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شریف و تهران در جمع برترین های 
دانشگاه های دنیا

مهر| رئیس مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و 
فناوری با اشاره به انتشار رتبه بندی جهانی دانشگاه ها 
در س��ال 2015 – 2014 میالدی از سوی موسسه 
)QS( گف��ت:  دانش��گاه صنعتی ش��ریف همانند 
رتبه بندی  سال گذش��ته در بین 800 دانشگاه برتر 
جهان در دامنه 650-601 و دانشگاه تهران در دامنه 

700-651 قرار گرفته اند. 
 QS دکتر جعف��ر مهراد درخص��وص رتبه بندی
یادآور شد:  QS رتبه بندی جهانی خود را براساس 
دامنه گس��ترده ای از فعالیت های دانشگاه طراحی 
کرده اس��ت و از 6 ش��اخص اصلی بررسی شهرت 
دانش��گاه )40 درص��د(، ارزیابی کارفرمای��ان )10 
درصد(، نس��بت عضو هیأت علمی به دانشجو )20 
درصد(، استنادها به ازای اعضای هیأت علمی )20 
درصد(، دانشجویان بین المللی )5 درصد( و هیأت 

علمی بین المللی )5 درصد( استفاده می کند. 
این مسئول آگاه در زمینه رتبه بندی دانشگاه ها 
با اشاره به رتبه بندی نهایی QS می افزاید: موسسه 
فناوری ماساچوس��ت همچون  س��ال گذشته رتبه 
نخس��ت را در این رتبه بندی کس��ب کرده اس��ت. 
دانشگاه کمبریج نیز با 1 پله صعود رتبه دوم جدول 
را کسب کرده است. دانشگاه امپریال کالج لندن نیز 
با 2 پله رشد حایز رتبه 3 جدول شده است.  دانشگاه  
هاروارد با 2 پله ن��زول در رتبه، جایگاه 4 جدول را به 
خود اختصاص داده است.  دانشگاه آکسفورد نیز با 1 
پله رشد در رتبه و دانشگاه کالج لندن با 1 پله افت در 

رتبه، تواما رتبه 5 جدول را به خود اختصاص دادند. 
مهراد گفت: دانش��گاه صنعتی ش��ریف همانند 
رتبه بندی  سال گذش��ته در بین 800 دانشگاه برتر 
جهان در دامنه 650-601 و دانشگاه تهران در دامنه 

700-651 قرار دارند. 

 محکومیت »بهار« 
به جزای نقدی بدل از حبس

ایس�نا| وکیل مداف��ع روزنام��ه به��ار گفت که 
مدیرمسئول این روزنامه به 10 میلیون تومان جزای 

نقدی بدل از حبس محکوم شده است. 
جمال خن��دان کوچکی، اظهار کرد:  ش��عبه 76 
دادگاه کیفری استان تهران، سعید پورعزیزی را در 
هر یک از عناوین اتهامی فعالیت تبلیغی علیه نظام 
و پخش شایعات و مطالب خالف واقع، به 5 میلیون 
تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرده است. 
جلسه رسیدگی به پرونده روزنامه »بهار« چهارم 
خردادماه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران 
به ریاست قاضی مدیرخراس��انی و با حضور اعضای 
هیأت منصفه مطبوعات برگزار شد. هیات منصفه 
مطبوعات مدیرمس��ئول این روزنامه  را در اتهامات 
فعالیت تبلیغی علیه نظام و پخش شایعات و مطالب 
خالف واقع مجرم تش��خیص داد. روزنام��ه  بهار با 
نظر هیأت منصفه مطبوعات مس��تحق تخفیف در 

مجازات دانسته نشده بود. 

 عامالن کشتار خرس قهوه ای 
در گلستان دستگیر شدند

مهر| مدیر روابط عمومی محیط زیست گلستان 
از دستگیری عامالن کشتار یک خرس قهوه ای در 

گلستان خبر داد. 
احمد دباغیان افزود: شکارچیان غیرمجاز بار دیگر 
با کش��تار یک خرس قهوه ای ارزشمند، حادثه تلخ 

دیگری را برای محیط زیست کشور رقم زدند. 
او اظهار داشت: به دنبال دریافت اطالعاتی مبنی 
بر ش��کار یک خ��رس قه��وه ای در مناطق جنگلی 
شهرستان بهشهر و تالش شکارچیان برای فروش 
پوست خرس، نیروهای یگان محیط زیست استان 
گلستان به بررسی و تحقیق در این زمینه مشغول 
شدند.  دباغیان تصریح کرد: پس از انجام تحقیقات 
و شناسایی عامل کش��تار خرس، یکی از نیروهای 
یگان محیط زیس��ت به صورت ناش��ناس به عنوان 
خریدار با فروشنده پوس��ت وارد مذاکره شده و پس 
از جلب اعتماد وی برای خرید پوست خرس به مبلغ 

