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هشدار ابتکار به شهرداری درباره 
تخلیه نخاله های پالسکو

شهروند| رئیس ســازمان حفاظت محیط 
 زیســت درباره تخلیــه نخاله های ســاختمان 
پالسکو در محله هرندی تهران و احتمال ایجاد 
آلودگی های محیط زیســتی در آن منطقه، به 
شهرداری هشدار و از تعیین مهلت برای حل این 
مسأله خبر داد. به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار با 
بیان این که در این باره تذکرات الزم را داده، گفت: 
»سازمان محیط  زیست به واسطه شرایط بحرانی 
به طور موقت اجازه تخلیه این نخاله ها را داده است، 
اما ما پیگیر موضوع هســتیم و امیدواریم که در 

مهلتی که تعیین شده این موضوع برطرف شود.«
معاون رئیس جمهوری همچنین خبر داد که 
مدیرکل محیط  زیست استان تهران نیز تذکرات 
الزم در ارتباط با این موضوع را به شهردار تهران 
داده است: »محیط  زیست تهران هم از شهرداری 
خواسته که نسبت به ســاماندهی این نخاله ها 
در مرکز مدیریت پسماند و با رعایت ضوابط و به 
شکل اصولی اقدام کند.« او که امروز برای شرکت 
در جلســه کارگروه مقابله با گــرد و غبار راهی 
خوزستان می شود، درباره پیگیری های انجام شده 
نسبت به آلودگی های اهواز نیز گفت: »در مورد 
موضوع گرد و غبار به طورکلی مطالعات مربوطه 
در هر استانی درحال انجام است. مطالعات استان 
خوزستان نیز تکمیل و برنامه مقابله با گرد و غبار 
این استان نهایی و در شورای برنامه ریزی استان 
تصویب شده است. دستگاه های مختلف استان 
خوزستان، ماموریت های خود را می دانند و بر این 
اساس ماموریت اصلی مقابله با گرد و غبار برعهده 

سازمان جنگل ها و مراتع قرار گرفته است.«

 با صدور بیانیه  ای علیه ممنوعیت 
سفر اتباع 7 کشور به آمریکا

سازمان جهانی گردشگری دستور 
تازه ترامپ را محکوم کرد

شهروند|سازمان جهانی گردشگری ملل  متحد 
)UNWTO( بــا صدور بیانیــه ای به عنوان آژانس 
تخصصی سازمان ملل متحد در زمینه گردشگری، 
نگرانی عمیق و محکومیت شــدید خود را درمورد 
ممنوعیت اخیر سفر به ایاالت متحده آمریکا برای 
اتباع 7  کشور )عراق، ســوریه، ایران، سودان، لیبی، 
سومالی و یمن( ابراز کرد. دراین بیانیه به  نقل از طالب 
الریفاعی، دبیرکل سازمان جهانی گردشگری، آمده 
است: »ممنوعیت سفر براســاس ملیت، برخالف 
اصول آزادی سفر و آسان ســازی سفر ترویج شده 
ازسوی جامعه بین المللی گردشگری است و مانع 
منافع کالنی است که حوزه گردشگری از نظر رشد 
اقتصادی و اشتغالزایی برای بســیاری از کشورها، 
ازجمله ایاالت متحده آمریکا، به  ارمغان می آورد.« 
دبیرکل ســازمان جهانی گردشــگری ملل متحد 
بیانیه را چنین ادامه داده است: »چالش های جهانی، 
راه حل های جهانی را می طلبد و چالش های امنیتی 
که امروزه با آن مواجه هستیم، نباید ما را به ساخت 
دیوارهای جدید وادار ســازد؛ انزواگرایی و اقدامات 
کور تبعیض آمیز به افزایش امنیت منجر نمی شود، 
بلکه افزایش تنش و تهدید را درپی خواهد داشت.« 
او درپایان آورده است: »عالوه  بر این تأثیر مستقیم، 
بی شــک تصویر کشــوری که ممنوعیت سفر با 
چنین شیوه خصمانه ای را تحمیل می کند، در بین 
بازدیدکنندگان سراسر جهان تحت تأثیر این اقدام 
قرار خواهد گرفت و تقاضای سفر به ایاالت متحده 

آمریکا را به  مخاطره خواهد انداخت«.

