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E-mail: mostagheldaily@gmail.com
علی اصغر احمدی معاون پیشین وزیر کشور:

سیاسی

استعفایم به دلیل
مسائل شخصی است

معاون سیاسی سابق وزارت کشور گفت :استعفایم به دلیل مسائل شخصی است و بعد از بازگشت دوباره به عرصه اجرایی کشور در هر کجا که بتوانم قدمی برای مردمم بردارم ،خدمت میکنم.
به گزارش ایلنا ،علی اصغر احمدی ،درباره استعفایش از سمت معاونت سیاسی وزارت کشور با بیان این که از قول من عنوان کنید هیچگونه اتفاق و مطلب خاصی رخ نداده است و من از وزیر محترم
کشور خواهش کردم که با این درخواست موافقت کنند ،گفت :به دلیل ضرورت پرداختن به بعضی از امور مربوط به زندگی شخصی احساس کردم که  ۳الی  ۴ماه باید از امور اجرایی فاصله بگیرم.
وی تاکید کرد :به دلیل این که مسائل و مشکالتم قابل حل نبودند این درخواست را دادم.

ایران به تعهدات خود در برجام عمل میکند
مدیرکل آژانس بینالمللــی انرژی اتمی با
تاکید بر اینکه ایران بــه تعهدات خود طبق
توافق هستهای عمل میکند ،گفت :ما به اجرای
نقش خود مطابق با شــروط تعیین شــده در
برجام ،براساس استانداردهای پادمانی آژانس
به صورت عادالنه و بیطرف ادامه میدهیم.
به گــزارش ایســنا ،یوکیا آمانو مدیــرکل آژانس
بینالمللــی انرژی اتمی در ســخنرانی آغازین خود
در نشســت فصلی شــورای حکام آژانــس در وین،
گفت :گزارش من درباره راســتیآزمایی و نظارت بر

جمهوری اسالمی ایران طبق قطعنامه  2231شورای
امنیت سازمان ملل ،فعالیتهای مربوط به نظارت و
راســتی آزمایی آژانس در چندماه گذشته را پوشش
میدهد.
آمانو در ادامه گفت :آژانس طبق برنامه جامع اقدام
مشــترک (برجام) از زمان اجراییشــدن این توافق
از ژانویه  2011به نظارت و راســتیآزمایی تعهدات
مرتبط ایران پرداخته است.
ما به اجرای نقش خود طبق شــروط تعیین شده
در برجام مطابق با اقدامات پادمانی استاندارد آژانس

مرکز پژوهشهای مجلس:

بازپسگیری بازارهای جهانی
و افزایش دوبرابری تولید نفت
از دستاوردهای دولت یازدهم و
برجام است
مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اسالمی در گزارشی
اعالم کرد که بازپسگیری بازارهــای جهانی ،افزایش دو
برابری تولید نفت و افزایش تولید محصوالت پتروشــیمی
از مهمترین دســتاوردهای وزارت نفت در دولت یازدهم و
برجام است.
به گزارش ایرنا ،مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اســامی در
گزارشی به بررسی عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم پرداخت.
در این گزارش آمده اســت :تحلیل اســناد باالدستی کشور در
بخشهــای نفت ،گاز و پتروشــیمی گویای آن اســت که افزایش
ظرفیــت تولیــد صیانتــی نفت و گاز متناســب با حجــم ذخایر
کشــور با تاکید بــر میادین مشــترک ،بهرهبــرداری از موقعیت
جغرافیایی کشــور در این حوزه ،جلوگیری از خام فروشی و تولید
محصوالت با ارزش افزوده باال از اهداف مشــترک این صنعت بوده
است.
در ادامه این گزارش با اشــاره به برنامه ارایه شــده توسط وزیر
نفت دولت یازدهم در روز رای اعتماد در مجلس شــورای اسالمی
با عنوان برنامه کوتاه مدت ،تصریح شــده است :در راستای تحقق
اهداف اسناد باالدستی کشور در بخشهای نفت ،گاز و پتروشیمی،
احیای ظرفیت تولید نفت خام کشــور به میزان تولید سال 1384
( 4.02میلیون بشــکه در روز) گام نخســت برنامههای تولید نفت
بوده است.
نهاد مشورتی نمایندگان مجلس در این گزارش یادآور شده است:
میــزان تولید نفت در پایان دوره عملکرد دولت دهم (پایان ســال
 )1391معادل  2.84میلیون بشکه در روز بود و همین میزان کاهش
حدود  0.8درصدی در سال ( 1392ابتدای کار دولت یازدهم) برابر
 2.82میلیون بشــکه در روز شــد و در سال  1393همچنان روند
تولید نفت کشور با کاهش روبه رو بوده و به  2.8میلیون بشکه در
روز رسید که از علل اصلی این کاهش ،محدودیتهای بین المللی
بوده است.در سالهای  1394و ( 1395دوره پسابرجام) تولید نفت
خام کشور روند افزایشی به خود گرفت و متوسط آن در اردیبهشت
ماه ســال  ،96به حــدود  3.86میلیون بشــکه در روز رســیده
است.
در ادامه این گزارش تصریح شــده اســت :از دیگــر برنامههای
وزیر نفت در دولت یازدهم در راســتای اهداف اســناد باالدستی،
تالش بــرای بازاریابی و باال بردن میزان صــادرات نفت خام بوده
کــه میزان صادرات نفت خام کشــور در  6ماه اول ســال 1395
( 2035هزار بشــکه در روز) نسبت به کل ســال 1021( 1392
هزار بشــکه در روز) نزدیک به دو برابر شــده اســت که این رشد
یکی از دســتاوردهای مهم برجام بهشــمار میرود و سبب شد تا
ایران مجــددا در بازارهای جهانی نفت خام حضــور پررنگی پیدا
کند و ســهم خود را کــه در اختیار رقبا قــرار گرفته بود ،بازپس
گیرد.
مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اســامی تصریح کرد :قائل
شــدن اولویت برای افزایش برداشت گاز از میدان پارس جنوبی از
دیگر برنامههای دولت یازدهم در راســتای اهداف اسناد باالدستی
بوده است که در چند سال اخیر به دلیل مشکالت ناشی از تحریم
و ُکند شــدن روند اجرایی پروژههای فازهای پارس جنوبی ،تولید
گاز رشد مورد انتظار را نداشت ،اما در سالهای  1393و  1394با
به ثمر رســیدن پروژههای مربوط به این میدان و توسعه برداشت
از ســکوی فاز  12و با آغاز بهرهبرداری از سکوی فازهای  15و 16
مخزن پارس جنوبی (در ســال  )1393و فازهــای  17و ( 18در
ســال  ،)1394تولید از  517میلیون مترمکعب در روز در ســال
 1392به  627میلیون مترمکعب در روز در ســال  1395افزایش
یافت.
مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اســامی خاطر نشان کرده
اســت :همچنین تالش برای فعال کردن پاالیشــگاه ستاره خلیج
فارس از دیگر برنامههای دولت یازدهم در راســتای اهداف اسناد
باالدســتی بوده که با تولید نخستین محموله بنزین به میزان 21
میلیون لیتر ،در خردادماه ســال  ،1396این امر نیز میســر شده
است.
براســاس این گزارش رفع فوری موانع عملیاتی تولید و صادرات
محصوالت پتروشــیمی نیز ازجمله برنامههــای کوتاهمدت دولت
یازدهم ،در راســتای تحقق اهداف اســناد باالدستی کشور در این
بخش بوده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اسالمی در ادامه این گزارش
به بررســی عملکــرد بخشهای نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشــیمی
پرداخــت و در نهایت نتیجهگیری کــرد که افزایش ظرفیت تولید
و صادرات نفت و دســتیابی به جایگاه مؤثــر در بازارهای جهانی
نفت ،بهرهبرداری از فازهــای جدید پارس جنوبی و افزایش تولید
گاز کشــور از میادین مشترک نســبت به کل گاز تولیدی کشور،
بهرهبرداری از فاز اول پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ،افزایش تولید
محصوالت پتروشیمی و راه اندازی طرحهای جدید در این صنعت،
از جملــه اقدامات موثــر در صنعت نفــت در دوره دولت یازدهم
است.

