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سریالبگومگویتریبونیدردولتوخفتگیریبااسید!


3.9 M views

با این که دولت در روزهای پایانی خود به سر می برد اما
هنوز ناهماهنگی در آن موج می زند و به جای حل مشکل
در جلسات ،مسئوالن به دنبال انتقاد و رفع مشکالت در
تریبون ها هستند .همین چند روز پیش بود که رئیس
دفتر رئیس جمهور به شدت از اظهارات وزیر بهداشت
انتقاد کرد و به تازگی هم رئیس بانک مرکزی به اظهارات
رئیس سازمان بودجه که گفته بود بانک مرکزی به دولت
بدهکار است ،حمله کرد .اما کاربران فضای مجازی به این
ناهماهنگیهااعتراضداشتند.کاربرینوشت«:یکیبه
ایندولتمردهابگهتورموگرونیروکهنمیتونیدکنترل
کنید .الاقل یه کنترلی روی رفتارتون داشته باشید
تااین چندماه باقی مانده توی کابینه این جوری گیس و
گیس کشی راه نیفته!» کاربری هم نوشت« :مثل این
که وزرا اعتقادی به تلفن و نامه و صحبت توی جلسات
ندارن و تا دوربین می بینن یادشون میاد دو تا متلک به
وزیر دیگه بندازن».



ایرانزیبا

اینتصویر
زیباییکه
میبینید
متعلقبه
دریاچه«اوان»
قزوینه،
امیدواریم
بانگهداری
ومراقبتاز
محیطزیست
ازاینمناظر
زیبابیشتر
ببینیم



سریالبگومگویتریبونیدردولت

تصاویر پربازدید فضای مجازی

3.1 M views

درخواستورودمدعیالعمومبهماجرایسرقت
واکسنکرونایپاکبانها

«اعضای شورای شهر و شهرداری آبادان سهمیه واکس 
ن
پاکبانان را دزدیدند ».خبری که روز گذشته در فضای
مجازی خشم بسیاری از کاربران را به همراه داشت.
سلمانزادهرئیس دانشکده علوم پزشکیآبادان باتایید
این خبر گفته« :متاسفانه تعدادی از مدیران شهرداری و
اعضای شورای شهر آبادان ،اسم خود را در این فهرست
قرار دادند ».کاربری نوشت« :واقعا باید با این مسئوالنی
که سهمیه نیروهاشون رو به سرقت بردن به شدت
برخوردبشه».کاربردیگرینوشت«:دلیلاینکهمیگیم
باید روند واکسن شفاف بشه همینه که مشخص بشه
کجا و چه نهادی واکسن نیروهاش یا جای دیگه رو به یغما
برده».کاربر دیگری نوشت«:این مورد از اون مواردیه
که مدعی العموم باید وارد بشه و با متخلفین برخورد
کنه».کاربری هم نوشت«:وای بر این شورای شهر و
شهرداری که حق پاکبان ها رو می دزده !»

دوچرخه سواری در مسیر!

هند؛



2.8 M views

خفتگیریبااسید!
تصاویری از خودروهای گران قیمتی که با اسید رنگ آن
ها از بین رفته ،در شبکه های اجتماعی دست به دست و
شکل جدیدی از خفت گیری نمایان شد .در شرح یکی از
اینتصاویرآمده«:بهتازگیمدشدهکهبعضیازموتوری
ها میرن کنار ماشین های لوکس میگن اسید داریم ،می
خرید؟ اگه بگید بله که شانس آوردید و هر چقدر قیمت
بدن باید پرداخت کنید و اال همون اسید رو می ریزن
روی ماشین و فرار می کنن ».هر چند خسارتی که این
افراد به خودروهامی زنند ،بر اساس نوع ماشین متفاوت
است اما گفته می شود بین 50تا 100میلیون این اسید
پاشی برای صاحب خودرو هزینه خواهد داشت .کاربری
نوشت« :این مد جدید نیست ،چند سال پیش هم این
جور خفت گیری راه افتاده بود که به خاطر برخورد قاطع
پلیس زود جمع شد».



