
توليد روزانه 360 تن پسماند ميوه و تره بار در 
پايتخت موجب شده كه شركت هاي دانش بنيان 
جلوتر از ش�هرداري، به فكر راه حلي براي آن 
باش�ند. در حالي اين پس�ماندها به كهريزك 
منتقل و از آن اس�تفاده اي نمي ش�ود كه روز 
گذش�ته مدير عامل سازمان پس�ماند وعده 
تبديل ه�زار تن پس�ماند به برق داده اس�ت. 

تابستان سال گذشته اعالم شد كه روزانه حدود 
۵۰۰ تن پس��ماند  تر در ميادين مي��وه و تره بار و 
ميوه فروشي ها توليد مي شود و قرار است در قالب 
يك پروژه زيس��ت محيطي اين ميزان پس��ماند 
به خوراك دام و كمپوس��ت تبديل و از دفن آنها 

جلوگيري شود. 
از ۵۰۰ تن توليد روزانه پس��ماند ميوه ها  حدود 
3۰۰تن متعلق به ميادين تره ب��ار تهران بود كه 
اكنون به 36۰ تن افزايش   يافت��ه و خبري هم از 

پروژه زيست محيطي وعده داده شده نيست. 
   طرح كاپ در خواب

هر روز حدود 6۰۰ تن پسماند  تر توسط ميادين 
ميوه و تره بار و ميوه فروشي ها در سطح پايتخت 
توليد مي شود كه به صورت تفكيك نشده و مخلوط 
به شهرداري مناطق تحويل داده مي شود. شهرداري 
هر منطقه هم به همراه زباله هاي خانگي آنها را به 

مركز دفن پسماند مي فرستد. 

سال گذشته قرار بود با اجراي طرح كاپ )الگوي 
نوين كاهش پسماند( شاهد كاهش توليد و دفن 
پسماند باشيم. زمستان سال گذشته هم مراسم 
 )MRF( كلنگ زني اولين تأسيسات بازيابي مواد
با حضور برخي از اعضاي ش��وراي اسالمي شهر و 

مديران شهري پايتخت انجام شد. 
بدين ترتيب قرار بود پس از تمام مراحل پردازش 
پسماند، كار انتقال و تحويل پسماندهاي ارگانيك 
خالص و پس��ماندهاي ريجكتي )ب��ي ارزش( به 
مجتمع دفع و پردازش آرادكوه انجام شود. حذف 
بوي بد و پااليش زيست محيطي از مزاياي مهم اين 
طرح بود كه تاكنون خبري از عملياتي شدن آن 
نيست.  شهرداري با پسماند ميوه و تره بار مثل زباله 
 تر برخورد مي كند، در حالي كه  پسماند ميوه هاي 
مختلف را مي توان پااليش كرد تا تفكيك و تبديل 
به يك ماده با ارزش شوند. اين پسماندها از بهترين 
منابع فيبرهاي غذايي هستند و نقش مهمي در 
س��المت بدن دارند. اكنون برخي ش��ركت هاي 
دانش بنيان برنامه اي براي تبديل اين پسماندها 
به كربوهيدرات ه��ا، تركيب��ات و متابوليت ها يا 

ويتامين هايي مانند C، E وA دارند. 
   شهرداري براي بهره وري برنامه دارد

در همين خصوص معاون هماهنگ��ي و ارزيابي 
امور مناطق شهرداري تهران به باشگاه خبرنگاران 
جوان گفت: »روزانه حدود 36۰تن پسماند ميوه 

و تره بار در اس��تان تهران جمع آوري مي شود كه 
توس��ط يك ش��ركت دانش بنيان طرحي در اين 
زمينه ارائه شده و بررسي هاي الزم در حال صورت 
گرفتن اس��ت، اما هنوز به نتيجه اي نرسيده ايم و 
اين پس��ماند به كهريزك منتقل مي شود و از آن 
استفاده اي نمي ش��ود كه هزينه انتقال آن باال و 

توليد شيرابه آن نيز حدود ۷۰درصد است.«
مجيد نوربخش ادامه داد: »در ميدان مركزي ميوه 
و تره بار نيز حدود ۸۰ تن پسماند ميوه جمع آوري 
مي شود كه شهرداري براي بهره وري آنها برنامه 
دارد. به شكلي كه چيپس چوب را با اين مواد آلي 

تركيب كرده و به كود آلي تبديل مي كنيم.«
ش��هرداري در جنوب كهريزك مجتمع بزرگي 
در حدود ۴۰ هكتار دارد كه در آنجا پسماندها را 
دپو و تبديل به كمپوست مي كند. بخش بزرگي از 
زباله هاي تر را هم تبديل به ضايعات دفعي مي كند 

كه در منطقه آراد كوه باعث ايجاد آلودگي و بوي 
نامطبوع شده است. 

