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یادداشت

ورود مجلس به
پدیده خرید و فروش
نوزادان

نمایندگان مردم در مجلس با تاکید بر اینکه خرید و فروش کودکان جرم تلقی میشود ،اعالم کردند که تشدید مجازات کودک فروشی مورد نظر نمایندگان
اســت .اخبار متعددی از کودک فروشــی در برخی محالت و حتی بیمارســتانها مطرح شده است ،چندی پیش نیز علی مویدی قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه
با مواد مخدر از خرید و فروش نوزادان زنان معتاد خبر داده بود ،هماکنون نیز یکی از معاونان سازمان بهزیستی گفته است که خرید و فروش نوزادان در
بیمارستانها گزارش شده است .این در حالی است که کمالی پور نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ،میگوید :خرید و فروش کودک جرم است.،
پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز بر غیرقانونی و خالف شرع بودن خریدوفروش نوزادان تاکید دارد.

چیزی شبیه به معجزه!

پیروزی از آن ملت است
گزارش میدانی از روز انتخابات

شهرام جباری زادگان  -کارشناس شهری
هفته گذشــته ،شــهر تهران شبیه خانه بزرگی شــده بود که با انواع و اقسام کاغذهای
دیواری پوشــانده شده و این کاغذهای تبلیغاتی با حجم باال آنقدر روی هم قرار داده شده
بود که شهرمان را به شهر کاغذها شبیه کرده بود!
تا دیروز از این همه تبلیغات کاغذی که شــهر را غرق کرده بود ،ســه اپیزود در ذهن
داشتم:
اپیزود اول :در دنیایی کــه ارتباطات و تبادل اطالعات در فضای مجازی ،حرف اول و
آخر را می زند و پوسترهای کاغذی جای چندانی ندارند ،چرا باید نامزدهای انتخابات شورا
که یکی از شــعارهای اصلی آنها حفظ محیط زیست است ،از این همه کاغذ برای معرفی
خود استفاده کنند؟
اپیزود دوم :در حالی همه شــهر و ال ِمان های شهری را پوسترهای کاغذی فرا گرفته و
تابلوهای راهنمایی ،عالیم رانندگی و نشــان های ترافیکی نیز از انبوه کاغذهایی که روی
هم چسبانده شدند ،در امان نمانده اند که نامزدهای انتخابات شورا ادعای اجرای قانون و
برقراری نظم و انضباط در شهر را دارند!
اپیزود ســوم :این همه کاغذ که به در و دیوار ،به رفیوژ وســط بزرگراه ،به جدول کنار
خیابان ،به ایســتگاه های اتوبوس و حتی به تنه درختان چســبانده شده و از شاخ و برگ
درختان و پل های عابر پیاده و ســواره آویزان شده اند ،چه موقع و چگونه پاک می شوند
و برای پاکسازی آنها ،چقدر زمان و نیرو نیاز است؟
 ...و اما اپیزود پایانی؛ صبح شــنبه 30اردیبهشت :با همان تصاویر ذهنی از منزل بیرون
آمدم .وقتی وارد بزرگراه شــهید مدرس شــدم ،بزرگراهی که روز قبل از آن سراسر کاغذ
بود و رفیوژ میانی و فضای دو طرف آن را انبوه تبلیغات فراگرفته بود ،باورم نمی شــد این
همان بزرگراه است و حاال اثری از انباشت پوسترهای کاغذی که با چسب به ال ِمان های
شهری و حتی گاردریل وسط و جدول کنار بزرگراه نصب شده و آنقدر پوستر روی پوستر
چسبیده بود که بیشتر به دفترچه  40برگ یا  60برگ شباهت داشت ،دیده نمی شود.
وقتــی وارد میدان هفت تیر و خیابان کریمخان زند شــدم هم تصور اینکه اینجا همان
میدان و این همان خیابان اســت که تا دیروز مملو از پوسترهای کوچک و بزرگ بود که
همه فضا از ایستگاه اتوبوس گرفته تا پل عابر پیاده را ُپر کرده بودند برایم سخت شد.
به عنوان یک شهروند ،الزم دانستم به رفتگران عزیزی که قسمت آنها از این همه شور
و شــوق زائدالوصف ،سختی و زحمت زائدالوصف بود ،دست مریزاد گفته و دست و بازوی
این عزیزان که ارمغان آنها برای شهرم ،پاکی و پاکیزگی است را ببوسم.
رفتگران عزیز شهرم!
خدا قوت .امیدوارم نامزدهای دیروز ،اگر فردا به نمایندگی شــورای شهر انتخاب شدند،
شما و زحمات شما را فراموش نکنند.

