
مدیر روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری 
با تأکی�د ب�ر اینک�ه رس�انه های بیگانه در 
ماه های اخیر در س�ه محور انسداد سیاسی، 
بحران اقتصادی و کنترل زیس�ت فرهنگی 
اجتماع�ی م�ردم علی�ه نظ�ام جمه�وری 
اس�امی ایران تمرک�ز تبلیغاتی بیش�تری 
کرده اند، ه�دف از ایجاد جنگ رس�انه ای را 
ایجاد ی�اس و ناامیدی و ارائه تصویر زش�ت 
از ایران س�رافراز دانس�ت و تصریح کرد: ما 
باید ببینیم کجا قرار گرفته ایم و متناسب با 
این فضا وظیفه و رسالت خود را انجام دهیم.

 
روز گذش��ته به مناس��بت روز خبرنگار سپهر 
خلج��ی مهم��ان روزنامه ج��وان ب��ود. وی در 
جم��ع خبرن��گاران روزنامه جوان ب��ا تأکید بر 
اهمی��ت جنگ رس��انه ای تصریح ک��رد: حتی 

جنگ اقتصادی در بستر جنگ رسانه ای پیش 
می رود و در این جنگ می توانند کاری کنند که 
موفقیت های یک ملت نادیده گرفته یا تخریب 
ش��ود و به رغم موفقیت، احس��اس ناامیدی به 
مردم تحمیل ش��ود. بنا به تأکی��د وی غفلت از 
توجه ب��ه جنگ رس��انه ای، زمینه س��از جنگ 
رسانه ای می شود و مکانیسم این جنگ، شبیه 
نبرد شیمیایی است که در ظاهر تلفاتی وجود 
ندارد اما در عمل افراد را زمینگیر می کند. این 
استاد دانشگاه تصریح کرد: هدف از این جنگ 
ایجاد یاس و ناامیدی و ارائه تصویر زشت از ایران 

سرافراز است. 
 3 محور تمرکز رسانه های بیگانه 

خلجی ب��ا تأکید ب��ر اینکه رس��انه های بیگانه 
در ماه های اخیر در س��ه محور القای » انسداد 
سیاسی «،  »بحران اقتصادی« و » کنترل زیست 

فرهنگی اجتماعی مردم«  علیه نظام جمهوری 
اس��امی تمرکز تبلیغاتی بیش��تری کرده اند، 
افزود:در این س��ه ح��وزه مرتب خب��ر تولید و 
مصداق یابی می ش��ود و بر همین اساس اگر در 
گوشه ای از کشور اتفاقی بیفتد در سطح وسیعی 
پوشش داده می ش��ود و آن را به مسئله تبدیل 
می کنند. در مقابل م��ا باید ببینی��م کجا قرار 
گرفته ایم و متناسب با این فضا وظیفه و رسالت 

خود را انجام دهیم. 
 رسانه جای برخی اظهارات نیست 

وی با اشاره به سوء اس��تفاده رسانه های بیگانه 
از برخ��ی اظهارنظرهای چهره ها، سیاس��ت  ها 
را به دو گروه سیاس��ت های اعمال��ی و اعامی 
تقسیم بندی کرد و افزود: برخی سیاست  ها باید 
اعمال ش��ود و نیازی به اعام آنها نیست. وقتی 
در مقابل ما دشمنی قرار گرفته که ما را تحریم 

و رصد می کند تا ببیند از پ��ا افتاده ایم یا خیر، 
نباید از خود ضعف نشان بدهیم. ضعف در گفتار 
و رفتار، دشمن را امیدوار می کند تا به پیشرفت 
متناسب با هدفش بیشتر در مسیری که انتخاب 

