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گهی تلفنی  قبول آ

بنایی 
گمشده و خدمات

برگ ســبز خودروی پژو سواری پیدا شده
PARS TU5 مدل 1394 به شماره 
شهربانی 925ل39 ایران 44 و به 
 164B0030451 شماره موتور
ســی  شا ه  ر شــما بــه  و 
 NAAN1 1 FC3 FK8 8 4 9 1 0
مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبار 

است.

)نوبت اول(
پروانه بهره برداری با شــماره 
تاریــخ  بــه   108117154
صدور 1385/5/5 و صادره 
از ســازمان صنایــع و معادن 
فــارس به نــام عبداله کیانی 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.

برگ ســبز پیکان وانت مدل 
83 شماره انتظامی 716ج14 
شــماره شاســی  ایــران 89 
83920569 و شماره موتور 
بنــام   11283107326
سکینه چارخلی ئینانلو مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

بوئین زهرا

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت)برگ سبز( 
خــودروی پیــکان وانت مدل 
1384 انتظامــی 891 م 14 
ایــران 69 و شــماره موتــور 
شــماره   11284068902
شاسی 12149398 متعلق به 
اینجانب مقیم علمی فر فرزند 
مجید شماره شناسنامه 1516 
و کــد ملــی 4979385168 
صادره از آق قال مفقود گردیده 

از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت تعاونی مسکن متین گستر شهریار در حال تصفیه )نوبت دوم(

بدینوســیله از کلیه اعضاء محترم تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی 
ســالیانه شرکت که راس ســاعت 16 روز سه شنبه مورخ 1400/5/19 در محل 
نشانی، شهریار شهرک صدف بلوار دکتر قریب جنب ساختمان آناهیتا جنب دفتر 

شرکت زمین محوطه بدون سقف تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
 یادآوری می شــود در صورتیکه حضور عضوی میسر نباشد می تواند حق حضور و 
اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در این صورت 
هیچ کــس نمی تواند نمایندگی بیــش از 3 عضو را بپذیرد. همچنین برگه های رای 

نمایندگی مزبور با امضاء هیئت تصفیه معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1- گزارش کتبی هیئت تصفیه.2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های 
مالی سال 98 و منتهی به 99/12/29. 3- انتخاب هیئت تصفیه. 4- تعیین مهلت 

قانونی هیئت تصفیه.
هیئت تصفیه تعاونی متین گستر شهریار

برگ کمپانی و برگ سبز موتورسیکلت آپاچی 
تیپ RTR180 مدل 1394 برنگ سفید به 
شماره شهربانی 94879 ایران 128 مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار است.

برگ ســبز کوییک ســفید به شاسی 
77731 بــه انتظامــی 172 ج 85- 
ایران 40 بنام منصور ثابتی جمال آباد 

مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

خرید و فروش 
فیش   حج - مکه

بدینوســیله از کلیه اعضاء شرکت تعاونی کشــاورزی تولیدکنندگان پسته رفسنجان 
دعوت به عمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که 
راس ساعت 17 عصر روز پنجشنبه مورخ 1400/۵/14 در محل رفسنجان، ضلع غربی 

میدان امام خمینی دفتر شرکت تعاونی تشکیل می گردد حضور یابند.
ضمنا داوطلبین کاندیداتوری بازرســی بایســتی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از 

تاریخ انتشار این آگهی به دفتر شرکت مراجعه و ثبت نام نمایند.
دستور کار جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره   
2- قرائت گزارش بازرس  

3- قرائت گزارش حسابرسی سال 99  
4- تصویب صورت های مالی سال 99  ۵- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل  

6- تصویب تهاتر زمین خیابان امام رفسنجان با بدهی شرکت به بانک ملی )به قیمت 
اعالمی از سوی کارشناس رسمی( پس از اخذ موافقت بانک ملی

7- تصویب فروش زمین بندرعباس و زمین خیابان مطهری رفســنجان جهت تامین 
نقدیندگی شرکت به منظور خرید پسته اعضاء و صادرات آن ضمنا اعضایی که به هر 
دلیل قادر به حضور در جلســه مجمع عمومی فوق نمی باشــند و قصد دادن وکالت را 
دارند بایســتی حداکثر تا 24 ساعت قبل از مجمع عمومی مذکور به همراه وکیل مورد 