خبر

طالقهای معوق ،حاصل گذر جامعه
از سنت به مدرنیته

دســتگاه های تولید امنیت اجتماعی در کشور باید فضایی را ایجاد کنند که افراد در
هنگام ازدواج با کمترین تردید و ریسک زندگی مشترک را آغاز کنند.
یک جامعه شناس با اشاره وظایف دستگاه های فرهنگی و تولید امنیت اجتماعی ،با
بیان این مطلب عنوان کرد :طالق همواره در محیط امنیت اجتماعی می تواند مثبت و
یا منفی باشد .موضوع طالق به عنوان یک ابزار در جامعه عالوه بر ایجاد معضل و در
برخی از مواقع می تواند به عنوان پدیده ای برای برقراری امنیت در جامعه به شمار آید.
علیرضا شریفی یزدی با تاکید بر این که موضوع طالق همیشه و در هر حالتی یک
آسیب اجتماعی است ،اظهار کرد :با توجه به وضعیت فرهنگی اجتماعی امروز و گذار
جامعه از دوران سنت به مدرن ،همواره شاهد طالقهای معوق هستیم.
این جامعه شــناس با اشــاره به تعریف طالق های معوق ،توضیح داد :طالق های
معوق طالق هایی هســتند که بعد از گذشت چند ســال از موعد طالق اتفاق افتاده
و منجر به جدایی می شــوند ،به طوری که ســالها قبل و با توجه به شــرایط آن
زمان موقیعت طالق برای افراد وجود نداشه و امروز به دلیل تغییر شرایط اجتماعی و
اقتصادی به وقوع می پیوندد.
وی همچنین در ادامه افزود :پیشــگیری از وقوع طالق و تنظیم شرایط افراد بعد از
طالق در جامعه از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه و برنامه ریزی های دقیق
قــرار بگیرد ،چرا که با عدم برنامهریزی در این زمینه باید در آیندهای نزدیک شــاهد
مشکالت بسیار جدی و آسیب زا در افراد و خانوادهها باشیم.
شــریفی یزدی با تشریح موضوع تولید امنیت در کشــور ،اظهار کرد :دستگاه های
انتظامی و قضایی به طور کلی نگه دارنده امنیتی هســتند که توســط دستگاه های
اقتصادی ،فرهنگی و آموزش تولید می شود.
وی با اشاره به مهم ترین وظایف دستگاههای تولید امنیت در کشور در حوزه ازدواج
و طالق ،گفت :دستگاه های تولید امنیت در کشور باید فضایی را ایجاد کنند که افراد
در هنگام ازدواج با کم ترین تردید و ریسک دست به زندگی مشترک بزنند.
این اســتاد دانشــگاه که در یک برنامه رادیویی صحبت میکرد همچنین در ادامه
افزود :جامعه باید دارای فضایی باشــد که افراد بعد از جداشــدن از زندگی مشترک،
توانایی بازگشــت به زندگی قبلی را داشــته و از کمترین میزان آســیبهای اجتماعی
برخوردار شوند.

مهار آتش سوزی در بیمارستان صدر تهران

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از حادثه آتش سوزی
در بیمارستان صدر خبر داد و گفت :با تالش آتش نشانان این حادثه پس از دقایقی مهار
و  80بیمار به سالمت از بیمارستان خارج شدند.
کاظم هاشــم آبادی افزود :ساعت شــش و هفت دقیقه امروز حادثه آتش سوزی در
بیمارستان صدر در خیابان کریم خان خیابان به آفرین به سامانه  125اعالم و ماموران
 6ایستگاه آتش نشانی به همراه باالبر؛ تشک نجات و خودروی دستگاه تنفسی به محل
حلدثه اعزام شدند.
وی بیان کرد :با حضور آتش نشانان مشاهده شد در طبقه آخر یک ساختمان  6طبقه
آتش در داخل آشپزخانه کامال شعله ور بود.
هاشــم آبادی با بیان اینکه دود زیادی طبقــات را فرا گرفته بود ادامه داد :گروهی از
آتشنشــانان برای مهار آتش و گروه دیگری برای نجات افراد داخل بیمارســتان وارد
عملیات شدند و موفق شدند  80بیمار این بیمارستان را به مکان امن منتقل کنند.
وی خاطرنشــان کرد :یک مرد  64ســاله به دلیل مصدومیت به بیمارستان فیروزگر
منتقل شد.
هاشم آبادی علت این حادثه را در دست بررسی اعالم کرد.

