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انتشار بوی خفه کننده گاز در 
عسلویه، نخل تقی و بیدخون

بــوی نامطبــوع گاز 
)میعانــات گازی( در 
عسلویه که طی روزهای 
گذشــته جریان داشت، 
همزمان با ساکن شدن باد 

در شب گذشته به اوج خود رسید تا جایی که خواب 
را از چشم کودکان ســالمندان و بیماران کرونایی 
قرنطینه در منزل گرفت.  یکی از محل های انتشار 
این بوی نامطبوع مخازن میعانات گازی مجاور شهر 
عسلویه است که با توجه به محرز شدن تخلف برای 
محیط زیست تاکنون برخوردی صورت نگرفته و 
کماکان مردم شاهد این بوی خفه کننده هستند.  
سر درد، سوزش چشم و خارش گلو عالئم استشمام 
این بوی نامطبوع  در شهرهای عسلویه، نخل تقی ، و 

بیدخون بوده است.
    

شناسایی باند بزرگ قمار توسط 
سازمان اطالعات سپاه در مشهد

 ســازمان اطالعات 
سپاه، یک باند بزرگ قمار 
را در مشــهد شناسایی و 
متالشی کرد. به گزارش 
ایلنا، ۱۸ گرداننده اصلی 

این باند بزرگ قمار که گردش مالی باالیی معادل 
چند میلیارد داشــت و ۸۰ نفر از مباشــرین که به 
عنوان قمارباز در این باند فعالیت داشتند، دستگیر 
و تحویــل مراجع قضائی شــدند. همچنین از ۱۰ 
مکان استقرار و فعالیت این باند، آالت و ادوات قمار، 
مشروبات الکلی، مواد مخدر، دستگاه های کارتخوان 
فروشــگاهی، رایانه و نیز مقادیری مهمات جنگی 

کشف و ضبط شد.
    

 پذیرش8000 معتاد متجاهر
در فشافویه به زودی

حمیدرضا گودرزی، معاون امنیتی و انتظامی 
استاندار تهران به ایسنا گفت: با توجه به تفاهم نامه 

مشترک ســتاد مبارزه با 
مواد مخدر استان تهران و 
سازمان زندان های استان 
در مــورد پذیرش۸۰۰۰ 
معتاد متجاهــر در مرکز 

فشافویه، توافقات الزم انجام شده و این مهم به زودی 
محقق خواهد شد.

    
 اتمام امتحانات مدارس 
تا قبل از برگزاری انتخابات

جــی  حا محســن 
میرزایی، وزیــر آموزش 
و پــرورش اعــالم کرد: 
بر اســاس پیش بینی ها 
و هماهنگی هایــی که به 

عمل آوردیم قرار ما این است که امتحانات را بعد از 
عید فطر یعنی از ۲۷ اردیهشــت آغاز کنیم. تالش 
می کنیم امتحانات حداکثر تا قبل از ۲۸ خرداد که 

زمان برگزاری انتخابات است به پایان رسیده باشد.
    

 بازداشت مرزبان ترک 
به دلیل شکنجه کولبر ایرانی

کیــه  تر ن  ا و ر  د
پرونــده ای علیــه چند 
مرزبان به اتهام شــکنجه 
منجر به مرگ یک کولبر 
کرد ایرانی تشکیل شده 

است. کولبر کشته شده، حسن کچالنلو ۴۳ ساله و 
پدر ۳ فرزند بود که همراه با بهنام صمدی ۱۷ساله از 
چالدران خوی وارد ترکیه شده و دستگیر شدند. به 
گفته بهنام صمدی که تحویل نیروهای مرزی ایران 
شده است آنها پس از دستگیری مورد شکنجه شدید 
و آزار جسمی و جنســی قرار گرفته اند. سخنگوی 
وزارت امــور خارجه ایران اعالم کــرد که تیم های 
مرزبانی دو کشور در حال بررسی این موضوع هستند.