3.4 M views

تاریختلخدریاچهارومیه
گوگل ارث ،برای نشان دادن پیامد تغییرات اقلیمی زمین
بر الیههای یخ بندان ،سواحل و سایر نقاط جهان مجموعه
ویدئوهای جدیدی را به خدمات خود افزوده که حاصل
جمعآوری و ویراستاری تصاویر ماهوارهای چهار دهه
اخیر است .برخی از کاربران با استفاده از همین قابلیت
وضعیت دریاچه ارومیه را در  37سال رصد کرده اند که
نشان می دهد دریاچه در مقایسه با دو دهه پیش به چه
میزان تخریب و خشک شده است .البته پیش از این هم
«اسماعیل کهرم» ،کارشناس محیط زیست کشور گفته
بود«دریاچه ارومیه احیا نشده و خطر خشک شدنش
وجود دارد ».کاربران به این تصاویر واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :واقعا برای دریاچه ارومیه که روزگاری
یکی از جاذبه های ارومیه بود ،باید نگران بود چون خشک
شدنش عوارض زیست محیطی زیادی به همراه داره».
کاربری هم نوشت« :مگه دولت ادعا نمی کرد که این
دریاچه رو احیا کرده ،پس چی شد؟»

2.4 M views

تصویری از یک گلدان با قابلیت روشنایی به قیمت 32
میلیون تومان خیلی زود واکنش کاربران را به همراه
داشت .بسیاری از کاربران به اختالف طبقاتی موجود
در جامعه معترض بودند .کاربری نوشت« :بعضیا نون
واسه خوردن ندارن ،بعضیا گلدون ۳۲میلیون تومنی تو
خونشونمیذارن!»کاربر دیگری نوشت«:کسیباآدمایی
که از راه حالل پول در میارن و مالیات پرداخت می کنن
مشکل نداره ولی آدم حرصش می گیره از اونایی که پول
ملت رو باال می کشن و این جوری به فنا میدن ».کاربری
همنوشت«:بایدسازمانهاینظارتیسوابقمالیآدمایی
رو که الکچری زندگی می کنن بررسی کنن و ببینن آیا اینا
مالیات میدن یا نه؟ پول مالیاتی که باید به بیت المال
بدن رو خرج عیاشی هاشون می کنن ».کاربر دیگری هم
نوشت« :هرچی قیمت ها باالتر میره این شکاف طبقاتی
بیشتروبیشترمیشه».

2.1 M views

روزییکمیلیونبرایهمراهیسارقان
چهل و سومین مرحله از طرح «رعد» ۲۴فروردین با حضور
رئیس پلیس تهران در مرکز پلیس پیشگیری پایتخت
برگزار شد و در این طرح  ۸۶۴سارق ،زورگیر ،مالخر و
قاچاقچی دستگیر شدند که یکی از آن ها مورد توجه
کاربران فضای مجازی قرار گرفت .در میان این خالفکارها،
فردی حضور داشت که گفته می شود به دلیل حرفه ای
بودنش در موتور سواری روزانه یک میلیون تومان از
سارقانمیگرفتهتاآنهارا درموبایلقاپیهمراهیکند.
البته روز چهارم دستگیر شد .کاربری نوشت« :هر چقدر
هم ادعا داشته باشی باید بدونی آخر خالف سر و کارش با
قانونه ».کاربر دیگری نوشت« :باید قانون در برابر موبایل
قاپ ها که ممکنه جون مردم رو به خطر بندازن اون قدر
محکم و بازدارنده باشه که این خالفکارها بعد از آزادی
دوباره جرئت کار خالف نداشته باشن».

رای 2نفر

هرتختب

وضعیتکرونا
تویهندبه
حدیرسیده
کههرتخترو
بهدوتابیمار
اختصاص
دادن،بارعایت
کردنپروتکل
هاوماسکزدن
نذاریدبهاون جا
برسیم

ویدئویقطعکردنتعدادقابلتوجهیدرختمیوهدرباغیککشاورزسنندجیدلهرکسیرابهدرد
میآورد.قانونبرایحمایتازدرختهاچهمیگویدوتجربههایجهانیچیست؟

ناصری-امروزمیخواهیمازمهمترینوشایدزیباترینخلقتهایپروردگاربنویسیمکهتضمینکنندههوایپاکهمهستند.بله
درستحدسزدید،موضوعگزارشامروزمادرختانهستندکهباتولیداکسیژنازآلودگیهوامیکاهندوباعثسالمتجسمو
روحمامیشوندبهطوریکهبراساستحقیقاتپژوهشگران،افرادیکهدرفضاهایسبز،پردرختوسالمزندگیمیکنند،نسبت
به افرادی که در محیط های آلوده و پرتراکم سکونت دارند ،از تندرستی و نشاط بیشتری برخوردارند .بنابراین حفظ درختان و
تالشبرایجلوگیریازقطعکردنآنهاوظیفههمگانیاستامامتاسفانهدرچندروزاخیرویدئوییاز قطعکردندرختانباغی
در روستای «سو» در سنندج که ادعا شده 2300اصله درخت بوده ،در فضای مجازی منتشر شده که بازتاب گسترده ای داشته
وبسیاریازکاربرانخواستارپیگیریورسیدگیسریع بهاینموضوعشدند.درادامهضمنبررسیاینحادثه،ازمجازاتهایی
کهقطعدرختدرکشورماودیگرکشورهادارد،نوشتهایم.
▪ماجرای قطع درختان در سنندج