10 میلیون ریال با فروشنده به توافق رسیدند. 
به گفته وی، یکش��نبه 23 شهریور امسال، مامور 
ناش��ناس برای تحویل پوس��ت و انج��ام معامله با 
فروش��نده مربوطه در میدان بس��یج شهر گرگان 
قرار مالقات��ی ترتیب داد و س��ایر نیروه��ای یگان 
محیط زیس��ت نیز به صورت نامحس��وس در قالب 
ش��هروندان عادی در حوالی میدان مستقر شدند. 
دباغیان افزود: محیط بان��ان دو نفر از متخلفان را در 
محل مالقات غافلگیر کرده و بازداشت کردند اما یک 
نفر از آنان به محض مش��اهده ماموران با استفاده از 

ازدحام جمعیت و شلوغی میدان موفق به فرار شد. 
به گفته وی،  متهمان در بازجویی ها به شکار یک 
خرس قهوه ای 3 روز پیش از دستگیری در مناطق 
جنگلی شهرستان بهش��هر اعتراف کرده و هویت 

همدست متواری خود را نیز اعالم کردند. 
دباغیان اظهار داش��ت: بررس��ی پوس��ت خرس 
قهوه ای شکارشده نشان می داد که پوست کامال تازه 
بوده و ش��کار خرس حداکثر چند روز قبل رخ داده 
اس��ت به نحوی که وجود خون در پوس��ت و حتی 
درون بینی خرس کامال مشهود بود. پس از اعترافات 
متهمان و تماس تلفنی با فرد مت��واری وی نیز که 
هویت خود را فاش ش��ده می دید روز بعد خود را به 
اداره محیط زیست معرفی و به شکار خرس اعتراف 
کرد. متهمان درحال حاضر با دستور مقام قضایی، 
برای مشخص شدن نوع اسلحه به کاررفته در جریان 
ش��کار و تخلفات احتمالی قبل��ی در اختیار پلیس 
آگاهی شهرستان گرگان قرار گرفته و در بازداشتند. 

یکفاجعهزیستمحیطیدیگردرشمالکشور

»آشوراده«  دود شد و به هوا رفت
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ش�هروند| س��اعت حوال��ی 10 ش��ب دوش��نبه 
می چرخید که تاریکی در ش��رق میانکاله به روش��نی 
تبدیل ش��د. آش��وراده، آتش گرفته بود.  آتش به جان 
س��ازیل، تمش��ک و انارهای وحش��ی افتاده ب��ود و تا 
دم دمای صبح ادامه داشت.  نزدیکای سحر، آتش سوزی 
مهیبی که شب را از محیط بانان گرفته بود، مهار شد اما 
خورشید که باال آمد، باد شروع شد و آتش زیر خاکستر 
ُگر گرفت.  آتش، دوباره شروع شد و پس از مهار، چیزی 

که از خود به جای گذاشت، 100 هکتار خاکستر بود.  
»آتش صبح دیروز، حدود ساعت  10:30 مهار شد.« 
زمان رضا احمدی رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان بهشهر، توضیحات خود در مورد آتش سوزی 
منطقه حفاظت شده میانکاله را با اعالم خبر مهار آتش 
شروع می کند و به شهروند می گوید:  »آتشی که ساعت 
10 دوشنبه شب، شروع شده بود نزدیک صبح مهار شد 
اما باد شروع ش��د و آتشی که زیرخاکسترها مانده بود، 
دوباره آتش سوزی به راه انداخت. خوشبختانه ماموران 
محیط زیس��ت در محل حاضر بودند و آتش را پس از 
چند س��اعت مهار کردند.«  او با اشاره به این که وسعت 
آتش بیش از 100 هکتار بود، ادامه می دهد:  »80 درصد 
پوشش گیاهی که در آتش سوخت، سازیل، 15 درصد 
تمشک و 5 درصد انار وحشی بود که در این آتش سوزی 
از بین رفت. جزیره، زیستگاه پرندگانی همچون دراج و 

قرقاول خزری بود که در آتش سوخت.«
لودرهایادارهراهوشهرسازیبهکمکآمدند

تالش همگانی بعد از چند س��اعت آتش را خاموش 
کرد.  رئیس اداره حفاظت محیط زیس��ت شهرستان 
بهشهر، با اشاره به این که برای مهار آتش با کمبود آب 
مواجه بودیم که این مشکل را از طریق نیروهای امدادی 
بندر ترکمن ح��ل کردیم، می گوی��د:  »آتش با تالش 
و همکاری نیروهای حفاظت محیط زیس��ت بهشهر، 
شیالت آشوراده، محیط زیست بندرترکمن، فرمانداری 
بندرترکمن و دوس��تداران محیط زیست مهار شد. باز 
هم مشکل تجهیزات داش��تیم و با کمبود آب روبه رو 
بودیم که آب موردنیاز را از بندر ترکمن تأمین کردیم 
و درنهایت هم از لودرهای اداره راه و شهرسازی کمک 

