
یک آمار عجیب از تغییر 17 شهرد ار و سرپرست 
شهرد اری د ر 14 سال

رشت، هر سال یک شهرد ار
بابک مهد ی�زاد ه| از همان ابت��د ا هم امید ی به 
ماند نش نبود . محمد ابراهیم خلیلی اگرچه  س��ال 
گذشته با 11 رأی از 15 رأی شهرد ار رشت شد ، اما 
صاحب آرایی ش��ناور و متزلزل بود . چون انتقاد ات 
از همان روزهای اول بر س��ر این شهرد ار غیربومی با 
مد رک تحصیلی غیرمرتبط با این پست پررنگ شد ه 
بود . از این رو عمر ش��هرد اری وی به یک س��ال هم 
نکشید  و تنها 5 نفر از 11 نفر موافق ماند نش بود ند  
و مابقی رأی به اس��تیضاحش د اد ند . استیضاح یک 
شهرد ار د یگر، آماری که د ر هیچ شهر پیشرفته ای د ر 

د نیا نمی توان سراغ گرفت. 
تغییر 17 شهرد ار و سرپرست شهرد اری د ر مد ت 
14سال تنها بخش��ی از کارنامه شورای شهر رشت 
اس��ت؛ تغییراتی که باعث ش��د ه عبارت شهرد اران 
فصلی هم به کار برد ه ش��ود . رشت با جمعیت ثابت 
600 هزارنف��ری و جمعیت ش��ناور یک میلیون و 
200 هزارنفری که د ر ایام گرد ش��گری به 2میلیون 
هم می رس��د  د ارای ت��وان بالقوه توس��عه و یکی از 
مستعد ترین ش��هرهای ایران برای ثروتمند  شد ن 
اس��ت. ش��هری که زمانی به خاطر جاد ه ابریش��م 
د روازه اروپا لق��ب گرفته بود  و این��ک قطب بزرگ 
برن��ج و د یگر محص��والت کش��اورزی و تولید  نانو 
د اروهای ضد س��رطان کش��ور و یکی از بزرگترین 
تولید کنند ه های فوالد  کشور است. رشت همچنین 
به خاطر محصور ش��د ن بین د ریا، جن��گل و کوه و 
بزرگ بود ن و مد رن بود نش، یکی از استراتژیک ترین 
شهرهای ش��مالی ایران به لحاظ گرد شگری است. 
اما د ر عین حال این ش��هر رتبه د وم نرخ بیکاری د ر 
کش��ور را د ارد . بافت بومی شهر تغییر یافته است و 
رشتی های قد یمی کوچ کرد ه اند  و مهاجران اطراف 
به مرکز آمد ه اند . رش��ت د ارای بزرگترین ش��هرک 
صنعت��ی و د ر عین ح��ال ورشکس��ته ترین آن هم 
هست. همچنین باوجود  سبز بود نش کمترین فضای 
سبز شهری را د ارد ، حتی کمتر از شهر کویری یزد . 
محیط زیستش هم د ر بحران به س��ر می برد . از د و 
رود خانه به ش��د ت آلود ه »گوه��ر رود « و »زرجوب« 
که میزبان فاضالب شهر است گرفته تا خیابان های 
مملو از زباله، چهره ای ناشایس��ت به این شهر زیبا و 
سرسبز بخشید ه اس��ت. خیابان هایی که با مشکل 
بزرگ چاله ها و آسفالت های نامرغوب و تعد اد  زیاد  
س��رعت گیر و ترافیک و آب گرفتگی هن��گام باران 
د ست به گریبان است. رشت د ر عین حال اولین خط 
اتوبوسرانی کشور را د اشته اما اکنون ضعیف ترین و 
کمترین د س��تگاه های حمل ونقل را د ارد . حال د ر 
شهری که خواهرخواند ه مسکو اس��ت اما با صد ها 
مشکل د ست به گریبان است چند  عضو شورا مد ام 
میلشان می کش��د  که یکی را ببرند  و یکی د یگر را 
بیاورند . د استانی که ظاهرا تمامی ند ارد  و امان مرد م 
رشت را برید ه است. رشت به لحاظ بی ثباتی صند لی 
شهرد اری رکورد د ار ش��هرهای بزرگ ایران است. از 
ابتد ای انقالب با احتساب سرپرست ها این شهر 22 
شهرد ار به خود  د ید ه است. یعنی به ازای هر یک سال 
و نیم، یک شهرد ار. س��نتی که ظاهرا فقط مختص 
به آغاز به کار شوراها نیس��ت و از د یرباز د ر این شهر 
وجود  د اشته است. احمد  رمضانپور، شهرد ار رشت 
د ر س��ال های 63 تا 65 و نمایند ه مرد م این شهر د ر 
مجالس پنجم و شش��م د ر گفت وگو با »شهروند « از 
روزهایی می گوید  که با بعضی از اعضای شورای شهر 
از انتخاب شهرد ار سخن گفته بود : »به د وستان گفتم 
شهرد ار رشت باید  ویژگی هایی د اشته باشد  اما د ید م 
حرفم اثرپذیری ند ارد  و مجبور شد م حرف هایم را د ر 
قالب مقاله به مرد م بگویم. یکی از آن ویژگی ها این 
بود  که شاید  استاند ار و فرماند ار و مد یرکل غیربومی 
باشند  اما شهرد ار یک ش��هر حتما باید  بومی باشد . 
د ر رش��ت هم ک��ه آد م تحصیلک��رد ه و باتجربه کم 
ند اشتیم. اما این حرف ها نتیجه ند اد  و آقای خلیلی 
شهرد ار شد . اما همان هایی که آن روزها پشت آقای 
خلیلی ایستاد ند  و روی قضیه مد رک تحصیلی اش 
صحه گذاش��تند  کمتر از 10 ماه او را برکنار کرد ند . 
د رحالی که این کار هم د رس��ت نب��ود . چون آقای 
خلیلی و هر ش��هرد ار د یگری د ر این فرصت، کاری 
نمی تواند  از پیش ببرد . ایشان د ر د فاعیاتشان گفته 
بود ند  که فقط سه ماه شهرد ار بود ه. راست هم گفتند  
چون بود جه شهرد اری تازه به د ستش رسید  و چند  
ماه هم باید  سپری می شد  تا با خصوصیات فرهنگی و 
مناسبات شهری آشنا شود . اما اعضای شورا به ایشان 
فرصت ند اد ند . د رحالی که بای��د  تحلیل کرد  که د ر 
این وضع وخیم شهری رش��ت چقد ر شهرد اری به 
نام خلیلی س��هم د ارد  و چقد ر خود  د وستان شورا و 
چقد ر نهاد های د یگر. د وس��تان که  سال گذشته د ر 
انتخاب شهرد ار به توصیه من عمل نکرد ند  اما بازهم 
به ایشان به عنوان کسی که 30 سال است د ر این شهر 
سابقه اجرایی و تقنینی و آموزش��ی د ارم و د یگر به 
د نبال پست و مقام نیستم، توصیه می کنم شهرد اری 
انتخاب کنند  که بتواند  فقط و فقط سه س��ال از وی 

