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مالیاتخروجازنخبهها وچینیها همچناندرصیدترال!


با 5کشورکمجمعیتعضوسازمانمللآشناشوید



3.9 M views

ردپایچینیهادرصیدترال
احتماال ً در سالهای اخیر از صید ترال که باعث از بین
رفتن محیط زیست آبزیان میشود زیاد شنید هاید و
تقریبا ً شنیدههایتان عین واقعیت است .البته این نوع
صید ممنوع اعالم شد اما همچنان شاهد آن هستیم .به
تازگی معینالدین سعیدی نماینده چابهار در این باره
گفته« :اسناد متقنی دارم که برخی شرکتهایی که
صید ترال میکنند ،بخش عمدهای از سهامشان متعلق
به چینیهاست ».او اضافه کرده طبق آمارها حداقل ۱۰
شناور گروه کشتیرانی کیش و ...وجود دارند که چینیها
 ۴۹درصد سهام آن ها را در اختیار دارند .کاربران به این
موضوع واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :وقتی همه
می دونن که صید ترال بده باید محکم جلوش وایسن و
جریمه های سنگین براش درنظر بگیرن».
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فوتبالدیدنهمالکچریشد!
باال رفتن قیمت بلیت تماشای مسابقات در ورزشگاه
آزادی بازتاب زیادی داشت .بعد از  22ماه ممنوعیت
حضور تماشاگران در ورزشگاه ها حاال هم که هواداران
تیم ها می توانند به ورزشگاه بروند باید هزینه ای 10
برابر قبل از ممنوعیت ها را بپردازند .پیش از این در
سال  98بلیت ورزشگاه آزادی بین  10تا  15هزار تومان
بود که حاال بین  50تا  100هزار تومان شده است .البته
برخی کاربران از افزایش قیمت سینما هم گالیه داشتند
چون قیمت بلیت سینما هم در عرض همین دو سال دو
برابر شده است .کاربری نوشت« :معموال ما جوونای طبقه
کارگر یکی از خوشی ها و تفریحات مون دیدن بازی توی
استادیوم ها بود که با این قیمت ها همون هم برامون
دست نیافتنی شد ».کاربر دیگری هم نوشت« :بلیت
استادیوم توی همه کشورها قیمت باالیی داره مخصوصا
بازی هایی که یک تیم پرطرفدار داشته باشه».
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گلدزدیرانندهخودرویلوکسازخیابان
ویدئویی که یک راننده سوار بر خودروی الکچری را
در حال دزدیدن گل در خیابان نشان میدهد ،موجب
بهت و حیرت کاربران در فضای مجازی شده است .در
این ویدئو مشاهده میشود که این راننده خودروی
شاسی بلند به همراه سرنشین خودرو در وسط خیابان
از ماشین پیاده شده و تعدادی از گلهای کاشته شده
داخل پیاده رو خیابان را میدزدند .ویدئویی که توسط
دوربین مدار بسته تهیه شده تمام این رویداد را نشان
میدهد .کاربری نوشت« :واقعا چرا بعضیا هر چقدر
پولدارتر میشن حریص تر میشن بابا برو پول بده دو تا
شاخه گل بخر دیگه ».کاربر دیگری نوشت« :چقدر بده
این جوری آدم رسوا بشه چون دیگه آبرویی برای آدم
نمی مونه ».کاربری هم نوشت« :شاید همون لحظه پول
نداشته و به گل نیاز داشته دیگه».

