اجتماعی

شنبه  28اسفند 19 .1395جمادی الثانی  . 1438شماره 19500

ی تخلفات رانندگی بعد از تأیید نهایی به شماره تماس رانندگان
تسنیم -رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت :از تاریخ 23د 
ارسال میشود .مهماندار درباره اصالح اطالعات ،آدرس و شماره تماس مالکان خودرو نیز افزود :مالکان خودروها میتوانند از طریق سایت
راهور  120یا دفاتر پلیس  +10نسبت به اصالح مشخصات خود از جمله آدرس و شماره تماس اقدام کنند.

دریچه

ارسال آنالین پیامک تخلفات
ترافیکی به رانندگان

دفن جنگل و دریا زیر زباله های نوروزی

خبر

طی نوروز ،حجم زباله در استان های شمالی  3برابر افزایش می یابد

دوباره سنجد و سنبل ،دوباره نوروز آمد
نسیم از سمت کوه می وزد و بهار با سبدی از شکوفه و گل از
کوه پایین می آید ،مشتی شکوفه به سمت درختان باغ های
دامنه کوه می پاشد و مشتی به آسمان.سفره هفت سین
روی ایوان خانه باغ پهن شده و مادر بزرگ قرآن می خواند
و اسکناس های تا نخورده را بین کودکان فامیل تقسیم می
کند و گوینده رادیو یا مقلب القلوب واالبصار را می خواند.

...

خواندنی های رسانه ها
نوزادی که با سمبل عشق به دنیا آمد

خال مادرزادی یک کودک به
شدت در رسانه های مختلف
بازتاب داشت" .سینار انگین"
ی��ک ن����وزاد خ���اص ت��رک��ی�های
است .این نوزاد در هنگام تولد
یک خال قرمز قلبی شکل روی
پیشانی اش برای پدر و مادرش به ارمغان آورد .پدر این
نوزاد ادعا کرد زمانی که پرستاران با خال روی سر فرزندش
روبه رو شدند هجوم بردند تا عکس سلفی با آن بیندازند ونام
اورا کودک عشق گذاشتند.

حریصترین شکارچی جهان با ۸۰۰میلیون
تن طعمه در سال

بلعیدن بیش از  800میلیون
تن طعمه در سال عنکبوتها
را ب��ه یکی از حریصترین
شکارچیان ج��ه��ان تبدیل
ک����رده اس����ت .تحقیقات
نشان داده اس��ت ،بسیاری
از قربانیان عنکبو تها را حشرات تشکیل میدهند،
اما بزرگ ترین گونههای عنکبوت در مناطق گرمسیری
گاهی اوقات وعده غذایی خود را از میان مهرهداران مانند
قورباغهها ،مارمولکها ،ماهیها و پستانداران کوچک
انتخاب میکنند.

