
کالنتری: 

گزارش خبری
| رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت با بیان اینکه محیط بانی 
که امنیت و آسایش ندارد، باید تماشــاچی خاطیان باشد، گفت: هفته گذشته 
دولت هم ترازی محیط بانان با نیروهای نظامی و انتظامی را به تصویب رساند و 
امیدوارم پس از اتمام بررسی بودجه ۹۷ در مجلس، به صحن علنی مجلس برسد.

عیسی کالنتری در نخستین نشست تخصصی فرماندهان یگان حفاظت محیط 
زیست کشور با بیان اینکه محیط زیست کشور حال خوبی ندارد، گفت: وضعیت 

آلودگی ها، پسماندها، دریاچه ها و تاالب ها گویا و موید این موضوع است.
وی افزود: می گویند چرا ریزگرد داریم؛ وقتی توسعه نامتوازن داریم و دریاچه و 
تاالب را خشک می کنیم، پوشش گیاهی را از بین می بریم و به طور کلی بیش از 
ظرفیت محدود محیط زیست از آن بهره برداری می کنیم باید منتظر چالش های 
بزرگ محیط زیســتی هم باشــیم که البته پیامدهای ایــن زیاده خواهی ها را 

نسل های بعد باید تحمل کنند.
معاون رئیس جمهور بــا ذکر نمونه دریاچه پــر آب وان در ۱۵۰ کیلومتری 
دریاچه ارومیه، گفت: وان پرآب اســت چون تمام بارش سهم دریاچه است در 
حالی که ما در حاشیه ارومیه با عمق شش متر، اراضی کشاورزی را از حدود ۲۲۰ 
هزار هکتار به ۵۰۰ هزار هکتار رساندیم و تمام آب را برای کشاورزی استفاده 

کردیم و آبی به دریاچه نرسید.
وی با بیان اینکه امروز با نتایج ۴۰ ســال تخریب، بهره برداری نامشــروع و 
غیرعلمی و تاراج محیط زیست روبه رو هستیم، تاکید کرد: در نگهداری امانت 
نسل های بعدی خیانت کردیم. نســل ما، امانتدار بدی برای نسل های بعدی و 
خائن به حقوق نسل های آتی بود و بدون شک تاریخ ما را بابت تاراج دستاوردهای 

طبیعتمان، قضاوت و محاکمه خواهد کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به وظایف محیط بانان اظهارکرد: 
گرچه وظیفه شما در محیط طبیعی، بیشتر حفظ ژنتیک جانوری و گیاهی است، 
اما باید بدانید که امروز بر اثر تخریب و فشار زیاد یر منابع تجدیدپذیر، حیات ما 
و گونه های جانوری و گیاهی به خطر افتاده است. ظاهر را نگاه کرده ایم و باطن 
را فراموش کرده ایم این در حالیســت که اصل محیط زیست جانوری و حیات 

وحش ما پوشش گیاهی است.
معاون رئیس جمهور اشاره هم به موضوع خشکیدگی جنگل های زاگرس کرد 
و گفت: وقتی به جای صدور پروانه چرای دام برای ۱۰ میلیون واحد دامی، برای 
۳۰ میلیون واحد دامی، پروانه چرا صادر شد، چرا فکر کردیم جنگل های زاگرس 
نباید خشک شود؟ وقتی پوشش گیاهی و خاک را نابود می کنیم، سطح سفت 
شده خاک دیگر آب باران را عبور نمی دهد و جنگل ضعیف می شود و درختان 
خشک می شــوند و گیاهان خشک شــده با چوب کبریت یا رعد و برق دچار 
آتش سوزی می شوند.به گفته وی در چنین شرایطی است که محیط بانان همه 
تالش خود را می کنند اما به نتیجه دلخواه نمی رسند.رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست با بیان اینکه محیط بانی که امنیت و آسایش ندارد باید تماشاچی 
خاطیان باشد، اظهارکرد: هفته گذشته دولت همترازی محیط بانان با نیروهای 
نظامی و انتظامی را به تصویب رســاند و امیدوارم پس از اتمام بررسی بودجه 
۹۷ در مجلس به صحن علنی مجلس برسد.کالنتری ضمن اذعان به مشکالت 
مختلف محیط بانان گفت: مشــکالت محیط بانان مضاعف بر مشکالت طبقه 
کارگری کشور اســت و وظیفه ما به عنوان مسئول در سازمان حفاظت محیط 