حال آنكه اين پسماندهاي ميوه و تره بار مي توانند 
به يك ماده با ارزش تبديل و به صنايع وابسته به 

غذا، درمان و دارو وارد شوند. 
آنطور كه كارشناسان اعالم كرده اند هر كيلوگرم 
فيبر خوراكي اگر محلول باشد تقريباً ۱۲۰ هزار 
تومان است و اگر تبديل به يك فيبر محلولي شود 
مانند cmc كه در حقيق��ت االن ۹۰ هزار تومان 
قيمت دارد و از هر ۱۰ كيلوگرم ميوه، يك كيلوگرم 
از اينها را مي توان دريافت كرد و بسيار ساده قابل 

توليد است. 
  1000 تن پسماند تبديل به انرژي مي شود

اين در حالي است كه شهرداري نظام جمع آوري 
پس��ماند توده اي دارد. يعني تفكي��ك به معناي 
جمع آوري پسماندها انجام و با يك شيوه با همه 
پس��ماندها برخورد مي شود. اگر ش��هرداري اين 
اجازه را به شركت هاي دانش بنيان بدهد تا بتوانند 
به ضايع��ات ميوه و تره بار دسترس��ي پيدا كنند، 
قطعاً از آنها يك ماده با ارزش به دس��ت مي آمد و 
دانش بنيان ها از همين زباله يك صنعت راه اندازي 

مي كردند. 
در همين زمينه روز گذشته مدير عامل سازمان 
مديريت پسماند شهرداري تهران از نامه موافقت 
رئيس جمهور براي درياف��ت كمك هزينه خريد 
زباله س��وز در تهران خبر داد و گف��ت: »۸۰۰ تن 
پسماند تهران با استفاده از روش زباله سوز تبديل 
به انرژي مي ش��ود. در برنامه طرح جامع هزار تن 
از پسماند تهران شامل ريجكت مي شود كه بايد 
تبديل به انرژي شود و نبايد با دفن شدن به طبيعت 

آسيب برساند.«
صدرالدي��ن عليپور ب��ا بيان اينك��ه ۴۰ درصد از 
سرمايه زباله س��وز ها را ش��هرداري و 6۰ درصد 
را بخ��ش خصوصي پرداخ��ت مي كنند، تصريح 
كرد: » پيش از اي��ن يك زباله س��وز ۲۰۰ تني به 
عنوان اولين زباله سوز كش��ور ترخيص شده و در 
حال حاضر با استفاده از آن دو تا سه مگاوات برق 

توليد مي شود.«
اين مدير شهري ابراز اميدواري كرده كه سياست 
محيط زيستي جديد سازمان پسماند كه در حال 
پيگيري آن هستند و مصوبه مجلس و دولت هم 

دارد، هر چه زودتر وارد فاز اجرايي شود. 
پسماند، آش��غال اس��ت، اما در صورت بهره وري 
درست از آن تبديل به طال مي شود. گويا شهرداري 
به ذي  قيمت بودن پسماند اشراف كامل دارد و به 
همين دليل هم حاضر نيست مديريت زباله ها را به 
طور كامل برون سپاري كند و مثالً به دانش بنيان ها 
بس��پارد، چون مي داند چه پول هنگفتي در دل 
زباله ها نهفته است، مافياهاي جانبي زباله، از قبيل 
كودكان كار و ماشين هاي نيمه شخصي جمع آوري 

زباله كه ديگر جاي خود دارد. 
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معاونت امور زنان و خانواده رئيس جمهوري تعلل درباره اليحه توانمند سازي زنان سرپرست خانوار را به گردن مجلس انداخت!