اجتماعی

نیلوفر منصوریه

آخرین جمعه اردیبهشــت  96روزی حماســه ساز در تاریخ
ایران بود ،روزی سرنوشت ساز که در ایرانیان در گوشه و کنار
این میهن عزیز ،تاریخی دیگر را رقم زدند که در سرنوشــت
این مرز و بوم بی نظیر بود .روزی که جهانیان مات و مبهوت
بودند ،روزی که دوست و دشمن انگشت به دهان ماندند و آن
را باور کردنــد .کوچک و بزرگ ،پیر و جوان همه آمده بودند،
شوری برپا شــده بود که آیندگان هم دلتنگ رسیدن به این
کارزار انتخابات شوند.
روز جمعه روز حماسه ساز ایرانیان بود ،ایرانیانی که از ساعات
اولیه اخذ رای در تهران و شهرستان ها در حوزه های اخذ رای
گرد هم آمده بودند .بســیاری از رای دهندگان قبل از ساعت
 8صبح در شــعب اخذ رای بودند ،تا به گرما و صف طوالنی
برنخورند .اما در تصور نمی گنجید که در ساعات اولیه صبح تا
نیمه شــب ،شعب اخذ رای شاهد صف های طوالنی مردم در
دسته های چند نفری باشد .حضور جوانان و افراد مسن و بیمار
در تمام شعب وجود داشته و اکثریت جوانان عموما رنگ نماد
یکی از نامزدهای انتخاباتی را در لباس و پوشش خود داشت.
عکاسان و خبرنگاران شبکه های مختلف ایرانی و خارجی
هم این حضــور غیرتمند را با عظمتی تماشــایی به نمایش
گذاشــتند و همگــی از این اتحاد و همبســتگی که لنزهای
دوربین و شوادهد نشان می داد متعجب شده بودند .روز جمعه
برخالف روزهای جمعه ســال تعطیل نبود ،بیش از  70درصد
از مردم جمعیت عظیمی را در سراسر کشور گسترده بودند که
رســانه های داخلی و خارجی نیز به شدت در این روز فعالیت
می کردند و اخبار انتخابات و شــعب و صفوف به هم پیوسته
و یکپارچه مردم در صدر اخبار دنیا قرار داشــت و نقل محافل
شده بود.
 29اردیبهشــت 16 ،ســاعت حضور دائم .بعضا بسیاری از
رای دهندگان از صفوف طوالنی که ساعت ها در صف بودند
خسته می شدند اما همگی اذعان می کردند که این انتخابات
سرنوشت ســاز اســت و باید در آن حضور داشت و شیرینی
خستگی را به زودی رفع خواهیم کرد.
فرشاد افســری ،جوانی که در تمام انتخابات شرکت کرده
است ،این رای گیری را بی نظیر توصیف می کند و می افزاید:
حضور مردم در پای صندوق های رای نشان از اهمیت کشور و
سرزمینمان دارد و برای اعتال و آزادی باید در سنگرهای داخلی
حضور داشته باشیم.
وی می گوید :مثل ســال های گذشــته ،آمده ام تا حضور
ایرانی بودن خود را اثبات کنم.
داوودی ،رای دهنده دیگری اســت که می گوید :سرنوشت
خودمان و مملکتمان مهم است ،رای می دهم؛ زیرا از عملکرد
دولت راضی هســتم .در حال حاضر مهمترین دغدغه ،فقدان
ســرمایه گذاری خارجی در ایران است و از دولت آتی انتظار

