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 ۵۰اثر از آثار موز ه لوور با عنوان «شکوه تمدنهای جهان» به مدت چهار ماه در موز ه ملی ایران به نمایش درمیآیند .به گزارش ایسنا ،جبرئیل نوکنده ،رئیس موزه ملی ایران در این زمینه
توضیح داد :این نمایشگاه مجموعهای بیش از پنجاه اثر از تمدنهای باستان در غرب آسیا ،اروپا و شمال آفریقا از جمله تمدنهای سومر ،آشور ،هیتی ،مصر باستان ،یونان و روم باستان و
مجموعهای از نقاشی ،طراحی و لیتوگرافی از آثار هنرمندان بزرگ اروپا مانند «اوژن دالکروا» و «کامیل کورو» را شامل میشود .براساس اعالم روابط عمومی موزه ملی ایران ،این نمایشگاه از
 ۱۴اسفند امسال تا  ۱۸خرداد  ۱۳۹۷در موزه ملی ایران دایر است.
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سازمان محیط زیست در تصمیم گیری های آب هیچ کاره است؟

خبر

مغالطه آبی کالنتری

.

زهراداستانی

Dastani2000@gmail.com
دولت حسن روحانی برای اولین بار با شعار محیط زیست بر
سر کار آمد و بارها از بحران آب و تحریم آن سخن گفت:
آب خوردن مردم مرتفع
«باید تحریمها رفع شود تا مشکل ِ
شود» .معصومه ابتکار ،زنی که برای نخستین بار بر مسند
سازمان محیط زیست در دولت او تکیه زد از ضرورت اصالح
الگوی مصرف آب سخن گفت و عیسی کالنتری ،دومین
رئیس سازمان در دوره دوم ریاست روحانی در نخستین
نشست خبری خود موضوع آب را در قیاس با یوزپلنگ در
خطر انقراض ایران ارجح دانست و گفت« :یوزپلنگ ایرانی
محکوم به نابودی است ».او که در مراسم معارفه خود از
تصمیمات غیر علمی مسئوالن در مواجه با محیط زیست
سخن گفته بود حاال  6ماه پس از ریاستش بر این سازمان
اعتراف کرده که «در تصمیمگیریهای آب هیچ کاره
است و تصمیمگیرنده اصلی وزارت نیرو است» اظهاراتی
که داشتههای ذهنی بسیاری را از سازمان و اختیارات
قانونی اش ،از ارزیابیهای زیست محیطی تا مخالفت با
مجوزهای پروژههای عمرانی مخدوش کرد .نکته دردناکتر
اما تقلیل دادن عواقب محیطزیستی طرحهای انتقال آب
توسط او و مغالطهکاری آقای کالنتری بود.
 6ماه از تکیه دادن عیسی کالنتری ،وزیر کشاورزی دولت آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی و دبیر کل خانه کشاورز بر مسند ریاست سازمان
حفاظت محیط زیست میگذرد اما در این مدت چندین بار خبرهایی
از موافقت او با طرحهای پروژه انتقال آب حاشیههایی را برای او
به وجود آورده ،از افشای مکاتبات او با معاون اول رئیس جمهور تا
برخورد لفظی با نماینده خوزستان و پیامها و جوابیههای تصویری
که گاه و بیگاه برای شفاف سازی از او منتشر میشود .آخرین پیام
تصویری او به روزهای اخیر باز میگردد که در آن اعالم میکند:
«سازمان حفاظت محیط زیست تعیینکننده حقآبه کشور نیست
و سیاستگذار آب در کشور وزارت نیرو است .ما دو وظیفهداریم.
اولینش این است که حقابه تاالبها ،دریاچهها ،باتالقها و  ...را
از وزارت نیرو دریافت کنیم و دوم اینکه سازمان وظیفه دارد بر
پروژههایی که توسط وزارت نیرو اجرا میشود یا اجازه اجرای آن
توسط این وزارتخانه به سایر نهادها داده میشود نظارت کند تا