کرده، امیدوار شود. 
بنا به تأکید خلجی، اظهاراتی که در هماوردی 
با دشمن بیان می ش��ود و اینگونه القا می کند 
که همه چی��ز ما تحت تأثیر تحریم اس��ت در 
عمل به دشمن تنفس مصنوعی می دهد و آنها 
را امیدوار می کند ک��ه این کار خطای فاحش 
است. وی تصریح کرد: بیان مطالب در فضای 
چاره جویانه و محاف��ل علمی یا تصمیم گیری 
خوب اس��ت اما بیان مس��ائلی که ب��ه جامعه 
ناامیدی القا می کند، در فضای رسانه ای و در 
شرایطی که در مقابل دش��من قرار گرفته ایم 

خطایی راهبردی است. 
 جنگ اراده  ها در بستر روایت  ها 

این مدرس دانشگاه با تأکید بر اینکه در مصاف 
رس��انه ای، جنگ اراده  ها جریان دارد، تصریح 
کرد: جنگ اراده  ها در بس��تر جن��گ روایت  ها 
ش��کل می گیرد؛ اینکه چه کسی و چگونه، چه 
چیزی را روایت می کند. وی با اشاره به بزرگی 
دستاورد سرنگونی پهپاد امریکایی توسط سپاه 
پاس��داران تأکید ک��رد: ما برخ��ی مواقع حتی 
دس��تاوردهای خودمان را ه��م نمی توانیم به 

درستی روایت کنیم. 
به گفت��ه خلجی، س��رنگونی پهپ��اد امریکایی 
هیمنه امریکا در جهان را فروریخت و به عوامل 
منطق��ه ای آن نیز نش��ان داد امری��کا حتی در 
مراقبت از خود دچار مش��کل است، چه برسد 
به ش��ما. بعد از این حادثه هند ق��راردادش را 
برای خرید پهپاد از امریکا لغو کرد و این حادثه 
به امریکا ضرر اقتص��ادی و اعتباری و ضررهای 
دیگری وارد کرد اما ما چقدر توانس��تیم به این 
ماجرا بپردازیم؟ در شرایطی که جریان تبلیغاتی 
دشمن در حال پمپاژ دائمی ناامیدی به جامعه 
است، ما نباید از کنار افتخارآفرینی های بزرگ 
و عزت آفرین که س��رمایه اجتماعی را افزایش 
می دهد، به سادگی عبور کنیم. اتفاقات بسیاری 
در کش��ور افتاده که می تواند با روایت س��ازی 
مناس��ب، دس��تمایه بیان افتخارات کش��ور و 

بی آبروکردن دشمن شود. 
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بیم و امیدهاي جمعیتي ایران از دل گزارش هاي داخلي و خارجي

83 ميليوني شديم

محكوميت شهرداري براي گرانفروشي در ترافيک

دشمن در جنگ رسانه اي 
دنبال نااميد کردن مردم  است

مدیر روابط عمومي دفتر مقام معظم رهبري در دیدار از روزنامه »جوان« :

برآوردها نش�ان 

عليرضا سزاوار
ک�ه   گزارش  2 مي ده�د 

جمعیت کشورمان 
به حدود ۸3 میلیون نفر رسیده است و رشد 
چشمگیري در فاصله بین دو سرشماري اخیر 
داشته ایم. این در حالي است که سازمان ملل 
سال گذشته در گزارشي از وضعیت جمعیتي 
جهان پیش بیني کرده بود که جمعیت ایران تا 
سال ۲۱۰۰ میلیادي حدود ۹میلیون نفر کاهش 

خواهد یافت. 
رهبر معظم انقاب از س��ال ۱۳۹۱ در انتقاد از 
سیاس��ت هاي کنترل جمعیت خواستار تغییر 
این سیاست شدند. در دهه ۱۳۷۰ سیاست هاي 
کنت��رل جمعیت ایجاد ش��د و اکن��ون با وجود 
چرخش سیاست هاي جمعیتي، تغییر محسوسي 

