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رویداد

محکومیت »راننده وانت 
جنجالی« به پاکبانی محله

جوانی 2۵ ساله که  ســال ۹۵ با ورود به کوچه 
ورود ممنوعی در منطقــه یک تهران به چندین 
خودرو خســارت وارد کرد، پس از دستگيری به 
اتهام اخالل در نظم و آسایش عمومی، دادگاهی 
و طبق حکم تعليقی دادگاه کيفــری، به مدت 
دو هفته، روزانه ۶ســاعت به عنوان پاکبان محله 
موظف به انجام عمليــات رفت وروب و پاکيزگی 
با نظارت شــهرداری منطقه یک شد. به گزارش 
ایرنا، غالم فتحی، رئيس اداره حقوقی شهرداری 
منطقه یک دراین باره تاکيد کرد: »در راســتای 
بازگشــت آرامش به جامعه به خصــوص اهالی 
محل وقوع جرم، این فرد به ارایه خدمات عمومی 
در همان کوچه به عنوان پاکبان ملزم شد.« او در 
پایان گفت: »جایگزینی احکام سبز به جای احکام 
حبس برای افراد فاقد سابقه کيفری، جرایم سبک 
و فاقد شاکی خصوصی عالوه بر سازنده بودن برای 
محکومان و ارایه خدمات عام المنفعه به شهروندان 
از طرف مجرمان، مهمترین دستاورد قانون جدید 

مجازات اسالمی در سال های اخير است.«

 

جوليان آسانژ، موسس سایت افشاگر »ویکی ليکس« که بعد از افشای اسناد محرمانه ایاالت 
متحده آمریکا به مدت 7 سال در سفارت اکوادور در انگليس در حصر بود، توسط پليس انگليس 
بازداشت شد. این تصویر اینفوگرافيک توســط اعتمادآنالین تهيه شده و وضع آسانژ را نشان 

می دهد.

مهمترین روزهای جولیان آسانژ

گزارش تصویری
 رئيس کميسيون فرهنگی مجلس شورای اسالمی

 باب بحث درباره تلویزیون خصوصی را باز کرد، اما...

تلویزیون همیشه زیر پای رقیبش را خالی می کند
احمد مازنی را این روزها خیلی ها می شناسند؛ روحانی سیاستمدار 
و اصالح طلبی که حاال رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس اســت و 
نظرهایش در این حوزه معموال به راحتی در صدر خبرهای فرهنگی 

قرار می گیرد. 
او در گفت وگو با ایسنا طعنه ای زده که »صداوسیما به یک سازمان 
عریض و طویل مجمع الجزایری تبدیل شــده که مردم، مسئوالن و 
کارکنان این سازمان از آن راضی نیستند« و در ادامه تأکید کرده که 
در ۲۹ سال گذشته در اداره، نظارت و خط مشی بدون داشتن قانون 

اداره شده است. 
اما مهمترین بحــث مازنی، نه نقــد به مدیریت صداوســیما که 
بازکردن بحث خصوصی ســازی در حوزه رســانه اســت: »ما دیگر 
در دنیــا رادیو و تلویزیون متمرکز نداریم، بلکــه رادیو و تلویزیون ها 
واگذار شده اند و دولت هم یک سری شــبکه هایی را در اختیار دارد. 
معتقدم مثل بانک ها، بیمه ها، کشــتیرانی و خیلی موارد دیگری که 
در اصل ۴۴ آمده و رهبری سیاســت های کلــی آن را ابالغ کردند و 
خصوصی سازی شده، صداوسیما هم می تواند یا با ابالغ سیاست های 
کلی رهبری یا بدون ابالغ و براســاس سیاســت های فعلی با قانونی 
که وضع می شــود به مجموعه ای تبدیل شــود کــه مدیریت کالن 
داشــته باشــد و به بخش خصوصی مجــوز بدهد، مثل ارشــاد که 
 خودش روزنامه منتشــر نمی کند بلکه به بقیه مجوز می دهد و بر آن 

نظارت می کند.«
 این چندمین باری اســت کــه بحث تلویزیــون خصوصی مطرح 
می شود و این بار با مطرح شــدن طرح مجلس، جدی تر از گذشته به 
نظر می آید، ولی آیا صداوســیما هم زیر بار ایــن واگذاری می رود؟ 
سن وسال دارها شــاید یادشان بیاید که ســال ها قبل، صداوسیما با 
تکیه بر انحصار پخش زمینی، کابلی، ماهــواره ای و حتی اینترنتی، 
تلویزیون متروها را هم تعطیل کرد و آنها این روزها تبدیل به تابلوی 