چارچوب محیط زیست منطقه برهم نخورد .مثال تخصیص آب
از مازندران به سمنان وظیفه قانونی وزارت نیرو است و سازمان
نمیتواند در این تصمیمگیری ورود کند اما سازمان میتواند به عنوان
حافظ محیط زیست منطقه شمال اجازه ندهد که در مازندران آب
را شیرین نکنند بلکه میجنگد تا اگر این وزارتخانه اجازه تخصیص
آب از مازندران به سمنان را داده آن را در سمنان شیرین کنند و
نمک آن را در سمنان تصفیه کنند .سازمان یا باید کاری کند تا در
انتقالهای آب در هر حوزهای محیط زیست تخریب نشود .چون
حق قانون وزارت نیرو است که آب را تخصیص دهد و من به عنوان
رئیس سازمان حق ندارم که در این کار دخالت کنم اما این حق را
دارم که از محیط زیست دفاع کنم .البته در این بین ممکن است
به محیط زیست آسیبهایی وارد شود اما باید حداقلهای خسارات
زیست محیطی به وجود آید و آنها جبران شود».
سخنان کالنتری و باگهای قانونیاش
ابوذرساالریفرد ،عضو هیات علمی دانشگاه در گفتوگو با «ابتکار»
سخنان عیسی کالنتری را از حیث قانونی بررسی میکند و میگوید:
عیسی کالنتری در بحث انتقال آب اعتقاد دارد که وزارت نیرو متولی
است و این سازمان تصمیمگیرنده اجرای پروژههای انتقال آب است.
سخنان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تا اینجا درست است
چراکه قانون توزیع عادالنه آب نیز همین را میگوید که متولی اصلی
کلیه پروژههای آبی کشور برعهده وزارت نیرو است .البته در موارد
خاصی نیز وجود دارد که تخصیص حقابههای کشاورزی برعهده
وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است .با این حال در مواد متعدد
قانون توزیع عادالنه آب به این موضوع که وزارت نیرو متولی آب و
تصمیمگیرنده طرحهای آبی کشور است تاکید کرده ،به عنوان مثال:
در ماده  29قانون توزیع عادالنه آب قانونگذار پیشبینی کرده که
هر نوع اقدامی که برای تأمین آب مورد نیاز کشور از طریق ذخیره
کردن آبها در مخازن آبهای سطحی و زیرزمینی ،تنظیم و انتقال
آب با ایجاد تاسیسات آبی ،کانالها ،خطوط آبرسانی و  ...بررسی و
مطالعه کلی منابع آبهای کشور ،شیرینکردن آب شور در مناطق
الزم و  ...برعهده وزارت نیرو است .بنابراین تا اینجا سخنان آقای
کالنتری منافاتی با قانون ندارد اما انتظار داشتم که او آنجایی که از
برهم خوردن تعادل محیط زیستی به دنبال اجرای پروژههای محیط
زیستی سخن میگوید با قاطعیت اعالم کند که سازمان محیط
زیست متولی است.
وظایفی که فراتر از تصور است
او ادامه میدهد :اما مسئله اصلی این است که نقش و وظایف
سازمان محیط زیست بسیار فراتر از آن چیزی است که عیسی

کاوه مدنی:

محیط زیست نخستین و اصلیترین قربانی
ناامیدی جامعه است

کالنتری بیان میکند .براساس ماده یک قانون حفاظت و بهسازی
محیط زیست ،حفاظت ،بهبود و بهسازی محیط زیست ،پیشگیری و
ممانعت از هر نوع اقدام مخربی که به برهم خوردن تعادل و تناسب
محیط زیست منجر میشود و همچنین کلیه امور مربوط به دامداران
وحشی و آبزیان از وظایف سازمان محیط زیست است .در کنار آن
اصل  50قانون اساسی حفاظت محیط زیست را وظیفه همگانی در
نظر گرفته است و هر نوع فعالیتی اعم از فعالیت اقتصادی و غیر
اقتصادی که موجب تخریب محیط زیست شود ،ممنوع اعالم
میکند .همچنین در ماده  46قانون توزیع عادالنه آب نیز آلودهکردن
آب را ممنوع اعالم کرده و مسائل مرتبط با آن را از وظایف سازمان
حفاظت محیط زیست میداند .در مجموع اجرای طرحهایی انتقال
و بهرهبرداری از آب اگر موجب برهم خوردن تعادل محیط زیست
منطقه شود میتواند مسئولیت و وظیفهای را برای سازمان محیط
زیست ایجاد کند و در اینجا قطعا سازمان محیط زیست میتواند
در آن دخالت و حتی تصمیمگیری کند .ماده  7قانون حفاظت و
بهسازی محیط زیست میگوید هر گاه اجرای هر یک از طرحهای
عمرانی و یا بهرهبرداری از آنها به تشخیص سازمان محیط زیست
با قوانین و مقررات مربوطه حفاظت محیط زیست مغایرت داشته
باشد ،سازمان مورد را به وزارتخانه یا موسسه مربوطه اعالم کند تا با
همکاری سازمانهای ذی ربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور
تجدید نظر به عمل آید و در صورت وجود اختالف طبق نظر رئیس
جمهوری عمل خواهد شد .یعنی با وجود شورای عالی محیط زیست
باالترین مرجع (رئیس جمهوری) در این خصوص تصمیمگیری
خواهد کرد .بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست نمیتواند ساکت
بماند چرا که وزارت نیرو تصمیمگیرنده است .قانون این تکلیف را بر
عهده سازمان قرار داده که در صورت مغایرت تصمیم وزارت نیرو با

