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انجام ساالنه 400 هزار سقط جنین 
غیرقانونی در کشور

ساالنه بیش از ۴۰۰ 
هزار مورد سقط جنین 
غیرقانونی در ایران رخ 
می دهد. صالح قاسمی، 
دبیر مرکــز مطالعات 

راهبردی جمعیت با اشاره به این موضوع گفت: این 
عدد بســیار باال که حدود ۴۰ درصد تولدهای یک 
سال کشور را شامل می شود یکی از تهدیدهای اصلی 

و جدی کاهش جمعیت کشور است.
    

 به دلیل تخلیه پسماند غیرمجاز نفتی صورت گرفت؛
 شکایت محیط زیست 
علیه شرکت نفت مارون

مدیرکل حفاظت 
یســت  ز محیــط 
خوزســتان گفــت: 
شــرکت نفــت و گاز 
مارون به دلیل تخلیه 

آلودگی نفتی در یکی از انهار کشــاورزی در بخش 
غیزانیه اهواز به مراجع قضایی معرفی شد. به گفته 
محمدجواد اشرفی، تخلیه پسماند غیرمجاز نفتی 
توسط پیمانکار شرکت مارون، نافی مسئولیت این 
شرکت نیست و پیمانکار نیروی این شرکت به شمار 
می آید و این اتفاق در این شرکت صورت گرفته است.

    
هوای فروردین تهران؛ آلوده  و 
ناسالم برای گروه های حساس 

کیفیــت هــوا در 
پایتخــت از ابتــدای 
فروردیــن ماه ســال 
۱۴۰۰ تا دیروز دو روز 
در شرایط پاک، ۱۴ روز 

در شرایط قابل قبول و چهار روز در شرایط ناسالم برای 
گروه های حساس بوده است. به گزارش ایسنا مقایسه 
این آمار نشان می دهد که کیفیت هوا در تهران طی 
فروردین ۱۴۰۰ آلوده تر شده است. محسن روشنی، 
مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران 
در این باره گفت: بارش باران و وزش باد طی بهار سبب 
می شود که کیفیت هوا در نقاط مختلف ازجمله تهران 
مطلوب شود اما متاسفانه طی سال جاری به دلیل 
کاهش بارش ها، اقلیم خشک تری نسبت به سال های 
گذشــته در تهران داریم. به گفته مدیر واحد پایش 
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران این شرایط سبب 
شده است که هنگام وزش باد در تهران گرد و خاک از 
کانون های مختلفی به شهر منتقل و در نتیجه بر تعداد 

روزهای آلوده افزوده شود.
    

آغاز سفارش اینترنتی کتب درسی
طبق اعالم سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی، ثبت سفارش 
کتاب های درسی برای 
تمام پایه های تحصیلی 

و رشــته ها از امروز ۲۲ فروردین ماه آغاز می شود 
و ثبت نام پایه هــای ورودی اول، هفتــم و دهم از 
۶ تیرماه خواهد بود. بر این اساس برای گروه میان 
پایه )پایه های تحصیلی دوم تا ششم، هشتم و نهم، 
یازدهم و دوازدهم( تا ۲۲ خــرداد ماه فرصت ثبت 
ســفارش وجود دارد و برای پایه های ورودی اول، 
هفتم و دهم نیز تا ۱۶شهریور ماه این امکان دیده شده 
اســت.  قیمت خرید کتاب های درسی با میانگین 
۲۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل در پایه های 
مختلف این کتاب ها در اختیــار دانش آموزان قرار 
خواهد گرفت. امکان ثبت نام با کد ملی و اطالعات 
شناســنامه ای دانش آموز به شــرط قبولی در آن 
پایه تحصیلی فراهم اســت و پرداختها به صورت 
اینترنتی و تنها از طریق سایت irtextbook.ir یا 

irtextbook.com انجام خواهد شد.
    