 عامالن سالخی دو توله پلنگ
 در »موگرمون« دستگیر شدند

 شهروند| نیروهای یگان محیط زیست عامالن 
کشــتار بی رحمانه دو توله پلنگ یک ســاله را در 
اســتان کهگیلویه وبویراحمد شناسایی و دستگیر 
کردند. این درحالی است که الشه یکی از پلنگ ها 
هنوز پیدا نشده اســت.  دو روز پیش به دنبال شکار 
غیرمجاز دو پلنگ در روســتای موگرمون از توابع 
شهرستان لنده در استان کهگیلویه وبویراحمد، با 
توجه به این که این محــدوده جزو مناطق آزاد بوده 
و شهرســتان لنده هم اداره محیط زیســت ندارد، 
نیروهای یگان محیط زیســت ازسایر شهرستان ها 
و مرکز اســتان، عازم این منطقه شدند.  مدیرکل 
حفاظت محیط زیســت کهگیلویــه وبویراحمد 
دراین باره به دیده بان محیط زیست و حیات وحش 
ایران گفت: »طی هماهنگی با دادستان و فرماندار، 
تحقیقــات مأمورین دراین زمینه آغاز و براســاس 
تصاویر و اطالعات به دست آمده دو مظنون دراین 
رابطه شناســایی و بازداشت شــدند.« سیداسداله  
هاشمی درتوضیح بیشــتر ماجرا گفت: »درجریان 
تحقیقــات صورت گرفته و بازجویــی از مظنونان 
مشخص شد دو پلنگ توسط متخلفان در ارتفاعات 
روستای موگرمون کشته شــده اند. مأموران موفق 
شدند الشه یکی از دو پلنگ کشته شده را کشف و به 
اداره محیط زیست منتقل کنند و اما الشه پلنگ دوم  
همچنان در ارتفاعات بوده و هنوز کشف نشده است.«
براســاس این گــزارش، درحال حاضــر یکی از 
متهمان روانه زندان شده و نفر دوم با دستور دادستان 
جهت تحقیقات دراختیار پلیس آگاهی قرار دارد. 
درحال حاضر با ورود دادستان به عنوان مدعی العموم 
و اداره محیط زیســت به عنوان شــاکی خصوصی 
پرونده از جنبه کیفری و حقوقی در دست پیگیری 
و رسیدگی است.  همچنین هنوز جزییات بیشتری 
از انگیزه و چگونگی کشــتار پلنگ ها مشــخص 
نشده و پس از تحقیقات تکمیلی در روزهای آینده 
منتشر خواهد شد، اما ظاهرا پلنگ ها دو توله حدودا 
یک ساله بوده اند که همزمان توسط متخلفان شکار و 

سپس سالخی شده اند.

خانواده های کولبرهای کشته شده در بهمن سردشت از وضع زندگی عزیزانشان می گویند

ما مرزنشینان بیکار داغ دیده ایم 

الناز محمدی |  »بهمن« در بهمن آنها را کشــت 
و نامشــان را با مرز گره زد؛ با کوهســتان های پربرف 
کردستان و تنگدســتی. حاال چهار روز از 10 بهمن 
می گذرد؛ از شبی که »شیرزاد« و »آکام« و »علی« و 
»هیوا« به کوه زدند تا مثل بیشتر مردان آشنا و فامیل 
از مرز عراق جنس بگذارند روی کول هایشان و به شهر 
بیاورند و البته کوه آنها را پس نداد و مرگ نصیبشــان 
کرد؛ مرگی سرد و یخ زده با آواری از بهمن بی رحم در 

10 بهمن ماه. 
کولبران کرد را حاال کیست که نشناسد؟ مرزنشینان 
بی کار غم زده که در چند روز گذشته، بیشتر از همیشه 
نامشان بر سر زبانها افتاده و تصویرشان در شبکه های 
اجتماعی دســت به دست می شــود؛ »بسرین« هم 
از همین شــبکه ها بود که فهمید »شیرزاد« در برف 
گیر افتاده و جانش را به برف داده اســت؛ »بسرین«، 
همسر »شیرزاد عبداللهی« یکی از 4 کولبری بود که 
آن شــب در بهمن کوه های سردشت گیر کرد و مرد. 
حاال »بسرین احمدی«، همسر 24 ساله   »شیرزاِد« 
27 ساله با صدایی که اندوه، بزرگترین قسمت صدایش 
اســت، از حال و روزش می گوید؛ از »باران«، دختر دو 
ساله شان که بیمار است و »شیرزاد« برای پیدا کردن 
پول فیزیوتراپی او ، برای ســومین بار بــود که به دل 
کوه زد و درست در روز تولد »باران« کشته شد. »سه 
سال و نیم  پیش با شیرزاد ازدواج کردم. او درست روز 
تولد دو سالگی باران کشته شد. من از طریق روزنامه 
سردشت در تلگرام باخبر شــدم که کولبرها زیر برف 
رفته اند و بعدش با فامیلمان رفتیم سمت کوهستان و 