حسین عبیری گلپایگانی  -فعال محیط زیست

و دیگر اماکن همانطور کــه مطابق با پروتکلهای
الحاقی در دیگر کشورها انجام میدهیم ادامه خواهیم
داد.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه:

تروریسم به مسئلهای برای تجارت تبدیل شده است
بهرام قاســمی روز دوشنبه در نشست
خبری خــود با محکوم کــردن جنایات
صورت گرفته در میانمــار گفت :جنایات
بشری امروزه در مقابل نگاه همه جهانیان
که مدعی حقوق بشــری هســتند ،رخ
میدهد.
به گزارش ایلنا ،سخنگوی دستگاه دیپلماسی در
پاســخ به این ســوال که ایران چه درکی از برجام
بدون آمریکا دارد ،اظهار داشــت :همه این مسائل
گمانهزنی رســانهای اســت .باید صبر کرد و دید.
تصمیمــات ایران را هیات عالــی نظارت بر برجام
اتخاذ میکند .سناریوهای الزم در همه حاالت دیده
شده و بنا به مصلحت کشور اقدام خواهد شد.
وی درباره ادعای مقامات انگلیسی مبنی بر کمک
ایران به کره شــمالی برای ساخت بمب هستهای
خاطرنشان کرد :این حرف بیربط و بیجایی است.
در برخی رســانهها ادعای بیربطی مطرح میشود
که ارزش پاسخگویی ندارد.
این دیپلمــات عالیرتبــه وزارت خارجه درباره
درخواست مسعود بارزانی برای کمک تهران به حل
اختالفات اربیل و بغداد ،خاطرنشان کرد :عالقهمند
هســتیم مذاکراتی که میان اربیل و بغداد آغاز شده
بود ،ادامه یابد و به نتایج مثبتی منجر شود .سیاست
ایران درباره عراق ،وضعیت همهپرســی و تمامیت
ارضی عراق بیان شده است .امیدواریم عقالنیت و
درایت کمک کند ،تا وضعیت پیچیده عراق بغرنجتر
و پیچیدهتر نشود .ایران نیز با توجه به ارتباط خوبی
که با افراد و شــخصیتها و گروههای عراقی دارد
ســعی میکند از بروز برخی ازبحرانها جلوگیری
کند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره سیاســت
ضدایرانی ترامپ مبنی بر حمایت ایران از تروریسم
عنوان کرد :این ادعای جدیدی نیست بهخصوص
در دولت جدیــد آمریکا که فکر میکنند مســئله
تروریســم را میتوان کاالی تجاری قلمداد کرد و
با طرح این مسئله علیه ایران از کشورهای منطقه
پول بیشتری را دریافت کنند.
قاسمی افزود :به جای برخورد جدی با تروریسم
و تشویق کشــورهایی که جدی با تروریسم مبارزه
میکنند ،این موضوع به مســئلهای برای تجارت
تبدیل شده اســت .ایران در صف مقدم تروریسم
است و بهای سنگینی پرداخت کرده ولی متهم به
تروریسم میشود.
سخنگوی وزارت خارجه درباره برگزاری نشست
آستانه  ۶هم خاطرنشان کرد :این نشست در ادامه
نشستهای قبلی اســت که باید توافقات آستانه ۵
را نهایــی کند .قبل از اجالس قبلی این نشســت،
روز قبلش اجالس کارشناســی برگزار میشــود و
امیدواریم مباحث باقی مانده از اجالس قبلی در این
نشست نهایی شود و مرزها و حدود نیروهای ناظر
بر مناطق کاهش تنش مشــخص شود و توافقات
اجرایی شوند.

نقد روز

آموزش فرهنگ استفاده صحیح
گردشگران از مناطق طبیعی

آمانو در نشست فصلی شورای حکام آژانس:

به شــکل عادالنه و بیطرف ادامه میدهیم .تعهدات
مرتبط هستهای ایران طبق برجام به طور کامل اجرا
میشود.
وی همچنیــن تصریــح کرد :آژانــس کماکان به
راستیآزمایی عدم انحراف مواد هستهای اعالم شده
در ایران طبق توافق پادمانی ادامه میدهد .ارزیابیها
در خصوص نبود مواد و فعالیتهای هســتهای اعالم
نشده در ایران همچنان ادامه دارد.
آمانو افزود :ما همچنین به اجرای پروتکل الحاقی
در ایران شامل دسترســیهای تکمیلی به سایتها

