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۱۰۰ تن شیر خشک در ایرانشهر 
کشف شد

جانشــین فرمانده 
انتظامــی سیســتان و 
بلوچســتان گفت: ۱۰۰ 
تن شیر خشــک قاچاق 
قبل از رسیدن به مقصد 

در ایراتشهر کشف و ضبط شــد. مرتضی جوکار به 
ایرنا گفت: ماموران انتظامی ایرانشهر با رصد و کنترل 
خودروهای عبوری در مسیر بم به ایرانشهر اعضای این 
باند قاچاق را که با چهار دستگاه تریلی در حال انتقال 
این محموله قاچاق به مقصد چابهار بودند متوقف و در 
بازرسی از خودروها مقدار ۱۰۰ تن شیر خشک قاچاق 
و فاقد مدارک گمرکی را کشف کردند. به گفته او ارزش 
محموله کشف شده توسط کارشناسان اداره گمرک 

استان ۳۹ میلیارد ریال برآورد شده است.
    

 بیشترین نیاز به واکسن کرونا 
در تهران

فرمانــده عملیات 
مدیریت کرونا در تهران 
گفت: حجم قابل توجه 
مراجعان به بخش های 
بهداشتی تهران شرایطی 

متفاوت از سایر شــهرها برای تهران رقم می زند، 
بر همین اساس تهران بیشــترین نیاز به واکسن 
کووید-۱۹ را دارد. به گفته علیرضا زالی، تا به امروز 
بالغ بر ۱۹۲ هزار نفر با تشخیص قطعی یا محتمل 
بر کرونا در ۱۳۸ بیمارســتان پایتخت بستری و از 

خدمات بیمارستانی استفاده کرده اند.
    

استان تهران در صدر سرریز 
آسیب های اجتماعی 

استاندار تهران با بیان 
اینکه اســتان تهران در 
تنوع فرهنگی و ســرریز 
آســیب های اجتماعی 
درصدر استان های دیگر 

قرار دارد، تصریح کرد: به همین علت در تقویت عوامل 
پیشــگیرانه با همکاری همه دستگاه ها، شرایطی 
فراهم شد که امروز بیش از ۱۵ هزار معتاد در مراکز 
ماده ۱6 و تبصره ۲ ماده ۱۵ نگهداری  می شــوند. 
انوشیروان محسنی بندپی گفت: در مراکز ماده ۱۵ 
که داوطلبان هستند، 6۵۰۰ نفر تحت پوشش قرار 
دارند که از همه ظرفیت های الزم است برای کیفیت 
بخشیدن به اقدامات توانمندسازی این افراد استفاده 
می شود. شاهد مدعا اینکه در دوران شیوع کرونا تا 
کنون، حدود ۱۵ نفر فوتی و میانگین غربالگری های 
انجام شده، چهار درصد دارای »پی سی آر« مثبت 
بودند که بالفاصله بعد از شناسایی بیمار قرنطینه و 

اقدامات الزم صورت گرفته است.
    

انتقال ویروس کرونا با فروش برخی 
گونه های حیات وحش 

فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست نسبت به 
انتقال ویــروس کرونا با 
فروش گونه های حیات 
وحــش چون ســمندر 

لرستانی، مار و ... هشدار داد و گفت: این حیوانات برای 
نگهداری در خانه مناسب نیستند و خرید و فروش 
آن ها بقای نسلشان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. 
سرهنگ جمشید محبت خانی با تاکید بر اینکه مردم 
می توانند خرید و فروش مار و ســمندر لرستانی را 
از طریق شماره ۱۱۰، سامانه ۵۴۰ یا به ادارات کل 
محیط زیست گزارش دهند، گفت: متاسفانه همه 
ساله شاهد هستیم که در روزهای پایانی سال یک 
سری از گونه های حیات وحش مانند سمندر لرستانی 
و نوعی از مارها در بازارهای غیر مجاز خرید و فروش 
می شوند که هم خرید و هم فروش آن ها جرم است 

و هم صید و شکار و انتقال این گونه ها برای فروش.
    