آنها پیدایش کردند.«
او از دخترش می گوید و روزهای ســخت سه سال 
و نیم گذشــته: »مغز دخترم تنبل است، هنوز حرف 
نمی زند و نمی تواند راه برود. ما باید هفته ای ســه بار 
او را به فیزیوتراپی می بردیم. شیرزاد کارگر فصلی بود 
ولی چون در زمستان کار نیست و دیگر نمی توانستیم 
هزینه فیزیوتراپی او و کرایه خانه مان را بدهیم، او برای 
کولبری رفــت. ما ماهی 300 هزار تومــان اجاره می 
دهیم. بیمه سالمت همگانی هستیم ولی هزینه درمان 
دخترم را بیمه نمی دهد.« »بسرین« می گوید که بارها 
به »شیرزاد« گفته به کولبری نرود اما او گفته چاره ای 
نیست: »مجبورم، چکار کنم. پس هزینه باران را چه 
کسی بدهد؟«  همسر »شیرزاد« هنوز نمی داند که در 
سه باری که او به کولبری رفت، پولی هم گیرش آمد یا 
نه: »او فقط سه بار به کولبری رفت و خبردار هم نشدم 
که بار به او دادند یا نه. می دانستم که برای هر باری به 
آنها 80 هزار تومان پول می دهنــد.  80 درصد مردم 

سردشت بیکارند و شیرزاد هم یکی از آنها بود.« 
»احســان عبداللهی«، پســرعموی »شــیرزاد« 
هم حاال چندروزی اســت همراه با بقیــه فامیل، در 
سوگ  مرد 27 ســاله و زحمتکش خانواده عبداللهی 
است. او 22 ساله اســت و کولبر نیست اما کولبرها را 
خوب می شناسد: »شــیرزاد تابستان و بهار تا موقعی 
که باران نمی بارید، کارگری می کرد. یکی  دو ســال 
بود که استادبنا بود. زمستانها کار نمی کرد چون کار 
بنایی نبود، زن و بچه داشت و مجبور بود که کار کند. 
شبی که در بهمن گرفتار شدند، خیلی ها جلو بودند 
و توانستند فرار کنند، به روستای بیوران رفته   و گفته 
بودند که چند نفر گرفتار شده اند و هرکس می تواند 
برود کمک، آنها هم رفتند و کمکشان کردند.«  او درباره 
وضع مالی خانواده »شیرزاد« می گوید: »آنها خانواده 
فقیری هستند. بچه او ناتوانی جسمی دارد. بدنش شل 
است و نمی تواند بنشــیند. باید هفته ای یک بار او را 
فیزیوتراپی ببرند و هر دفعه حداقل 80 هزار تومان باید 
خرج بچه شان می کردند کند. من کولبری نمی کنم. 
تعداد کولبرها در سردشت زیاد است؛ اینطور نیست که 
بگوییم 100 تــا 200 نفر کولبری می کنند، من فکر 
می کنم باالی هزار نفر از اهالی سردشت و روستاهای 
اطرافش کولبری می کنند. ســن کولبرها از 14 و 15 
سالگی شروع می شود تا 40 و 50 سال.« به گفته او: »به 
هرحال هزینه ها زیاد است. در شهر ما کار خیلی سخت 
گیر می آید، حاال وقتی زن و بچه هم داشــته باشی، 
مشکل چندبرابر می شود. در شهرهای مرزی کارخانه 

و ... وجود ندارد و مــردم مجبورند یا کولبری کنند یا 
با االغ و قاطر از مرزها بار بیاورنــد و آنها که پول االغ و 
قاطر را ندارند، بار را روی کوله ایشان می گذارند و از مرز 
به داخل می آورند. از 20 تــا 100 کیلو بار می آورند. 
برای هر بار، کیلویی 4 تا 5 هزار تومان پول می گیرند. 
مسیرها کال کوهستانی اســت و نزدیک به 15 -20 
کیلومتر می شود و مجبورند در این مسیر و برای اینکه 
مامورهای مرزبانی آنها را نبینند، در شب حرکت کنند 
و گاهی کل مسیر را بدوند. آن شب هم برف سنگینی 
آمده بود اما به همین دلیل شب رفتند که بار بیاورند.« 
»احسان« از افراد فامیلش می گوید که تعداد کولبرها 
در آن زیاد اســت: »آنها از کردستان عراق بارها را می 
آورند. دو ساعت راه است تا مرز عراق. از افراد فامیل ما 