میرود که به این موضوع توجه کند.
شــرکت کننده دیگری می گوید :من رای می دهم؛ اگرچه
معتقدم تعدد تصمیم گیری و دستگاه های موازی در سیستم
کشور نهادینه شده است و هیچ دولتی توان و اختیارات الزم و
کافــی را ندارد .به نظرم مهمترین دغدغه مردم درحال حاضر
مسائل اقتصادی و معیشتی است .درآمدها و هزینه ها نسبت
مناسبی ندارند و بر مبنای مسکن ،درمان ،خوراک و پوشاک و
هزینههای حامل های انرژی و ...تعیین نمیشود و بيشتر افراد
جامعه زیر خط فقر هستند و رشد اقتصادی و کنترل تورم برای
مردم محسوس و قابل لمس نیست .مردم از نداری گله دارند
و از حداقل های زندگی محرومند.
محمدی ،شرکت کننده جوانی است ،وی می گوید :به نظرم
رای ندادن مثل این است که جایی دعوت شوم ولی برای غذا
چیزی انتخاب نکنم .ما در این کشــور زندگی می کنیم پس
ی کنیم
عمــا با انتخاب کردن ،نیاز عمومی خود را برطرف م 
که ساده ترین آن تمرین دموکراسی است حتی اگر در حالت
خیلی بد رای ما به جایی حساب نشود.
محمدی می افزاید :مشــکالت کشــور ما بسیار است و به
دلیل عدم وجود مدیران کارآمد ،مثل قوانین پایستگی انرژی،
دولت فقط از دســتی به دست دیگر منتقل شده و مشکل کار
و فرهنگ و تغییر اتکا از درآمد نفتی و هزاران مورد دیگر باقی
مانده است .دولت باید توانایی برطرف کردن نیاز عمومی مردم
را داشته باشــد .ما کشور ثروتمندی هستیم ولی با فقر دست
و پنجه نرم میکنیم .اما با تمام این تفاســیر من فکر میکنم
مردم خود مسبب بیشتر دردهای خود هستند؛ چراکه یکدیگر
را نيز از یاد مــیبرند و تنها آموخته اند که با نابودی دیگران
پیشرفت کنند .مسبب این ها دولت ها نیستند بلکه از ماست
که برماست.
موســوی حضور مردم را باورنکردنــی توصیف می کند و
میگوید :به شــعب اخذ رای امده ام تا ایرانی بودن خود را به
اثبات برسانم و سهمی در سرنوشت کشورمان داشته باشم.
وی می گویــد :دیدن حضــور مردم باورکردنی نیســت،
صفهای طوالنی همه را شگفت زده کرده بود .حتی مدارس
نیز مملو از جمعیت بود .ســاعت ها در صف ایستاده ام تا رای
بدهم .این مردم واقعا با غیرت هستند و به سرنوشت کشورشان
امیدوار .آن ها دین خــود را ادا کردند و به پای صندوق های
رای آمدند و انتظار دارند رئیس جمهور آینده نیز به وعده هایش
بویژه در مورد بیکاری و ازدواج جوانان عمل کند.
ایــن شــهروند تهرانی که به همــراه خانــواده و فرزندان
خردســالش آمده است می گوید :فرزندانم را آورده ام تا بدانند
که نسبت به آینده خودشان نباید بی تفاوت باشند و زمانی که
به سن قانونی رســیدند باید در سرنوشت این مملکت سهیم
باشند .آینده از آن جوانان و کودکان است و ما هم برای آینده
بچه هایمان تــاش می کنیم که در امنیت و به دور از تنش
زندگی کنند.
وی اضافه می کند :ایــن روز واقعا در هیچ جای دنیا مثال
زدنی نیســت این حضور میلیونی یعنی امیــد به آینده ،یعنی
اعتماد به مسئوالن یعنی اتحاد و همیشه در صحنه بودن ما،