گ��روه اجتماعی -تاچشم ک��ار می کند دوط��رف جاده
را بیابان گرفته و تا مسافتی طوالنی در اط��راف جاده
پالستیک های فریزر زیادی به چشم می خورد که البه
الی خارها گیر ک��رده است  ،هر از گاهی باد شدیدی
میوزد ،یکی از پالستیک ها از روی زمین بلند می شود
چند بار در هوا می چرخد و در فاصله ای دور دوباره روی
زمین میافتد .سگی که در کنار جاده خوابیده ،با عبور هر
ماشین به وسط خیابان می دود و به سمت ماشین ها پارس
می کند  .گاهی سکوت و یکنواختی بیابان حوصله آدم را
سر می برد ،پایم را روی پدال گاز فشار می دهم ،از آینه
بغل ماشینبهپشتسرنگاهمیکنم،ماشینیبهسگیکه
کنار جاده خوابیده نزدیک می شود و سگ دوباره به وسط
خیابان میدود ،گله ای در همان نزدیکی در حال چریدن
است،بادشدیدیمیوزدچندپالستیکفریزر بههوابلند
میشود و چند متر آن طرف تر روی زمین می افتد .
پیچ رادیو را باز می کنم گوینده اخبار خبری را می خواند:
در ای��ام تعطیالت روزان��ه چندین ه��زار تن زباله در سه
استان شمالی کشور تولید میشود .جنگلها ،حاشیه
رودخانهها و سواحل شمالی کشور سالهاست درایام
تعطیل با انبوهی از زباله روبه رو می شود .بنا به اعالم
عباسعلی نوبخت معاون امور جنگل سازمان جنگل ها،
مراتع و آبخیزداری کشور  ،سهم مازندرانی ها در تولید
زباله روزانه  3150تن ،گیالنی ها 2هزار تن و شهروندان
گلستانی  1100تن است  .وی در این باره می گوید:
این آمارها مربوط به روزهای معمولی سال است اما در
ایام نوروز ،حجم زباله به  3برابر افزایش می یابد .به گفته
وی ریختن زباله در جنگل عالوه بر تهدید درختان ،گونه
های گیاهی و حیات وحش را به شدت تهدید می کند و
همچنین باعث آلودگی آب می شود".هنوز صحبت های
گوینده اخبار تمام نشده که دستی از پنجره ماشینی که
کنار جاده توقف کرده ،بیرون می آید و چند ثانیه بعد یک
نایلون مشکی رنگ زباله روی زمین می افتد ومقداری
پوستپرتقالوچندپاکتوفیلترسیگارکفخیابانپخش
می شود .کمی جلوتر ،روی تابلو سبز رنگ بزرگی نوشته
شده « :به طرف جنگل گلستان».
▪ ▪جنگل زباله ها

هوا به شدت دم کرده است ،تمام سطح آبشار را خزه های
سبزرنگپوشاندهوحوضچهپایینآبشارازآبزاللپرشده
است  .آن طور که محلی ها می گویند این آبشار بلندترین
آبشار خزه ای دنیاست .ب��رای پرسیدن آدرس مناطق
دیدنی علی آباد به سراغ یکی از محلی ها میروم سالم
میکنم ،مهدی که یک نایلون مشکی بزرگ در دستش
دارد و در حال جمع کردن زباله های کنار آبشار است ،
با لبخند جواب سالمم را می دهد ،بعد از کمی صحبت
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،متوجه می شوم از دوستداران طبیعت است که بیشتر
اوق��ات به ص��ورت داوطلبانه زباله های مسیر آبشار را
جمع آوری می کند.از او آدرس نقاط دیدنی علی آباد را
میپرسم ،مهدی با ته لهجه شیرین شمالی و صدای گرفته
اش میگوید«:علی آباد سه تا جنگل معروف داره،یکی
جنگل زرین گل ،یکی دهنه محمد آباد و یکی هم کبود
وال ،به نظر من که اصال سمت جنگل زرین گل نرین،من
خودم به اونجا جنگل زباله ها می گم ،چون اونقدر زباله
بیمارستانی و شهری اونجا تل انبار شده که از بوی تعفن
نمیتونیننفسبکشین».باشنیدناینحرف،ازپرسیدن
آدرس منصرف می شوم و درب��اره زباله هایی که داخل
جنگل ریخته میشود می پرسم ،او لبخند تلخی می زند
وجواب می دهد «:ریختن زباله فقط به جنگل زرین گل
ختم نمی شه ،شما از افراتخته به سمت شهر که بیایی با
تلی از زباله روبه رو می شی  ،در حالی که افرا تخته به خاطر
درخت های" سرخدار" توی دنیا مطرحه ،حاال این جنگل
به خاطر همین آشغاالیی که ریخته می شه داره به صورت
کامل از بین می ره » .بعد از این که صحبت های مهدی
تمام می شود با او خداحافظی می کنم و به راه میافتم
کمی جلوتر ،یک ماهی کوچک داخ��ل پالستیکی که
درمسیر رودخانه افتاده گیر کرده است  .کمی آن طرف تر،
یک نایلون مشکی رنگ از شاخه درختی آویزان شده،زباله
ها همه جا هستند حتی روی تاج آبشار کبود وال  .یک
جمله از حرف های مهدی در ذهنم مرور می شود«.زباله
ها همه جا هستن انگارآدما یه کوه بزرگ زباله رو وسط
جنگل منفجر کردن».
▪ ▪چیزی از ساحل باقی نمانده است

