آغاز عمليات ساخت
 ۱۰هزار مسكن محرومان

رئي�س بني�اد مس�تضعفان در مراس�م كلنگزن�ي مس�كن
محروم�ان تأكي�د كرد ك�ه رويك�رد اصل�ي بنياد مس�تضعفان
توج�ه ب�ه م�ردم مس�تضعف و مناط�ق محروم كش�ور اس�ت.

رئيس بنياد مستضعفان عصر روز پنجشنبه در ديدار با نماينده وليفقيه
در استان اردبيل اظهار كرد :رويكرد تكبعدي اقتصادي در پروژههاي
بنياد مستضعفان متوقف شده و با توجه به نام اين بنياد ،توجه اصلي به
مناطق محروم و مستضعفان است.
سيد پرويز فتاح افزود :امروز آغاز فاز عملياتي  ۱۰هزار مسكن محرومان
سراسر كشور با كلنگزني در روس��تاي آزادلو گرمي آغاز و  ۳۶۲واحد
مسكوني به شهرس��تانهاي انگوت ،گرمي ،خلخال و كوثر اختصاص
داده شد .در جلسه با مسئوالن استان  ۱۶۰واحد ديگر با اعطاي ۵۰۰
ميليون ريال وام بالعوض به س��هميه مسكن محرومان استان اردبيل
اضافه شد .رئيس بنياد مس��تضعفان تصريح كرد :روستاهاي مرزي از
جمله روستاي آزادلو گرمي سرمايه اصلي كشورمان محسوب ميشوند
كه بايد مسئوالن به اين مناطق و مردمان مرزبان و واليتمدار توجه ويژه
داشته باشند .فتاح ادامه داد :باند اصلي فرودگاه اردبيل براي اولينبار در
كشور با آسفالت تكنولوژي پلي كربن در حال ساخت است كه تا پايان
مهرماه به اتمام خواهد رسيد و با تجهيز روشنايي توسط پيمانكار ،باند
فرودگاه قابل استفاده خواهد بود.
وي بيان كرد :بنياد مستضعفان زيرس��ازي راه آهن اردبيل ميانه را در
حال انجام دارد كه اين پروژه پيشرفت قابلتوجهي داشته و به جرئت
ميتوان گفت راه آهن اردبيل جزو مدرنترين راه آهنهاي كش��ور در
تراز جهاني خواهد بود.
رئيس بنياد مستضعفان اذعان كرد :بنياد از دولت بابت راه آهن اردبيل
مبلغي بالغ ب��ر  ۷۵۰ميليارد ريال طلب دارد ،ولي ب��ا اين وجود بدون
هيچگونه وقفهاي در حال پيش برد پروژه مهم راه آهن اردبيل هستيم.
فتاح در نهايت افزود :پاي��ان عمليات و راهاندازي كامل س��د عمارت
نيازمند يك بودجه قابل توجه با نگاه ملي است.

هوانيروز ۸بيمارستان تنفسي افتتاح كرد

ب�ا تالشه�اي ص�ورت گرفت�ه در ط�ول اي�ام كرون�ا ،هش�ت
بيمارس�تان دائم�ي تنفس�ي در هش�ت شهرس�تان
كش�ور ب�ه هم�ت هواني�روز ارت�ش افتت�اح شد هاس�ت.

ن اينكه
فرمانده هوانيروز ارتش روزگذش��ته در جمع خبرنگاران با بيا 
ارتش در دوران كرونا با تمام قوا در كنار مردم بودهاس��ت ،اظهار كرد:
ارتش همواره خود را حامي مردم دانسته و در تمامي بحرانها ازجمله
شيوع كرونا با اقدامات خود ازجمله احداث بيمارستانهاي مختلف به
كنترل اين ويروس كمك كردهاست.
ولي رحماني با اشاره به احداث هشت بيمارستان دائمي توسط ارتش
در كش��ور گفت :با تالشهاي صورت گرفته در طول ايام كرونا هشت
بيمارستان دائمي تنفسي در هشت شهرستان كشور افتتاح شدهاست.
به گفته فرمانده دانشكده هوانيروز ارتش روند احداث بيمارستان دائمي
تنفسي توسط ارتش به اتمام نرسيده و در آيندهاي نزديك در اصفهان
يك بيمارستان ديگر به بهرهبرداري ميرسد.
رحماني كه به گيالن رفته بود ،اين استان را يكي از كانونهاي شيوع
كرونا در كش��ور دانس��ت و افزود:آي سي يو بيمارس��تان امام حسن
مجتبي (ع) فومن كه يك بيمارستان تنفسي است در هفته مقدس به
بهرهبرداري ميرسد.
وي همچنين با اشاره به ساخت مسكن محرومين در گيالن و در هفته
دفاع مقدس بيان كرد :ارتش و س��پاه پاسداران همواره در تالش براي
رفع محروميتزدايي در كشور هستند به اين منظور مقرر شد  ۱۰واحد
مسكن محرومين در ايام هفته دفاع مقدس در گيالن افتتاح و در اختيار
خانوارها قرار گيرد.
فرمان��ده دانش��كده هوانيروز ارت��ش با تأكيد ب��ر لزوم توج��ه به امر
واكسيناسيون در كشور تصريح كرد :ارتش در چندين شهر كمكحال
وزارت بهداشت بوده و به امر واكسيناسيون كمك ميكند ،اين آمادگي
وجود دارد كه در صورت نياز استانداران ،ارتش روند انجام واكسيناسيون
در آن استان را تسريع بخشد.