    
 دستگیری ۱۳شکارچی متخلف 

در اصفهان
۱۳ متخلف شکار و صید طی یک ماه گذشته در 
زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده استان اصفهان 
شناسایی و دستگیر شــدند. مرتضی جمشیدیان 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گفت: از این متخلفان یک قبضه سالح مجاز گلوله 
زنی و ۴ سالح غیرمجاز شامل ۲ قبضه ساچمه زنی و 
۲ قبضه گلوله زنی و سایر ادوات شکار و صید کشف 
و ضبط شد. استان اصفهان دارای یک اثر طبیعی 
ملی، ســه پارک ملی، پنج پناهگاه حیات وحش، 
چهار منطقه حفاظت شده، ۱۱ منطقه شکار ممنوع 

و یک تاالب بین المللی است.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

روز جهانی »زمیــن پاک« در حالی 
سپری شــد که کشــور با چالش های 
زیست محیطی زیادی چون؛ آلودگی 
هوا، کمبود و آلودگی منابع آب، تغییر 
اقلیم، آلودگی های نفتی، جنگل زدایی، 
فرسایش خاک، انقراض زیستی و... دست 
و پنجه نرم می کند. چالش  هایی که به نظر 
می رسد امسال با شروع زودهنگام گرمای 
هوا، در پس بحران بزرگتری به نام »کم 

آبی شدید« قرار خواهد گرفت. 
در حالی که برخــی معتقدند برای 
کاهش آسیب ناشــی از این وضعیت، 
نیازمند تغییر رویکردهای دولت، وزارت 
نیرو و سازمان محیط زیست هستیم، 
دیروز هادی بیگی نــژاد، عضو هیئت 
رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی از اعالم وصول طرح تشکیل 
وزارتخانه های »انرژی« و »آب و محیط 
زیست« در جلسه علنی مجلس خبر داد 
و گفت: »با این طرح، حوزه آب زیر نظر 
وزارتخانه آب و محیط زیست قرار گرفته 
و حوزه برق آن نیز زیر نظر وزارت انرژی 
خواهد رفت«. ادغام  ها و جداسازی  هایی 
که به اعتقاد گروهــی از فعاالن محیط 
زیست نه تنها راهی برای مقابله با بحران 
زیســت محیطی و کم آبی و انرژی در 
کشور نیست، که خود می تواند به بحران 
دیگری دامن زند. بحرانی که می تواند 
نتیجه عریض و طویل و ناکارآمد و حتی 

فاسدتر شدن ساختار دولتی ای باشد که 
زمینه  های صدمه هر چه بیشتر به محیط 

زیست، در آن فراهم است.
گو اینکه هدف اصلی این طرح به گفته 
این نماینده مجلس نه دغدغه های زیست 
محیطی که کمک به شفافیت و انسجام 
حوزه نفت و کاهش هزینه  های اقتصادی 

عنوان شده است.
 تالش  ها برای تاسیس وزارتخانه 

محیط زیست
تقریبا ۴۰ سال اســت که تاسیس 
وزارتخانه محیط زیست و منابع طبیعی 
به اشکال مختلف مطرح شده است. اما 
فعالیت  های این بخش زیر نظر سازمان 
محیط زیســت، وزارت جهاد و وزارت 
نیرو مدیریت می شــود. پراکندگی که 
به گفته بسیاری سبب شده تا هر طرح 
توسعه ای با بیشــترین آسیب به منابع 

طبیعی پیش رود.
با هــدف مقابلــه با این مشــکل، 
شهریور ســال گذشــته، فراکسیون 
محیط  زیست مجلس شورای اسالمی 
پیشنهاد ایجاد وزارت منابع طبیعی و 
محیط زیست را داد. طرحی که بر اساس 
آن سازمان جنگل ها و سازمان حفاظت 
محیط زیست با هم ادغام و یک وزارتخانه 
تشکیل می دادند. طرحی که قصد داشت 
تا سازمان جنگل ها را از ید قدرت وزارت 
جهاد و کشــاورزی خارج و از تخریب 
هر روزه آن به بهانه توســعه کشاورزی 
جلوگیری کند. هر چند این طرح راه به 
جایی نبرد تا اینکه روز گذشته خبر طرح 
دیگر مطرح شد. طرحی که یک بار هم 
در آذر ماه ســال 9۷ در مجلس مطرح 

