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ایستادهدرصفوغبار!


اپسخ سازمان
حفاظتمحیطزیست
پیرو درج مطلبی بــا عــنــوان «پشت پــرده
ترسناک سندزنی تــاالب ها» به تاریخ 13
اسفندماه  1399خواهشمند است براساس
قانون مطبوعات پاسخ این سازمان در همان
صفحه منتشر شود.

746 K views

واکنش ها به حداقل دستمزد کارگران در 1400
جلسه شورای عالی کار با محوریت تعیین دستمزد ۱۴۰۰
برگزار شد و حداقل دستمزد با رشد  ۳۹درصــدی به دو
میلیون و ۶۵۵هزار و ۴۹۳تومان رسید .همچنین بن کارگری
 ۶۰۰هزار تومان ،بن مسکن  ۴۵۰هزار تومان ،پایه سنوات
 ۱۴۰هزار تومان و حق اوالد  ۳۴۵هزار تومان تعیین شد .با
این حساب ،مجموع حقوق حداقلی بگیران سال آینده چهار
میلیون و  ۱۹۰هزار تومان خواهد بود و همین موضوع سوژه
کاربران فضای مجازی شده است که در ادامه واکنشها
را در خصوص این موضوع می خوانید .کاربری نوشت« :از
بدبختیهای کارگران و کارمندان با قراردادهای کارگری اینه
که نه تنها همین افزایش حقوق نصفه نیمه خوشحالشون



نمیکنه بلکه از همین االن باید نگران تعدیلهای اون ور سال
و شرایط جدید کارفرماها باشند!» .کاربر دیگری نوشت« :اگر
این حقوق رو به دالر تبدیل کنیم می شه ماهی  168دالر که
به نظر نمی رسه با توجه به قیمت هایی که با دالر باال میره رقم
زیادی باشه ».کاربری هم نوشت« :افزایش بیش از حد حقوق
باعث می شه کارفرماها نیروهاشون رو بیرون کنن و کارگرهای
غیر رسمی که نه الزمه بیمه شون کنن و نه حداقل حقوق رو
بدن استخدام کنن ».کاربر دیگری هم نوشت« :چطور می
شه با چهار میلیون هم خرج زندگی داد هم اجاره خونه ،کاش
مسئوالنبرایحمایتازدهکهایپایینیارانهکمکمعیشتی
در نظر بگیرن ».کاربری هم نوشت« :با این افزایش 39
درصدی حقوق منتظر تورم هم باشید چون قیمت تموم شده
اجناس و بالطبع قیمت کاال می ره باال».