 اجرای طرح برخورد 
با فروشندگان سیار 

رئیس پلیــس راه 
فرماندهــی انتظامی 
تهران بزرگ از برخورد 
با خودروهایی که برای 
فروش میوه، کاال و ... در 

حاشیه جاده ها توقف کنند، خبر داد. سرهنگ نوراله 
خادم، گفت: یکی از موضوعاتی که در جاده های بین 
شهری و محورهای مواصالتی منجر به بروز تصادف 
و نیز اخالل در ترافیک می شود، توقف خودروها و 
به خصوص وانت بارهای فروشنده اقالم مختلف در 
حاشیه جاده هاست. وی با تاکید بر اینکه وانت بارها و 
فروشندگان می توانند در محلی امن و مجاز اقدام به 
توقف و فروش محصوالت خود کنند، گفت: حاشیه 
جاده محل مناســبی برای خرید و فروش نیست و 

خطرات بسیار باالیی دارد.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

محیط زیست زخمی ایران چند روز 
پیش،  دو تن دیگر از معدود مدافعانش را 
در حین انجام وظیفه از دست داد. مرگ 
»میکاییل هاشمی« و »مهدی مجلل« 
در حالی رغم خورد که دو شکارچی به 
دنبال شکار غیرمجاز خود در منطقه 
حفاظت شده »فیله خاصه« در استان 
زنجان ســر آنها را هدف گلوله هایی 
قرار دادند که اعالم شد؛ گلوله جنگی 

بوده است.
این نخستین بار نیست که مردان 
جوانی در حال انجام وظیفه و نگهبانی 
از طبیعــت در معرض خطــر ایران؛ 
کشته می شــوند؛ در سه دهه گذشته 
۱۴۵ محیط بان ایرانی در درگیری با 
شــکارچیان غیرقانونی کشته شده  و 
صدها نفر از آنها هم زخمی شــده اند. 
فعاالن محیط زیست دلیل اصلی این 
حجم از هزینه هــای جانی که متوجه 
محیط بانــان کشــور می شــود را به 
ناکارآمدی قوانیــن و کمبود نیروی 
فعال در این عرصه نســبت می دهند. 
موضوعی که سبب شــده است تا در 
روزهای اخیــر، جمعی از محیط بانان 
کشور در پی شــهادت همرزمان خود 
بیانیه صادر کنند و جمعی از دوستداران 
محیط زیست با راه اندازی کارزاری از 
نمایندگان مجلس و رئیس ســازمان 
محیط زیســت بخواهند برای اصالح 
و اجرای قوانین حمایت از محیط بان 

قدمی بردارند.

 دست و پای بسته محیط بانان 
در به کارگیری سالح

ســال گذشــته قانونی مبنی بر 
به کارگیری سالح ازسوی محیط بانان 
همچون ماموران پلیــس تصویب و 
بعد از تایید شورای نگهبان به سراسر 
کشور ابالغ شد. براســاس این قانون 
محیط بانان تحــت حمایت بیمه ای و 
قضایی قرار گرفتنــد. به گفته فعاالن 
محیط زیست اینکه براساس این قانون 
»محیط بانان تنها زمانی که جانشان یا 
جان همکارشان در خطر باشد اجازه 
استفاده از سالح را دارند« دست و پای 
مدافعان طبیعــت را می بندد. چرا که 
وقتی محیط بان در منطقه حفاظت 
شــده، افرادی را ســوار بر خودرو یا 
موتور با ســالح گرم ببیند، تا زمانی 
که به سمت او هدف گیری و شلیک 
نکنند اجازه شلیک ندارد و شکارچی 
غیرمجاز حتی اگر شــکار هم کرده 
باشد می تواند به راحتی با سالح گرم 

در منطقه تردد کند.
جمشید محبت خانی، فرمانده یگان 
حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست 
نیز با بیان اینکه قانــون به کارگیری 
ســالح محیط بانان نیاز به اصالحیه 
دارد می گوید: »طبق این قانون، حالت 
پدافندی بــرای محیط بانان تصویب 
شــده، اما ما باید به این فکر باشیم که 
محیط بانان تنهــا منتظر عمل طرف 
مقابل نباشند که عکس العمل نشان 
دهند، چون امکان دارد شکارچی در 
همان ابتدا سر محیط بان را نشانه بگیرد 
و محیط بان کشته شــود و در این جا 
دیگر عکس العملی بــرای محیط بان 

 وجود ندارد، چــون جان خــود را از 
دست داده است«.