خیلی زیادند کسانی که کولبری می کنند. « 
»علی محمدنژاد«؛ کولبر دانش آموز 

»علــی« 18 ســاله بود؛ ســال آخر دبیرســتان، 
دانش آموز مدرسه شاهد در رشته تجربی؛ او اولین بار  
بود که به کولبری رفته بود تا شهریه 800 هزار تومانی 
مدرسه اش را دربیاورد و برای آخرین بار در کوههای 
سردشت نفس کشید و دیگر برنگشت. حاال »حمزه 
محمدنژاد«، پدر 41 ساله او با غمی مانند همه پسر از 
دست داده ها، آن هم پســر بزرگ، از »علی« و روزگار 
بیکاری و تنگدستی: » او اولین بار بود که برای کولبری 
رفته بود. علی کولبر نبود و به دلیل اینکه هزینه های 
مدرســه را دربیاورد و مشــکالت دیگر با دوستانش 
برای کولبری رفته بود. من یک هفته ای بود که برای 
کارگری به ارومیه رفته بودم. آن روز بچه های مدرسه 
به او گفته بودند که برای تهیه شهریه مدرسه ات بیا با ما 
کولبری کن، گفته بودند که هر شب 100 هزار تومان 

گیرمان می آید و تو هم بیا تا شهریه ات جور شود.« 
 شهریه مدرسه اش چقدر بود؟

واال برای امســال گفته بودند 800 هزار تومان. ما 
هم نداشتیم، واقعا نداشتیم. ما مرزنشینیم، هیچ کار 
و کاســبی نداریم؛ یا باید برویم دنبال قاچاق یا دزدی 
یا کارهای خالف. ما هیــچ کاری نداریم. البته نه من 
نه پــدرم و نه اجــدادم هیچ کدام دنبــال کار خالف 
نبودیم، علی هم نبود. همیشــه رفتیم یک لقمه نان 
حالل پیدا کردیم و خوردیم. علی هم به این دلیل که 
همکالســی هایش گفته بودند بیا برای هزینه هایت 
کولبری، کن این کار را کرد. او می دانست که من ندارم، 
با خودش گفته دو سه شب می روم و شهریه ام را جور 

می کنم. 
  قبل از این شهریه مدرســه اش را چطور 

می دادید؟
سه سال بود که مدرسه شهریه ای از ما نمی گرفت. 
دانش آمــوزان و معلمان کمک می کردنــد و برای 

سال های گذشته ساالنه 600 هزار تومان برای شهریه 
پرداخت کرده بودند ولی امســال سومین سال بود و 

دیگر خودش مجبور بود که پرداخت کند. 
»محمد علی نژاد« بیکار است و 4 بچه دارد که یکی 
شان حاال دیگر نیست. علی اولین بچه او بود و رضا، دینا 
و دارا به دنیا آمدند. »من آن شب در مهاباد بودم زنگ 
زدند گفتند در سردشت بهمن آمده و علی هم با بقیه 
رفته است، بعدش شب رفتم بیمارستان و او را تحویل 
گرفتم. در روستای دیران سردشت او را خاک کردیم. 
علی آن شب نتوانســته بوده که باری را بردارد، چون 
تیراندازی شــده و آنها ترسیدند و برگشتند و بعدش 
دچار بهمن شدند. یک هفته بود که در مهاباد کارگری 
می کردم، ســاختمانی، باغداری و ... . من از مسئوالن 
می خواهم که کاری برای مرزنشــینان کنند که بچه 
هایشان بدبخت و سرگردان نشوند و دل پدر و مادرشان 
را نســوزانند و داغ به دل آنها نگذارنند. ما می خواهیم 
شرایط شغلی اینجا طوری شود که دانش آموزی برای 