نظر به محل دفتر شرکت تعاونی مراجعه و فرم وکالت را تکمیل و دریافت نمایند. 
الزم به ذکر اســت به غیــر از وکالتنامه های فوق الذکر و رســمی، وکالتنامه دیگری 
پذیرفته نیست و هر عضو حداکثر وکالت سه عضو را می تواند بپذیرد و هر شخص غیر 

عضو تنها وکالت یک عضو را می تواند بپذیرد.

آگهیدعوتمجمععمومیعادیبطورفوقالعاده
شرکتتعاونیکشاورزیتولیدکنندگانپستهرفسنجان

)شمارهثبت72(

هیئتمدیره
شرکتتعاونیکشاورزیتولیدکنندگانپستهرفسنجان

تدوم(
)نوب

تاریخ انتشار:  ۱۴۰۰/۴/۲۹

حفاظ الماس
درب آکاردئونی، نرده، حفاظ
44167362-66865414

خریدار فیش حج تمتع و عمره
نقدی- درب منزل

66574819 -66576981
09126993603

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
)نوبت دوم(

مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانب 
مــژگان شــامصیری فرزنــد غالم 
شــماره شناســنامه  بــه  عبــاس 
مقطــع  در   0410500003
کارشناسی پیوسته در رشته حقوق 
بــه شــماره 4132433 صــادره 
از دانشــگاه آزاد واحــد پیشــوا 
 98/6/15 تاریــخ  در  ورامیــن 
مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد 
اسالمی واحد پیشوا ورامین- کد 
ارسال  پســتی 3371775599 

نماید.