گرفتیم. « 
شمارآتشسوزیهابه7رسید

س��ریال آتش س��وزی های میانکاله ادامه دارد. حاال 
شمار آتش سوزی ها به هفت رسیده، هفت آتش سوزی 
کوچک و بزرگ در 6 ماه.  می گویند هفت آتش سوزی 
که از تعطیالت نوروز شروع ش��ده است، بیش از 300 
هکتار از اراض��ی پناهگاه حیات وح��ش میانکاله را به 
خاکس��تر تبدیل کرده اس��ت.  حر منصوری مسئول 

انجمن دیده بان میانکاله با اش��اره به این که س��ریال 
آتش س��وزی های ای��ن پناه��گاه از تعطی��الت نوروز 
آغاز ش��د به ش��هروند می گوید: »در شش ماه گذشته 
هفت یا هشت آتش س��وزی در منطقه رخ داده است.  
آتش س��وزی های کوچ��ک و بزرگ که برخ��ی از آنها 
چون تنها چند هکتار را س��وزاندند، چندان در خاطر 
نمانده اند. در نوروز امس��ال به دلیل حضور گردشگران 
و مسافران سه یا چهار آتش سوزی کوچک در میانکاله 
اتفاق افتاد.  در ماه های گذش��ته هم چند آتش سوزی 
بزرگ رخ داد.  80 هکتار از اراضی پناهگاه میانکاله در 
یکی از آتش س��وزی ها سوخت و یک بار هم 50 هکتار 
از اراضی پناهگاه آتش گرف��ت.  این درحالی بود که در 
آخرین آتش سوزی که شب دوشنبه آغاز شد، بیش از 
100 هکتار از اراضی میانکاله سوخت و می توان گفت 
در مجموع طی شش ماه گذشته بیش از 300 هکتار از 

اراضی میانکاله به خاکستر تبدیل شده است.« 
25محیطبانبرایپناهگاه68هزارهکتاری

او با اش��اره به این ک��ه آتش در منتهی الیه ش��رقی 
پناهگاه حیات وحش میانکاله و در ابتدای ضلع غربی 
آش��وراده شروع ش��ده اس��ت، ادامه می دهد:  »سریال 
آتش سوزی های گلس��تان و میانکاله، به دو روش قابل 
کنترل اس��ت؛  یکی افزایش نیروی انس��انی و دیگری 
به کار گیری سیستم های سخت افزاری برای تشخیص 
سریع آتش س��وزی. درحال حاضر تنها 25 محیط بان 
یا به عبارتی حافظ حیات وحش برای پناهگاه 68 هزار 
هکتاری میانکاله در این منطقه وجود دارد که بس��یار 
کم اس��ت. در زمان مدیریت محم��ودی راد مدیرکل 

قبلی محیط زیست بهشهر، تعداد محیط بانان کاهش 
پیدا کرد و به کمتر از 5 نفر در منطقه آش��وراده رسید.  
همچنین نبود ایستگاه های اطفای حریق باعث شده 
است تا یک آتش سوزی کوچک باعث فاجعه شود. این 
در حالیس��ت که اگر امکانات تشخیص به موقع آتش 
وجود داشته باش��د، آتش خیلی سریع مشاهده شده 
و مهار می ش��ود.«  او با اش��اره به این که کمبود نیروی 
انسانی برای محافظت از منطقه باعث شده تا پناهگاه 
حی��ات وحش میانکال��ه که زمانی مح��ل زندگی ببر 
هیرکانی بود، بر اثر آتش س��وزی ها به خاکستر تبدیل 
ش��ود، ادامه می دهد:  »از رئیس سازمان محیط زیست 
می خواهیم تا برای برگرداندن محیط بانان به میانکاله 
اقدام شود تا شاید به حفاظت منطقه کمک شود.«  باز 
هم ردپای شکارچیان غیرمجاز دیده می شود. عمدی 
بودن آتش س��وزی ها، همچون آتش گرفتن جنگل ها 
و پناهگاه های حیات وحش، دیگر تکراری اس��ت.  هر 
آتش س��وزی که در ماه های گذشته اتفاق افتاده، خبر 
عمدی بودن را به دنبال خود داش��ته است.  منصوری 
می گوید: »آتش س��وزی های گلس��تان و میانکاله کار 
شکارچیان یا کسانی اس��ت که در ماه های گذشته به 
دلیل محدودیت هایی که سازمان محیط زیست برای 
ش��کار در نظر گرفته، متضرر ش��ده اند. آنها، دست به 
سوزاندن جنگل ها و حیات وحش می زنند تا بی کفایتی 
محیط بانان را نشان دهند و در زمان مهار آتش به شکار 

بپردازند.« 
آتشسوزی6تا10کیلومتری!