4 سال بي اعتنايي دولتي به زنان سرپرست خانوار

دود شدن روزانه 360 تن پسماند 
فقط در تره بار شهرداري

مديريت پسماند آنقدر سود دارد كه مديريت شهري حاضر نباشد از خير زباله ها بگذرد

اليحه توانمند سازي 

حسين عالئي
سرپرس�ت   گزارش  2 زن�ان 

خانوار به دليل اصرار 
بر يك اش�تباه معاونت ام�ور زن�ان و خانواده 
رئيس جمهوري، چهار  سال است كه در مجلس 
س�رگردان ش�ده! در اين اليحه درخواس�ت 
تصويب ساالنه برنامه زنان سرپرست خانوار در 
دولت شده بود! معاونت امور زنان هم تهيه اين 
اليحه را كام�ًا كارشناس�ي مي داند و مجلس 
يازده�م را متهم ب�ه بي توجهي ب�ه اين اليحه 
كرده است. داعيه معاونت زنان رياست جمهوري 
در حالي است كه افرادي مانند طيبه سياوشي، 
نماينده اصاح طلب س�ابق مجلس هم وجود 
اش�تباه در اي�ن اليح�ه را تأييد كرده اس�ت. 

با گذشت چهار س��ال از تعلل نس��بت به اليحه 
توانمند سازي زنان سرپرست خانوار و بي اعتنايي 
معاونت زنان نس��بت به اين اليحه، روز گذشته 
معاون بررسي هاي راهبردي معاونت امور زنان و 
خانواده رئيس جمهوري، مجلس يازدهم را در اين 

خصوص مقصر دانست!
 زنان سرپرست خانوار اسير خودخواهي 

دولت
دولت براس��اس م��اده ۸۰ قانون برنامه شش��م 
توس��عه، مكلف ش��ده برنامه جامعي را در حوزه 
توانمندس��ازي زنان سرپرس��ت خانوار طراحي 
كند و به تصويب مجلس برس��اند. دولت هم در 
اليحه توانمند س��ازي زنان سرپرس��ت خانوار، 
پيشنهاد حذف عنوان »به تصويب مجلس برسد« 
را ارائه كرده بود. يعني اي��ن برنامه به جاي يكبار 
تصويب در مجلس، هر س��ال فقط توس��ط خود 
دولت تصوي��ب و اجرايي ش��ود.  در واقع دولت 
موظف بود از همان چهار س��ال قبل هر سال ۱3 
ميليارد تومان به زنان سرپرست خانوار، براساس 
قانون مصوب مجلس  اختصاص دهد. دولت اما بر 
خالف قانون ششم توس��عه درخواست كرده بود 

كه تصويب مجلس حذف و هر سال برنامه توسط 
خود دولت تصويب و اجرايي شده و بودجه بگيرد.   
در دوره مجلس دهم، فراكسيون زنان هم تالش 
كرد با پيشنهاد حذف عنوان »به تصويب مجلس 
برسد« كمي روند را سرعت بخشند. در آن زمان 
اين پيشنهاد تصويب شد، اما در ادامه به تصويب 

در صحن علني نرسيد. 
اواخر ش��هريور ماه سال گذش��ته هم سخنگوي 
كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خبر 
داد كه خانم ابتكار گزارشي را از اقدامات معاونت 
زنان و خانواده در حوزه اش��تغالزايي و حمايت از 
زنان سرپرست خانوار ارائه كرد. بعد از بيان نظرات 
مخالف و موافق، اين اليحه رد شد، زيرا اين طرح 
بعد از تصويب در مجلس، ديگر با تغيير دولت ها يا 

برنامه هاي پنج ساله دچار مشكل نخواهد شد. 
به طور خالصه اتفاقي كه افتاد اين بود ، در اليحه 
زنان سرپرست خانوار دولت اصرار داشته برنامه 
توانمند سازي هر س��ال با تصميم دولت اجرايي 
شود و بودجه بگيرد. مجلس قبلي و فعلي هم با اين 

قضيه مخالفت كردند. در تمام اين چهار سال هم 
معاونت زنان هيچ تالشي براي اصالح اين اليحه 
نكرد و حتي به گفته سخنگوي كميسيون برنامه 
و بودجه، خانم ابتكار هم نتوانست نمايندگان را 

در اين خصوص توجيه كند. 
 تعلل ابتكار در كميسيون، معترض در توييتر

روز گذشته معاون بررسي هاي راهبردي معاونت 
امور زنان و خانواده رئيس جمهوري هم مسئوليت 
برنامه توانمند س��ازي زنان سرپرست خانوار را از 
معاونت زنان برداشت و آن را متوجه كميسيون 
تخصصي هيئت دول��ت كرد.  خان��م ابتكار هم 
شهريور گذشته به جاي رفع ايرادات اين اليحه، 
تصويب نشدن آن را سياس��ي كاري دانست و در 
اين خصوص ط��ي توييتي نوش��ت: » هفته قبل 
به دعوت كميس��يون بودجه ب��راي اليحه زنان 
سرپرس��ت خانوار در مجلس حضور پيدا كردم 
و گزارش��ي از اقدام��ات دولت و معاون��ت ارائه و 
سؤاالت نمايندگان را پاسخ دادم. برخي سؤاالت 
كارشناس��ي و برخي توأم با موضع سياسي بود. 