د فاع و حمایت کنند .«
د روازه اروپا

رشت، د روازه اروپا، خواهرخواند ه مسکوی روسیه 
و ترابازون ترکیه، ش��هر فرهنگ، ش��هر سبز، شهر 
باران، شهر نعمت... امروزه بیش از هر زمان د یگری 
از قافله پیشرفت عقب  ماند ه است و همچنان اسیر 
باند بازی ها و س��هم خواهی های برخ��ی از مد یران 
شهری اش است و وسوسه بود جه های هنگفت یک 
کالنشهر، مد ام قربانی می گیرد  و صند لی مد یریت 
را نیز به خاطر سهم خواهی متزلزل ساخته است. د ر 
این میان این مرد مان خوش نشین و خوش پوش و 
خوش گذران رشتی هستند  که هر روز زند گی شان 
س��خت تر از قبل می ش��ود  و با این حال باید  شاهد  
جد ال بی وقفه شهرد اران غیربومی و شورای شهری 

با اکثریت غیررشتی باشند .

گزارش »شهروند « از بازار خرید  و فروش اعضای بد ن حیوانات برای طلسم گشایی 

چماق خرافات بر سر حیات وحش کشور
  حیوانات را می کشند  تا طلسم باطل کند  یا ضعف جنسی  به قوت تبد یل شود 
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د وره اش می کنند ، چوب به د س��ت و چماق باالی 
سر. حواسشان هست که حتما ماد ه باشد  تا زحمتی 
که می کشند ، با کش��تن کفتار نر به باد  نرود . نر باشد ، 
به کارش��ان نمی آید . آخر، نه طلسمی را باز می کند  و 
نه خوشبختی می آورد . تالش می کنند ، کفتار ماد ه ای 
پید ا کنند  تا خوشبختی به همراه بیاورد  و به زند گی 

زناشویی گرمی بد هد . 
سرش را نش��انه می گیرند ، با چوب و چماق آن قد ر 
به سرش می کوبند  تا بی جان ش��ود . بعد  قطعه ای از 
بد نش را می برند  و الش��ه را د اخل چاهی متروکه رها 
می کنند  تا رد  و نش��انی از مرگ کفتارها باقی نماند . 
کس��ی نمی د اند ، این اعتقاد  از کجا آمد ه و چرا گفته 
می ش��ود  عضوی از بد ن کفتار ماد ه، می تواند  زند گی 
زناش��ویی را گرم کند  و خوش��بختی را ب��ه زند گی 
د خترانی که پا به خانه بخت می گذارند ، بیاورد ، اما از 
هر کجا که آمد ه، سایه ش��وم خرافات را بر سر کفتار 
ماد ه اند اخت��ه. د ر برخی مناطق طرف��د ار این خرافه 
هستند  و هر س��ال تعد اد  زیاد ی کفتار ماد ه برای گرم 
کرد ن زند گی زناشویی د ر این منطقه کشته می شوند . 
معتقد ان به این خرافه هزینه های چند صد  هزارتومانی 
برای خرید  این قسمت از بد ن کفتار ماد ه می پرد ازند  و 
آن را همچون گرد نبند  به گرد ن د ختر جوانی که تازه 
به خانه بخت رفته است، می اند ازند . آنها معتقد ند  که 
این بخش از کفتار ماد ه باع��ث جذابیت، زبان بند ی، 
باطل کنن��د ه تمام س��حرها و تحکیم کنن��د ه روابط 
خانواد گی می ش��ود ، به همین د لی��ل آن را به گرد ن 