تامین شهریه مدرسه اش کشته نشود.« 
»آکام«؛ گچ کار کولبر

پدرِ »محمد حمزه زاده« 45 ساله است، محمدی 
که آکام صدایش می کردند و بزرگ شــده روستای 
خانقاه مهاباد است. صدای پدر از پشت تلفن می لرزد 
وقتی اسم پســر بزرگش را می برد. پسر 21 ساله اش 
که تنها چهار ماه مانده بود تا دیپلمش را بگیرد:» کار 
اصلی آکام، گچ  کاری بود، 5 ماه پیش او و همســرش، 
از ما جدا شدند و رفتند سردشت. تا قبلش با ما زندگی 
می کردند. آکام برای کار به سردشت رفت، آنها دو سال 
پیش ازدواج کرده بودند. همســرش 18 سال بیشتر 
ندارد، همسرش رفته سردشــت برای عزاداری و حاال 
قرار است برگردد پیش ما، جایی ندارد که برود.« تنها 
دو ماه از زمانیکه »آکام« کولبری را شــروع کرده بود 
می گذشت که زیر بهمن ماند و جان داد:» آکام مثل 
بقیه  گچ کارها، زمســتان بیکار می شود، حاال هم که 
جدا شــده بود، اجاره خانه اش مانده بود و خرج خانه 
نداشت. به من گفت می خواهد برود کولبری، من قبول 
نکردم، هزار بار بهش گفتم نرود، در روســتای ما اصال 
کسی کولبری نمی کند، این کار جوانان در شهرهای 
مرزی اســت، اما آخرش رفت. اول قرار بود برای گچ 
کاری برود عراق. اما بعدش کولبر شــد، دو ماه بیشتر 
کولبری نکرد که این اتفاق افتاد. در این دو ماه، شاید 10 
دفعه، بار آورده بود. تلویزیون، جاروبرقی و ... می آورد، 
کیلویی 5 هزار تومان. اگر بار 60 کیلویی می آورد می 
شــد 300 هزار تومان. او برای همین 250، 300 هزار 
تومان جانش را از دست داد.« آکام برای آنهایی کارگری 
می کرد که خودشان جنس را تا لب مرز می آورند و لب 
مرز می دادند به کولبرانی مثل آکام تا تحویل بگیرند و 

بیاورند ایران.
حمزه زاده، می گویــد:» آکام دنبال یک لقمه نان 
بود، از سر ناچاری کولبر شــده بود.«  خانواده »آکام« 
حاال عزادارند و مادرش، زن 35 ســاله  ای که از تاریخ 
زایمانش گذشته و هنوز نتوانسته فرزندش را به دنیا 
آورد، حال خرابــی دارد:» آن روز که مامور خبر مرگ 
پسرم را آورد، می خواستیم همســرم را برای زایمان 
به بیمارســتان ارومیه ببریم، آنقدر حالش بد شد که 
نتوانست زایمان کند، فشــارش پایین بود. دکتر به او 
دارو داد تا چند روز بچه را نگه دارد بعد زایمان کند.« 
صبح بود که بــه پدر و مــادر» آکام« خبر بهمن گیر 
شــدنش را دادند. آنها 130 کیلومتر را با استرس طی 
کردند:» صبح رفتیم و فهمیدیم که واقعا جانش را از 
دست داده. جنازه را بردیم بیمارستان سردشت. به ما 
گفتند همان شب جانش را از دست داده، کولبرها را یا 
بهمن می کشد یا ماموران مرزی.« پدر آکام درِد دلش 
زیاد است:» اینجا مثل تهران نیست که وقتی حادثه 
ای اتفاق بیفتد، آتش نشانی بیاید و هالل احمر. مردم 
روستا رفته بودند کمکشان، خدا خیرشان دهد. بعدش 
امدادگران هالل احمر رسیدند.« پدر آکام، شغلش آزاد 
است، می رود شــهر و کار می کند:»روستای ما اصال 
کولبر ندارد، کولبری مال روستاهای لب مرز است، ما 
130 کیلومتر با مرز فاصله داریم و فقط از روستای ما، 
آکام قربانی شد. اینجا جوانان بیکارند.« همین جاست 
که گالیه اش زیاد می شود:» جنگ که باشد مال ماست، 
بدبختی مال ماست، بیکاری مال ماست، در منطقه ای 
با این وسعت، تا صد کیلومترش، یک کارخانه هم پیدا 
نمی شــود. برای این جوانان باید چه کار کرد؟ جوان 
بدبخت یا باید برود بار آزاد بیاورد و زیر بهمن و به دست 
مامور مرزبانی کشته شود یا بیکار بماند. آدم هایی در 
این منطقه زندگی می کنند که زیر خط فقر هستند.« 

رحیم شــیرینی، دهیار روســتای خانقاه مهاباد 
اســت، او وضعیت خانواده حمزه زاده را به خوبی می 
شناســد:»خانواده آکام وضع مالی خوبی نداشــتند. 
آکام هم از سر نداری کولبر شده بود. خیلی از جوانان 
این روستاها، بیکار هستند، االن روستای ما 5، 6 هزار 
نفر جمعیت دارد. روستای ما در حاشیه است.  بیشتر 
این جوان ها، لیسانس و فوق لیسانس هستند اما کار 
ندارند. همین هم شده تا خیلی از آنها به مواد مخدر و 
مشروبات الکلی رو آورند. اوضاع خانواده ها خیلی خوب 
نیست.« او می گوید:» خیلی ها برای کارگری به عراق 
می روند، می روند آنجا کارگری می کنند، کاشی کاری 
و گچ بری می کنند. یک عده ای هم می شوند کولبری.« 
حاال چند روزی است که روســتای خانقاه، رنگ عزا 
به تن کرده. همه از روســتاهای اطراف برای دلداری 
خانواده حمزه زاده می آیند و دست خالی بر می گردند.