اسامی 9  نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه شبیر 

نام مستعار کودک:   کاوه

تاریخ تولد: 1400/3/16
تاریخ پذیرش: 1400/3/26

ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک:   مرساد قویدل

تاریخ تولد: 98
تاریخ پذیرش: 1400/4/1

ارجاع دهنده: اورژانس نواب

نام مستعار کودک:   آرزو محمدی

تاریخ تولد: 95
تاریخ پذیرش: 1400/3/30

ارجاع دهنده: اورژانس دماوند

نام مستعار کودک:   ماهک

تاریخ تولد: 1400/3/11
تاریخ پذیرش: 1400/3/19

ارجاع دهنده: بیمارستان اکبرآبادی

نام مستعار کودک:   نادیا

تاریخ تولد: 1400/2/5
تاریخ پذیرش: 1400/3/26

ارجاع دهنده: بیمارستان امام حسین

نام مستعار کودک:   رادمان

تاریخ تولد: 1400/1/13
تاریخ پذیرش: 1400/3/29

ارجاع دهنده: بیمارستان امام خمینی

نام مستعار کودک:   سوین

تاریخ تولد: حدودا 6 ماه
تاریخ پذیرش: 1400/3/25

ارجاع دهنده: اورژانس نواب

نام مستعار کودک:   ترنم

تاریخ تولد: 1400/2/30
تاریخ پذیرش: 1400/3/22

ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک:   غزل

تاریخ تولد: 1400/2/1
تاریخ پذیرش: 1400/3/24

ارجاع دهنده: بیمارستان امام حسین

اطالعیه تعاونی مسکن بهزیستی بروجرد
 اخطار قانونی )مرحله اول(

در حال حاضر پرداخت سهم شهرداری مهم ترین و حساس ترین 
مقطع تعیین تکلیف این اراضی می باشد از شش میلیارد بدهی 
تعاونی مســکن تاکنون ســه میلیارد به حســاب تعاونی مســکن 
بهداشت واریز و شماره قطعات تعدادی از اعضاء که تمامی بدهی 
خود بابت سهم شهرداری و خدمات را تسویه کرده اند جهت تایید 
صدور قرارداد واگذاری به تعاونی مســکن بهداشت اعالم شده 
است. ولی متاسفانه تعداد 33 نفر از اعضاء به شرح ذیل بدهی 
خود بابت خدمات و سهم شهرداری را پرداخت ننموده و از این 
ناحیه موجب ضرر و زیان به اعضاء تعاونی های مســکن بهداشت 
و بهزیســتی و بیمارســتان تامین اجتماعی شــده اند. به استناد 
اساسنامه تعاونی مسکن چنانچه عضو و یا تعدادی از اعضاء موجب 
ضرر و زیان به دیگر اعضاء گردند با تصمیمات قانونی با ایشــان 
رفتار خواهد شد. در این راستا اسامی این اعضاء از طریق روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان اطالع رسانی می گردد. و چنانچه در اسرع وقت 
اقدام بــه واریز بدهی خود ننمایند قطعه تک واحدی اختصاص 
یافته به مشــاع تبدیل و قطعات آزاد شــده بابت تسویه بدهی 

سهم شهرداری به تعاونی مسکن بهداشت عودت خواهد شد.
عضویت 13 غالمرضا شریفی قطعه C163- عضویت 27 علیرضا 
بهرامی قطعه C113- عضویت 32 قاســم گودرزی و لیال دارابی 
F238- عضویــت 41 حمیــد قادرپــور F174- عضویــت 43 
محمد کاوند B182- عضویت 71 عبدالمحمد بشــیری گودرزی 
B129- عضویت 87 حســین چلویی F103- عضویت 88 بهمن 
احدی و ســهیال طیــوری F120- عضویت 93 ثریــا خادمی مفرد 
C152- عضویــت 95 محمد بشــیری گــودرزی G68- عضویت 
106 محمد میرخان زاده F131- عضویت 109 ناصر ســبزعلی 
قطعــه F146- عضویت 125 اکرم علی یــاری F245- عضویت 
137 محمد گودرزی G82 - عضویت 142 صحبت اله محمدی و 
بهمن بختیاری G66- عضویت 145 محمد کاوند G60- عضویت 
150 قاســم گــودرزی A99- عضویــت 168 محمــود صارمــی 
F141- عضویت 170 اسماعیل حسینی F106- عضویت 177 
معصومــه عالی نژاد G86- عضویــت 179 ناصر معظمی گودرزی 
A110- عضویــت 180 مســلم گــودرزی G34- عضویت 217 
علی مقدسی D82- عضویت 220 عباس غیاثوند D42- عضویت 
225 احمد معظمی گودرزی F181- عضویت 128 علی گودرزی 
D51- عضویت 268 محمدرضا نقدی J42- عضویت 269 عبداله 
رحیمی A30- عضویت 266 محمدرضا نقدی G59- عضویت 230 
حاج محمد کوشــکی F186-عضویت 235 فرهاد گودرزی قطعه 
B139- عضویت 247 مرتضی پور صادقی F121- عضویت 267 

J51 محمدرضا نقدی
تعاونی مسکن بهزیستی شهرستان بروجرد

با حضور در نیازمندیهای روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

بامطالبی متنوع و کادری ورزیده با آخرین اخبار روز بهترین مکان جهت درج آگهی های شماویژه نامه تخصصی خودروا

55953636 - 55900897 شهرری 
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
56344343 اسالمشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال مرکز

33112193
33112291 
33902599

 33119236
33113085

      33110202
33113519

33942000
 33118052
33911568

تعداداندازه )سانتی متر(جنسشرح کاالردیف
14۵4۵/000×10پارچه )گلدوزی لیزری(شال گردن1
104۵/000×7پارچه ضدآب )گلدوزی(سردوشی2
4۵/000قطر 6برابر با نمونه )گلدوزی لیزری(آرم سینه پیشتازان3
6/۵4۵/000×3/۵برابر با نمونه )گلدوزی لیزری(پرچم بازو4
716/۵00×6برابر با نمونه )گلدوزی لیزری(آرم سینه۵
30/000قطر 4فلزی )پیکسل(آرم سینه6
64۵/000×2/۵برابر با نمونه )گلدوزی لیزری(اتیکت شناسایی عددی7
1030/000×3برابر با نمونه )گلدوزی لیزری(آرم هاللی بازو8