يك مقام سازمان جهاني بهداشت ( )WHOاز تعليق در روند تأييد
واكسن كروناي توليد روسيه موسوم به «اسپوتنیكوي» خبر داد.
يك فوق تخص��ص مهندس��ي ژنتيك ب��ا اش��اره به اينك��ه تمام
دريافتكنندگان واكس��ن بايد قبل از تزريق غذاي مناس��ب و كافي
بخورند ،تأكيد كرد كه ناشتا واكسن نزنيد.
كمپين «مهمان حاج قاس��م» به مناس��بت هفته دفاع مقدس در
مجموعه فرهنگي -گردش��گري درياچه شهداي خليج فارس اجرايي
خواهد شد.
قاضيزاده هاشمي ،رئيس بنياد ش��هيد و امور ايثارگران در پيامي
تأكيد كرد :با خداي خود پيمان ميبندم با تمام توان ،تحولي بنيادين
در اين نهاد مقدس آغاز كنم.
رئيس كميته بهداشت و درمان ستاد مركزي اربعين حسيني اعالم
كرد :با توجه به محدوديتهاي موجود ،امس��ال در مسير راهپيمايي
اربعين حسيني مراكز پزشكي و درماني و موكب درماني داير نكرده و دو
مركز درماني در نجف و كربال توسط مركز هالل احمر داير شدهاست.
در حالي كه طبق اعالم مسئوالن ،سقف قيمت مصوب بليت پرواز
اربعين  ۵ميليون تومان اس��ت،اما بررس��يهاي ميداني به عمل آمده
حاكي از فروش بليت با قيمتهاي  ۸تا  ۹ميليون تومان است كه علت
آن را بايد در عدم نظارت كافي و بازدارنده جستوجو كرد.
شهردار تهران گفت :براي تكميل خطوط باقيمانده مترو ۱۸۰هزار
ميليارد تومان اعتبار نياز است و اين مس��ئله نياز به اراده ،فكر ،ذهن و
خالقيت مردم دارد.
وزير بهداشت فرانسه اعالم كرد كه حدود ۳هزار نيروي كادر درمان
اين كشور به دليل امتناع از دريافت واكس��ن كوويد  ۱۹قبل از پايان
مهلت تعيينشده از سوي دولت از كار تعليق شدهاند.
سخنگوي اپليكيشن شاد از ارتقاي اين شبكه در سال تحصيلي جديد
خبر داد و گفت :سرورهاي شبكه ارتقا يافتهاس��ت و در نسخه جديد
شبكه شاد براي سال تحصيلي جديد ،امكان تبادل صوتي همزمان معلم
و دانشآموزان فراهم شده و در واقع يك اتاق صوتي راهاندازي شده كه
اين امكان را به معلم ميدهد به طور همزمان با چند دانشآموز گفت و
گو داشته باشد .سرويس آزمون ساز نيز يكي ديگر از قابليتهايي است
كه در كنار ظاهر زيباي آن به شاد اضافه شدهاست.
رئيس سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي درباره تأمين كتاب
براي دانشآموزان بيبضاعت گفت :طبق قان��ون ،ما كتاب رايگان را
صرفاً براي استان سيستان و بلوچستان ارسال ميكنيم و غير از اين
در هيچ جاي قانون و مق��ررات مصوبهاي نيامده كه اگر در اس��تاني
دانشآموزان يا خانوادههايي نتوانس��تند كتاب تهي��ه كنند ،كتاب
رايگان در اختيارشان قرار بگيرد.
مدير كل پيشبيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي از وزش باد شديد
موقتي ،رگبار پراكنده ،گاهي همراه با رعد و برق روز يكشنبه در شمال
استانهاي آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي ،برخي مناطق استانهاي
اردبيل ،گيالن ،مازندران ،گلستان و خراسان شمالي خبر داد.
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ظهور شهرهای آبی با شکست رکورد جهانی واکسیناسیون
رئيس جمعيت هالل احمر۷۰ :ميليون دوز واكسن كرونا طي  2ماه آينده وارد ميشود