مسئوالن کشور باید قدر این موهبت ها را بدانند بویژه اعتماد
که سرمایه بزرگی است و باید این مهم را پاس داشته و از آن
حفاظت کننــد و تنها راه حفاظت از این اعتماد و اتحاد ،عمل
به وعده ها است.
در میــان جمعیت پیرزن و پیرمرد عصا به دســتی را دیدم
به ســمت آنها رفتم و از وضعیت شــعب جویا شدم .پیرمرد
میگوید :پنج فرزند دارد که ســه فرزندش ازدواج کرده اند و
به همراه همسرشان به شعب نزدیک خود رفته اند .وی نگران
کار و آینده نوه هایش اســت و می گویــد :دغدغه و نگرانی
والدین بیشتر از جوانان است و آینده آنها برایشان بسیار مهم
اســت .وی می گوید شاید جوانان کمی جوانی کنند و نتوانند
تشخیص دهند اما بزرگترین دغدغه این مملکت جوانانی است
که بیکارند و شغلی ندارند.
وی می گوید :امیدوارم دولتی که بر سر کار می آید اشتغال و
امنتیت شغلی جوانان را در صدر برنامه های خود قرار دهد .البته
می دانم این مساله دغدغه مسئوالن کشور نیز هست و همه
مسئوالن همواره در هر دوره ای به این مساله توجه داشتهاند
اما مشکالت اقتصادی در برخی مواقع برای تحقق بسیاری از
اهداف ،مانع ایجاد کرده اســت که امیدواریم با رفع مشکالت
اقتصادی شاهد بهبود شرایط باشیم.
شرکت کننده دیگری که از شــعبه اخذ رای خارج می شد
میگوید :رای خودم را با اطمینان در صندوق انداختم و مطمئن
هستم رئیس جمهور منتخبم به وعده هایش عمل خواهد کرد
حتی اگر رئیس جمهور منتخبــم رای نیاورد هر فرد دیگری
رئیس جمهور شــود باید به وعده هایش عمل کند چون این
مردم کشورشــان را دوســت دارند که در این حماسه شرکت
کردند .عمل به وعده ها از سوی هر فردی که روی کار بیاید به
نفع همه مردم است در واقع رئیس جمهور آینده ،رئیس جمهور
همه است چه اصالحطلبان و چه اصولگرایان.
وی ادامــه می دهد :ما مردم از رئیــس جمهور آینده و هر
فردی که پیروز انتخابات شود ،انتظار داریم تا به وعده هایی که
داده است عمل کند .بویژه مشکالت جوانان را مورد توجه قرار
دهد چون مشــکل ما جوانان ،مشکل خانوداده ها و درنهایت
جامعه است.
شکرایی شرکت کننده دیگری است که می گوید حدود دو
ساعت است که در صف رای ایستاده ام .وی مصمم و معتقد
اســت که به دلیل محدودیت هایی که همیشه وجود داشته و
باعث عدم پیشرفت کشور شــده ،باید رای داد .به طور مثال
در دوره های گذشته ،عدهای سعی کردند انتخابات را تحریم
کنند و همین موضوع باعث شــد که مشکالت حل نشده و

حتی بیشتر هم شود .ما به دنبال کشوری یکپارچه هستیم که
بتوانیم ایرادات را اصالح و برطرف کنیم و این اتفاق در حالی
رخ می دهد که تک تک مردم جامعه خود را نسبت به موضوع
انتخابات مسئول بدانند و با آمدن به صحنه انتخابات و حضور
در پای صندوق ها ،بهتریــن و مفیدترین فرد و افراد را برای
جامعه و پیشرفت کشور انتخاب کنند.
به گفته وی ،از ســویی وظیفه کاندیداهاســت که سخن از
کاری بگویند که توانایی انجام آن را داشــته باشن د و مردم را
بیاعتماد نکنند .این روزها ترس از آینده به اندازه کافی مردم
را نسبت به همه چیز بی اعتماد کرده است .موضوعی که برای
نســل جوان بسیار مهم است ،بحث اشــتغال ،درآمد و امنیت
اســت .خیلی از مردم جامعه ،از اقلیت دینی و مذهبی گرفته
تا دانشــجویان و غیره ،ســعی بر آن دارند کــه خود را به هر
شکلی شده به آزادی برسانند؛ حاال این آزادی میتواند از نظر
مادی و با دور زدن قانون باشــد یا می تواند با پا گذاشــتن بر
روی احساسات و خروج از وطن باشد .دولت در چنین شرایطی
موظف است تا آینده را برای مردم تضمین کند.
آخرین جمعه اردیبهشــت  ،96برگ زرینی اســت در تاریخ
کشــورمان که باحضور حماســی مردم غیور و غیرتند برای
همیشه ثبت شد تا نشــان دهند که مردم این کشور هنوز به
کشورشان عشق می ورزند و برای آزادی و اتحاد دست از هیچ
تالشــی برنمی دارند .مسئوالن نیز همواره ثابت کرده اند که
بــه وعده های خود عمل خواهند کرد این بار هم مردم انتظار
دارند همچون دوره های گذشته رئیس جمهور کشورشان به
وعده هایش عمل کرده و آن ها نیز تاریخ را رو ســفید کنند.
به امید آن روز...
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ،پنجمین دوره
شــوراهای اسالمی شهر روســتا و میاندوره ای دهمین دوره
مجلس شــورای اسالمی از ساعت هشت صبح روز جمعه در
 63هزار و  500شعبه اخذ رای در سراسر کشور برگزار شد.
درانتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ،پنجمین دوره
شوراهای اسالمی شــهر و روستا و میاندوره ای دهمین دوره
مجلس شــورای اســامی  56میلیون و  410هزارو  234نفر
واجد شــرایط الزم رای دادن بودند کــه از این تعداد در این
دوره از انتخابات ،یک میلیــون و  350هزار و  294نفر برای
نخستین بار رای اولی به حساب می آمدند .از این تعداد حدود
 42میلیون نفر در این انتخابات شرکت کردند .بنابر آمار وزارت
کشور مجموع آرای اخذ شده حدود  42میلیون و  220هزار و
 131نفر بوده و دکتر حسن روحانی با کسب حدود  23میلیون
 549هزار و  616رای به عنوان رئیس جمهور باقی ماند.

