ایرانشهر

 ۹ربیع الثانی از ضریح مطهر امیرالمومنین علی (ع) رونمایی میشود
ضریح مطهر حضرت امیر المومنین علی (ع) در نجف اشرف پس از گذشت هشت دهه مورد ترمیم و بازسازى قرار گرفت و روز یکشنبه نهم ربیع الثانی رونمایی میشود .به گزارش تسنیم ،ضریح
مطهر حضرت امیرالمومنین علی (ع) پس از  80سال ترمیم و بازسازی شد تا در میانه حرم مطهر علوی خوش بدرخشد و برای چشمهای زائران خودنمایی کند .براى ساخت این ضریح مطهر از  10هزار
و  500مثقال طالى خالص و دو میلیون مثقال نقره استفاده شده و استادکاران و کارشناسان با تجربهای برای این عملیات عظیم فعالیت داشتهاند .نگارش تمامى سورههاى قرآن بر روى سنگ مرمرهاى
سفید پیرامون ضریح و تزیین بسم اهلل الرحمن الرحیم سورهها با سنگهاى عقیق و یاقوت و زمرد نیز بخشهای دیگر تغییر یافته محسوب میشود.

الیحه حمایت از محیطبانان در راه مجلس

گروه ایرانشهر :باالخره قوانین و مقررات روی خوش
را به محیطبانان نشان داد .سال  95که با شهادت سه
محیطبان آغاز شد با وجود تلخیهایش خبرهای خوشی
هم در آخرین ماههایش برای محیطبانان به همراه داشت.
خبر کوتاه اما خوشحال کننده است .الیحه حمایت از
محیطبانان هفته آینده تقدیم صحن دولت میشود که
یکی از مواد آن اشد مجازات برای ضاربان محیطبان و
تسریع در روند رسیدگی به پروندههای متخلفین است.
از آخرین خبری که از مرگ یک محیط بان در رسانهها منتشر
شد مدت زمان زیادی نمیگذرد 6 .آذرماه سال جاری خبری
از مرگ محیط بان دنا «حسن دانانسب» بر اثر خفگی با گاز
منتشر شد .خبری که برخی از رسانهها را مشکوک به قتل عمد
کرد .گرچه پس از بررسیهای پزشکی قانونی و کالبدشکافی
مشخص شد که هیچ گونه مورد مشکوکی وجود نداشته اما
ذهنها آنقدر نسبت به مرگ محیط بانان ایران حساس بود
که سبب شد تا مسئوالن به دنبال علت مرگ او دست به کار
شوند .مرگهای مشکوک ،آمارهای مصدومیت محیطبانان و
خبرهایی که از حبس و زندانی شدن آنان به گوش میرسد
افکار عمومی را به خبرهایی که پیرامون محیطبانان منتشر
میشود حساس کرده است .حساسیتی که البته برای بهبود
شرایط و رفع خألهای قانونی مفید واقع شد.
سهم خاکهای ایران از داشتن یک محیطبان
براساس آنچه استاندارهای جهانی میگویند به ازای حفاظت هر
چهار هزار هکتار در عرصه طبیعی باید یک محیطبان تعیین شود،
اما در ایران این استاندارد آن چنان که باید به معیارهای جهانی
نزدیک نیست .براساس آمارها به ازای هر 40هزار هکتار یک
محیطبان وجود دارد و این مشکل عرصه حفاظت از زیست بوم
را برای 2هزار و 700محیط بان ایرانی دشوار کرده است بهطوری
که تعداد این افراد در ایران با وجود مسئولیتهای فراوانی که
دارند ،کافی نیست .این درحالی است که محیط بانان باید در
منطقه به صورت شبانهروزی حضور داشته باشند بنابراین میزان
شیفتهای کاری آنها در مناطق تحت حفاظت به لحاظ کمبود
نیروی انسانی ،بیش از مدت زمانی است که باید باشد .اما این
تعداد کم نیروی انسانی برای حفاظت از محیطزیست ایران به
خاطر چیست؟ نبود امنیت شغلی عمده دلیل این ماجراست.
آمار ها میگوید که از ابتدای تاسیس سازمانهای حفاظت محیط
زیست و مراتع و جنگلها تا کنون  ۱۲۰محیطبان و بیش از ۴۲۰
جنگلبان توسط شکارچیان و قاچاقچیان چوب کشته شدهاند
و مسلما تعداد افرادی که در این درگیریها دچار نقص عضو
یا معلولیت شدهاند نیز باید حدود چهار برابر این رقم باشد .این
آمارها درحالی است که تعداد کل محیطبانان ایران در سراسر
کشور و در این تاریخ حدود ۲هزار و  ۳۰۰نفر است.