شده بود و به دلیل انتقادات فراوان به آن 
کنار گذاشته شد. در حالی که به ادعای 
برخی از فعاالن محیط زیست در چهار 
ســال دوم دولت تدبیر و امید، سازمان 
حفاظت محیط زیست در قامت وکیل 
مدافــع طرح های سدســازی و انتقال 
آب بین حوضه ای و ســازمان جنگل ها 
نیز با چشــم پوشــی از حقوق و شرح 
وظایف قانونی خود در خصوص صیانت 
از عرصه های طبیعی کشور، در بسیاری 
از موارد به ماشین امضایی برای صدور 
موافقت نامه های طرح های عمرانی ظاهر 
شــده، طرحی با عنوان تشکیل وزارت 
»آب و محیط زیست« نه با هدف کمک 
به محیط زیست که با صالحدید وزارت 
نیرو و با هدف افزایش توان این وزارتخانه 
برای دست اندازی هر چه بیشتر به منابع 

محیط زیست کلید خورد.
واگذاری تاالب  ها به وزارت نیرو

شــاید هنوز هم در خاطرتان باشد. 
اسفند ماه سال گذشته خبر درخواست 
برای واگذاری ۴۲ تاالب کشور به وزارت 

نیرو خبرساز شد.
این در حالی بود که پیشتر اعالم شده 
بود که ســند تاالب انزلی به  وزارت نیرو 
منتقل شده است. در حالی که به گفته 
فعاالن محیط زیست این وزارت خانه با 
سیاست  های مختلف ناکارآمد خود در 
حوزه مدیریت آب و تامین انرژی، متهم 
اصلی در وضعیت وخیم فعلی تاالب  های 
کشور است، حال صدای واگذاری مابقی 
محیط زیست کشــور به این مجموعه 
نیز زنگ  های خطر را بار دیگر به صدا در 

آورده است. 

 هدف از طرح تشکیل وزارت آب و 
محیط زیست چیست؟

براساس طرح تشکیل وزارتخانه های 
»انرژی« و »آب و محیط زیست«، که سه 
سال پیش طرح و به دلیل انتقادات کنار 
گذاشته شد قرار بر این بود که »بخش 
برق وزارت نیــرو در وزارت نفت ادغام و 
وزارت انرژی تشــکیل شود. همچنین 
امور پتروشــیمی از وزارت نفت منتزع 
و بــه وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
منتقل شود. به عالوه سازمان حفاظت 
محیط زیســت به وزارت نیرو منتقل و 
وزارت نیرو به وزارت آب و محیط زیست 
تغییر نام دهــد. همچنین ســازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشــور و 
سازمان هواشناسی کشور نیز به وزارت 

آب و محیط زیست منتقل شوند«.
در حالی که بســیاری معتقد بودند 
تشــکیل وزارت انرژی، اقدامی موثر و 
ضروری برای ایجاد متولی مشــخص 
در سیاست های انرژی کشور و تقویت 
وزارت نفت با ادغام بخــش برق در آن 
است، خیلی از کارشناسان هم تشکیل 

وزارت آب و محیط زیســت را به دلیل 
خلط امور حاکمیتــیـ  نظارتی و امور 
تصدی گــریـ  اجرایــی و ایجاد تضاد 
منافع و ماموریت های غیرهمسو در یک 

