکید   )WHO(
هنوز  واکسیناسیون  برای  گرفته  صورت 
مسیر  کووید-۱۹  همه گیری  پایان  تا 
آدهانوم  تدروس  داریم.  پیش  در  طوالنی 
علیه  واکسیناسیون  آغاز  وجود  با  گفت: 
در  ابتال  موارد  کاهش  و  کروناویروس 
کووید-۱۹  همه گیری  کشورها،  از  برخی 
ابتال  جهانی  موارد  است.  نشده  تمام  هنوز 
برای  کووید-۱۹  بیماری  از  ناشی  فوت  و 
دومین هفته متوالی در جهان کاهش پیدا 
هند  جمله  از  کشورها  از  برخی  اما  کرده 
هستند.  مواجه  آمار  افزایش  با  همچنان 
میزان  باالترین  با  کشورها  از  بسیاری  در 
که  شکل گرفته  تفکر  این  واکسیناسیون، 
که  حالی  در  است  شده  تمام  همه گیری 
موارد  از  عظیمی  موج  با  کشورها  برخی 
از  اوضاع در بسیاری  روبه رو هستند.  ابتال 
کشورها همچنان بسیار نگران کننده است. 
تا پایان همه گیری فاصله بسیاری داریم و 
تا بیماری در همه کشورها تمام نشود، در 

یافت. نخواهد  پایان  کجا  هیچ 
خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
همه گیری  آغاز  زمان  از  یونایتدپرس، 
بیش از ۱64 میلیون نفر در جهان به کرونا 
ویروس آلوده شده و بیش از 3.4 میلیون 
جان  بیماری کووید-۱۹  به  ابتال  اثر  بر  نفر 

داده اند. دست  از  را  خود 

وزیر نیرو:

نگران تامین آب 
آشامیدنی هستیم 

 ۱4۰۰ تابستان  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر 
اخیر  دهه  پنج  در  سال    خشک ترین 
خواهد بود، گفت: نگران اوج بار و تامین 
است  امید  که  هستیم  آشامیدنی  آب 
اجرایی  در  و  دولتی  دستگاه های   همه 
ورزند. اهتمام  انرژی  مصرف  صرفه جویی 
گفت:  اردکانیان   تسنیم،  رضا  به گزارش 
دستگاه های  همه  پیشاپیش  است  امید 
صرفه جویی  در  کشور  اجرایی  و  دولتی 
نیز  و مردم  بوده  انرژی، پیش رو  مصرف 
خانگی  ویژه  به  مختلف  بخش های  در 
ایفا  زمینه  این  در  را  خود  نقش  و  سهم 
برنامه هایی  مجموع  است  امید  کنند . 
تابستان  در  بار  اوج  مدیریت  برای  که 
آشامیدنی  آب  تامین  برای  همچنین  و 
تدارک  سال  این  در  مطمئن  و  کافی 
با  به ویژه  همگی  حمایت  با  شده  دیده 
برسد.  ثمر  به  مردم  همکاری  و  همراهی 
از  همکاری  و  پشتیبانی  همه گونه  دولت 
هم  جاری  هفته  و  داشته  را  طرح ها  این 
وزارت  و  نیرو  وزارت  مشترک  پیشنهاد 
کشور و سازمان برنامه و بودجه به منظور 
تومان  میلیارد   32۰۰ از  بیش  اختصاص 
فوری  آب رسانی  طرح های  برای  منابع 
در  تنش  تحت  مناطق  در  اضطراری  و 
هیئت  تصویب  به  استان های کشور  همه 

رسید. وزیران 

دستور وزارت بهداشت 
برای منع اطالع رسانی 
درباره واردات واکسن 

کرونا 
دستور  از  هالل احمر  جمعیت  دبیرکل 
بر ممنوعیت  بهداشت مبنی  رسمی وزارت 
در  هالل احمر  توسط  اطالع رسانی  هرگونه 
داد.  خبر  واکسن کرونا  واردات  خصوص 
قوسیان  حسن  محمد  مهر  گزارش  به 
در  هالل احمر  جمعیت  دبیرکل  مقدم 
محموله  این  آیا  سوال که  این  به  پاسخ 
واکسن توسط هالل احمر تهیه شده است 
به  بهداشت  وزارت  اخیرًا  گفت:  خیر  یا 
است که  اعالم کرده  ما  به  صورت کتبی 
در  اطالع رسانی  منبع  تنها  پس  این  از 
بهداشت  وزارت  واکسن  واردات  خصوص 

است.
در  نمی توانیم  دیگر  ما  دلیل  همین  به   
را  خبری  یا  کرده  نظر  اظهار  باره  این 
خودمان  توسط  واکسن  واردات  درباره 
توسط  اخبار  تمامی  بلکه  کنیم  منتشر 

می شود. منتشر  خانه  وزارت 
بازی های  وارد  نمی خواهد  هالل احمر 
دیگر  یا  ما  ندارد  تفاوتی  شود.  سیاسی 
تمام  چرا که  وارد کنیم  را  واکسن  نهادها 
واکسن  تهیه  دنبال  به  دولتی  نهادهای 

هستند. کشور  مردم  برای 

طی مصوبه ای که ستاد ساماندهی مرغ صادر 
کار  انجام  حق  بسته بندی  شرکت های  کرد 
با پیگیری ها  البته در روزهای اخیر  نداشتند. 
با 2۰۰ ُتن،  در نهایت این مجوز صادر شد که 
کار خود را شروع کنند ولی تا امروز همین 2۰۰ 
تن هم به طور کامل فراهم نشده است. »هیچ 
وقت باورمان نمی شد که مسئولی در کشوری 
نامه بزند و کارخانه ای را تعطیل کند« این جمله 
را مسعود رسولی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی 
صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور 

می گوید.
سردخانه ها  در  ذخیره سازی  »ممنوعیت 
وزیر  که  بود  دستوری  مرغ«  قطعه بندِی  و 
بازار مرغ  بهبود وضعیِت  برای  جهاد کشاورزی 
در  قطعه بندی  دستور،  این  طبق  کرد.  صادر 
همچنین  و  مرغ  بسته بندی  واحدهای  همه  
عرضه مرغ قطعه بندی در سطح اصناف و همه 
مراکز فروش ممنوع شد. همین دستور کافی 
بود تا هزاران کارگِر شرکت های فعال در زمینه 
هرچند  بیکار شوند.  قطعه بندی  و  بسته بندی 
وزارت  بازرگانی  توسعه  معاون  امید گیالنپور، 
جهاد کشاورزی خبر از رفع ممنوعیت قطعه بندی 
مرغ داده است، اما ظاهرا کارگران بسته بندی و 

هستند. »بالتکلیف«  همچنان  قطعه بندی 
مسعود رسولی به ایلنا می گوید: بعد از تعطیلِی 
این شرکت ها حدود 2۵هزار کارگر بیکار شدند 
که اگر خانواده های آن ها را هم حساب کنیم 

می توانیم بگوییم چیزی حدود صد هزار نفر با 
مشکل معیشتی مواجه هستند. تصمیمی که 
در این خصوص گرفته شده، بیشتر پاک کردِن 
صورت مسئله است، در حال حاضر هیچکدام از 
شرکت ها به میزانی که تقاضا برای خرید وجود 
دارد، نمی توانند مرغ تامین کنند. این موضوع 
رسمی،  مراکز  تعطیلِی  با  که  می شود  باعث 
کند.  پیدا  رونق  قطعه بندی  زیرزمینِی  مراکز 
آن ها به هر قیمتی که بخواهند مرغ را می خرند 
و به هر قیمتی هم که بخواهند می فروشند و 
هیچ مجوزی ندارند و هیچکس هم نمی تواند 
جلوی فعالیتشان را بگیرد، از طرفی مشکالِت 
بهداشتی هم دارند. صنایع تبدیلی و تکمیلی 
در هر صنعتی الزم است. تعطیلِی این صنایع 
مثل این است که بگوییم مردم گندم بخرند و 

خودشان نان درست کنند.
شیفت کار  دو  قبال  می گوید: کارگران  رسولی 
می کردند تا بتوانند با اضافه کار زندگی خود را 
بچرخانند. در حال حاضر با توجه به سقفی که 
تعیین کردند، عمال مشکلی حل نشده است. در 
حال حاضر کارگران بالتکلیف هستند. حق بیمه  
همه  2۵هزار کارگر به طور منظم پرداخت شده 
و مشکلی برای دریافت بیمه بیکاری ندارند. اما 
مشکل اینجاست که این کارگران نمی دانند فردا 
چه اتفاقی می افتد و آیا به کار خود برمی گردند 
یا نه و به همین دلیل هم به سراغ دریافت 
مقرری بیمه بیکاری نمی  روند. از طرفی کارگرانی 
که با اضافه کاری و دوشیفت کاری زندگی خود 
را می چرخاندند، چطور می توانند با مقررِی کم 

بیمه بیکاری زندگی کنند؟

 یک نامه زدند و ۲5 هزار کارگر را بیکار کردند
کارگری

استان گیالن کم ترین زاد  و  
ولد کشور و باالترین میانگین 
سنی را دارد و در نقطه مقابل 
در استان خراسان جنوبی با 
جمعیت جوان و زاد و ولد 

بیشتر و تعداد کمتر سالمند 
قرار دارد

در آستانه روز جمعیت مطرح شد:

هشدار وزارت بهداشت درباره روند کاهشی زاد و ولد
و  خانواده  جمعیت،  سالمت  دفتر  مدیرکل 
مدارس وزارت بهداشت ضمن تشریح روند 
موثر  عوامل  و  کشور  در  ولد  و  زاد  کاهشی 
نظر ساختار جمعیتی  از  تاکید کرد:  آن،  در 
به سرعت به سوی مشکل پیش می رویم؛ 
عقالی کشور  و  است  مداخله کوتاه  فرصت 
با هر مرام و مسلکی و در هر خط و جبهه 
سیاسی، راست یا چپ که هستند، باید این 
تالش  آن  رفع  برای  و  کرده  باور  را  موضوع 

کنند.
به گزارش ایسنا سید حامد برکاتی در آستانه 
در  جمعیت  وضعیت  گفت:  جمعیت  روز 
در 4  است.  بوده  چندسال گذشته کاهشی 
سال اخیر روند زاد و ولد در کشور حدود 2۵ 
درصد کاهش داشته است. راهبرد رصد دقیق 
سطوح  در  باروری  نرخ  و  جمعیت  آمایش 
بررسی  برای  استانی و کشوری  دانشگاهی، 
استان  سطح  در  جمعیت  وضعیت  آماری 
تمام  زیرا  است؛  مهم  بسیار  شهرستان  و 
استان های کشور و حتی تمام شهرستان های 
هر استان یک رویه جمعیتی ندارند به عنوان 
مثال استان گیالن کم ترین زاد و ولد کشور 
و باالترین میانگین سنی را دارد و در نقطه 
مقابل در استان خراسان جنوبی با جمعیت 
جوان و زاد و ولد بیشتر و تعداد کمتر سالمند 
استان مثل کلیه  این  در  البته  دارد)که  قرار 
استان های کشور با روند کاهشی زاد و ولدها 

هستیم( مواجه 
برکاتی گفت: اوج سنین باروری در کشور ما 
و بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران 
است،  بانوان  سالگی   3۵ تا   2۰ سنین  در 
هرچند که حدود ۱۷ درصد موالید کشور در 
به هر  اما  باالی 3۵ سال است.  خانم های 
حال اوج باروری خانم های کشور و بیشترین 
میزان فرزندآوری در بین 2۰ تا 3۵ سالگی 
بانوان کشور است. در کنار این موضوع شرایط 
فرهنگی اجتماعی و عوامل اقتصادی نیز از 
تفاسیر  این  با  است.  بوده  برخوردار  تاثیر 
تعداد تولدها کاهش یافت و از یک میلیون 
و ۵۷۰ هزار تولد در سال ۹4 به یک میلیون 
و ۱۹6 هزار تولد در سال ۹۸ و یک میلیون و 

۱2۰ هزار تولد در سال ۹۹  رسیدیم.
عدم  را  جمعیتی  معضالت  از  یکی  برکاتی 
توازن میان اشتغال، تحصیل و فرزندآوری 
بانوان دانست و گفت: خانم ها دوست دارند 
است،  آنها  حق  این  و  تحصیل کنند  و  کار 
فرزندآوری  شرایط  باید  قانون  و  حاکمیت 
دلیل  به  نباید  و  فراهم کند  را  بانوان  برای 
فرزندآوری خانم شغل خود را از دست بدهد 
یا اینطور باشد که مجبور شود بین اشتغال و 
فرزندآوری و یا تحصیل و فرزندآوری یکی را 
انتخاب کند. باید حمایت کافی از خانم های 
در حال تحصیل و شاغل در جهت فرزندآوری 

صورت گیرد.