با سيل واردات واكسن به كشور ،ايران ركورد
واكسيناس�يون هفتگ�ي كرون�ا را در جهان
شكس�ت .تاكنون رك�ورد واكسيناس�يون
هفتگي مربوط به آلمان ب�ا  ۶ميليون دوز بود
كه اين هفت�ه در ايران  7ميلي�ون و  ۹۰۰هزار
دوز واكسن تزريق ش�د .حاال آنطور كه وزير
بهداشت ميگويد بايد با انجام واكسيناسيون
مردم را به س�مت قرنطينه هوشمند هدايت
كرد؛ كس�ي ك�ه واكس�ينه ميش�ود دليلي
ندارد قرنطينه شود و مس�افرت نرود و هيچ
دليل�ي ب�راي مح�دود ك�ردن و ممانع�ت از
مس�افرتها نيس�ت .س�يل واردات واكسن
به كش�ور نيز همچن�ان ادام�ه دارد و رئيس
جمعيت هالل احم�ر از ورود ۷۰ميليون دوز
واكس�ن كرونا طي دو م�اه آينده خب�ر داد.

آخرين آمارهاي كرونايي از كاهش آمار فوتيهاي
روزانه حكايت دارد .طبق آمار  24ساعته كرونا تا
 ۲۶شهريور  ۱۴۰۰و بر اساس معيارهاي قطعي
تشخيصي ۱۷ ،هزار و  ۶۰۵بيمار جديد مبتال به
كوويد ۱۹در كشور شناسايي ش��د كه  2هزار و
 ۵۳۷نفر از آنها بستري شدند .مجموع بيماران
كوويد ۱۹در كشور به  ۵ميليون و  ۳۹۶هزار و ۱۳
نفر رسيد .در همين زمان ۳۶۴ ،بيمار كوويد۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان
اين بيماري ب��ه  ۱۱۶هزار و  ۴۳۶نفر رس��يد .تا
كنون  ۴ميليون و  ۷۰۸هزار و  ۱۹۵نفر از بيماران
بهبود يافته يا از بيمارستانها ترخيص شدهاند.
 ۶هزار و  ۹۰۲نف��ر از بيماران مبتال به كوويد۱۹
در بخشهاي مراقبتهاي ويژه بيمارس��تانها
تحت مراقبت قرار دارن��د .تا كنون  ۳۰ميليون و
 ۷۸۲هزار و  ۳۳۸آزمايش تشخيص كوويد ۱۹در
كشور انجام شدهاست .در حال حاضر  ۱۶۸شهر
كش��ور در وضعيت قرمز ۲۰۹ ،شهر در وضعيت
نارنجي و  ۷۱ش��هر در وضعيت زرد قرار دارند .با
بهبود روند واکسیناسیون ،شهرهای آبی هم به
نقشه ایران بازگشت؛  17شهرستان در وضعیت
آبی قرار دارند.
ركوردشكني واكسيناسيون هفتگي
روند واكسيناسيون كرونا طبق وعدههاي قبلي
وزير بهداشت س��رعت گرفتهاست .تاكنون ۲۷
ميليون و  ۷۹۰هزار و  ۸۳۵نفر دوز اول واكسن
كرونا و  ۱۳ميليون و  ۴۵۹ه��زار و  ۶۲۵نفر نيز
دوز دوم را تزريق كردهاند و مجموع واكسنهاي
تزريق شده در كشور به  ۴۱ميليون و  ۲۵۰هزار و
 ۴۶۰دوز رسيد .همچنين در هفتهاي كه گذشت
ايران ركورد جهاني تزريق هفتگي واكسن در دنيا
را جا به جا كرد .بهرام عيناللهي ،وزير بهداشت با
تأكيد بر اينكه تمام مقامات به اين موضوع اذعان
دارند كه واكسيناسيون براي كنترل كرونا نقش
اساسي دارد و همه بايد براي اين موضوع تالش
كني��م ،افزود«:با تالشهاي دولت س��يزدهم و
همكاري و همدلي وزرا جهشي در ورود و توليد
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واكسن ايجاد شده و امروز واكسن به صورت سيل
به كشور سرازير شدهاست.
عيناللهي ضمن تأكيد بر تسريع در واكسيناسيون
ادامه داد«:واكسن به ميزان فراوان وجود دارد و
تأمين شده و امروز ركورد تزريق واكسن در هفته
در دنيا را شكستيم .تاكنون ركورد واكسيناسيون
هفتگي مربوط به آلمان با  ۶ميليون دوز بود كه
اين هفت��ه در ايران  7ميلي��ون و  ۹۰۰هزار دوز
واكسن تزريق شد و اين فاصله زياد با آلمان تنها
با مشاركت مردم محقق شدهاست».
به گفته عيناللهي طبق مطالعات با واكسيناسيون
به طور قطع ميزان مرگ و مير ناش��ي از ويروس
كرونا كاهش مييابد.
اعم�ال قرنطينه هوش�مند ب�ا افزايش
پوشش واكسيناسيون
وزير بهداشت با اشاره به اينكه براي ما قابلتحمل
نيست كه مردم را كنترل و كس��ب و كار آنها را
تعطيل كنيم ،افزود«:بايد با انجام واكسيناسيون
مردم را به سمت قرنطينه هوشمند هدايت كنيم
و كسي كه واكسينه ميشود دليلي ندارد قرنطينه
شود و مسافرت نرود و هيچ دليلي براي محدود
كردن كردن و ممانعت از مسافرتها نيست ».به

