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آذربایجانشرقی

رصد و پایش دقیق آنفلوآنزای فوق
حاد پرندگان در آذربایجان شرقی

مدیرکل دامپزش��کی آذربایجانش��رقی از
رص��د و پایش دقیق بیم��اری آنفلوآنزای فوق
ح��اد پرندگان در تاالبها و س��دهای اس��تان
خب��ر داد .دکت��ر امیرحس��ین بهداد ب��ا اعالم
ای��ن خبر گف��ت :بهرغ��م اقدام��ات کنترلی،
متاس��فانه از ابتدای س��ال تاکنون ما  4کانون
روس��تایی داش��تیم که ط��ی رص��د و پایش
بیماری ،این کانونها شناس��ایی ش��دند و در
س��ریعترین زم��ان ممک��ن ای��ن کانونه��ا
معدومس��ازی و پاکسازی ش��دند .وی افزود:
 33تاالب و س��د مورد رصد همکاران اداره کل
دامپزش��کی اس��تان قرار گرفته و  16بازارچه
فروش پرندگان زنده نیز تعطیل ش��ده اس��ت.
بهداد اضافه کرد :اقدامات پیش��گیرانه و رصد و
پایش اداره کل دامپزشکی استان که در مواقع
بحرانی بسیار پر اهمیت است ،به طور مستمر
توس��ط این اداره کل ص��ورت میگیرد اما اگر
خود مرغداران مس��ائل بهداشتی و قرنطینهای
را که دامپزش��کی اس��تان در قالب توصیههای
پیشگیرانه به طور مرتب اطالعرسانی میکند،
رعایت نکنند ،شاهد شیوع این بیماری در استان
خواهیم بود.
گلستان

ضرورت توجه به ظرفیتهای
گردشگری گرگان

شهردار گرگان در نشست خبری با رسانههای
بینالمللی در حاشیه مجمع جهانی شهرداران در
گوانجوی چین ،اظهار کرد :این اجالس فرصتی
را فراهم کرد تا در حاش��یه آن به ارتباط بیشتر
گوانجو و گرگان بپردازیم .عبدالرضا دادبود ادامه
داد :خوشبختانه توسعه شهری در گوانجو بسیار
قابل توجه بوده و مدیریت شهری گرگان به دنبال
آن اس��ت تا بتواند با برقراری ارتباط با شهرهای
مهم جهان در راستای تبادل ظرفیتها و توسعه
شهری بویژه در حوزه گردشگری اتفاقات خوبی
را رقم بزند .وی خاطرنش��ان کرد :در نشست با
شهردار گوانجو این موضوع مطرح شد که گرگان
شهری تاریخی با  2هزار و  500سال قدمت است
و میتوان از فرصتهای گردشگری ،دانشگاهی و
سرمایهگذاری و حوزههای اجتماعی و فرهنگی
این شهر و شهر گوانجو برای توسعه بخشهای
هر دو شهر استفاده کرد.