سهشنبه  21شهریور شماره 234

قاســمی درباره دیدار روحانــی و اردوغان طی
روزهای گذشــته و توافقات صورت گرفته میان دو
رئیسجمهور درباره ســوریه یادآور شد :نوع روابط
و همکاریهــا و تعامالت میان ایــران و ترکیه از
یک روند صعودی پیروی کرده اســت .در این باره
سفر سرلشکر باقری را شــاهد بودیم .این دیدارها
و نشستهای کارشناســی موجب شده تا بتوانیم
براســاس ظرفیتهای دو کشــور و هم افزایی که
میتوانیم در بسیاری از موضوعات در منطقه داشته
باشیم اقدامات بهینهای را انجام دهیم.
وی ادامه داد :باید در ماههای آینده شــاهد تبادل
هیاتهــای دیگری هــم باشــیم .رایزنیها ادامه
مییابد .در آستانه ۶و پس از آن امیدواریم دو کشور
با رایزنیهایی که دارند به همکاریهای بیشــتری
بپردازند.
بهرام قاســمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه
رســانههای ژاپنی مدعی شــدند که نماینده ویژه
نخستوزیر ژاپن در سفر خود به تهران از مقامات
ایرانی خواســته تا درباره آزمایشهــای اخیر کره
شــمالی موضعگیری کنند ولی مقامــات ایرانی از
این کار امتناع کردند و همین مســئله هم موجب
ایجاد موجی از ایران هراسی شده است موضع ایران
درباره آزمایشهای اتمی و هیدروژنی کره شــمالی
چیست؟ گفت :سفر نماینده ویژه نخستوزیر ژاپن
را طی روزهای اخیر به تهران داشتیم .البته قبال در
این سطح ســفرهایی داشتهایم .وزیر امور خارجه و
برخی دیگر از مقامات ما هم به توکیو رفته بودند.
وی با بیان اینکه رفت و آمدها میان دو کشــور
وجود دارد ،اظهار داشت :بحران در شبه جزیره کره
یکی از موضوعات مورد بحــث و رایزنی میان دو
کشور بوده است .اینکه طرف ژاپنی از ایران خواسته
مشخصی داشته ،من اطالعی ندارم و این موضوع
برای من جدید است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه آنچه
در شبه جزیره کره دیده میشود ،شرایط خطرناکی
است ،تصریح کرد :وضعیت اینچنینی در شبه جزیره
کره و مباحثی درخصوص آزمایش بمب هیدروژنی
موجب نگرانی جهانی شده است .آنچه که رسانهها
دربــاره همکاریهای ایران و کره شــمالی مطرح
کردند ،گفتاری نســجنیده و دور از واقعیت اســت.
در این باره هیچ ارتباطی با کره شمالی نداشتهایم.
مواضع ما درخصوص سالح هستهای و تسلیحات
کشتارجمعی مشخص است و جدید نیست.
قاســمی درباره راهبرد جدید آمریکا درخصوص
افغانســتان و ارتباط ایــن موضوع با ســفر وزیر