گفته وزير بهداشت ،در قرنطينه هوشمند اقتصاد
ميتواند با قدرت پيش رود و كارخانهها و مراكز
توليدي با فراغ بال به فعاليتهاي خود بپردازند
و نيازي ديگر به اعمال محدوديتها نخواهد بود.
عيناللهي همچنين به تس��ريع در بازگش��ايي
دانشگاهها اش��اره كرد و گفت«:دانشجويان بايد
به سرعت واكس��ينه شوند و دانش��گاهها نيز به
تدريج بازگشايي شود و شروع كالسها به صورت
حضوري و مجازي باشد».
واردات  70ميلي�ون دوز واكس�ن طي 2
ماه آينده
روند واردات واكس��ن هم همچن��ان ادامه دارد.
كريم همتي ،رئيس جمعيت هالل احمر از ورود
سومين محموله سنگين واكسن كرونا تهيهشده
توسط اين جمعيت خبر داد و گفت«:با ورود يك
محموله  5ميلي��ون دوزي ديگر به ايران ،بهطور
كلي اين جمعيت از ارديبهشت ماه تاكنون 35
ميليون و  390هزار دوز واكس��ن به كشور وارد
كردهاست».
همتي با اعالم اينكه  5ميليون تا محقق ش��دن
وعده 20ميليوني واردات واكس��ن توسط هالل
احمر در شهريورماه ماندهاست ،تصريح كرد «:از

 20ميليون دوز واكسني كه قرار بود در شهريور
ماه توسط هالل احمر وارد كشور شود تاكنون 15
ميليون دوز از آن تحويل وزارت بهداشت شده و
تنها  5ميليون دوز ديگر باقي ماندهاست تا وعده
20ميليوني كه براي واردات واكسن كرونا داده
بوديم ،محقق شود».
وي با اب��راز امي��دواري از واردات  5ميليون دوز
ديگر واكس��ن كرونا ت��ا يك هفته ديگ�� ر اضافه
كرد«:پس از اينكه فرآيند وارد كردن  20ميليون
دوز واكسن كرونا توسط هالل احمر در شهريور
ماه به پاي��ان برس��د ،در فواصل زمان��ي معين
70ميليون دوز ديگر واكس��ن طي دو ماه آينده
وارد كشور خواهيم كرد».
به گفته همتي از اين  70ميليون دوز واكس��ن
وارداتي  10ميليون مخصوص سنين  12تا 18
س��ال اس��ت تا دانشآموزان نيز در مقابل كرونا
ايمن شوند .اين مقام مسئول با اعالم اينكه تمام
اطالعات براي واردات واكسنهاي مناسب براي
گروه سني زير  18سال آماده و تحويل سازمان
غذا و دارو شدهاس��ت ،تصريح كرد«:در صورت
تأييد اين سازمان و صدور مجوز ،با واردات يكي از
اين دو واكسن سوبرانا 2يا سينوفارم در مهرماه،
واكسيناس��يون گروه سني زير  18س��ال آغاز
ميشود».
در تهران هم بناس��ت از روز سه ش��نبه و ظرف
 ۱۰روز ،همه اف��راد هدف ،دوز اول واكس��ن را
دريافتكنند.
برنامهريزي واكسيناسيون  10روزه افراد
باالي  18سال تهراني
انوشيروان محسني بندپي ،استاندار تهران با بيان
اين خب��ر تأكيد ك��رد ۱۰«:ميلي��ون و  ۶۸۲هزار
جمعيت باالي  ۱۸س��ال در اس��تان داريم و ما از
وزارت بهداش��ت تقاضا داريم كه ثبتنام از طريق
دانشگاههاي علوم پزش��كي انجام شود .همچنين
شركتهايي مثل ايرانخودرو و سايپا اعالم آمادگي
كردند كه روزانه  ۱۰هزار واكسن به افرادي غير از
جامعه هدف خودشان واكسن تزريق كنند».
عليرضا زالي ،فرمانده س��تاد مقابل��ه با كروناي
استان تهران ،در جلسه فوقالعاده ستاد مديريت
و مقابله با ويروس كروناي اس��تان تهران كه روز
گذشته با حضور استاندار برگزار شد ،گفت«:اگر
امكانات فراهم ش��ود ميتوانيم ظ��رف  10روز
واكسيناسيون در استان را به اتمام برسانيم».
زال��ي افزود«:اگر بخواهيم كل واكسيناس��يون
تهران را انجام دهيم به  ۲۰ميليون دوز واكسن
نياز داريم .تا  25شهريور ۷ ،ميليون و  ۱۲۵هزار
واكسن در تهران تزريق شده و ما به  ۱۳ميليون
واكسن ديگر براي پوش��ش كامل دو دوز تهران
نيازمنديم ،اما واكسيناسيون در اين  ۱۰روز ،با 7
ميليون دوز انجام خواهد شد».
فرمانده س��تاد مقابله با كروناي استان تهران از
وزارت بهداشت درخواست كرد كه اين  7ميليون
دوز واكسن را در اختيار ستاد قرار دهد.