در نهايت كميس��يون به اليحه اي كه اصالحيه 
ضروري قانون بود، رأي نداد.«

معاون بررس��ي هاي راهبردي معاونت امور زنان 
و خانواده رئيس جمهوري در گفت وگو با ايسنا با 
بيان اينكه با روي كارآمدن مجلس يازدهم مصوبه 
كميسيون مجلس دهم ملغي اعالم شد و اليحه 
اصالحي مجدداً به كميسيون تخصصي برگشت 
داده  و در كميسيون رد شد، گفت: »البته پس از 
رد اليحه پيشنهادي، هيچ مكاتبه رسمي مبني بر 
رد اين اليحه از سوي مجلس با دولت انجام نشده 
و موضوع مسكوت باقي مانده است.« اين در حالي 
اس��ت كه خود خانم ابتكار در جلسه كميسيون 

برنامه و در جريان همه امور بود. 
سوس��ن باس��تاني افزود: »اينكه گفته مي شود 
معاونت خواس��تار حذف عبارت مجلس شوراي 
اسالمي بوده  ،درست نيس��ت. اين موضوع كاماًل 
بر اساس نظرات كارشناسي كميسيون تخصصي 
هيئت دولت و بر مبناي ش��ناختي كه به ماهيت 
طرح و گروه هدف زنان سرپرست خانوار داشتند، 

انجام شد.«
جالب اينكه طيبه سياوشي، نماينده اصالح طلب 
سابق مجلس هم چندي قبل وجود اشتباه در اين 
اليحه را تأييد كرد و در اي��ن خصوص به جهان 
صنعت گفت: »در اصل نبايد براي اجرايي شدن 
اين برنامه، هر س��ال نيازي ب��ه تصويب دولت و 
سپس مجلس باشد. در دوره مجلس دهم تالش 
كرديم با آوردن آن به كميسيون برنامه وبودجه 
مجلس دهم با پيشنهاد حذف عنوان »به تصويب 
مجلس برس��د« كمي روند را سرعت بخشيم، اما 

متأسفانه اين اتفاق نيفتاد.«
سياوش��ي برخالف نظر معاونت زنان حتي گفته 
كه »من بر اين عقيده نيستم كه در اين مجلس 
زنان در اولويت نيس��تند و اتفاق��اً خبرهايي هم 
در اين باره به گوش��م رس��يده« اما معاونت زنان 
همچنان به پيشرفت امور زنان سرپرست خانوار 

بي اعتناست. 

 وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: درمان بيمه ش��دگان تأمين 
اجتماعي در ش��هرهاي فاقد مراكز ملكي در بيمارس��تان هاي دولتي 

كاماًل رايگان شد. 
 معاون اسبق حمل و نقل و ترافيك شهردار تهران با اشاره به عملكرد 
دوره فعلي مديريت شهري تهران گفت: در اين دوره منابع مالي و درآمد 
شهرداري به شكل عجيبي افزايش داشته است به گونه اي كه بودجه اين 

چهار سال تقريباً با ۱۲ سال قبل از آن برابري مي كند! 
 رئيس سازمان مديريت بحران كشور از پيشنهاد اعتبار 3هزارو۲۲۰ 
ميليارد توماني مديريت خشكسالي با اولويت تأمين فوري و بهينه آب 

شرب شهري در همه نقاط كشور خبر داد. 
 فرماندار تهران با بيان اينكه ۱۱۰ برابر تعداد كرسي هاي شوراي شهر 
تهران افراد تأييد صالحيت شده وجود دارد، گفت: اگر در ليست بندي 
دقت شود و از افراد متخصص استفاده شود، هيچ خلئي در شوراي شهر 
از حيث افراد متخصص وجود نخواهد داشت. تمام جريانات سياسي هم 

در انتخابات شوراها كانديدا دارند. 