قانون حمایت از محیط بانان
حمل اسلحه بدون آزادی استفاده از آن ،فارغ از نبود امنیت
شغلی و حقوق و مزایای کم بزرگترین دردسری است که
محیطبانان ایرانی را در طول دهههای مختلف با مشکالت
بسیاری روبهرو کرده است .در طول سالها و دهههای گذشته
در ایران استفاده از سالح برای دفاع از جان توسط محیطبانان
در برابر شکارچیان یکی از عواملی بوده که سبب شده تا آنان
را به زندان بیاندازد .اتفاقی که سبب شد عدهای قانون را به
نقد بکشند و حتی به دنبال قانونی برای حمایت از محیطبانان
باشند.
استفاده از سالح اما به چه قیمتی؟
استفاده از سالح همیشه محیطبانان را به دردسر انداخته
است .بسیاری از محیطبانانی که تجربه زندان و حبس در
ایران را دارند میگویند که در رابطه با استفاده از سالح دچار
ی هستند .گرچه کارشناسان حقوقی و محیط زیست
سردرگم 
میگویند که محیط بانان ضابطان قضایی هستند و با یک نیروی
پلیس فرقی ندارد اما استفاده از سالح سرد یا گرم همیشه به
ضرر محیطبان تمام شده و آنان را در استفاده از این سالح دچار
شک و شبهه کرده است .اتفاقی که برخی دلیل آن را در نواقص

معاون سازمان حفاظت محیط زیست مطرح کرد

پایان ظرفیت بارگذاری جمعیت و صنعت در تهران

به مسئله محیط زیست دارد و شخص رئیس جمهور رسیدگی
به مسائل محیط زیست کشور را در اولویت کار دولت از همان
آغاز دولت تدبیر وامید قرار داده است .او با اشاره به ابالغ حقوق
شهروندی گفته است که در چندین بند آن به مسئله محیط
زیست پرداخته شده است.
ضرورت برطرف کردن نقص قوانین موجود
گرچه حاال خبرها حکایت از این دارد که قانون حمایت از
محیطبان به تصویب و اجرایی شدنش نزدیک میشود اما این
تنها قانون حمایت از محیط بانان نیست که نیاز به تصویب دارد
بلکه برخی از قوانین موجود در این زمینه نیز نیازمند اصالح
است موضوعی که معاون حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست
نیز آن را تایید می کند .محمد مجابی در گفتوگو با ایلنا در
ارتباط با علت تعدد حوادث ناگواری که برای محیط بانان رخ
میدهد و مورد حمله قرار گرفتن آنها از سوی شکارچیان
گفت« :در شرایط حاضر متاسفانه سالح مجاز و غیرمجاز در
کشور زیاد است و متخلفان بعد از اینکه تخلف انجام میدهند؛
پروانه سالحشان لغو نمیشود .ما درخواست کردهایم که پروانه
سالحها در صورت ارتکاب به تخلف لغو بشود ،زیرا این مساله
میتواند اثر بازدارنده داشته باشد».