د ختر جوانی که ازد واج می کند ، می اند ازند . 
بازار آن کم گرم نیست. به اند ازه ای هست که حیات 
این گونه را د ر معرض خطر قرار د اد ه است. تا جایی که 
به گفته اسکند ر گرد مرد ی مدیر اد اره طبیعی اد اره کل 
حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، »گزارشهای 
متعدد  ی مبنی بر تلفات تعمدی کفتار، شکار و به د ام 
انداختن آن به اد ارات محیط زیست این استان ارسال 
شده که د ر اکثر موارد  بخشهایی از پوست حیوان 
کنده شده است، ام��ا آمار مستدلی د رباره این گونه 
تلفات وجود  ندارد . افراد  خاطی پس از کشتن حیوان 
د اخل  را  الشه  پوست،  از  بخشهایی  جداکرد ن  و 
چاههای متروکه میاندازند .« بازار خرافات اینچنینی 
د ر د نیای مجازی گرم تر اس��ت. سایت هایی که از راه 
خرافه د رآمد  د ارند ، قیمت های مختلفی برای این عضو 
بد ن کفتار ماد ه می د هند ، از 200 تا 500 هزار تومان. 
د عایی که برای آن خواند ه شد ه، قیمت نهایی را تعیین 
می کند . آن که د عایش تضمینی است، ضمانت د ارد  و 

500 هزار تومان به فروش می رسد . 
 گوشت خرس، 

تقویت کنند ه قوای جنسی مرد انه
گوشت خرس گرم است و برای ضعف قوای جنسی 
مرد ان��ه، د وای د رد . د ر برخ��ی از شهره��ای کشور، 
به خص��وص د ر آذربایجان شرقی و شهرهای شمالی، 
اعتقاد  بر این است که خ��ورد ن گوشت خرس باعث 
افزایش قوای جنسی مرد انه می ش��ود . شکارچیان، 
خ��رس را همچ��ون حیوان��ات حالل گوش��ت ذبح 
می کنند . گوشتش، برای د رمان ضعف قوای مرد انگی 
استفاد ه می ش��ود  و بخشی هایی از پوستش هم برای 
د وری جست��ن از طلسم و افزایش ق��د رت به فروش 

می رسد . 
اعتقاد  به خورد ن سوپی ک��ه با پنجه خرس پخته 
می شود  و به اعتقاد  م��رد م آسیای شرقی باعث طول 
عمر و سالمتی می شود  هنوز به ایران راه پید ا نکرد ه اما 
ساکنان آسیای شرقی معتقد ند ، پنجه خرس برایشان 
شانس می آورد  و خورد ن سوپ��ی که با پنجه خرس 

پخته می شود ، عمر را طوالنی می کند . 
توله خرس ها بیشت��ر از خرس های بال��غ نر و ماد ه 
د ر معرض خطر شکار برای خورد ه ش��د ن قرار د ارند  

و قیمت مشخصی برای گوشت آن وج��ود  ند ارد . اما 
طرفد اران پوس��ت و سر تاکسید رمی ش��د ه خرس، 
برای استفاد ه آن د ر تزیینات خان��ه خود  پول خوبی 

می د هند . 
به گفته شهرام امیری شریفی مد یر د ید ه بان حقوق 
حیوانات، » د ر برخی استان های کشور اعتقاد  جد ی به 
خواص گرمی گوشت خرس وجود  د ارد  و گوشت آن 
را برای افزایش قوای جنسی مرد انه می خورند . د ر کنار 
گوشت خرس، گوشت مار هم طرفد ارانی د ارد . برخی 
معتقد ند  که گوشت مار هم می تواند  به رفع ضعف قوای 

جنسی مرد انه کمک کند .« 
د ر سال ه��ای اخی��ر، عکس هایی از بری��د ه شد ن 
گل��وی یک خ��رس و ی��ک توله خ��رس د ر نوشهر و 
آذربایجان شرق��ی منتشر شد ه است ک��ه د ر همین 
خص��وص امیری شریفی ب��ه »شهرون��د « می گوید : 
»نحوه برید ه شد ن گلوی خرس و توله خرس، گویای 
ذبح شد ن ای��ن د و حیوان است و نش��ان می د هد  که 
شکارچیان ب��رای استفاد ه از گوش��ت و اعضای بد ن 