زیست، تالش و پیگیری برای رفع این مشکالت است.
معاون رئیس جمهور با اشاره به مشاهدات از چند پاسگاه محیط بانی اظهار 
کرد: با این سطح از امکانات، توقع بیش از این نباید داشت و ما موظف به جبران 

کسری موجود در منابع انسانی و مالی یگان حفاظت محیط زیست هستیم.
وی ضمن یادآوری نگاه و تاکیــد ویژه مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری 
به موضوع محیط زیست خاطرنشــان کرد: پیرو همین نگاه تنها دستگاهی که 
در بودجه امسال، افزایش و رشد بودجه داشته، سازمان حفاظت محیط زیست 
است.کالنتری مروری بر فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر عدم صدور مجوز 
تخریب زیستگاه ها و منابع طبیعی کشور حتی برای ساخت حوزه علمیه داشت و 
گفت: تنها در موراد استثنا و نیاز دولت به اجرای سیاست های کالن توسعه ای آن 
هم با شرط حفظ محیط زیست و رعایت تمام ضوابط و مقررات آن می توان اجازه 
انجام فعالیتی در زیستگاه را صادر کرد.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، 
کاهش آلودگی هوا، مقابله با ریزگردها، مدیریت پسماند در کشور با نگاه ویژه 
به استان های شمالی و پرداخت حق آبه تاالب ها و احیای آن ها را چهار اولویت 
برنامه ای دولت دوازدهم برشــمرد و خاطرنشان کرد: این چهار اولویت مهم در 
کنار وظایف جاری و تفکیک ناپذیر سازمان حفاظت محیط زیست مورد توجه 
قرار گرفته اســت.کالنتری ادامه داد: به همین منظور دولت برای رفع معضل 
پسماندها، برداشت دو میلیارد دالر از صندوق توســعه ملی در سال آتی را به 
تصویب رسانده است و در صورت تایید مقام معظم رهبری، این اقدام به منظور 
رفع چالش های کنونی در حوزه پسماند و البته بخشی از چالش های حوزه تاالبی 

و گرد و غبار کشور صورت خواهد گرفت.

ســرمقاله
 مهاجرانی

که حق دارند
| مجتبی ملکی- دیروز 
روز مهاجرت بود. روزی که نباید به 
آســانی از کنارآن گذشت.مهاجرت 
یا کوچ به معنــای جابه جایی مردم 
از مکانی به مکانی دیگر برای کار یا 
زندگی است. مردم معموالً به دلیل 
دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعد 
دورکننــده ای مانند فقــر، بیماری، 
مسائل سیاسی، کمبود غذا، بالیای 
طبیعی، جنگ، بیــکاری و کمبود 
امنیت مهاجرت می کنند. دلیل دوم 
می تواند شــرایط و عوامل مســاعد 
جذب کننده مقصــد مهاجرت مانند 
امکانات بهداشــتی بیشتر، آموزش 
بهتر، درآمد بیشــتر، مسکن بهتر و 
آزادی های سیاسی بهتر باشد.اگرچه 
مهاجرت بشر برای مدت صدها هزار 
سال وجود داشته و دارد. »مهاجرت« 
در مفهوم مدرن بــه حرکت و کوچ 
افراد از یک ملیت- کشــور به کشور 
دیگر، که در آنجا شــهروند نیستند، 
محسوب می شود. عقاید جدید درباره 
مهاجرت به توسعه و پیشرفت مربوط 
می شود، مخصوصا در قرن نوزدهم 
میالدی به ملیت ها و کشــورهایی 
با معیارهای مشــخص شــهروندی 
پاســپورت وکنترل دائم و مســتمر 
مرزها وحــدود و قانون ملیت وجود 
داشته است. شهروندی و تابعیت یک 
کشــور- ملیت به یک نفر خارجی 
و بیگانه حق اقامت در آن کشــور و 
منطقه می داد، ولــی اقامت بخاطر 
مهاجــرت منــوط به شــرایط بود 
که توســط قانون مهاجرت تعیین 
می شود. مهاجرت بدون تایید رسمی 
می تواند طبق این قوانین یک خالف 
تلقی شــود و حتی اگر آن به عنوان 
خالف تعریف نشود، دولتها معموالً 
برای مهاجرت غیر قانونی بازداشت 
و حبس تعیین می کنند. این مسئله 
باعث تنش هــای اجتماعی ترس و 
واهمه از خارجی و برخورد و مقابله 
با هویت ملی وبومی، در بسیاری از 
کشورهای توســعه یافته به حساب 
می آید.بسیاری از کشورهای صنعتی 
برای گردش اقتصاد خود به نیروی 
کار ارزان مهاجرین نیــاز دارند. در 
واقع در بحث های مربوط به مهاجرت 
غالباً چنین جلوه داده می شــود که 
مهاجرین خود را بــه زور به جوامع 
مرفه تر تحمیل می کنند. در این میان 
نه تنها به علل مهاجرت، که ریشــهٔ 
بسیاری از آنان، مناسبات اقتصادی 
جهانی است، اشــاره نمی شود، بلکه 
درباره منافع سرشــاری کــه از راه 
مهاجرت قانونی و غیرقانونی نصیب 
ســوداگران می گردد نیز ســکوت 