میز خبر

  علی محمدنژاد 18 ساله و سال آخر دبیرستان بود که برای تهیه 800 هزار تومان شهریه مدرسه اش کولبری می کرد
شیرزاد عبداللهی 27 ساله بود، کارگر ساختمانی و برای تهیه هزینه فیزیوتراپی فرزند معلولش کولبری می کرد

»آکام حمزه زاده«، 21 ساله بود، کارگر گچ کار و برای دهمین بار به کولبری رفته بود

گزارش
نگاهی به وضع تاالب های ایران در سالروز امضای 

کنوانسیون تاالب ها و پرندگان مهاجر   

تاالب های ایران زیر خط قرمز
رعنا امیری|  در دوم فوریه  سال 1971 برابر 
با 13 بهمن ماه  سال 1349، پیمان ارزشمندی 
در هتل قدیم رامســر بــا حضــور جمعی از 
افراد سرشــناس ایرانــی و بین المللــی به نام 
»کنوانسیون تاالب ها و پرندگان مهاجر« برای 
رســیدگی به وضع تاالب های جهــان به امضا 
رسید و از آن جا که شهر »رامسر« محل امضای 
معاهده بود، نام کنوانسیون تاالب های رامسر را 
به خود گرفت. از این رو، 18 کشور امضاکننده 
این معاهده، تاالب های خود را که دارای شرایط 
کنوانســیون فوق بودند به نام »تاالب رامسر« 
نامگذاری کردند که مقر اصلی این کنوانسیون 
در شهر گلند سوییس با پرچمی که نام رامسر 
برآن خودنمایی می کند، قرار دارد و دفتر مرکز 
و غرب آسیا این معاهده درشهر رامسر قرار دارد 
که 11 اسفندماه  سال 1393 با حضور معصومه 

ابتکار معاون رئیس جمهوری افتتاح شد. 
ایــن کنوانســیون، قدیمی تریــن معاهده 
بین المللی با نگاه محیط زیستی درجهان است 
که رویکردی پایدار بــرای حفاظت از تاالب ها 
و پرندگان آبــزی را دربرنامه خود قــرار داده 
اســت، اما این که از 160 کشور جهان که عضو 
این پیمان هســتند، ایران چقدر توانســته از 
تاالب های خود محافظــت و از نام این معاهده 

طرفداری کند، خود جای بحثی طوالنی دارد. 
اســماعیل کهرم، فعال محیط زیســت نام 
آشــنای ایرانی درایــن گفت وگو بــا تأیید بر 
اهمیت کنوانســیون بین المللــی تاالب های 
رامسر، به لیست مونترال که بعدها شکل گرفت 
و تاالب های درحال انقراض و دارای مشــکل 
را درون خود قرار داده اســت، اشــاره می کند؛ 
»حدود هفت تاالب ایرانی در لیســت مونترال 
قرار گرفتند کــه به عنوان مثال تــاالب انزلی 
یکی از آنهاســت.« او یکی از دالیل مسئوالن 
را در رابطه بــا وضع تاالب هــا و به ویژه تاالب 
انزلی را وابســتگی معیشــت مردم به تاالب ها 
عنوان می کنــد: »وقتی دو هــزارو800 فروند 
قایق روی تاالب انزلی درحال فعالیت باشــند، 
مگر وضع تاالب بهتر از این می شــود.« کهرم 
مانند همیشــه با تأکید برحفظ محیط زیست 
به شکل پایدار، معاهده بین المللی تاالب های 
رامســر را معاهده ای مهم می دانــد و معتقد 
اســت؛ همان طور که دراین پیمان آورده شده، 
باید کشــورهای عضو از تاالب های خود مانند 
چشم خود، حفاظت کند تا به نسل های بعدی، 
سالم تحویل دهد و از این رو ایران هم باید توجه 

