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 چهار مدال جهانی 
برای تیم المپیاد شیمی

تیم ملی ایــران در 
پنجاه ودومین المپیاد 
جهانی شیمی یک مدال 
طال، دو مدال نقره و یک 
مدال برنز کســب کرد. 

پنجاه ودومین المپیاد جهانی شــیمی به میزبانی 
ترکیه روز ۲۵ جوالی ۲۰۲۰، مطابــق با ۴ مرداد 
۹۹ برگزار شد. این دوره از مسابقات جهانی به دلیل 
شیوع کروناویروس و محدودیت های موجود به طور 
مجازی برگزار شد و ۲۳۴ دانش آموز از ۶۰ کشور با 

هم به رقابت پرداختند.
    

اعالم جزئیات آغاز سال 
تحصیلی آتی

پانته آ دری، معاون 
آمــوزش و پــرورش 
شــهر تهــران گفت: 
در هر شــرایطی سال 
تحصیلی از 1۵ شهریور 

آغاز می شود و با توجه به شرایط هر استان و وضعیتی 
که وجــود دارد. مدارس حتی برای ســخت ترین 
نوع شرایط یعنی شرایط زرد راهبرد آموزش های 
ترکیبی حضوری و غیرحضوری، برنامه دارند. اگر 
وضعیت قرمز ادامه پیدا کند مدرسه برنامه هفتگی را 
در فضای مجازی اجرا می کند و آموزش، حل تمرین 
و ارزشیابی مستمر غیرحضوری خواهد بود. اما اگر 
وضعیت زرد باشد راهبرد آموزش ترکیبی پیشنهاد 
شده است و به فراخور مدرسه، امکانات و شرایطی که 
دارد بخشی از آموزش ها به صورت حضوری و بخشی 

غیرحضوری است.
    

افزایش ۵۰ درصدی مساحت 
دریاچه ارومیه

مســعود تجریشی 
مدیر دفتر برنامه ریزی 
و تلفیق ســتاد احیای 
دریاچــه ارومیه گفت: 
تراز دریاچــه ارومیه در 

۳1 تیر ســال 1۳۹۹ حدود 1۲۷1.۵۶ متر معادل 
۳۰۰۴ کیلومتــر مربع در ســطح و ۴.1۹ میلیارد 
متر مکعب حجم رسید. این در حالی است که این 
شرایط در زمان شروع به کار ستاد احیای دریاچه 
ارومیه در سال 1۳۹۳ حدود 1۲۷۰.۳۲ متر معادل 
1۷۸۳ کیلومتر مربع در سطح و 1.1۴ میلیارد متر 
مکعب حجم بوده که نشان از افزایش ۵۰ درصدی 

مساحت دریاچه دارد.
    

نمره ۱۵ وزارت بهداشت به 
آزمون دکترا

معاون فنــی مرکز 
ســالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت گفت: 
فکر می کنم با توجه به 
همه قوت و ضعف هایی 

که وجود داشــت، در مجموع می توان نمره قبولی 
را به نحوه برگزاری آزمون کنکــور دکتری داد و به 
رعایت پروتکل های بهداشــتی آزمون ها نیز نمره 
1۵ یا 1۶ را می دهیم. مهندس فرهادی با بیان اینکه 
۵۰ نفر از داوطلبین کنکور دکترا اعالم کرده بودند 
که کرونا مثبت هستند، گفت: آزمون این افراد در 
بیمارستان ها  انجام شد و ناظرین با تجهیزات کامل 
نسبت به برگزاری آزمون آنها اقدام کردند. او گفت: 
امیدواریم کــه در آزمون های بعدی بتوانیم  میزان 

رعایت را به 1۷ و 1۸ و حتی۲۰ برسانیم.
    