بررسی الیحه «منع حیوانآزاری» در کمیسیون لوایح
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست از ارسال الیحه
«منع حیوان آزاری» به مجلس خبر داد و گفت :چون این موضوع جنبه
حقوقی و قضائی دارد قوه قضائیه هم باید در خصوص آن نظر دهد.
به گزارش مهر ،فرهاد دبیری معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط
زیست در برنامه تلوزیونی سرزمین ما با بیان اینکه پیش نویس الیحه منع حیوان آزاری
در کمیسیون لوایح مطرح شده است،گفت :چون این موضوع جنبه حقوقی و قضائی
دارد قوه قضائیه هم باید در خصوص آن نظر دهد .هفته آینده در کمیسیون لوایح یک
بار دیگر این الیحه مورد بررسی قرار میگیرد تا از جهت قضائی و کیفری با قوانین ما
منطبق باشد سپس آن را به مجلس میفرستیم و امیدواریم نمایندگان مجلس به این
موضوع پاسخ مناسب دهند.
به گفته وی برای کاهش بحث حیوان آزاری عالوه بر ضمانت اجرایی کیفری محدود
کننده باید به آموزش و فرهنگسازی هم توجه شود .همچنین کتایون جهانگیری
فعال حقوق حیوانات با بیان اینکه مساله حیوانآزاری از دوم اسفند سال  ۹۴به موضوع
جدی تبدیل شد ،گفت :به دنبال جدی شدن این ماجرا پویش هنرمندان حامی محیط
زیست راهاندازی شد و پس از جدی شدن بحث مقابله با حیوانآزاری سازمان حفاظت
محیط زیست به این موضوع ورود پیدا کرد و از آن زمان به بعد فعاالن حقوق حیوانات
و سازمان محیط زیست به دنبال را ه حلی بودند تا بتوانند مساله حیوانآزاری را کاهش
دهند زیرا این موضوع و فیلمهایی که از حیوانآزاری در فضای مجازی منتشر شده
بود جامعه را دچار تالم کرده بود ..به تازگی فیلمی در فضای مجازی در خصوص
حیوانآزاری منتشر شده است که در آن یک پسر نوجوان گربهای را به شدت مورد آزار
و اذیت قرار میدهد .در ادامه علی ذاکری ،مسئول روابط عمومی نگهبانان جلگه میناب
طی تماس تلفنی به روی آنتن برنامه آمد و در این خصوص توضیح داد :در پی انتشار
این ویدئو در فضای مجازی که در یکی از روستاهای شهرستان میناب اتفاق افتاده بود
اداره محیط زیست استان و دستگاه قضائی به این موضوع ورود پیدا کردند .وی با بیان
اینکه فرد حیوان آزار یک نوجوان  ۱۶ساله بود،گفت :این فرد به همراه نوجوان دیگری
هفتم دی ماه به مراجع قضائی معرفی شدند اما به شدت اظهار ندامت میکردند .نوجوان
در فیلم مدعی بود چون این گربه جوجه کبوترهای او را میخورده است این رفتار را
نشان داده است.
ی حیوان آزار میشوند؟
چه کسان 
در ادامه جهانگیری مستندساز در پاسخ به این سوال که چه کسانی به حیوان
آزاری روی میآورند و دلیل آنها برای انجام این کار چیست ،گفت :حیوان آزاری