جدی تری به تاالب ها بکند. 
این فعال محیط زیســت در ادامــه به وضع 
تاالب پریشان هم اشاره ای می کند: »حفر 850 
حلقه چاه مجاز و 550 حلقه غیرمجاز، آب این 
تاالب را به خشکی رسانده است.« او درپاسخ به 
نحوه نظارت و رسیدگی به تاالب ها، نظارت ها را 
نیم بند توضیح می دهد: »252 تاالب در ایران از 
اقسام شور، شیرین، لب شور و... داریم که فواید 
و ویژگی های منحصربه فرد بر محیط زیســت 
دارند و متأســفانه تعدادی از آنها زیر خط قرمز 

بوده است.«
از نظر این فعال محیط زیستی، وضع تاالب ها 
خوب نیســت، از این رو مســئوالن به دقت و 
توجه بیشــتری دعوت و خواســتار نگاه ویژه 

محیط زیستی شدند. 
مریم باقری از فعاالن محیط زیست درشمال 
کشــور، هم دراین ارتباط، بعضــی از قوانین را 
مانع ازحرکت فعاالن محیط زیســت می داند 
و معتقد اســت که باید همکاری های بیشتری 
با انجمن ها و ســمن ها که از جان و دل فعالیت 
می کنند، شود. او مصوبه اخیر مجلس شورای 
اسالمی در رابطه با تاالب ها را درمسیر حرکت 
آنها راهگشا می داند و می گوید: »دست سازمان 
محیط زیســت با این مصوبه بازتر خواهد شد و 
ما انتظار داریم ابتدا حق نســل آینده که امانت 
دراختیار ماســت، با جدیت دنبال شــود، نه 
این که دنیایی بی آب و خشک، برای انسان ها و 

جانداران دیگر و آبزیان بر جای بگذاریم.« 

بر اساس مصوبه هیأت مدیره ستاد دیه کشور  

تمام محکومان غیرعمد تا 22 میلیون 
تومان آزاد می شوند

اخیــر  مصوبــه  براســاس  شــهروند| 
هیأت مدیره ستاد دیه کشور به جز بدهکاران 
مهریه، تمامــی زندانیان جرایــم غیرعمد تا 
ســقف 22 میلیون تومان با قیــد فوریت آزاد 
خواهند شــد. اعضــای هیأت مدیره ســتاد 
دیه کشــور روز سه شــنبه در جلســه ای که 
داشــتند، آزادی این افراد را تصویب کردند و 
براســاس آن هم نمایندگی های استانی این 
ســتاد، به مناسبت سی و هشــتمین سالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی، در قالب طرحی با 
عنــوان »بهار انقالب تا بهــار طبیعت« با قید 
اولویت نســبت به آزادی تمامــی بدهکاران 
مالی و دیه تا ســقف 22 میلیون تومان اقدام 
می کننــد. هم اکنون 10 هــزار و 510 زندانی 
جرایم غیرعمد در سطح ندامتگاه های کشور 
تحمل حبس می کنند که پیش بینی می شود 
با اجــرای این طرح از ســیزدهم بهمن تا 28 
اسفندماه حدود 20 درصد از مددجویان فعلی 

از بند حبس رهایی یابند.
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شــهروند| وزیــر بهداشــت از معــاون اول 
رئیس جمهوری خواســت تا برای حل مشــکالت 
پرســتاران ورود کند. او که در مراســم بزرگداشت 
روز پرســتار صحبت می کرد، خطاب به اســحاق 
جهانگیری گفت: »اگر شما به عنوان مدیری مجرب، 
انقالبی، جهادی، مومن و امیدوار به آینده کشور به 
مشکل ما ورود کنید، حتما می توانید تا پایان  سال 
خبرهای خوشــی را برای گروه پزشکی و پرستاری 
داشته باشــید.« او اینها را گفت و خطاب به معاون 
اول رئیس جمهوری ادامــه داد: »مطمئنم با کمک 
شــما این کار امکانپذیر است و با این کار پیش بینی 
پیشــگویانی که هر روز منتظرند تا طرح تحول به 
ِگل بنشیند و شکســت بخورد، درســت از آب در 
نمی آید.« وزیر بهداشت در ادامه این مراسم، بخشی 
از مشکالت جامعه پرســتاری را ناشی از اجرانشدن 
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاران عنوان کرد: »ما، 
یعنی پزشکان و پرستاران، همه در یک تیم هستیم؛ 
اســاس کار ما واســطه گری میان مردم و خدا برای 
شفابخشی اســت.« به گزارش ایسنا، درخواست ها 
و مطالبات جامعه پرستاری موضوع دیگری بود که 
وزیر بهداشت به آن اشاره کرد: »جامعه پرستاری از 
ما انتظاراتی دارند؛ اگر چه تالش هایی شد تا بتوانیم 
این انتظارات را رفع کنیم، اما متأسفانه امکان رضایت 