کشف ۷ هزار داروهای الغری و 
ضد ریزش مو تقلبی 

رئیس کالنتری 1۷۹ 
خلیج فارس از کشف ۷ 
هــزار دارو و قرص های 
الغــری و محلول های 
ضد ریزش مو تقلبی به 

ارزش ۲۰ میلیارد ریــال در تهران خبر داد. حبیب 
آقایی گفت: ماموران کالنتری خلیج فارس با دریافت 
گزارشی مبنی بر اینکه فردی در شبکه های اجتماعی 
محلول های ضد ریزش مو و قرص های الغری تقلبی 
تبلیغ و با استفاده از یک دستگاه خودروی شاسی 
بلند آن را به مشتریانش توزیع می کند. در تحقیقات 
پلیسی مشخص شد که مالک خودرو با همکاری 
همدستش پارکینگ منزل مسکونی اش را تبدیل 
به کارگاه تولیدی محلول های ضد ریزش مو کرده 
است و مقدار فراوانی دارو و قرص های الغری تاریخ 
گذشته از بازار جمع آوری و پس از اصالح تاریخ آن و 
بروزرسانی داروها به عنوان عنوان دارو و قرص های 

سالم در بین مشتریانش توزیع می کند.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

حال کره زمین خوب نیست و آنها 
که تغییرات این ســیاره را پیگیری و 
بررسی می کنند از ســرعت گرفتن 
زوال آن بیم دارنــد. هر روز خبرهای 
ناخوشایندی از گرم شدن زمین، آب 
شدن یخ های قطبی، آتش سوزی های 
عظیم در جنگل های بکــر، آلودگی 
آب ها و انقراض گونه های نادر حیوانی 
به گوش می رسد. در این شرایط است 
که جایگاه شــغل محیط بانی بیش از 
پیش اهمیت پیدا کرده است. دیروز، 
۳1 جــوالی مصادف بــا روز جهانی 
محیط بانی بــود. روزی که به مردم و 
دولتمردان جهان یادآور می شود که 
زمین برای بودن، نیاز به مراقب دارد و 
باید برای این مراقبان اهمیت ویژه ای 

قائل بود.
در ایــران هــر چنــد موضــوع 
محیط زیست هم همپای سیاست به 
یکی از دغدغه ها و مطالبات عمومی 
مردم تبدیل شــده و نگرانــی از بین 
رفتن گونه های جانوری، آتش سوزی 
پی در پی جنگل هــا، آلودگی آب ها، 
جنگل دزدی ها و ... پایش به خبرهای 
هــر روزه رســانه ها و شــبکه های 
اجتماعی باز شــده، امــا همچمنان 
اراضی گســترده کشــور که نیاز به 
نظارت جدی از سوی محیط بانان دارد 
با وجود گســتردگی وظایف، کمبود 
نیرو و تجهیزات، کوهســتانی بودن 
برخی استان ها، آتش سوزی جنگل ها 
و مراتع و موانــع قانونی برای مقابله با 

متخلفان و متجاوزان به محیط زیست 
با مشکالت اساسی دست و پنجه نرم 

می کند. 
مرگ محیط بانان

اما آنچــه در ســال های اخیر نام 
محیط بانــان را بیش از پیش بر ســر 
زبان ها انداخت مرگ و آســیب های 
جدی بدنی بــه آنها در حیــن انجام 
وظیفه نبود، بلکه زندانی و حتی اعدام 
آنها بود. هر چند براساس اعالم های 
رسمی سازمان محیط زیست تاکنون 
1۴۰ محیط بــان بــرای محافظت از 
حیوانــات و منابع طبیعی توســط 
شکارچیان، متجاوزان به حریم منابع 
طبیعی یا حوادث طبیعی جانشان را 

از دست دادند.
اعدام یک محیط بــان در آذر ماه 
سال گذشــته و نجات دو محیط بان 
دیگــر کمی پیــش ار رفتــن باالی 
چوبه دار آن هم با پرداخت دیه بسیار 
باال برای گرفتن رضایت، بســیاری را 
شــوکه کرد و توجه ها را به سمت این 
شغل پر مخاطره جلب کرد. اینکه چه 
عواملی باعث می شود یک محیط بان 
به دلیل مراقبت از محیط زیســت به 