به مناسبت روزجهانی تنوع زیستی

بازدید رایگان از موزه تنوع زیستی پردیسان

بازدید از موزه تنوع زیســتی پارک طبیعت پردیســان به
مناســبت روز جهانی تنوع زیســتی اول خرداد ماه (  22ماه
می ) رایگان اعالم شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی سازمان حفاظت محیط
زیســت ،طاهره افتخاری سرپرست دفتر موزه تاریخ طبیعی
و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست ،اظهار کرد:
این اقدام با هدف آشنایی هر چه بیشتر مردم با محیط زیست
و تنوع زیســتی کشور و آگاهی رسانی به آنها درباره اهمیت
حفظ حیات وحش کشور انجام می شود.
وی در مورد موزه تنوع زیســتی و حیات وحش ســازمان
حفاظت محیط زیست ،گفت :این موزه تا حد زیادی اهداف
یک مــوزه را برآورده کرده و از لحــاظ معرفی نمونه های
رکورد و اجزای تنوع زیســتی در خاورمیانه بی نظیر است،
نمونه های رکورد یعنی اینکه اندازه شاخ یک کل ( بزکوهی)
که در این موزه وجود دارد در کشورهای خاورمیانه نظیر ندارد
و در واقع رکورد دار این گونه شاخ است.
به گفته افتخــاری ،در ﻣﻮزه ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎره ای  -زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻲ است ﻛـﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ که ﺷﺎﻣﻞ
ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎیی از قبیــل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه اﻳﺮان ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﺷﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺑﺒﺮ ﺧﺰری ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻛﻤﻴﺎب
اﻳﺮان شامل ﻳﻮزﭘﻠﻨﮓ آﺳﻴﺎﻳﻲ ،ﻛﺮوﻛﻮدﻳﻞ ﭘﻮزه ﻛﻮﺗﺎه اﻳﺮاﻧﻲ،
ﻫﻮﺑﺮه ،ﺳﻴﺎه ﺧﺮوس و ﺧﺮس ﺳﻴﺎه آﺳﻴﺎیی است.

وی افزود :غرفه ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺮان شــامل ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن اﻳﺮان مانند ﮔﻮزن
زرد اﻳﺮاﻧﻲ و ﮔﻮر اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ اﻳﺮان و
ﻛﻞ ﺑﻴﺴﺘﻮن (ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه) ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دارای رﻛﻮرد ﺟﻬﺎﻧﻲ است،
ﻏﺮﻓﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی
ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن از ﺑﻴﺎﺑﺎن هــای آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﺎ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل،
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس شــامل ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آﺑﺰی و ﺧﺸﻜﻲ زی
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﻛﺘﻲ از ﻧﻤﺎی ســاﺣﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﺪاﻋﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻨﻮع
زﻳﺴﺘﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﻓﺎرس ،ﺗﻮﻧﻞ زﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
شــامل اﻧﻮاع ﻣﺎهی ها ،ﻣﺮﺟﺎن ها و ﺳﺘﺎره ﻫﺎی درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ
ﻓﺎرس و درﻳﺎی ﻣﺎزﻧﺪران شــامل ﻓﻚ ﻛﻤﻴﺎب ﺧﺰری و اﻧﻮاع
ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎی ﺧﺰر برخی دیگر از غرفه های این موزه است.
به گفتــه افتخاری ،ﻗﺎره آﺳﻴﺎ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻗﺎره
یاد شده و شــامل ﭘﻠﻨﮓ برفی ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻴﺎب و
در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺒﺮ ﺑﻨﮕﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ
ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ و ﻛﻞ ﻣﺎرﺧﻮر ،ﺑﻪ ﻋنــوان ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻛﻮرد
ﻛﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻗﺎره اروپا ،ﻗﺎره آﻓﺮﻳﻘﺎ ،قاره آﻣﺮیکا شــامل
ﺷﻴﺮﻛﻮﻫﻲ (ﭘﻮﻣﺎ) و ﺟﮕﻮار ،ﻗﺎره اﻗﻴﺎﻧﻮســیه شــامل ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮ
( )Emuﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻄﺮح ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻛﺎﻧﮕﻮروﻫﺎی ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮی و ﻗﺮﻣﺰ و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺐ
ﺟﻨﻮب از دیگر غرفه های موزه تنوع زیستی و محیط زیست
طبیعی سازمان محیط زیست است.
وی ادامه داد :همچنین ،موارد ارزشمند دیگری مانند قاب