خانواده سخت  یک  برای  موضوع  این  »باور 
 ICU است که بپذیرد عزیزی که روی تخت
است، و ظاهر او مثل یک بیمار در کماست، 
مانیتورها نشان می دهند که قلبش می تپد و 
فوت کرده  می کشد،  نفس  دستگاه  با کمک 
است، و امید برگشتی برای او وجود ندارد« این 
خانواده ای  عضو  اهدای  مرحله سخت  همان 
است که عزیزی را در اثر مرگ مغزی از دست 
و  ريه  فوق تخصص  نجفی زاده  کتایون  داده، 
مديرعامل انجمن اهدای عضو ايرانيان با بیان 
این جمله در خصوص پذیرش فرهنگ اهدای 
از  بسیاری  »در  می گوید:  »پیام ما«  به  عضو 
مورد  این  در  وسیعی  فرهنگ سازی  کشورها 
اسپانیا که  به طور مثال  صورت گرفته است. 
دارد،  را  دنیا  اول  رتبه  عضو  اهدای  حوزه  در 
بیشترین تالش را برای فرهنگ سازی در زمینه 
آگاهی مردم انجام داده است. مردم اسپانیا 
همان قدر که فوتبال را می شناسند و در مورد 
آن اطالعات دارند، در مورد مفهوم مرگ مغزی 
نشان  آمارها  دارند«  آگاهی  عضو  اهدای  و 
 ۵۰ به  نزدیک  حیاتی  اعضا  دنیا  در  می دهد 
درصد بیمارانی که دچار مرگ مغزی می شوند 
قابلیت اهدا دارد. در بعضی کشورها مثل ایران 
را  تمایل خود  زمان سالمت می تواند  در  فرد 
اعالم  مربوطه  نهادهای  به  عضو  اهدای  برای 
اهداکنندگان  فهرست  در  را  خود  نام  و  کند 
ثبت کند، اما در بعضی کشورها مثل اتریش 
اتریش  در  دارد،  اهدای عضو شرایط دیگری 
اعضا حیاتی همه کسانی که دچار مرگ مغزی 

می شود به نیازمندان پیوند اهدا می شود، مگر 
کسانی که قبل از این اتفاق مخالفت خود را 
از مرگ مغزی  بدنشان پس  اعضا  اهدای  با 
اعالم کرده باشند. آنچه مسلم است پذیرش 
این امر از سوی جامعه نیاز به فرهنگ سازی 
صحیح و در عین حال گسترده دارد، نجفی زاده 
و  اطالع رسانی  بخواهیم  اگر   « است:  معتقد 
آگاه سازی را در لحظه ای که حادثه اتفاق افتاده 
است انجام دهیم، بسیار مشکل است. به این 
دلیل که خانواده دچار بحران شده و عزیزی را 
روی تخت آی سی یو دارد. در چنین شرایطی 
قدرت پذیرش در مورد مسائل علمی در افراد 
بسیار کم است. بنابراین الزم است جامعه قبل 
از آن که در شرایط بحرانی قرار گیرد نسبت به 
این موضوع و ابعاد و اهمیت آن اطالع پیدا 
این  در  اگر زمانی در شرایط تصمیم  تا  کند. 
داشته  آگاهی  آن  مورد  در  گرفت  قرار  رابطه 
باشد و بتواند تصمیم بگیرد«. »مرگ مغزی 
محکوم به ایست قلبی است« این را کتایون 
نجفی زاده می گوید و در ادامه توضیح می دهد 
که در فرد مرگ مغزی به دلیل سمومی که از 
مغز ترشح می شود ایست قلبی در کمتر از دو 
هفته اتفاق می افتد. این جمله از این جهت 
اهمیت دارد که جامعه باید آگاه شود که فردی 
اگر در روز  که دچار مرگ مغزی شده است 
اول که دچار این مسئله می شود، هشت عضو 
قابل اهدا داشته باشد، در روزهای بعدی ممکن 
است با توجه به سمومی که در نتیجه از بین 
دو  منتشر می شود،  بدن  در  بافت مغز  رفتن 

عضو حیاتی قابل اهدا داشته باشد: »اگر یک 
خانواده بگویند که ما اعضا بدن عزیزمان را اهدا 
نمی کنیم مفهوم آن این نیست که بیمارشان به 
زندگی باز می گردد. بلکه مفهوم آن این است 
از بین  ارزشمند عزیزشان در خاک  که اعضا 
خواهد رفت و این یعنی خسران، خسران همه 
جانبه، آنها هم عزیزشان را از دست داده اند و 
هم این فرصت را که یادگارهایی از عزیزشان 
نجات  باعث  و  دارند  نگه  خاکی  روی کره  را 
ثواب  دیگر  بیمار دیگری شوند. مسئله  جان 
جاریه ای است که اتفاق می افتد طبق آیه 32 
دهد  نجات  را  انسانی  هر کس  مائده،  سوره 
مثل این است که همه انسان ها را نجات داده 
باشد. بنابراین اهدای عضو یک موهبت است 
که باعث می شود از دنیا رفتن یک نفر باعث 

نجات جان دیگران شود«
در  فرهنگ سازی  امر  برای  قدم  نخستین 
عضو  اهدای  کارت  دریافت  می تواند  جامعه 
باشد، نجفی زاده می گوید: »اگر خانواده کسی 
نداند که نظر او در مورد خودش چه بوده، طبق 
آمار تنها 4۸ درصد احتمال دارد که با اهدا اعضا 
فرد موافقت کنند. اما اگر بدانند خود فرد تمایل 
او اعضا حیاتی اش را  از فوت  داشته که بعد 
اهدا کند، در لحظه تصمیم گیری آرزوی او را 
است  بهتر  ما  بنابراین همه  برآورده می کنند. 
شفاهی  طور  به  یا  بگیریم  عضو  اهدا  کارت 
مورد  در  نظرمان  که  بگوییم  اطرافیانمان  به 
خودمان چیست، تصمیم گیری برای دیگران 
سخت است، اما تصمیم گیری برای خودمان 

راحت است« ثبت نام و دریافت کارت اهدای 
عضو هم کار سختی نیست، با ارسال کد ملی 
به شماره 3432 در عرض 3۰ ثانیه کارت اهدا 
عضو برای فرد صادر می شود و نام او در سامانه 

ملی اهدای عضو ثبت می شود.
ضروری  عضو  اهدای  زمینه  در  فرهنگ سازی 
است، اما اصول و قواعدی دارد که اگر رعایت 
باشد،  داشته  عکس  نتیجه  می تواند  نشود 
فرهنگ سازی  خصوص  در  نجفی زاده  کتایون 
صحیح در این زمینه می گوید: »یکی از راه ها 
این است که متخصصان حوزه فرهنگ سازی 
این موضوع را دغدغه خود بدانند. خوشبختانه 
این سال ها صورت گرفته  در  خوبی  همکاری 
است، تفاهم نامه ای با وزارت ارشاد و صداوسیما 
داشتیم، از سویی بیش از سیصد هنرمند در 
رشته های مختلف هنری سفیر اهدای عضو و 
عضو کمیته های مختلف انجمن هستند. اما در 
عین حال گاهی هم مسائلی به وجود می آید. 
موضوع بسیار مهم این است که اطالعات غلط 
به مردم داده نشود. مثال اگر فیلم سینمایی 
و  افتاد-  اتفاق  این  اینکه  ساخته شود –کما 
به پارتی بازی در تخصیص عضو بپردازد و در 
داستان فیلم درباره کبد فرد اهدا کننده توسط 
یک دالل که در بیمارستان مسئول بوفه است 
تصمیم گیری شود، اعتماد مردم در این مورد 
خدشه دار می شود. تهیه کننده و کارگردان این دو 
فیلم سینمایی در پاسخ سوال ما که پرسیدیم 
چه تصوری درباره اهدای عضو داشتید؟ گفتند 
روی  را  اعضا  فروش  اطالعیه های  شما  مگر 

دیوارها ندیده اید. باید گفت اطالعیه های روی 
دیوار -که الحمدلله برچیده شده- مربوط به 
فروش اعضا فرد زنده به فرد دیگری است که 
نیازمند پیوند است و در مقابل آن هم مبلغی می 
تواند دریافت  شود. این موضوع کامال با مسئله 
اهدا عضو افراد مرگ مغزی متفاوت است. در 
اهدای عضو افراد مرگ مغزی به هیچ عنوان 
مبلغی بین اهدا کننده و گیرنده رد و بدل نمی شود 
و خانواده گیرنده و اهدا کننده اصال با هم ارتباط 
اینکه  موضوع  این  از  مهم تر  ندارند.  اطالع  و 
تخصیص عضو توسط مسئول تخصیص وزارت 
بهداشت و با اولویت ثبت نام در لیست انتظار و 
با اولویت بدحالی مریض و تطابق بافتی انجام 
می شود و به هیچ عنوان امکان پارتی بازی در 
این پروسه وجود ندارد. اگر اطالعات غلط در 
یک برنامه تلویزیونی یا فیلم به مردم داده شود 
باور جامعه در این رابطه خراب می شود و تمام 
تالش ما در زمینه فرهنگ سازی در این سالها 
با باور غلطی که ایجاد می شود از بین می رود. 
اگر در تلویزیون موضوع با یک روایت غلط نقل 
شود، تصورات غلط در جامعه شکل می گیرد. به 
همین دلیل ما یک پیوست رسانه تهیه کردیم 
و بایدها و نبایدها در این پیوست مطرح و در 
اختیار صدا و سیما قرار گرفته است« یکی از 
می کند  اشاره  آن  به  نجفی زاده  که  مسائلی 
موضوعی است که در رمضان گذشته در یکی از 
برنامه های تلویزیونی مطرح شد و باعث ایجاد 
سوتفاهم هایی در مورد مرگ مغزی شده است: 
»فردی در یکی از برنامه های تلویزیونی در ماه 
رمضان عنوان کرده بود که مرگ مغزی شده و 
بعد زنده شده است. در حالی که در دنیا حتی 
یک مورد مرگ مغزی که به زندگی بازگشته 
باشد گزارش نشده است. فرد در پاسخ ما که 
پرسیدیم چه کسی به شما گفته بود که مرگ 
مغزی شدید و بعد به زندگی بازگشتید؟ گفت به 
خانواده من گفته بودند که اگر من مرگ مغزی 
اهداکنند.  مرا  حیاتی  اعضا  می توانند  شدم، 
را  اینکه ماجرا  برای  و  بازار گرمی  برای  فردی 
را  موضوعی  چنین  دهد،  نشان  انگیز  هیجان 
مطرح می کند و تصورات مردم را خراب می کند. 
ما از مسئوالن برنامه های صدا و سیما و وزارت 
چنین  پخش  اجازه  اصال  داریم  انتظار  ارشاد 
برنامه هایی را ندهند. اگر کسی در یک مصاحبه 
تلویزیونی چنین حرفی زد همان موقع بپرسند 
دقیقا به خانواده تو چه گفته بودند؟ آیا گفته 