وزارت نــیــرو بــراســاس تکلیف مــنــدرج در
آیین نامه اجرایی تبصره  2مــاده  2قانون
اراضــــی مــســتــحــدث و ســاحــلــی (مــصــوب
 )87.01.19مکلف شده ظرف سه سال بعد
از ابالغ این آیین نامه با هماهنگی سازمان
حــفــاظــت محیط زیــســت و وزارت جهاد
کشاورزی حد بستر و حریم تاالب ها و دریاچه
های موضوع این آیین نامه را براساس شاخص
های زیست محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و
هیدرولوژیکی با اولویت تاالب های ثبت شده
در کنوانسیون رامسر تعیین کند.
از طرف دیگر با توجه به اجرای طرح کاداستر
کشور ،وزارت نیرو محدوده های تعیین شده
برای حد بستر و حریم تاالب ها را به سازمان
ثبت اسناد و امالک تسلیم نموده تا به عنوان
اراضی انفال در کاداستر ملی ثبت شود و در
مرحله بعدی اقدام به اخذ سند به نمایندگی
از دولت و به نام آن وزارتخانه نماید.
با عنایت به مــوارد فوق و بنا به دالیــل ذیل
اخذ سند به نام وزارت نیرو کامال مغایر با
قوانین سازمان حفاظت محیط زیست و چالش
برانگیز برای انجام وظایف و تکالیف سازمان
در این عرصه هاست که در ذیل به برخی از
آن ها اشاره می شود.
شاخص های مدنظر قانون گذار در حد
بستر و حریم تــاالب ها در آیین نامه
مــذکــور شــاخــص هـــای زیــســت محیطی،
اقــتــصــادی ،اجتماعی و هیدرولوژیکی با
اولویت تاالب های ثبت شده در کنوانسیون
رامسر است که ماهیت اکولوژیکی تاالب ها را
نشان می دهد.
مطابق مـــاده  16قــانــون حفاظت و
به سازی محیط زیست ،مدیریت تاالب
ها مشابه مناطق چهارگانه به عهده سازمان
حفاظت محیط زیست گذاشته شده است و
سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور
پذیرفته است که اسناد این مناطق به نام
سازمان حفاظت محیط زیست صادر شود.
بــنــابــرایــن صـــدور ســنــد تـــاالب هــا بــه نــام
دستگاهی غیر از سازمان حفاظت محیط
زیست مغایر با این ماده قانونی است.
مطابق ماده یک قانون حفاظت ،احیا و
مدیریت تــاالب هــای کشور (مصوب
 )1396مرجع تشخیص تخریب و آلودگی
تــاالب هــا ســازمــان حفاظت محیط زیست
تعیین شده است که در صورت صدور سند
مالکیت به نام دستگاه دیگر ،سازمان در
انجام وظایف و تکالیف خــود در تــاالب ها
ناکارآمد خواهد شد.
تاالب ها تنها یک مخزن آب نیستند،
بلکه زیستگاه های فعالی هستند که
حمایت کننده تنوع بی نظیری از گیاهان و
جانوران هستند و کارکردهای بسیار متنوعی
دارند و الزمه مالکیت بر این عرصه ها داشتن
وظایف و تکالیف مرتبط با ویژگی های تاالب
در اساسنامه دستگاه است که وزارت نیرو ذاتا
فاقد چنین گرایش های تخصصی است از
جمله  :لــیــمــنــولــوژیــســت ،اکــولــوژیــســت،
گیاه شــنــاس ،جانورشناس ،دام پزشک،
حشره شناس و  ،...به عبارت دیگر ،تاالب
بیشتر از این که یک مخزن آب باشد ،یک
زیستگاه پویا و یک زیست بوم با کارکردهای
بسیار متنوع و اختصاصی است.
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خوردنماهی ۲میلیوندالری!
ماجرای شکار یک ماهی و خوردن آن در نیجریه به یکی
از خبرهای مهم و پر بازدید در فضای مجازی تبدیل شد.
قضیه از این قرار است که این ماهیگیر نیجریه ای یک
ماهی بزرگ صید و به خاطر این صید بزرگ دوستانش را
دعوت می کند تا او را در خوردن کباب این ماهی تازه صید
شده همراهی کنند .آن ها از این مهمانی عکس و فیلم می
گیرند و در فضای مجازی منتشر می کنند در این بین یک
کارشناس با دیدن عکس ها متوجه می شود این ماهیگیر
یکگونهنادرازآبزیانجهانکهدومیلیوندالرقیمتدارد
شکار کرده است اما زمانی این خبر به ماهیگیر می رسد که
آن ها ماهی را خورده بودند! کاربری نوشت« :بعضیا حتی
وقتی شانس هم در خونه شون رو می زنه از بدشانسی
گند می زنن بهش».



ایستادهدرصفوغبار!
این روزها وضعیت در زاهدان به گونه ای شده که حتی
دید افقی به صفر رسیده و مردم در شن و غبار زندگی
می کنند .گفته می شود این توفان شن حداقل در یک دهه
اخیر بی سابقه بوده است .با این حال ویدئویی از مردم
صبور و مظلوم این خطه از کشور در فضای مجازی منتشر
شد که نشان می داد مردم برای گرفتن مرغ یا روغن در
صف ایستاده اند در حالی که چشم ،چشم را نمی بیند.
کاربری نوشت« :از حاال باید شاهد این جور بادها که هوای
شهر رو به هم می ریزه باشیم چون افغانستان هم حقابه
هامونرونمیدهواحتماالهامونهمخشکمیشه».کاربر
دیگری نوشت« :کاش مسئوالن برای گرفتن حقابه هامون
بیشتر تالش کنن که در کنار اشتغالی که این دریاچه داره
هوای استان هم بهبود پیدا کنه».
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پیتزاهای ۱۰میلیونیدرتهران!

میوهخریدارندارد!

اصال نمی شود باور کرد که کسی برای یک پیتزا 10میلیون
تومان پول پرداخت کند اما پلیس فتا از دستگیری پیتزا
فروشی گفت که با سرقت از کارت بانکی مشتریانش
باعث شده هر پیتزا برای آن ها بین 5تا 10میلیون تومان
آب بخورد .بعد از شکایت تعدادی از شهروندان ،پلیس
متوجه می شود که تمامی آن ها به تازگی اقدام به سفارش
غذا و دریافت آن از پیک موتوری یک رستوران کردهاند.
با پیگیری موضوع مشخص می شود مجرم با نصب یک
دستگاه اسکیمر در دستگاه های کارت خوان با پوشش
پیک موتوری رستوران اقدام به سرقت اطالعات و کپی
کارت بانکی مشتریان کرده و مبالغی از  5تا  10میلیون
تومان از حساب آن ها برداشت کرده است .کاربری
نوشت« :سعی کنید به جای گفتن رمز به فروشنده ها
خودتون اون رو وارد کنید».