خرس ها آنها را کشته اند .« 
هد هد ، روز را پر از خبرهای خوش می کند 

خوش خبری و خوش شانس��ی اش حتی با اد بیات 
ایران زمین هم گره خورد ه. هد هد  مظهر خوش خبری 
و خوش شانسی است. از قد یم تا االن. می گویند ، باور 
به خوش خبری اش به د استان سلیمان نبی د ر قرآن 
بازمی گرد د . هد هد  قاصد  سلیمان نبی شد  و به ملک 
سبا رف��ت. حاال این قاصد  آزاد ، ب��رای ایرانی ها مظهر 
خوش خبری شد ه و بسی��اری بر ای��ن باورند  که اگر 
د ر خان��ه از آن نگهد اری کنند  ی��ا خشک شد ه اش را 
نگه د ارند ، هر روز خبره��ای خوبی را می شنوند  و روز 
برای آنها با شنید ن خبره��ای خوب، با شانس همراه 
خواه��د  بود . »د ر برخ��ی از مناطق کش��ور، اعتقاد  به 
خوش شانسی و خوش خبری هد هد  به اند ازه ای است 
که هد هد  خشک شد ه را نگه می د ارند  و روز خود  را با 
نگاه کرد ن به آن آغاز می کنند . اعتقاد  بر این است که 
با نگاه کرد ن به هد هد  روز خوبی خواهند  د اشت و به 
زند گی آنها برکت می آید .« این را مد یر د ید ه بان حقوق 
حیوانات می گوید . این خوش خبری که شانس با خود  
می آورد ، برای خود  هد ه��د  خوش یمن نبود ه و حتی 
قیمت زیاد ی هم ند ارد . هد هد  زند ه از 150 هزارتومان 
به ب��اال قیم��ت د ارد  و خشک شد ه آن ه��م کمتر از 
100 هزار توم��ان به فروش می رس��د ، حتی 50 هزار 

تومان هم قیمت د اد ه می شود .
زهر چشم گرفتن از گرگ ها

هوا که سرد  می شود  و ب��رف می زند ، گرگ ها راهی 
جز زد ن به گله گوسفند ان نمی بینند . د ر شرق کشور 
رسمی برقرار است که پیش از شروع زمستان و سرد ی 

هوا، چن��د  گرگ توسط روستایی��ان کشته می شود . 
سر گرگ ها را د ر روستا می چرخانند  تا جلوی حمله 
گرگ ها به گله گوسفن��د ان د ر زمست��ان را بگیرند . 
شکارچیان با چرخاند ن کله گرگ از مرد م روستا پول 
و بره هد یه می گیرند . به این رسم کله گرگی می گویند  
و از طرفی گفته می شود  این رسم زهر چشم گرفتن از 

گرگ هاست.
 قاچاق هوبره 

برای تفریح و قوای جنسی عرب ها 
سود  خوبی د ارد  و همین کافی است تا هوبره برای 
جنوبی ها حکم گوهر د اشت��ه باشد . برای شکارش به 
استان های د یگری که زیستگاه هوبره است می روند  
و با زند ه گیری، هوبره ها را به کشورهای حاشیه خلیج 
فارس قاچاق می کنند . عرب ها شیفته مبارزه باالبان 
و هوب��ره هستند  و برای این تفری��ح پول خوبی خرج 
می کنند . این تفریح تنها انگی��زه عرب ها برای شکار 
هوبره با باالب��ان یا شاهین هایی که تربی��ت شد ه اند  
نیست، خاصیت تقویت قوای جنسی مرد انه هم د لیل 
د یگری است ک��ه عرب ها را به ای��ن پرند ه عالقه مند  

کرد ه است. 
از سوی د یگر برخی معتقد ند  که خورد ن هوبره برای 
بواسیر و کمرد رد  خوب است و همین قیمت گوشت 
آن را ب��اال برد ه است. زند ه گیران هوب��ره با قاچاق این 
پرند ه ناد ر که به عنوان گونه ای آسیب پذیر د ر فهرست 
قرمز IUCN ق��رار د ارد ، د رآمد ه��ای خوبی کسب 
می کنند . برای هر قطعه هوبره از چند صد  هزارتومان تا 
رقم های میلیونی، قیمت د اد ه می شود . زمستان  سال 
گذشته، مجله مهر د ر گزارش��ی از قاچاق پرند ه های 
چند میلیارد تومانی ایران نوشت که هر هوبره حد اقل 

هشت میلیون تومان قیمت د ارد . 
مهره مار، مهره مار د ارد 

طرف��د اران پروپا قرص��ی د ارد . جاد وی��ش بیش از 
هر ک��س و هر چیز برای خود ش موث��ر افتاد ه. هم د ر 
ضرب المثل ه��ای ایران��ی جایگ��اه د ارد  و هم میان 
خرافاتی ها. مهره مار، مهره مار د ارد . این یکی د ر میان 
د یگر اد وات جاد و و جنبل راحت تر پید ا می شود ، حتی 
روی شیشه برخی مغازه ها هم نوشته شد ه: »مهره مار 

موجود  است«. 
د ارد .  قیم��ت  توم��ان  500 ه��زار  ت��ا   20 از 
20 هزارتومانی ه��ا د ر کیس��ه ای نایلون��ی کوچ��ک 
بسته بند ی شد ه اند . د ر یک بسته، د و عد د  مهره مار د ر 
اند ازه های بزرگ و کوچ��ک، د و عد د  د ند ان مار و یک 
عد د  نیش مار به همراه نوشته ای د رهم و غیرخوانا قرار 
د ارد  که این کاغذ کوچک، طلسم آن است. می گویند  
باجمع شد ن ه��ر پنج قطعه، نی��روی مغناطیسی و 
ماورایی م��ار د ر یک جا جمع ش��د ه و باعث می شود  

محبوبیت فرد ی که آن را ب��ه همراه د ارد  افزایش یابد  
و نفوذش بیشتر شود . 