پرداخت پول به  نام نيازمندان 
به كام كالهبرداران!

چندي پيش معاون اجتماعي پليس فتاي ناجا خبر از واريز يك ميليارد و 
۲۰۰ هزار تومان پول به حساب يك كالهبردار كه درخواست كمك ۱۵۰ 

ميليون توماني كرده بود، داد. 
سرهنگ رامين پاشايي، معاون اجتماعي پليس فتاي ناجا با اشاره به اينكه 
ماه رمضان ماهي معنوي است كه در آن بسياري از افراد سعي در كمك به 
هموطنان خود دارند، به خبرنگار »جوان« گفت: »در ماه رمضان، كارهاي 
انسان دوس��تانه افزايش مي يابد به همين دليل كالهب��رداران از عواطف و 

احساسات مردم سوءاستفاده و از آنها كالهبرداري مي كنند.«
او ادامه داد: »ممكن اس��ت افراد س��ودجو با انتش��ار تصاوي��ر و ويدئوهاي 
نگران كننده و تحريك احساسات مردم و تحت عنوان دريافت كمك مردمي 
اقدام به كالهبرداري كنند. پس الزم است شهروندان براي جلوگيري از اين 
موارد حتماً به اخبار رسانه هاي معتبر و همچنين مؤسسات و سازمان هاي 

مجاز مراجعه و از اين راه نذورات خود را پرداخت كنند.«
پاش��ايي همچنين در مورد جعل س��ايت كميته امداد و امث��ال آن اظهار 
داشت: »ممكن است كالهبرداران با ارائه اپليكيشن هايي كه مورد تأييد و 
اعتبار نيست، پول بگيرند و در نهايت با هدايت افراد به صفحات فيشينگ، از 
اطالعات آنها سوءاستفاده كنند.« معاون اجتماعي پليس فتاي ناجا تأكيد 
مي كند كه هموطنان، نرم افزارهاي مورد نياز خود را از مراجع رسمي و داراي 
تأييد دريافت كنند و هرگز نرم افزارهايي را كه به شكل فايل يا لينك در فضاي 
مجازي منتشر مي شود، نصب نكنند.  او درباره يكي از كالهبرداري هاي اخير 
در ماه رمضان مي گويد: »كالهبرداران، شخص خاص يا كودك بيماري را در 
نقطه اي از كشور شناسايي مي كنند و با انتشار تصاوير و فيلم از او، درخواست 
كمك مي كنند. به تازگي يكي از همين كالهبرداران اعالم كرده بود كه براي 
درمان يك كودك بيمار ۱۵۰ ميليون تومان پول ني��از دارد و با اين ترفند 

توانسته بود يك ميليارد و ۲۰۰ هزار تومان پول جمع آوري كند!«
پاش��ايي همچنين به طرحي ب��راي آزادس��ازي زندانيان سياس��ي به نام 
ورزشكاري كه خودش خبر نداشت، اش��اره مي كند و مي گويد: »گاهي نيز 
ممكن است كالهبرداران با استفاده از نام و تصاوير سلبريتي ها، احساسات 
مردم را تحريك كنند و به نام كمك به نيازمند و به كام خودشان، پول بگيرند. 
اخيراً طرحي براي آزادسازي زندانيان سياسي به نام يك ورزشكار معروف 

راه اندازي شده بود كه خودش از اين ماجرا خبر نداشت!«
معاون اجتماعي پليس فتاي ناجا درباره نحوه ديگر كالهبرداري ها در اين 
ماه  مي گويد: »پرونده اي در سيس��تان و بلوچستان داشتيم كه فرد با طرح 
جمع آوري كمك به ايتام، افراد را به درگاه جعلي مي برد و از آنها كالهبرداري 
مي كرد.« پاشايي خطاب به مردم بيان مي كند: »توجه داشته باشيد كه هيچ 
سازمان و ارگان دولتي، حساب شخصي ندارد، بنابراين هرگز براي كمك به 
نيازمندان به حساب شخص پول واريز نكنيد. همچنين در صورت مشاهده 