اعالنات متحرک شده اند. 
حتی زمانی )در دوره محمود احمدی نژاد( وزارت ارشــاد برای سه 
تلویزیون آی.سی.ســی، ایرانیان و پرشــین تی.وی با هدف پخش 
ماهــواره ای مجوز فعالیت صــادر کرد، ولی تمامــی این تالش های 

مقطعی هم به شکست انجامید و راه به جایی نبرد. 
حتی همین االن هم که نیمچه اپلیکیشن ها برنامه های تلویزیون 
 را بازپخــش می کنند، فقــط با نظــارت دقیق صداوســیما اجازه 

فعالیت دارند. 
حال سوال این است که آیا سازمانی که به این تصدی گری و قدرت 
مطلق عادت کرده ، می پذیــرد که رقیبی )ولو اینترنتی و محدود(  در 
کنار خود ببیند؟ سوالی که حداقل تا االن پاسخ روشن و منفی دارد!

از ســویی دیگر و غیر از عادت،  بی رقیب بودن در همه این سال ها 
برای تلویزیون آفت داشــته اســت؛ پخش برنامه هایــی با حداقل 
جذابیت و مخاطب، کنار گذاشــتن ســاده فرزندان رسانه و وابسته 
بودن بیش از اندازه بــه تصمیم های لحظه ای مدیران و... همه و همه 
باعث شده تا رسانه ملی آرام آرام جایگاه خود را در نزد افکار عمومی 

از دست بدهد.
 اتفاق تاسف انگیزی که با وجود و حضور رقیب، قطعا به این شکل 
رخ نمی داد و رســانه ملی را در سراشــیبی قرار نمی داد. همه امید 
دارند که صدا و سیما ابتدا بپذیرد که در حوزه هایی قافیه را به رقیب 
دیجیتال خود )اینجا بخوانید تلگرام(  باخته و حاال برای برون رفت از 
این بحران، به وجود یک رقیب رســمی و قانونی تن دهد. امید چیز 

بدی نیست!

شهروند| ملخ ها امسال بيشتر از ســال های گذشته اند 
و هجومشان به اســتان های هرمزگان، بوشهر، خوزستان، 
سيستان وبلوچســتان، جنوب کرمان، فارس و جزیره قشم 
نگرانی های بسياری به وجود آورده. دليل حضورشان در ایران 
هم این است که همزمان با گرم شدن مناطق آفریقایی، پوره ها 
)بچه ملخ( بالدار شده و به عربستان نقل مکان کرده  و بعد هم 
حجم باالی آنها برای تغذیه به ایــران کوچ کرده اند. حميد 
دولتی، مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشاورزی استان 
هرمزگان از هجوم موج جدید ملخ های دریایی با تراکم باال در 
روزهای پس از بارندگی خبر داده و گفته است:   موج جدید 
هجوم ملخ های دریایی آغاز شده است و درحال حاضر نصف 
استان هرمزگان را درنوردیده و تا عمق حداقل ۱00کيلومتری 

استان و تا نزدیکی مزارع پيشروی کرده اند.
این درحالی اســت که ماجرا در سيستان وبلوچستان از 
اسفندماه  سال گذشته شروع شده بود و تيموری، مدیر حفظ 
نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سيستان وبلوچستان، 
نخســتين گزارش هجوم دســتجات ملــخ را در تاریخ ۱۱ 
اســفندماه  ســال ۹۷ و از شهرســتان کنارک اعالم کرد. 
دسته های دوم و ســوم در تاریخ ۱۵ اسفندماه در روستاها و 
مراتع شهرستان چابهار ریزش کردند و تاکنون حدود ۱۳ تا 

۱۴ دسته وارد این استان شده اند.
ماجرا اما به این دو اســتان ختم نشــده است. کرمان هم 
ازجمله دیگر استان های درگير با ملخ هاست. مجيد فرخی، 
مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان 
هم اعالم کرد که جازموریان یکی از کانون های ملخ خيز ایران 
است و از ساليان گذشته در این منطقه تخم ملخ وجود داشته 
که به محض ایجاد شرایط مناسب، ملخ ها تکثير می شوند. 
با توجه به این که در این منطقه عــالوه بر ملخ های دریایی، 

ملخ های بومی نيز وجود دارد، شرایط مبارزه سخت تر است.