بودند شما مرگ مغزی شدید؟«
رسم  به  ایرانیان  عضو  اهدای  انجمن  امسال 
هجده سال گذشته، جشن نفس را با حضور 
خانواده هایی که اعضا عزیزان خود را برای پیوند 
اهدا کرده اند برگزار می کند. امسال این برنامه 
می شود.  برگزار  نفس«  دیار  »ایران  شعار  با 
ایرانیان  عضو  اهدای  انجمن  مدیرعامل 
می گوید: »امیدوارم فرهنگ سازی در این زمینه 
تا جایی در جامعه نهادینه شود که دیگر کسی 
نگوید من در مورد این موضوع چیزی نشنیدم 

و اطالعات نداشتم.
 افرادی هستند که خداوند این فرصت را به 
آنها می دهد که بعد از مرگ قلبشان چند روز 
تپش داشته باشد، تا بتوانند حماسه ساز شوند 
و از دنیا رفتنشان باعث نجات زندگی دیگران 

شود«
نیاز به آشنایی با ابعاد مختلف موضوع اهدای 
عضو و فرهنگ سازی در این رابطه نباید محدود 
به هفته آخر اردیبهشت شود و در طول سال 
اشکال  به  موضوع  این  به  مربوط  اطالعات 
مختلف از طریق رسانه های جمعی مطرح شود 
و تنها در این صورت است که می توان امیدوار 
افراد  که  برسیم  مرحله ای  به  روزی  که  بود 
ضرورت تصمیم درست خود درباره نجات جان 
بیماران دیگر در فقدان عزیز خود را احساس 

کنند.

۳۱ اردیبهشت ۱۳68 بود که آیت هللا خمینی با فتوای خود در زمینه اهدای عضو، مجوز شرعی اهدای عضو افرادی که دچار مرگ مغزی 
شده اند را صادر کردند. به همین مناسبت ۳۱ اردیبهشت ماه، در تقویم ایران با عنوان روز ملی اهدای عضو نام گذاری شده است. به 
همین بهانه برنامه هایی با هدف فرهنگ سازی در این زمینه برگزار می شود، اما مقوله اهدای عضو شرایطی دارد که پذیرش آن در جامعه 

همچنان نیاز به آگاهی در سطح گسترده دارد.
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افقی
از   - توانگر   - شده  برده  بین  از   -  ۱ 
ناخن   از  بخشی   - ایرانی2  سازهای 
آبرو  آبرو،  بی   - كرمانشاه  سوغات   -
و  شالوده   - ندا  حرف   - باخته3 
آسیاب،حرف  مبنا، سنگ  و  پایه  بنیاد، 
هیتلری، حرف نازی ها - باغ حضرت 
شهرت   - مستمری4   - )س(  فاطمه 
تیم شارلوت در NBA - پسوند صفت 
ساز - سمت راست۵ - نت آخر، عدد 

 - ایتالیایی  تایید  کارمندی،  عدد  ماه، 
زیاده گوی - سد خوزستان، سدی در 
تعجب  تعجب،  جنوب كشور6 - حرف 
تکرار   - زنبور  صدای   - زنانه، گشوده 
 -  ۷ بگو  معنی  به   - دوازدهم  حرف 
هادی  جسم  هر  الکتریکی،  هادی 
 - بریان  شاتو  از  اثری   - الکتریسیته 
پسوند آغشتگی۸ - بازجویی، بازپرسی 
- حرف استثنا - ابر رقیق، ماه کارگری۹ 
 - ژاپن   جزایر  از   - بدن  فرمانده   -
گیاهی که از شیره آن کائوچو درست می 

پوست،   - رأس  بدن،  باالی   - کنند۱۰ 
انعقاد  ویتامین   - وارونه  سو   - چابك 
خون، ویتامین جدولی۱۱ - كاخ فرانسه 
بله   - آهو   - نعمت۱2   - رکن  پایه،   -
حروف  از  ششم،  و  سی  سوره  بیگانه، 
وارونه  به   - پهلوان۱3   - قران  مقطعه 
- شتر فربه - پوست قیمتی - صدای 
منقار   - کردن   غلیظ   - گوسفند۱4 
مذهبی،  شهر   - نظر۱۵  نقطه   - کوتاه 
من تبریزی - نمرده، هنوز نمرده، مقابل 
مرده - سایه - گل سرخ، درخت انگور

عمودی
طال،   - آسمان  چراغ  زمین،  قمر   -  ۱
 - زوبین  اندازه،  به   - سیم  همراه 
بزرگتر، رئیس قوم، سرپرست اصطبل2 
- کشور آسیایی، کشوری در قاره کهن 
نافرمانی3  سركشی،   - پادگان   -
 - خورشتی  سبزی   - گاه  مخفف   -
فرعونی4  حجم  هندسی،  ازاشكال 
نمد۵   - ضدیت  پیشوند   - مغازه   -
- پوالد - بیزاری جستن، تنفر، نفرت 
صدمه   - - گمان6  داشتن  و كراهت 
پهلوان   - نشده  باز  كارتن  آسیب،  و 
دروغگو   - تئودولیت۷   - نیرومند   و 
 - وزیر  جمع   - زند  فراوان  غربت  در 
كردن  جابجا   - گدایی    - آشیانه۸ 
اعداد، عدد نخستین،  چیزی - طلیعه 
عدد پیشتاز۹ - همایش علمی، دندانه 
مغازه   - دیوار  سر  برجستگیهای  و  ها 
از دو جنس،  یكی  لباس فروشی۱۰ - 
مذکر، جنس به ظاهر قوی - خورشید 

پنجم -  عالمتاب - خبر چین، ستون 
قلب، سرای محبت۱۱ - درخت تسبیح، 
سهولت و آسانی - نیش زدن زنبور - 
سپاه، گروه، قبیله۱2 - صدای افسوس 
ضمیر  چوپان،  بانگ  نزدیک،  بانگ   -

عربی - یک عامیانه، یك خودمانی - 
شهر بادگیرها، استان کویری۱3 - مهر 
و نگین، پیرایه انگشتر، پایان و عاقبت 
نیلوفر   - عربی  لفظ  به  یوزپلنگ   -
جرب،  بیماری  اگر،  مخفف   - هندی 

کچل۱4 - پیاده شطرنج - چه وقت؟، 
پرنده  دوباره، گشودگی،   - چه کسی؟ 
شكاری۱۵ - همنشین گنده، نام سابق 
كردن،  ضایع   - غذا  بخشش،   - یزد 

كردن تباه 

جدول شماره ۲۰۱۳

پاالیشگاه گاز ایالم برنده جایزه  
مدیریت انرژی شد

این واحد  ایالم گفت:  پاالیش گاز  مدیرعامل شرکت 
صنعتی در بین شرکت کنندگان در ارزیابی ششمین دوره 
جایزه ملی مدیریت انرژی از سوی سازمان مدیریت 
صنعتی مفتخر به دریافت تندیس برنزی سه ستاره 

شد.
شرکت  کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  نوریان  روح هللا 
افزایش  کنار  در  اخیر  در سال های  ایالم  پاالیش گاز 
تولید، در خصوص کاهش شاخص های مصرف انرژی 
اقدامات مهمی را به انجام رساند که در نتیجه آن کاهش 
حدود ۱۸ درصدی شدت مصرف انرژی نسبت به مدت 

مشابه سال قبل بوده است.
شاخص های  شده  انجام  اقدامات  مهم ترین  به  او 
افزود:  و  اشاره کرد  پاالیشگاه  این  در  انرژی  مصرف 
سیستم  نگهداشت  انرژی،  تفصیلی  ممیزی  انجام 
مدیریت انرژی ایزو۵۰۰۰۱،بازرسی فنی موتور خانه های 
شرکت و اخذ گواهینامه ایزو ۱6۰۰۰،انجام بازرسی معیار 
مصرف انرژی پاالیشگاه مطابق استاندارد ۱4۱۵6،خرید 
هیتر های تابشی جهت گرمایش کارگاه مرکزی و کاال 
واحد  نیاز  مورد  متغیر  دور  الکتروموتورهای  خرید  و 
آمین بوده است. مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم 
درام  فلش  گازهای  از  استفاده  همچنین  داد:  ادامه 
برای سوخت زباله سوزهای واحد گوگرد، استفاده ی 
بویلرهای  مصرف  جهت  اتان  سوخت  از  حداکثری 
تولید بخار،تعویض مولکوالرسیو واحد نمزدایی و نصب 
مبدل های آلومینیومی واحد بازیافت اتان تنها بخشی از 
اقدامات انجام شده در راستای کاهش مصرف انرژی 
و کاهش آالینده های زیست محیطی در کنار افزایش 
تولید بوده است. او تصریح کرد: شرکت پاالیش گاز 
ایالم در سال ۱3۹۹ضمن شرکت در ششمین جایزه 
ملی انرژی موفق به دریافت تندیس برنزی سه ستاره 
ارشد مدیریت  “کارشناس  “محمد محمدی  و  گردید 
انرژی این شرکت به عنوان مدیر برتر انرژی در این 

همایش ملی معرفی شد.
علیرضا قاسمی، دبیر اجرایی جایزه ملی مدیریت انرژی 
افزود: پاالیشگاه گاز ایالم در حوزه فرآیندهای انرژی بر 
برنده تندیس برنزی سه ستاره  شده و همچنین مطابق 
روال دبیرخانه جایزه ملی مدیریت انرژی در انتخاب 
مدیران برتر انرژی، محمد محمدی به عنوان مدیر برتر 
انرژی نیز برگزیده شده  است . همچنین دبیر اجرایی 
جایزه ملی مدیریت انرژی طی لوح تقدیری خطاب 
ایالم  پاالیش گاز  مدیرعامل شرکت  نوریان،  دکتر  به 
آورده است ارتقا سطح مدیریت انرژی در آن مجموعه 
راستای  در  انرژی  منابع  از  بهینه  بهره وری  در موضوع 
به  حرکت در جهت سیاست های کلی کشور و توجه 

مسئولیت های اجتماعی قابل تقدیر است. 

محموله جدید واکسن کرونا 
فردا وارد خوزستان می شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: محموله جدید 
واکسن سه شنبه شب یا چهارشنبه صبح  وارد استان 
خوزستان می شود تا بتوانیم کار واکسیناسیون گروه های 

هدف را از سر بگیریم.
فرهاد ابول نژادیان در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: یک 
محموله 2 میلیون و ۵۰۰ هزارتایی واکسن وارد ایران 
شده که پس از تحویل سهمیه استان ازاین محموله ،کار 
واکسیناسیون افراد باالی ۷۰ سال از سرگرفته می شود.