تكهتكه كردن حيوانات و محيطزيست در اسكانديناوي!

با وجود اعتراض فعاالن محيطزيست ،كشورهاي شمال غرب اروپا همچنان از كشتار وحشيانه نهنگها و دلفينها دفاع ميكنند
ش�كار وحش�يانه
گزارش 2
نهنگها و دلفينها
عليرضا سزاوار
در چنين روزهايي
در مناطقي از شمال غرب اروپا آغاز ميشود.
حت�ي فراگيري جهان�ي كرونا و وج�ود تمام
محدوديتها و موانع قانوني بر سر شكار نهنگ
هم كشورهاي اسكانديناوي را از كشتار اين
حيوان با ارزش باز نداشتهاست .اروپايي كه به
خاطر يك درصد كاهش گرماي جهاني ،آن هم
طي صدس�ال آين�ده در پاري�س ذوقمرگ
ميشود ،براي كشتار ساالنه مهمترين حيوان
اكوسيستم دريايي ،حتي خم به ابرو نميآورد.

با نزديك شدن به ماه اكتبر ،بخشي از سواحل
نروژ و دانمارك ،رنگ خ��ون به خود ميگيرد.
در همين راستا روز گذش��ته در مراسم جشن
كشتن نهنگهاي خلبان ( )Grindadrápدر
دانمارك ،مردم اين كشور بيش از هزارو۴۰۰
دلفين را در جزاير ف��ارو تكهتكه كردند! اهالي
جنوب اس��كانديناوي بر اس��اس سنتي 200
ساله ،كشتار نهنگها و حتي دلفينها را شروع
ميكنند .گوشت نهنگ در قديم ،ذخيره غذاي
زمستان اجداد ساكنان اس��كانديناوي بوده و
اكنون هم اين مردم كه در رأس شاخصهاي
رفاه جه��ان قرارگرفتهاند ،همچنان ش��يفته
كشتارند.
توليد اكسيژن با كمك نهنگها
ش��كارچيان محلي نهنگها را با قايقهاي خود
به س��مت س��احل هدايت ميكنند و هنگامي
كه نهنگها نزديك س��احل شدند ،بقيه مردم با
چاقوهاي بزرگ به جان نهنگها ميافتند .حتي
رسانه ملكه چندي قبل در گزارشي خنثي براي
اين ماجرا افشا كرد كه «صداي جيغ نهنگها در
زمان كشتار شنيده ميشود .مردم قالبهايي به
طناب وصل كرده بودند و نهنگها را ميكشيدند
و س��پس با چاقو به آنها حمل��ه ميكردند و اين
نهنگها به روش فجيعي كشته ميشدند».
نهنگها مهندسان اكوسيستم دريايي هستند