دعوت از داوطلبان ۱۸ تا ۵۵ ساله 
برای تست واکسن کرونا

مسوول اپیدمیولوژیک کارآزمایی بالینی واکسن 
رازی کووپارس از داوطلبان ۱۸ تا ۵۵ ســاله و سالم 
خواســت که برای فازهای بعدی تست انسانی این 
واکسن ثبت نام کنند. مسعود سلیمانی دودران در 
نشست خبری که درباره کارآزمایی بالینی واکسن 
کووپارس»دومین واکسن تولید داخل« برگزار شد، 
گفت: از همه می خواهم، به ویژه کسانی که در نزدیکی 
سایت مطالعه واقع در بیمارستان رسول اکرم )ص(، 
سکونت دارند و امکان تردد به محل سایت را دارند در 
آدرس covid.rvsri.ac.ir مراجعه کرده و ثبت نام 
کنند. کسانی که ثبت نام می کنند باید بدانند که ما 
برای فازهای مختلف داوطلب گیری می کنیم و برای 
این مرحله به دنبال افراد ۱۸ تا ۵۵ ساله سالم هستیم.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

قانون، امکان واگذاری منابع ملی را 
از دولت و هر نهاد دیگری در حالی سلب 
کرده که در ماه  هــای اخیر خبرهای 
فراوانی از واگذاری بخش  هایی از این 
عرصه  های طبیعی و ملی رســانه ای 
شده است. از وقف بخشی از کوه دماوند 
گرفته تا قســمت  هایی از جنگل  های 
هیرکانی. در حالی کــه هنوز پرونده 
این موقوفات بســته نشــده و دعوای 
محیط زیست و مدعیان مالکیت این 
زمین  ها ادامه دارد؛ در هفته اخیر خبر 
درخواســت برای واگذاری ۴۲ تاالب 

کشور به وزارت نیرو خبرساز شد. 
این خبر که در هاله ای از تردید  ها 
شوکی دوباره به فعاالن حوزه محیط 
زیســت وارد کرد، در پی تایید انتقال 
سند تاالب انزلی به  وزارت نیرو رنگ 
و بــوی جدی بــه خود گرفــت. این 
در حالی اســت که به گفتــه فعاالن 
محیط زیســت ایــن وزارت خانه با 
سیاست  های مختلف ناکارآمد خود 
در حوزه مدیریت آب و تامین انرژی، 
متهم اصلــی در وضعیت وخیم فعلی 
تاالب  های کشور است و این واگذاری 
پیکر نیمه جان این تاالب  ها را هم به 

تاراج خواهد داد.
حتی به گفته، علی ارواحی، مشاور 
مدیریت زیست بوم های تاالبی، وزارت 
نیرو طی ســال های اخیــر به وظایف 
قانونی خود برای حفاظت از تاالب ها 

عمل نکرده است.

 سند تاالب انزلی اصالح می شود
در خبرها آمده اســت کــه وزارت 
نیرو درصدد ثبت سند ۴۲ تاالب کشور 
به نام خود اســت. در حالی که تاکنون 
تاالب انزلی به نام این وزارتخانه سند 
خورده اســت؛ تاالب  های امیرکالیه، 
شور و شیرین میناب، طشک و بختگان 
در فارس، هورالعظیم و شــادگان در 
خوزستان، قره قشــالق، قوری گل، 
آالگل، الماگل و اجی گل در گلستان از 
مهمترین تاالب  هایی هستند که به نام 

این وزارتخانه سند زده می شود.
ایــن موضــوع البته بــا مخالفت  
بخش های مختلف همراه شد و حتی 
عیسی کالنتری، رئیس سازمان محیط  
زیست در نامه ای به رئیس قوه قضاییه 

