
ميزان كاه�ش آب س�فره هاي زيرزميني در 
ايران بيش از ۷۴ ميلي�ارد متر مكعب گزارش 
ش�ده و اضافه برداش�ت هاي ص�ورت گرفته 
نيز س�ه برابر جب�ران و جايگزين�ي آب هاي 
زيرزميني كش�ور بوده اس�ت. اي�ن وضعيت 
موجب شده هر ثانيه  ۳۶۰ مترمربع از طبيعت 
كش�ور تبديل به زمين هاي بي حاصل ش�ود. 

برداشت بيش از حد برخي صنايع كه نياز خيلي 
زياد به آب دارند، همواره دردسر ساز بوده است. 
برداشت اين نوع صنايع از منابع آب هاي سطحي 
كشور، طي سال هاي اخير به خاطر نبود نظارت 
سازمان هاي متولي، حيات فالت ايران را به خطر 

انداخته است. 
 جانمايي اش�تباه صنايع آب بر در فالت 

مركزي
ش��اخص فالك��ن مارك، يكي از ش��اخص هاي 
شناخته شده براي بررسي دسترسي به منابع آب 
است كه توسط دانشمند سوئدي، مالين فالكن 
تعيين شد. اين شاخص در مورد بحران آب است 
كه بر اساس مقدار سرانه آب تجديدپذير ساالنه 
هر كشور تعريف شده اس��ت. فالكن مارك سرانه 
آب هزارو۷۰۰ متر مكعبي در س��ال را به عنوان 
شاخص تنش و ميزان هزار متر مكعب آب در سال 
را به عنوان شاخص كمبود معرفي كرده است.  در 

دهه هاي اخير بارها كشور بين وضعيت تنش آبي و 
كمبود آبي تغيير وضعيت داده است. بارندگي هاي 
خوب باعث شده تا از تنش آبي و خشكسالي دور 
شويم و جانمايي اش��تباه صنايع آب بر در فالت 
مركزي هم ما را با تنش آبي مواجه كرده است.  بر 
اساس آمارهاي مركز پژوهش هاي مجلس، ميزان 
مناب��ع آب تجديدپذير كل اي��ران ۱۳۰ميليارد 
مترمكعب است كه از اين مقدار حدود ۸۳ ميليارد 
مترمكعب آن )۹۳ درصد( به بخش كش��اورزي، 
5/5 ميليارد مترمكعب )۶ درصد( به بخش خانگي 
و بقيه به بخش صنع��ت و نيازهاي متفرقه ديگر 

اختصاص دارد. 
گزارش هاي سازمان محيط زيست نشان مي دهد 
كه حدود ۹۷ درصد از مساحت كشور با درجات 
مختلف خشكس��الي بلند مدت مواجه هستند. 
از اين ميان حدود ۶ درصد خشكس��الي خفيف، 
حدود 2۸ درصد دچار خشكس��الي متوسط، 5۰ 
درصد خشكسالي شديد و ۱۳ درصد  خشكسالي 
بسيار ش��ديد را تجربه مي كنند و فقط ۳ درصد 
از مساحت كشور داراي ترس��الي ضعيف و يك 
درصد ترسالي متوس��ط و بقيه نواحي از شرايط 

نرمال هستند. 
 بيش�ترين آب ب�راي م�واد غذاي�ي و 

شيميايي
بزرگ تري��ن صنايع ف��والد، آه��ن و آلومينيوم 

كشور در بسياري از نقاط خشك مانند اصفهان، 
يزد، اراك و كرمان استقرار يافته اند كه به دليل 
مصرف باالي آب بر بحران آب اين مناطق تأثير 
مستقيم گذاشته اند.  براساس آخرين آماري كه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت از مصرف آب در 
بخش هاي مختلف صنعتي ارائه كرده، بيشترين 
ميزان مصرف آب مربوط ب��ه صنايع توليد مواد 
و محصوالت ش��يميايي اس��ت كه 4۰درصد از 
آب مصرفي بخش صنع��ت را به خود اختصاص 
داده است.  گروه صنايع مواد غذايي و آشاميدني 
كه در دهه ۸۰ حدود 2۰ درصد از آب صنعت را 
مصرف مي كردند، در دهه ۹۰ نيز تنها 2درصد 
كاهش سهم داشته و س��هم آن از 2۰درصد به 
۱۸ درصد رسيده اس��ت كه به اين ترتيب رتبه 
دوم مص��رف آب صنعت را به خ��ود اختصاص 