مهره مار به صورت اینترنتی هم به فروش می رسد . 
فروش اینترنتی ضمانت نامه و توضیحاتی د رخصوص 
زمان اثر آن هم به همراه د ارد . برخی فروشند گان مهره 
مار، با علم به این که نیروی مغناطیسی د ر کار نیست، 
نسخ��ه ای 40روزه ب��رای اثربخش��ی آن می پیچند ؛ 
»نیروی مغناطیس��ی جذب مهره م��ار، بالفاصله اثر 
نمی کند  و 40 روز باید  با فرد  هم��راه باشد  تا اثر خود  

را نشان بد هد .« 
امیری شریفی با اشاره به تصاویری که د ر سایت های 
فروش مهره مار به نمای��ش د رآمد ه می گوید : »د ر این 
سایت ها تصویری تکراری از مهره مار د ید ه می شود  که 
با صد ف د رست شد ه اند .« اما د ر خیابان منوچهری که 
می توان میان بد لیجات و عتیقه فروشی هایش مهره 
مار هم پید ا کرد ، این مهره مارها را از جنس پلی استر 
می د انند  و تقلبی. یک��ی از فروشند گان بد لیجات د ر 
منوچهری به »شهروند « می گوی��د : »د ر بازار مهره مار 
اصل وجود  ند ارد . اگر کسی مهره مار اصل د اشته باشد ، 
نمی فروشد . این مهره مارها تقلبی هستند  و با پلی استر 
د رست می شوند .« او قیمت پایینی را که برای این مهره 
مارها د اد ه می شود  شاهد  مد عای خود  می گیرد : »مگر 
می شود ، مهره مار اصل 20 هزار تومان قیمت د اشته 
باشد . اگر واقعا چی��زی د ر جهان تا به این حد  اثرگذار 
باشد  و نیروی مغناطیسی و جذب د اشته باشد ، قیمت 
آن 20 هزار تومان اس��ت و د ر مغازه های بد ل فروشی، 

فروخته می شود! ؟« 
با این حال به نظر می رس��د ، جاد وی مهره مار برای 
خود ش موثر ب��ود ه و بسیاری طرف��د ار آن هستند  و 
معتقد ند  که نی��روی مغناطیسی و ج��ذب د ارد . این 
د رحالی است که یکی از مغازه د اران خیابان منوچهری 
که مهره ماره��ای موجود  د ر ب��ازار را تقلبی می د اند ، 
معتقد  است: »کس��ی که به نیروی مهره م��ار اعتقاد  
د اشته باشد ، پس از خری��د ن آن اعتماد  به نفس پید ا 
می کند  و با آرامش بیشتری به کار و فعالیت می پرد ازد ، 
همین باعث می شود  که موفقیت به د ست بیاورد  و این 
موفقیت را به پای مهره ماری می نویسد  که به همراه 
د ارد ، حال آن که این موفقیت از اعتماد به نفسی است 

که پید ا کرد ه است.« 
اعتقاد  به جاد وی حیوانات بالی جانشان شد  

ق��د رت خرافات، حیات وحش کش��ور را د ر خطر 
قرار د اد ه تا جایی که د ر بسیاری از مناطق حتی شکار 
حیواناتی همچون گرگ، کفتار، پلنگ، خرس و جغد ، 
یک ارزش تلقی می شود . حیوانات اگر توسط مرد م 
شکار نشوند ، به د لیل باور ب��ه شومی و بد قد می آنها 
آن قد ر مورد  آزار و اذیت قرار می گیرند  که د یگر جان 
د ر بد ن ند اشته باشند . مرد م د ر بسیاری از شهرهای 
کشور، خواند ن جغد  باالی خانه را شوم می د انند  و آن 
را با هرچه د ر د ست د اشته باشند ، می زنند  تا بمیرد  یا 

پرواز کند  و بر بام د یگری بخواند . 
حاال قد رتی که خراف��ات د ر میان مرد م پید ا کرد ه 
به نگرانی فع��االن محیط زیس��ت و حامیان حقوق 
حیوانات تبد یل شد ه است. زی��را د ر کنار قد رتی که 
خرافه و سود  آن پید ا کرد ه برای آگاهی مرد م نسبت 
به حقوق حیوان��ات و د روغ بود ن آث��ار جاد ویی آنها 
قد می برد اشته نشد ه است. حتی جرایمی هم که از 
اواخر  سال 91 برای جلوگی��ری از کشتن حیوانات 
د ر نظر گرفته شد ه، آن قد ر ناچیز است که بازد ارند ه 
نیست. به نظر می رسد  جاد ویی که مرد م حیوانات را 
به خاطر آن می کشند  ب��رای خود  آنها بد یمن بود ه و 
آمد  ند اشته است. خرافات بالی جان حیوانات شد ه و 
معلوم نیست وقتی این جاد و به صاحبش رحم نکرد ه 
چطور قرار است برای انسان ها خوشبختی و سعاد ت 

بیاورد . 