اعدام محکوم شود؟
ماجرا به 1۰ سال پیش برمی گردد 
محیط بان »افضلــی« متوجه تردد 
خودرویی در یــک منطقه حفاظت 
شده می شــود، خودرویی که راننده 
آن سابقه شکار داشــته است. بعد از 
تعقیب، ســرانجام این فــرد مظنون 
به شــکار را مقابل خانــه اش به قتل 
می رســاند. با وجود گذشت 1۰ سال 
از آن ماجرا خانــواده قربانی رضایت 
ندادند و این محیط بان آذر ماه ســال 

گذشته اعدام شــد تا زخمی قدیمی 
را باز کنــد، زخمــی از تجربیات تلخ 
محیط بانانی که با سختی زیادی کار 
می کنند و جمعیت زیــادی از آن ها 
در ســال های گذشته جانشــان را از 

کف دادند.
کمبود نیرو 

یک محیط بان در ایــران مجبور 
اســت چند برابــر همتای خــود در 

کشورهای پیشرفته کار کند.
طبق اعالم سازمان محیط زیست 
براساس اســتاندارد جهانی باید در 
هر هزار هکتار یک محیط بان فعال 
باشــد، اما در ایران در هر 1۲ هزار 
هکتار یک محیط بــان وجود دارد 
که با این حساب تعداد محیط بانان 
ایــران یــک دوازدهم اســتاندارد 
جهانی اســت، این در حالیست که 
محیط بانان حفاظــت از 11 درصد 
از عرصه هــای طبیعی کشــور را بر 
عهــده دارند و تعداد پاســگاه های 
محیط بانی یک ششــم اســتاندار 

جهانی است. 
جور این همه کمبود نیرو را باید 
محیط بانان با تالش بیشتر بکشند. به 
همین دلیل تلفات این شغل هم در 
ایران بسیار زیاد است گرچه حقوق 
آنها با دیگــر کارمندان دولت فرقی 
ندارد. در این باره سرهنگ جمشید 
محبت خانی فرمانده یگان حفاظت 
سازمان  محیط زیست ضمن اشاره 
به استخدام ۳۰۰  محیط بان در سال 
۹۹ وعده داد: »پیگیر هستیم که در 
ســال جدید ضمن افزایش حقوق 
 محیط بانان تبعیــض در پرداختی 

آن ها نیز رفع شود«.

کمبود تجهیزات
از ســوی دیگــر کمبودهــا و 
نارســایی های موجود در امکانات و 
تجهیزات  محیط بانــی یکی دیکر از 
مشــکالتی که گریبان محیط بانان را 
گرفته است. به گفته فعاالن این عرصه 
در حال حاضر فرسوده بودن خودروها 
و موتورســیکلت های  محیط بانــان 
و جلیقه هــای ضدگلوله ســنگین و 
نامقاوم که همان هم با کمبود جدی 
مواجه است، مزید بر مشکالت کمبود 

نیروست.
در این باره کیومــرث کالنتری، 
معــاون محیط زیســت طبیعــی و 
تنوع زیســتی ســازمان حفاظــت 
محیط زیســت گفت: » محیط بانان 
از 1۸.۵ میلیون هکتار از عرصه های 
طبیعی کشــور در قالب ۲۹۰ منطقه 
حفاظت شده تحت مدیریت سازمان 
 محیط زیســت حفاظت می کنند و 
هر اتفاقی کــه در ایــن عرصه ها رخ 