داده است. 
در همين خصوص يك استاد محيط زيست با اشاره 
به برداشت بي رويه صنايع از منابع آب هاي سطحي 
كشور، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: »طي اين 
سال ها به خاطر عدم نظارت سازمان هاي متولي 

حيات فالت ايران به خطر افتاده است.«
محمدرض��ا محبوب ف��ر ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه 
هر ثاني��ه ۳۶۰ مترمربع از طبيع��ت ايران محو 
مي ش��ود، گفت: »با توجه به جدي بودن بحران 
كم آبي در مناطق مركزي، شرقي و جنوبي كشور 

منابع حياتي آب در فالت اي��ران به محلي براي 
مناقشه هاي سياس��ي، اقتصادي و اجتماعي در 

داخل كشور تبديل شده است.«
اين كارشناس محيط زيست تصريح كرد: »منابع 
آب زيرزميني در ايران هم وضعيت بهتري نسبت 
به منابع آب هاي سطحي ندارند. برداشت بيش از 
اندازه از ذخاير آب هاي زير زميني طي سال هاي 
گذشته منجر به نشس��ت زمين و شوري خاك 
شده اس��ت و اين مس��ئله تهديدي جدي براي 
آينده امنيت غذايي و انساني در پهنه فالت ايران 

شده است.«
 اضافه برداشت آب را جبران نكرديم

محبوب فر بيان كرد: »ميزان كاهش آب سفره هاي 
زيرزميني در ايران بيش از ۷4 ميليارد متر مكعب 
گزارش شده و اضافه برداشت هاي صورت گرفته 
نيز سه برابر جبران و جايگزيني آب هاي زيرزميني 

كشور بوده است.«
وي با اش��اره به اينكه ماهيت آب و هواي ايران 
قاره اي و داراي نوس��انات اقليمي زيادي است، 
عنوان كرد: »بارندگي هاي اخير كشور نيز مقدار 
قابل توجهي نبوده اس��ت كه كاهش منابع آب 
كشور را جبران كند. چون هواي كشور در حال 
گرم تر شدن است، تداوم بارش ها هم مشخص 

نيست.«
اين كارشناس محيط زيست تصريح كرد: »برخي 
مقامات مس��ئول و متخصصين محيط زيس��ت 
و منابع آبي در كش��ور كاهش بارش ها در نقشه 
جغرافيايي ايران را به تغيي��رات اقليمي جهاني 
نس��بت مي دهند، اما به نظر مي رس��د وضعيت 
موجود كش��ور از لح��اظ منابع آبي با تش��ديد 
تخريب هاي عمده محيط زيس��تي در ايران طي 

چهار دهه اخير ارتباط داشته باشد.«
محبوب ف��ر تصريح كرد: »آنچه مس��لم اس��ت ، 
تغيير اقليم جهاني نمي توان��د تأثيرات آنچنان 
شديد و فوري بر افزايش متوسط درجه حرارت 
ساالنه كش��ور ايران برجاي گذارد. در سال هاي 
اخير، س��وء مديريت مناب��ع آب و انتق��ال آب و 
شيوه نامناسب كشاورزي در كنار نابودي بخش 
قابل توجهي از جنگل ها و مناب��ع طبيعي ايران 
موضوع تغيير اقليم داخلي و افزايش درجه حرارت 
ناشي از تغيير اكوسيس��تم طبيعي كشور ايران 

مطرح بوده است.«
برخي اشتباهات در بخش كشاورزي فالت مركزي 
هم به حذف طبيعت اين مناطق كمك كرده است. 
مثاًل آبياري در باغات پسته كرمان، همچنان به 
صورت آبياري س��نتي و غرقآبي با ميزان بسيار 
باالي مصرف آب و تبخير و ميزان پايين راندمان 
آبياري ادامه دارد. حال به جاي اينكه روش هاي 
آبياري اصالح شود، جهاد كشاورزي تالش مي كند 
براي اينكه باغات پسته استان كرمان از بين نروند، 

آب را از مناطق گرم تر به اينجا بياورد. 
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حريرچي: نگران روز رأي گيري و پاي صندوق هاي رأي نيستيم، نگراني اصلي ما جلسات و تجمع هاي تبليغاتي نامزدها در شهرهاي مختلف است