حسین سروقامت

و نقش مهمي براي س�لامتي اقيانوس و آبزيان
آن دارند .نهنگها براي غذا خ��وردن به اعماق
آب فرو ميروند و براي نفس كش��يدن به سطح
آب ميآيند .نهنگه��ا با اين كار م��واد غذايي
محدود و ب��ا ارزش را از اعماق دري��ا به آبهاي
س��طحي ميآورن��د .اي��ن عملك��رد نهنگها،
رش��د فيتوپالنكتونه��ا را تحري��ك ميكن��د.
فيتوپالنكتونها ،جلبكهايي هستند كه نهتنها
پايه تمام زنجيرههاي غذايي دريايي را تشكيل
ميدهند ،بلكه حداقل نيمي از اكسيژن كره زمين
را هم توليد ميكنند.
حماي�ت قانون�ي از قاتلان و س�كوت
دانشگاهها
مردم جنوب اسكانديناوي در پاسخ به اعتراض
ان جي اوهاي محيطزيستي ميگويند كه تحت
مقررات و قوانين ملي اين كار را ميكنند و چون
ساالنه كمتر از هزار نهنگ ميكشند ،شكار نهنگ
منافاتي با اكوسيستم ندارد!
قوانين ن��روژ و دانمارك دس��ت قاتالن نهنگ و
دلفين را بازگذاشته و باز هم اين كشورها ادعاي
محيطزيستي دارند .در خصوص كشتار فقط هزار

نهنگ! هم بايد گفت كه اين آبزيان ،طوالنيترين
مسير مهاجرتي در بين تمام پستانداران را دارند
و با اين مهاجرت موادغذايي با ارزش را نيز با خود
جابهجا ميكنند .يعني نهنگها مهاجرند و متعلق
به اسكانديناوي نيستند كه مردم اين مناطق هر
زمان خواستند حمام خون راه بيندازند.
آمارهاي اتحاديه بينالمللي حفاظت طبيعت در
ژنو نشان ميدهد در  ۳۰سال گذشته  6ميليون
نهنگ در جنوب اسكانديناوي قتلعام شدهاند،
اما شركتهاي صيادي حرف از شكار سالي هزار
نهنگ ميزنند!
محققان دريافتهاند كه حتي مرگ نهنگ در دريا
عالوه بر فراهم كردن غ��ذاي حداقل  400گونه
جانوري از گرم ش��دن كره زمين هم جلوگيري
ميكند .مرگ اين حيوان در خارج از دريا ،كربن
زيادي منتش��ر ميكند كه به جو زمين آسيب
ميزند .جالب اينكه فضاي آكادميك كشورهاي
اسكانديناوي هم كه عنوان برترينهاي جهان را
يدك ميكشند ،در اين زمينه ساكتند.
رشوه به رسانهها براي ساكت ماندن
فقط بخش��ي از قتل ع��ام نهنگه��ا و دلفينها

توسط مردم اسكانديناوي انجام و تصاوير آن هم
در تمام جهان با واكنش مواجه ميشود .بخش
گستردهاي از اين قتلعام هم توسط كمپانيهايي
صورت ميگيرد كه هم تصاوير و هم اخبار مربوط
به خودشان را در نطفه خفه ميكنند.
در همي��ن زمينه چندي قبل ي��ك ان جي اوي
نروژي ش��كايتي را عليه تعدادي از شركتهاي
نروژي بهخاطر ش��كار نهنگ تنظي��م كرد .بنا
به گ��زارش اين ع��ده از فعالين حي��ات وحش،
كمپانيهاي صيد نهنگ نروژي در تمام س��ال
مشغول كش��تار نهنگ و دلفين هستند .شكار
نهنگ سود سرشاري براي اين شركتها دارد و
آنها حتي به برخي رسانههاي مهم اروپايي هم در
اين زمينه رشوه دادهاند.
زورقاتالن دولتي زياد است
آخرينب��ار در س��ال  2016بود ك��ه موافقان و
مخالفان شكار نهنگ در نشست جهاني اسلووني
در اين زمينه صحبت كردن��د و البته نتيجهاي
هم نداد .عالوه بر كشورهاي اسكانديناوي يعني
ايسلند ،نروژ و دانمارك (ب ه جز سوئد كه عالقهاي
به شكار نهنگ ندارد) كش��ور كانادا هم از شكار
نهنگ به شدت دفاع كرد .اندك كشورهاي مدافع
نهنگ مثل استراليا هم زورشان به اين كشورها
نرسيد و اين بحث رها شد.
قواني��ن بينالملل��ي آزادي ش��كار نهنگ براي
مصارف تجاري از سال  ۱۹۸۶به حال تعليق در
آمد ،اما كشورهاي اسكانديناوي خواستار اصالح
اين قانون هستند و هر سال هم در روز روشن به
قتل عام اين حيوان مشغولند.
تحقيقات نشان داده كه نهنگها به عنوان يكي از
بزرگترين گونههاي پستانداران جهان در رأس
هرم غذايي هستند و در واقع هيچ دشمني ندارند
به جز دولتمردان برخي كش��ورها كه چش��م بر
كشتار نهنگ در كشور خود بستهاند .پژوهشگران
ايتاليايي ميگويند اين حيوانات روابط فاميلي
بسيار قوي دارند و از دست دادن يكي از اعضاي
خانواده برايشان بسيار دش��وار است و به همين
دليل هم خودكشي ميكنند.