در رشد جمعیت به وجود آمده است. 
 برآوردمان درست بود

مدیرکل دفتر جمعیت مرکز آمار  ایران در یک 
برنامه تلویزیوني اعام کرده که جمعیت در سال 
۱۳۹۴ به »حداکثر میزان تولد« رسیده است. در 
آن س��ال یک میلیون ۵۷۰هزار کودك به دنیا 
آمدن��د. علي اکبر محزون مي گوی��د: »جمعیت 
کشور در سال جاري خورشیدي به ۸۳ میلیون 

نفر رسیده است.«
بناب��ر اع��ام ای��ن مرکز ن��رخ رش��د جمعیت 
۱/2۴درص��د و رش��د جمعیت س��المند ۳/62 
درصد است. بنا به گفته آقاي محزون نرخ رشد 
جمعیت ایران در س��ال ۱۳۹۵، به ۱/2۴ درصد 
رسیده که درس��ت همان اندازه اي  است که در 

سال ۱۳۹۸ برآورد شده  است. 
 افزایش چشمگیر امید به زندگي

وي همچنین گفت: »2۵میلی��ون و 6۰۰ هزار 
خانوار در کشورمان وجود دارد که به طور متوسط 

هر خانوار شامل ۳/2۳ نفر است.«

محزون اضافه کرد: »برآوردهاي جمعیت امسال 
ما نش��ان مي دهد، حدود 6/2۴ درصد جمعیت 
کشور زیر ۱۵ س��ال، 22درصد یعني حدود ۱۸ 
میلیون و 26۹ هزار نفر جمعیت جوانان ۱۵ تا 2۹ 
سال، حدود ۴۷درصد جمعیت کشور میانسال 
۳۰ تا 6۴ س��اله و6/۴  درصد جمعیت باالي 6۵ 
سال است.« متوسط طول عمر یا همان شاخص 
امید به زندگي از ۵۹سال در اوایل انقاب به ۷۴ 
سال رسیده که ۷۵/۵ سال براي خانم ها و ۷2/۵ 

سال براي آقایان است. 
 آمار جمعیتي سازمان ملل

اکنون جمعیت سالمند باالي 6۰سال کشورمان 
با رقم ۸میلیون و 2۳۱ هزار نفر، حدود ۹/۹ درصد 

جمعیت کشور است. 
تا پیش از سال ۱۳۷۵ عمده جمعیت یعني بیش 
از ۴۰درصد زیر ۱۵ سال بودند که  از سال ۷۵ تا 
۹۰ در فاز جواني جمعیت قرار داشتیم و از سال 

۹۰ به بعد وارد فاز میانسالي شدیم. 
از سوي دیگر سال گذش��ته دفتر امور اقتصادي 
و اجتماعي س��ازمان ملل گزارشي از چشم انداز 
جمعیت جهان تا سال 2۱۰۰ میلیادي را منتشر 
کرده است.  براساس این گزارش جمعیت جهان 
در اواسط سال جاري میادي به ۷/۴۳۹ میلیارد 
نفر رسیده است که ۵۰/۴ درصد از این رقم مرد 

و ۴۹/6 درصد زن هستند. 
آسیا با ۴/۳6۳ میلیارد نفر پرجمعیت ترین قاره 
جهان شناخته شده است. جمعیت آفریقا ۱/۱۸6 
میلیارد نف��ر، اروپا ۷۳۸ میلیون نف��ر، امریکاي 
التین 6۳۴ میلیون نفر، امریکاي ش��مالي ۳۵۸ 
میلیون نفر و اقیانوس��یه ۳۹ میلیون نفر برآورد 

شده است. 
 کاهش رشد جمعیت در دنیا

س��ازمان ملل روند رش��د جمعیت در جهان را 
کاهشي اعام کرده است. به طوري که ۱۰ سال 

پیش نرخ رش��د جمعیت جه��ان ۱/2۴ درصد 
بود که این رقم در حال حاض��ر به ۱/۱۸ درصد 

رسیده است. 
با نرخ کنوني رش��د جمعیت جهان هر سال ۸۳ 

میلیون نفر به جمعیت جهان افزوده مي شود. 
این گزارش، ای��ران را در بین کش��ورهایي قرار 
داده است که در بازه زماني ۱۵ سال گذشته نرخ 