انتخاباتبادستورالعملهايكروناييبرگزارميشود

غيب شدن ۳۶۰ مترمربع از طبيعت در هر ثانيه!
جدي بودن بحران كم آبي، طبيعت در مناطق مركزي، شرقي و جنوبي كشور را به خطر انداخته است

 ب�ا داغ ش�دن تنور 

زهرا چيذري
انتخاب�ات رياس�ت   گزارش  2

جمهوري نگراني ها 
از ش�يوع م�وج ديگ�ري از كرونا به واس�طه 
اجتماعات تبليغاتي كانديداها باال گرفته و همه 
منتظرند ببيند س�تاد ملي مقابله با كرونا چه 
تدابيري براي برگ�زاري انتخابات در بحبوحه 
كرونا دارد. حاال آنطور كه ايرج حريرچي، معاون 
كل وزارت بهداش�ت خبر مي دهد در جلسات 
ستاد ملي مقابله با كرونا دستورالعمل انتخاباتي 
تصويب شده و بناست تا ابالغ شود. بر اساس 
اين دس�تورالعمل تعداد حوزه هاي رأي گيري 
افزايش يافته است. با وجود اين به گفته معاون 
كل وزارت بهداش�ت مديران س�المت كشور 
چندان نگران روز رأي گيري و پاي صندوق هاي 
رأي نيستند. نگراني اصلي جلسات و تجمع هاي 
تبليغاتي نامزدها در شهرهاي مختلف است كه 
طبق اعالم رئيس س�تاد انتخابات كش�ور در 
انتخابات پيش رو بناست تجمعات تبليغاتي به 
شكل دوره هاي گذشته نباش�د. در عين حال 
فارغ از جنب و جوش هاي سياسي و انتخاباتي 
روند واكسيناسيون كرونا هم ادامه دارد. بر اين 
اساس بناست طي دو هفته آينده ميزان تزريق 
واكسن كرونا به 5۰۰ هزار دوز در روز برسد. در 
عين حال همانگونه كه ايران در تشخيص كرونا 
به خودكفايي رسيده در مسير خودكفايي در 
توليد واكسن، فاز سوم كارآزمايي باليني كوو 
ايران بركت روز گذشته آغاز شد. براي اين فاز 
1۰۰ ه�زار داوطل�ب ثبت ن�ام كرده ان�د. 
بعد از چند روز سر به زير شدن، آمارهاي كرونايي 
دوباره روندي افزايشي را در پيش گرفته است. در 
24 ساعت منتهي به روز دوشنبه 2۷ ارديبهشت 
۱4۰۰ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
۱4 هزار و ۳۱۹ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ 
در كشور شناسايي شد كه 2 هزار و ۹4 نفر از آنها 

بستري شدند. 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به 2 ميليون 
و ۷۶5 هزار و 4۸5 نفر رس��يد. در همين زمان، 
2۸۶ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جانباختگان اين بيماري به ۷۷ هزار و 

222 نفر رسيد. 5 هزار و 2۶4 نفر از بيماران مبتال 
به كووي��د۱۹ در بخش ه��اي مراقبت هاي ويژه 

بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. 
در حال حاضر سه شهر كشور در وضعيت قرمز، 
2۶2 ش��هر در وضعيت نارنجي، ۱۸۳ ش��هر در 
وضعيت زرد ق��رار دارند. روند افزايش��ي كرونا 
ل��زوم تدابير ويژه ب��راي تجمع��ات انتخاباتي را 

اجتناب ناپذير مي كند. 
  دستورالعمل هاي كرونايي انتخابات

ايرج حريرچي، مع��اون كل وزارت بهداش��ت با 
بيان اينكه تاكنون چند جلسه براي نهايي شدن 
دس��تورالعمل برگ��زاري انتخاب��ات برگ��زار 
شده اس��ت، افزود:»بر اس��اس اين دستورالعمل 
تعداد حوزه هاي رأي گيري افزايش يافته اس��ت 
و البت��ه ما خيلي نگ��ران روز رأي گي��ري و پاي 

صندوق هاي رأي نيستيم.«
معاون كل وزارت بهداشت تأكيد كرد:»ما بيشتر 
نگران جلسات و تجمع هاي تبليغاتي نامزدها در 
شهرهاي مختلف هستيم كه براي اين رويدادها 
همان طور كه رئيس س��تاد انتخابات كشور نيز 
اع��الم كردند ما تجمع��ات تبليغاتي به ش��كل 