دهد نوک پیکان حفاظت به ســمت 
 محیط بانان اســت بنابراین این قشر 
زحمتکش نیــاز به حمایــت 1۰۰ 
درصــدی دارد.  در ایــن زمینه در ۴ 
بخش خودرو، موتورسیکلت، بی سیم 
و نیروی انسانی کمبود داریم هر چند 
اقدامات خوبــی در زمینــه تجهیز 
 محیط بانی هــا از لحــاظ خــودرو و 
موتورسیکلت انجام شــده اما با تمام 
اینها باید با ظرفیت ۵۰ درصد نیروی 
انســانی و همین میــزان تجهیزات 
از 1۸.۵ میلیون هکتــار عرصه های 

طبیعی حفاظت کنیم«.
ضرورت حمایت قانونی از 

 محیط بانان
از سوی دیگر حمایت های قانونی 
در برابر شــکارچیان همیشه دغدغه 
محیط بانان بوده اســت.  محیط بانان 
گاهی ناچارند در برابــر متخلفان از 
ســالح اســتفاده کنند. اما استفاده 
از ســالح در بســیاری از مواقع کار 
دستشــان داده اســت، به طوری که 

شرح آن پیشتر ذکر شد.
در چند سال اخیر، چندین قانون 
در جهت حمایت از محیط بانان وضع 
شــده اســت که به دلیل مشکالت 
حقوقی که در آن مطرح شده هنوز به 

جایی نرسیده است. 
سوم تیرماه سال ۹۸ بود که الیحه 
چهار ماده ای »حمایت از محیط بانان 
و جنگل بانان« بعد از دو سال معطلی 
در مجلس دهم باالخره برای بررسی به 
صحن علنی رسید و در نهایت تصویب 
شــد تا طبق آن محیط بانان مشمول 
قانون به کارگیری ســالح  شوند، اما 
نمایندگان معتقــد بودند این الیحه 
نه تنها برای  محیط بانان و جنگل بانان 
بلکه برای ســایر مأمــوران اجرایی 
یگان دستگاه حفاظت دستگاه های 
اجرایی نیز باید اعمال شود، بنابراین 
در الیحه به مامــوران اجرایی یگان 
سایر دستگاه ها نیز اشــاره شد و این 
مساله باعث شــد تا پس از تصویب و 
ارسال الیحه به شورای نگهبان، این 
شــورا طبق اصل ۷۵ قانون اساسی 
تسری به سایر دستگاه ها را مشمول 
هزینــه مالی عنــوان کنــد و الیحه 
را مغایر بــا اصل ۷۵ قانون اساســی 
بداند. ســرانجام نمایندگان مجلس 
یازدهم ۲۳ اردیبهشــت ماه امسال 
الیحه حمایت قضایــی و بیمه ای از 
ماموران یگان حفاظت  محیط زیست 
و جنگل بانی را که برای دومین بار از 
سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده 
شده بود را بررسی، اصالح و تصویب 

کردند.
با این حال این همــه ماجرا نبود 

و الیحــه حمایــت از  محیط بانان در 
بین مسیر با مشــکالتی مواجه شد. 
اگر چه مجلس ســال گذشــته پس 
از دو ســال این قانون را تصویب کرد 
اما شــورای نگهبان با ایراداتی که به 
این قانون گرفت اجرایی شــدن این 
قانون را به تعویــق انداخت. در حال 
حاضر هم اخبار حکایــت از آن دارد 
که باید منتظر تصویب قریب الوقوع 
این الیحه باشــیم. اما ســوال اصلی 
اینجاســت آیا این الیحــه می تواند 
مشکالت جامعه  محیط بانان در کشور 

را به سمت حل شدن ببرد؟
سیروس زارع، فعال  محیط زیست 
معتقد است در صورت تصویب الیحه 
حمایت از  محیط بانان باز هم در عمل 
در شرایط  محیط بانان تغییری ایجاد 
نمی کنــد. او در این بــاره می گوید: 
»ماده واحــده حمایت از  محیط بانان 
هیچ کمکــی به آنــان نمی  کند، چرا 
که مشــمولیت  محیط بانان به قانون 
به کارگیری ســالح توسط نیرو های 
مسلح در موارد ضروری قبال در ماده 
۲۷ دســتور العمل خدمتــی گارد و 
ماده یک قانون ذکر شده است و الزم 
اســت اصالحاتی در ایــن قوانین به 