دستگاه به صالح کشور می دانند.
خلط امور حاکمیتی و امور 

تصدی گري
در همان زمــان مرکز پژوهش های 
مجلس در این خصوص به چندین نقطه 
ضعف و چالش تشکیل وزارتخانه  آب و 
محیط زیست پرداخت بود که از آن جمله 
می توان به موضوع خلط امور حاکمیتی 
و تصدی گری بود. در این گزارش آمده 
بود: »ضرورت تفکیک وظایف حاکمیتی 
و تصدی گري از موضوعاتی اســت که 
در قوانین و ضوابط مختلف مورد تاکید 
قرار گرفته اســت. اما با توجه به ماهیت 
متفاوت، وظایف سازمان ها و نهادهاي 
موضوع این ادغام، تشــکیل وزارتخانه 
آب و محیط زیست از این منظر، مغایر 
سیاست هاي کالن کشــور خواهد بود. 
وظایف سازمان حفاظت محیط زیست 
کامال حاکمیتی بوده و بــر حفاظت و 
احیاي منابع طبیعی تاکیــد دارد، در 
حالی که وظایف وزارت نیرو و سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداري اغلب جنبه 
تصدی گري داشته و یک نهاد بهره بردار 
به شمار می آید که بر استفاده حداکثري 
از منابع تاکیــد دارد. از این منظر عدم 
هماهنگی در وظایف این ســازمان ها و 

دستگاه ها دیده می شود«.
شرایط شکننده و تغییرات 

زیست محیطی
در حالی کــه به گفته بســیاری از 
کارشناســان این روزها وضعیت منابع 
آب و همچنین محیط زیســت و منابع 
طبیعی در کشور با بحران هاي عدیده اي 
مواجه اســت و وضعیــت اقتصادي، 
سیاســی و اجتماعی حاکم بر کشــور 
نیز با چالش  های فراوانی روبروست به 
نظر می رسد هرگونه تغییر شتاب زده 
در ســاختار این بخش هاي زیربنایی و 
مهم می تواند منجر به عقب ماندگی از 
برنامه ها و ایجاد تنش هاي بیشــتر در 
وضعیت آب و محیط زیست کشور شود.

یاسر محمدیان، کارشناس محیط 
زیست در این باره می گوید: »از آنجایی 
که حیطه وظایف بخش آب وزارت نیرو 
که اغلب شامل امور تصدی گري است و 
وظیفه استحصال و تامین حداکثري آب 
براي سایر بخش ها از جمله کشاورزي، 
شــرب، صنعت و غیره به عهــده دارد، 
سازمان حفاظت محیط زیست با وظایف 

و ماموریت هاي حاکمیتی، و همچنین 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري 
کشور اغلب با وظایف تصدی گري، ادغام 
این بخش ها و گنجاندن آنها در قالب یک 
وزارتخانه با توجه به ماموریت ها و وظایف 
متفاوت آنها منجر به ایجاد تضاد منافع در 
بخش هاي مختلف آن وزارتخانه خواهد 
شد، زیرا قطعا بخش هایی از این وزارتخانه 
از نقطه نظر اهداف با یکدیگر مغایرتهاي 

اساسی خواهند داشت«.
او با اشاره به اینکه بخش آب وزارت 
نیرو در ایــن ادغام محور قــرار خواهد 
گرفت، گفــت: »ادغام این ســازمان با 
بخش آب وزارت نیرو و با توجه به این که 
تنها یکی از بخش هاي سازمان حفاظت 
محیط زیســت مربوط به موضوع آب 
اســت و همچنین نظر به محور بودن 
موضوع آب در تشکیل وزارتخانه آب و 
محیط زیست، این ادغام می تواند منجر 
به حاشیه رفتن سایر بخش هاي مربوط 
به محیط زیست شود. عدم توجه کافی به 
سایر بخش هاي سازمان هاي موضوع این 
ادغام می تواند شامل سازمان جنگل ها، 

مراتع و آبخیزداري کشور نیز شود.
*مغایرت با سیاست چابک سازی

هر چند سال هاست دولت سخن از 
کوچک سازی و چابک سازی ساختار 
دولتی را مطرح می کنــد، اما در عمل 
آنچه رخ می دهد، بزرگتر شده هر روزه 
بدنه دولت است. در این باره محمدیان 
می گوید: »متاسفانه به جای توجه بیشتر 
به ســازمان  های مردم نهــاد در حوزه 
محیط زیست شاهدیم که این نهاد  های 
مردمی هر روز کوچکتر شده و در عوض 
ادغام  ها و عریض شــدن  های سازمانی 
و دولتی را شــاهد هســتیم«.  عریض 
شــدن  هایی که نه تنها قــوای نظارتی 
محیط زیست را قوی نمی کند که باعث 
می شود بودجه  های این بخش  ها به جای 
هزینه برای محافظت از طبیعت صرف 

حقوق پرسنل اداری شود.