» بی��ش از 100 هکت��ار از جزی��ره آش��وراده در 

آتش س��وخت« این خبری اس��ت که رئی��س اداره 
محیط زیست بهش��هر و مس��ئول انجمن دیده بان 
میانکاله از آن خبر می دهند و از آتشی مهیب و وسیع 
می گویند که در دوشنبه شب 100 هکتار را سوزاند، 
اما جانشین س��تاد مدیریت بحران استان گلستان، 
آتشی که آشوراده را به خاکس��تر تبدیل کرد بین 6 
تا 10 کیلومتر اعالم می کند و معتقد اس��ت که این 
آتش س��وزی در حد یک حادثه کوچک ب��ود که در 
کمترین زمان مدیریت ش��د. رض��ا مروتی درحالی 
وسعت آتش س��وزی را به کیلومتر اعالم می کند که 
این واحد، واحد مناسبی برای اعالم مساحت نیست. 
او علت آتش س��وزی در جزیره آش��وراده را ناشی از 
سهل انگاری برخی از عوامل انسانی بهره بردار از این 
منطقه می داند و به ایرنا می گوید:  »به دلیل خشکسالی 
و خشک شدن بخشی از نیزارها و گرمای شدید چند 
روز اخیر، سبب آتش سوزی بر اثر اشتباه انسانی شد. 
آتش سوزی در جزیره آشوراده که بر اثر سهل انگاری 
رخ داده مش��کل خاصی را ایجاد نک��رد و در حد یک 
حادثه کوچک در کمترین زمان ممکن مدیریت شد.«  
معاون عمرانی اس��تانداری گلس��تان ادامه می دهد: 
»برخی بزرگنمایی ها و حاشیه سازی های غیرواقعی 
در مورد آتش سوزی در استان گلستان موجب شده 
تا حساسیت ها نسبت به آتش س��وزی در این استان 
افزایش یابد. حال آن که در زم��ان افزایش دمای هوا 
احتمال آتش س��وزی در منابع طبیعی و مراتع تمام 

استان های کشور و جهان وجود دارد.« 
او یادآوری می کند: »در این بخش نیز مانند گذشته 
بدون شناخت موقعیت بحران از سوی برخی مدیران، 
وضع بحرانی اعالم شده بود که واقعیت بیرونی نداشت 
و این کارها باید مدیریت شود.« این اظهارات جانشین 
ستاد مدیریت بحران استان گلس��تان، درحالی است 
که محیط زیس��ت بهش��هر صراحتا از خاکستر شدن 
100 هکت��ار از اراضی جزیره خبر داده و گفته اس��ت 
که آتش س��وزی در زمان کمی مهار نشد و تا دم دمای 
صبح دیروز ادامه داشت و حتی دیروز بعد از باال آمدن 

خورشید، آتش بار دیگر شعله ور شد.  
به ه��ر روی ب��ار دیگ��ر آت��ش میهم��ان ناخوانده 
محیط زیست کش��ور ش��د، میهمانی که دیگر کامال 
شناخته شده اس��ت و هر از چند گاهی که خیلی هم 
طوالنی نیس��ت به محیط زیست کشور س��ر می زند، 
آخرین قربانی این میهمان ناخوانده، منتهی الیه شرقی 
پناهگاه حیات وحش میانکاله، ابتدای غربی آشوراده و 
در جنوب منطقه ای به نام خزینی بود که 100 هکتار 

را خاکستر کرد.  

ش�هروند| به رغم مصوبه شورای ش��هر تهران که 
شهرداری را ملزم به نگهداری، حفظ و مرمت عمارت 
و ب��اغ قاج��اری عین الدوله کرده، درس��ت یک هفته 
پس از انتخابات هیأت رئیس��ه ش��ورای ش��هر تهران 
ساخت وسازها در زمین این عمارت تاریخی آغاز شده 
است. آنطور که پیداست کمبود زمین در تهران کار را 
به جایی رسانده که بس��از و بفروش ها حاال دیگر یا در 
پارک ها و فضای س��بز فوندانس��یون ساختمان های 
جدیدش��ان را می کارن��د ی��ا در عرصه آث��ار تاریخی 