جایگزیني پاییني داشته اند. 
ای��ن گ��زارش پیش بیني کرده اس��ت جمعیت 
ایران تا سال 2۱۰۰ نس��بت به جمعیت کنوني 
حدود ۹ میلیون نفر کاهش یاب��د. به این معني 
که سیاست هاي افزایش زاد و ولد در کشور باید 

سرعت بگیرد. 
 ایران رو به رشد است

مطابق پیش بیني سازمان ملل، ایران که در سال 
جاري در رتبه ۱۷ پرجمعیت ترین کش��ورهاي 
جهان قرار گرفته اس��ت، در س��ال 2۱۰۰ حتي 
بین ۳۰ کش��ور پرجمعیت جهان ه��م نخواهد 
بود. در سال 2۰۵۰ نیز جمعیت ایران ۹2/2۱۹ 
میلیون نفر پیش بیني ش��ده که بر این اس��اس 
رتبه 2۱پرجمعیت ترین کش��ور جهان به ایران 

خواهد رسید. 
آمار ۸۳ میلیوني جمعیت کشور نشان مي دهد، 
چشم اندازي که سازمان ملل مشخص کرده در 
مورد کشورمان قابل تغییر است و با سیاست هاي 
جمعیت��ي کنوني ب��ا کاهش جمعی��ت روبه رو 

نخواهیم بود. 
بر اس��اس برآوردهاي س��ازمان ملل نرخ رش��د 
جمعیت ای��ران در بازه زمان��ي 2۰۱۰ تا 2۰۱۵ 
نس��بت به پنج س��اله قبل افزایش داشته است. 
نرخ رش��د س��االنه جمعیت ایران در سال هاي 
2۰۰۵ تا 2۰۱۰ بالغ بر ۱/۱۵ درصد بوده که این 
رقم در سال هاي 2۰۱۰ تا 2۰۱۵ به 2/۱ درصد 

رسیده است. 

س�خنگوي س�ازمان تعزی�رات حکومتي از 
محکومیت س�ازمان حمل و نق�ل و ترافیك 
ش�هرداري به دلیل افزای�ش غیرقانوني نرخ 
بلی�ت مت�رو و ع�وارض ورود ب�ه مح�دوده 
ط�رح ترافی�ك ش�هر ته�ران خب�ر داد.

یاس��ر رایگاني در مورد تخلفات صورت گرفته در 

شهرداري گفت: با اعام ش��کایت در مورد افزایش 
غیرقانوني نرخ بلیت مترو و عوارض ورود به محدوده 
طرح ترافیک ش��هر تهران، پرونده در ش��عبه ۴۳ 
تعزیرات ش��هر تهران مورد رسیدگي قرار گرفت و 
نهایتاً مشخص شد که با توجه به رأي دیوان عدالت 
اداري، سازمان حمل و نقل ترافیک نمي توانست بیش 

از نرخ اعامي تورم بانک مرکزي نرخ ساالنه عوارض 
طرح ترافیک را افزایش دهد و برخاف رأي دیوان 
اقدام کرده است. از طرف دیگر این سازمان عاوه بر 
افزایش نرخ آرم طرح ترافیک بیش از تورم اعامي 
از ناحیه بانک مرکزي، اقدام به افزایش ساعت طرح 
هم کرده )ساعت طرح ترافیک در سال ۹6 از 6:۳۰ 

صبح تا ۱۷ و در سال ۹۷ از ساعت 6:۳۰ صبح تا ۱۹( 
که بر همین اس��اس تخلف محرز و شعبه سازمان 
حمل و نقل ترافیک را براي گرانفروشي به پرداخت 
یک هزار میلیارد و ۳۵2 میلیارد ریال جزاي نقدي 
در حق صندوق دولت محکوم ک��رد و وجه اضافه 

دریافتي نیز به شاکیان بازگردانده مي شود. 