وی می افزاید: »پس در این رابطه 
باید یک ماده قانونی بــه این موضوع 
اضافه شــود. مانند زمانــی که فردی 
مسلح در حال فرار باشد پلیس دستور 
ایست می دهد و اگر فرد مسلح متوقف 
نشــد پلیس اجازه شــلیک از کمر به 
پایین فرد مسلح را دارد و می تواند تیر 

هوایی بزند«.
محبت خانی می گوید: »در رابطه 
با اصالحیه قانون، مجلس هم اعالم 
آمادگی کرده و ما بــه دنبال اصالح 
قانون به کارگیری سالح محیط بانان 
هســتیم تا این نیرو هــای خدوم و 
زحمتکش با ایمنــی بتوانند حافظ 

طبیعت کشور باشند«.
 قانون اصالح نشود 

شاهد مرگ بیشتر  هستیم 
این موردی اســت کــه جمعی از 
محیط بانان کشــور نیز در پی کشته 
شدن دو همکارشان توسط شکارچیان 
غیرمجاز در بیانیه ای اعالم کردند. در 
بخشــی از این بیانیه آمده است: »ما 
برای حفاظت هم پشت مان خالی ست 
هم دســتان مان. ... اگر قوانین موجود 
به نفع ما محیط بانان اصالح نشــود، 
بودجه اختصاصی برای یگان حفاظت 
محیط زیست لحاظ نشــود، قانون به 
کارگیری ســالح اصالح نشود، تعداد 
محیط بان کافی جذب و استخدام و در 
مناطق به کار گرفته نشوند و تجهیزات 
مدرن در راستای حفاظت از عرصه های 
طبیعی به کار گرفته نشوند به زودی 
شاهد درگیری های بیشــتر و  حتی 

شهادت محیط بانان دیگری خواهیم  
بود و  پویایی طبیعت و سر زندگی حیات  
وحش زیبای کشورمان نیز به مخاطره 
خواهد افتاد و آیندگان نسل ما را خائن 

قلمداد خواهند کرد«.
همچنین در روزهای اخیر عده ای 
از فعاالن محیط زیســت و گروه های 
مردمــی بــا راه انــدازی کارزاری از 
نمایندگان مجلس و رئیس ســازمان 
حفاظت از محیط زیست خواسته اند 
برای اصالح و اجرای قوانین حمایت از 

محیط بانان و جنگل بانان اقدام کنند.
تا دیروز بیش از ۸ هــزار و ۶۰۰ نفر 
از ایــن کارزار حمایت کرده اند. آنها در 
بخش هایی از بیانیه این کارزار خطاب 
به رئیس مجلس، رئیس فراکســیون 
محیط زیســت مجلس و همچنین 
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست 
نوشــته اند: »آزادی عمل شکارچیان 
و جوالن آنان در عرصه های طبیعی و 
حفاظت شده، موارد مکرری از برخورد 
میان محیط بان و شکارچی را رقم زده 
است که در نبود حمایت های قانونی از 
محیط بانان، فاجعه های تلخی را در پی 

داشته است. اشاره می شود که تاکنون 
بیش از ۱۴۰ نفر از محیط بانان کشور به 
درجه شهادت نائل آمده اند که قریب به 
3۰ درصد از این موارد، قتل به واسطه 
شــلیک تیر جنگی بوده است؛ این در 
حالی اســت که محیط بانان به خاطر 
خالهای قانونی نتوانسته اند از سالح 