امورخارجه پاکســتان اظهار داشــت :در این دیدار
درخصوص همه موضوعات مورد عالقه دو کشــور
و مســائل دوجانبه و منطقهای رایزنی خواهد شد
کمااینکه قبــل از آن هم این موضــوع از طریق
کانالهــای دیپلماتیک مورد پیگیــری قرار گرفته
است.
رئیــس مرکز دیپلماســی عمومی و رســانه ای
وزارت امور خارجه در پاســخ به این ســوال که آیا
ایــران با میانمــار رابطه سیاســی دارد ؟ ایران چه
اقداماتی برای کمک به مســلمانان میانمار داشته
است؟خاطرنشــان کرد :ما با میانمار رابطه سیاسی
داریم .البته ســفارتخانه در این کشور نداریم .سفیر
ما در تایلند ،ســفیر اکردیته در میانمار هم است .با
شــدت گرفتن بحران در میانمار سفارتخانه ایران
در تایلند تالشهایــش را برای اعزام یک هیات و
ارسال کمکهای انساندوستانه را شدت بخشیده
است .متاســفانه دولت این کشور چنین مجوزی را
برای ما صادر نکرده است .البته این مسئله منحصر
به ایران نیســت و درخصوص کشورهای دیگر نیز
این گونه بوده است.
قاســمی اضافه کرد :تالشهای ما برای ارسال
میزانی از کمکهای انساندوســتانه به بنگالدش
برای افرادی است که از این فاجعه فرار کردهاند .ما
امیداریم این محموله را به دست این افراد برسانیم.
قاسمی در پاسخ ســوالی درباره مکانیزم بازرسی
از اماکن نظامــی در برجام و اظهارات نیکی هیلی
ابراز داشــت :همه چیز در چارچــوب برجام دیده
شده است .به عبارتی مکانیزم بازرسیها ،نظارت و
دیگر مسائل در برجام تعیین و تکلیف شدهاند .هیچ
کســی نمیتواند براساس تفاسیر خودساخته درباره
ایــن موضوعات اظهارنظر کنــد .آژانس نیز اجازه
نمیدهد دیگران برایش تعییــن و تکلیف کنند و
امیالشان را بر آژانس تحمیل کنند .اظهارات سفیر
آمریکا در سازمان ملل برای رسیدن امیال و اهداف
خود دست به اقداماتی میزند که زحمات بیشتری
بــرای خود به همراه دارد ولــی نتایج کمی در پی
دارد.
قاسمی درباره سیاســتهای نامشخص آمریکا
ق تحریمها
درخصوص تمدید یا عــدم تمدید تعلی 
اظهار داشــت :آمریکا با بدعهدیها و جنگهای
روانی سعی کرده است که ایران را از مزایای برجام
محروم کنــد ولی صد در صد در ایــن باره موفق
نبوده اســت و شــاهد آن توافقات اقتصادی ایران
با کشورهای اروپایی اســت .البته نوسانات آمریکا
درخصوص ایران نیست و شاهد بودیم آمریکا دارای
سیاست مشخص و روشنی درخصوص حوزههای
دیگر هم نیست.
وی درخصوص اظهــارات عــادل الجبیر علیه
ایران ابراز داشــت :وزیر امور خارجه عربستان دچار
خودشیفتگی مجدد شده یا آنکه میخواسته درباره
موضوع دیگری صحبت کند و به اشــتباه نام ایران
را برده است.

محمدرضا خاتمی نایبرئیس مجلس ششم:

شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان نیاز به بازنگری دارد

اگراصالحطلبــان به کابینه یا آقای روحانی انتقادی
نایب رئیس مجلس ششم با بیان این که
این کابینه ،کابینه ایدهآلی نیســت و شاید دارند از این منظر است ،نه این که چرا ما وزیر نشدیم
حتی با همین وضعیت سیاسی ایران میشد و کس دیگری وزیر شده است .نقد اصالحطلبان از این
کابینه بهتری را تشکیل داد ،گفت :تجربه ما منظر است که احساس میکنند ممکن است بعضی از
در انتخابات شوراهای شهر رو روستای اخیر این وزرا نتوانند آن برنامهها و وعدههای آقای روحانی
و انتخابات  7اسفند ،لزوم بازنگری در جبهه را تحقق ببخشند ،کما این که در دور اول هم نتوانستند.
اصالحات و شورای سیاستگذاری را به ما محمد رضا خاتمی در پاســخ به این سوال که برخی
افراد فکر میکنند هزینه اجتماعی انتخاب آقای روحانی
گوشزد میکند.
به گزارش جماران ،محمد رضا خاتمی در خصوص را اصالحطلبان متحمل شــدند اما بهره آن را کسان
تحلیل خود از کابینه پیشنهادی حسن روحانی گفت :ما دیگری بردند؟ نظر شــما درباره این گزاره چیســت؟
شــرایط و آرایش خاص سیاسی ایران را میدانیم و از گفت :فکر نمیکنم شــخص خاصــی بخواهد بهره
جایگاهها اطالع داریم ،بنابراین باید با واقعنگری به این این موضوع را ببرد .به هر حال سیاســت رقابتهای
خاص خودش را دارد .هر کســی هم به میزان توان و
موضوع نگاه کنیم.
وی ادامه داد :طبعا این کابینه ،کابینه ایدهآلی نیست نیروی خود از قدرت بهره میبرد .بخش قابل توجهی
و شــاید حتی با همین وضعیت سیاسی ایران میشد از مجلس با آقای الریجانی است ،این آرایش سیاسی
کابینه بهتری را تشــکیل داد .امــا این همه موضوع کشور را باید در نظر گرفت .وی اضافه کرد :ضمن این
نیست ،مسئله این است که ما باید به گونهای حرکت که ما وقتی آقای الریجانی را با اصولگراهای تندروی
دیگر مقایسه میکنیم احساس میکنیم که میشود با
کنیم که آرمانها و مطالبات مردم تحقق پیدا کند.
نایب رئیس مجلس ششــم با بیان این که ما برای   همدیگر کار کرد چون در حال حاضر مســائلی که در
قضاوت در مورد کابینه آینده باید هنوز منتظر بمانیم ،کشور وجود دارد لزوما مسائل جناحی نیست بلکه بیشتر
اظهار کرد :این که چه کســی وزیر شود یا نه مسئله مشکالت ما مشکالت ملی است.
نایب رئیس مجلس ششم تاکید کرد :به عنوان مثال
مهمی است اما مهمتر از آن موضوع این است که این
در حال حاضر در مســئله مهمــی مانند رفع حصر ما
وزرا چه کار میخواهند کنند.