چهارشنبه  21آذر 1397

خوزستان

«مهدآزادی» کجاست؟!
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول

 ...در ایران ولو آنکه تمام
تمنای فتنهگران -با رأیدهندگان محترم به نفر
دوم انتخابات  ۸۸اشتباه نشود! -ابطال یک حماسه
 ۴۰میلیونی باش��د و خلق آن همه بیآبرویی که
منجر به سوءاستفاده دش��من و موج جدیدی از
تحریمهای اوبامایی علیه ملت ایران شد ،دخالت
اس�لاف همین آقای لودریان در امور ایران ،هیچ
لطمهای به اصول و موازین اس��تقالل کشورها و
رسم و رسوم دموکراس��ی نمیزند! و نهتنها این،
که الیزهنش��ینان این حق را نیز دارند که مثال در
سوریه ،از تروریستها حمایت علنی کنند! و حتی
تا االن ،کشورشان را بدل کنند به پاتوق گروهک
منافقین! و شگفتا! ما به اعتبار مندرجات غرب و
غربزدهها ،خجل از حقوق بش��ر و دموکراسی و
آزادی و چه و چه هس��تیم اما فرانس��ه هنوز هم
«مه��د آزادی»! و هنوز هم! طرفه حکایت اینکه
دول��ت خودمان خواهان رحم حکام الیزه به ملت
ما در برجام اروپایی است که در آستانه کریسمس،
اینج��ور با مردم خ��ود تا میکن��د! از ته بتراش
ریشهایت را حض��رت بابانوئل! ترامپ فقط حق
دخالت در فرانس��ه را ندارد اما از کشتار یمنیها
هر چه هم دفاع کرد ،کرد! و راستش را بخواهی،
چرخش چرخ سورتمه دموکراسی ،آخر و عاقبتی
جز این ندارد! تو ب��از هم خواهی آمد بابانوئل اما
با موهومترین هدیهها که حتی برای اش��ک زن
فرانسوی هم نتواند نقش یک دستمال کاغذی را
بازی کند! باید عوض شود موضوع بحث کافهها در
همه جای جهان! زی��ادی که آدمی تکیه به رأی

خود کند ،در آمریکا ،ترامپ میشود رئیسجمهور
و در فرانسه هم مکرون! ترامپ نه ،هیالری! مکرون
نه ،هر کی! یکی از یکی بدتر! چه زمین س��ردی!
چه زمان شومی! چه شام سیاهی! چه شب بلندی!
چه یلدای ستمی! چه ظلمت بزرگی! عصاره سران
غرب بش��ود ترام��پ و خالصه س��ران عرب هم
بنسلمان! اینجا هم وزیری باشد که در قبال درد
مردم بگوید« :همینی که هستیم!» بله! همینی
هست که هست! کاش امثال سارتر ،دمی هم در
پی رأی خدا بودند! آخرش هم متوجه میش��وی
که آن خانم ش��اکی از تعویق تحویل واحدش در
مس��کن مهر پردیس ،نه فق��ط  ۹۲که حتی ۹۶
هم ب��ه روحانی رأی داده و الب��د راضی از وزارت
امثال عباس آخوندی! و من هیچ تعجب نمیکنم
اگر بفهمم آن زن پاریسی شاکی از سیاستهای

اقتصادی مکرون نیز از جمل��ه رأیدهندگان به
امانوئ��ل بوده! و این دقیقا خانه آخر همان نظریه
است که رأی ما مردم را فوق رأی خدا مینشاند! و
دموکراسی همین است! و حتی اگر چون منی باور
داشته باشم که «اینجا بهشت اپوزیسیون است» و
اتفاقا «مهد آزادی» خب! خیلی هم نباید شاکی
باشم که اصال و اساسا چگونه ممکن است یکی در
مایههای نجفی بشود شهردار پایتخت جمهوری
اس�لامی! عاقبت برای پز «مهد آزادی» باید هم
تحم��ل کنی ،ه��م آن را و ه��م خیلی چیزهای
دیگر را منجمله همین آخرین س��خنان حسن
روحانی! برجام در هوا باشد و در تحقق هدف لغو
تحریمها ناکام ،تو اما با مردم همچنان همان نحو
سخن بگویی که ایام انتخابات! و انگار نه انگار که
رئیسجمهوری و مسؤول!