آگهیمناقصهعمومی)مرحلهدوم(
ســازمان دانش آموزی جمهوری اســالمی ایران در نظر دارد اقالم و ملزومات تشکیالتی مورد نیاز 
اعضــا، مربیان و مدرســان خود را برابر با جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصــه عمومی تامین نماید. لذا از کلیه 
تولیدکنندگان واجد شــرایط دعوت به عمل می آید از روز سه شــنبه مورخ 1400/4/29 لغایت روز سه شــنبه مورخ 
1400/۵/۵ به مدت ۵ روز کاری )بدون احتساب ایام تعطیل( برای آگاهی از شرایط مناقصه و بازدید نمونه اقالم و 
ملزومات تشکیالتی و دریافت اسناد مناقصه به آدرس: تهران، خیابان حافظ، بعد از تقاطع خیابان جمهوری اسالمی 
کوچه هاتف، پالک 1 مراجعه نمایند. بدیهی اســت ســازمان دانش آموزی در رد یا قبول پیشنهادها مختار است و 
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات 

بیشتر با معاونت فعالیت های دانش آموزی سازمان دانش آموزی به شماره 66746624 تماس حاصل نمایند.

اجتماعی
Ejtemaee @kayhan.ir
اجتماعی

Ejtemaee @kayhan.ir

صفحه6
سهشنبه2۹تیر۱۴۰۰
۹ذیالحجه۱۴۴2-شماره22۸۰۱

عده خاصی از مردم این روزها به نگهداری 
و نمایش ســگ و گربه های شان در پارک ها 
مشغول شده اند که باعث آزار و اذیت دیگران 

می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، چند سالی می شود 
که ســگ گردانی در خیابان هــا، معابر، پارک ها و 
ماشین ها به یک مقوله قابل بحث در سطح جامعه 
تبدیل شــده اســت، اما هنوز هم خیلی ها سعی 
می کنند چشم هایشان را به روی این پدیده نوظهور 
در کشــور که برگرفته از ُمد کشورهای غربیـ  به 
منظور جایگزینــی حیوانات به جای فرزندداریـ  
است ببندند و واقعیت ها را نسبت به ُمدگذاری طبقه 

مرفه جامعه و متوسط رو به باال نبینند.
این مقوله آن قدر وســعت یافته که به تازگی 
شورای شهر نیز یک فوریت برای جداسازی محل 
گردش حیوانات خانگی از محل بازدید کودکان در 
بوستان های شهر تهران قرار داده و علتش نیز هجوم 
زیاد مردمی اســت که حیوانات خانگی شان را در 
بوستان های پایتخت می چرخانند و باعث اعتراض 
و ناراحتی سایر مردم و  ترس بچه هایشان می شوند. 
حال بگذریم از وضعیت شهرهای دیگر که در این 

زمینه آمار درستی وجود ندارد.
به گفته اعضای شورای شهر، طرح مذکور ناظر 
بر سالمت کودکان و خردساالن بوده که قرار است 
به صــورت تخصصی در کمیســیون ها مورد بحث 
قرار بگیرد. این در حالی اســت که دیگر خیلی از 
خانواده ها نسبت به بردن بچه هایشان به پارک های 
تهران و حتی خیلی دیگر شــهرهای ایران  تردید 
دارند و حضور سگ و گربه ها باعث  ترس و اضطراب 

خود و خانواده شان می شود. 
 اول کرونا و حال گرفتار سگ ها شدیم!