میبینیم که آقای الریجانی با اصالحطلبها همدلی
و همراهی دارد .بنابراین ،به این جنبهها باید توجه کرد.
وی همچنین در ادامه نظر خود را در مورد عملکرد
شــورای عالی سیاستگذاری و ســاز و کار این شورا
اینگونه بیان کرد :ببینید همه اقداماتی که در این چند
سال اخیر در قالب شورای سیاستگذاری اصالحطلبان
صورت گرفته است در شرایط خاص ،ضرباالجلی و
وضعیت جدید بوده است .به نظر من عملکرد شورای
تگذاری قابل تقدیر است اما این به معنای
عالی سیاس 
بیعیب بودن آن نیست .محمد رضا خاتمی ادامه داد:
تجربهای که ما در انتخابات شوراهای شهر رو روستای
اخیر و کمتر از آن در انتخابات  7اسفند داشتیم ،لزوم یک
بازنگری در جبهه اصالحات و شورای سیاستگذاری را
به ما گوشزد میکند .آیا این تشکیالت برای انتخابات
آینده و ادامه راه اصالحطلبان راهگشا خواهد بود؟ اگر
مناسب است نقاط ضعف آن را برطرف و نقاط قوت را
تقویت کنیم .و اگر هم میبینیم که شرایط جدید به ما
این را حکم میکند که ما باید یک سازماندهی جدید
جبههای داشته باشیم با بهرهگیری از تجربیات گذشته
به آن بپردازیم .وی در پایان گفت :من موافق باز شدن
ت و گو و عمل در ایــن زمینه در میان جناح
بــاب گف 
اصالحطلب هستم هر چند خوشبختانه این گفت و گو
و هماندیشی در حال حاضر در حال انجام است.