موارد اين چنيني، فوراً آن را به پليس فتا گزارش دهيد.«

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

حسین سروقامت

آغاز ممنوعيت سفر از امروز تا ظهر شنبه
آماره�اي كرونايي كه چند روزي س�ر ب�ه زير ش�ده بود، يكي دو 
روز اخير، دوباره افزايش�ي شده تا هش�دار دهد ويروس تاجدار 
همچنان در حال يكه تازي اس�ت و يك لحظه غفلت يا اش�تباهي 
كوچ�ك مي توان�د روزه�اي س�ياه و مرگ ه�اي س�نگين را باز 
گرداند. به جز ويروس انگليس�ي، موتاس�يون هاي جديد هندي، 
افريقايي و هندي- كاليفرنيايي هم س�ر و كله شان در كشور پيدا 
شده اس�ت؛ ويروس هايي كه هم به درمان مقاومند و هم واكس�ن 
بر آنها اثرگذار نيس�ت. به همين خاطر هم محدوديت هاي س�فر 
در تعطي�ات عيد فطر ب�راي جلوگي�ري از چرخ�ش ويروس در 
كش�ور ضرورتي اجتناب ناپذير اس�ت. حاال طبق دس�تور ستاد 
ملي مقابله با كرونا از س�اعت 1۴ امروز ۲1 ارديبهش�ت تا ساعت 
1۲ ظهر روز شنبه ۲۵ ارديبهشت ماه، همه ترددهاي بين استاني 
در همه ش�هرها اعم از قرمز، زرد و نارنجي ممنوع است. همچنين 
تمامي سفرها و عبور و مرور بين استاني ممنوع اعام شده است . 

تاخت و تاز ويروس قاتل همچنان ادامه دارد. در ۲۴ ساعت منتهي به 
دوشنبه، تعداد بيماران كرونا مثبت شناسايي شده نسبت به ۲۴ ساعت 
قبل از آن نزديك به ۴ هزار نفر رشد داش��ت. بر اين اساس ۱۸ هزار و 
۴۰۸ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۲ هزار 
و ۵۱۷ نفر از آنها بستري ش��دند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور 
به ۲ ميليون و 6۷3 هزار و ۲۱۹ نفر رسيد.  در همين زمان، 3۵۱ بيمار 

كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند. 
 دور همي ان�واع جهش هاي كرونا از انگليس�ي ت�ا هندي و 

آفريقايي
ويروس تاجدار براي تمام انواع جهش يافته اش در كشور فراخوان داده و 
حاال انواع هندي و آفريقايي آن هم شناسايي شده اند.  در استان هرمزگان 
ويروس آفريقاي جنوبي سه نفر محرز ش��ده بود كه اين سه نمونه از نظر 
ابتالي قطعي به پنج مورد و از نظر ابتالي مش��كوك ب��ه 3۰ مورد جديد 
افزايش ياف��ت. بنابراين بين 3۵ تا 3۸ مورد جدي��د كروناي آفريقايي در 
استان هرمزگان شناس��ايي شده اند. ويروس موتاس��يون يافته آفريقاي 
جنوبي مقاوم به درمان است و از همه مهم تر اين است كه اكثر واكسن هاي 
ساخته ش��ده در جهان در برابر اين ويروس تقريباً ناتوان هستند.  سعيد 
نمكي، وزير بهداشت پيش از اين از ورود ويروس هندي به كشور خبر داده 
و گفته بود:»متأسفانه در استان قم سه مورد تأييد شده از بين هندي هاي 
استان شناسايي كرديم. از طرفي متأسفانه در استان آذربايجان غربي در 
مجموعه اي كه توسط كارگران هندي اداره مي شد، حداقل ۱۰ مورد جديد 
پيدا كرديم كه اين ۱۰ مورد يك نوع ويروس هيبريد هندي- كاليفرنيايي 
است كه يكي از بدترين انواع سوغاتي است كه مي شد براي كشور آورد.« 
در چنين شرايطي اگر مردم در تعطيالت پيش رو مراعات نكنند و به سفر 
بروند احتمال شيوع انواع جهش يافته كرونا مي تواند به ابتالهاي بيشتر و 
در نتيجه بستري و مرگ هاي گس��ترده تر منتهي شود.  بر اين اساس هم 
ستاد ملي مقابله با كرونا، دستور ممنوعيت تردد بين استاني در همه مناطق 

كشور را اعم از قرمز، نارنجي و زرد صادر كرد. 
  جزئيات ممنوعيت سفر در تعطيات عيد فطر 