دوره هاي گذشته نخواهيم داشت.«
به گفت��ه حريرچ��ي در روز رأي گي��ري نيز در 

ورودي حوزه هاي رأي گيري دستورالعمل هاي 
بهداش��تي نص��ب خواهد ش��د و ب��راي رعايت 
حداكثري شيوه نامه هاي بهداشتي از يك طرف و 
حضور حداكثري مردم در پاي صندوق هاي رأي 

اقدامات الزم پيش بيني شده است. 
يك شنبه شب جمهوري اسالمي ايران به عنوان 
يكي از كشورهاي مش��اركت كننده در سازوكار 
كوواكس، با استفاده از منابع مالي خود، دومين 
محموله از واكس��ن آس��ترازنكا را به تعداد يك 
ميلي��ون و 452 ه��زار دوز از طري��ق كوواكس 

دريافت كرد. 
  افزايش تزريق واكسن به روزي 5۰۰هزار 

دوز 
معاون كل وزارت بهداشت با بيان اينكه طي دو 
هفته آينده، ميزان تزريق روزانه واكسن كرونا به 
5۰۰ هزار نفر خواهد رسيد، گفت:»در يك روز 
بيش از 4هزار واكس��ن كرونا تنها در ايران مال 

تزريق شده است.«
وي خاطر نشان كرد:»مردم نگران نباشند؛ براي 
همه ايرانيان و همه س��اكنين ايران، واكس هاي 
وارداتي و داخلي واكسن پيش بيني شده است؛ 
سهم واكس��ن هيچ كس س��وخت نخواهد شد. 
اگر به هر دليلي ش��خصي به دلي��ل بيماري يا 

گرفتاري  نتوانست مراجعه كند، حتماً در اولويت 
خواهد بود؛ يعني اگر به رده هاي س��ني پايين تر 
هم واكسن كرونا را تزريق كنيم، رده هاي سني 
باالتري كه قب��اًل تزريق نكردند ني��ز در اولويت 
هستند.« حريرچي از رده سني باالي ۷5 سال هم 
خواست تا چهارشنبه منتظر باشند و اگر پيامك 
وزارت بهداشت به آنها نرس��يد، روز چهارشنبه 
در سامانه salamat. gov. ir وارد شوند و نوبت 
تزريق واكس��ن را دريافت كنند. اين س��امانه از 

چهارشنبه براي اين افراد فعال خواهد شد. 
معاون كل وزارت بهداشت درباره واكسيناسيون 
افراد ب��ا بيماري هاي خاص تأكي��د كرد:» مردم 
نگران نباش��ند. 2 ميليون و 4۰۰ هزار واكس��ن 
كرونا ديروز وارد كشور ش��ده و براي گروه سني 
باالي ۶5سال و بيماران زمينه اي واكسن وارداتي، 
كاماًل موجود خواهد بود و واكسن داخلي هم به 

تدريج به توليد خواهد رسيد.«
  تحويل يك ميليون دوز واكسن وطني به 

وزارت بهداشت تا پايان ارديبهشت 
فاز سوم مطالعات باليني نخستين واكسن ايراني 
كرونا در شش نقطه از تهران و كرج در حال انجام 
اس��ت.  حامد حس��يني، مدير مطالعات باليني 
واكسن كوو ايران بركت صبح امروز با حضور در 
مركز تزريق واكس��ن به داوطلبان واقع در شرق 
تهران گفت:» در ادامه فازس��وم، تزريق واكسن 
به داوطلبان در ش��ش نقطه تهران و كرج ادامه 
دارد و ت��ا پايان ارديبهش��ت ۱۰ه��زار داوطلب 
در اين دو شهر واكس��ن ايراني كرونا را دريافت 

خواهند كرد.«
تزريق واكس��ن در چهار ش��هر مش��هد، شيراز، 
اصفهان و بوش��هر نيز از هفته اول خ��رداد آغاز 
خواهد ش��د و روند مطالعات تا تزريق روي همه 

2۰ هزار داوطلب ادامه خواهد داشت. 
رئيس مرك��ز كارآزمايي باليني دانش��گاه علوم 
پزش��كي تهران افزود:»ب��ا توجه ب��ه موفقيت 
چشمگير واكس��ن در دو فاز قبلي و تأييد ايمن 
بودن آن توس��ط مراجع قانوني، توليد انبوه اين 
واكسن نيز آغاز ش��ده و تا پايان ارديبهشت يك 
ميليون دوز واكس��ن كوو اي��ران بركت تحويل 