کامل یا حتی رضایت نســبی این همکاران حاصل 
نشــد که بخشــی از این موضوع به دلیل مشکالت 
دولت و بخشی هم به دلیل ناکامی هایی است که در 
قالب یک تیم و در مدیریت طرح تحول نظام سالمت 
داشتیم و نتوانستیم هماهنگ با یکدیگر هم افزایی 
کنیم تا ثمرات طرح تحول کام همه را شیرین کند. 
البته امیدواریم در فرصت باقیمانده بتوانیم بخشی از 
نیازهای جامعه پرستاری را برای خدمت بیشتر به 
مردم برای قشر پرســتار فراهم کنیم.« او با اشاره به 
صحبت هایش در جلســه روز گذشته هیأت دولت، 
گفت: »در جلســه هیأت دولت، هر بار می خواهم 
حرف بزنم، حرف هایم تکراری است و همه می دانند 
چه می خواهم بگویم. در دو شــب گذشته نامه ای 
از سراوان به دســت من رســید که کارکنان ما در 
آنجا گفته بودند که از آذر ماه 94 کارانه هایشــان را 
دریافت نکرده اند. باید بدانیم که سراوان جایی است 
که وقتی به رهبــری درباره خدمــات درمانی آنجا 
گزارش می دادم، ایشان با شناختی که از آن منطقه 

دارند، گفتند مگر کسی هم به سراوان می رود؟ این 
حرف نشان دهنده این موضوع است که خدمت دهی 
در چنین مناطقی بسیار ســخت است.«  هاشمی 
ادامه داد: »فکر می کنم بخشی از مشکالت جامعه 
پرستاری به دلیل اجرایی نشدن قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرســتاری است که 9 ســال قبل تصویب 
شد و در برنامه ششم به تصویب رسید، بدون اینکه 
منابع مالی برایش ایجاد کنند. بنابراین خوب است 
که قانونگذاران در هنگام وضــع قانون، منابع مالی 
را هم پیش بینی کنند؛ چرا کــه در غیر این صورت 
مطالباتی در جامعه ایجاد می شود که پاسخگویی به 

آن امکانپذیر نیست.« 
اگر مسئوالن بیمه ها مانند ما عضو تیم 

سالمت بودند، صبوری می کردند؟
در ادامه این مراســم یکی از پرســتاران به عنوان 
نماینــده جامعــه پرســتاری در ســخنانی از 
سوء استفاده های سیاسی که از مطالبات پرستاران 
می شود، انتقاد کرد و خطاب به وزیر بهداشت، گفت: 

»ما می دانیم شما در چه شرایطی طرح تحول نظام 
ســالمت را آغاز کردید و الزم نیست به کسانی که 
می گویند این طرح مبنای قانونی ندارد، یادآوری کنم 
که اگر آنچه در برنامه پنجم با عنوان کاهش پرداختی 
مردم به زیر 30 درصد آمده قانونی نیست، پس چه 
چیزی قانونی است؟« او ادامه داد: »برخی از کسانی 
که در گذشته و در دوره خودشــان برای پرستاران 
کاری نکرده اند، نیازی نیســت که اکنون از بزرگان 
ما برای مان دلسوزتر باشــند.« این پرستار در ادامه 
صحبت هایش به تأخیرهای هشت ماهه تا یک ساله 
مطالبات شان اشاره کرد که با تشویق شدید پرستاران 
همراه شد. او گفت: »اگر مسئوالن بیمه ها مانند ما 
عضو تیم ســالمت بودند، صبوری می کردند؟« این 
نماینده جامعه پرستاری همچنین از نحوه پرداخت 
بیمه ها که 20 تــا 30 درصد کســورات می زنند و 
10 درصد هــم مالیات کم می کننــد، انتقاد کرد و 
درباره کمبود نیروی پرستاری گفت: »سال هاست 
که به دلیل رعایت نشدن استانداردها و اضافه شدن 
تخت هــا، افزایش مراجعات مــردم و ایجاد وظایف 
جدید برای پرســتاران در قالب طــرح تحول باعث 
شده که 200 هزار پرستار کمبود داشته باشیم.« او 
همچنین مطالباتی را درباره سختی کار پرستاران و 

پیراپزشکان مطرح کرد.

درخواست وزیر بهداشت از معاون اول رئیس جمهوری  

برای حل مشکل پرستاران ورود کنید
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