مالیاتگیریازنخبههابرایخروج
راهحل روزنامه ایران ،برای جلوگیری از مهاجرت نخبه ها
واکنش های زیادی را به همراه داشت .روزنامه ایران
نوشته« :اعضای هیئت علمی مراکزی که در امر معرفی
نخبگانبهمراکزداخلیمشغولهستندبایدازمشوقهای
جدی برخوردار باشند و در صورت «بیتفاوتی محسوس و
معنیدار» یا «همکاری نامتعارف» برای انتقال نخبگان به
خارج از کشور هزینه پرداخت کنند ».همچنین در این
یادداشت آمده است« :مشوقهای قبلی نخبگان ،از جمله
معافیت سربازی باید بهشکل کارامدتری بازنگری شود تا
بهعنوان یک مانع برای آغاز بهکار نخبگان تلقی نگردد».
کاربری نوشت« :وقتی شرایط الزم رو برای کار یک نخبه
فراهم می کنی ولی بازهم می خواد بره مگه نباید بخشی از
هزینه هایی که از بیت المال برای پیشرفتش هزینه شده
گرفت؟»کاربردیگرینوشت«:بااینکارهانمیشهنخبهرو
نگهداشتفقطباعثمیشهفکربرگشتهمدیگهنکنه».

کشورتووالوکشوریجزیرهایدر
اقیانوس آرام است که با حدود ده
هزارنفرجمعیتدومینکشوردر
فهرست کوچک ترین کشورهای
جهان از نظر جمعیت قــرار می
گیرد .این جزیره بین هاوایی و استرالیا قرار گرفته و همین
مــوضــوع باعث شــده تــا مسافران زی ــادی بــرای تفریح و
استراحت این کشور کوچک را انتخاب کنند .این کشور
کوچک در سال  ۲۰۰۰به عضویت سازمان ملل متحد
درآمد .تووالو مستعمره انگلستان است.
▪نائورو |  Nauruجمعیت ۱۱۳۴۷ :نفر

لیست کوچک ترین کشورهای
جهان از نظر جمعیت بدون نام
بــــردن از کــشــور جــزیــره ای و
دوردســـت نــائــورو تکمیل نمی
شود .این کشور در اقیانوس آرام
جنوبی قرار گرفته و یکی از دورافتاده ترین کشورهای دنیا
محسوب می شود .به خاطر اضافه وزن مردم این کشور به
چاق ترین کشور جهان هم مشهور است.
▪پاالئو | Palauجمعیت ۲۱۰۹۷ :نفر
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واتیکان ،محل اقامت پاپ ،رهبر
کاتولیک هــای جــهــان و مرکز
کلیسای کاتولیک است و در واقع
یک کشور مستقل به حساب می
آید .واتیکان درست در دل شهر
رم ایتالیا قرار گرفته و به این ترتیب کشوری کوچک در یک
کشور دیگر به حساب می آید! جمعیت این کشور حدود
 ۴۵۱نفراستوبهاینترتیبدرصدرفهرستکوچکترین
کشورهای جهان از نظر جمعیت قرار می گیرد.

2.1 M views

فرودموفقرویسیمبرقولتاژقوی!
ویدئوی فرود یک چترباز روی سیم های برق فشار
قوی که خوشبختانه صدمه ای به او نزد در شبکه
های اجتماعی دست به دست شد .ویدئویی که توسط
شاهدان عینی تهیه شده چگونگی وقوع حادثه را که در
برزیل رخ داده نشان میدهد .در ابتدای این ویدئو
این چترباز در حال پرواز بر فراز دو ساختمان مرتفع
دیده میشود .لحظاتی بعد او به لبه پشت بام یکی از دو
ساختمان برخورد کرده و در ادامه بر اثر شدت جریان
باد به سمت سیمهای برق فشار قوی سقوط میکند.
او در ادامه با عبور از میان سیمهای برق فشار قوی
با شدت زیادی به زمین برخورد میکند .در انتهای
ویدئو صدای بلندی که حاصل برخورد این چترباز به
زمین است ،شنیده میشود .البته این چتر باز برای
این سقوط دچار جراحت در ستون فقرات شده است.