آنطور كه عليرضا رئيسي، سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا خبر داده 
از ساعت ۱۴ امروز سه شنبه ۲۱ ارديبهشت تا ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه 
۲۵ ارديبهشت ماه، همه ترددهاي بين استاني در همه شهرها اعم از قرمز، 
زرد و نارنجي ممنوع اس��ت.  به گفته محسن فرهادي، معاون فني مركز 
سالمت محيط و كار وزارت بهداشت اين اقدام در واقع يك نوع قرنطينه 
تردد بين استاني محسوب مي شود و بر اين اساس هم هيچ سفري نبايد 
انجام شود.  فرهادي درباره ممنوعيت هاي وضع شده براي جلوگيري از 
سفرهاي منتهي به تعطيالت عيدفطر گفت:»تردد بين استاني در تمامي 

استان هاي كشور فارغ از رنگ بندي ها ممنوع است.«
طرح مذكور هم ممنوعيت است و هم محدوديت؛ به اين شكل كه فرد در 
عوارض يا هر جايي كه توسط پليس رؤيت شود هم جريمه مي شود و هم 
او را به ش��هر خود باز مي گردانند.  در عين حال ستاد ملي مقابله با كرونا 
براي متخلفين هم جرائمي را در نظر گرفته است ،  به طوري كه طبق اعالم 
سخنگوي اين ستاد، جريمه تردد در شهرهاي قرمز يك ميليون تومان 
و در شهرهاي نارنجي ۵۰۰ هزار تومان است. در مصوبه جديد ستاد ملي 
مقابله با كرونا، تردد در ش��هرهاي زرد هم مشمول جريمه شده و در اين 
زمينه هم ۵۰۰ هزار تومان جريمه در نظر گرفته شده است.  سرهنگ احمد 
شيراني،  رئيس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس راهور ناجا با تأكيد 
بر اينكه اين محدوديت سفر نه تنها بين استاني بلكه بين شهري هم هست، 
گفت:» بنابراين تردد بين دو شهر در يك استان نيز در اين مدت ممنوع 

خواهد بود و مشمول جريمه و اعمال قانون خواهد شد.«
  اختصاص يك ميليارد دالر ارز براي تأمين واكسن

بنابر اعالم مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت تا كنون يك 
ميليون و ۴6۹ هزار و ۷۰۱ نفر دوز اول واكسن كرونا و ۲۹۰ هزار و 3۴۷ نفر 
نيز دوز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور 
به يك ميليون و ۷6۰ هزار و ۴۸ دوز رسيد.  اسحاق جهانگيري، معاون اول 
رئيس جمهور در مراسم افتتاح و رونمايي از خانه هاي هالل گفت:» مرحله 
اول مديريت كرونا در كشور بر عهده ستاد ملي كرونا است كه بايد تالش 
شود هر چه سريع تر واكسيناسيون رايگان و عمومي در كشور انجام شود.«  
به گفته وي ميزان واكسن وارداتي نش��ان مي دهد كه در زمينه تأمين و 
خريد واكسن خارجي جهشي رخ داده است و در ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت بحث و صريحاً تصميم گيري شد كه با وجود تنگناهاي ارزي دولت 
تأمين واكسن يك اولويت باشد و در همين راستا يك ميليارد دالر ارز براي 

تأمين واكسن كشور اختصاص داده شد. 

مثنوي را ببينيد. هوش از سر انسان مي بََرد؛ خداي تمثيل است 
ماي رومي.   از ميان آن تمثيات برخي جان دارتر و عميق تر ... 

بهتر بگويم آبِشخور معاني دقيق تر!
چهار غريبه ناهمزبان درهمي از دست كسي گرفته بودند. 

يكي ترك بود و مي خواس�ت »اوزوم« بخرد. ديگري عرب بود 
و دلش ب�راي »عنب« لك زده بود. س�ومي روم�ي بود و هوس 
»استافيل« كرده بود. چهارمي هم فارس بود و بر خريد »انگور« 

اصرار داشت. 
نزاعي ميان آنان درگرفت؛ نگو و نپرس ... 