بعد از مدتی رانندگی به شهر ساری می رسم و به سمت
یکی از خیابان های منتهی به دریا می پیچم ،بوی دریا
و هوای شرجی ،قبل از دیدن دریا به رسیدن امیدوارم
می کند ،شیشه ها را پایین می دهم ،ناخودآگاه تصویر
آبی رنگی از دریای پهناور ،پخش شدن موج روی ساحل
و برگشتنش به سمت دری��ا در ذهنم تداعی می شود.
تصویرها مثل یک خاطره شیرین از ذهنم عبور می کند
،دریا کم کم از دور پیدا می شود وتصاویر خیال انگیزی
که ب��رای خ��ودم از آن ساخته ام جایش را به ترافیک و
ماشین های زیادی که دریا را محاصره کرده اند می دهد
ماشین ها آنقدر جلو رفته اند که دیگر جایی از ساحل برای
قدم زدن طوالنی باقی نمانده  ،موج ها کالفه شده اند
و خودشان رابه الستیک ماشین ها می کوبند وبعد زیر
ماشین میان ماسه های ساحل پنهان می شوند .کمی آن
طرف تر بطری های پالستیکی نوشابه و ظرف های یک
بار مصرف روی آب ،شناور مانده و همراه موج ها به صخره
های کنار ساحل کوبیده می شود.

افزایش  20درصدی سفرها
باشگاهخبرنگارانجوان-سردارحمیدیرئیسپلیسراه
راهور ناجا از افزایش 20درصدی سفرها در مقایسه با مدت
مشابه سال گذشته و کشته شدن  50نفر از هموطنان در
تصادفات جاده ای در روزهای25و26اسفند خبر داد.

نرخ بلیت موزهها در نوروز تغییر نمیکند
مدیر کل دفتر موزه های تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی
س��ازم��ان محیط زیست گفت :فعالیت م��وز هه��ا در ایام
نوروز  ،96از ساعت  9صبح آغاز می شود و تا ساعت 19
بعدازظهر ادامه دارد .اصغر مبارکی تصریح کرد :نرخ بلیت
موزه ها در ایام نوروز  96تغییر نمیکند و بر اساس قیمت
گذشته به مبلغ  3هزار تومان است.

تدوین الیحه تازه برای اختصاص  ۳درصد
قراردادهای نفتی به محیط زیست

▪ ▪سمت دریا نمی رویم

به جاده اصلی که می رسم برای جوانی که کنارجاده
ایستاده اس��ت ترمز می زن��م وس��وارم��ی ش��ود .علی که
دانشجوی دکترای دامپزشکی است بعد از کمی صحبت
درباره آلودگی ساحل ،می گوید «:مردم محلی توی ایام
تعطیلی اصال سمت دریا نمی رن ،چون توی این ایام دریا
به شدت شلوغه و از طرفی خیلی زباله توی ساحل ریخته
می شه ،البته اینم باید بگم که همه این زباله ها رو مسافرا
نمی ریزن و حتی من بارها دیدم که یه تعداد مسافر یه
حجم زیاد از زباله ها رو جمع می کنن و می ذارن عقب
ماشینشون با خودشون میارن و توی سطل زباله می ریزن
مثال یه روز یه لندرور حدود ده تا پالستیک بزرگ زباله رو
از توی جنگل جمع کرده بود .البته زحمت های رفتگران
طبیعت رو نباید نادیده گرفت ( .کمی مکث می کند وادامه
می دهد)اگه دوست دارین من می تونم شماره یکی از
مسئوالن این انجمن رو بهتون بدم ».شماره را از علی می
گیرم و چند لحظه بعد ،پرستو ملکی سرپرست انجمن
رفتگران طبیعت استان مازندران است که آن طرف خط
درباره رها کردن زباله در جنگل صحبت می کند  .ملکی
میگوید«:اینروزهازبالههایرهاشدهدرجنگلوساحل
مشکالتزیادیرابرایمردممحلیایجادمیکندکهیکی
از آن ها آلودگی محیطی و شیوع بیماری ها ست و از دیگر
معایب رهاسازی زباله ها در طبیعت موضوع تلف شدن