وزارت بهداشت مي شود.«

 رئيس سازمان اورژانس كش��ور در نامه اي خطاب به وزير بهداشت 
بر آمادگي كشور ايران براي انتقال مصدومان حمالت وحشيانه رژيم 

صهيونيستي به غزه خبر داد. 
 معاون مالي و اقتصاد ش��هري ش��هرداري تهران، درباره بدهي هاي 
اين نهاد گفت: كل بدهي هاي بانكي شهرداري رقمي معادل 5۰ هزار 

ميليارد تومان است. 
 مدير عامل شركت مترو تهران گفت: در دو ماه آينده، ايستگاه هاي 

مترو باقرخان در خط ۷ و شهرك آزمايش در خط ۶ افتتاح مي شود. 
 مديريت شهري تهران اخيراً چندين ايستگاه مترو را به بهره برداري 
رسانده است؛ بر اس��اس كتاب »بانك اطالعاتي مترو و صنايع ريلي« 
منتشر شده در سال ۹۷، بسياري از ايس��تگاه هاي افتتاح شده در اين 

دوره در سال ۹۶، تا ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند!
 يك روانش��ناس با تأكيد ب��ر اهميت خواب، تغذيه و نوش��يدن آب 
مناسب در شب و روز امتحان  گفت: اگر چه نمي توان اثر خواب مناسب 
را بر كسب نمره مناسب ناديده گرفت، اما نمي توان به طور صد درصد 
گفت مطالعه ش��ب تا صبح امتحان اشتباه اس��ت. نوع مطالعه افراد با 
يكديگر متفاوت اس��ت و نكته حائز اهميت اين است كه دانش آموزان 
بايد در ابتدا زمان مناسب مطالعه خود را كه در آن كارايي بااليي دارند، 

شناسايي كنند. 
 معاون آم��وزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش با اش��اره به اينكه 
زمان بندي ثبت نام ابتدايي ه��ا از اول خرداد آغاز مي ش��ود و تا پايان 
مردادماه ادامه دارد، گفت: امكان ثبت نام الكترونيكي براي تمام پايه ها 
فراهم شده اس��ت. البته براي پايه اولي ها به دليل س��نجش سالمت، 

ثبت نام به دو طريق حضوري و غيرحضوري انجام مي شود. 
 معاون عتبات عاليات سازمان حج و زيارت از آمادگي سازمان حج و 
زيارت براي ارائه بسته هاي متنوع زيارت عتبات در صورت از سرگيري 

سفرها با موافقت ستاد ملي مقابله با كرونا  خبر داد. 
 يك روانشناس و مشاور خانواده با اشاره به مشكل روانشناختي كه 
باعث چشم و هم چشمي و ايجاد شخصيت آفتاب پرستي افراد مي شود، 
گفت: كمبود محب��ت و عزت نفس پايي��ن، فرد را درگي��ر طرحواره 

پذيرش جويي و جلب توجه مي كند. 
 مدير كل دفتر حفاظت و مديريت حيات وحش سازمان حفاظت 
محيط زيست با تأكيد بر استفاده از ظرفيت و توانمندي ارتش براي 
امداد و نج��ات حيات وحش گفت: گونه هاي جان��وري حيات وحش 
همواره در معرض خطرات متعدد از جمله حوادث جاده اي، تله گذاري، 

بيماري ها و آسيب هاي ناشي از فعاليت هاي توسعه اي هستند. 

۴۷ ميليون هكتار از منابع طبيعي
 سال گذشته سنددار شد

در س�ال ۹۹  ب�ا كم�ك س�ازمان جنگل ه�ا و مرات�ع، ۴۷ 
ميلي�ون هكت�ار از منابع طبيع�ي و مراتع س�نددار شده اس�ت. 
معاون رئيس قوه قضائيه در مورد طرح كاداستر گفت: كاداستر يك طرح 
ملي زيرساختي براي ساماندهي زمين و مسكن در كشور است كه در 

اكثر كشور هاي جهان اجرا شده است. 
ذبيح ا. . . خداييان افزود: در س��ال ۹۳ قانون جامع حدنگار در كشور ما 
تصويب گرديد و دستگاه هاي اجرايي مكلف شدند ظرف دو سال نقشه 
امالك خود را در اختيار س��ازمان ثبت اسناد و امالك قرار دهند و اين 
سازمان ظرف پنج سال نسبت به اجراي طرح كاداستر اقدام كند، ولي 