خود به درستی استفاده کنند«.
در بخش های دیگــری از این نامه 
به زندانی شــدن برخی از محیط بانان 
به دلیل مقابله و شلیک به شکارچیان 
غیرمجاز اشاره شــده و آمده است: »از 
دیگر سو محیط بانانی که در مواجهه 
با شکارچیان با رعایت ضوابط اقدام به 
شلیک یا به کارگیری اسلحه کرده اند، 
بعضاً با محکومیت هایی از قبیل قصاص 
روبرو شده اند«. این کارزار همچنان در 
https://www.karzar.( آدرس
net/foresters( در حال جمع آوری 

امضاست.
 هر ۱۲ هزار هکتار یک محیط بان! 

بر اساس استانداردهای جهانی هر 
هزار هکتار عرصــه، به یک محیط بان 
نیاز دارد تــا در وقت آتش ســوزی یا 
تعــرض شــکارچیان غیرقانونی از 
آن حفاظت شــود اما در ایــران برای 
وســعت ۲۴ میلیون هکتاری مناطق 
چهارگانه و شکار ممنوع حدود ۲ هزار 
محیط بان فعال هســتند و این یعنی، 
سرانه حفاظت هر محیط بان برای این 
مناطق ۱۲ هزار هکتار است که به گفته 
سرهنگ جمشید محبت خانی فرمانده 
یگان حفاظت محیط زیست کشور ۱۲ 

برابر استاندارد جهانی است.
محبت خانــی به ایرنــا می گوید: 
»تعداد زیــادی از نیروها در مناطقی 
خدمت می کنند که فاقد منطقه رسمی 
یا شکار ممنوع بوده و مناطق آزاد تحت 
پوشش هر استان را تحت حفاظت قرار 
می دهند و در واقع آمار بســیار فراتر از 

این عدد است.«
یگان حفاظت محیط زیست دارای 
۷ هزار و 3۴۰ پست سازمانی است و در 
حال حاضر 3۴۰۰ نفر رسمی، پیمانی و 
قراردادی در سطوح مختلف آن خدمت 
می کنند اما این تعداد پاسخگوی نیاز 
عرصه های کشــور در حــوزه محیط 

زیست نیست.
  اختالف نظر بر سر کارآیی 

قانون حق الکشف 
امــا عالوه بــر مشــکالت مطرح 
شــده قانونی که محیط بانــان برای 
مقابلــه بــا شــکارچیان غیرمجاز با 
آن درگیر هســتند، محمد درویش 
فعال و پژوهشــگر محیط زیســت 
می گوید:»قانون بدی در کشور داریم 

که اگر محیط بانی بتواند یک شکارچی 
را بعد از شکار و داشتن الشه بازداشت 
کند، هم الشــه نصیــب محیط بان 
می شود و جایزه خیلی خوبی دریافت 
می کند، ولی اگــر یک محیط بان یک 
شکارچی را قبل از شکار دستگیر کند، 

هیچ چیزی به او تعلق نمی گیرد«.
درویش معتقد است که محیط بانان 
برای اینکه منافع مادی بیشتری داشته 
باشند، طبق قانون ناخودآگاه آدرس 
غلط دریافت می کنند که اجازه دهند 
شکار اتفاق بیافتد تا پاداش بیشتری 
دریافــت کننــد. از ســوی دیگر هم 
شکارچی که شکار کرده، می داند در آن 
لحظه تقریبا تمام زندگیش در معرض 
نابودی است و عالوه بر تحویل اسلحه و 
پرداخت جریمه باید زندان هم برود، 

پس به شدت مقابله می کند.
با این حال جمشــید محبت خانی 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، 
در گفت وگو بــا خبرنگار فارس ضمن 
رد ادعاهــای درویش گفــت: »حق 
الکشفی که به محیط بان داده می شود 
براساس جریمه ای است که شکارچی 
غیرمجاز می شــود و درصــدی از آن 
جریمه طبــق قانون به عنــوان حق 
الکشــف به محیط بانان باید پرداخت 
شود که آن هم از سال ۹۴ تاکنون اصال 
پرداخت نشده است. حق الکشف برای 
محیط بان انگیزه ایجاد می کند که برود 
بیشتر گشت بزند و در کارش اهتمام 
بیشــتری کند ولی این حق الکشف 