ُمشت برهم مي زدند از ابلهي   پُر بُدند از جهل و از دانش تُهي
سخنداني از راه رسيد و ديد همه يك چيز مي خواهند، دردشان 

ناهمزباني است!
پس بگفتي او كه من زين يك ِدَرم   آرزوي جمله  تان را مي دهم

دوس�تان! نگاهي به اط�راف خ�ود بيندازيد ... چ�ه دعواها و 
مرافعه هاست؛ ميان كساني كه خواسته هاي متفاوتي ندارند، 

زبان هاي متفاوتي دارند!
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زهرا چیذري 

محیا حسیني

مرگ در كمين 12هزار فالمينگوي بختگان 
 حقآبه تاالب بختگان هنوز از س��وي وزارت نيرو رهاسازي نشده و اگر اين 
اتفاق ادامه داشته باشد، پس از تاالب ميانكاله اين بار تاالب بختگان قتلگاه 

پرندگان مهاجر خواهد شد. 
در حال حاضر حدود ۱۲ هزار جوجه فالمينگو در تاالب بختگان به س��ر 
مي برند. بهره برداري بيش از حد از آب هاي س��طحي و زيرزميني حاشيه 

بختگان، اين تاالب را در خطر جدي قرار داده است. 
تاالب بختگان در اس��تان فارس و در دره اي به نام سيوند قرار گرفته است. 
حقابه اين تاالب حدود ۱۰۰ميليون مترمكعب در سال است كه يا پشت 
سد ها مانده يا نصيب زمين هاي كشاورزي باالدست مي شود.  وزارت نيرو 
قرار بود حدود ۵۰ميليون مترمكعب را براي تاالب رهاس��ازي كند كه با 
توجه به خشكسالي شديد امسال هنوز راضي به رهاسازي اين حجم آب 
نشده است.  نبود برنامه در توليدات كشاورزى باعث شده مصرف مؤثر آب در 
كشور كاهش نداشته باشد و اين مشكل گريبان بسياري از تاالب هاي كشور 
را گرفته است.  فروش آب پايين دس��ت رودخانه كر)بزرگ ترين رودخانه 
جنوب كشور( به كشاورزان و ايجاد زمين هاي جديد براي توليد صيفي جات 
در باالدست رودخانه كر، توازن و تعادل اكولوژى حوضه آبى كر و بختگان 
را به هم زده اس��ت. اين معضل موجب شده تا در س��ال هاي اخير صداى 
فعاالن محيط زيست هم بلند شود.  آن طور كه رئيس اداره محيط زيست 
بختگان خبر داده، درياچه بختگان كامالً خشك است و جوجه فالمينگوها 
امسال در خطر هستند.  طباطبايى با اشاره به اينكه برنامه هايى براى نجات 
فالمينگوها داريم به ايلنا گفت: »چند راهكار براى نجات فالمينگوها بررسى 
و برنامه ها اعالم مى شود.«  به گفته وي، مديريت منابع آب كل حوضه آبخيز 
برداش��ت بى رويه آب از منابع آب زيرزمينى و افت ش��ديد سفره ها، لزوم 
پيگيرى رهاسازى حقآبه و بررسى وضع اقتصادى، اجتماعى و بهداشتى 
حاشيه نشينان پس از خش��كيدگى اين تاالب از موضوعاتى است كه بايد 

براى حفظ و احياى تاالب مدنظر قرار گيرد. 
يك كارشناس و فعال محيط زيست در اين باره به باشگاه خبرنگاران جوان  
گفت: »متأسفانه در تابستان سال۹6 بحران بي آبي در تاالب اتفاق افتاد و 
تعداد زيادي از جوجه ها تلف شدند و در سال جاري نيز اين اتفاق براي بار 
چندم درحال رخ دادن است.« به گفته زهرا ناصري، تنها راه نجات اين تاالب 
و ساير تاالب هاي كم آب، پرداخت حقابه آنها است. در غير اين صورت مشكل 
حل نخواهد شد و در سال هاي آينده نيز ادامه خواهد داشت. اگر اين حجم 
آب وارد تاالب بختگان نشود، حدود ۱۲هزار جوجه فالمينگو در اين تاالب 

به سرنوشت غم انگيزي دچار خواهند شد. 
ناگفته نماند كه اين اتفاق اولين بار نيس��ت  رخ مي دهد، بلكه از س��ال۸۵ 
تاكنون چندين بار رها نكردن حقآبه تاالب ها روي داده است و در نتيجه آن 

صد ها يا هزاران جوجه فالمينگو تلف شده اند. 

زبال�ه را مي ت�وان ب�ه طا 
تبديل كرد، اما ش�هرداري 
كه به اين موضوع پي برده 
اس�ت، نه خ�ود پس�ماند 
را تبدي�ل مي كن�دو ن�ه 
اي�ن كار را ب�ه ط�ور كامل 
مي كن�د برون س�پاري 

ابراهیم مشیريان