ش�هروند | با گسترش شی��وع وی��روس »ابوال« 
د ر آفریقا و مشاهد ه م��وارد ی از این بیماری د ر سایر 
کشوره��ا، وزارت بهد اش��ت ای��ران اعالم ک��رد :  د ر 
فرود گاه ه��ای بزرگ کش��ور که ممک��ن است گاه 
مسافرانی از کشورهای آفریقای��ی وارد  ایران شوند ، 
ماموران گذرنامه آنها را به پایگاه های بهد اشتی ارجاع 
می د هند  تا با این مسافران مصاحبه و معاینه شود  و 
احتمال وجود  ابتال به ابوال د ر آنها به د قت مورد  بررسی 
قرار می گیرد . محمود  نبوی مع��اون مرکز مد یریت 
بیماری های واگیر وزارت بهد اشت با اشاره به این که 
مرد م کش��ور به طور معمول به مناطق��ی که د ر آنها  
اپید می ابوال وجود  د ارد ، مسافرت نمی کنند ، به ایسنا 
گفت: د رواقع احتمال انتقال ای��ن ویروس به کشور 
وجود  ند ارد  اما امکان اپید می ای��ن ویروس از طرق 
د یگر و به احتمال کم وجود  د ارد  که تمهید اتی د ر این 
زمینه انجام شد ه است. او اف��زود :  د ر مباد ی ورود ی 
کشور به مسافران آگاهی د اد ه می شود  که د ر صورت 
بیماری، به پزشک مراجعه کنند  و اگر هم تا سه هفته 
پس از ورود  به کشور عالیمی مانند  تب و خونریزی 
 پی��د ا کرد ند ، ب��ا مراک��ز پزشکی تم��اس بگیرند  و

 اطالع د هند .
نبوی با تأکید  بر این که به طور معمول با کشورهایی 
که د ر آنها بیماری ابوال شیوع د ارد ، ترد د  مستقیمی 
ند اریم گفت:  اگر فرد ی بخواهد  از این مناطق به ایران 
وارد  شود  باید  به کش��ور د یگر برود ، از آن جا به کشور 
د یگری مانند  ترکیه یا د وبی پرواز کند  و از آن کشور 

به ایران بیاید .
معاون مرکز مد یریت بیماری ه��ای واگیر وزارت 
بهد اشت از مرد م خواست تا د ر ای��ن شرایط از سفر 
به مناطق آلود ه خود د اری کنن��د ، اما اگر مسافرتی 

آلود ه  به مناط��ق 
مراکز  به  د اشتند ، 
مراجعه  پزشک��ی 
کنند . او یاد آور شد :  
نگرانی عمد ه مرد م 
انتق��ال بیم��اری 
از طری��ق حج��اج 
اس��ت، ام��ا خطر 
وی��روس  انتق��ال 
ابوال د ر مورد  کشور 
وجود   عربست��ان 
ند ارد ، زیرا تاکن�ون 

مورد ی از بیماری د ر این کشور مشاهد ه نشد ه است.
نبوی افزود : خطر کرونا ویروس از  سال قبل وجود  
د ارد  که د ر این حوزه ه��م اقد امات الزم انجام شد ه و 
پزشکان مستقر د ر د رمانگاه ه��ا آموزش های الزم را 
د ریافت کرد ه اند . پوسترهایی هم د ر این اماکن نصب 
شد ه است و د ر م��ورد  این بیماری نی��ز قبل از سفر 
اطالعات الزم به حجاج ارایه شد ه، د ر مراکز پرتراکم 
از ماسک استفاد ه می کنند  و به شست وشوی مرتب 

د ست ها نیز توجه می کنند .

نبوی خاطرنشان 
ک��رد  :  ب��ه  رغ��م 
این ک��ه سازم��ان 
بهد اش��ت جهانی 
اعالم کرد ه، خطر 
اب��وال د ر عربستان 
وج��ود  ن��د ارد ، اما 
بهد اش��ت  وزارت 
پمفلت ه��ای  د ر 
ک��ه  آموزش��ی 
ب��ه حج��اج ارایه 
ب��ر  ع��الوه  د اد ه، 
اطالع رسان��ی د ر مورد  کرونا وی��روس به نشانه های 
بیماری ابوال هم اشاره ای شد ه است و به حجاج تذکر 
د اد یم که تب، د رد  شد ید  عضالت و خونریزی ممکن 

است از نشانه های ابوال باشد .
او د ر اد امه با تأکید  بر این که حجاج از د وره کمون 
بیماری نیز اطالع د ارند ، گفت:  د وره کمون د ر کرونا 
وی��روس د و هفت��ه و د ر ابوال سه هفت��ه است که د ر 
این د وره بیماری بد ون عالم��ت است. معاون مرکز 
مد یری��ت بیماری ه��ای واگی��رد ار وزارت بهد اشت 

خاطرنشان کرد : مب��اد ی ورود ی کشور از عربستان 
19 فرود گاه است که د ر ای��ن فرود گاه ها اکیپ های 
بهد اشت��ی مستقر هستند  که د ر ص��ورت مشاهد ه 
عالیمی مانن��د  عفونت تنفسی، م��ورد  معاینه قرار 
می گیرند . د ر ص��ورت خفیف ب��ود ن عالیم د رمان 
د اروی��ی انجام می ش��ود  و د ر ص��ورت وجود  شد ت 
بیماری، فرد  به بیمارستان اع��زام می شود  و به افراد  
سالم نیز تذکر د اد ه می شود  که اگر تا 3 هفته عالیمی 