خواستار توقف این کار شده است. 
گرچه قــوه قضائیه هنــوز در این 
خصوص نظر خــود را اعــالم نکرده 
اما، مســعود منصور، رئیس سازمان 
جنگل ها با تاکید بر اینکه تاالب ها به 
هیچ وجه قابل واگذاری نیستند، گفت: 
»بر اساس قانون وزارت نیرو، سازمان 
حفاظت محیط زیســت و ســازمان 
جنگل ها وظایف مشــخصی از جمله 
حفاظت، تعیین حد بستر و... تاالب ها 
را برعهده دارند. باوجود وظایف متعدد، 
ســند مالکیت تاالب ها باید به عنوان 

انفال برای منابع طبیعی حفظ شود«.
او در ادامه با اشــاره به اینکه هیچ 
اســتناد قانونی مبنی بر انتقال سند 
تاالب ها به اسم وزارت نیرو نداریم، به 
ایسنا گفت: »سند تاالب انزلی به دلیل 
اشــتباه اداره ثبت اســتان گیالن به 
اســم وزارت نیرو شد. بالفاصله پس از 
این اتفاق من به رئیس ســازمان ثبت 

نامه زدم، مســتندات قانونی را ارسال 
و اعتراض ســازمان جنگل ها را اعالم 
کردم. رئیس این سازمان اعالم کرد که 
انتقال سند تاالب انزلی به وزارت نیرو 

اشتباه است و اصالح می شود«.
منصور در پایان با بیان اینکه پس 
از این هیچ سندی برای وزارت نیرو در 
حوزه تاالب ها صادر نخواهد شد، گفت: 
»مالکیت تاالب انزلی نیز به ســازمان 

جنگل ها بازخواهد گشت«.
شــاید با اســتناد به صحبت های 
اطمینان بخــش رئیــس ســازمان 
جنگل ها، بتوان این پرونده را ختم به 
خیر و مختومه اعــالم کرد، اما نگاهی 
به پرونده  های مشــابه پیش از این نیز 
نشان می دهد این ماجرا به همین جا 
تمام نمی شــود و فعاالن این حوزه در 
کنار تصمیم گیران باید گام عملی در 

این خصوص بردارند.
 مالکیت قانونی تاالب ها 

با کدام نهاد است؟
طبق قانــون تکلیــف تاالب  ها در 
کشور مشخص شده اســت. ازجمله 
این قوانین می توان به قانون »اراضی 
مستحدث و ســاحلی« مصوب سال 
۱۳۵۴ اشــاره کــرد. در ایــن قانون 
به صورت مشخص مالکیت عرصه های 
ملی برعهده سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری گذاشته و عنوان شده است 
که سازمان حفاظت محیط زیست در 
عرصه های تاالبی قائم مقام ســازمان 

جنگل ها است.
از سوی دیگر در قانون »حفاظت و 
احیای تاالب ها« مصوب سال ۱۳۹6 
تاکید شده است که مدیریت تاالب ها 
در کشور با ســازمان حفاظت محیط 

زیست اســت. عالوه بر این ها در ماده 
۱6 قانون »حفاظت و بهسازی محیط 
زیست« نقش ســازمان جنگل ها در 
مالکیــت عرصه هــای تاالبی و نقش 
ســازمان حفاظت محیط زیست در 
مدیریت این عرصه ها مشخص شده 

است.
بدعهدی وزارت نیرو 

اما در این میان شاید این سوال پیش 
آید که وزارت نیرو در کجای این معادله 
جای دارد که اینک مدعی تصاحب این 
تاالب  ها شده اســت؛ بر اساس قانون 
»توزیع عادالنه آب« بــا هماهنگی و 
نظارت سازمان حفاظت محیط زیست 
با تعیین حد بستر رودخانه ها، تاالب ها 
و چشمه ها به وزارت نیرو محول شده 
است.  این در حالی است که در قوانین 
به  صراحت گفته شده است که وزارت 
نیرو باید بر بهره برداری های غیرمجاز از 
منابع آبی سطحی و زیرزمینی نظارت 
کند این در حالی اســت کــه به گفته 
کارشناسان ســازمان محیط زیست 
طی ســال های اخیر ایــن وزارتخانه 
نه تنهــا درخصوص تامیــن حق آبه 
تاالب ها مطابق قانون به وظایف خود 
عمل نکرده، که حتــی نقش نظارتی 
خود را نیز برای حفاظــت از تاالب ها 