میترا رســتگاری یک مادر دارای دو فرزند در 
منطقه پنج تهران اســت که هــر روز یا یک روز 
در میان بچه هایــش را عصرها به پارک می برد تا 
کمی هوای تازه بخورند و بازی کنند. وی می گوید: 
مدتی که از  ترس کرونا جرات نمی کردیم از منزل 
بیرون بیاییم حال کــه به خاطر رعایت پروتکل ها 
توانســتیم بچه ها را با آموزش های الزم به پارک 
بیاوریم تا بازی کنند، شاهد خیل زیادی از زنان و 
مردانی هستیم که سگ هایشان را به پارک می آورند 
و بچه های ما از  ترس پارس و گاز گرفتن این سگ ها 
به سمت وسایل بازی نمی روند، واقعاً نمی دانیم باید 

چه کار کنیم و کجا بچه ها را برای تفریح ببریم!
وی می گوید که با نفس داشتن حیوانات خانگی 
مشــکلی ندارد اما خیلی از این سگ ها قیافه شان 
خانگی نیست و  ترسناک هستند! مدام باید حواسم 
به بچه ها باشــد تا مبادا سگی طرفشان نیاید چرا 
که سگ ها این حس را نسبت به غریبه ها دارند که 
آنها را بو بکشــند و به سمتشان بیایند هر چقدر 
هم که قالده داشــته و صاحبشان مراقب باشد باز 

هم می دوند، این در ذاتشان است که بازی کنند.
 سگ گردانی برای عقده گشایی 

و نمایش اجتماعی
برخی از جامعه شناسان معتقد هستند که در 

جامعه ایران ســگ گردانی در حال حاضر به یک 
پدیده برای مرفه نشینان و نمایش ثروتشان تبدیل 
شده، چرا که آنها سگ ها و گربه های الکچری شان 
را به پارک های تهــران می آورند تا نمایش دهند 
اینها حتی با هم مســابقه سگ گردانی می گذارند 
یا اینکه سگ هایشــان را پشــت فرمان ماشــین 
می نشــانند تا به دیگران نشــان دهند! این رفتار 
اجتماعی جز عقده گشــایی یا نمایش ثروت چه 

چیز می تواند باشد؟

خانــم رســتگاری می گوید کــه االن به جز 
ثروتمندان خیلی های دیگر هم هستند که مشخص 
است از لحاظ مالی شرایط باالیی هم ندارند اما به 
هر سختی بوده یک حیوان خانگی تهیه کردند تا 
خــود را نمایش دهند انگار که چیزی برای عرض 

اندام در جامعه به جز سگ و گربه ندارند!
 فرزند نمی آوریم،

 می خواهیم سگ و گربه به پارک بیاوریم!
ســتاره محمدی مادر الینا 6 ســاله است که 
هفته ای یک بار برای گردش فرزندش را به پارک 
پردیسان تهران می برد جایی که بین بزرگراه حکیم 
و همــت قرار دارد و برای مردم غرب تهران مرکز 
تفریحی خوبی محسوب می شود، او می گوید که 
اغلب به خاطر کار شوهرش آخر هفته ها می تواند به 
پارک بیاید تا فرزندش تفریح کند، اما گاهی میزان 
حیوانات خانگی آن قدر در پارک زیاد می شود که 

یادش می رود بــرای چه چیزی به پارک آمده اند 
و مــدام باید دنبال دخترشــان بدوند که اتفاقی 

برایش نیافتد.
او می گویــد: این رفتارها برای نشــان دادن 
ثروتمند بودن یا یک سبک زندگی خاص نمایشی 
اســت مثال عده ای می خواهنــد بگویند ما وضع 
مالی مان خوب است، فرزند نمی آوریم می خواهیم 
ســگ و گربه مان را به پارک بیاوریم و اندازه یک 
بچه هم خرج حیوان خانگی مان می کنیم! نمی دانم 

نمی خواهم هم قضاوت کنم اما سگ گردانی دیگر 
ظاهرا عرف شده و کسی هم نیست که جلویش را 
بگیرد اگر هم ما اعتراضی بکنیم محکوم می شویم. 
نمی دانم چرا کسی کاری برای این امر نمی کند که 
الاقل جای خاصی برای این ســگ و گربه ها باشد 
که خودنماها حیواناتشان را به آنجا ببرند و ما هم 

با آرامش به پارک بیاییم.
خانــم محمدی می گوید کــه همین چندی 
پیش یک سگ دنبال پسربچه کوچکی کرده بوده 
چرا که قالده اش از دست صاحبش در رفته و آن 
بچه هم از ناراحتی و اس ترس زیاد، گریه اش بند 
نمی آمده همین در روحیه بچه های دیگر در پارک 
هم اثر گذاشته اســت. هرچه قدر هم که سگ و 
گربه ها دوست داشتنی باشند اما باید در محل های 
خاصی حضور پیدا کنند هم آنها آرامش داشــته 

باشند هم مردم.