او با اشاره به توقف روند واکسیناسیون دراستان از روز 
یکشنبه هفته جاری به دلیل تمام شدن سهمیه قبلی 
واکسن، افزود: واکسیناسیون افراد ۷۰ تا ۷4 سال را 
تا روز جمعه 3۱ اردیبهشت ماه ادامه خواهیم داد و اگر 
سهمیه واکسن خوبی در اختیار داشتیم واکسیناسیون 
آغاز  آینده  روز شنبه هفته  از  را  تا 6۹ سال  افراد 6۵ 
گفت:  اهواز  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  می کنیم. 
قطعا اگر واکسیناسیون افراد باالی 6۰ سال را با سرعت 
میر  و  مرگ  آمار  دهیم  انجام  خردادماه  در  مناسب 

دراستان به مراتب کاهش می یابد.
در حال حاضر ۱۱۵ هزار نفر در خوزستان واکسینه شده اند 
باالی ۷۰ سال  را سالمندان  تعداد  این  که 46 درصد 

تشکیل می دهند.

براثر  گفت:  شمالی  خراسان  استاندار 
زلزله ۵.۵ ریشتری روز گذشته در برخی 
و  مانه  و  گرمه  جاجرم،  شهرستان های 
سملقان ۱2۱ واحد مسکونی به طور کامل 

شد. تخریب 
با خبرنگار  محمدعلی شجاعی گفت وگو 
ایرنا اظهار داشت: همچنین طبق آمارها 
تاکنون  یک هزار و 2۰۰ واحد مسکونی 
استان  روستایی  مناطق  در  به خصوص 
درصد   ۵۰ تا   2۰ بین  شمالی  خراسان 

شدند. خسارت  دچار 
او اضافه کرد :  با کمک هالل احمر برای 
خانه هایشان  که  زلزله زدگانی  اسکان 
هر  به  حتی کسانی که  و  شد  تخریب 
واحدهای  در  سکونت  امکان  دلیلی 
نداشتند، چادر در  را  مسکونی خودشان 
برای  مشکلی  و  گرفت  قرار  اختیارشان 

خسارت دیدگان  این  موقت  اسکان دهی 
ندارد. وجود  نیز 

استان  بحران  مدیریت  شورای  رئیس 
خراسان شمالی گفت : عالوه بر پیگیری 
بازسازی  به  برای کمک  دریافت غرامت 
خسارت  مسکونی  واحدهای  نوسازی  و 
منابع  محل  از  زلزله   از  ناشی  دیده 
ملی ، از محل بیمه حوادث نیز بخشی 
مسکونی  واحدهای  به  خسارت ها  از 

می شود. جبران  روستاییان 
واحدهای  تمام   : اظهارداشت  شجاعی 
مسکونی روستاییان خسارت دیده ناشی 
تحت  ریال  میلیون   2۵۰ تا سقف  زلزله 
پوشش بیمه حوادث قرار دارد که بخشی 
بیمه  محل شرکت  از  این خسارت ها  از 
را  شرایط  بتوانیم  تا  می شود  جبران  گر 
برای زندگی مردم در خانه هایشان فراهم 

کنیم.
خراسان  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
و  امکانات  تمام  کرد:  تاکید  شمالی 
تجهیزات استان برای کمک به خسارت 
می شود  بسیج  زلزله  از  ناشی  دیدگان 
زمان  کمترین  در  مردم  سرپناه  تا 
ممکن و حتی پیش از فرارسیدن سرما 
خانه های  در  زلزله زدگان  و  ساماندهی 

یابند. اسکان  خود 
تاسیسات  به  خسارت  درمورد  شجاعی 
در  گاز  و  برق  آب،  از  اعم  زیرساختی 
مناطق زلزله زده اظهارداشت : با پیگیری 
به موقع دستگاه های خدمات رسان هم 
اکنون این امکانات در منطقه برقرار است 
منابع  از  بتوانیم  تا  شود  می  تالش  و 
ملی بخشی از این خسارت ها را جبران 
زیرساخت ها  دائمی  مرمت  به  ونسبت 

شود. اقدام 
برای  گفت :  شمالی  خراسان  استاندار 
جبران  برای  ملی  منابع  دریافت 
خسارت های ناشی از زلزله در حال تهیه 
وارده  خسارت های  میزان  از  نهایی  آمار 
این  شدن ،  نهایی  از  پس  و  هستیم 
آمارها در اختیار سازمان مدیریت بحران  
می گیرد. قرار  خسارت ها  جبران  برای 

شجاعی اظهارداشت : با وقوع زمین لرزه 
با حضور به موقع مدیران ستاد مدیریت 
بحران در منطقه ، ساماندهی و مدیریت 
خوبی در منطقه صورت گرفت که منجر به 
برگشت روند عادی به منطقه و پیگیری 

فرایند جبران خسارت ها شد.
عدم  از  خرسندی  ابراز  با  شجاعی 
خسارت جانی ناشی از زمین لرزه ۵.۵ 
استان  در  سنخواست  شهر  در  ریشتری 

ستاد   : خاطرنشان کرد  خراسان شمالی 
زلزله  وقوع  از  پس  بالفاصله  بحران 
اجرایی  دستگاه های  و  شد  تشکیل 
هالل احمر،  جمعیت  جمله  از  مربوطه 
بنیاد مسکن و دانشگاه علوم پزشکی در 

دارند. حضور  منطقه  
قرارگیری  به  توجه  با   : کرد  اضافه  او 
موج  در  خراسان شمالی  استان 
تمام  کرونا  ویروس  همه گیری  چهارم 
هنگام  در  نیز  بهداشتی  پروتکل های 
امداد رسانی به خسارت دیدگان رعایت 
شد و امکانات و تجهیزات بهداشتی الزم 

شد. داده  قرار  مردم  اختیار  در  نیز 
ریشتری   ۵.۵ بزرگی  به  لرزه ای  زمین 
ساعت 3.34 دقیقه بامداد روز دوشنبه 
2۷ اردیبهشت مناطقی از جنوب خراسان 
شمالی و شهر سنخواست و روستاهای 
حدود  گذشت  با  و  لرزاند  را  اطراف 
 2 لرزه،  زمین  نخستین  از  ساعت  پنج 
دیگر  ریشتری   4.2 و   ۵.4 لرزه  زمین 
در  شوقان  و  سنخواست  بخش های  در 

رسید ثبت  به  جاجرم  شهرستان 
لرزه نگاری کشور  مرکز  براساس گزارش 
دانشگاه  ژئوفیزیک  موسسه  به  وابسته 
تهران، از زمان وقوع زلزله ۵.۵ ریشتری 
از 24  بیش  تاکنون  روز دوشنبه  بامداد 
پس لرزه با بزرگی 2.۵ تا بیش از چهار 
جاجرم  و  گرمه  شهرستان های  ریشتر 

است. لرزانده  را  خراسان شمالی 
وقوع پس لرزه ها در خراسان شمالی به 
اصلی  کانون  سنخواست  شهر  خصوص 
برخی  مردم  تا  شد  موجب  لرزه  زمین 
از مناطق شهرستان های گرمه و جاجرم 
از ترس زلزله منازل خود را ترک کردند 
پناه  به خیابان ها و پارک های شهری  و 

آوردند.
لرزه  دیدگاه  از  شمالی  خراسان  استان 
زمین ساختی در زون کپه داغ قرار دارد 
که در این زون گسل های فعال و مهمی 
وجود دارد، این گسل ها برخی مواقع با 
حرکاتی که انجام می دهند موجب وقوع 

لرزه های مخرب می شوند. زمین 

استاندار خراسان شمالی:

۱۲۱ واحد مسکونی بر اثر زلزله تخریب شد

استاندار چهارمحال و بختیاری از اختصاص ۱۸ میلیارد 
بحران کشور  مدیریت  سازمان  سوی  از  اعتبار  تومان 
و  داد  استان خبر  در  آبی  تنش  مدیریت  بحث  برای 
گفت: در حال حاضر پیش بینی می شود نزدیک به ۱۰۰ 
روستا و ۱۰ شهر در تابستان نیاز به آب رسانی با تانکر 

باشند. داشته 
اقبال عباسی در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و 
فرماندهی عملیات پاسخ به بحران چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به اینکه این استان در سال زراعی جاری با 
کاهش نزدیک به 4۰ درصدی بارش مواجه شده است، 
به  را  زیادی  خسارات  بارش  این کاهش  کرد:  اظهار 
بخش کشاورزی در حوزه باغات، زراعت، دام و طیور 

وارد کرده است.
این  همچنین  افزود:  چهارمحال و بختیاری  استاندار 
استان درگیر تنش در حوزه آب شرب است، در حال 

حاضر پیش بینی می شود نزدیک به ۱۰۰ روستا و ۱۰ شهر 
دارای مشکل تنش آبی در تابستان نیاز به آبرسانی با 
تانکر داشته باشند، برای کاهش تاثیرات این موضوع 
در سطح کشور و استان جلسات کارشناسی متعددی 

تشکیل شده است.
او از اختصاص ۱۸ میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان 
مدیریت بحران کشور برای بحث مدیریت تنش آبی در 
چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: اعتبارات خوبی 
توسط  دریافتی  تسهیالت  استمحال  بحث  برای  نیز 
کشاورزان، پرداخت تسهیالت به کشاورزان برای جبران 
از  از خشکسالی و گذر  از خسارت های ناشی  بخشی 
و  آب  تامین  زیرساخت  اجرای  و  بحران خشکسالی 
آب رسانی در نظر گرفته شده است که هنوز سهم استان 

از این اعتبارات مشخص نشده است.
باالی  ارتفاع  اینکه  به  اشاره  با  عباسی 

برای  مزیت  به عنوان یک  عموما  چهارمحال و بختیاری 
اما  گفت:  می رود،  به شمار  چهارمحال و بختیاری  این 
دارد،  به همراه  استان  برای  نیز  را  معایبی  ویژگی  این 
طبق آمارها در چهار دهه گذشته حدود ۱3۰ سیالب در 
این استان گزارش شده است که مجموع خسارات آن 
حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده و این میزان 
خسارت حدود دو برابر اعتبارات عمرانی این استان در 

است. بوده  سال گذشته   4۰ طول 
استاندار چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: در سال 
گذشته حدود 4۰ فقره آتش سوزی در جنگل ها و مراتع 
چهارمحال و بختیاری رخ داد، همچنین نقاط حادثه خیز 
بسیاری از نظر زلزله، ترکیدگی خطوط انتقال نفت، گاز 
و آب در استان وجود دارد، بنابراین مسئوالن باید به 
این نکات در بحث تخصیص اعتبارات مدیریت بحران 

توجه کنند.

 روابط عمومی ذوب آهن اصفهان در شانزدهمین جشنواره روابط عمومی های استان 
اصفهان موفق شد تندیس و رتبه عالی در شش رشته تحقیق و پژوهش، محتوا سازی، 

مسئولیت اجتماعی، اطالع یابی، افکارسنجی و روابط عمومی دیجیتال را کسب کند.
در این آیین که با حضور جمعی از مدیران روابط عمومی سازمان ها و شرکت ها برگزار 
شد، عباس رضایی استاندار اصفهان طی سخنانی به نقش برجسته روابط عمومی در 
سازمان ها اشاره کرد و گفت: وظیفه اصلی روابط عمومی روشنگری، شفاف سازی و 

جلب اعتماد مخاطب است. 
او افزود: دست اندرکاران روابط عمومی باید قدر جایگاه و نقش واالی خود را بدانند و با 

تولید محتوای غنی و صداقت در اطالع رسانی در جامعه امید آفرینی کنند.
استاندار اصفهان گفت: داشتن سواد رسانه ای برای مردم به جهت حفظ آرامش، بسیار 
با اهمیت است و روابط عمومی باید در این راستا فعال تر عمل کند و همچنین از فرصت 

بسیار عالی فضای مجازی برای ارائه خدمات و عملکردها بهره گیری کند.
رضایی در پایان با اشاره به در پیش بودن انتخابات و لزوم مشارکت حداکثری مردم 
گفت: هم اکنون نیازمند همدلی هستیم و باید از حاشیه سازی دوری کنیم و در این 

زمینه روابط عمومی ها نقش ویژه و رسالت بزرگی دارند.