امروز گسترده شده است شما معلم مدرسهای را میبینید که به هنگام درس دادن
به بچهها حیوانآزاری میکند .فیلمهایی که از آزمایشهای مدرسه منتشر میشود
اینها نمونهای است از اتفاقاتی که در خصوص حیوانآزاری میافتد .این فعال حقوق
حیوانات با بیان اینکه در بحث حیوان آزاری موضوع روانکاوی مطرح است ،عنوان کرد:
بر اساس اطالعات دانشمندان یکسری یاختههای عصبی در قسمت پیشانی وجود دارد
که در افراد ایجاد همدلی میکند .کسانی که بیشتر دست به بزه میزنند این یاختههای
عصبی را کمتر دارند .جهانگیری در ادامه نبود فرهنگ حیوان دوستی در خانوادهها را
یکی دیگر از دالیل حیوانآزاری نامید و گفت :پدران و مادران ایرانی خود در خصوص
فرهنگ حیوان دوستی آموزش ندیدهاند و نمیتوانند این موضوع را به فرزندان خود
منتقلکنند.
اهمیت آموزش در کاهش جرایم
در ادامه ابراهیم محمدی دادستان شهرستان میناب طی تماس تلفنی با بیان اینکه
جرم پدیدهای است که عوامل مختلفی در ایجاد آن دخیل هستند،گفت :بیشترین عامل
بروز جرایم نبود آموزش در خانواده ،مدرسه و رسانه است .شاید اگر آموزش به خوبی
انجام شود کمتر شاهد این گونه رفتارها باشیم ما باید به فرزندان خود آموزش دهیم تا
ن آزاری توضیح
به حیوانات احترام بگذارند .وی در خصوص شیوه برخورد قانونی با حیوا 
داد :عملی را که آموزش ندادهایم نمیتوانیم مورد مجازات قرار دهیم اول باید آموزش و
اطالعرسانی صورت گیرد و با تذکر و بیان آثار سوء و اتمام حجت کردن میتوانیم توقع
داشته باشیم که جرمهایی از این دست اتفاق نیفتد اما در صورت ارائه تمامی این موارد
اگر باز هم حیوان آزاری صورت گرفت و البته حیوان آزار آن را در فضای مجازی منتشر
کرد باید بداند که هر دو اقدام جرم است و با آن برخورد شدید خواهد شد.
سلولهای خشونت طلب بهبود مییابند
علی امینی متخصص بیماریهای اعصاب و روان در رابطه با این که آیا حیوان
آزاری جرمی است که از بیماریهای اعصاب و روان نشأت میگیرد ،توضیح داد :روند
شکلسازی سلولهای مغزی از کوچکی شکل میگیرد و اگر فرد در محلی زندگی کند
که خشونت در آن زیاد است سلولهای عصبی در کنترل خشونت ضعیف میشوند
و حاصل رشد و تکامل مغزی به طور نامتناسب اتفاق میافتد .البته اثرات ژنتیکی
را هم نباید در این باره فراموش کنیم .وی با بیان اینکه با قرار گرفتن در محیطهای
مناسب رشد سلولهای عصبی میتواند به سمت بهبودی حرکت کند ،عنوان کرد:
اگر آموختههای درونی فرد را تغییر دهیم سلولهای مغزی خشونت طلب او به سمت
بهبود میروند .رواندرمانی و فرزند پروری از جمله اقداماتی است که میتواند باعث

معاون محیط زیست دریایی عنوان کرد

برنامهریزی برای جذب  ۲۰میلیون گردشگر در استانهای ساحلی
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط
زیست کشور گفت :بیشترین گردشگران ساحلی
در برنامه ششم برای جذب  ۲۰میلیون گردشگر در
استانهای ساحلی پیشبینی شده است.
به گزارش مهر ،پروین فرشچی معاون محیط زیست
دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در آئین
معارفه مدیرکل محیط زیست مازندران افزود :بیشترین
گردشگران ساحلی در برنامه ششم برای جذب ۲۰
میلیون گردشگر در استان های ساحلی کشور به خصوص
مازندران پیش بینی شده است.
او گفت :پیش بینی می شود حداقل ساالنه  ۳میلیون
گردشگر در حوزه دریایی به این استان ها سفر کنند