عمل آید«.
طبــق قانــون  محیط بــان حق 
استفاده از سالح و تیراندازی به سمت 
شکارچیان غیرمجاز را ندارد. همین 
قانون باعث شده تا شکارچیان با خیال 
راحت به تخلف خود ادامه دهند. اگر 
 محیط بانی در دفاع از خود یا پاسداری 
از حیات وحش به ســمت شکارچی 
تیراندازی کنــد و متجاوز بیت المال 
کشته شود،  محیط بانان باید زندان و 

بعضا چوبه دار را به جان بخرند. 
چندی پیش معاون محیط زیست 
طبیعــی و تنوع زیســتی ســازمان 
حفاظــت محیط زیســت در مــورد 
سرنوشــت این الیحه گفت: »الیحه 
حمایــت از محیط بانان بــه تصویب 
مجلس شــورای اســالمی و شورای 
نگهبان رســیده اما نواقصی دارد که 
برای رفع آن بزودی الیحه تکمیلی را 

تقدیم دولت خواهیم کرد«.

روز جهانی محیط بان یادآور معضالت پایان ناپذیر و حل نشده حافظان محیط زیست است؛

خالهای قانونی، کمبود نیرو، نبود امکانات و...

خبر

در حالــی که ماهاســت، برخی کشــورها 
سفرهای زمینی، هوایی و دریایی خود را به دلیل 
شــیوع کرونا، محدود و حتی متوقف کرده اند، 
دیروز سازمان گردشــگری ایران نیز از اعمال 
دستورالعمل ورود مسافران به ایران از امروز خبر 
داد و اعالم کرد که تا اطالع ثانوی ویزای توریستی 
صادر نمی کند و داشتن گواهی سالمت برای سایر 

مسافران الزامی است. 
این مقررات در همه مرزهای زمینی، هوایی 
و دریایی ایران اجرا می شــود و مسافران هنگام 
ورود به خاک ایران ملزم به ارائه گواهی سالمت به 
زبان انگلیسی و تایید شده توسط مقامات دارای 

صالحیت بهداشی در کشور مبدا هستند.
متقاضیانی که قصد ســفر غیرتوریستی به 
http://e_ ایــران را دارند می تواننــد از آدرس
visa.mfa.ir/en از ریز شــرایط سفر مطلع 

شوند. 
تمام مسافران، باید دست کم ۹۶ ساعت قبل 
از سفر، تست PCR انجام داده باشند و در بدون 
ورود، غربالگری  شوند و در صورت مشاهده موارد 

مشــکوک و پس از انجام تست PCR، مسافر با 
ملیت غیرایرانی در محل مشخص شده از سوی 
وزارت بهداشــت با هزینه شــخصی قرنطینه 
می شــود و از مســافر ایرانی تعهدنامه گرفته 

می شود تا مدت 1۴ روز قرنطینه خانگی شود.
وضعیت کشور قرمز است

این اقدامات پیشــگیرانه در حالــی تازه به 
مرحله اجرا رســیده که بر اســاس آخرین آمار 
اعالم شده از سوی وزارت بهداشت شمار رسمی 
جانباختگان از کرونا از مــرز 1۶ هزار ۷۶۶ نفر 

گذشت.
دکتر سیما سادات الری، گفت: از نهم تا دهم 
مرداد و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۲۶۷۴ بیمار جدید مبتال به کووید1۹ در کشور 
شناســایی که 1۵۲۳ نفر از آنها بستری شدند و 
مجموع بیماران کووید1۹ در کشور به ۳۰۴ هزار 