حیوانات جنگل و حیوانات اهلی بعد از خوردن این زباله
ها ست.ما از مردم بومی و مسافران می خواهیم که وقتی
به طبیعت می آیند زباله هایشان را با خودشان برگردانند.
دوستان ما در انجمن های کوهنوردی یک شعار معروف
دارن��د که "ما تنها چیزی که از طبیعت با خود به خانه
میبریم خاطرات آن است و تنها چیزی که در طبیعت از
خودمان باقی می گذاریم رد پایمان است".
▪ ▪تاریک مثل شب

در مسیر برگشت  ،خبری از جنگل و کوه ها نیست ،
تاریکی همه چیز را در خود فرو برده است .یک تصویر مثل
عکسی که روی دیوار کوبیده شده باشد همه جای ذهنم
پرسه می زند ،زباله ها همه جای خاطراتم هستند.
جادهتاریکاست،ماشینیباچهارسرنشینجوانازپشت
سر ،چراغ می دهد ،سو باال می زند،خط ممتد جاده را
قطع می کند ،سبقت می گیرد ،چند بار وسط جاده ویراژ
میدهد و با همان سرعت به سطل بزرگ زباله ای که کنار
جادهگذاشتهشده،نزدیکمیشود،دستیازپنجرهبیرون
می آید و نایلون مشکی رنگی را به سمت سطل زباله پرتاب
می کند نایلون کمی آن ط��رف تر روی زمین میافتد
،چند غلت می زند و از شیب کنار جاده پایین میغلتد و
در تاریکی شب گم می شود .ماشین با چهار سرنشین
جوانش از پیچ تند جاده با همان سرعت عبور می کند.

مهر -رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد:
یکی از مفاد بسیار مهمی که در الیحه بودجه سال ۱۳۹۶
کشور پیشبینی شده بود ،جبران هزینه خسار تهای
محیط زیستی توسط پیمانکاران و مجریان طرحهای نفتی
بود .این موضوع در بند الحاقی تبصره  ۳الیحه بودجه آمده
بوداماشوراینگهبانرویاینبندایرادیگرفتومتأسفانه
مجلس محترم نیز به هر دلیل به این بند رأی نداد و در مدت
زمان خیلی محدودی که در روزهای پایانی سال بود این
بند بسیار مهم حذف شد .ابتکار ضمن گالیه ازحذف
بندمربوط به اختصاص ۳درصد منافع قراردادهاینفتی
به رفع مشکالت محیط زیستی استانهای نفتخیز گفت:
فور ًا الیحهای در این باره به دولت ارائه میکنیم.

رشد  30درصدی آمار فرزندخواندگی
معاوناموراجتماعیسازمانبهزیستیکشورگفت:درسال
 95بهنسبتسال 94آمارفرزندخواندگیدرکشوررشد30
درصدی داشته است و امیدوار هستیم در سال  96این آمار
رشد بیشتری داشته باشد.مسعودی فرید   با ارائه آماری از
تعدادواگذاریکودکاندراستانتهرانطیسال 95افزود:
در استان تهران  650مورد فرزند خواندگی داشته ایم.

برپایی بزرگترین بازارچه جهان در ایران
ف���ارس -پ��وی��ا محمودیان مدیرکل ص���ادرات معاونت
صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور از برپایی  ۷هزار
غرفه صنایعدستی در نوروز  ۹۶در سراسرکشورو در ۳۱
استان کشور خبر داد.
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