استاندار خبر داد:

اختصاص ۱8 میلیارد تومان به چهارمحال و بختیاری برای مدیریت تنش آبی
رتبه عالی روابط عمومی ذوب آهن  

در جشنواره استان اصفهان

| چهارمحال و بختیاری | | اصفهان |

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

اگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱3۹۹6۰3۱۹۰۰۸۰۰2۸۱۰ 
هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای روح اله جهانگرد فرزند محمود به شماره شناسنامه ۱۰6 
صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 3۷2.6۰ مترمربع از پالک ۷۵6۱ اصلی 
واقع در زرند خیابان امیرکبیر خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف 24
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/2/۱۵- تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱4۰۰/2/2۹

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 بدین وسیله به خانم بتول محمدی حصن فرزند عنایت اله به شماره 
ملی 3۰۹۱۵۱2۷۷۰ ، ساکن کرمان_ شهرک هللا آباد ورثه مرحوم عنایت 
مبلغ  وصول  جهت  رئیسی  زهرا  خانم  ، که  شود  می  ابالغ  حصن،  محمدی  اله 
سند  در  مندرج  مهریه  استناد  به  دولتی  حقوق  بانضمام  ریال   3.2۹۷.۵4۰.۰24
ازدواج شماره 2۱۰۹_ ۱3۷۹/۱۰/26 دفتر ازدواج شماره ۱4۸ زرند علیه شما بعنوان 
احدی از ورثه متعهد اجراییه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه ۹۹۰۰۵22 در 
مامور پست شهرستان   ۱4۰۰/۰۱/۱۰ و طبق گزارش مورخه  اداره تشکیل شده  این 
کرمان، ادرس مخاطب شناسایی نگردیده، عینا اعاده گردیده است و متعهد له نیز 
نامه  آئین   ۱۸ ماده  طبق  بستانکار  به  بنا  لذا  نبوده،  ادرس جدید  معرفی  به  قادر 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی 
می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب 
جریان  اجرائی  عملیات  ننمایید،  اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به  نسبت  می گردد، 

خواهد یافت. م الف ۷۰
حسین توحیدی نیا- مدیر واحد اجرای اسناد رسمی زرند

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ملی  شماره  به  اله  عنایت  فرزند  حصن  محمدی  اکرم  خانم  به  وسیله  بدین   
محمدی  اله  عنایت  مرحوم  ورثه   ،۱۹ روشن  شهید  خیابان  ساکن   ،3۰۸۰۰46۸46
ریال   3.2۹۷.۵4۰.۰24 مبلغ  وصول  جهت  رئیسی  زهرا  خانم  که   ، شود  می  ابالغ  حصن، 
بانضمام حقوق دولتی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 2۱۰۹_ ۱3۷۹/۱۰/26 دفتر 
ازدواج شماره ۱4۸ زرند علیه شما بعنوان احدی از ورثه متعهد اجراییه صادر نموده و پرونده 
 ۱3۹۹/۱2/2۵ مورخه  طبق گزارش  و  شده  تشکیل  اداره  این  در   ۹۹۰۰۵22 به کالسه  اجرائی 
مامور پست شهرستان رفسنجان، ادرس مخاطب شناسایی نگردیده، عینا اعاده گردیده است 
و متعهد له نیز قادر به معرفی ادرس جدید نبوده، لذا بنا به بستانکار طبق ماده ۱۸ آئین نامه 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود 
به  ابالغ محسوب می گردد، نسبت  این آگهی که روز  تاریخ  از  و چنانچه ظرف مدت ده روز 

پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م الف ۷2
حسین توحیدی نیا- مدیر واحد اجرای اسناد رسمی زرند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱3۹۹6۰3۱۹۰۰۸۰۰2۹2۹ 
و ۱4۰۰6۰3۱۹۰۰۸۰۰۰4۹3 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ایمان نخعی سرودانی فرزند عباس 
به شماره شناسنامه 6۱2۹ صادره از زرند فرزند عباس در قسمتی از خانه  به 
مساحت 3۹.۱۵ مترمربع از پالک ۷6۰۱ اصلی واقع در زرند خیابان شهید صدوقی 
کوچه ۱۰ خریداری از مالک رسمی خانم زهرا منجم زاده محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 23
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/2/۱۵-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱4۰۰/2/2۹

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 بدین وسیله به خانم مریم محمدی حصنی فرزند عنایت اله به شماره 
خیابان  شیخ  ده  آباد،  عباس  رفسنجان_  ساکن   ،3۰۹۱4۰۵۷6۱ ملی 
، که  ابالغ می شود  اله محمدی حصن،  عنایت  ورثه مرحوم  شهید غالمحسینی، 
خانم زهرا رئیسی جهت وصول مبلغ 3.2۹۷.۵4۰.۰24 ریال بانضمام حقوق دولتی 
ازدواج  2۱۰۹_ ۱3۷۹/۱۰/26 دفتر  ازدواج شماره  استناد مهریه مندرج در سند  به 
و  نموده  صادر  اجراییه  متعهد  ورثه  از  احدی  بعنوان  شما  علیه  زرند   ۱4۸ شماره 
پرونده اجرائی به کالسه ۹۹۰۰۵22 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخه 
۱3۹۹/2/2۵ مامور پست شهرستان رفسنجان، ادرس مخاطب شناسایی نگردیده، 
عینا اعاده گردیده است و متعهد له نیز قادر به معرفی ادرس جدید نبوده، لذا بنا 
به بستانکار طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از 
از  روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز 
به پرداخت بدهی خود  ابالغ محسوب می گردد، نسبت  این آگهی که روز  تاریخ 

اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م الف ۷۱
حسین توحیدی نیا- مدیر واحد اجرای اسناد رسمی زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

اگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱4۰۰6۰3۱۹۰۰۸۰۰۰2۷2هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد خواجوئی فرزند اکبر به شماره شناسنامه 24۸ صادره از زرند در 
یک باب خانه به مساحت 22۱ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۹3 فرعی از 236۸ اصلی واقع در 
زرند خیابان شاهد خریداری از مالک رسمی آقای ماشااله سلطان زاده زرندی  محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف6۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/2/2۹

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱4۰۰/3/۱2
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

برگ سبز سواری سایپا ۱۳۱SLمدل۱۳۹۰سفید –
به شماره  موتور447۱۲۹5وشماره  رنگ  روغنی  
پالک  شماره  به   S۳4۱۲۲۹۰۳۹88۲۰ شاسی 
65ایران ۳۹۲ص 7۹متعلق به محمد بیلری فرزند 
محمود مفقود واز درجه اعتبار ساقط گردیده است.

 قلعه گنج 

شناسنامه ماشین  سواری سایپا ۱۳۱SLمدل۱۳۹۰ 
سفید – روغنی  رنگ به شماره  موتور4۰۳۹۰۳6 و 
شماره شاسی S۳4۱۲۲۹۰884۹۱7به شماره پالک 
65ایران 57۳ق 5۱متعلق به سکینه رستاخیز فرزند 

حیدر مفقود واز درجه اعتبار ساقط گردیده است .
قلعه گنج 

مفقودی

مفقودی
شماره:  2721                           تاریخ : 1400/02/27                 م الف : 238- 1400/02/27

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

)آگهی تحدید حدود اختصاصی(
ــد  ــای محم ــه 1397/10/03 آق ــماره 13139 مورخ ــت وارده ش ــرای درخواس در اج
ــر  ــه شــماره 7150 مورخــه 1397/09/27 دفت ــت نام ــر وکال ــدی خشــنود براب احم
ــر و  ــد باق ــر و محم ــد جعف ــان محم ــرف آقای ــت از ط ــه وکال ــدان ب ــه 93 هم خان
محمــد تقــی و حمیــد و علیرضــا و خانمهــا زهــرا و معصومــه و فاطمــه و منصــوره 
)وارث شــریفی( مالکیــن پــاک 85- اصلــی واقــع در حومــه بخــش دو همــدان 
ــت  ــر صــدور ســند مالکی ــی ب ــار(  مبن ــر طی ــان جعف ــه شــاهد خیاب ــش فلک ) نب
ــن  ــور از طرفی ــاک مذک ــدانگ پ ــه شش ــبت ب ــدارد نس ــام می ــور اع ــاک مذک پ
ــدی  ــه عمــل آمــده آگهــی هــای نوبتــی و تحدی ــت ب ــه تقاضــای ثب مالکیــن اولی
منتشــر و تحدیــد حــدود آن تعطیــل گردیــده اســت و اعمــال تبصــره ذیــل مــاده 
ــل  ــی وکی ــه درخواســت کتب ــا ب ــذا بن ــد ل ــی باش ــم میســر نم ــت ه ــون ثب 15 قان
مالکیــن تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ ملــک مذکــور راس ســاعت 13:00 
ظهــر مورخــه 1400/03/17 بعمــل خواهــد آمــد بنابرایــن بــه موجــب ایــن آگهــی بــه 
ــا مالکیــن مجــاور اخطــار میشــود کــه در وقــت تعییــن شــده در محــل  مالــک ی
حضــور بهــم رســانند و در صورتــی کــه حقــی بــرای خــود قائــل مــی باشــند مطابــق 
مــاده 20 قانــون ثبــت میتواننــد فقــط ظــرف 30روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
ــه اداره ثبــت اســناد و امــاک ناحیــه 2  ــا ب تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتب

ــد. ــل نماین تحوی
موسی حنیفه 

901 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان همدان-ناحیه دو 



پیامک شما را دربـاره 
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در جلسه دیروز)سه شنبه( شورای اسالمی 
تهران  شهر  شورای  اعضای  تهران  شهر 
ایمن  عبور  الیحه  ارائه  به  را  شهرداری 
تهران  شهر  عابر پیاده  پل های  از  شهروندان 

کردند. ملزم 
تشریح  در  اعطا  علی  ایسنا،  گزارش  به 
ایمن شهروندان  عبور  به الیحه  »الزام  طرح 
این  تهران« گفت:  از پل های عابر پیاده شهر 
بررسی ها،  از  مجموعه ای  اساس  بر  طرح 
با  رابطه  در  که  گزارش هایی  و  مشاهدات 
داشتیم  عابر پیاده  پل های  ناایمنی  و  ناامنی 
به پیشنهاد اولیه کمیته معماری و طرح های 
مشترک  دو کمیسیون  به  ارسال  و  شهری 
معماری و شهرسازی و عمران و حمل و نقل 
تهیه و به صحن شورای شهر ارائه شده است.