ثبت شده در فهرست آثار ملی. 
 عمارت تاریخی عین الدوله یک��ی از معدود بناهای 
تاریخی قاجاری تهران اس��ت که در س��ال های اخیر 
موضوع بحث و بررسی های فراوانی بوده است. چندین 
بار در جلسات علنی شورای شهر تهران اعضا نسبت به 
وضع این اثر تاریخی هش��دار داده و از شهرداری تهران 
خواستند هرگونه ساخت وساز و اقدامی را که به هویت 
تاریخی این خانه منحصربه فرد و باغش آسیب می رساند 
متوقف کند. این واکنش ها البته به تذکر محدود نماند 
و ش��ورای ش��هر تهران همین چند ماه پیش یعنی در 
اس��فند  س��ال 92 پیش مصوبه ای را به تصویب رساند 
و در آن ش��هرداری تهران ملزم به نگه��داری، مرمت و 
آماده سازی این بنای تاریخی برای کاربری های فرهنگی 
و اجتماعی شد حاال اما خبرهایی منتشر شده که نشان 
می دهد نه آن تذکرها راه به جایی برده و نه حتی مصوبه 
شورا ضمانت اجرایی برای نجات عمارت تاریخی و باغ 
عین الدوله داش��ته اس��ت. خبرگزاری »ایلنا« به نقل از 
تعدادی از همسایگان عمارت عین الدوله گزارش داده 

ساخت وسازهایی که پیش��تر با پیگیری های شورا در 
یک سال گذشته متوقف ش��ده بود بار دیگر آغاز شده 

است. 
 عم��ارت عین الدول��ه از بناهای ارزش��مند تاریخی 
ش��هر تهران در دوره قاجاریه احداث ش��ده است. این 
بنا از حدود  س��ال 76 در اختیار ش��هرداری تهران قرار 
گرفته و از آن زمان تاکنون اقداماتی چون تخریب این 
بنا، واگذاری بخش��ی از آن به بخش خصوصی و اجرای 
عملیات ساخت وس��از اعتراض های زی��ادی را در پی 
داش��ته.  نگرانی ها درباره آنچه این روزه��ا در ارتباط با 
عمارت تاریخی عین الدوله و بناهای مشابه آن می گذرد 
زمانی باال می گیرد که به نظر می رسد در تهران تسلط 
بساز و بفروش ها بر نظام مدیریت ش��هری تهران تا به 
آن جا گسترده شده که دیگر حتی دستورهای مستقیم 
و مصوبات شورای شهر تهران هم هیچ تاثیری بر روند 
فعالیت ها و تخلفات آشکار آنها ندارد. درحالی که اسفند 
 سال 92 براساس مصوبه شورای شهر و به دستور احمد 
مسجدجامعی رئیس وقت شورا، عملیات ساخت وساز 
در این عمارت متوقف شد و فعاالن میراث فرهنگی نفس 
راحتی کش��یدند که با وجود این مصوبه دست کم یک 
خانه تاریخی را از خطر نابودی و تخریب نجات داده اند 
حاال به نوش��ته »ایلنا« در خردادماه امس��ال شهرداری 
تهران مجوز دیگری برای ساخت ساختمانی 8طبقه در 
ضلع جنوبی عمارت به مالک خصوصی آن داده است.  
باغ و عمارت عین الدوله به نش��انی خیابان افتخاریان، 
کوچه  هزارپیشه به مساحت 11900 متر مربع در تاریخ 
1377/4/4 به شماره 2044 در فهرست آثار ملی ایران 

به ثبت رسیده است و از زمان ثبت بنا و باغ، ساخت وساز 
در عرصه و اعیان و حریم ملک مذکور محل مناقش��ه 
فی مابین میراث فرهنگی، شهرداری و کمیسیون ماده 

5 بوده است. 
 در سال 77 در زمان مدیریت آقای الویری، شهرداری 
تهران 5 هزار و 500 متر مربع از این عمارت را به فردی 
فروخته و در   همان راس��تا  هزار اصله نهال این عمارت 
قطع شد که این امر در همان زمان هم تخلفی آشکار بود 
چراکه این ملک پیش از آن به ثبت آثار ملی رسیده بود. 
در آن زمان پس از گودبرداری، ادامه کار به درخواس��ت 
میراث فرهنگی و مقامات قضایی متوقف شد و عمارت 
عین الدوله و باغش نزدیک به 15 سال در این وضع ماند و 
درنهایت کمیسیون ماده 5 در  6 مهر 79 در نامه شماره 
114/4413 ب��ه ش��هردار وقت ابالغ ک��رد که کاربری 
ملک مذکور از مسکونی لغو شود و به کاربری فرهنگی 