صحبت های عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان در
خصوص این که هزار تن میوه روی دست بارفروشان
مانده بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت .اکبر یاوری به
تجارت نیوز گفته« :بار میوه روی دست بارفروشان مانده
است .میوه گران است و قدرت خرید مردم ضعیف شده
و مجبورند میوه را دانهای بخرند ».البته این صحبت ها در
حالی بازتاب پیدا کرد که به تازگی گفته شده از صادرات
میوه جلوگیری می شود .کاربری نوشت« :خدا رو شکر
همه چی توی کشور به وفور هست فقط مردم پول ندارن
گوشت ،میوه و ...بخرن ».کاربر دیگری نوشت« :کاش به
جای این که جلوی صادرات رو بگیرن نظارت ها رو بیشتر
می کردن که این قدر دالل بازی صورت نگیره و قیمت
ها باال بره و اال میوه ای که داره  20هزار تومان فروخته
می شه از باغدار کیلویی 6هزار تومن خریده می شه».

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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آگهی های خطرانک!
برخیسایتهایفروشهمچنانخبرسازوحاشیهآفرینهستند،اینبارازفروشمجوزتقلبیسفر تاجذب
نیرودرسایتهایقماربهاسمکاردرمنزل

شکل و محتوای آگهی ها در برخی سایت های اینترنتی فروش در ظاهر جذاب است ،اما وقتی کمی دقیق میشوی میبینی چه فاجعهای
میتواندپشتاینجذابیتظاهریوکاذبپنهانشدهباشد.بهنظرمیرسدبرخیازاینسایتهابرایبیشتردیدهشدنیانبودنظارت
کافی آگهی هایی را منتشر می کنند که در میان آن ها آگهی های هنجار شکن ،غیر اخالقی و  ...هم دیده می شود .امروز به برخی از این
آگهیهایعجیبکهبعضیازآنهامیتواندبرایشمادردسرایجادکنداشارهکردهایمکهدرادامهمیخوانید.
▪چیزهایی که در هیچ عطاری پیدا نمیشود

اگر به دنبال عتیقهجاتی هستید که از یافتن آنها در بازار قطع
امید کردهاید ،میتوانید با مراجعه به برخی از سایتهای فروش
اینترنتی آنها را پیدا کنید؛ از تمبرها و اسکناسهای قدیمی
گرفته تا ظروف مسی و سفالی .گاهی آگهی فروش اجناسی در
این سایت ها دیده میشود که قدمت آنها به چند دهه میرسد؛
شاید یک آفتابه مسی هشتاد و چند ساله یا حتی یک مجسمه
زیرخاکی که معلوم نیست چقدر قدمت دارد .کتابی که نام آن
تحت عنوان «بیانات شاه» شما را متعجب میکند ،تمبرها و
پولهای قجری ،مجلهها و روزنامههای دهه  40و  50شمسی،
همه و همه کاالهای نایاب و غافلگیر کنند های هستند که در
این سایت های فروش اینترنتی پیدا میشوند .حتی برخی پا
را فراتر می گذارند و به شوخی یا جدی موی سبیل چنگیز خان
مغول را هم در این سایت ها به فروش گذاشته اند .اما سوال مهم
این است که اینگونه اجناس و کاالها از کجا میآیند و چه کسی
بر معرفی و عرضه آنها نظارت میکند؟ البته آگهی هایی مثل
فروش دفتر شعر و سروده های چاپ نشده را هم می توان دید.
▪بازار داغ مجوز فروشی برای سفر

شایدباورتاننشودامادربرخیازسایتهایاینترنتیآگهیفروش
مجوز تردد وجود دارد .بازار این آگهی ها در روزهــای منتهی به
سفرهاینوروزیبسیارداغوسختگیریهابرایسفربهشهرهای
قرمز و نارنجی باعث گران تر شدن صدور این مجوزهای تقلبی شده
است .با وجود آن که به گفته وزیر کشور ورود و خروج خودروها به
شهرهای زرد و آبی مشکلی ندارد و خودروهای شخصی میتوانند
به این شهرها سفر کنند اما شاهد آن هستیم که فروشندگان این
مجوزها در سایت های فــروش اینترنتی مدعی شده اند که در
روزهای آینده سخت گیری ها بیشتر میشود و ممکن است اجازه
تردد به خودروها را ندهند و با این ترفند بازار داغی برای فروش
مجوزهایی را که به احتمال زیاد تقلبی و غیرقانونی هستند  ،فراهم
می کنند .ممکن است برای کسانی که این مجوزها را می خرند
به دلیل استفاده از مجوز تقلبی که مهر و سربرگ سازمان هایی را
جعل کرده اند مشکالتی به وجود بیاید که باید از خرید این مجوزها
صرف نظر کرد.
▪جذب نیرو در سایتهای قمار به اسم کار در منزل