می شود.

در ۱۵ سال 
آینده فقط 
۶ استان 
آب خواهند 
داشت

دروغ نگوییم 
موضوع مهاجرت است. خیلی ها بر اساس دروغ به خودشان از 
کشور می روند. اصال این داستان را بخوانید تا بفهمید چرا برخی 
در مهاجرت تنها هستند.یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربان 
کسی نبود. سال ها قبل چند دریانورد با هم سوار یک کشتی 
شدند تا به مسافرت دریایی بروند. یکی از دریانوردها میمونش را 
با خود آورد تا در این مسافرت طوالنی حوصله اش سر نرود. چند 
روزی بود که آن ها در سفر بودند. ناگهان طوفان وحشتناکی 
آمد و کشتی آن ها را واژگون کرد. همه در دریا افتادند و میمون 
هم که در آب افتاده بود مطمئن بود که به زودی غرق می شود.
میمون که از نجاتش ناامید شده بود ناگهان دلفینی را دید که به 
طرف او می آید. خیلی خوشحال شد و پشت دلفین سوار شد. 
وقتی آن ها به یک جزیره رسیدند میمون دلفین را پیاده کرد. 
دلفین از میمون پرسید:» قباًل به این جزیره آمده ای، اینجا را 
می شناســی؟« میمون جواب داد:» بله. می شناسم. راستش 
پادشاه این جزیره بهترین دوست من است. آیا تو می دانستی 
من جانشین پادشاه هستم؟« دلفین که می دانست کسی در این 
جزیره زندگی نمی کند، گفت:» خب، پس شما جانشین پادشاه 
هستی! پس خوشحال باش، چون تو از این به بعد می توانی خود 
پادشاه باشی!« میمون از دلفین پرسید:» چطوری؟« دلفین که 
داشت از ساحل دور می شــد جواب داد:» کار سختی نیست. 
چون تو در این جزیره تنها هستی و کسی جز تو اینجا زندگی 
نمی کند، پس تو پادشاه هســتی!«نکته این داستان آموزنده 
درباره دروغ : دوستان عزیز، افراد دروغگو حتماً روزی به دردسر 
می افتند.در این مطلب دو داســتان آموزنده درباره دروغ را در 
اختیار کودکان عزیز و گرامی قرار دادیم که امیدواریم کودکان 
از شنیدن و مطالعه کردن این داستان ها نهایت لذت را ببرند و 
با پیامدهای دروغ گفتن آشنا شوند. در صورت تمایل می توانید 
برای مشاهده انواع داستان های کودکانه شیرین و آموزنده به 

بخش داستان کودک مجله آرگا مراجعه کنید.