در این ستون پیام ها،  متن ها، عکس نوشت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهیم کرد؛ بدون 
هیچ گونه توضیح و تفسیر. بازنشر این موارد هم به منزله تأیید 

یا رد محتواي هیچ کدام از آنها نیست. 
-----------------------------------------------------

 غامرضا صادقیان در کانال تلگرامي اش نوشت: منتظر تبلیغ 
برترین هاي کنکور براي مؤسس��اتي که نرفته اند، باش��ید! نفرات برتر 
کنکور معرفي شدند و از همین حاال بیشترشان درگفت و گوهاي اولیه 
با خبرگزاري ها تأکید مي کنند که در هی��چ یک از کاس هاي کنکور 
ش��رکت نکرده اند. چنانکه همین االن مي توان ای��ن گفت وگو ها را در 
خبرگزاري ها دید، اما کمتر از یک هفت��ه دیگر در تبلیغات تلویزیوني 
و روي بنرهاي تبلیغاتي ش��هرداري حاضر مي ش��وند و با شور وصف 
ناپذیري از حضور پرافتخار خود در گاج و قلم چي و تأثیر این حضور در 
رتبه اول شدن مي گویند! برخي معتقدند چه بهتر! یک دروغ مي گوید 
و ۵۰میلیون مي گی��رد و راحت و بي دغدغه درس��ش را مي خواند! اما 
این دروغ وبال گردن آدم ها مي ش��ود تا آنجا که ۱۰سال بعد که استاد 
دانشگاه شد، از دانشجو س��که مي گیرد و نمره مي دهد و 2۰ سال بعد 
که وزیر شد، مي خندد و آمار دروغ مي دهد و همین طور طلبکار خلق 
است تا لب گور و آنجا هم به نکیر و منکر راستش را نمي گوید یا فوقش 

مي گوید: »زنونابین!« )مي دونم اما نمي گم( 
-----------------------------------------------------

 یك معلم با انتشار این عکس توئیت کرد: در مقایسه با نسبت 
هزینه هاي ثروتمندان )دهک دهم( به فقرا دهک اول  هزینه تحصیل 
نس��بتي بیش از 6۰ برابري دارد! بارها تأکید داش��تیم ک��ه  نابرابري 
آموزشي ریش��ه همه نابرابري هاي اجتماعي است، اما دولت همچنان 
ایده خصوصي سازي در آموزش و پرورش را دنبال مي کند، وحشتناك 
اس��ت. ثروتمندان خر مراد را زین کرده اند که با هم��ه توان و ثروت و 
مکنتشان، فرزندانشان را از سایرین جدا کنند. یک طبقه سازي آشکار 
براي نس��ل هاي بعد. چه تصویر هولناك و محنت زایي اس��ت. ایران با 
سیاست آموزش خصوصي با دست خودش قبر عدالت اجتماعي را براي 

دهه ها عمیق تر مي کند. 
-----------------------------------------------------

  کانال تلگرامي زادالمسافر نوشت: مخالفان مهاجرت مسلمین 
به سوئد حربه جدیدي را پیش گرفته اند. آنها در ساعت اولیه صبح، بعد 
از طلوع آفتاب، در کوچه هاي مناطق مرفه با ماشین میچرخند و صداي 
خیلي بلند اذان پخش مي کنند. وقتي که مردم به صداي بلند اعتراض 
مي کنند، مي گویند که »خود ش��ما طالب چند فرهنگي بودید و حق 
اعتراض ندارید.« ظاهراً مردم از هم��ه جا بي خبر نیز فکر مي کنند که 
مسلمین چنین کاري مي کنند. آنها نمي دانند که بعد از طلوع آفتاب 

پخش اذان بي معني است و... 
-----------------------------------------------------

 یك کاربر نوشت: جوون هاي مسجد چندسالي هست که نمایشگاه 
نوشت افزار ایراني میزنن و تقریباً بدون سود کار مي کنن حتي طراحي 
دفترها رو هم خودش��ون انجام میدن فقط و فقط براي اینکه توانایي 
بچه هاي ایراني رو به رخ بکشن. کاش ماهم دس��ت از الکچري بودن 