اگر جزو آن دسته از افرادی باشید که مدت هاست متقاضی یک
شغل هستید مراقب باشید که گول آگهی های کار در خانه ای را
که در برخی از سایت ها می بینید نخورید .به تازگی رئیس مرکز
تشخیص جرایم سایبری فتا در گفت و گویی در تلویزیون از ترفند
جدید کالهبردارانی گفت که در پوشش آگهی کار در منزل اقدام
به اغفال کارجویان و از کارت بانکی آن ها سوء استفاده می کنند.
شگرد این افراد به این شکل است که افراد کالهبردار با این ادعا

که گردش مالی شرکت باالست از شما طلب یک کارت بانکی می
کنند و در حالی که شما روح تان هم خبر ندارد این کارت در اختیار
سایت های شرط بندی قرار می گیرد و بعد از مسدود شدن کارت به
دلیلاستفادهمجرمانهازآنمشکالتزیادیبرایشمابهوجودمی
آید .پس این نکته را به خاطر داشته باشید که از قراردادن اطالعات
حساب بانکی تان خودداری کنید.
▪انتشار تصاویر مستهجن و آگهی های غیر اخالقی

در بین آگهی هایی که در برخی سایت هــای خرید و فروش
اینترنتی وجــود دارد می تــوان آگهی هــای غیر اخالقی را در
ظاهری دیگر دید .بعضی از این آگهی ها حرف شان کمک است
و بهانهشان کمک مالی اما این آگهی ها بر خالف ظاهرشان در
باطن نیت های شومی دارنــد! البته در این میان آد مهایی هم
هستند که واقعا کمک میکنند ،اما قبول دارید که برای کمک
کردن هزاران راه مختلف وجود دارد و الزم نیست «آگهی کمک
کردن» منتشر کرد؟ به طور مثال آگهی های عجیب و غریبی با
عناوینی مثل« :کمک مالی به خانم»« ،کمک مالی و غیر مالی»،
«کمک مالی به خانم نیازمند»« ،کمک مالی به خانم دانشجو» و
 ....وجود دارد که در قسمت توضیحات آن ها آمده است که فقط
به دختران و زنان نیازمند کمک می کنند و می خواهند خودشان
هم حضوری این کمک را ارائه دهند .بعد هم نوشته اند که باید از
طریق تلگرام یا واتس اپ عکس و مشخصاتشان را ارائه کنند تا اگر
مورد پسند قرار گرفتند این کمک ها صورت بگیرد! از این گونه
آگهی ها در زمینه هایی مثل «به دنبال همخانه»« ،همسفر» و ...
هم وجود دارد.
▪نبود نظارت و عزمی برای بهبود

همانطورکهپیشازاینخواندیددراینسایتهاآگهیهاییوجود
داردکهنهتنهاروحوروانشماراآزارمیدهدکهممکناستعواقب
خطرناکی را هم برای شما در پی داشته باشد .اما این سوال وجود
دارد که چه کسی بر معرفی و عرضه این گونه موارد که پیش از این
ذکر شد ،نظارت میکند؟ چگونه میتوان به راحتی کاالیی را در
ی که هیچ ضمانتی برای
این سایت ها برای فروش گذاشت در حال 
واقعی بودن آن وجود ندارد؟ و این سوال مهم هم وجود ندارد که
چرا سازمان های مختلف به این موضوعات ورود نمی کنند .به طور
مثال چرا نهادهایی مانند میراث فرهنگی که حراست و حفاظت از
گنجینههایتاریخیبرعهدهآنهاست،درحوزهفروشعتیقهجات
در این سایت ها وارد نمیشوند و با چنین سوءاستفادههای عیان و
آشکاری ،مقابله نمیکنند؟ البته نبود نظارت مدیران این سایت ها
بر آگهی هایی که منتشر می شود با توجه به آن چه گفتیم به نظر می
رسدعزمیبرایبهبوداوضاعوجودنداردچونایناحتمالمیرود
که برخی از مدیران این سایت ها از این آگهی ها برای بیشتر دیده
شدن کمک می گیرند!