متاســفانه در چند دهه گذشــته ،به علت رشد سریع انواع و اقسام توسعهها (آن هم از
نوع ناپایدار و لجامگســیخته) و بهعلت عدم آگاهی مردم و نداشــتن تجربه کافی جهت
اســتفاده صحیح از تکنولوژیهای جدید همچنین هجوم بیرحمانه بعضی از افراد ناآگاه
و ســودجو به محیط زیست و منابع طبیعی ،بیشتر سواحل دریاها ،جنگلها ،رودخانهها،
دشتها ،بیابانها و مناطق کوهســتانی و حتی در مناطق شهری کشورمان ایران ،مورد
تجــاوز و تخریبات جــدی قرار گرفتهاند و در بعضی از این مــوارد تخریبات ،معضالت و
مشکالت زیستمحیطی به حدی جدی است که باعث نابودی بسیاری از اکوسیستمهای
و تنوع گیاهی و جانوری شــده اســت .دیگر برای نجات این مناطق از آسیبهای شدید
زیســتمحیطی هیچ راهی وجود ندارد مگر با هزینههای خیلی ســنگین که نمون ه بارز
آن دریاچه ارومیه و دهها تاالب خشکشــده در کشور میباشند .خوشبختانه در مواردی
مناطق طبیعی و محیط زیســتی در کشــورمان وجــود دارند که میــزان تخریبهای
زیســتمحیطی نزدیک به مرز بحرانی شــدن میباشــد اما اگر مردم و دولتمردان اراده
کنند میتوانند با فعالیتهای زیستمحیطی از این فجایع زیستمحیط جلوگیری کنند.
شــاید در حال حاضر یکی از اساســیترین مشــکالت و معضالت زیســتمحیطی در
فضاهای طبیعی کشــور عزیزمان ایران ،رها کردن زبالهها و پسماندها در طبیعت توسط
بعضی از اســتفادهکنندگان از این مناطق میباشد .برای بعضی ریختن زباله در طبیعت
آنقدر عمل عادیای شــده است که در حال حاضر همه مناطق زیستمحیطی و طبیعی
کشور به انبارهای بزرگ دپوی زباله تبدیل شده است که وجود زبالهها از عمیقترین نقاط
دریا تا باالترین نقاط کوهها کامال به چشم میخورد.
با توجه به تجربه بیش از دو دهه فعالیتهای زیستمحیطی در کشور و به علت استفاده
زیاد مردم ،گردشــگران و مســافران از تفرجگاهها ،مکانهای گردشــگری و حاشیههای
جادهای در فصل بهار و تابســتان و همچنین عدم مراعات نکات زیســتمحیطی توسط
بعضــی از آنان و ریختن زباله در این مکانها؛ متاســفانه مقــدار زیادی زباله بهخصوص
زبالههای پالســتیکی که طول عمر زیادی دارند در این مکانها دپو شده است .از طرفی
طبق تجربه چند ســاله گذشــته فعاالن محیط زیست و با توجه اینکه نیمه دوم شهریور
ماه تقریبا آخرین ایام مســافرتهای تابستانه و گردشــگری ایرانیان میباشد میتوان با
برنامهریزی و مشــارکت دادن مردم عادی توسط سازمانهای مردم نهاد از قبیل فعاالن
محیط زیست و دوستداران میراث فرهنگی و گردشگری و جوامع محلی و شورایاریهای
سراسر کشور و همچنین با مشارکت نهادهای همچون سازمان میراث فرهنگی؛ گردشگری
و صنایع دســتی ،سازمان حفاظت محیط زیســت و وزارت راه و ترابری و شهرسازی در
شــروع جادهها و مکانهای تفرجگاهی و گردشگری و با اهدای کیسه جمع آوری زباله و
گفتگوی چهره به چهره با مسافران و گردشگران ،از آنها خواسته شود ضمن بازگرداندن
زبالههای خود از طبیعت ،همچنین زبالههای رها شده در طبیعت را نیز جمع آوری کنند.
در همین رابطه فعاالن محیط زیست روزهای پنجشنبه و جمعه  16و  17شهریور را روز
پاکســازی تفرجگاهها و مکانهای گردشگری کنار جادهای اعالم کردند و ضمن آموزش
فرهنگ اســتفاده صحیح گردشگران از مناطق طبیعی ،در میان مردم کیسه زباله توزیع
شد و مراسم پاکسازی پارکها از زباله نیز انجام گرفت .در کنار این مراسم در آستارا یاد
و نام ســه تن از جنگلبانان عزیز زندهیاد شهروز شریفیان ،زندهیاد جلیل فرازی مقدم و
زندهیاد موسی حیایی گرامی داشته شد.
خبر
محمد بیراوندی نماینده مجلس شورای اسالمی:

رئیسجمهور وزیر علوم را پس از
تعطیالت مجلس معرفی میکند

به گزارش ایلنا محمد بیرانوندی با اشاره به عدم معرفی وزیر علوم ،تحقیقات
و فناوری در آستانه آغاز ســال تحصیلی جدید ،اعالم کرد :بیشک دانشگاه
بهعنوان یک دستگاه تولید فکر و دســتگاهی که مخاطبان آن بخش اعظمی
از جوانان و نخبگان کشور هســتند ،نباید بالتکلیف بماند اما رئیسجمهوری
در حضور نمایندگان مجلس توضیح داد که تنها ساعتی پیش از معرفی وزرای
پیشــنهادی به مجلس ،گزینه مدنظر برای وزارت علــوم اعالم انصراف داد و
بنابراین امکان معرفی وزیر علوم همراه با دیگر وزرای پیشنهادی میسر نشد.
عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات مجلــس همچنین تصریح کــرد :بعید میدانم
رئیسجمهــوری پس از بازگشــایی مجدد مجلس شــورای اســامی و اتمام تعطیالت
تابستانی درمورد معرفی وزیر پیشنهادی علوم درنگ کند.
وی در پاســخ به ســوالی درباره گزینههای احتمالی تصــدی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری اطالعات تاکید کرد :هماکنون گمانهزنیهایی صورت میگیرد اما به نظر میرسد
عمده دلیل عدم معرفی وزیر علوم ازسوی رئیسجمهوری همین بحث تعطیالت مجلس
و فراغ بال بیش از حد آقای روحانی تا پایان این بازه زمانی باشــد ،و این مســئله عدم
معرفی وزیر علوم احتماال ارتباطی به عدم انتخاب قطعی ازسوی رئیسجمهوری نداشته
باشد و پیشبینی میشود روحانی بالفاصله پس از تعطیالت مجلس ،وزیر علوم را معرفی
کند.
بیرانوندی تصریح کرد :به بیان دیگر رئیسجمهوری احتماال گزینه مناسب برای وزارت
علــوم را انتخاب کرده و باتوجه به تعطیالت مجلس ســعی دارد از حداکثر زمانی که در
اختیار دارد ،برای بررسی بیشتر استفاده کند .نماینده اصالحطلب مردم خرمآباد در پاسخ
به ســوالی درباره احتمال معرفی سرپرست فعلی وزارت علوم بهعنوان وزیر گفت :به هر
حال آقای ضیاء هاشمی سرپرست فعلی نیز یکی از گزینههای وزارت علوم است اما افراد
دیگری نیز مطرح هســتند که بهتر است نامی از کســی نبریم؛ چرا که طرح اسامی این
دوستان در حد گمانهزنی است و شاید بهتر باشد ،با نام بردن از آنها به این گمانهزنیها
قوت و ضعف نبخشیم .وی در واکنش به نارضایتی  ۳۱تشکل دانشجویی معتبر در سراسر
کشــور ،گفت :بگذارید برای پاسخ به این ســوال ابتدا به نمونهای از اقدامات مثبت آقای
هاشــمی اشاره کنم و در ادامه به پاسخ این ســوال بپردازم؛ سرپرست فعلی وزارت علوم
در روزهای اخیر با مجوز شــخصی نســبت به گرهگشایی در مســیر نامنویسی بخشی از
دانشجویان ستارهدار اقدام کرده که تعدادی از این دانشجویان هماکنون مراحل نامنویسی
خود را به انجام رسانده ،تعدادی در حال طی کردن این مراحل هستند و مشکل تعدادی
نیز در روزهای آینده مرتفع خواهد شــد که به نظر میرسد این مسئله ،از جمله مسائل
مدنظر تشکلهای دانشجویی باشد.
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه ۳۱
تشکل متقاضی تشکیل این جلســه ازجمله تشکلهای مهم حامی روحانی در انتخابات
بوده و فارغ از آن ،هدفشــان از برگزاری این جلســه صرفا طرح مطالبه است ،آیا امکان
تشکیل این جلسه در چنین شرایطی نیز وجود ندارد ،گفت :حتما در اسرع وقت به آقای
هاشمی پیشنهاد میکنم در صورت امکان نسبت به تشکیل این جلسه اقدام کند و نکته
مهمتر اینکه آنچه بهعنوان علل عدم برگزاری این جلسه گفتم ،صرفا بر اساس برداشت
شــخصیام بود ،نه اطالع دقیــق از امور .بیراوندی در پایان تصریح کرد :قطعا شــنیدن
فرمایشــات دانشگاهیان برای هر کسی که قرار است مســئول وزارت علوم باشد ،الزم و
ضروری اســت اما نکته حائز اهمیت این است که هر «شنیدنی» نیازمند «پاسخگویی»
است و شــاید برخی پاسخها به مذاق عدهای خوش نیاید و فضا را نامساعدتر از وضعیت
فعلی کند؛ بماند که سرپرست یا وزیر علوم موظف به استماع درخواستهای دانشگاهیان
و عمل به این مطالبات است.