ابدا باعث افزایش درگیری نمی شود«.
در هر حال از جنگل خواری گرفته 
تا شــکار بی رویه، از قاچــاق چوب تا 
آتش سوزی عرصه های طبیعی، همه 
از مواردی ســت که منابع طبیعی در 
کشور را تهدید می کند.  در این شرایط 
بسیاری از گونه های جانوری و گیاهی 
از بین رفته و بسیاری دیگر در معرض 
نابودی قرار دارد. این در حالی است که 
محیط بانان و یــگان حفاظت محیط 
زیســت با امکانات و نیروی کم تنها 
هســتند و به نظر می رسد، با توجه به 
شرایط کشور در حال حاضر تنها کاری 
که می توان کرد اصالح قوانین به نفع 

محیط بانان است.

بیانیه جمعی از محیط بانان در اعتراض به شهادت دو همکار خود؛

قوانین اصالح نشود، کشتار محیط بانان ادامه دارد

خبر

در حالــی که دیــروز ســخنگوی وزارت 
بهداشــت از جان باختن ۱۹3 بیمار کووید۱۹ 
طی ۲۴ ساعت منتهی به ظهر شنبه در کشور 
خبر داد؛ رئیس جمهور در جلســه ستاد ملی 
مقابله با کرونا پنج مورد را عامل تشدید کرونا و 
ورود موج چهارم به کشور معرفی کرد و گفت که 
مصوبات ستاد ملی کرونا روی کاغذ مانده است 
اما این در حالی اســت که به گفته کارشناسان 
چراغ سبز ستاد ملی کرونا برای انجام سفرهای 
نــوروزی و حداقل رســاندن محدودیت ها در 
ایام نــوروز، اصلی ترین عامل تشــدیدکننده 
همه گیری اســت که رئیس جمهــور به آنها 

اشاره ای نکرده است.
همچنین ورود کرونای انگلیســی از عراق به 
ایران، تردد و تجمع های شــب عید، مراسم عید 
نوروز، عروسی های ماه رجب و شعبان، سفرهای 
بدون رعایت پروتــکل از عوامل آغاز موج چهارم 
کرونا بود که رئیس جمهور در جلسه دیروز به آنها 
اشــاره و تاکید کرد که اگر دستورالعمل ها باالی 
۹۰ درصد رعایت شود موج ایجاد نمی شود و گرنه 

خطر در کمین است.

 موج سنگین کرونا 
در اغلب استان های کشور

دیروز همچنین سخنگوی ستاد ملی مقابله با 
کرونا در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، 
گفت: در ۱۲ استان شیب بسیار تندی از بیماری 
را شاهد هســتیم. اســتان های اردبیل، بوشهر، 
خراسان جنوبی، خراسان شــمالی، آذربایجان 
شرقی، کرمان، لرستان، همدان، زنجان، مرکزی، 
قم، فارس از استان هایی هستند که شیب بسیار 
تند بیماری را تجربه می کنند و باید مراقب بود که 

از خسارت وارده بکاهیم.
علیرضا رئیسی، افزود: در ۱۱ استان دیگر نیز 
شیب تند است اما نه به اندازه ۱۲ استان پیشین. 
در واقع این استان ها هم وارد موج چهارم شده اند 
و شیب بیماری رفته رفته تند می شود و باید مراقب 
باشند زیرا روزهای سختی پیش رویشان قرار دارد. 
استان های ایالم، البرز، آذربایجان غربی، سمنان، 
تهران، خراســان رضوی، اصفهان، کردســتان، 
چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، قزوین شیب 