طرح تشکیل وزارتخانه های »انرژی« و »آب و محیط زیست« در مجلس اعالم وصول شد؛

 بیم عریض و طویل تر شدن دولت در یک حوزه خطیر 

خبر

در حالی که بنابر اعالم دیروز وزارت بهداشت، 
۳۸۰ بیمار کووید۱9 طی ۲۴ ساعت اخیر جان 
خود را از دست دادند که محدودیت های کرونایی 

در بسیاری از شهرهای کشور تمدید شد.
بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت، در حال حاضر ۳۰۱ شهر کشور 
در وضعیت قرمز، 9۵ شهر در وضعیت نارنجی، 
۴۵ شــهر در وضعیت زرد و ۷ شهر در وضعیت 

آبی قرار دارند.
دیروز همچنین رئیس اتاق اصناف تهران با 
بیان اینکه تعطیلی بــازار بزرگ تهران و اصناف 
گروه های شغلی دو، سه و چهار تمدید شده است، 
گفت: اصناف نامبرده از شــنبه ۴ اردیبهشت تا 

جمعه ۱۰ اردیبهشت ماه اجازه فعالیت ندارند.
وضعیتی که نه تنها در تهــران که در ۳۰۰ 
شهر دیگر کشور که با وضعیت قرمز شیوع کرونا 
روبرو هستند هم الزم االجراست. هر چند به نظر 
می رسد این محدودیت ها چندان از سوی برخی 

از اصناف جدی گرفته نمی شود.
با این حال دبیر قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا 
از برخورد با متخلفان عدم اجرای پروتکل ها گفته 
است. او، با اشاره به ضرورت استمرار و تقویت روند 
تشدید بازرســی ها در هفته های اخیر، آخرین 
اقدامات مربوط به تشــدید بازرسی ها را اعالم 
کرد و گفت: در بازه زمانــی ۱۸ تا ۲۵ فروردین 

ماه ۱۴۰۰، از کل مراکز تهیــه، توزیع و عرضه و 
فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای 
کارگاهی، بیش از ۸ درصــد )معادل ۲۸9۲۰۵ 
واحد(، مورد بازرسی واقع شده اند و در نتیجه این 
بازرسی ها؛ ۳۸9۰۸ مورد منجر به دادن تذکر یا 
معرفی به مراجع قضایی شده و برای ۴۴۱۶ مورد 

نیز پلمب صورت پذیرفته است.
* اعالم جدیدترین رتبه بندی استان ها 

دیروز همچنین دبیر قرارگاه عملیاتی مبارزه 
با کرونا، رتبــه بندی آخریــن وضعیت رعایت 
پروتکل های بهداشتی در ســطح استان های 
کشور در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۰، 

را اعالم کرد.
بابک دین پرســت، معاون توسعه منطقه ای 
وزیر کشور و دبیر قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا، 
با اشاره به ارائه گزارش وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی از وضعیت رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در سراسر کشــور، در سیزدهمین 
جلســه قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا، میانگین رعایــت پروتکل های 
بهداشتی در سراسر کشور، در بازه زمانی ۱۸ تا 
۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۰، را معــادل ۵۸ درصد 

اعالم کرد.
دین پرســت با یادآوری اینکه، سطح مورد 
انتظار رعایت پروتکل های بهداشتی در سراسر 

کشور برای مهار بیماری و خروج از موج چهارم، 
حداقل 9۰ درصد می باشــد، خاطر نشان کرد: 
وضعیت و درصد رعایت پروتکل های بهداشتی 
درمراکز ورزشی، تاالرهای پذیرایی، رعایت تهویه 
مناسب در اماکن عمومی،درصد موارد استفاده از 
ماسک در اماکن عمومی و رعایت پروتکل های 
فاصله گذاری در اماکن عمومی از شاخص های 
اصلــی در ارزیابی میزان رعایــت پروتکل های 

بهداشتی است.
دبیر قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا، ایالم و 
سیستان و بلوچستان را دو استانی بر شمرد که در 
دوره زمانی ۱۸ تا ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۰، رعایت 
پروتکل های بهداشتی درسطح آنها بین ۲۸ تا ۳۲ 

درصد بوده است.
وی همچنین گروه استان هایی که در همین 
بازه زمانی، رعایت پروتکل های بهداشــتی در 
سطح آنها بین ۳۳ تا ۵۵ درصد بوده است را شامل 
آذربایجان غربی، البــرز، اردبیل، چهارمحال و 
بختیاری، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، 
گلستان، مرکزی، مازندران و همدان، اعالم کرد.