اختصاص یابد. 
چند س��ال بعد اما به رغم مصوبه کمیس��یون ماده 5 
در سال 90 و در زمان مدیریت قالیباف بار دیگر بخشی از 
این ملک به فروش گذاشته شد. همزمان با اعالم آگهی 
فروش ملک فوق در نامه ای در تاریخ   6مهر 90 توسط 
اداره کل میراث فرهنگی استان تهران به معاونت فروش 
سازمان امالک و مستغالت شهرداری تهران درخواست 
ش��د تا مطابق ماده 558 قانون مجازات اس��المی که 
هرگونه دخل و تصرف و ساخت وساز در عرصه و عیان 
آثار ملی را ممنوع می کند، در آگهی فروش موضوع عدم 
امکان ساخت وساز در زمین آگهی ش��ده به خریداران 
ابالغ شود. این نامه هم اما بی اثر ماند چراکه اگر در این 

آگهی به چنین موضوعی اشاره می شد فروش این خانه 
عمال ممکن نبود. در چنین شرایطی خانه عین الدوله 
را فروختند تا س��اخت و س��ازها در یک اثر ثبت ش��ده 
در فهرس��ت آثار ملی آغاز ش��ود. پس از شروع مجدد 
ساخت وس��از در س��ال 92 و با پیگیری مجدد سازمان 
میراث فرهنگی و درخواست از شهرداری وقت منطقه 
4 )آقای کریمیان( باردیگر ساخت وس��از در این ملک 
متوقف ش��د و بع��د از آن در م��ورخ 1392/07/30 و با 
پیگیری کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر 
تهران و گزارش این کمیسیون درباره تخریب این ملک 
و خطر ریزش خیابان های اطراف و عمارت و همچنین 
مطرح کردن یک فوریت موضوع این عمارت در صحن 
علنی شورای شهر تهران و کسب حداکثر آرا مصوب شد 
تا شهرداری تهران ملزم به حفظ و بازسازی عمارت و باغ 
عین الدوله شود و برای همیشه این ملک از لیست فروش 
شهرداری خارج شود. حاال اما به گفته »الهه اکبری زاده« 
یکی همسایگان باغ عین الدوله می گویند دقیقا از یک 
هفته پیش ساخت و س��ازها در این عمارت و باغش از 
سر گرفته شده است. به نظر می رسد این بار درست یک 
هفته پس از تغییر ریاست شورا و واگذاری این مسئولیت 
از سوی مسجدجامعی به چمران، که با حساسیت های 
زیادی وضع آثار تاریخی و میراث فرهنگی تهران را دنبال 
می کرد حاال کسانی که در اثر پیگیری های قبلی بساط 
ساخت وس��از در بناهای تاریخی را جمع کرده بودند و 
کارشان معطل مانده بود از نو دست به کار شده اند تا در 
روز روشن آن هم خالف همه مصوبات و قوانین موجود 

کارشان را پیش ببرند. 

روي خط خبرخبر

وکیلدانشآموزانشینآبادی
ازتوافقبابیمهایرانخبرداد

»ارش« کامل کودکان شین آبادی 
پرداخت   می شود

آنا| وکیل دانش آموزان شین آبادی از توافقات 
با بیمه ایران ب��رای پرداخ��ت »ارش« کودکان 
شین آبادی خبر داد. او دراین باره گفت:  »فرآیند 
پرداخت »ارش« کامل کودکان شین آبادی آغاز 

شده است.« 
حسین احمدی نیاز دراین باره گفت:  »پس از 
جلسه ای که امروز با مسئوالن بیمه ایران برگزار 
ش��د این بیمه قول مس��اعدت برای پرداخت 
مابه التفاوت »ارش« کودکان شین آبادی را داده 

است.« 
او ادام��ه داد: »قب��ال به علت جنس��یت این 
ک��ودکان ارش را نص��ف در نظر گرفت��ه بودند 
که هم اکنون با اس��تدالل حقوق��ی و دفاعیات 
ارایه ش��ده از این کودکان و پذیرش آن توسط 
مس��ئوالن بیمه ای��ران و همچنین تالش های 
بس��یار ارزش��مند دفتر دکتر نوبخت ارش این 
دانش آموزان به طور کامل پرداخت خواهد شد.« 
وکیل دانش آم��وزان ش��ین آبادی گفت: »از 
امروز فرایند پرداخت ارش کامل دانش آموزان 
شین آبادی آغاز شده اس��ت و بر اساس  درصد 
س��وختگی هریک از این کودکان میزان ارش 
آنان متفاوت خواهد بود و خوشبختانه پرداخت 
ارش این ک��ودکان یک قدم بزرگ محس��وب 

می شود.« 
احمدی نیاز گفت: »بر اساس ماده 562 قانون 
مجازات اسالمی در ارش تفاوتی بین زن و مرد 
نیست و باید به طور یکسان و بدون توجه به نوع 
جنس��یت افراد این مبلغ به افراد آس��یب دیده 