تندی از بیماری دارند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت تاکید کرد: 

اســتان هایی هم داریم که تازه از موج قبلی رها 
شدند اما موج جدیدی از نوع ویروس جهش یافته 
انگلیســی را تجربه می کنند؛ شامل استان های 
گیالن، مازندران و خوزستان هستند. علی رغم 
اینکه در مدت اخیر استان خوزستان درگیر بود 
اما اکنون شهرستان های این استان درگیر بیماری 

بوده و باید به شدت مراقبت کنند.
وی افزود: چهار اســتان هــم در ابتدای موج 
هستند که شاید بتوان با رعایت شدیدتر پروتکل ها 
کاری کرد که کمتر درگیر موج شــوند که شامل 
اســتان یزد، کهگیلویه و بویر احمد، سیستان و 
بلوچستان و گلستان می شوند. استان هرمزگان 

هم به همین شکل در ابتدای یک موج است.
رئیسی تاکید کرد: در مجموع ۲۵۷ شهر قرمز، 
۱۲۹شهر نارنجی، ۵۱ شــهر زرد و ۱۱ شهر آبی 
داریم و میزان رعایت پروتکل های بهداشتی هم به 
۵۶ درصد رسیده است که بسیار عدد پایینی است.

وی گفــت: از امــروز به مــدت ۱۰ روز طرح 
مدیریت هوشــمند محدودیت کرونا براساس 
رنگ بندی در ارتباط با شهرهای قرمز، نارنجی و 

زرد اعمال خواهد شد.

چگونگی فعالیت مشاغل در شهرهای 
قرمز، نارنجی و زرد

سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا تاکید 
کرد: در شــهرهای قرمز به جز گروه مشاغل یک 
که ضروری هســتند بقیه مشاغل تعطیل است. 
در شهرهای نارنجی مشاغل ۱ و ۲ مجاز به فعالیت 
هستند و در شــهرهای زرد هم مشاغل ۱ و ۲ و 3 

فعال هستند.
وی گفت: در این مرحله از اپیدمی مهم ترین 
کار این اســت که از حضور در جمع پرهیز کنیم، 
محل سربســته و فاقد تهویه مناســب احتمال 
انتقال ویروس را افزایش می دهد. رستوران هایی 
که افراد در آن غذا می خورند جای بسیار مهمی در 

انتقال بیماری هستند. اکنون در اطرافیان مان هم 
دیده ایم که اگر یک نفر در یک خانواده مبتال شود 
همه اطرافیان را هم درگیر کرده است و یا یک نفر با 
عالئم خفیف وارد مهمانی شده و بیش از ۲۰ نفر را 

به کرونا مبتال کرده است.
رئیســی افزود: امیدوارم با رعایت پروتکل ها 
از میزان خســارت، ابتال و مــرگ و میر بکاهیم. 
این تجربــه را در آذرماه داشــتیم که با تعطیلی 
سراسری براساس مدیریت هوشمند توانستیم 
بیماری را کنترل کنیم. اکنــون موج جدید در 
حال درگیر کردن کشــورها اســت و امیدواریم 
 با رعایت پروتکل ها ســالمتی را برای خانواده ها 

حفظ کنیم.

رئیس جمهور ورود کرونای انگلیسی از عراق به ایران را از دالیل بروز موج چهارم دانست

هجوم سنگین کرونا به اغلب استان های کشور

در سه دهه گذشته ۱45 
محیط بان ایرانی در 

درگیری با شکارچیان 
غیرقانونی کشته شده  و 

صدها نفر از آنها هم زخمی 
شده اند

جمعی از محیط بانان 
و دوستداران محیط 
زیست  در پی کشته 

شدن دو محیط بان توسط 
شکارچیان غیرمجاز؛ 

خواستار اصالح قوانین 
کشور در این خصوص 

شدند

 شماره   768 / یکشنبه22 فروردین   1400  /   28 شعبان 1442  / 11  آوریل   2021