پوســت ببر خزری ﻛﻪ در ﭘﺎرک ﻣﻠﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل 1329
شمســی ﺷﻜﺎر ﺷﺪ ،ﻗﺎب ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﺘﻨﻮع و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎن ،وﻳﺘﺮﻳﻦ ﺣﺸﺮات ،اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻴﻞ
آﺳﻴﺎیــی ،وﻳﺘﺮﻳﻦ ﺳﻨﮓ و ﻛﺎﻧﻴ ﻬﺎی اﻳﺮان ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻛﺎنی ها و ســنگ هــای اﻳﺮان ،وﻳﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن
ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪف هایــی ﺑﺴﻴﺎر بزرگ به ویــژه از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮب
ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ ،وﻳﺘﺮﻳﻦ فسیل های ﮔﻴﺎﻫﻲ شامل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎیی از
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻓﺴﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻛﺸﻮر ،وﻳﺘﺮﻳﻦ ﻓﺴﻴلهــای
ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺟﺎن هــا ،ﺑﺎز و ﭘﺎﻳﺎن ،ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن،
دوﻛﻔﻪای هــا ،ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن و آﻣﻮنیتهــا (ﻧـﻮﻋﻲ ﻧﺮم ﺗﻦ) ﻛﻪ
در اﻳﺮان ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻳﺘﺮﻳﻦ فســیل های ﻣﺎﻫﻴﺎن آب
ﺷﻴﺮﻳﻦ ،ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺑﺎزﺳﺎزی فسیل های ﻣﺮاﻏﻪ شامل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی
ﻓﺴﻴﻞ ﻣﻬﺮه داران ﻣﺮاﻏﻪ در ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل قبل و وﻳﺘﺮﻳﻦ
ﻓﺴﻴل های ﻣﻬﺮه داران ﻣﺮاﻏﻪ شامل ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺴﻴل های ﮔﺮاز،
ﮔﺎوﻣﻴﺶ ،اﺳﺐ ،اﻻغ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ از فســیل ﻓﻴﻞ و
ﻣﺪل ﺑﺒﺮ دﻧﺪان ﺷﻤﺸﻴﺮی کــه همه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوران ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
ﺗﺎرﻳﺦ هستند و ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻣﺘﻔﺎوت هستند.
افتخاری گفت :ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی ذکر شده در ﻣﻮزه تنوع
زیســتی ایران ،ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی فراوان ﻣﺎﻟﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻣﺪت
زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺎدر اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎتــی ﺑﺴﻴﺎر
وســیع را در ﻛﻮﺗﺎه ﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺼﺮی ﺑﻪ
ﻋﻼقهﻤﻨﺪان ارائه کند.
سرپرســت کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت افــزود :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
دوربینهای پیشرفته و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻧﺮم اﻓﺰاری ،اﻳﻦ
اﻣﻜﺎن ﺑﺮای ﻛﺎرﺑﺮان ﺷﺒﻜﻪ اﻳﻨﺘﺮنت ﻓﺮاﻫﻢ شده ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻣﻮزه
دﻳﺪن کنند ،در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،دورﺑﻴﻦ ﻣﺘﺤﺮﻛﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻨﻨﺪه
ﻗﺮار دارد ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ عمــا در راﻫﺮوﻫﺎی ﻣﻮزه
ﮔﺮدش کرده و از ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﺎزدﻳﺪ کند.
اول خرداد ماه هر ســال از سوی سازمان ملل روز جهانی
تنوع زیســتی نامگذاری شده که شعار امسال 'تنوع زیستی
برای توســعه پایدار' تعیین شــده اســت و نشــان دهنده
اهمیت تالش های انجام شــده در تمام سطوح برای ایجاد
مجموعهای از اهداف توســعه پایدار ( )SDGsبه عنوان
بخشی از دستور کار توسعه سازمان ملل متحد پس از 2015
برای ســالهای  2030-2015بوده و همچنین اهمیت نقش
تنوع زیستی برای دستیابی به توسعه پایدار است.