پرداخت شود.«
معموال جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه 
یا ارش اس��ت. با این حال نوع و میزان خسارت 
دیه در قانون مشخص است ولی میزان خسارت 

ارش در قانون مشخص نیست. 
از منظر حقوق مدنی، »ارش کسری است که 
صورت تفاوت قیمت صحیح و معیوب روز تقویم 
مال مورد معامله اس��ت و مخرج کس��ر قیمت 
صحیح روز تقویم می باش��د. این کس��ر هرگاه 
ضرب در قیمت ثمن روز وقوع عقد ش��ود ارش 
به دس��ت می آید یعنی حاصل ض��رب مزبور را 

اصطالحا ارش می گویند.«

شهردارتهراندرواکنشبهانتقادها
دربارهعملکردشدرحوزهزنان:

 مشکالت زنان با شعارزدگی 
و آقاساالری حل  نمی شود

شهروند| »چرا شعار بی ربط می دهید و حرف 
بیخود می زنید؟« این واکنش جدی »محمدباقر 
قالیباف«، شهردار تهران به انتقادهایی است که 
در چندماه گذشته درباره برنامه های جدیدش 
ب��رای زنان کارمند در ش��هرداری ته��ران به او 
شده؛ او دیروز به افتتاحیه جشنواره زنان و تولید 
ملی رفت تا هم آغاز به کار این جش��نواره را در 
پارک گفت وگوی ته��ران اعالم کند و هم آنچه 
تا به حال درباره انتقادها نسبت به عملکردش در 

حوزه زنان نگفته بود، به زبان بیاورد.  
ش��هردار تهران دیروز گفت جامعه زنان باید 
توجه کنند که با ش��عارزدگی و آقاس��االری و 
رفتارهای سیاسی، مش��کالت زنان در جامعه 
قابل حل وفصل نیس��ت: »ما ب��ه حضور کمی و 
کیفی زنان معتقدی��م و در ای��ن جهت تالش 
می کنیم.  امروز زنان ما با مس��ائل و مش��کالت 
اساس��ی روبه رو هس��تند و ما به عنوان مدیران 
جامعه در هر س��طحی باید در این زمینه اقدام 
کنیم.  زن��ان باید به این موضوع توجه داش��ته 
باش��ند که مدی��ران چ��ه اقدامات��ی در زمینه 
موضوعات اقتصادی زنان، مس��ائل فرهنگی و 
آموزشی نسبت به خانواده و حقوق اساسی زنان 
کرده اند وگرنه حرف زدن از هرکسی برمی آید.«

او در ادامه افزود: در ماه های اخیر به بهانه های 
مختلف و بی اس��اس، انتقادات��ی در حوزه زنان 
به بنده و ش��هرداری تهران ش��ده است اما این 
انتقادات واقعا هیچ اساس��ی نداشته است چون 

متن صحبت های من روشن و مشخص است.«
او ام��ا در ادامه حرف های��ش، عملکردش را 
درباره زنان پلیس در زم��ان فرماندهی اش در 
نیروی انتظامی گواه »ن��گاه خوبش« به حوزه 
زنان دانس��ت: »تا آن زمان پلیس زن نداشتیم 
و زن��ان فع��ال در مجموعه نی��روی انتظامی 
قراردادی بودن��د و کار اداری می کردند و ارتقا 
نمی یافتند. تا قبل از حضور من مخالفت هایی 
با فعالیت های زنان در مجموعه پلیس می شد 
اما امروز شاهد زنان درجه دار و ارشد در پلیس 
هس��تیم که درح��ال انجام وظیفه هس��تند.  
بنابرای��ن ما به زنان در عرص��ه اجتماع و عمل 
پرداخته ای��م و به آنه��ا اعتقاد داری��م. این که 
بعضی از مشاغل را تعیین کنیم و در شأن زنان 
نباشد. به طور مثال در نیروی انتظامی زنی سر 
چهارراه برود و سوت بزند و ترافیک باز کند، این 
زیبنده یک مادر، خواهر، دختر تحصیلکرده و 
زن نیس��ت که راه را باز کند. چرا شعار بی ربط 
و حرف بیخ��ود می زنند؛ چرا بای��د از فرهنگ 
غرب و شرق تبعیت کنیم چرا به گذشته افتخار 

نمی کنیم.«
قالیباف گفت: »امروز افس��ر زن در پاس��گاه 
مرزی و در دورترین نقاط کش��ور برود و از مرز 
دفاع کند ک��دام مرد ایرانی و افس��ر ایرانی این 
موضوع را می پذیرد ک��ه زن به آن جا بروند چرا 
برخی می گویند اگر نفرستید نابرابری است این 