او همین طور می گوید که محبت به حیوانات 
خیلی خوب است االن سگ و گربه خیابانی زیاد 
وجود دارد، اما نباید نگهداری و تفریحشان باعث 
اذیت مردم شود. فرهنگ سازی خیلی مهم است 
مردم باید بدانند که نگهــداری حیوانات خانگی 
فرهنگ سازی الزم دارد همین طور هم نباید باشد.

امروزه در خیلی از کشورهای اروپایی هم ورود 
حیوانات به محل های بازی بچه ها ممنوع اســت 
حتی برخی نژادهای ســگ ها ورودش به خیابان 

هم ممنوع اســت چرا که وحشی هستند و امکان 
گاز گرفتن زیاد دارند. حال شما تصور کنید انواع 
و اقسام این سگ ها به پارک ها و بوستان های تهران 
و دیگر شهرها وارد می شوند و کسی هم نمی تواند 

اعتراض کند.
پارس سگ در آپارتمان 
نمی گذارد درس بخوانم!

ســحر احمدی دانشــجو اســت و به همراه 
دوستانش برای درس خواندن به پارک می آید او 
می گوید که فعال در مکان هایی مثل کتابخانه ها و 
فضاهای مسقف نمی توانیم درس بخوانیم فضای 
آزاد بهتر اســت تعدادمان هم کم اســت و راحت 
می توانیم بیاییم، امــا االن هر پارک و مکانی که 
می رویم ســگ و گربه ها ردیف نشســته اند یا در 
حال غذا خوردن یا پارس و توالت کردن هستند. 
او می گوید که نسبت به سگ ها فوبیای خاص 

دارد و نمی تواند با وجودشان تمرکز کند به همین 
دلیل برایش ورود به برخی پارک ها االن مشــکل 
شــده چرا که حیوانات زیاد شــده اند هم از نوع 
خیابانــی و هم آنهایی که مردم خود برای گردش 
می آینــد. احمدی می گوید: چنــد خانم را امروز 
دیدم که مشــغول و گرم صحبت با هم بودند اما 
هر یک قالده ای به دست داشتند و این حیوانات 
را با خود می کشیدند، من نمی فهمم این چه مدل 
حیوان داری است و به چه دلیل اینها را نگهداری 
می کنند وقتی نمی توانند در این پارک ها خود آزاد 

باشند! بقیه را هم اذیت می کنند.
وی اظهار داشــت که قوانین مشخصی برای 
نگهداری حیوانات خانگی نداریم و همین مشکلی 
است که به آسیب های اجتماعی می انجامد. همین 
چنــدی پیش بود که در یک پارک بچه ای را یک 
سگ گاز گرفت و رسانه ای هم شد. حتی خیلی ها 
در آپارتمان هم سگ و گربه نگه می دارند و باعث 
آزار همسایه ها هستند به نظرم با اینها باید برخورد 
شود نه برخورد قهری ولی فرهنگ درست ایجاد 

شود و دارندگان حیوانات پاسخگو باشند.
احمدی می گوید که نگهداری حیوان خانگی 
االن در کشور ما یک تشخص شده است کسی که 
پول و ثروت دارد این کار را می کند و به این وسیله 
ثروتش را نمایش می دهد حتی خیلی ها هم ندارند 
اما برای کالس گذاشتن حیوان نگه می دارند. این 
فرهنــگ نگهداری حیوانات باید جا بیافتد تا فرد 
حیاط و زندگی درســتی داشته باشد و مزاحمتی 
برای دیگران نداشته باشد ما االن در آپارتمانمان 
شب ها از دست پارس سگ های همسایه ها به ستوه 
آمده ایم و حتی شب ها نمی توانیم درس بخوانیم 
چرا که مدام این سگ ها پارس می کنند. خب آیا 
این حیوان باید در آپارتمان هفتاد یا شصت متری 