خدای��ا! رحمی کن به حال بش��ریت! و باز هم
خودت برای ما کاری کن! بخاری بلند نمیشود از
رأی آدمیزاد! و حتی ایفل هم بوی آتش گرفته! ما
آمدن بابانوئل را زیاد دیدهایم لیکن با هدایای این
کارتونک ریشمصنوعی ،وضعمان همینی هست
که هست! خواه ساکن قلب پاریس باشیم و خواه
ه��ر کجای دیگری! آخ که ت��ازه داریم میفهمیم
معنای حقیقی «اکثرهم الیعقلون» را! تقلب این
اس��ت که خ��دا را از متن بردهایم به حاش��یه! به
حاشیه دموکراسی! ذیل لیبرال-دموکراسی! آهای
بانوی پاریس��ی! مادام که به جای آمدن یک مرد
با ریش��ه ،منتظر بابانوئل باش��ی ،کادویی بهتر از
«سیاستهای اقتصادی مکرون» دریافت نخواهی
کرد! بگرد دنبال گمش��دهات ،بلک��ه دعای مریم
مقدس شامل حالت شد! کاش حاکم مغربزمین
«عیس��ی» بود! کاش برگردیم دوباره به رأی خدا!
و ب��ه مردی از تبار «محمد»! خدایا! کاش خودت
دخالت کنی در امور همه کش��ورها! و اال با وجود
هم��ه پزهایمان ،وضعمان «همینی هس��ت که
هست!» دلم میخواهد مثل «شازدهکوچولو» فریاد
بزنم که ه��انای آدمها! کجا دارید میروید؟! آن
هم این همه با عجله؟! و مدام تَکرار راههای رفته!
آیا بس نیس��ت؟! و آیا هنوز موسم آن نرسیده که
بگردیم دنبال یک دوست واقعی ،بلکه دستمان
را بگی��رد و نجاتمان دهد از این جهنم لیبرال -
دموکراس��ی؟! دنیا دس��ت نااهالن است! و «ظهر
الفساد فیالبر و البحر»! کاش زودتر بیاید آن مرد،
بلک��ه آدم کند اوالد آدم را! وای از بالی تمرد! رأی
خود را دیدن و فراموشی امر خدا!

میزبانان تروریسم
ادامه از صفحه اول
نگاه
این گزارش ک��ه به قلم
«استروان استیونسون» هماهنگکننده کمپین
تغییر ایران[ ]Iran Changeو نماینده اسکاتلند
در پارلم��ان اروپا از س��ال  ۱۹۹۹تا  ۲۰۱۴تهیه
ش��ده ،جمهوری اسالمی و یکی از دیپلماتهای
سفارت ایران در وین را به همکاری و سازماندهی
یک عملیات بمبگذاری علیه اعضای مجاهدین
در پاری��س متهم کرده و از طرف��ی در اظهاراتی
بیاساس مدعی شده فردی نزدیک به سفیر ایران
در ن��روژ در حال برنامهریزی ب��رای ترور یکی از
اعضای منافقین در دانمارک بوده است.

دیپلماتهای ای��ران در حالی ب��ا این ادعای
اثبات نشده در ماههای اخیر دستگیر شدهاند که
طبق پروتکلهای حقوقی ،دیپلماتها از مصونیت
برخوردارند .چندی پیش نیز شاهد احضار سفرای
ایران در کش��ورهای اس��کاندیناوی ب��ا اتهامات
واهی همکاری با عامالن تروریستی علیه اعضای
گروهک االحوازیه و همچنین تحقیر دیپلماتهای
ایرانی در تعدادی دیگ��ر از پایتختهای اروپایی
بودیم.
■■انفعالدستگاهدیپلماسی

بی��ش از  ۵س��ال از حضور س��ازمانیافته و
تش��کیالتی منافقین در آلبانی و ی��ک هفته از
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حضور هیأت عالیرتبه اروپایی در کمپ اشرف۳
میگذرد و هنوز شاهد واکنش مقامات وزارت امور
خارجه کش��ورمان به این اقدامات که حمایت و
سازماندهی رسمی از تروریسم محسوب میشود
نبودهایم .چندین س��ال اس��ت فرانس��ه میزبان
همای��ش س��االنه منافقین با حض��ور جمعی از
مقامات اروپایی و آمریکایی است .هلند  ۳۰سال
به «محمدرضا کالهیصمدی» عامل بمبگذاری
در دفتر حزب جمهوری اس�لامی در س��ال ۶۰
که توس��ط اینترپل هم تحت پیگرد قرار داشته،
پناهندگی اعطا کرده و در حالی که اعضای سابق
سازمان منافقین نظیر مسعود خدابنده نیز نقش