و ۲۰۴ نفر رسید.
همچنین در طول ۲۴ ســاعت اخیر، 1۹۷ 
بیمار کوویــد1۹ جان خود را از دســت دادند و 
مجموع جان باختگان ایــن بیماری به 1۶ هزار 

و ۷۶۶ نفر رسید. ۴۰۲1 نفر از بیماران مبتال به 
کووید1۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند. همچنین بــه گفته او اغلب 
استان های کشــور در وضعیت قرمز شیوع این 

بیماری قرار دارند.
لغو طرح ترافیک و بحران آلودگی هوا

همچنین با قرمز شدن وضعیت شیوع کرونا 
در تهران به پیشــنهاد ستاد اســتانی مقابله با 
کرونا، طرح ترافیک تهــران از امروز تا پایان این 
هفته ملغی می شود و شهروندان برای کاهش بار 
جمعیت در وسایل حمل و نقل عمومی، می توانند 
برای تردد در این مناطق از وســایل شــخصی 
استفاده کنند. این تصمیم در حالی گرفته شد 
که وضعیت آلودگی هوای تهران در روزهای اخیر 
به مرحله هشدار برای گروه های حساس رسیده 
بود و می توان پیش بینی کرد، آخر هفته جاری 

وضعیت به مراتب بدتر از هفته گذشته شود.
 افزایش بستری سنین ۲۰ تا ۲۹ سال

همچنین علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با 
کرونا گفت: در حال حاضر در تهران روزانه بالغ بر 

۹۰۰ هزار نفر از مترو و یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر 
از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می کنند 

که جمعیتی معادل ۲ استان است.
او در خصوص توزیع نسبی گروه های سنی 
افرادی که در تهران از ابتدای اسفندماه بستری 
شدند، گفت: بیشترین گروه سنی بستری، افراد 
بین ۵۰ تا ۵۹ ســال و گروه دوم افراد بین۳۰ تا 
۳۹ سال بود، اما در دو هفته اخیر شاهد افزایش 

بستری گروه سنی ۲۰ تا ۲۹ سال هستیم.
زالی با اشاره به اینکه از مجموعه بیمارانی که 
تا ۵ مرداد ماه در تهران بستری شدند، ۶1 درصد 
ترخیص شدند و تاکنون ۷,۷ درصد از بیماران 

فوت کرده اند، گفت: ۲1 درصد آمار فوتی ها در 
گروه سنی ۹۰ ســال به باال و 1۸ درصد در گروه 
سنی۸۰ تا ۸۹ سال رخ داده است. باالترین میزان 
فوتی بین گروه سنی ۷۰ تا ۷۹ سال و بعد ۶۰ تا 
۶۹ سال بوده است و در گروه های سنی پایین تر 
میزان کمتــری از مرگ و میر را شــاهد بودیم. 
همچنین باالترین میزان ابتال در مناطق شرقی و 

جنوب شرقی گزارش شده است. 
به گفته او نانوایی هــا در صورت عدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی، آسیب پذیرترین صنف 
شناخته شده اند و بعد از آنها، سوپرمارکت ها این 

وضعیت را دارند.

به منظور کنترل شیوع بیشتر کرونا صورت می گیرد؛

اعمال دستورالعمل ورود مسافران به ایران؛ از امروز

حمایت های قانونی در برابر 
شکارچیان همیشه دغدغه 

محیط بانان بوده است. 
آنها گاهی ناچارند در برابر 
متخلفان از سالح استفاده 
کنند. اما استفاده از سالح 

در بسیاری از مواقع کار 
دستشان داده است

براساس استاندارد جهانی 
باید در هر هزار هکتار 

یک محیط بان فعال باشد، 
اما در ایران هر ۱۲ هزار 

هکتار یک محیط بان دارد 
که با این حساب تعداد 
محیط بانان ایران یک 

دوازدهم استاندارد جهانی 
است، این در حالیست که 
آنها حفاظت از ۱۱ درصد از 

عرصه های طبیعی کشور را 
برعهده دارند
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