بنابر عللي، اين كار تمام نشده بود. 
خداييان بيان داشت: در دوره جديد مديريت قوه قضائيه، طرح جامع 
حدنگار به عنوان يكي از محور هاي طرح تحولي رياست دستگاه قضا 
مورد تأكيد قرار گرفت،بنابراين در سال گذشته و با وجود همه گيري 
ويروس كرونا، همكاران در سازمان ثبت اسناد و امالك كشور يك كار 

جهادي و شبانه روزي را در زمينه اجراي طرح كاداستر انجام دادند. 
رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور يادآور ش��د: در سال ۹۹، با 
كمك سازمان جنگل ها و مراتع، 4۷ ميليون هكتار از منابع طبيعي و 
مراتع سنددار شده و در واقع طرح كاداستر در طول يك سال، 4/5 برابر 

4۰ سال گذشته اجرا گرديده است. 
وي با اشاره به تدوين طرح اعتبار اسناد رس��مي گفت: براي مبارزه با 
انجام معامله با سند عادي، طرح اعتبار اسناد رسمي را كه در سند تحول 
قضايي بر آن تأكيد شده، به مجلس ارائه داده ايم و تصويب شده، ولي 

شوراي نگهبان ايراداتي را بر آن وارد كرده است. 
اين مسئول عالي قضايي تأكيد كرد: در اين طرح پيش بيني شده كه از 
يك تاريخي تمام معامالت در مورد امالكي كه داراي سابقه ثبتي هستند 
بايد با سند رسمي انجام شود و س��ند عادي اعتبار ندارد، ولي شوراي 

نگهبان ايراد گرفته و عنوان كرده اين موضوع خالف شرع است. 
رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور تصريح كرد: استدالل ما اين 
است كه نظم جامعه ايجاب مي كند بايد يك جايي به اين معضل پايان 
داده ش��ود و امنيت رواني مردم نسبت به اس��نادي كه دارند، افزايش 
يابد.  وي بيان داش��ت: چنانچه در ش��وراي نگهبان اين مصوبه خالف 
شرع تشخيص داده ش��ود و مجلس اصرار داشته باشد از طريق مجمع 

تشخيص مصلحت نظام امكان تصويب آن وجود دارد. 
معاون رئيس قوه قضائيه همچنين در مورد خريد و فروش خودرو و ثبت 
رسمي آن  تصريح كرد: به موجب ماده 2۹ قانون رسيدگي به تخلفات 
رانندگي، نقل و انتقال خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد. 
وي ادامه داد: در اين قانون مشخص شده كه قبل از صدور سند رسمي 
بايد از نيروي انتظام��ي براي تعويض پالك و تس��ويه جرائم و اصالت 
خودرو اس��تعالماتي انجام و بعد سند رس��مي در دفاتر اسناد رسمي 
تنظيم ش��ود، ولي برخي گفتند كه ديوان عدال��ت اداري اين قانون را 
نسخ كرده است در حالي كه ديوان عدالت اداري صالحيت نسخ قانون 
را ندارد.  رئيس سازمان ثبت اس��ناد و امالك كشور با بيان اينكه برگ 
سبزي كه در نيروي انتظامي صادر مي شود، سند عادي است نه رسمي  
گفت: در سال گذشته، نزديك به ۷۹ هزار پرونده الزام به تنظيم سند 
رسمي خودرو تشكيل شده اس��ت كه طرفين به موجب انجام معامله 
عادي براي نقل و انتقال خودرو با مش��كالتي مواج��ه و ناچار به طرح 

دعوي در محاكم شده بودند. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

حسین سروقامت

بلبشو در كالب هاوس
ورود اينترنت و فضاهاي وابس��ته به آن به 
هر جامعه مستلزم آموزش هاي كاربردي و 
ايجاد فضاي مناسب براي كاربري بهينه از 
آن است. متأسفانه در جامعه ما بدون اين 
مقدمات فضاي مجازي همانند س��ونامي 
فرهنگي و اجتماعي وارد جامعه ما شده و 
در كنار محاسن و امتيازات خود، آسيب ها و 