و بتوانند از لحاظ اقتصادی باعث توسعه این استان ها
شوند .معاون سازمان محیط زیست کشورگفت که ما
برای جذب این تعداد گردشگر نیاز به بستر سازی و
خدمات پشتیبانی در این استان ها داریم که اعتبار
مورد نیاز برای ایجاد این زیرساخت ها نیز در برنامه
ششم توسعه پیش بینی شده است .فرشچی افزود:
استان های ساحلی کشور قابلیت های زیادی برای
جذب گردشگر دریایی دارند و تاکنون در این حوزه
فعالیت چندانی صورت نگرفته است.
او افزود :هم اکنون یک درصد اشتغال و یک درصد
تولید کشور مربوط به حوزه گردشگری دریایی است که
این میزان با توجه به قابلیت های موجود در این حوزه

ناچیز است.
معاون سازمان محیط زیست با اشاره به نگاه ویژه برنامه
ششم به استان های شمالی کشور اظهارداشت که ۷۰
درصد از طرح های توسعه ای پیش بینی در برنامه ششم
در استان های ساحلی کشور عملیاتی می شود .فرشچی
با تاکید بر پرهیز از شتاب زدگی در توسعه گفت که باید
در مباحث توسعه ای به محیط زیست نیز توجه ویژه ای
صورت گیرد.
او گفت :در شرایط فعلی تعامل خوبی بین دستگاه
ها و محیط زیست وجود دارد و طرح های توسعه ای
کشور باید متناسب با رعایت محیط زیست اجرایی
شود.
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ورود حافظان سبز به صحن سبز