این کشور کوچک در شرق کشور
فیلیپین قــرار گرفته و با توکیو
 ۳۲۰۰کیلومتر فاصله دارد.
جمعیتپاالئوکمیبیشازبیست
و یک هزار نفر است که در بیش از
 ۳۴۰جزیرهکوچکوبزرگزندگیمیکنند.بهعبارتیدیگر
اگر جمعیت این کشور را به طور مساوی بین جزایر تقسیم
کنیددرهرجزیرهتنها ۶۲نفرزندگیمیکنند!
▪سن مارینو | San Marinoجمعیت ۳۳۲۸۵ :نفر

کشور سن مارینو در جنوب اروپا و
در شبه جزیره ایتالیا قرار گرفته و
از بسیاری جهات حائز اهمیت
است .این کشور عالوه بر این که
یکی از کوچک ترین کشورهای
جهان است ،اولین کشور دنیا با حکومت جمهوری هم به
حسابمیآید.درجریانجنگجهانیاولوزمانیکهایتالیا
به کشورهای اتریش و مجارستان اعالم جنگ کرد سن
مارینو بی طرفی خود را حفظ کرد .همین موضوع باعث
ایجاد اختالف هایی بین ایتالیا و سن مارینو شد .

منبعtheculturetrip.com :

بیشاز ۵۰۰هکتارازاراضیخشکشدهتاالبمیانکالهبااقدامجالبگروههایمردمیآبگیریشد،برای
اطالعازچگونگیاحیابهسراغسرپرستگروهپیشنهاددهندهواجراکنندهاینطرحرفتیم

رعیت نواز -این روزها یکی از بحث های مهم جوامع مسئله آب است ،گرم شدن کره زمین و تغییرات اقلیمی طی سالهای اخیر
موجب خشکی و آتش سوزی جنگلها شده است .یکی از عالمت هایی که نشانه مدیریت صحیح آب در هر کشوری به حساب
میآیدوضعیتسالمتومیزانآبتاالبهاست.چونمعموالتخصیصآببهتاالبهاپسازاستفادهشربوصنعتکشاورزی
است ،بنابراین اگر تاالبی پر آب باشد آن کشور مصرف صحیحی از منابع آبی خود داشته که توانسته حقابه تاالب ها را به درستی
تامین کند .در کشور ما 140تاالب ثبت شده وجود دارد که متاسفانه طی سالهای اخیر اکثر آن ها رو به خشکی رفته اند .عالوه
بر تامین نشدن حقابه مناسب آنها ،تصمیمات نادرست و اقدامات غلط موجب تسریع در روند خشکی آنها شده است .برای
مثالالیروبینکردنتاالبها،ساختسدهایغیرمجاز،جمعآورینکردنگونههایغیرمهاجموتغییرکاربریآنهاازدالیل
اصلیخشکشدنآنهانسبتبهحقابهبودهاست،اماروزگذشتهخبرنجاتتاالبمیانکالهمازندرانتوسطمردممنطقهباجمع
کردنآبهایروانخبرخوشحالکنندهایبودکهرسانهایشد.البتهپیشازاینهمتاالبهایچغاخوروگندماندرچهارمحال
و بختیاریتوسطمردماحیاشدهبودبااینحالامروزضمنبررسیراههاییکهمردمبرایاحیایتاالبهابهکاربردهاندبایکیاز
دستاندرکاراناحیایتاالبمیانکالهگفتوگوکردیمکهخواندنشخالیازلطفنیست.

تاالب میانکاله بعد از آبگیری



▪واتیکان | Vaticanجمعیت ۴۵۱ :نفر

احیایمیانکالهابمیدانداریمردم

تاالب میانکاله قبل از آبگیری

سرقت از دریچههای فاضالب در سالهای گذشته هم
مطرح بوده اما حاال با افزایش قیمت این دریچهها معاون
آبفای منطقه  ۳تهران از افزایش سرقت این دریچهها در
شهر تهران خبر میدهد .البته سرقت دریچههای فاضالب
از تبریز تا اهواز و شهرهای دیگر هم گزارش شده است.
متاسفانه نبود این دریچهها امکان آسیب و خطر جانی برای
عابران ،ماشینها و موتورها به همراه دارد .علی موسوی،
معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضالب منطقه  ۳تهران
میگوید« :در شهر تهران طی  ۶ماهه امسال بیش از ۲
هزار و  ۱۰۰مورد سرقت دریچه فلزی صورت گرفته .در
حالی که کل سال  ۲ ،۹۹هزار و  ۸۰۰مورد سرقت دریچه
داشتیم .بنابراین اگر این روند سرقت ادامه داشته
باشد ،تا پایان سال  ۱۴۰۰تعداد سرقتها دو برابر می
شود ».کاربران زیادی در شبکه های اجتماعی از خطراتی
که سرقت این دریچه ها به همراه دارد ،نوشتند.