حرف ها چیست.«

سازمانغذاودارواعالمکردسالمت

حذف »خمیر مرغ« از تولید سوسیس و کالباس
ایسنا| خمیر مرغ از تولید سوسیس و کالباس، 
حذف می ش��ود.  ای��ن را رئیس س��ازمان »غذا و 
دارو« اعالم ک��رد و گفت: »این تصمی��م از نیمه 
دوم امس��ال اجرایی می شود.« رس��ول دیناروند 
با اشاره به اقدامات انجام ش��ده در جهت تأمین 
سالمت فرآورده های پروتیینی به ویژه سوسیس 
و کالباس، در توضیح بیش��تر گفت: » بخشنامه 
مربوطه ابالغ ش��ده و در ش��ش ماه دوم امسال 
عملیاتی می ش��ود. حذف خمیر م��رغ در تولید 
سوسیس و کالباس قدم بسیار بزرگی است چراکه 
از س��المت خمیر مرغ اطمینان نداریم؛ بنابراین 
ورود آن ب��ه چرخه تولید سوس��یس و کالباس 

ممنوع شده است.«
به گفته او، خمیر مرغ، گوشت های مازادی است 
که پس از تمیز کردن مرغ، توسط دستگاهی جدا 

شده و به چرخه مصرف وارد می شود. 
دیناروند تأکید کرد: نمی توانیم سالمت خمیر 
مرغ را تضمین کنیم چراکه مشخص نیست ماده 
اولیه آن از سالمت برخوردار است یا خیر و ممکن 

است از چربی زیادی برخوردار باشد.«
او نسبت به مصرف افراطی و روزانه سوسیس 
و کالباس هش��دار داد. »مشکل اصلی آن است 
که مصرف ای��ن چنین محصوالت��ی، تغذیه 
جامعه به ویژه ک��ودکان و نوجوان��ان را برهم 
می زند. بر این اس��اس مصرف افراطی و روزانه 
این فرآورده ها به هیچ وجه توصیه نمی شود و 
از نظر تغذیه ای کاری خطرناک است.  توصیه 
به مردم آن است که سوسیس و کالباس نباید 
به عنوان مصرف روزانه و دایمی در عادات غذایی 

جای گیرد.«

سرپرستبهداشتومدیریتمبارزهبابیماریهایآبزیان:پزشکی

همه ماهی های تیالپیا   وارداتی است 
ایرنا| سرپرس��ت بهداش��ت و مدیریت مبارزه 
با بیماری های آبزیان س��ازمان دامپزشکی کشور 
گفت:  تمام ماهی های تیالپیای مصرفی درکشور 
وارداتی اس��ت و تاکنون ماهی تیالپیا در هیچ یک 
از مراکز پرورش��ی ایران تولید نش��ده است. امراهلل 
قاجاری درخصوص امکان پرورش ماهیان تیالپیا، 
افزود:  هم اکنون ماه��ی تیالپیای مصرفی موجود 
در کشور توسط دفتر قرنطینه سازمان دامپزشکی 
کش��ور تأمین و وارد می ش��ود.   او اظهار داشت: از 
آن جا که تیالپیا یک ماهی غیربومی است، بنابراین 
واردات، تکثی��ر و پرورش آن باید با مجوز س��ازمان 
محیط زیست کشور انجام شود که تاکنون مجوزی 
جهت پرورش این ماهی از س��وی سازمان یادشده 
صادر نشده است. به گفته وی، ماهی تیالپیا یک نوع 
ماهی غیربومی مهاجم است که به دلیل سریع الرشد 

ب��ودن می تواند به س��رعت بخش عم��ده از منابع 
آبی قابل زیس��ت را تس��خیر کرده و درنهایت دیگر 
گونه های آبزیان و ماهی��ان را از بین ببرد.  او تصریح 
کرد: بررس��ی های تحقیقاتی موسس��ه تحقیقات 
شیالت ایران در استخرهای پرورش تیالپیای بافق 
یزد نشان می دهد تولید و پرورش این ماهی می تواند 
گونه های مختلف آبزیان و تنوع زیستی منابع آبی 
کش��ور را تحت تأثیر قرار دهد.  او ادام��ه داد: در این 
پروژه تحقیقاتی نیز سعی شده برای جلوگیری از زاد 
و ولد این نوع ماهی، از گونه های تک جنسی استفاده 
ش��ود لذا جای نگرانی وجود ندارد. ماهی تیالپیا در 
فهرست 100 گونه مهاجم قرار دارد و برای طبیعت 
بسیار مخرب است چرا که اینگونه مهاجم در مقابل 
تغییرات دما و شوری نیز مقاوم است و حتی قابلیت 

تولیدمثل در دریای خزر را نیز دارد. 
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