بــدون دریافت مجوز ممنوع است و مرتکب عــاوه بر جبران
خسارت و پرداخت جزای نقدی در صورت تکرار به سه تا  9ماه
حبس تعزیری نیز محکوم می شود .ایرنا در گزارشی جریمه
قطع هر اصله درخت در شهر تهران را از  ۵۰۰هزار تومان تا
 ۱۰۸میلیونتوماناعالمکردهاست.
▪تجربه کشورهای مختلف در حمایت از محیط زیست

هموطنطبیعتدوست
تصویری از
یکهموطن
اهل قیدار
استان
زنجان رو
میبینید
که رفته توی
طبیعت
قیدار و
برگشتنی
لهای
آشغا 
رها شده در
طبیعترو
جمع کرده



گلدان 32میلیونی!

وضعیت
مسیر
دوچرخه
سواریدر
شهرهای
ماطوریهکه
هرچیزی
ممکنهتوی
اونمسیر
پیداشهبه
جزدوچرخه
سوار!

درختان یب پناه!

دیگهاین
خارجیهاهم
شورحفاظت
محیطزیست
رو درآوردن!
برایاین
قاصدکیکه
بایدپوفش
کردیهپالکارد
زدنکهروش
نوشته«:لطفا
بهمندست
نزنید!»

م
حیطزیستدرخارج

چند روز قبل بود که خبرنگار صدا و سیمای مرکز کردستان،
فیلمی از یک عمل غیر انسانی در استان کردستان را در فضای
مجازی به اشتراک گذاشت ،فیلمی دردناک که «خدامراد
زارعی» باغدار سنندجی در آن مدعی شده بود فرد یا افرادی
تعداد  2هزار و  300اصله درخت مثمر  9ساله باغ او واقع در
روستای «سو» در پنج کیلومتری شهر سنندج را شبانه قطع
کرده اند .او در فیلم منتشر شده با گریه و زاری از افرادی که در
حرکتی ناجوانمردانه درختان را قطع کردند ،با زبان محلی
گالیه می کند و از مسئوالن می خواهد مسببان این اتفاق
هرچهزودترشناساییومجازاتشوند.هرچندبهگفتهصاحب
باغ ،کارشناسان ارزش درختان قطع شده را پنج میلیارد و
 ۹۰۰میلیون ریال برآورد کردهاند اما معاون جهاد کشاورزی
کردستان در گفت و گویی با ایرنا تعداد درختان قطع شده
را  600اصله نهال اعالم کرده است«.احمدی» معاون سازمان
جهادکشاورزی کردستان با اشاره به این که درختان قطع شده
در این باغ از گونههای مختلف بودند و از سه تا شش سال عمر
داشتند ،گفته است« :قطع این تعداد درخت با مته موتوری (اره
برقی) انجام شده و باید برای کاشت مجدد اقدام به ریشه زدایی
درختان قبلی کرد ».او همچنین گفته که برای اهدای 500
اصله نهال هلو به این باغدار از طرف سازمان جهاد استان اعالم
آمادگی کردیم ولی این باغدار خسارت دیده آن را نپذیرفته
و خواستار نهال گردو به جای نهال هلو شده است .احمدی
همچنین گفته« :این کشاورز سنندجی گویا چند سال قبل
درخواست تغییر کاربری بخشی از باغ خود را داشته که مورد
قبول واقع نشده است ».البته از روز پنج شنبه پرونده ای در
این خصوص در پلیس آگاهی سنندج تشکیل شده تا متخلفان
و مرتکبان این جنایت شناسایی و دستگیر شوند.
▪قانون برای حمایت از ریه های شهر چه کرده