برداریم و از این جوان هاي نوپا حمایت کنیم.
-----------------------------------------------------

 یك کاربر با انتش�ار این عکس توئیت کرد:  دادگاه »پرش��ین 
خودرو« )کارما( با بیش از هزار و ۳۸۰ مالباخته برگزار شد. این همان 
»فروش��گاه زنجیره اي خودرو« است. در کش��وري که نمي توان یک 
»دکه« را بدون اخذ صدها مجوز و اس��تعام دایر کرد، براي تبلیغات 
گسترده در سطح شهر از سلبریتي ها کمک مي گرفت و براي کودکان  

کار »لیگ« برگزار مي کرد. 
-----------------------------------------------------

 یك کاربر با انتشاراین عکس نوش�ت: اینها مسلمانان کشمیر 
هستند که توسط ارتش هند در حال قتل عام هستند؛ هر موقع اختافي 
بین هند و پاکستان رخ میده قرباني شیعیان کشمیر هستند که حتي 
اینترنت هم ندارند تا صداي خودشون رو منعکس بکنند. هولوکاست 
در کشمیر است که ناموس شیعه رو به جرم شیعه بودن کتک میزنن 

تا مرز شهادت... 
-----------------------------------------------------

  فاطم�ه عباس�ي ب�ا انتش�ار ای�ن عکس نوش�ت: دوس��تم 
گوش��واره هاش رو فروخت و در کاس هاي قلم چي ثبت نام کرد. حاال 
رتبه کنکورش ۱۵ هزار ش��د در صورتي که بنده به عنوان دختر یک 
نانواي زحمتکش بدون شرکت در کاس هاي آموزشي رتبه ۹هزار در 

گروه ریاضي آوردم. خداقوت نداره؟

ابراهيم مشيريان

 عباس��ي مدیرعامل ش��رکت خاکریز آب با بیان آنکه تاکنون ۵۳۰ 
کیلومتر از ش��بکه اصلي جمع آوري و هدایت آب هاي سطحي توسط 
شرکت خاکریز آب اجرا شده است، وضعیت مطلوب معابر شهر تهران 
طي بارندگي هاي س��ال جاري را نش��انه عملکرد مناس��ب این شبکه 

دانست.
 رئیس شوراي اسامي شهرستان تهران با اشاره به پیگیري هاي به 
عمل آمده براي رسیدن خط 6 مترو به در شرقي حرم عبدالعظیم)ع( 
گفت: از مسئوالن درخواست داریم شوراي شهر تهران را از شوراي شهر 

ري جدا سازند. 
 مدیرعامل انجم��ن حمایت از زندانیان گفت: ب��ا همکاري صندوق 
کارآفریني امید مقرر ش��ده طبق تفاهمنام��ه اي، ۱۰۰ نفر از خانواده 

زندانیان به شرط وصل به بازار کار آموزش ببینند. 
 س��ازمان وظیفه عمومي ناج��ا در اطاعیه اي اعام ک��رد: تمامي 
مش��موالن فارغ التحصیل مقاطع کارداني، دیپلم و زیردیپلم که برگ 
آماده به خدمت به تاریخ ۹۸/۵/۱۹ دریافت کرده اند، باید با مراجعه به 
یکي از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامي )پلیس+۱۰(، برگ معرفي 
نامه مش��موالن به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطاعات مندرج در 

آن اقدام کنند. 
 وزیر بهداشت در پاسخ به سؤالي درباره درخواست تولیدکنندگان 
و واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکي مبني بر آزاد شدن ارز دارو و 
تجهیزات گفت: براي امسال اگر ارز دارو را آزاد مي کردیم، اولین ضرر 
متوجه خود تولیدکنندگان و واردکنندگان بود؛ چراکه در حال حاضر 
هم با وجود تخصیص ارز ۴هزار و 2۰۰ توماني، بسیاري از کارخانه هاي 
داروسازي که ضعیف تر هستند، در نقدینگي مشکل دارند و در صورت 
دو برابر شدن قیمت ارز، بي تردید در گشایش هاي اعتباري شان دچار 