400
تصويري از سايت «صندوق نفت نروژ»
 . . .ميت�وان س�اعتها به اي�ن تصوي�ر زل زد و از آن چش�م
برنداشت!
در گوشه س�مت راس�ت تصوير ،پدري دخترك خويش را در
آغوش گرفت�ه و چهره خندان وي نش�ان از آيندهاي روش�ن
دارد.
عبارت « » NoK 068 889 681 981 8موجودي صندوق نفت
نروژ اس�ت كه همين امروز قريب  9تريليارد كرون نروژ يا يك
تريليارد دالر امريكاست؛ رقمي شگفتآور براي كشور كوچكي
كه حدود  5ميليون نفر جمعيت دارد!
پايين صفحه نوشته شدهاست«:براي شما و نسلهاي آينده».
صداقت و شفافيت از اين تصوير ميبارد .رقمي كه روز به روز بر
ميزان آن افزوده ميشود ،حكايت از عزم مثالزدني كشوري
ي كه براي نسلهاي آينده
دارد كه نفت را نه براي گذران زندگ 
ميخواهد.
شوكه نشويد . . .به خدا اين كارها از ما نيز بر ميآيد!

محمدصادق فقفوري

تعارض ردهباالی منافع
در یک تکه برگسبز!

گويا سردسته بعضي قانونخواريها را بايد در برخي از معاونتهاي خود
قوه قضائيه جستوجو كرد! اين وضعيت باعث شده هم شأن زيرنهادها
و مسئوالن عاليرتبه قضايي نازل شود و هم مردم ضمن هدررفت وقت
ن به قوه قضائيه بدبين شوند.
و هزينهشا 
هفته گذش��ته در كمال ناباوري سخنگوي محترم دس��تگاه قضا با به
سخره گرفتن ضمني بخشنامه و اظهارات دادستان كل كشور و نيز رأي
صادره از ديوان عدالت اداري ،رطب و يابس را كنار هم گذاشتند تا قضيه
تمامشده برگ سبز خودرو را بار ديگر زنده كنند و مردم را در حيرت
و س��رگرداني جديدي فرو برد .رد حقوقي اظهارات غيرحقوقي آقاي
سخنگو بماند براي بعد ،اما اشاره به چند نكته خالي از لطف نيست:
-1زنده كردن قضيه تمام شده برگ سبز خودرو را نبايد به سخنگوي
دستگاه قضا نسبت داد ،چراكه اگر قرار بود سخنگوي قوه قضائيه نظر اين
قوه را به رسانهها و مردم منعكس كند ،بايد از مقام مافوق سازماني خود،
ي
دادستان كل ،و نيز از نهاد باالدس��تي قوه قضائيه ،ديوان عدالت ادار 
تبعيت كرده و برگ سبز را به عنوان يك سند رسمي به حساب ميآورد
و ضمن آن همچون ديگ��ر اركان قوه قضائيه به مردم ميگفت كه هيچ
الزام قانونياي مبني بر تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي نيست،
اما اينچنين نگفت و نشد ،چون آقاي خدائيان پيش از آنكه سخنگوي
دستگاه قضايي باشد ،رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك بوده و همچنان
هم هس��ت! پر پيداست كه رئيس س��ازمان ثبت اس��ناد با مالحظات
سازمانياي كه دارد عليه دفاتر اسناد رسمي اظهاري نميكند ،هر چند
سخنگوي قوه قضائيه بوده و منطقاً موظف به انعكاس نظر قوه قضائيه
باش��د .هر ميزان هم كه آقاي خدائيان بر اين نظر باشد و احياناً پس از
خواندن اين يادداش��ت موضع بگيرد كه مالحظات سازماني را در نظر
نداشته و صرفاً يك نظر حقوقي و موضع قوه قضائيه را در نشست خبري
هفته گذشته منعكس كردهاست ،نقل ايش��ان مبني بر واسطه كردن
مجلس به منظور احياي قضيه تمامشده برگ سبز خودرو كه نتيجهاي
جز استمرار آوردههاي مالي بالجهت براي سردفتران و تحميل تشويش
و هزينه بر مردم ندارد ،ثابت ميكند كه از قضا آقاي خدائيان مالحظات
سازماني را خيلي هم خوب در نظر دارد و الاقل در نشست هفته پيش
رئيس سازمان ثبت بودهاست ،نه سخنگوي قوه قضائيه.
-2البته وقتي رئيس س��ازمان ثبت با بودجه كالن  0/5درصد كاداستر و
 15هزار تومان هزينه صدور الكترونيكي براي هر سند و سهم  50درصدي
از حقالثبت (درآمدهاي سازمان ثبت از اس��ناد تنظيمي در دفاتر اسناد
رسمي) همزمان سخنگوي قوه هم باشد ،انتظاري بيشتر از موضعگيري
هفته گذشته آقاي خدائيان هم نميتوان داشت! رئيس دستگاه قضا بايد
فكري به حال تعارض منافع در عاليترين س��طوح ق��وه قضائيه كند :يا
آقاي خدائيان را محدود به همان سازمان ثبت كرده تا ايشان امور صنفي
خودشان را البته با خوانش و لحاظ قانون ،نه مصادره به مطلوبهاي صنفي،
پيگيري كنند ،يا هم كه به ايش��ان تأكيد نمايند كه دادستان كل كشور
مبتني بر رأي صادره از ديوان عدالت ،خالف قانون بخشنامهاي صادر نكرده
كه نياز به ورود مجلس باشد ،برگ سبز همان سند رسمي است و با استفاده
از جايگاه اعطايي س��خنگويي مردم را بيش از اين مش��وش و سرگردان
نكنند .استمرار درگيري در سطوح باالي مديريتي قوه قضائيه بر سر يك
برگ سبز ،موجب كاهش اعتبار و اقتدار كل دستگاه قضا ميشود ،اگر تا
كنون نشده باشد .درگيري در سطوح باالي مديريتي قوه قضائيه و به سخره
گرفتن اظهارات دادستان كل از سوي سخنگوي قوه قضائيه (بخوانيد رئيس
سازمان ثبت) ،ادعاي راقم اين سطور نيست ،كانون سردفتران هم پس از
نشست خبري هفته گذشته آقاي خدائيان بر سر ذوق آمده و در نامهاي
اينگونه نوشتهاست«:ضمن تشكر مجدد از سخنگوي قوه قضائيه (همان
رئيس سازمان ثبت) و بيان نظر نهايي قوه محترم قضائيه كه به معناي رد و
نسخ صريح نامه اخير دادستان محترم ميباشد!» . . .
-3رئيس دس��تگاه قضا فراتر از انتظارهاي پيشيني ظاهر شدهاست.
مديريت از ميدان و شناخت درست آقاي اژهاي از مصائب دستگاه قضا،
عملكرد مثبتي را در همين مدت كوتاه از ايشان به جاي گذاشته است.
حتي خود آقاي خدائيان پيش از انتصاب به سخنگويي ،با حضورهاي
سرزده در دفاتر اسناد رسمي بارقههاي اميد اصالح بنيادي امور ثبتي
را زنده كردند .اگر قضيه برگ س��بز خودرو به نفع مردم جمع نش��ود،
نهتنها س��ازمان ثبت كه يكي از اركان قوه قضائيه است ،بلكه عملكرد
كلي دستگاه قضايي مورد نقد جدي مردم قرار خواهد گرفت؛ چه اين
موضوع نشان از رسوخ عميق تعارض منافع ،به ضرر مردم ،در قوه عدليه
است و حل نش��دن آن مثال غيرقابل انكاري از شعاري بودن مبارزه با
فساد و حاشيهاي بودن رتق و فتق امور مردم خواهد بود.