او با بيان این که موج اول به دليل انفرادی و پراکندگی ملخ ها 
امکان مبارزه وجود نداشت، افزود: »درحال حاضر باید آمادگی 
الزم برای موج دوم داشته باشيم. خوشبختانه یک هواپيمای 
سمپاش، یک باند فرودگاه در شرق جازموریان احداث شده و 

باید یک باند در غرب راه اندازی شود.«
در بهمن ماه  سال گذشته، ملخ های دریایی به بخش های 
محتلف منابع طبيعی، کشاورزی و شهری بوشهر هم هجوم 
آوردند و شهرســتان های دیلم، گناوه، سنگستان،  دشتی، 
دشتستان، جم را درگير کردند و پس از آن هم استان فارس به 
حالت آماده باش درآمد. این وضع همچنان ادامه دارد و ممکن 

است در روزهای بعد وضع سخت تر از حاال شود. 
علی خان محمدی، مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی 
هم می گوید: »امسال به خاطر افزایش بارندگی ها و کيفيت 
بهتر سبزینگی تعداد ملخ ها بسيار بيشــتر از سال های 
گذشته شده است. از ســوی دیگر مناطقی که این گونه 
به آن مهاجرت می کنند، امن شــده و به همين خاطر به 
راحتی می آیند.« او می گوید، مشکل اصلی این است که 
با ملخ ها در طول سال های گذشته مبارزه ای اصولی انجام 
نشده و در نتيجه تخم گذاری آنها هم افزایش یافته است: 
»باید به موقع سمپاشی می کردند و همچنين با روش های 
مخصوص از مهاجرتشــان جلوگيری می شد تا امسال 
گرمای به موقع هوا و بارش ها باعث حرکت دسته جمعی 

آنها نشود.«  
خان محمدی می گوید، درحال حاضر این خطر وجود دارد 
که ملخ ها صرفا در جنوب نمانند و به شهرهای مرکزی هم 
هجوم بياورند. »آنها گونه ای از آفت هســتند که می توانند 
ســبزه ها، علوفه ها، گندم و بســياری دیگــر از محصوالت 
کشاورزی را از بين ببرند. عامل آلودگی آب ها شوند و درنهایت 

زندگی انسان ها را با مخاطره مواجه کنند.«

 ملخ های دریایی که از عربستان به ایران آمده اند
 نيمی از هرمزگان را طی کردند

 سیل ملخ در ایران
 مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی در گفت وگو با »شهروند«:این خطر وجود 

دارد که ملخ ها صرفا در جنوب نمانند و به شهرهای مرکزی هم هجوم بياورند

  دانش آموز پلدختری کتاب گل آلود و به جامانده اش از سیل را به وزیر آموزش و پرورش 
تقدیم کرد. این دانش آموز لرســتانی از وزیر خواســت که کتاب به جامانده از ســیل اخیر را 
در دفتر کار خود قرار دهد تا هر وقت آن را دید به یاد دانش آموزان مناطق ســیل زده، برای 

بازسازی مدارس تخریبی اقدام کند. )کانال سه نقطه(

  سید هادی رضوی، سرمایه گذار فصل سریال شــهرزاد و داماد شریعتمداری، وزیر رفاه 
در روستای محاصره شده در آب چبسه کوچک، جاده اندیمشک. )کانال عصر خبر(

  در پی تالقــی رودخانه های کرخه و دز و پیشــروی آن به غرب کالنشــهر اهواز در اســتان 
خوزستان، برخی از مناطق مسکونی در محالت »عین دو« و »گلبهار« زیر آب رفت. )فارس(

  مدیــرکل حفاظت محیط  زیســت سیســتان و بلوچســتان از مشــاهده قدیمی ترین گونه 
جانوری در حال انقراض در تــاالب  هامون خبر داد. ماجرا از این قرار اســت که بعد از نزدیک 
به دو دهه خشکسالی در منطقه سیســتان و آبگیری بخش هایی از تاالب  هامون، شاهد احیای 
گونه های جانوری و گیاهی تاالبی هســتیم. یکی از این گونه های جانوری سخت پوستی آبزی با 
نام علمی )Triops Cancriformis( است که در دنیا به نام »فسیل زنده« نام گذاری 
شــده و جزو گونه های در معرض انقراض ایاالت متحده و اروپا رده بندی شــده اســت. حیات 
این گونــه را از 200 تا 300 میلیون  ســال روی کره زمیــن تخمین زده اند. انــدازه این گونه 