از بیماری مشاهد ه کرد ند ، به پزشک مراجعه کنند .
 اعزام 3هزار نیروی آمریکایی 

به آفریقا برای مبارزه با ابوال 
د ر پ��ی انتشار گست��رد ه این وی��روس و مشاهد ه 
م��وارد ی از آن د ر سای��ر کشوره��ا، ب��اراک اوبام��ا 
رئیس جمهوری آمریکا به وزارت د فاع آمریکا اجازه 
د اد  تا 3 هزار نیروی نظامی به غرب آفریقا اعزام کند . 
ماموریت ای��ن گروه، تهیه و نص��ب زیرساخت های 
مناسب، ازجمله تجهیزات پزشکی برای مبارزه با ابوال 
است. به گزارش یورو نی��وز، 6 نفر د یگر مشکوک به 
ابتال به ویروس ابوال د ر اسپانیا تحت مراقبت های ویژه 
پزشکی قرار گرفتند . 3 نفر از ای��ن افراد  به تازگی د ر 
آفریقا بود ه اند . به این ترتیب شمار افراد  مشکوک به 

ابوال د ر اسپانیا به 18 تن رسید .
همزمان به نظر می رسد ، وض��ع عمومی پرستار 
اسپانیایی آل��ود ه به ابوال رو بهبود  اس��ت. د ر آمریکا 
نیز پرستاری ک��ه به ویروس ابوال مبت��ال شد ه برای 
مراقبت های بیشتر پزشکی از بیمارستان تگزاس به 
یک مرکز بهد اشتی د ر مریلند  منتقل شد . براساس 
آخرین گزارش سازمان جهان��ی بهد اشت تا کنون 
نزد یک به چهار هزار و پانصد  نف��ر د ر اثر ابتال به ابوال 

جان خود  را از د ست د اد ه اند .

روي خط خبرگزارش

 جزییات طرح نمایند گان مجلس
 برای برخورد  با »بد حجابی« و »ماهواره«

د وره های آموزشی و جریمه نقد ی 
میلیونی، مجازات زنان »بد حجاب« 

ش�هروند | »زنانی ک��ه با پوش��ش غیرشرعی و 
نامناسب، عفت عمومی را جریحه د ار می کنند  ابتد ا 
متعهد  به شرک��ت د ر د وره ه��ای آموزشی و سپس 
محکوم به پرد اخت جریمه نقد ی از 2تا 10 میلیون 
ریال می شوند .« این جزییات بخشی از طرحی است 
که از سوی نمایند گان مجلس شورای اسالمی ارایه 
شد . پی��ش از این نیز ماجرای جریم��ه نقد ی زنانی 
که پوشش نامتعارفی د ارند ، مطرح شد ه و حتی د ر 
سایت های مجازی، تصاویری از قبض های جریمه، 
منتشر شد ه ب��ود ، این بار اما تع��د اد ی از نمایند گان 
مجلس د ر نظر د ارند  تا ای��ن مجازات ها را پررنگ تر 
کنند ، همین ه��م شد ه تا این طرح ک��ه »صیانت از 
حریم عفاف و حجاب« نام د ارد ، به امضای 36نمایند ه 
همچون روح اهلل حسینیان، حسین نجابت، غالمرضا 
مصباحی مقد م، مهرد اد  بذرپاش، ابراهیم کارخانه، 
زهره طبیب زاد ه، فاطمه آلیا، نی��ره اخوان بیطرف، 
الله افتخاری و حسن کامران برسد . این نمایند گان 
طرح یاد شد ه، نح��وه برخورد  با کش��ف حجاب د ر 
وسایل نقلیه، پوشش نامناسب زنان د ر انظار عمومی 
و نیز واحد های مسکونی را که ماهواره نصب کرد ه اند ، 
مشخص کرد ه اند . به گزارش ایرنا، د ر یکی از مواد  این 
طرح ک��ه د ر جلسه علنی 17مه��ر مجلس شورای 
اسالمی اعالم وصول شد ، از نیروی انتظامی خواسته 
شد ه با بکارگیری نیروهای زن آموزش د ید ه د ر انظار 
و امکان عمومی ب��ه بانوان فاقد  حجاب شرعی تذکر 
بد هد  و زنانی که با پوش��ش غیرشرعی و نامناسب، 
عفت عمومی را جریحه د ار می کنن��د  ابتد ا متعهد  
به شرکت د ر د وره های آموزش��ی و سپس محکوم 
به پرد اخ��ت جریمه نقد ی از 2ت��ا 10 میلیون ریال 
کند . ای��ن طرح بخش ه��ای د یگری ه��م د ارد  که 
به اشتغال زن��ان د ر ساعت های پایان��ی روز و ... هم 
اش��اره د ارد .  د ر ماد ه یک این ط��رح هم آمد ه است 
»چنانچه رانند ه یا سرنشینان وسایل نقلیه اقد ام به 
کشف حجاب، روزه خواری، مزاحمت برای نوامیس 
یا حرکات غیرمتعارف خالف عفت عمومی« کنند  
باید  یک میلیون ری��ال جریمه شون��د  و د ر صورت 
تکرار عالوه بر 10نمره منفی، وسیله نقلیه به مد ت 
72ساعت توقیف می شود . طبق م��اد ه 5 این طرح، 
اشتغال به کار زنان د ر واحد های صنفی باید  با رعایت 
حرمت آنها و پرهیز از اختالط با مرد ان و د ر ساعات 