کات و مات
نویسنده: کیش میش

مهاجران 
بین المللی

مهاجرت داریم تــا مهاجرت. یکی از ایــن مهاجرتها 
تحصیلی است. یکی امدادی و یکی ....اگر بخواهیم تعریفی 
جامع و کلی از مهاجرت داشته باشــیم باید بگوییم که 
مهاجرت در واقع جابه جایی مردم از یک مکان به مکانی 
دیگر میباشــد که دارای اهدافی هســت که این هدفها 
میتواند برای پیدا کردن کار یا زندگی بهتر باشــد . مردم 
معموالً به دلیل دور شدن از شــرایط یا عوامل نامساعد 
مهاجرت میکنند که از این عوامل نامســاعد میتوان به 
عواملی مانند فقر، بیماری، مسائل سیاسی، کمبود غذا، 
بالیای طبیعی، جنگ، بیکاریو کمبود امنیت اشاره کرد. 
دلیل دوم می تواند شرایط و عوامل مساعد جذب کننده 
مقصد مهاجرت مانند امکانات بهداشتی بیشتر، آموزش 
بهتر، درآمد بیشتر، مسکن بهتر و آزادی های سیاسی و 
رفاه اجتماعی بیشتر باشد. در معنای دیگر مهاجرت در 

واقع دراز مدت در مکانی دیگر را گویند که این اقامت دراز 
مدت میتواند از طرق مختلف به دست آید مانند مهاجرت 
با ویزای تحصیلی )که بــه آن اصطالحا اقامت تحصیلی 
گفته میشــود( و ویزای کاری )اقامــت کاری( یا ویزای 
سرمایه گذاری )اقامت سرمایه گذاری ( و ... . بدین معنی 
که توریستها افرادی که با ویزای توریستی وارد کشوری 
شده اند ( و یا افرادی که به هر دلیلی اقامت کوتاه مدت 
در کشور دیگری داشته باشند معنای مهاجرت به کار آنها 
اطالق نمیشود. بر طبق آماری که سازمان ملل متحد در 
سال ۲۰۰۵ – ۲۰۰6 منتشر کرد در جهان در حدود ۱۹۰ 
میلیون مهاجر بین المللی وجود داشته است، که ۳٪ از کل 
جمعیت دنیا را شامل می شود. ۹۷٪ بقیه جمعیت دنیا در 
کشورها و محلهایی زندگی می کنند که به دنیا آمده اند و 
در واقع سرزمین مادری آنها میباشد و یا به طور خانوادگی 

زندگی کرده اند.مهاجرت دارای مزیتها و معایبی میباشد. 
طبق عقاید جدید مهاجرت باعث پیشرفت جامعه بشری 
شده اســت بدین صورت که عده ای برای تحصیل علم و 
به دست آوردن دانش از کشــوری به کشور دیگر که از 
نظر علمی غنی تر هست مهاجرت کرده اند و همین امر 
باعث شده است که علوم و فنون جدید به همه جای دنیا 
منتقل گردد . نمونه هایی از این دست بسیار یافت میشود 
.این مطلب نیز جالب به نظر میرسد که بر طبق آخرین 
گزارش ها برنامه توسعه سازمان ملل متحد مهاجرت به 
نفع کشورهای فقیر نیز می باشد. همانند آنچه که در بازار 
آزاد جهانی وجود دارد این طور به نظر می رسد که نیروی 
کار مازاد کشورهای خود را که تقاضا برای آن ها کم است 
ترک کرده وبه کشورهایی می روند که تقاضا برای آن ها 

زیاد است. 

ت
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یاددا
منوچر سازگاری : حقوق دان

تغییر در معاونت مطبوعاتی

سلطلنی فر آمد ، انتظامی به ستاد رفت
| مدتها بود که پچپچه هایی در خصوص تغییرات وزارت ارشاد شنیده می شد. با رفتن مرادخانی 
همه منتظر دومین تغییر بودند و البد ســومی! حاال اما شنیده ها حاکی است حسین انتظامی قرار است از 
معاونت مطبوعاتی به ستاد وزارت ارشاد برود. انتظامی در توئیتی جایگزین خود را در معاونت مطبوعاتی، 
محمد سلطانی فر اعالم کرده اســت.نزدیکی وزیر ارشاد به انتظامی و آشنایی او با ساختار وزارتخانه، باعث 