دریافت جریمه یا عوارض از کسانی که درختان را بدون مجوز
قانونی قطع می کنند  ،در کشورمان قدمتی نزدیک به چهار
دههداردواهرمیبرایجلوگیریازقطعدرختاناستومیزان
جریمه هم هر سال متناسب با تورم و با مصوبه شــورای شهر
افزایش پیدا میکند .از آن جایی که در قانون مجازات از بین
برایدیدنویدئویمطالبیکهدراین
بردن درختان ،مجازات نسبت ًا سنگینی است ،معلوم نیست که
صفحه میخوانید کیوآر کد مقابل را
چرا همچنان جسته و گریخته شاهد این اتفاق توسط عده ای
اسکنکنید.
سودجو هستیم .عده ای که با قاچاق چوب ،ریه شهرها را از بین
می برند .بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها،
قطعکردنوآسیبزدنبهدرختان
عــاوه بر جریمه می تواند برای
متخلف زندان هم به همراه داشته
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
باشد .براساس این قانون ،بریدن،
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
ریشه کن کردن ،سوزاندن نهال،
layout@khorasannews.com
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
درخت،درختچهوبوته،کتزدنیا
پی زدن ،تیغ زدن و آتش افروختن
در تنه درختان جنگلی و همچنین
سربرکردن (قطع تــاج درخــت) ،
پوستکندن،شاخهزنی،سرشاخه
زنی ،شکستن ،تهیه چوب ،هیزم،
زغالومحصوالتفرعیازدرختان

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

حتما شما هم تصاویری از کشورهای مختلف دیده اید که
درخت در وسط خانه آن ها قرار دارد و شاید برای خیلی ها
سوال باشد که چرا این درخت قطع نشده است اما نگاهی
به قوانین کشورهای اروپایی نشان می دهد یکی از مهم
ترین دالیل این اتفاق قوانین سخت و جریمه های باالی قطع
درختان در این کشورهاست .البته در کشور خودمان هم
شاهد این گونه تصاویر زیبا بوده ایم که به جای قطع درخت،
معماری ساختمان را کمی تغییر داده انــد .با این حال در
اروپا بسته به نوع ،سن ،قطر درخت و محلی که آن درخت در
آن روییده ،قوانین متفاوت است .به طور مثال اگر درخت در
زمین شخصی باشد و بدون مجوز قطع شود ،آن فرد در کنار
کاشت چندین درخت باید حداقل سه برابر ارزش مالی چوب
آن درخت جریمه پرداخت کند .اگر درخت قطع شده ،درخت
میوه و محصول دار باشد ،فرد خاطی عالوه بر جریمه قطع
درخت ،باید سال های زیادی به اندازه درآمدی که آن درخت
داشته ،به صاحب درخت جریمه پرداخت کند و اگر مالک
درخت ،خودش باشد این پول به حساب خزانه دولت پرداخت
می شود .اما اگر این درخت از گونه های در حال انقراض یا نادر
باشد می تواند ده ها هزار دالر جریمه در پی داشته باشد.شاید
بد نباشد برای پی بردن به سخت گیری اروپا در قطع درختان،
به ماجرای قطع  80درخــت توسط شرکت تحت مالکیت
سرخیو راموس ،کاپیتان تیم فوتبال رئال مادرید اشاره کنیم.
دادگاه این بازیکن اسپانیایی را به خاطر قطع 80درخت باالی
 100سال در شمال پایتخت اسپانیا  259هزار یورو جریمه و
او را به کاشت درخت در محل درختان قطع شده ملزم کرد.
در ایاالت متحده آمریکا هم برای هرگونه آسیب به درختان از
جمله زخمی کردن ،قطع یا راه هایی برای خشک کردن آن ها
قوانین سخت گیرانه ای وجود دارد و برای متخلف بین یک تا
دو سال زندان در کنار جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.
در آمریکا ،اگر شما شاهد قطع بدون مجوز درخت باشید و آن
را اطالع ندهید ،جریمه خواهید شد.
▪جان مان ،هوای مان و آینده مان را حفظ کنیم

در پایان بد نیست به نکته مهم دیگری اشاره کنیم .شاید شما
هم شنیده باشید که پاسداری و حفاظت از محیط زیست کار
نهادهای دولتی است و از ما کاری ساخته نیست .البته با توجه
به این که منابع مالی ،ابزار قدرت ،سیاست گذاری و  ...در
اختیار دولت است و باید از محیط زیست برای بقای سالمت
مان ،هوای پاک مان و میراث آیندگان مان مراقبت کند اما
باید خودمان هم دست به کار شویم و با آگاهی دادن به مردم از
خطرات قطع درختان آن ها را آگاه کنیم و اگر تخلفی هم در این
زمینه دیدیم با اطالع دادن به شماره 137جلوی آن را بگیریم.