مشکل مي شدند. 
 سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش کش��ور گفت: ما قول داده ایم 
که براي اول مهر هیچ کاس��ي بدون معلم و بدون کتاب نخواهد بود 
و در همین راس��تا ۱۴2 میلیون جلد کتاب در هزار عنوان با ارز دولتي 
تهیه شده است. همچنین، براي اول مهر جشن پایان مدارس خشتي، 
گلي و برچیده ش��دن بخاري نفتي از 2۴ ه��زار کاس درس را برگزار 

خواهیم کرد. 
 رئیس مرکز تحقیقات عفوني و گرمس��یري دانشگاه علوم پزشکي 
شهیدبهشتي با اشاره به نزدیک شدن ایام عید قربان، تأکید کرد: ذبح 
دام در خارج از کشتارگاه ها مي تواند باعث تماس با دام آلوده، گزش کنه 

دام آلوده و انتقال بیماري به افراد شود. 
 رئیس س��ازمان حمل و نقل و ترافیک ش��هرداري ته��ران از انجام 
مطالعات براي اجراي طرح »خیابان کامل« در محدوده خیابان بهشتي 

و مطهري خبرداد. 
 نایب رئیس س��تاد هماهنگي ش��ورایاري ها از اع��ام نتایج نهایي 
انتخابات ش��ورایاري خب��ر داد و گف��ت: ۳ هزار و ۱2۳ نف��ر به عنوان 
شورایاري اصلي و هزار و ۳۸۷ نفر به عنوان شورایار علي البدل انتخاب 
ش��دند. وي در ادامه اعام کرد: نتایج نهایي این انتخابات در س��ایت 

Shorayari. tehran. ir منتشر شده است.  
 رئیس سازمان بهزیستي کشور بر احصا اماکن مناسب سازي نشده 
شهري به واسطه مکانیسمي دقیق و کارآمد تأکید کرد و گفت: پیشنهاد 
مي کنیم فیلدي در سامانه مدیریت شهري ۱۳۷ مبني بر گزارش اماکن 
مناسب سازي نشده باز شود تا با گزارش مردمي بتوانیم به آمار دقیق و 

جامعي دست پیدا کنیم. 
 سرپرس��ت وزارت آم��وزش  و پرورش اظه��ار کرد: ام��روز دولت 
الکترونیک به کمک آمده است و باعث مي شود تا ضریب نفوذ کارتان 
را افزایش دهید و از این طریق به س��امت سازماني و اداري، افزایش 
سرمایه اجتماعي، ارتقاي فرهنگ سازماني بهبود عملکرد آموزش و 
پرورش و ارتقاي کیفیت تعلیم و تربیت فرزندان این مرزوبوم توفیق 

پیدا کنیم.

آلوده ها نگران آلودگي
ش��اهزاده چارلز، ولیعه��د بریتانیا نس��بت به وضعی��ت نگران کننده 
محیط زیستي کره زمین هشدار داده اس��ت. این در حالي است که نه 
تنها میزان آلودگي لندن از میانگین کل اتحادیه اروپا باالتر است بلکه 
س��ازمان ملل به بریتانیا و همپیمان هایش در این زمینه هشدار داده 
است. از دسامبر سال 2۰۱۵ که موافقتنامه جهاني تغییرات آب و هوایي 
در پاریس امضا ش��د، مذاکره کنندگان بیشتر وقت خود را صرف جر و 
بحث درباره قواعد و مقررات این موافقتنامه کردند و از دستیابي به یک 
توافق عاجز ماندند.  ولیعهد بریتانیا اخیراً طي س��خنراني در ضیافتي 
براي وزیران خارجه کشورهاي مشترك المنافع گفت: »نظر قاطع من 
این است که ۱۸ماه آینده نشان خواهد داد توانایي ما براي نگه داشتن 
تغییرات آب و هوایي در س��طحي که بقاي ما را امکان پذیر سازد و نیز 