شده است به زودی در پست مهمی در وزارت ارشاد منصوب شود.
از ابتدای حضور سید عباس صالحی به عنوان وزیر ارشاد، زمزمه ارتقای جایگاه انتظامی در این وزارتخانه 

شنیده می شد که گویا تجمیع مسؤولیت های جدید و معاونت مطبوعاتی در عمل امکان پذیر نشده است.
برنامه ها و سیاست های دوره تصدی او موافقان و مخالفانی داشته است.

انتظامی ۵۰ ساله عالوه بر معاونت مطبوعاتی در دولت یازدهم و دوازدهم، دبیری کمیسیون قانون انتشار 
و دسترسی آزاد به اطالعات، موسس جام جم و مدیرعاملی موسسه همشهری را در کارنامه خود دارد. این 
فعال مطبوعاتی شش دوره منتخب مدیران مسئول در  هیات نظارت بر مطبوعات بوده و هم اکنون نیز عضو 
این هیات است.اما حســین انتظامی دقایقی پیش با تایید رفتنش از معاونت مطبوعاتی، جایگزین خود را 
معرفی کرد.انتظامی که از سال ۹۲ به مدت شــش سال عهده دار معاونت مطبوعاتی بود، با انتشار توئیتی، 
محمد ســلطانی فر را به عنوان جایگزین خود معرفی کرد.او ساعت ۱6 و ۱۰ دقیقه در حساب توئیتر خود 
نوشت: »قرار است به زودی دکتر محمد سلطانی فر معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد بشوند. سوابق موثر علمی 
و حرفه ای ایشان نویدبخش توسعه و ارتقاء کیفی رسانه هاســت.«محمد سلطانی فر، پیشتر مدیریت دفتر 
مطالعات و برنامه ریزی رســانه ها را بر عهده داشت که در پنج اردیبهشت ماه سال ۹۵ این سمت را به گیتا 

علی آبادی واگذار کرد.

در گفت و گو با پروانه سلحشوری، نماینده اصالح طلب بیان شد:

 در نهایت می توانیم 10 درصد بودجه را تغییر دهیم
| پروانه سلحشوری عضو فراکسیون امید نسبت به ماجرای 
افزایش ۷۰ درصدی حقوق نمایندگان مجلس واکنش نشــان داد.
سلحشوری ضمن تکذیب افزایش ۷۰ درصدی حقوق نمانیدگان گفت: 
خبر را دیدم، اما باورم نشد که این خبر درست باشد. اگر اینطور باشد 
من هرگز این حقوق را نمی توانم بپذیرم، آن هم در شرایطی که مردم 
تحت فشار هستند. اگر این موضوع، واقعیت داشته باشد، قطعا با آن 
مخالفت می کنم. مطمئن باشید سایر نمایندگان نیز با آن مخالفت 
می ورزند. هیچ نماینده ای نمی پذیرد در شرایطی که کارگران و دیگر 
اقشار جامعه تحت فشــار زندگی می کنند، حقوق شان افزایش ۷۰ 
درصدی داشته باشد.وی افزود: از مجلس تنها در ماه اول فیش حقوقی 
دریافت کردیم. اما اصل حقوق ما حدود ۷ میلیون است. البته هزینه هایی زیادی از جمله کارمندان نمایندگان 
وجود دارد. البته مبلغی هم برای دفاتر نمایندگان می دهند که برای اجاره و کارمندان در نظر گرفته شده است. 
برای مثال، نمایندگان تهران دفاتر چهارگانه در پردیس، ری، شــمیرانات و اسالمشهر دارند که هزینه اجاره و 
حقوق کارمندان برعهده ی آنان است. من ۴ کارمند دارم که باید شخصا پول آن ها را بپردازم.رئیس فراکسیون 
زنان در پاسخ به سئوالی در مورد بودجه برخی موسسات و نهادها که اخیرا در فضای جنجالی مورد توجه قرار 
گرفته است، ابراز داشت: بعید می دانم بودجه موسسات و نهادها در قم حذف شود. من در کمیسیون فرهنگی 
در این رابطه بحث کردم و با اشاره به سخنان حضرت علی )ع( که می فرمایند، فقر از هر دری وارد شود، دین 
از همان در خارج می شود، گفتم که وضعیت معیشتی مردم خوب نیست و این بودجه به ملت فشار می آورد. 