قانونی میدانند.
توجه افکار عمومی به آمار شهادت و مرگ محیطبانان اما
سبب شد تا دولت به فکر تدوین و تصویب قانونی برای حمایت
از محیطبانان بیافتد و الیحهای را تنظیم و تقدیم کند .الیحهای
که محیطبان در هشت مورد از موارد ماده چهار این قانون اجازه
دارد برای دفاع از خود در برابر متخلفانی که با سالح سرد یا گرم
به آنها حمله میکنند از سالح استفاده کنند این اجازه حتی
زمانی که متخلفان سالح نیز ندارند اما شرایط به گونه ای باشد
که جان محیط بان در خطر باشد نیز مجاز است .موضوعی که
اگر به تصویب برسد مانع بزرگی بر سر راه متخلفان و حافظ
جان محیط بانان خواهد بود .مسالهای که رئیس سازمان
حفاظت از محیط زیست نیز از مجلس می خواهد در تصویب
آن سرعت عمل داشته باشند.
الیحهای که حاال به گفته سید محمد مجابی ،معاون توسعه
مدیریت ،حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست
کشور قرار است هفته آینده تقدیم صحن دولت شود .الیحهای
که در یکی از موادش اشد مجازات برای ضاربان محیطبان در
نظر گرفته شده و روند رسیدگی به پروندههای متخلفین را
تسریع میبخشد .به گفته او ،دولت یازدهم همواره توجه خاصی
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کاهش خشونت شود.
در ادامه کتایون جهانگیری با بیان اینکه در خصوص بحث حیوان آزاری خالء قانونی
وجود دارد ،گفت :الزم است از رئیس سازمان محیط زیست در خصوص ورود به این
موضوع تشکر کنم .ماده واحده منع حیوان آزاری الیحهای است که از سال گذشته بر
روی آن کار میشود و در کارگروههای مختلف جلسات متعددی برگزار شده است و ما
امیدواریم که نمایندگان مجلس در این خصوص پاسخ مناسب دهند قانون فرهنگساز
است و میتواند عاملی برای کاهش حیوان آزاری شود.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت :ظرفیت بارگذاری جمعیت و صنعت
در تهران سالهاست به پایان رسیده و ادامه فشار برای بارگذاری صنعتی و
جمعیتی در تهران منجر به چالش های بزرگتر محیط زیستی می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی محیط زیست ،سعید متصدی در جلسه بررسی
پیشنهادها برای ساماندهی صنایع غیرمجاز استان های تهران و البرز که با حضور معاونان
و مدیران سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت ،معدن و تجارت در محل
سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد با بیان اینکه عدم مدیریت صحیح و نظارت
کافی بر فعالیت معادن ،منجر به ایجاد چالش های مهمی در حوزه محیط زیست و
ایمنی شده است ،گفت :از این رو ،تصمیم گیری و اقدام سریع برای رفع مشکالت
ایجاد شده ،ضروری است .معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست
با بیان اینکه یکی از مهم ترین منابع آلودگی هوای تهران ،معادن شن و ماسه در تهران
و البرز است ،افزود :ضروری است موضوع ساماندهی واحدهای شن و ماسه در قالب
کارگروهی مشترک میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت ،معدن و تجارت
با مسئولیت این وزارتخانه دنبال شود.
ضرورت جلوگیری از صدور مجوز برای واحد شن و ماسه و معادن کوهی
حریمشهرها
او گفت :همچنین ضروری است به منظور جلوگیری از روند رو به فزونی چالش های
محیط زیستی ناشی از فعالیت واحدهای شن و ماسه ،از صدور هر گونه مجوز برای
واحد شن و ماسه آبرفتی و رودخانه ای در تهران و البرز جلوگیری شود .معاون سازمان
حفاظت محیط زیست یکی دیگر از درخواست های سازمان حفاظت محیط زیست را
ممنوعیت فعالیت معادن کوهی در حریم شهر عنوان کرد و گفت :می توان این موضوعی
را در نشستی مشترک میان سازمان حفاظت محیط زیست ،منابع طبیعی و وزارتخانه
های صنعت ،معدن و تجارت و راه و شهرسازی بررسی کرد .متصدی همچنین خواستار
تعطیلی واحدهایی شد که مجوز آن ها به لحاظ زمانی یا میزان برداشت به پایان رسیده یا
به طور کلی فاقد مجوز هستند .او گفت :معادن به لحاظ قانونی باید پس از اتمام فعالیت،
مناطق را به شکل اولیه بازگردانند و این موضوع به لحاظ ارزش منظر بسیار دارای اهمیت
است و از این رو باید با جدیت مورد پیگیری و اجرا قرار گیرد .معاون سازمان حفاظت
محیط زیست با اشاره به نامه نگاری صورت گرفته با معاون اول رئیس جمهور برای
ساماندهی صنایع و شهرک های صنعتی و مجتمع های سکونتی و عدم بارگذاری جدید
در تهران و حاشیه آن ،گفت :ظرفیت بارگذاری جمعیت و صنعت در تهران سال ها است
که به پایان رسیده و ادامه فشار برای بارگذاری صنعتی و جمعیتی در تهران می تواند
منجر به چالش های بزرگتر محیط زیستی شود.
با وجود شهرک های صنعتی ،تعریف پهنه صنعتی معنا ندارد
افشار فتح الهی معاون امور صنایع استان تهران وزارت صنعت ،معدن و تجارت با اشاره
به برخی چالش های موجود در حوزه ساماندهی صنایع ،گفت :یکی از چالش های مهم،
تعریف پهنه صنعتی در طرح های توسعه ای شهرداری برای شهرستان های استان تهران
به رغم تعریف و وجود شهرک های صنعتی برای ساماندهی صنایع است .او با بیان اینکه
به دلیل بی توجهی و غفلت صورت گرفته در دوره ای ،هم اکنون با چالش های بزرگی در
حوزه صنایع مواجه هستیم ،اظهار کرد :به طور نمونه کمتر از  ۲درصد واحدهای صنعتی
پردیس دارای مجوز فعالیت هستند .فتح الهی گام نخست در ساماندهی صنایع را ایجاد
محدودیت برای صدور مجوز فعالیت صنایع جدید در تهران و البرز دانست و افزود :اما
پرسش مهم این است که با صنایع فاقد مجوز گذشته چه باید کرد.
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