پیاده  عابر  پل   ۸6۱ تهران  شهر  در  افزود: 
و  مردمی  های  گزارش  که  دارد  وجود 
کارشناسی متعددی درباره شرایط نامناسب 
برای  پل ها  این  از  توجهی  قابل  تعداد 
دسترس  و  یابان  توان  زنان، کودکان،  تردد 
گروه ها  از  بسیاری  برای  آنها  ناپذیری 
از  همچنین  گزارش های  دریافت کرده ایم. 
موجب  تبلیغاتی که  تابلوهای  نصب  شیوه 
مرور  و  عبور  امنیت  و  ایمنی  در  اشکاالتی 

شد. دریافت  بود،  شده 
این  این گزارش ها  داد: جمع بندی  ادامه  او 

برای  جامعی  مصوبه  هست  نیاز  که  بود 
و  ایمن سازی  رویکرد  با  ضوابطی  تدوین 

باشیم. داشته  پل ها  این  َامن سازی 
اینکه  بیان  با  تهران  شهر  شورای  سخنگوی 
خصوص  این  در  مفصلی  شناسی  آسیب 
انجام شده است، تاکید کرد: حدود سه ماه 
بررسی میدانی و گزارش گیری از  معاونت 
حمل و نقل و عمران و سازمان زیباسازی شهر 
است.  شده  طرح  این  ارائه  به  منجر  تهران 
ایمن سازی  به  تهران  شهرداری  الزام  طرح 

یک  عابر پیاده،  پل های  از  شهروندان  عبور 
ماده واحده شامل ۵ بند و سه تبصره دارد 
و از جمله ویژگی های موثر این طرح ایجاد 
سیستم نظارت در پایش، وضعیت استقرار، 
گزارش های  ثبت  برای  نگهداری  و  تعمیر 

است.  مردمی 
به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر نهایتا 
شهرداری تهران را مکلف به ارائه الیحه عبور 
شهر  عابر پیاده  پل های  از  شهروندان  ایمن 

تهران کردند.

 اختتامیه جشنواره نقاشی از »خانه تا کهکشان« کرمان برگزار شد 

کرماندرنگاهنقاشیکودکاندنیا
بیش از ۳6۰۰ اثر از بیش از ۳7 کشور دنیا به جشنواره ارسال شد 

اعضای شورای شهر تهران مصوب کردند 

شهرداری برای ایمن سازی پل های عابر پیاده الیحه بدهد 

زهرا سجادیان، مسئول 
دبیرخانه جشنواره نیز به 

روزنامه پیام ما می گوید دقت 
نظر نوجوانان غیر ایرانی و 

ایرانی و شناختشان نسبت به 
فرهنگ و تمدن کرمان مثال 

زدنی بود: »آنچه مشخص بود 
تنوع استفاده از رنگ ها و دقت 
نظر در انتخاب موضوع و نگاه 

بچه ها به محیط اطرافشان قابل 
تامل بود و بیشتر آثاری که از 

کشورهای دیگر ارسال شده 
بود، نشان دهنده نگاه مثبت 
بچه ها به کشور ایران بود.«

حسرت ابدی  پارلمان شهری 

 

وقتی وارد کابل شدم، فقط چند روز از حادثه 
خونین دانشگاه کابل و »جان پدر کجاستی« 
می گذشت. ما سوار بر اتومبیلی مخصوص 
هنوز  که  کردیم  عبور  دانشگاهی  مقابل  از 
و  بر در  رد خونین پیکرهای متالشی شده 
دیوار آن مشهود بود. اساسا زندگی در تمام 
می گذرد.  مرگ  شانه  به  شانه  افغانستان، 
و  می میرند  می دهد، کسانی  رخ  انفجاری 
کسانی دیگر بر می خیزند. خود را می تکانند 
است  قصه ای  تمام  این  می دهند.  ادامه  و 
که در سرزمین پر درد افغانستان می گذرد. 
و طالبان این را خوب دانسته است. پاشنه 
آشیل این کشور آگاهی است. افغانستان نه 
از میان جنگ، که تنها از مسیر دانش است 
که دوباره ققنوس وار بر خواهد خاست. در 
تمام سفر مکتب خانه های کوچکی دیدم که 
میان محالت فقیرنشین یا محله هایی با حال 

و روز میانه یا مرفه برپا بود و دخترکان و 
پسران کوچک کیف به دست راهی مدرسه 
می شدند. و شادی آنها همان قدر زیبا بود که 
در هر مدرسه ای در تمام دنیا بشود دید. در 
آخرین روزهای سفر با مرد فهیم و محترمی 
دیدار داشتیم که مکتب خانه ای متفاوت و 
با شیوه ای خاص در کابل مدیریت می کرد. 
مکتب معرفت. او در آنجا کودکان را با زبان 
چه  برایم  و  می کرد  آشنا  فلسفه  با  ساده 
عجیب و البته تا چه اندازه غرورآفرین بود 
که اندیشه های فیلسوفان بزرگ ایرانی چون 
مصطفی  دکتر  و  سروش  عبدالکریم  دکتر 
ملکیان در آن مدرسه تدریس می شد. قرار بر 
این بود که هشت صبح روز بعد به دیدن این 
دانش آموزانش  و  آموزگاران  خاص،  مدرسه 
قرار  دادند  اطالع  شب  نیمه های  برویم که 
منتفی است چون به قرار ما در معرض خطر 

اختتامیه جشنواره عصر دیروز 
برگزار شد. محمد علی بنی اسدی، 

هنری الو هو چونگ، ایوان 
استویانف داوران جشنواره ای 

که با همکاری شهرداری، کانون 
پرورش فکری کودکان نوجوانان، 
آموزش وپرورش و دفتر یونیسف 

در کرمان برگزار شده بود، در 
بیانیه ای مشترک بسیاری از 

آثار ارسالی را شگفت آور خطاب 
کردند
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تکرار حادثه معدن طرزه 
دامغان 

معدن  معدنچیان  فوت  از  پس  هفته  دو 
زغال سنگ طزره دامغان ظهر دو روز گذشته 
از  دیگر  کارگر  یک  ماه(  اردیبهشت   2۷(

شد. مصدومیت  دچار  معدن  همین 
روابط عمومی  واحد   مظفر شعبانی مسئول 
شرکت البرز شرقی در گفت و گو با خبرنگار 
ایلنا سمنان گفت: حوالی ظهر دو روز گذشته 
)دوشنبه 2۷ اردیبهشت ماه( یکی از کارگران 
در  »مادر«  تونل  در  ترانسپورت  خدمات 
البرز  شرکت  در  طزره  زغال سنگ  معدن 

شرقی حین کار از ناحیه پا مصدوم شد.
آقای  دیده  حادثه  کارگر  هویت  افزود:  او 
»محمد رضا صائمی« اعالم شده است که 
)حمل و نقل(  ترانسپورت  خدمات  مسئول 

است. بوده 
در  شده  مصدوم  داد: کارگر  ادامه  شعبانی 
دامغان  والیت  بیمارستان  در  حاضر  حال 
تحت نظر پزشک است و تاکنون از میزان 

نداریم. دقیقی  اطالع  او  مصدومیت 
تاکنون  حادثه  این  علت  شد:  یادآور  او  
مشخص نشده و کارشناسان در حال بررسی 

هستند. سانحه  این  عوامل  یا  علل 

انتقاد رئیس شورای 
شهر کرج از نحوه 

واکسیناسیون شهروندان 
از  پیامی  طی  کرج  شهر  شورای  رئیس 
برای  واکسیناسیون کرونا  شلوغ  صف های 
افراد باالی ۷۵ سال در این کالن شهر انتقاد 
اکبر سلیم نژاد  البرز  از  ایلنا  به گزارش  کرد. 
طی پیامی با بیان اینکه شأن سالمندان که 
پدربزرگ ها و مادربزرگ های جامعه هستند 
رعایت نشده است، گفت: جسم این عزیزان 
و  ضعیف  بسیار  بیماری  هرگونه  برابر  در 
طوالنی  در صف های  اینکه  و  است  ناپایدار 
شایسته  بکشند،  را  واکسن  تزریق  انتظار 
باید  شرایطی  هر  در  آنها  تکریم  نیست، 

بگیرد. قرار  امر  دست اندرکاران  مد نظر 
فراخوان  و  زمان بندی  نحوه  افزود:  او  
اولویت دار برای دریافت واکسن  دهک های 
ایجاد  از  که  باشد  نحوی  به  باید  کرونا 
که  جمعیت  ازدحام  و  شلوغ  صف های 
و  اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت  با  مغایر 
جلوگیری  است،  بهداشتی  پروتکل های 
واکسیناسیون کرونا  در خصوص  اما  نماید 
شلوغی  و  بی نظمی  شاهد  سالمندان  برای 
قرار  نیز  رسانه ها  انتقاد  مورد  که  هستیم 

است. گرفته 
سلیم نژاد خطاب به ستاد کرونا نوشت: آیا 
تضمین می دهید در صف های شلوغ تزریق 
واکسین برای افراد باالی ۷۵ سال اطرافیان 
به  آنها که عزیزانشان را همراهی می کنند، 
کرونا مبتال نشوند؟ آیا از روند واکسیناسیون 
منتخب  های  پایگاه  در  ازدحام جمعیت  و 
تزریق بازدید داشته اید؟ تصور نمی کنید که 
این اقدام می تواند زمینه ساز بازگشت کرج 
به وضعیت حادتر از لحاظ آمار مبتالیان به 

کرونا را رقم بزند؟

 لزوم اداره منسجم
 خانه موزه ها 

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
سازمان  یک  وجود  ضرورت  بر  تهران  شهر 
با عنوان سازمان گردشگری شهر  مشخص 
مدیریت  و  سیاست  اعمال  برای  تهران 
تاریخی شهر  بناهای  و  در موزه ها  یکپارچه 
حجت  ایمنا،  به گزارش  تاکید کرد.  تهران 
نظری با اشاره به روز موزه ها و میراث فرهنگی 
انقالب  ابتدای  از  تهران  شهرداری  گفت: 
واجد  بنای   ۸۸ حدود  تاکنون،  اسالمی 
ارزش ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور 
ارزش های  دارای  اما  نشده  ثبت  امالک  یا 
فرهنگی_تاریخی_مکانی رویدادی را تملک 
و  خانه_موزه  موزه،  آنها کاربری  به  و  کرده 
در مواردی معدود کاربری اداری یا فرهنگی 
داده  را   … و  فرهنگسرا، کتابخانه  همچون 
در  که  این  به  توجه  با  اقدام  این  است. 
و  فرهنگی  پیشینه  و  هویت  حفظ  راستای 

است. تقدیر  قابل  بوده،  شهر  تاریخی 
این  اداره  برای  متأسفانه  داد:  ادامه  او 
و  درست  برنامه  موزه ها  و  خانه موزه ها 
و  ندارد  وجود  مشخصی  متولی  و  منسجم 
شهرداری  مجموعه  که  هستیم  آن  شاهد 
تهران، اداره هر موزه یا خانه موزه را به عهده 
یک معاونت، سازمان، شرکت و … سپرده 
مدیریت  تا  شده  سبب  موضوع  همین  و 
شهرداری  موزه های  اداره  برای  یکپارچه ای 
تهران وجود نداشته باشد. به گفته نظری در 
حال حاضر در مجموعه شهرداری تهران دو 
معاونت معماری و شهرسازی و معاونت امور 
اجتماعی و فرهنگی باید به این موضوع ورود 
نتوانسته  تاکنون  موجود  سازوکار  اما  کنند 
را در حوزه  تهران  امروز شهر  نیازهای  است 

کند. برآورده  گردشگری  و  میراث فرهنگی 

خانواده ها مقابل مدارس حوزه امتحانی تجمع نکنند 
وزیر آموزش و پرورش از خانواده ها خواست 
امتحان  حوزه های  اطراف  در  تجمع  از  تا 
نظارت های  و گفت:  کنند  خودداری  نهایی 
سختگیرانه بر رعایت پروتکل های بهداشتی 

است. کار  در دستور 
به گزارش ایسنا، حاجی میرزایی در حاشیه 
افزایش  از  نهایی،  امتحان  حوزه  از  بازدید 
به  حوزه   4۰۰۰ از  نهایی  امتحان  حوزه های 
کشور  سراسر  در  نهایی  امتحان  ۷۰۰۰حوزه 
فاصله  افزایش  هدف  با  افزود:  و  داد  خبر 
بین دانش آموزان در جلسه امتحان، 3۰۰۰ 

ایجاد کردیم. جدید  امتحانی  حوزه 

تالش  فرهنگی حداکثر  همکاران  افزود:  او 
در  آموزان  دانش  از  مراقبت  در  را  خود 
حوزه های امتحانی به کار می گیرند، بنابراین 
ه  ویژ  شرایط  دارای  که  دانش آموزانی 
هستند، در فضای دیگری استقرار می یابند.