گفت و گوخبر
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در گفت وگو با نائب رئیس کمیسیون اقتصادی بیان شد:

روحانی تنها نمی ماند

روحانی:
نجات یک معتاد، 
احیای انسان 
و اقدامی ملی و 
انقالبی است
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رئیس قوه قضاییه:
ایران هرگز بر سر 

توانمندی های 
دفاعی خود مذاکره 
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| بارها اتفاق افتاده اســت که انســان ها در موقعیت هایی 
قرار می گیرند که با حصول خواسته های خود و پس از عادی شدن 
شرایط جدید، از مسببان وضعیت جدید غافل شده و به ناسپاسی 
روی می آورنــد، یعنی به نحــوی با موقعیت فراهم شــده برخورد 
می کنند که گویا امری تثبیت شــده بوده و هیچ فرد و گروهی در 
فراهم آمدن آن نقش مؤثری نداشته اند و در نتیجه، نحوه برخورد با 
مسببان وضعیت جدید، شکل ناسپاسانه به خود می گیرد و فضا را 
برای آنانی که خود، مسبب مشکالت و نابسامانی ها بوده و هستند 
فراهم می آورد تا در مسیر بازگشــت به قدرت و تسلط بر مناصب، 
تالش کنند.قدردانی از مســببان اتفاقات خوب و تالشگران عرصه 
ایجاد بهبود در وضعیت زندگی مردم، نوعی شــکر و سپاسگزاری 
است که موجب تداوم اتفاقات خوب خواهد شد و راه را بر بازگشت 
به دوران سخت و طاقت فرسای گذشته خواهد بست؛ همان گونه که 
فرمود:» شکر نعمت؛ نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون 
کند«البته حمایت و قدردانی از مسببان امر به واسطه بهبود شرایط 
و اوضاع کشور، صرفاً به معنای تقدیر و تشکر و »به به« و »چه چه« 
گفتن نیســت بلکه انتقاد سازنده و ترســیم دورنمای امیدوارانه و 
یادآوری وعده ها و یاری رسانی برای تحقق آن ها نیز، نوعی حمایت و 

قدردانی محسوب می شود و باید تداوم داشته باشد. به همین میزان 
نیز بی تفاوتی و پشیمانی و فراموشی دستاوردهای موجود می تواند 
عاملی باشد برای آنکه نه تنها بهبود اوضاع با تحقق وعده ها صورت 
نگیرد بلکه دستاوردهای فعلی نیز بر باد رفته و بار دیگر حاکمانی 
تسلط یابند که با عوام فریبی و بی تدبیری، حسرت روزهای گذشته 
را بر دل ها گذاشته و مشغول بحران ســازی می شوند.چند روزی 
می شود که فضای رسانه، متأثر از مباحث و مطالبی است که بر محور 
پشیمانی برخی افراد از حمایت و رای به حسن روحانی و ناامید شدن 
از دولت چهارماهه وی می چرخد و این موضوع؛ به دلیل گستردگی 
و وسعت فضای مجازی، موجب شده است که واکنش های متفاوتی 
نسبت به آن شکل گیرد و برخی با همراهی و برخی با عدم همراهی، 
سهمی در کنش ها و واکنش های رسانه ای داشته باشند.اگرچه تعداد 
افرادی که اعالم پشــیمانی کرده اند و به فاصله چهار ماه از تشکیل 
دولت روحانی، از آینده وعده ها و تحقق آن ها ناامید شده اند بسیار 
اندک است اما به دلیل زندگی در قرن رسانه و به مدد تریبون های 
گسترده مخالفان شکست خورده حسن روحانی در انتخابات، بخشی 
از فضای رســانه به این موضوع اختصاص یافت و برخی دلسوزان و 

دغدغه مندان را وادار به واکنش کرد.
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