انجام نداده و در حفظ بستر رودخانه ها 
و الیروبی مســیل ها هم اقدام موثری 

صورت نداده است.
با درنظر گرفتن تمامی این موارد این 
پرسش مطرح می شود که وقتی وزارت 
نیرو به وظایف قانونی خــود درقبال 
تاالب ها عمل نکرده است، چه هدفی 
از دراختیار گرفتن مالکیت آن ها دارد؟

گفته می شــود تاالب ها به عنوان 
اکوسیستم طبیعی و تاثیرگذار در کره 
زمین در حفظ تعادل زندگی انسان ها 
و سایر موجودات نقش حائز اهمیتی 
داشته و بر اساس تحقیقات انجام شده 
حداقل ۱۰ برابر اکوسیستم های زراعی 
و طبیعی در زندگی انسان ها نقش ایفا 
می کنند. این در حالی است که نگاهی 
به وضعیــت تاالب  ها در ایران نشــان 
می دهد، وضعیت این اکوسیستم  ها در 
کشور رو به احتضار است. در میان ۳۴ 
تاالب برنامه جامع تاالب ها-برنامه ای 
برای نجات تاالب هــا- چندین تاالب 
وضعیت خطرناکی دارنــد؛ برخی از 
آن ها تقریبــا به طور کامل خشــک 
شده اند، برخی هم بین خشکی و احیا 
در حال نوسان هستند و شاید با کاهش 
بارندگی ها اوضاع شان دوباره بحرانی 
شــود و عدم احیا و بهبود این تاالب ها 
پیامدهای خطرناکی بــه همراه دارد. 
آن طور که کارشناســان می گویند، 
مقصر اصلی این خشکی، بهره برداری 
بیش از حد از آب  هایی اســت که باید 
محتویات این تاالب  ها را تشکیل دهند. 
به طوری که گفته می شود ۹۰درصد 
دلیل خشــکی تاالب گاوخونی نحوه 
کشاورزی و آبیاری در این منطقه است.

سابقه واگذاری تاالب ها
در این میان جســتجویی در اخبار 
نشان می دهد که پیشتر نیز تاالب  های 
کشــور بــه برخــی از وزارتخانه  ها 
واگذار شــده اســت. تیر ۸7 بود که 
سازمان محیط زیســت به واگذاری 
تاالب منحصر به فــرد هورالعظیم به 
وزارت نفت برای اکتشــافات نفتی در 

خوزستان اعتراض کرد.
در پی ابالغ مصوبــه وزیران عضو 
کمیسیون اقتصاد دولت به وزارت نفت 
درمورد واگذار کردن بیش از7هزار و 
۵۰۰ هکتار از اراضی تاالب منحصر به 
فرد هورالعظیم در خوزستان، سازمان 
حفاظــت از محیط زیســت ایران در 
نامه ای به معاون اول ریاست جمهوری 

خواستار بازنگری دراین مصوبه شد.
در این نامه ضمن اشاره به تداخل 
این اراضی با تاالب هورالعظیم بر آثار 
ســوء این فعالیت  ها بر اکوسیســتم 

منطقه تاکید شده است.
هدف وزارت نیرو از دراختیار 

گرفتن تاالب ها چیست؟
اما اینکه وزارت نیرو از این مالکیت 
چه سودی می برد؟ ســوالی است که 