معموال تا 6 سانتیمتر است و در شرایط طبیعی تا 11 سانتیمتر هم گزارش شده است. )مهر( 
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اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيس جمهوری با انتشار ویدیوی »سيل بند انسانی دهالویه« که این روزها 
در شبکه های اجتماعی بازتاب های مثبت فراوانی داشته، در حساب کاربری اینستاگرام خود نوشت: »فيلم و 
تصویری که این روزها با عنوان »سيل بند انسانی دهالویه« در شبکه های اجتماعی می چرخد، نشانه گویایی 
از غيرت و حميت جوانان و حيات اجتماعی جامعه ایرانی است. دهالویه که همه ما به آن تعلق خاطر داریم، 
کانون خاطره های مقاومت ملت ما و نماد شرف و حماسه در دوران دفاع مقدس است و همچنان هم می تواند 
حماسه آفرین باشد؛ حماسه امروز اما از نوع دیگر است. حماسه ها را باید به سوی همبستگی ملی و چاره اندیشی 

برای کمک به آسيب دیدگان و جبران خسارات و ساختن دوباره مناطق آسيب دیده بکشانيم.

اسحاق جهانگيری:  

تمجید از تشکیل 
سیل بند انسانی 

در دهالویه

شروع صفحه آرایی
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واکنش سریع هنگام وقوع 
زلزله می تواند شما را از 

جراحات احتمالی محافظت 
کند. حداقل دوبار در سال، 

پناه گيری را تمرین کنيد.

در حاشيه انتشار یک مقایسه بين زندانی ها و دانش  آموزها

اشک های ریخته  عرق های نریخته

ادامــه از صفحه اول|  این رقم بیشــتر از 
پرجمعیت ترین وزارتخانه کشور و دانش آموزان 
مدارس دولتــی و غیردولتی )یعنــی بیش از 
سیزده میلیون نفر( اســت. هرچند این فاصله 
شاید نجومی نباشــد ولی همچنان قابل تأمل 

است.
نکته: اما بیاییــد این تفــاوت را هر قدر که 
باشــد و به هر میزان که تصور می کنیم، مبنای 
یک تأمل قرار دهیم؛ و این گزاره پذیرفته شده 
که اگر بــرای دانش آموزان و دســتگاه تعلیم و 
تربیت بیشــتر هزینه کنیم، شــاید روزگاری 
برسد که هزینه کمتری برای زندان و زندانیان 
نوشته شــود. اما فارغ از ایده آل ها، همین گزاره 
را می شود به همه مکافات های این روزهایمان 
بســط داد. اگر ســال ها قبل، از ســود سرشار 
ساخت وســاز در حاشــیه رودها و مســیل ها 
چشم پوشی می شــد، امروز سیل بی سابقه این 
همه مصیبــت و ویرانی به جا نمی گذاشــت و 

رقم های تاسف انگیز از میزان خسارت به کشور 
بیان نمی شد. 

 اگر هزینــه دقیق تر و بیشــتری برای پل ها 
و ســیل بندها می شــد، امروز این قــدر نگران 
شــهرهای در مسیر ســیل نبودیم و الزم نبود 
این همه انرژی و نگرانی صرف شــود. اصال اگر 
در ســاخت خودروها و کیفیت فنــی و ایمنی 
آنها ســختگیری می کردیم، شــاهد این همه 
تلفات جاده ای و مصدومان به جا مانده از نوروز 
نبودیم. اگر، اگر و بســیار اگر را می شود ردیف 
کرد که کوتاهی های امروزه، ویرانی های بزرگتر 
و اســف بارتری برای فردا می ســازد و دریغ از 
این که به سادگی و ســهل انگارانه فردا را خرج 
امروز می کنیم. نمی دانــم کدام چهره، فرمانده 
یا بزرگی این جمله را گفته که عجیب حکایت 
این روزهای ماســت: »اشــکی کــه به هنگام 
شکســت می ریزیم، همــان عرقی اســت که 

به هنگام تالش برای پیروزی نریختیم...«

ماجرا