مصالح محیط زیست در این امر دخالت کند .بنابراین این نقد بر
سخنان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وارد است که چرا بر
این موضوع تاکید نکرده است.
با این حال اما کسی نیست که از ارزیابیهای زیست محیطی
سازمان و پروژههای مختلفی همچون سدها بیخبر باشد .ارزیابیهایی
که گاه گاهی مورد نقد بود و اما آخرین امید برای محافظت از محیط
زیست ایران .ساالریفرد به این موضوع اشاره میکند و میگوید:
تردید نکنید که هر پروژهای باید ارزیابی زیست محیطی را دریافت
کند اما نظرات کارشناسانی که این ارزیابی را تهیه میکنند بسیاری
مهم است .در هر صورت هر پروژهای از حیث زیست محیطی باید
بررسی شود و ابعاد خسارات زیست محیطی آن پیشبینی شود اما
اینکه در عمل این ارزیابی تا چه اندازه رعایت شود و سازمان حفاظت
محیط زیست تا چه اندازه به آن اهمیت دهد ،مهم است.
مزایای وزارتخانه شدن یک سازمان برای محیط زیست
اما آیا وزارتخانه شدن سازمان حفاظت محیط زیست میتواند
کمکی که به اختیارات قانونی آن کند؟ این عضو هیات علمی دانشگاه
به این سوال پاسخ میدهد :اینکه تبدیل شدن سازمان به وزارتخانه
میتواند اختیارات قانونی بیشتری را در اختیار این سازمان قرار دهد،
مشخص نیست اما قطعا محیطزیست به عنوان یک موضوع کلیدی
میتواند اهمیت بیشتری پیدا کند .تردید نکنید که اگر وزارتخانه
محیطزیست تشکیل شود ساز و کار آن ساز و کار مناسبتری از
حیث اختیارات قانونی و وظایف و تکالیف آن خواهد بود .همچنین
متولی محیط زیست ایران مشخص میشود و نمایندگان مجلس
میتوانند از وزیر سوال بپرسند .اگر محیطزیست در ایران تا این اندازه
مهم شود که وزارتخانه داشته باشد ،این وزارتخانه از حیث کارکرد
قانونی تاثیر بیشتری در پیشگیری از بحران خواهد داشت.

ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ:ﺑﺎﻧﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ:ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺧﺴﺮﻭﻧﺠﺪﻯ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ:ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9306156478ﻣﻮﺭﺥ  93/5/13ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
 33ﺣﻮﺯﻩ  6156ﻛﻪ ﻭﻓﻖ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9306156-478ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  50/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ
ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
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ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻮﺯﻩ  6156ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  33ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ:ﺑﺎﻧﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ.1:ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺮﺧﺎﺭﻯ-
ﺣﺴﻴﻦ ﺗﻮﺷﻴﻨﺪﻯ-ﺣﺴﻦ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ:ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 930615600784
ﻣﻮﺭﺥ  92/4/21ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ  33ﺣﻮﺯﻩ  6156ﻛﻪ ﻭﻓﻖ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ -784
 9306156ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 50/000/000
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ
ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰ
ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
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ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻮﺯﻩ  6156ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  33ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ:ﺑﺎﻧﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ.1:ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺴﻌﻮﺩﻳﺎﻥ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭﺣﻴﺪ-ﻓﺮﻧﮕﻴﺲ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﺳﺎﻋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ:ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 616000511/92ﻣﻮﺭﺥ  92/4/2ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ  33ﺣﻮﺯﻩ  6160ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  40/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺣﺴﺎﺏ ﻛﺎﺥ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.

110/149089

ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻮﺯﻩ  6160ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  33ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ:ﺑﺎﻧﻚ ﻗﻮﺍﻣﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ.1:ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﺳﺤﺎﻗﻰ-
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ:ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9306156-914
ﺯﻫﺮﺍ ﺧﺮﺍﺯﻯ-ﻋﺒﺎﺱ ﻣﻮﻣﻨﻰ
ﻣﻮﺭﺥ  93/10/6ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ  33ﺣﻮﺯﻩ  6156ﻛﻪ ﻭﻓﻖ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ -914
 9306156ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 50/000/000
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ
ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰ
ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