او را در انفج��ار دفتر حزب و حضور او را در هلند
تایید کردند ،سخنگوی دستگاه دیپلماسی از اصل
ماجرا و هویت شخص اظهار بیاطالعی میکند.
از س��وی دیگر دانمارک ه��م میزبانی گروهک
تروریس��تی االحوازیه ،مسؤول حمله تروریستی
اهواز را بر عهده دارد.
این روزها همچنان ش��اهد انفعال دس��تگاه
دیپلماسی هستیم که احتماال به دلیل مالحظات
برجامی و س��راب سیس��تم مالی  ،SPVچشم
خود را روی حوادث مهم امنیتی در اروپا بس��ته
و از برخورد حقوقی مناسب با کشورهای اروپایی
حامی تروریسم سر باز میزند.

برقدارشدن خط گتوند ـ اللی
در خوزستان

عملی��ات اح��داث ورود و خ��روج خ��ط
گتون��د  -اللی در پس��ت عقیلی ب��ه طول ۲
کیلومتر ش��امل تامین تجهیزات ،نصب برج و
سیمکش��ی ب��ه پایان رس��ید و برقدار ش��د.
مج��ری طرحهای خطوط این ش��رکت ارزش
سرمایهگذاری این پروژه را بالغ بر  ۱۲میلیارد
ریال اعالم کرد .غالمرضا ذاکر مش��فق گفت:
تامین برق مطمئن و پای��دار در نواحی تحت
پوش��ش ،افزایش ظرفی��ت و ضریب اطمینان
شبکه و کاهش خاموشیها و افزایش پایداری
شبکه از اهداف بهرهبرداری از این پروژه است.
خراسانشمالی

کاشت درختان ارس
و زرشککوهی در خراسان شمالی

مع��اون فن��ی اداره کل مناب��ع طبیع��ی و
آبخیزداری خراس��ان ش��مالی گفت :کاش��ت
درختهای ارس و زرشک کوهی یکی از راههای
مقابله با خشکس��الی در این اس��تان است .به
گزارش فارس از بجنورد به نقل از روابط عمومی
اداره کل منابع طبیعی ،کامبیز انصاری با اشاره به
اینکه این استان ذخیرهگاه ژنتیک گونه درخت
ارس در کشور محسوب میشود ،گفت :جنگل
ارس در این اس��تان از ن��وع جنگلهای تنک و
سطحرویش��ی اینگونه درختان در این استان از
 5تا  25درصد اس��ت .وی اظه��ار کرد :درخت
ارس دارای عمری طوالنی اس��ت که تکثیر آن
نیز بسیار سخت اس��ت بهطوریکه به ازای هر
 100بذر ،تعداد  5بذر سبز میشود و روش سبز
شدن بذرها نیز اینگونه اس��ت که در سال اول
بذرها در فضای آزاد قرار داده میشوند ،در سال
دوم همان بذرها باید مابین ماسهها قرار گیرند
و در س��ال سوم این بذرها س��بز میشوند .وی
بیان کرد :ارتفاع درختهای ارس در س��ال اول
حدود  5سانتیمتر است اما ارتفاع ریشههای آن
به  30سانتیمتر میرسد که در حفظ منابع آبی و
خاکی بسیار مهم است .وی سنجد را یکی دیگر
از گونههای مقاوم به خشکی بیان کرد و افزود:
کاشت این درختان نیز با مشارکت مردم در حال
انجام است .معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری خراسان شمالی ادامه داد :گونه گیاه
باریج��ه نیز از نوع گیاهان مرتعی اس��ت که در
مقابل خشکی و کمآبی مقاوم است.