حبس باشد؟!
مســئله دیگر هم این اســت که وقتی چنین 
چیــزی در جامعه عرف می شــود ممکن اســت 
بعضی ها کــه امکانش را ندارند دچار احســاس 
محرومیت می شــوند و همین یــک موج منفی 
در جامعه ایجــاد می کند که تب و تابش همه را 
می گیرد. باید طوری باشد که وسایل بازی و تفریح 
مردم از حیوانات جدا باشد و کسانی که حیوانات 
نگه می دارند به مراکز خاصی بروند تا دیگران هم 
آسایش داشته باشند و قانون برای رعایت نکردن 
آرامش و آســایش مردم در بوســتان ها ضوابطی 
تعیین کند که قابل دفاع باشــد نه اینکه پلیس و 
دیگر مراجع بگویند که چیزی در این زمینه وجود 

ندارد که بخواهند جلویش را بگیرند!
همه اینها را اگر کنار بگذاریم برای مردم متدین 
و مسلمان همیشه نگهداری سگ و گربه ها دارای 
شــرایط خاص و ویژه بوده است به دلیل نمازگذار 
بودن و رعایت خیلی مسائل نجس و پاکی، خیلی ها 
با این ظاهر تمدن غرب هیچ گاه کنار نمی آیند به 
همین دلیل هم خوب است که جامعه شناسان به 
این مقوله توجه بیشتری داشته باشند و عواقبش 
را بررسی کنند و هم اینکه پلیس و مراجع قضایی 

نسبت به این امر توجه بیشتری نشان دهند.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی نسبت به از دست رفتن تنوع حیات وحش 
در نتیجه افزایش بی رویه حیوانات خانگی و احتمال محدود شدن گونه های جانوری ایران طی چند سال 

آینده هشدار داد.
ســمیه رفیعی در گفت وگو با خبرگزاری مهر، درخصوص مســئله حیوانات خانگی که طی ســال های اخیر در 
کالنشهرهای ایران روز به روز در حال افزایش است و منجر به بروز آسیب هایی از جمله سگ گردانی بی ضابطه در 
محیط های شــهری شده است، با  اشاره به اینکه از دیدگاه محیط زیستی اولویت ما حفاظت از حیوانات و گونه های 
حیات وحش هســت، که دارای ارزش اکولوژیکی هستند، گفت: اما متأسفانه گونه های بومی  حیات وحش ایران طی 
این سال ها به دلیل غفلت و بی توجهی از جمعیت شان به شدت کاسته شده و آسیب های جدی به اکوسیستم طبیعی 

وارد شده است.
 لزوم جرم انگاری و تدوین قوانین و مقررات درخصوص حیوانات شهری و خانگی

رفیعی مســئله بعدی و حائز اهمیت در حوزه حیوانات را حقوق حیوانات به خصوص در محل زندگی انســان ها 
اعم از محیط های شــهری و روســتایی دانست که مورد غفلت قرار گرفته و به همین دلیل بعضاً فیلم ها و تصاویری 
دلخراش در فضاهای مجازی از آزار حیوانات منتشر می شوند که کاماًلً غیراخالقی و جنون آمیز است و این جانداران 

که مخلوق خداوند هستند را مورد اذیت و آزار قرار می دهند.
وی تأکید کرد: جرم انگاری و تدوین قوانین و مقررات سختگیرانه در این زمینه ضروری است. البته باید توجه 

داشت که در محیط های شهری مسئله کمی  متفاوت تر است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با  اشاره به دو مسئله مهم درخصوص حیوانات شهری ادامه داد: حضور 
بی ضابطه و غیرقانونی حیوانات خانگی و رهاشــدگی و بی سروسامانی این مسئله در کشور از دو بعد قابلیت بررسی 
دارد. اول، شــرایط، ضوابط و دســتورالعمل نگهداری حیوانات خانگی اســت که باید تدوین، ابالغ و اجرا شود. دوم، 
آســایش آحاد شــهروندان و عدم آسیب از جانب صاحبان حیوانات خانگی به شهروندان به عنوان ضرورت های اولیه 