علی ارواحی، مدیر طــرح حفاظت از 
تاالب هــای ایران در مورد آن پاســخ 
گفته اســت: »طی یکی دو سال اخیر 
وزارت نیرو روی موضوع اقتصاد آب و 
گردشــگری آبی فعالیت کرده است و 
به نظر می رسد که برنامه هایی در این 
راستا برای تاالب ها داشــته باشد. از 
این رو این خطر وجود دارد که مالکیت 
عرصه های تاالبی بــرای وزارت نیرو 
مزایای اقتصادی این چنینی داشــته 
باشــد این درحالیســت که تاکید ما 
در زمینه حفاظــت از تاالب ها، جلب 

مشارکت جوامع محلی است«.
ایــن کارشــناس ارشــد آب در 
گفت وگو با خبــر آنالین با بیان اینکه 
تــالش وزارت نیرو بــرای دراختیار 
گرفتــن تاالب هــا را خطر بســیار 
بزرگی حس می کنیم، افزوده است: 
»اول آن کــه تخصص های الزم برای 
مدیریت در تاالب هــا در وزارت نیرو 
به تنهایی وجود ندارد. از سوی دیگر 
اگر این وزارتخانه به  دنبال مزیت های 
اقتصادی خــود از تاالب ها باشــد، 
ما شــاهد افزایش چالــش درزمینه 

حفاظت از تاالب ها خواهیم بود«.
وی ادامه داده اســت: »ای کاش 
ابتدا وزارت نیرو برادری خود را ثابت 
و بــه وظایــف قانونی خــود در برابر 
حفاظت از تاالب هــا ازجمله تامین 
حق آبه، جلوگیری از بهره برداری های 
غیرمجاز، آزادســازی بستر رودخانه 
برای عبور جریان های ســیالبی و... 
عمل می کــرد. در چنین شــرایطی 
می توانســتیم به این فکــر کنیم که 
شــاید وزارت نیرو رویکرد حفاظتی 
به تاالب ها داشته باشد ولی باتوجه به 
شرایط کنونی چنین مسئله ای بعید 

به نظر می رسد«.
در حالــی که قوانیــن موجود از 
ســازمان حفاظت محیط زیســت 
و ســازمان جنگل ها بــرای حفظ 
تاالب های کشور حمایت می کنند؛ 
به نظر می رســد کنشــگران حوزه 
محیط زیست همچنان باید نسبت 
به موضوع واگذاری مالکیت تاالب ها 
به وزارت نیرو حســاس باشــند تا 
این اراضی نیز همچون جنگل  های 
هیرکانی و یال های دماوند در میان 

اخبار گم نشود.

وزارت نیرو و سازمان محیط زیست بر سر 42 درخواست تملک اختالف دارند؛

دعوا بر سر تصاحب پیکر نیم جان تاالب ها 

خبر

ابتکار ادامه داد: متاســفانه در منطقه، برخی 
کشــورهای عربی در مســئله ی قاچاق زنان و 
دختران سهم بسزایی دارند و در سطح بین الملل 
و سازمان های بین المللی با آنها هیچ برخوردی 
نمی شــود، یکی از علت ها این است که پشتوانه 
مالی بسیار باالیی دارند و خیلی از افراد را به عنوان 

کارگرهای خانگی جذب می کنند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در 
گفت وگو با ایلنا، گفت: از رئیس مجلس شورای 
اســالمی درخواست دارم تا ســریع تر به الیحه  
مبارزه با قاچاق انســان بپردازند و آن را تصویب 
کنند، چون این قانون می تواند راه بسیاری از سوء 

استفاده ها را ببندد و به کمک دختران ما بیاید.
»معصومه ابتکار« با اشاره به موضوع قاچاق 
انسان و خطر آن برای دختران و زنان کشور، گفت: 
این یک موضوع جهانی است و متاسفانه درصد 
عمده ی از افراد در موضوع خرید و فروش انسان، 
شامل زنان و دختران هستند که علت اصلی آن 

هم بهره برداری جسمی و بردگی جنسی است.
معاون اموز زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره 
به متالشی کردن باندهایی که اخیرا توسط نیروی 
انتظامی و وزارت کشــور و نهادهای بین المللی 
اتفاق افتاده است، بیان کرد: کشورهای مختلف 
دختران را با وعده های بســیار بی اساس فریب 
می دادند که خوشبختانه این باند متالشی شد، 