هزينه۷۰۰ميلياردي وزارت نفت
در حوزه مسئوليت اجتماعي خوزستان

وزارت نفت در كنار توسعه ميادين مش�ترك نفت و گاز ،در حوزه
مسئوليت اجتماعي در خوزستان هم ورود كرد؛ در بخش عمراني
و بهداشتي اين استان  ۷۰۰ميليارد تومان اختصاص داده شدهاست.

وزير نفت ديروز در جريان سفر به استان خوزس��تان پس از بازديد از
مناطق نفتي با اشاره به حوزه مس��ئوليت اجتماعي وزارت نفت يادآور
شد :اعتبارات خوبي براي استان خوزستان در نظر گرفتيم .پروژههايي
در حوزههاي آموزشي ،بهداشتي و فرهنگي مدنظر دستگاههاي اجرايي
استان بوده كه روند اين پروژهها دنبال ميشود و اولويت نخست وزارت
نفت ،اولويت دادن به همين پروژههاي مس��ئوليت اجتماعي است كه
مردم اين منطقه از توسعه پروژههاي نفت و گاز بهرهمند شوند .جواد
اوجي اظهار كرد :تأمين اعتبار واحدهاي مسكوني در مسجد سليمان
كه توس��ط بنياد مس��كن انقالب اسالمي انجام ميش��ود هم تكميل
شدهاس��ت .بيش از  700ميلي��ارد تومان اعتبار در حوزه مس��ئوليت
اجتماعي براي استان خوزستان تخصيص داده ميشود.