حقوق شهروندی است که باید به طور جدی مدنظر قرار گیرد و توجه شود.
تغییر رژیم غذایی گرگ های اطراف شهرها به رژیم غذایی حیوانات شهری

 رفیعی با ابراز نگرانی از تغییر رژیم غذایی گرگ هایی که در اطراف شهرها هستند، بیان داشت: طبق تحقیقات 
علمی که اخیراً از فضوالت حیات وحش صورت گرفته، نزدیک به ۷۰ درصد رژیم غذایی گرگ ها تغییر پیدا کرده و 

به رژیم غذایی حیوانات شهری نزدیک شده است.
وی افــزود: بــا توجه به جایگاه گرگ ها در هرم غذایی حیات وحش، این یک زنگ خطر بزرگ اســت. چراکه با 
لجام گســیختگی و هرج و مرجی که در موضوع حضور حیوانات خانگی وجود دارد، عالوه بر آســیب های پیش بینی 
نشده شهروندی، حیات وحش و گونه های ارزشمند بومی  کشور نیز به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و اگر مدیریت 

خردمندانه و درستی اعمال نشود قطعاً آسیب ها و تغییرات نگران کننده ای در حیات وحش رخ خواهد داد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: نزدیک شدن حیات وحش به سکونت گاه های شهری 
بعضاً به دلیل گسترش بی ضابطه شهرها صورت می گیرد که سبب می شود این جانوران زیستگاه اصلی خود را از دست 

داده و به مناطق شهری نزدیک شوند.
رفیعی با  اشــاره به آســیب های تصمیمات هیجانی از جانب مردم و مســئوالن گفت: با توجه به اینکه در حال 
حاضر مسئله نگهداری حیوانات غیربومی )Exotic animals( در خانه، در حال مد شدن است که منجر به عواقب منفی 
خواهد شد، این موضوع چالشی نیازمند یک مطالعه و برنامه ریزی اصولی برای مدیریت جامع با لحاظ همه جنبه های 
اکولوژیکی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. بنابراین تأکید می کنم برخوردهای هیجانی و عجوالنه، فضای برنامه ریزی 

و مدیریت این چالش را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
وی خاطرنشــان کرد: از مصادیق ادامه این روند می توان به پیدا شــدن راکون و میمون رزوس در جنگل های 
هیرکانی  اشــاره کرد که با توجه به غیربومی  بودن این حیوانات، آســیب قابل توجهی به اکوسیستم های بی نظیر و 

ارزشمند کشور از جمله جنگل های هیرکانی و ذخایر ژنتیکی آن تحمیل خواهد کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: با مطالعات و مشاهداتی که داشتم، قطعاً بی قانونی در 
هیچکدام از کشــورها در مســئله نگهداری از حیوانات خانگی و رها شدگی آنها در طبیعت و حمایت های احساسی 

دور از منطق علمی، مانند کشور ما وجود ندارد.
غذادهی به حیوانات شهری محیط زیست طبیعی را دچار اختالل می کند

رفیعی گفت: در بســیاری از کشورها شــهروندان حق غذا دادن به حیوانات رها شده را ندارند و با مجازات ها و 
برخوردهای قانونی تندی مواجه خواهند شد، اما اینجا می بینیم که از سر ناآگاهی عده ای در شهرها و حتی اطراف 
شهرها به حیوانات غذا دهی می کنند و این در نظم و تعادل محیط زیست شهری و حتی محیط زیست طبیعی به 
شدت اختالل ایجاد می کند. وی با ابراز نگرانی نسبت به ادامه روند کنونی در مسئله نگهداری و رهاشدگی حیوانات 
خانگی هشدار داد: با وضعیت فعلی دور از ذهن نخواهد بود که طی چندسال آینده تنوع زیستی جانوری کشور به 

شدت تحت تأثیر گسترش حیوانات خانگی به ویژه گونه های غیربومی  قرار گیرد.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس هشدار داد 

آسیب های افزایش بی رویه حیوانات خانگی 
به گونه های جانوری ایران

گالیه های مادران
از جوالن سگ گردان ها در پارک ها