ولی احتماال باندهای دیگری هم باشند.
وی در مــورد قانون مبارزه با قاچاق انســان 
گفت: االن مدتی است که پرداختن به این قانون 
در مجلس متوقف مانده است. این قانون به همه 
ابعاد قاچاق و خرید و فروش آن پرداخته و از رئیس 
مجلس شورای اسالمی درخواست دارم تا سریع تر 
به این موضوع بپردازند و آن را تصویب کنند. چون 
این قانون می تواند راه بسیاری از سوءاستفاده ها را 
ببندد و به کمک دختران بیاید و همچنین الیحه 
تامین امنیت زنان هم در این زمینه ورود کرده که 

امیدواریم این الیحه هم به سرانجام برسد.

وی با اشاره به اثر فضای دیجیتال بر این موضوع 
افزود: قبال وقتی که فضای دیجیتال نبود، افراد باید 
در یک شبکه فیزیکی با فرد مورد نظر خود ارتباط 
برقرار می کرد، اما االن با فضای مجازی به راحتی 
می توان با یک فرد ارتباط برقرار کرد و او را فریب 
داد، برای همین آگاهی برای دختران و پســران 
جوان مهمترین مسئله اســت، فراموش نکنیم 
که این فضا خدمات بســیار خوبی برای آموزش 
آگاهی و مهارت افزایی و تعامــالت اقتصادی و 
اجتماعی برای ما دارد و فقط موضوع این اســت 
که مهارت و آموزش برای حضور در آن نیاز است 
که این موضوع به خصوص برای خردســاالن و 
نوجوانان بســیار حائز اهمیت است، چون حتی 
گاهی از روی کنجکاوی به ســمت سایت های 
 خطرناکی کشــیده می شــوند که تمام زندگی 

آنها را نابود می کند.
ابتکار با اشــاره به گروه ســنی افرادی که در 
دام این گروه های فاســد می افتند، گفت: طبعا 

رنج سنی که در این مسئله به مشکل می خورد، 
نوجوان ها و جوان ها است و بیشتر آنها واقعا فریب 
می خورند، چون آنقدر تصویرهای دروغین برای 
آینده این افراد نشــان می دهند که متاسفانه به 
تعداد خیلی کــم برخی خانواده هــا هم در این 
موضوع همراهــی می کنند، چــون واقعا فکر 
می کنند که فرصتی برای فرزندشان وجود دارد، 
در صورتی که همه اینها دام و فریب بوده و وقتی 
که فرد دستش از همه جا کوتاه شد و متوجه اصل 
ماجرا شد دیگر هیچ کاری نمی تواند انجام دهد 

و در آن شرایط خود هیچ کاری نمی تواند انجام 
دهد، مگر اینکــه از طریق نیروهــای امنیتی و 
اینترپل و عملیات بین المللی به کمک او بروند 

تا نجات پیدا کند. 
ابتکار با تاکیــد بر آگاهی بــرای فعالیت در 
فضای آنالین افزود: در مورد چنین مسائلی اولین 
موضوع آگاهی در مورد مخاطرات شــبکه های 
قاچاق و سوء اســتفاده هایی است. این موضوع 
یکی از پیشــنهادهای ما برای آموزش در سطح 

دبستان است.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان هشدار داد:

سهم بسزای کشورهای عربی در قاچاق زنان و دختران ایرانی

آن طور که کارشناسان 
محیط زیست می گویند، 

مقصر اصلی خشکی 
بیشتر تاالب های کشور، 

بهره برداری بیش از حد 
از آب  هایی است که باید 
محتویات این تاالب  ها را 

تشکیل دهند

در حالی که هنوز پرونده 
موقوفات دماوند بسته 

نشده، در هفته اخیر خبر 
درخواست برای واگذاری 
42 تاالب کشور به وزارت 

نیرو خبرساز شد 
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