معاون توســعه منطقــه ای وزیر کشــور، 
آذربایجان شــرقی، اصفهان، بوشهر، خراسان 
شمالی، خراســان جنوبی، خراســان رضوی، 
خوزستان، قم، فارس، کرمان، لرستان، کرمانشاه، 
کردستان و هرمزگان را استان هایی دانست که 

در این مدت، رعایت پروتکل های بهداشتی در 
سطح آنها بین ۵۶ تا ۶۵ درصد بوده است.

دین پرســت همچنیــن اســتان هایی که 
رعایت های بهداشتی در سطح آنها از ۱۸ تا ۲۵ 
فروردین ماه ۱۴۰۰، بیــن ۶۶ تا ۷۶ درصد بوده 
است را شــامل زنجان، تهران، ســمنان و یزد، 

معرفی کرد.
آمار تجمیعی واکسیناسیون کرونا 

در میانه این محدودیت ها و شیوع گسترده 
کرونا در کشور، دیروز ســخنگوی سازمان غذا 
و دارو آمار تجمیعی واکسیناســیون کرونا در 
ایران از ابتــدا تا دیروز ۳ اردیبهشــت ۱۴۰۰ را 

تشریح کرد.
کیانوش جهانپورگفت: براین اساس تاکنون 
در نوبت اول ۲۷۰ هزار و ۵۶۷ ُدز و در نوبت دوم 
۱۴۳ هزار و ۵۵۰ ُدز واکسن اسپوتنیک تزریق 

شده اســت. وی افزود: واکسن سینوفارم چین 
تا کنون در نوبت اول به ۸۱ هزار و 9۱۴ نفر و در 
نوبت دوم ۷ هزار و ۵۰۶ نفر و واکسن کوواکسین 
بهارات در نوبت اول به ۵۶ هزار و ۶۷ نفر و در نوبت 

دوم به ۳۶۴۴ نفر تزریق شده است.
بر اســاس اعالم وبدا، رییس مرکــز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت با اشاره 
به تزریق ۱۵۵ هزار و ۲۶۲ ُدز واکسن آسترازنکا 
در نوبت اول، گفت: تا امروز در مجموع ۵۶۳ هزار 
و ۸۱۰ ُدز در نوبت اول و ۱۵۴ هزار و ۷۰۰ ُدز در 
نوبت دوم و در مجموع ۷۱۸ هزار و ۵۱۰ ُدز از انواع 

واکسن در سراسر کشور تزریق شده است.
این در حالی اســت که گزارش هــا از بهره 
بــرداری از واکســن ســاخت داخــل و آغاز 
واکسیناســیون گســترده در آخرین روزهای 

خرداد ماه حکایت دارد.

ادامه محدودیت ها برای گروه های شغلی دو، سه و چهار

وعده واکسیناسیون عمومی در روزهای پایانی بهار

بسیاری از کارشناسان 
تشکیل وزارت آب و 

محیط زیست را به دلیل 
خلط امور حاکمیتیـ  

نظارتی و امور تصدی گریـ  
اجرایی و ایجاد تضاد منافع 
و ماموریت های غیرهمسو 

در یك دستگاه دانسته و به 
صالح کشور نمی دانند

در طرح تشکیل 
وزارتخانه های »انرژی« 
و »آب و محیط زیست«، 

حوزه آب زیر نظر وزارتخانه 
آب و محیط زیست قرار 

گرفته و حوزه برق آن 
نیز زیر نظر وزارت انرژی 

خواهد رفت«
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