برگرداندن طبیعت به توازن الزم تا چه اندازه است.« 
میزان آلودگي ه��وا در لندن، پایتخت انگلیس ب��ه دنبال اندازه گیري 
کیفیت هوا در خیابان کنزینگتون واقع در منطقه مرکزي این ش��هر، 

مجدداً مطرح شده است. 
به گزارش تهیه شده توسط محققان آلودگي هوا در کینگز کالج لندن، 
میزان غلظت دي اکسید نیتروژن در این شهر که موجب آلودگي هوا 
مي شود، امسال به بیش تر از محدوده مجاز تعیین شده از سوي اتحادیه 
اروپا افزایش یافته است.  براساس داده هاي پلتفرم دوستان سیاره زمین 
)Friends of the Earth( که یک گروه پیشگام طرفدار محیط زیست 
در بریتانیاست، آلودگي هوا در این کشور ساالنه موجب وقوع حدود ۴۰ 
هزار مورد تولد زودرس مي شود.  حاال ولیعهد بریتانیا با چشم پوشي از 

این اطاعات، هشدار جهاني صادر کرده است!
دبیرکل س��ازمان ملل هم سال گذش��ته از اتحادیه اروپا و به خصوص 
انگلیس خواست، به وظایف خود علیه تغییرات آب و هوایي عمل کند. 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورهاي عضو اتحادیه 

اروپا خواست، به سرعت خود در مبارزه با تغییرات اقلیمي بیفزایند. 
او در نامه اي به دونالد تاس��ک، رئیس ش��وراي اتحادیه اروپا نوش��ت، 
اتحادیه اروپا باید هدف کاهش ۵۵درصدي انتشار گازهاي  گلخانه اي 
تا سال 2۰۳۰ نسبت به سال ۱۹۹۰ را سرلوحه خود قرار دهد. تاکنون 
براي کاهش ۴۰درصدي انتشار این گازها تاش مي شد، در حالي که 
رقم درخواستي گوترش به مراتب باالتر از این ۴۰درصد است.  دبیرکل 
پرتغالي سازمان ملل تأکید کرد، از اتحادیه اروپا انتظار دارد که پرچم دار 
مبارزه با تغییرات آب و هوایي باشد. او گفت، سقف گرمایش کره زمین 

در مقایسه با دوران پیشا صنعتي باید حداکثر ۱/۵درصد باشد. 
اجاس ویژه شرایط آب و هوایي هم به دعوت آنتونیو گوترش دبیر کل 

سازمان ملل متحد در 2۳ سپتامبر در نیویورك برگزار خواهد شد. 
آقاي گوترش گفته اس��ت، مي خواهد تنها کش��ورهایي در این اجاس 
شرکت کنند که مي توانند پیشنهادهاي باارزشي براي بهبود برنامه هاي 
ملي شان در جهت کاهش دي اکسید کربن ارائه دهند. ولي اتفاق واقعاً 
مهم، بیس��ت و شش��مین کنفرانس تغییرات اقلیمي است که در پایان 
سال 2۰2۰ احتماالً در بریتانیا برگزار خواهد شد.  دولت بریتانیا تاش 
مي کند که در دنیاي پ��س از برگزیت )خارج ش��دن بریتانیا از اتحادیه 
اروپا( از تشکیل این کنفرانس استفاده کند تا نشان دهد این کشور اراده 
زیادي براي تغییرات محیط زیستي در جهان دارد. همانطور که فرانسه 
از پروپاگانداي دیپلماتیک خود براي حصول توافق در کنفرانس پاریس 
اس��تفاده کرده بود. هر دوي این کش��ورها در حالي ای��ن دو همایش را 

میزباني خواهند کرد که خودشان متهمان ردیف اول آلودگي هستند. 
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