عوارض گسترده اي نيز به بار آورده است. 
هويت جعلي با تصاوير غيرواقعي يكي از اصلي ترين عوارض و آسيب ها 
در فضاي مجازي به ويژه اينستاگرام اس��ت، اما در ماه هاي اخير شاهد 
ورود كالب هاوس به عنوان يك فرآيند جديد و جذاب به جامعه به ويژه 
در ميان جوانان هس��تيم، در اين فضا به اعضا اجازه داده مي ش��ود تا با 
عناوين دلخواه خود اتاق هاي بحث و گفت وگو ايجاد و اعضاي ديگر را 

به آن دعوت كنند. 
ايجاد فضاي گفت وگو با رعايت شرايط اخالقي و قانوني فرصت مناسبي 
براي همه مخصوصاً جوانان است. متأسفانه اما اين ابزار نيز دستخوش 
سوءاس��تفاده گروه هاي برانداز و مخالفان و دش��منان كش��ور و نظام 
شده اس��ت، افرادي كه تريبون و فرصت مناسبي نداشته و ندارند وارد 
اين فضا ش��ده و با عناوين فريبنده و به ظاهر زيبا و علمي باعث جلب 

مخاطب مي شوند. 
بدزباني، دشنام، دروغ و تهمت در كنار هويت هاي جعلي در اين موارد از 
آسيب هاي اصلي است. اكثريت افراد در اين فضا با عناوين مشابه دكتر  
و روانشناس خود را معرفي كرده و بعد از آش��نايي با برخي دختران و 
زنان با آنها اتاق خصوصي ايجاد كرده و روابط خود را به بيرون از اين فضا 
كشانده و ادامه مي دهند. حتي بسياري از دولتمردان مانند معاون اول 
رياست جمهوري و برخي از وزرا و نامزدهاي انتخاباتي نيز از اين فرصت 
مناسب استفاده كرده و به بيان نظريات خود و در كنار آنها به بدگويي 

و دشنام ادامه مي دهند. 
نكته مهم در اين زمينه ورود برخي از مبلغان اديان و مذاهب پوشالي 
و غيرواقعي اس��ت كه در جامعه اجازه تبليغ و بيان نظريات خود را به 
طور آش��كار ندارند و از اين فرصت حداكثر استفاده را كرده اند. بايد به 
فرزندانمان كاربرد مناسب و منطقي اين فضا آموخته شود و تا ديرتر از 

اين نشده ابعاد مثبت و منفي آن بيان شود. 
همچنين الزم اس��ت رس��انه ها در همين ابتدا با اطالع رس��اني هاي 
كاربردي در مورد اين فضا، امتيازات و آس��يب هاي آن را بيان كنند و 

آموزش دهند. 

قديمي ترها! دس�ت مريزاد كه به ما ياد داديد با صداي بلند با 
موبايل صحبت نكنيم، زيِر چش�مي به يادداش�ت كسي نگاه 

نكنيم، بدون اجازه از كسي عكس نگيريم و. . . 
اما فقط همين؟ امروزه اين قبيل آموزش ها نياز نس�ل جوان را 

برآورده مي كند؟
چرا از آموزش هاي بنيادين سخن نگوييم؟ ما »مديريت هيجان 

و اضطراب« را بلديم؟ ! 
مي دانيم چگونه استرس را از خود دور كنيم؟ از كاركرد »نفس 

عميق« در رهايي از اضطراب آگاهيم؟ 
مي دانيم توجه به ريش�ه هيجان و رفع عل�ت آن مي تواند به 

آرامش ما بينجامد؟
مي دانيم برخي اس�ترس ها ريش�ه در كودكي ما دارند و براي 

درمان آنها الزم است از روانپزشك كمك بگيريم؟
تاكنون از ورزش، مديتيشن و يوگا به عنوان آرام بخش استفاده 

كرده ايم؟
ناز شست قديمي ترها! اما هنوز مسائل مهمي وجود دارند كه 

آموزش آنها به نسل جوان واقعاً ضروري است. 

۳۰5

مسئوليت »مهدهاي كودك«
 به آموزش و پرورش واگذار شد

پرونده كودكان در بي�ش از 1۷هزار مهد كودك كش�ور به وزارت 
آموزش و پرورش واگذار ش�د و از اين پس ص�دور و تمديد مجوز 
فعالي�ت مهدها توس�ط آم�وزش و پ�رورش انجام خواهد ش�د. 
سرانجام مسئوليت مهدهاي كودك پس از كش وقوس هاي فراوان به 
وزارت آموزش و پرورش تحويل شد و بر همين اساس از اين پس صدور 
و تمديد مجوز مهدهاي ك��ودك از طريق وزارت آم��وزش و پرورش 
صورت خواهد گرفت.  براساس نامه اي كه در تاريخ 2۷ اسفند ماه ۹۹ 
از سوي قبادي دانا، رئيس سازمان بهزيستي كشور به ادارات بهزيستي 
سراسر كشور ارسال شده است، از اين پس، اين سازمان هيچ نقشي را در 