شاید باورتان نشود اما در همین کره خاکی که زندگی می
کنید کشورهایی وجود دارند که جمعیت آن ها آن قدر کم
است که شاید از تعداد افراد یک طایفه در کشورمان هم
کمتر باشد .البته کشورهای کوچک چند نفره هم داریم
که سازمان ملل آن ها را به رسمیت نمی شناسد اما در این
گزارشمیخواهیمسراغکمجمعیتترینکشورهایجهان
برویم که عضو سازمان ملل هستند .برخی بر این عقیده اند
که یکی از دالیل ایجاد این کشورهای کم جمعیت توسط
قدرت های استعماری استفاده از حق رای آن ها در سازمان
ملل است در ادامه با  5کشور کم جمعیت آشنا شوید.

▪تووالو |  Tuvaluجمعیت ۱۰۶۴۰ :نفر
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خسارتمیلیاردیبهآبفاباسرقتدریچه!

کشورهای یل یل پویت!

▪نجات مردمی تاالب میانکاله

تــاالب بین المللی میانکاله یکی از مهمترین ،بکرترین و
زیباترین جاذبههای طبیعتگردی و گردشگری استان
مازندران و شهرستان بهشهر است که ساالنه تعداد زیادی
گردشگر را بــرای دیــدن پــرنــده هــا در فصل مهاجرت به
این تــاالب می کشاند .با این حال بر اســاس گــزارش های
رسمی محیط زیست و گفته های مدیر کل حفاظت محیط
زیست مازندران در یک دهه گذشته حدود  12هزار هکتار
از وسعت تاالب بین المللی میانکاله کاسته شد به گونه ای
که وسعت تاالب از  ۴۸هزار هکتار در سال  ۲۰۱۱به 36
هزار هکتار در سال  ۲۰۲۱رسیده به عبارت دیگر در هر
سال به طور میانگین حــدود هــزار و  200هکتار از سطح
آبی تاالب کاسته و به سطح خشکی آن افزوده شده است .با
شتاب گیری سطح خشکی تاالب بین المللی میانکاله ناشی
از گرمای هوا و پسروی دریای خزر به تدریج بخشی از اثرات
این مشکالت زیست محیطی خود را نمایان کرد که شامل
انتشار ریزگردها ،تجاوز زمین خواران به حریم تاالب ،آتش
سوزی مکرر در تابستان و پاییز و در  ۲سال اخیر نیز مرگ چند
ده هزار بال از پرندگان مهاجر زمستان گذران بوده است .اما
روز گذشته خبر احیای بخشی از این تاالب توسط مردم در
فضای مجازی بازتاب پیدا کرد .سید محمود هادیان رئیس
اداره محیط زیست بهشهر در گفت و گو با خبرنگار ما مساحت
سطح آبگیری شده را بیش از  500هکتار برآورد کرد و گفت:
«بین  500تا  700هکتار از تاالب با همت مردم و هدایت
آب های سطحی باران به عمق  40سانتی متر آبگیری شده
است ».او این اقدام را که به همت گروه های دوستدار محیط
زیست انجام شده نمونهای از مدیریت زیست بومی توسط
جوامع محلی بر شمرد و گفت« :استفاده از تجربه بومیان هر
منطقه میتواند به احیای بهتر و موثرتر آسیب ها کمک کند».
▪احیای 500هکتار از تاالب با
 500هزار تومان

برای این که از دالیل و کارهای
انجام شده بــرای احیای تاالب
مــیــانــکــالــه تــوســط گـــروه هــای
مردمی بیشتر آگاه شویم به سراغ
حجت االسالم داوری پیشنهاد
دهنده طرح ایجاد خاکریز برای
احیای تــاالب رفتیم .او با بیان
این که وظیفه همسایگان تاالب
ها کمک به احیای تاالب هاست
گفت« :بــا توجه به خشکسالی
چــنــد ســــال اخ ــی ــر در تـــاالب
میانکاله ،تصمیم به کمک برای
احیای تاالب گرفتیم و با استفاده
از ظرفیت مردمی و تجهیزات
سازمان های مختلف به ساخت
یک بند خاکی به طول ۲کیلومتر