متعارف یعنی 7 صبح تا 10شب باشد .
رعایت نکرد ن این م��اد ه تخلف صنفی محسوب 
می شود  و واح��د  صنفی متخل��ف از طریق نیروی 
انتظامی به مد ت یک هفته و د ر صورت تکرار به مد ت 
یک ماه تعطیل می شود .مشاغل پرستاری، پزشکی و 
مهماند اری هواپیما از شمول این ماد ه خارج است، 
ضمن آن ک��ه خاطرنشان شد ه اشتغ��ال د ر ساعات 
شبانه برای مشاغلی که به خد مات زنان نیاز د ارند  با 
د ریافت مج��وز از اماکن نیروی انتظامی مجاز است. 
نمایند گان امضا کنند ه این ط��رح د ر ماد ه 7، نصب 
و تعمیر تجهیزات د ریافت از ماه��واره را هم ممنوع 
کرد ه اند  و مرتکب را د ر مرتبه اول محکوم به پرد اخت 
ج��زای نقد ی و د ر ص��ورت تک��رار مشمول حبس 
د انسته اند .مد یران ساختمان ها هم موظفند  نسبت به 
جمع آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقد ام و 
به ساکنان تذکر کتبی بد هند . د ر صورتی که تا یک ماه 
پس از تذکر به ساکنان اقد امی صورت نگیرد ، مد یر 
ساختمان باید  موضوع را به نیروی انتظامی گزارش 
کند . تذکر ند اد ن به ساکنان آپارتمان ها  یا نفرستاد ن 
گزارش به نیروی انتظامی موجب محکومیت مد یر 
ساختمان به جزای نقد ی می ش��ود .د ر ماد ه 2 این 
طرح با استناد  به بند ی از قان��ون تخلفات اد اری که 
مجازات هایی برای کارکنان د ستگاه های اجرایی د ر 
صورت رعایت نکرد ن حجاب اسالمی د ر نظر گرفته، 
تأکید  شد ه است که هیات های رسید گی به تخلفات 
اد اری متخلفان را به توبیخ کتبی ب��ا د رج د ر پروند ه 
استخد امی محکوم خواهند  کرد  و د ر صورت تکرار، 
خاطیان به کسر حقوق و فوق العاد ه شغل یا عناوین 
مشاب��ه حد اکثر تا یک س��وم از یک م��اه تا یک سال 
محکوم می شوند ، البته د ر تبصره آمد ه است که این 
قانون مانع از تعقیب کیفری خاطیان نمی شود . طبق 
ماد ه 3 این طرح تمامی د ستگاه های مشمول قانون 
مد یریت خد مات کش��وری موظفند  ترتیبی اتخاذ 
کنند  که ورود  و حضور بانوان مراجعه کنند ه با رعایت 

حجاب شرعی باشد .
د رآمد  ناشی از اجرای این قانون د ر اختیار نیروی 
انتظامی قرار خواه��د  گرفت تا ص��رف برنامه های 

آموزش و تبلیغ حجاب و عفاف شود .

 مد احی های صاد ق آهنگران
 ثبت ملی شد 

مهر| د بی��ر د وازد همین اج��الس بین المللی 
پیرغالمان حسینی از ثبت ملی شد ن مد احی های 
ویژه صاد ق آهنگران د ر اختتامیه این اجالس د ر 

اهواز خبر د اد .
ابراهی��م طاه��ری پنجشنبه ش��ب د ر مراسم 
اختتامی��ه د وازد همی��ن اج��الس بین الملل��ی 
پیرغالمان حسینی د ر مصالی مهد یه اهواز اظهار 
د اشت: پ��س از برگزاری یازد همی��ن اجالس د ر 
شهرستان گرگان، بالفاصل��ه مقد مات برگزاری 
آن د ر شهرست��ان اهواز آغاز ش��د  و د ر این د و روز 
برگ��زاری این مراس��م د ر اهواز شاه��د  برگزاری 
بی نظیرتری��ن اجالس آن با شرک��ت عالی مرد م 
خوزست��ان بود ی��م.او اد ام��ه د اد :   امسال سبک 
عزاد اری مخصوص شهرستان بهبهان د ر استان 
خوزست��ان با ن��ام »سه سن��گ« و سب��ک ویژه 
صاد ق آهنگران توسط سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع د ستی و گرد شگری ثبت ملی  شد .

|  مریم میرزایی   |
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آماد گی فرود گاه های کشور برای 
شناسایی مبتال یان به »ابوال«

  مورد ی از بیماری »ابوال« د ر میان حجاج د ید ه نشد ، 4500 نفر تاکنون قربانی ابوال شد ند 