110/149086

ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻮﺯﻩ  6156ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  33ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9409980241300686ﺷﻌﺒﻪ  116ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9509970241301097
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ:ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ.1:ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ .2ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﻻﻳﺖ ﻗﻬﺮﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﻧﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ .3ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧﻔﻄﭽﻰ .4ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﺣﻤﺪﻯ .5ﺷﺮﻛﺖ ﮔﻞ ﺁﺫﻳﻦ
ﻓﺠﺮ ﺁﺳﻴﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ.1:ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ )ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ( .2ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ:ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ
ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻧﻮﺭﻯ ﺑﺎ ﻭﻻﻳﺖ ﻗﻬﺮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻧﻮﺭﻯ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﻞ ﺁﺫﻳﻦ ﻓﺠﺮ ﺁﺳﻴﺎ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧﻔﻄﭽﻰ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ
ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ  46534ﻣﻮﺭﺥ  1389/12/8ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ  22ﺷﻬﺮﺭﻯ
ﻭ  38632ﻣﻮﺭﺥ  91/3/17ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ  792ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ
 9119ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  48ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  11ﺛﺒﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺨﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻧﻈﺮ
ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻔﺎﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺛﺒﺘﻰ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  95/7/7-2714ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ
ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ
ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﻃﺮﻑ ﺩﻋﻮﻯ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺴﻤﻮﻉ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  2ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ
ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

110/149081

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  116ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

معاون آموزش سازمان محیط زیست گفت :وقتی
امید از جامعه سلب شود محیط زیست یکی از
قربانیان اصلی و اولیه است اما انجام کارهای
کوچک اثرگذار به ما انرژی میدهد تا سنگ
بزرگ را هم جابجا کنیم.
به گزارش  ،معاون آموزش و پژوهش و سرپرست
مرکز امور بینالملل سازمان حفاظت محیط زیست پس
از تشکر از خبرنگارانی که در پاکسازی پارک طبیعت
پردیسان از زباله همراهی کردند گفت :بعد از ورود به سازمان مثل هر مدیر دیگری به
دنبال پیدا کردن نقاط قوت و ضعف و آنچه باید انجام شود بودم .طبیعتاً مجموعهای با
این قوت نقاط قوت زیادی دارد اما در کنار آن نقاط ضعف زیادی هم دارد که مختص
این مجموعه هم نیست و در سایر نهادهای دولتی و حتی مجموعههای خصوصی هم
دیده میشود .کاوه مدنی افزود :یکی از این نقاط ضعف فقدان قوت برنامهریزی مدون
و برنامهریزی عملگرا و اصولی است .ما در خیلی از موارد آرمانگرا هستیم و اگر به اسناد
باالدستی نگاه کنیم میبینیم در مرحله برنامهریزی ایده آلگرا هستیم و خیلی بزرگ
فکر میکنیم اما در اجرا نمیتوانیم آنچه میگوییم را اجرا کنیم .متأسفانه قبح اجرا
نکردن هم خیلی کم شده و خیلی راحت قول میدهیم و عمل نمیکنیم .وی تاکید
کرد :باید به جای آنکه روی کمیت و عددها تمرکز کنیم روی کیفیت تمرکز کنیم.
یکی از معضالت ما در سازمان همین بوده است .وقتی به ارزیابی عملکرد نگاه میکنیم
خیلی از شاخصها کمی بودند و جوابی وجود نداشت .مث ً
ال در پاسخ به این سؤال که در
مشارکت عمومی چه کردهایم پاسخ میشنیدیم  ۸۵۰سمن محیط زیستی فعال کردیم
بدون اینکه مشخص باشد این تعداد سمن چه تغییری در جامعه ایجاد کرده است .البته
این معضل مختص سازمان محیط زیست نیست و حتی در جامعه دانشگاهی ما هم از
استادان که درباره عملکردشان سؤال میکنی به تعداد مقالههای شان اشاره میکنند.
معاون آموزش و پژوهش و سرپرست مرکز امور بینالملل سازمان حفاظت محیط
زیست با اشاره به تغییر در رویکردهای این معاونت سازمان گفت :فرایندی را تعریف
کردیم که برنامه مدونی برای صد روز دوم دولت داشته باشیم .تاکیدمان هم این بوده
که به جای سنگ بزرگ به دنبال سنگریزهها باشیم چون ما اعتقاد داریم سنگ بزرگ
البته باید جا به جا شود اما اگر همه کشور به دنبال سنگ بزرگ باشند ما به دنبال نزدن
هستیم و نمیتوانیم اتفاقی ایجاد کنیم اما شاید انجام کارهای کوچک و اثرگذار به ما
انرژی بدهد و ایمان بیاوریم به توانایی خودمان و بتوانیم سنگ بزرگ را هم جا به جا
کنیم .مدنی تصریح کرد :نگاه حاکم این است که همه کارها باید بزرگ انجام شود و مثال
حکمرانی آب عوض شود اما اگر بگوییم موقع مسواک زدن شیر آب را ببند میگویند
 ۹۰درصد آب در کشاورزی هدر میرود من چرا شیر آب را ببندم .وی تاکید کرد:
رسانههای ما در یک سال گذشته چند بار خبر خوب محیط زیستی به مردم دادهاند
و چقدر خبرهای منفی دادیم؟ آیا این امید را از جامعه سلب نمیکند؟ وقتی امید از
جامعه سلب شود محیط زیست یکی از قربانیان اصلی و یکی از قربانیان اولیه است