و ارتفاع  2.5متر توسط گروه دوستداران طبیعت شهرستان
بهشهر اقــدام کردیم ».داوری با بیان این که با ایجاد این
خاکریز از هدر رفت آبهــای سطحی و بــاران جلوگیری و
مقدار قابل توجهی آب شیرین ذخیره میشود ،گفت« :در
آخرین بازدیدی که روز گذشته داشتیم منطقه ای به وسعت
 3کیلومتر در  18کیلومتر بیش از  40سانت آبگیری شده
که هر هفته حدود  5سانت به ارتفاع آن افزوده می شود».
این دوستدار محیط زیست در ادامــه با بیان این که کار
مردمی در قالب همدلی میتواند گره گشای بسیاری از
این مشکالت شود ،این اقدام را نیز نوعی آتش به اختیار
بودن اعالم کرد و گفت« :همه فعالیتهای این گروه از ابتدا
تا انتها با هماهنگی محیط زیست انجام شده ،البته پیش از
این محیط زیست قصد داشت با پروژه های میلیاردی این
مشکل را حل کند که با استفاده از ظرفیت مردمی فقط
 500هزار تومان برای این کار هزینه شده است ».او معتقد
است با این کار هم میانکاله احیا شده ،هم از تهدید ریزگردها
برای ساکنان شرق مازندران خالص شدیم و هم محل ورود
پرندگان مهاجر آماده برای پذیرایی از این مهمانان اروپایی
شده است .داوری در پایان هم از مردمی که در کنار تاالب
ها زندگی می کنند خواست به کمک مسئوالن بروند تا از
خشکی و تهدیدات خشکی تاالب ها جلوگیری کنند.
▪دیگر تاالب های احیا شده توسط مردم

تاالب چغاخور یکی از تاالبهای ثبت شده در کنوانسیون
رامسر و تاالب گندمان در فهرست ۱۰تاالب برتر پرندهنگری
در دفتر بینالمللی تحقیقات پرندگان آبــزی لندن ثبت
شده است .این دو تاالب در استان چهار محال و بختیاری
قرار دارد و به دلیل کاهش بارندگی مقدار مورد نیاز آب
برای زیست تاالب ها تامین نشده و رو به خشکی بود که در
آخرین روزهای سال آبی سال گذشته یعنی شهریور 1400
با همراهی کشاورزان و اهالی بومی از خشکی نجات پیدا
کردند.محسنحبیبی،معاونفنیمحیطزیستچهارمحال
و بختیاری به همشهری گفت« :طرحهای مطالعاتی برای
احیای تاالب گندمان روی دو سوال متمرکز شد؛ اول منبع
تامین آب و دیگری محل ذخیره آب .معاون فنی حفاظت
محیطزیست استان چهارمحا ل و بختیاری در اینباره
میگوید :با برگزاری جلسات متعدد با جامعه محلی اطراف
تاالب ،آن ها را متقاعد کردیم که با آبگیری تاالب ،چاههای
آب آن ها پرآب میشود .آن ها قبول کردند که حقابههایشان
از چشمههای اطراف را در فصولی که آب مصرف نمیکنند
و همچنین پسا بهای کــشــاورزی را به تــاالب بدهند .با
آموزشهای دفتر آموزش مرکز تحقیقات کشاورزی ،الگوی
مصرف آب و نهادههای کشاورزی تغییر یافت و با حدود ۳
سالهمکاریجامعهمحلی،آببهبدنهتاالبرسید».هومان
خاکپور،فعالمحیطزیستاستانچهارمحالوبختیاریهم
از تاثیر بندهای خاکی احداث شده در منتهای تاالب ها برای
جمع آوری آب های روان بارندگی را در نجات اکوسیستم
تاالبی موثر دانسته است.