حضور  به  اشاره  با  آموزش و پرورش  وزیر 
امتحان  حوزه  پیرامون  والدین  برخی 
به دغدغه  بازدید، تصریح کرد:  نهایی مورد 
احترام  فرزندانشان  در خصوص  خانواده ها 
ما  برای  دانش آموزان  سالمتی  می گذارم، 
بسیار اهمیت دارد و همانند خانواده ها، ما 
بنابراین، تمام سعی و تالش  نگرانیم   نیز 

کار  به  والدین  دغدغه  رفع  برای  را  خود 
می گیریم. او افزود: به منظور مراعات حال 
دانش آموزان، بخشی از محتوای کتاب های 
طراحان  به  هم  و  کردیم  حذف  را  درسی 
دانش  ویژه  شرایط  کردیم  تاکید  سؤال 

دهند. قرار  توجه  مورد  را  آموزان 
وابستگی  داد:  ادامه  حاجی میرزایی 
کنکور،  برگزاری  ازجمله؛  مختلف  موضوعات 
دانشگاه  تحصیلی  سال  آغاز  و  نتایج  اعالم 
در  را  نهایی  امتحانات  تا  شد  موجب   ... و 
گذشته  سال های  روال  طبق  و  مقرر  موعد 

کنیم. برگزار 

و  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  به 
روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، او بر 
نظارت های سختگیرانه در خصوص رعایت 
پروتکل های بهداشتی، تاکید و اظهار کرد: 
خروج  یا  و  ورود  حین  در  دانش آموزان 

دوستان  کنار  در  اجتماع  از  مدرسه،  از 
نیز  خانواده ها  کنند،  خودداری  جدًا  خود 
نیز  ما  بپرهیزند  هم  کنار  در  اجتماع  از 
در  را  دانش آموزان  از  مراقبت  حداکثر 

داریم. کار  دستور 
دانش آموزان در حین ورود 

و یا خروج از مدرسه، از 
اجتماع در کنار دوستان 

خود جدًا خودداری کنند، 
خانواده ها نیز از اجتماع 
در کنار هم بپرهیزند ما 
نیز حداکثر مراقبت از 

دانش آموزان را در دستور کار 
داریم

رنگ  می گویند  جشنواره  برگزارکنندگان 
اول را می زد. برخالف  در نقاشی ها حرف 
دارم، که  جشنواره شهری که من دوست 
شهرداری تهران آن را برگزار کرد و به گواه 
شهر  به  کودکان  نگاه  در  کرونا  داورانش 
شده  ارسال  نقاشی های  بود،  تاثیرگذار 

متاثر  آنچنان  جشنواره کودکی کرمان،  به 
بعضی  در  نبود.  کرونا  با  همزیستی  از 
دستمال  و  ماسک  البته  ارسالی  آثار  از 
چشم  به  مواد ضدعفونی کننده  و  کاغذی 
به  شاید  نقاشی ها  قاطبه  اما  می آمد 
اشاره  بچه ها  خیالی  مسافرت های 

دبیر جشنواره  جهانشاهی،  محمد  داشت. 
و معاون شهردار کرمان به روزنامه پیام ما 
و  بود  رنگی  نقاشی ها  اغلب  می گوید که 
کیفیت آثار ارسالی باال بود: »از 3۷ کشور 
از  شد،  ارسال  جشنواره  به  نقاشی  دنیا 
بخش  در  و  آسیا  اروپا،  التین،  آمریکای 

شهر  به  خیالی  سفر  آن  عنوان  که  ویژه 
کرمان بود، تصاویری از گنبد جبلیه، ارگ 
تصویر  به  را  قاسم  مزار حاج  یا حتی  بم 
به  می گوید  جهانشاهی  بودند.«  کشیده 
بودند  پرتعداد  آثار  مجازی  فضای  مدد 
اثر   6۰۰ و  هزار   3 از  بیش  میان  از  و  

در  آن ها  درصد   ۱۰ حدود  شده،  ارسال 
به  متعلق  شدند که  داوری  نهایی  مرحله 

بودند.  کشور   2۱

 نقاشی ها شگفت آور بود 
دیروز  عصر  جشنواره  اختتامیه 
هنری  بنی اسدی،  محمد علی  شد.  برگزار 
داوران  ایوان استویانف  الو هو چونگ، 
شهرداری،  همکاری  با  که  جشنواره ای 
نوجوانان،  فکری کودکان  پرورش  کانون 
در  یونیسف  دفتر  و  آموزش وپرورش 
بیانیه ای  در  بود،  شده  برگزار  کرمان 
را  ارسالی  آثار  از  بسیاری  مشترک 
نوشتند:  آن ها  کردند.  خطاب  شگفت آور 
صمیمی  و  صادقانه  زیبا،  جالب،  »آثار 
جالب  ایده های  روشن،  رنگ های  با 
را صمیمانه  نقاشی ها  اجرای  آن ها  بود.« 
نوجوانان  دید  و  دقت  کردند  خطاب 
خواندند.  صمیمانه  را  غیر ایرانی  و  ایرانی 
دبیرخانه  مسئول  سجادیان،  زهرا 
می گوید  پیام ما  روزنامه  به  نیز  جشنواره 
ایرانی و  و  نوجوانان غیر ایرانی  دقت نظر 
تمدن  و  فرهنگ  به  نسبت  شناختشان 
مشخص  »آنچه  بود:  مثال زدنی  کرمان 
دقت  و  رنگ ها  از  استفاده  تنوع  بود 
بچه ها  نگاه  و  موضوع  انتخاب  در  نظر 
و  بود  تامل  قابل  اطرافشان  محیط  به 
دیگر  کشورهای  از  که  آثاری  بیشتر 
مثبت  نگاه  نشان دهنده  بود،  ارسال شده 
می گوید  او  بود.«  ایران  به کشور  بچه ها 
روانشناسان  کمک  با  است  قرار  که 
واکاوی  نقاشی ها  این  از  کودک  حوزه 
بچه ها  دقیق  نگاه  و  شود  بررسی  و 
بیاید.   بدست  پیرامونشان  محیط  به 
آثار  است  قرار  می گوید  نیز  جهانشاهی 
نمایش  جشنواره  سایت  در  هم  برگزیده 
مکتوب  صورت  به  هم  و  می شوند  داده 
این  که  آنجایی  از  اما  می شوند.  منتشر 
شهر  سیاست های  راستای  در  جشنواره 
از  است  قرار  است،  کودک  دوستدار 
استفاده  هم  شهر  در  کودکان  ایده های 
یونیسف  نماینده  اوبرایان،  مندیپ  شود. 
اختتامیه  در  بیانیه ای  در  نیز  ایران  در 
خالقانه ای  رویدادی  را  آن  جشنواره 
صورت  به  می توانند  کودکان  که  خواند 
نسبت  خود  واقعی  احساسات  نمادین 
اشتراک  به  را  پیرامونشان  محیط  به 

 . ند ر ا بگذ
نخستین  امسال  کهکشان  تا  خانه  از 
را پشت سر گذاشت مسئوالن  دوره خود 
آثار  و  امیدوارند  آن  بعدی  دوره های  به 
با کرونا  همزیستی  از  عاری  بیشتری که 

باشد.  خشونت  حتی  و 

| پیام ما| سوار قالی کرمان شد، قالی از هفت آسمان گذشت و روی ارگ بم فرود آمد، ارگی که هنوز موریانه زلزله به وجودش نزده بود. 
کنار ارگ اتوبوسی ایستاده بود با ۱۰۰ دختر که می خواستند شمایل بم را ببینند. قالی کرمان را با مداد قرمز و قهوه ای ثبت کرده بود و ارگ 
را با قهوه ای روشن و کرم. گشت و گذار که تمام شد، قالی دوباره به صربستان بازگشته بود. همان جایی که دختر از آن آمده بود.  دختر 
همه نقاشی را با مداد رنگی کشیده بود و احتماال وقتی اسمش را زیر نقاشی نوشته بود آرزو کرده بود که روزی واقعا سوار قالی کرمان 
شود. یک نفر دیگر بازار کرمان را کشیده بود، دختران چینی، دست انداخته بودند دور گردن زنان محلی، به دامن های گلدار و پلیسه دار 
خیره شده بودند و پسران سیاه پوست، دست به دوربین حجره های بازار را ثبت می کردند. 4 هزار کودک با هر ابزاری که دم دستشان 
بود، تصویری از شهرشان، کشورشان و حتی کهکشان شان را ثبت کردند و به جشنواره »نقاشی کودک کرمان با عنوان از خانه تا کهکشان« 
فرستادند. بعضی از این 4 هزار نفر سفری خیالی به کرمان داشتند و جبلیه و باغ شازده و مسجد شیخ لطف هللا و مجموعه  گنجعلی خان 

را کشیدند و آسمان شب کرمان را تصویرسازی کردند. 4 هزار کودک با گروه سنی 5 تا حداکثر ۱5 سال. 

| روزنامه نگار  |

| زهرا مشتاق |

قرار می گرفتیم. این تاسف تا همیشه با 
من خواهد بود که چرا نتوانستیم به دیدار 
برویم که در قلب  اهالی مکتب خانه ای 
کابل و میان آن همه چشم و گوش های 
جاسوس و رصدگر، پایگاهی برای دانایی 
و انتقال دانش بود. زمان می برد تا کشور 
پهناوری چون افغانستان از میان خاک و 
خون برخیزد. جایگزین کردن آگاهی به 
جای خرافات تهوع آور طالبان و داعش و 
انواع گروه های مشابه، به سال هایی بس 
است. نیازمند  دشوار  و  طوالنی 
هر  میان  از  سود که  چه  را  طالبان  اما   
کشتار، صدها درخت انسانی رعنا و مشتاق 
آگاهی از دل خاک سربرمی آورند تا آزادی 
و دانش را فریاد بزنند و این است عصاره 
هم  باز  و  آگاهی  آگاهی،  بشری  فردای 

آگاهی.           
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روابط عمومی: زهره فرسنگی      09391999161
دفتر تهران:   ۲84۲1910 - 0۲1

سرپرستی استان ها: بتسابه سلیمان زاده  0۲1-88۲83174

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

پیام ما: حرفه ای  اخالق  آیین نامه 
www.payamema.ir/akhlagh

توزیع:موسسه اطالعات  )0۲1۲9999(
چاپ تهران: ایرانیان  )0۲155۲75770(

چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: مهال تشکری              09190775276

نشانی: تهران، مطهری، الرستان، حسینی راد، پالک1۳، واحد5، طبقه 2

/  تماس:  ۳2487477-0۳4نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی 2

/  نمابر: 021-8891۳065

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: مجتبی پارسا
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(
 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

 جدول: شیوا کرمی 

صفحه آرایی: لیدا بانی، فاطمه خواجویی، 
ندا صفاری 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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ردای سبز بلوط های زاگرس/ مهر

حق نمایش فیلم »هر روزی اکنون« با بازی شهاب حسینی و اولین ساخته 
بلند حامی رمضان کارگردان ایرانی فنالندی که پیش از این در بخش نسل 
جشنواره فیلم برلین رونمایی شده و به زودی نیز در بخش رقابتی جشنواره 
  »New Europe Film« جیفونی ایتالیا به روی پرده می رود، از سوی کمپانی

به سه کشور فرانسه، لهستان و تایوان فروخته شد./ ایسنا

روز 2۹ام اردیبهشت ۱3۹۹ در روزنامه سراسری پیام ما گزارشی با عنوان »ورود بهزیستی 
به خرید و فروش نوزاد« منتشر شده است که به موضوع افزایش خرید و فروش 
نوزادها که در قانون اساسی جرم محسوب می شود و راه کارهای مبارزه با این اقدام 
سال  از  رو گرم تر  پیش  »تابستان  عنوان  با  دیگری  هم چنین گزارش  دارد.  اشاره 

گذشته« در این شماره از روزنامه چاپ شده است.