ارتباط با صدور، تمديد و نظارت بر مهدهاي كودك ندارد. 
به گزارش تسنيم، جلسه اي نيز روز يك شنبه با حضور نمايندگان وزارت 
آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي برگزار شده است و در اين جلسه 
به موضوع واگذاري مسئوليت مهدهاي كودك به صورت صددرصد به 
آموزش و پرورش تأكيد شده است.  گفتني است براساس آمار، بالغ بر 
۱۷ هزار و 5۰۰ مهدكودك و روستامهد در سراسر كشور فعال هستند 
كه تا پيش از اين صدور مجوز و تمديد آن و نظارت توس��ط بهزيستي 
انجام مي شد و از اين پس تمامي اين فرآيند از سوي آموزش و پرورش 
صورت مي گيرد.  همچنين تعدادي روستامهد تحت پوشش سازمان 
بهزيستي قرار داشتند كه از سوي وزارت رفاه يك وعده غذاي گرم در 
اين روستامهدها توزيع مي شد؛ با واگذاري مسئوليت اين مهدها، تكليف 
توزيع يك وعده غذاي گرم هنوز مشخص نيست.  سعيد بابايي، مدير 
كل دفتر امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي كشور نيز پيش از 
اين از واگذاري صفر تا صد مسئوليت مهدهاي كودك به وزارت آموزش 

و پرورش با تشكيل سازمان ملي كودكان و نوجوانان خبر داده بود. 

كمك ۱5۰۰ ميلياردي خيرين
 به زندانيان غيرعمد در رمضان 

رئي�س هيئ�ت امن�اي س�تاد دي�ه كش�ور از كم�ك 15۰ 
ميلي�ارد تومان�ي خيري�ن در م�اه مب�ارك رمض�ان خب�ر داد. 
سيد اسدا. . . جواليي  با اش��اره به اينكه با وجود محدوديت هاي ناشي 
از ويروس كرونا هموطنان نوعدوست از طريق مشاركت در جشن هاي 
گلري��زان تلويزيوني و مراس��م هاي آزادي برگزار ش��ده س��نگ تمام 
گذاشتند، گفت: مردم در فضاي مجازي زمينه آزادي ۱۰ زنداني زن و 
هزارو2۰۶ محكوم مالي مرد را فراهم كردند كه اين ميزان از استقبال 

عمومي  طي يك ماه بي سابقه بوده است. 
وي گفت: خيرين ب��راي آزادي اي��ن زندانيان رقمي بي��ش از  هزار و 
5۰۰ ميليارد ريال كمك كردند كه در مقايس��ه با مدت مش��ابه سال 
گذش��ته، يعني مبلغي در حدود ۷4۰ ميليارد ريال، رشد صد درصدي 

داشته است. 
جواليي تصريح كرد: اصفهاني ها با كمك 2۱2 ميليارد و 4۱۳ ميليون 
ريالي خود در رأس فهرست وجوهات اهدايي خيرين قرار گرفته اند و در 
رتبه هاي بعد مازندران و كرمان هستند كه مردم اين دو استان، هر كدام 
به ترتيب با پرداخت مبلغي بالغ بر ۱۹۰ و ۱۷۳ ميليارد ريال، بيشترين 

كمك هاي واريزي را داشتند. 
وي ادامه داد: از ۱2۱۶ مورد آزادي صورت گرفته در ماه مبارك رمضان، 
اس��تان هاي اصفهان، گيالن و تهران در مجموع با آزادي ۳۱۳ زنداني 
محكوم به موضوعات غيرعمد 2۶ درصد آزادي ها را به خود اختصاص 

داده اند. 
جواليي با اشاره به كاهش آمار زندانيان جرائم غيرعمد افزود: با حمايت 
نيكوكاران و با احتساب آزادي هاي صورت گرفته در مبارك ماه رمضان 
جمعيت زندانيان جرائم غيرعمد در ش��رايط فعلي به تعداد 4 هزار و 

۹۳۸ نفر كاهش يافت. 

مجید ابهري/  رفتارشناس و آسیب شناس اجتماعي