پاکسازی چهره تهران از تبلیغات انتخاباتی در  12ساعت

چهره شــهر تهران در کمتر از  12ساعت از تبلیغات انتخاباتی
پاکسازی شد.
مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران
با بیان این مطلب گفت :بیش از  5000نیروی خدماتی شهرداری
تهران به فعالیت پاکسازی تبلیغات انتخاباتی مشغول هستند.
شــهرام فیروزی ،با اشاره به اینکه زیرســاختهای خدماتی
شــهر تهران طی یک دهه افزایش قابلتوجهی داشــته اســت
افزود :با وجود آنکه پایتخت طی هفته گذشــته شاهد نصب تعداد
زیادی پوســتر ،بنر و تراکت بود اما در کمتر از 12ســاعت ،چهره
شهر عوض شد به شکلی که دیگر نشــانی از تبلیغات انتخاباتی
ریاستجمهوری و شورای شهر نیست.
وی افزود :در کمتر از ۱۲ســاعت چهره شهر به حالت عادی
بازگردانده و پایتخت برای فعالیت معمول روزانه آماده شــد .این
امــر با آماده باش کامل بیش از  5هــزار نیروی پاکبان ظرف دو
هفته گذشته محقق شده است.
مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

ادامه داد :در هفته گذشــته انواع مختلــف تبلیغات محیطی اعم
از کاغذ ،پارچه و بنرهای پالســتیکی وجود داشــت .بسیاری از
تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در  4000سازهای که در سطح شهر
نصب شــدهبود ،قرار داشت؛ اما عوامل اجرایی نامزدهای محترم
در پارهای موارد ،اقدام به نصب پوســترهای تبلیغاتی در فضاهای
متعددی ماننــد تابلوهای راهنمایی و رانندگــی و برخی مبلمان
شهری دیگر کرده بودند که کار پاکسازی را مشکل می کرد.
وی تاکیــد کرد :در گام اول با وجود احراز تخلف و براســاس
قوانین موجود نسبت به رفع این دسته از تبلیغات که باعث ایجاد
مشکالتی در روند فعالیت معمول شهر شده بود ،اقدام شد .در گام
دوم نیز ،پس از پایان مهلت تبلیغات ،نیروهای خدوم شــهرداری
تهران نســبت به جمعآوری آن دســته از تبلیغاتی که در محل
صندوقهای رأی نصب شده بود ،اقدام کردند.
مدیر روابط عمومی ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری
تهران در تشــریح عملکرد نیروهای پاکبان گفت :کار پاکسازی
از اوایل بامداد دیروز شــروع شــد و شهر توســط حدود 5هزار

نیــروی پاکبــان ظرف کمتر از مدت 12ســاعت پاکیزه شــد و
اینهــا مقدور نبود مگر بــا تالش شــبانه روزی نیروهای خدوم
شــهرداری تهران؛ آمار دقیقی از حجم پســماند تولید شده طی
یک هفته گذشته ارائه نشــده و طی روزهای آینده اعالم خواهد
شــد .بخش عمدهای از اقالم تبلیغاتی از کاغذ تهیه شدهاست و
90درصد آنها قابل بازیافت هستند .با توجه به پیشبینی افزایش
تولید پســماند خشک طی هفته گذشته ،مدیریت شهری ظرفیت
گستردهای را برای بازیافت این اقالم آماده کرد
وی افزود :کاغذها و بخش عمدهای از پســماندهای خشــک
به ادارات پســماند مناطق تحویل شدهاســت و پــس از بازیافت
مجددا به چرخه تولید باز خواهد گشــت .مدیریت شهری تهران
در مناســبتهایی مانند انتخابات یا ایام محرم که حجم پسماند
خشــک بهویژه پســماند قابل بازیافت ،زیاد میشــود ،بهمنظور
بازگرداندن آنها به چرخه تولید ،تالش گســتردهای را به اجرا در
میآورد .نه تنها مناطق 22گانه پایتخت که همه شهرهای ایران
در این روزها درگیر فرایند انتخابات حماسی روز  29اردیبهشتماه

بودند.
فیــروزی تاکید کرد :حدود  600خودروی ســواری ســبک
بهصورت شــبانه روزی در حال فعالیت بــوده و تمامی مدیران و
حتی مدیران ارشد نیز در حالت آمادهباش بهسر میبردند تا چهره
شهر را به حالت عادی بازگردانند.