موزه موسیقی اصفهان که از آذرماه ۱3۹4 فعالیت خود را در شهر اصفهان 
آغاز کرده و از جمله موزه های خصوصی برتر کشور و مورد پسند گردشگران 
خارجی نیز هست درحال حاضر مستاجر سه خانه است، اظهارنامه تخلیه 
گرفته و در آستانه تعطیلی کامل قرار دارد. در این موزه حدود 4۰۰ ساز 

ملی، محلی و خارجی به نمایش گذاشته شده است./ ایسنا

کتاب »میشل فوکو« نوشته سارا میلز با ترجمه مرتضی نوری به تازگی 
توسط نشر مرکز به چاپ پنجم رسیده است. این کتاب یکی از عناوین 
مجموعه »اندیشه گران انتقادی« است که این ناشر چاپ می کند.کتاب 
»میشل فوکو« با 224 صفحه، 3 فصل اصلی دارد که به ترتیب عبارت اند 

از »چرا فوکو؟«، »اندیشه های اساسی« و »پس از فوکو«./ مهر

نمایش »مرز« که سال گذشته در تماشاخانه نوفل لوشاتو اجرا شده بود، 
به دلیل استقبال تماشاگران از 3۰ اردیبهشت برای بار دوم روی صحنه 
خواهد رفت. این نمایش که به نویسندگی حمیدرضا اسدزاده و کارگردانی 
امید اولیایی در قالب مونولوگ با بازی کارگردان اثر، امید اولیایی اجرا 
می شود، روایت زندگی سخت کولبران و مردم مناطق مرزنشین کشورمان 

است. / هنرآنالین

اما مشاهدات  باید کم شود  پیر  سرعت چرخش ستاره های 
جدید نشان می دهد که آن ها سرعتی مشابه همتایان جوان 
فعل و انفعاالت  که  می کنند  تصور  ستاره شناسان  دارند.  خود 
چنین  بروز  باعث  ستاره ها  مغناطیسی  میدان  در  پیچیده 
اتفاقی می شود. همه  ستاره ها می چرخند و همه  آن ها دارای 
میدان مغناطیسی هستند. با افزایش سن طی روندی سرعت 
چرخش ستاره ها کم می شود. گاهی اوقات میدان مغناطیسی 
باعث خروج موادی از ستاره به سمت بیرون می شود. این اتفاق 
باعث ضعیف شدن حرکت زاویه ای ستاره و کاهش سرعت آن 
لکه های  به  نظریه ستاره شناسان  این  بررسی  برای  می شود. 
روی ستاره ها پرداختند تا سرعت گردش این ستاره های دور 
از دسترس را بیابند. نتایج نشان می داد که سرعت چرخش 
ستاره ها از آنچه که تصور می شد بیشتر است اما این روش 
برای ستاره های قدیمی جوابگو نیست زیرا این ستاره ها لکه های 
کمتری دارند. برای مطالعه  ستاره هایی قدیمی تر از خورشید 
نام  به  روشی  از  بیرمنگام  دانشگاه  ستاره شناسان  از  گروهی 
اخترلرزه شناسی )Asteroseismology( استفاده کردند. نتایج 
مطالعات آن ها در مجله  »Nature Astronomy« منتشر شده 
مقاله  اصلی  نویسنده    ،)Oliver Hall(هال الیور  دکتر  است. 
می گوید: اگرچه ما مدتی است فهمیده ایم که سرعت چرخش 
ستاره های پیر از آن چه پیش بینی می کردیم بیشتر است اما 
این داده های جدید این موضوع را اثبات می کند. مدل هایی 
که براساس ستاره های جوان داریم نشان می دهد که سرعت 
چرخش ستاره ها در طول زمان زندگی شان تغییر می کند اما 

داده های جدید نتایج متفاوتی نشان می دهند./ ایسنا

طره مشکین نباشد بر رخ جانان غریب

زانک نبود سنبل سیراب در بستان غریب

ای که گفتی گرد لعلش خط مشگین از چه روست

خضر نبود برکنار چشمه حیوان غریب

گر بنالم در هوای طلعتش عیبم مکن

در بهاران نبود از مرغ چمن افغان غریب

سنبلش بی وجه نبود گر بود شوریده حال

زانک افتادست چون هند و بترکستان غریب

ور دلم در چین زلفش بس غریب افتاده است

در دلم نبود غمش چون گنج در ویران غریب

برغریبان رحمت آور چون غریبی در جهان

زانک نبود از خداوند کرم احسان غریب

چشم مستت گر بریزد خون هر بیچاره ئی

چاره نبود زانک نبود فتنه از مستان غریب

گر به شمشیرم کشی حکمت روان باشد ولیک

بر گدا گر رحمت آرد نبود از سلطان غریب

در رهت خواجو بتلخی جان شیرین داد و رفت

هر گز آمد در دلت کایا کجا رفت آن غریب

خواجوی کرمانی

| سینما | | موسیقی | | چاپ و نشر | |  تئاتر |

ستاره های پیر از آنچه تصور می کردیم 
سریع ترند!

تاالب ناور در غرب شهرستان چالدران و در نقطه صفر مرزی 
ایران و ترکیه قرار دارد. شهرستان چالدران در شمال غربی استان 
آذربایجان غربی قرار گرفته است. این منطقه به دلیل داشتن هوای 
بسیار سرد در زمستان و هوای خنک در تابستان یکی از مناطق 
گردشگری استان به حساب می آید. زیستگاه های آبی شهرستان 
است.  مهاجر  پرنده  هزار   ۱۰ از  بیش  پذیرای  ساالنه  چالدران 

شهرستان چالدران داری 6 تاالب است که چهار تاالب آن دائمی و 
دو تاالب آن فصلی هستند. این تاالب ها شامل، تاالب ناور، تاالب 
پیراحمد کندی، تاالب خانگ، تاالب گرروگل )قروگل(، تاالب زاویه 
سفلی و تاالب سد بارون است. تعداد پرندگان مهاجر در تاالب 
ناور و پیراحمد کندی بیشتر از سایر تاالب های منطقه است، زیرا 
تاالب ناور و پیراحمد کندی در منطقه مرزی و شکار ممنوع قرار 
گرفتند و پرندگان می توانند مدت زمان بیشتری را برای استراحت 
و بازیابی توان و انرژی در این تاالب بگذرانند. تاالب ناور چالدران 
جزو 3۰ تاالب ثبت شده آذربایجان غربی در فهرست تاالب های 
کشور است که مقدمات ثبت آن در فهرست تاالب های بین المللی 

هم در حال فراهم شدن است. وسعت تاالب های شهرستان 
چالدران یک هزار هکتار بوده که با پرآب شدن آن ها به طبیعت 
شهر چالدران زیبایی خاص و چشمگیری بخشیده است. تاالب 
ناور به دلیل جاذبه های طبیعی اطراف آن، مسیر کوهستانی، 
امنیت )به خاطر قرار داشتن در نقطه صفر مرزی( و همچنین 
دارا بودن پتانسیل مطالعاتی و تحقیقاتی می تواند مورد توجه 
بیشتری قرار گیرد.تاالب ناور زیستگاه بیش از 6۰ جفت درنا 
است. ساالنه ۱۰تا ۱۵ جفت درنای آسیای صغیر و در حدود 
6۰ جفت درنای معمولی در تاالب ناور زیست می کنند. عمده 

پوشش گیاهی تاالب ناور نیزار و لویی است.

تاالب های ایران

تاالب ناور

مترجم دردها عنوان اولین کتاب نویسنده  هندی آمریکایی 
این  شد.  منتشر   ۱۹۹۹ سال  در  است که  الهیری  جومپا 
کتاب که مجموعه ای از نه داستان  کوتاه است و در مدتی 
کوتاه بعد از انتشار در سال 2۰۰۰ برنده جایزه های پولیتزر و 
ِپن همینگوی شد. اما جوایز کتاب اول الهیری به این جا 
پابلیشرز  برگزیده ی  »کتاب  این کتاب  و  نمی شود  ختم 
و  هنر  آکادمی  از  مت کاف«  ادیسن  »جایزه ی  ویکلی«، 

ادبیات آمریکا و جایزه »ُاهنری« شد.
تحصیل  بوستون  در  6 سالی که  در طول  الهیری  جومپا 
می کرد داستان های کوتاه می نوشت و بعدها ۹ داستان از 

آن ها را در کتاب مترجم دردها منتشر کرد.
 داستان های کتاب مترجم دردها در آمریکا اتفاق می افتند 
داستان های  آدم های  دارند.  شرقی  بویی  و  رنگ   اما 
لطیف  درونی  احواالت  با  افرادی  این کتاب  در  الهیری 
با  داستان ها  این  در  الهیری  هستند.  شکست خورده  اما 
نگاهی دقیق توصیفی از حاالت و جزئیات شخصیت ها را 

می کند. روایت  تاثیرگذار  شیوه ای  به 

| مترجم دردها | 
| نویسنده : جومپا الهیری

مترجم : امیرمهدی حقیقت |
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حمیدرضا حبیبی با بیان اینکه امسال 
شاهد کاهش بارندگي ها و محدودتر 
شدن استفاده از پتانسيل نيروگاه هاي 
برق آبي هستیم؛ گفت: افزايش دما و 
تر  را حساس  شرايط كرونايي شرایط 

کرده است.

وی افزود: كاهش  3۰ تا 3۵ درصدي 
نزوالت آسمانی باعث شده تا به همين 
مقدار نيز از ظرفيت توليد برق نيروگاه 

هاي برق آبي كاسته شود.
حبیبی اظهار داشت: امسال با شرایط 
سختی روبرو هستیم اما برنامه ریزی 

کردیم تا با کمترین مشکل برق مورد 
مردم  از  وی  شود.  تامین  مردم  نیاز 
خواست تا با رعایت الگوهای مدیریت 
المپ  کردن  خاموش  مانند  مصرف 
گازی  کولرهای  دمای  تنظیم  اضافی، 
کند  دور  از  استفاده  و  2۵درجه  روی 

لوازم  از  استفاده  و عدم  آبی  کولرهای 
پر مصرف در مواقع پیک خدمت گزاران 
خود را در صنعت برق یاری دهند تا ان 
ایام پیک  و  امسال  تابستان  از  شالله 
بار  به خوبی عبور کنیم و  با خاموشی 

احتمالی مواجه نشویم.

بهگزارشروابطعمومی
شرکتبرقمنطقهایکرمان،

مدیرعاملاینشرکتدر
حاشیهافتتاحچهارپروژه
حوزهبرقاستانکرماندر

قالبپویشهرهفتهالف-ب
ایرانمردمرابهمصرفبهینه

برقدعوتکرد.


