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شهرنوشت

در سال های اخیر با گذر از البه الی 
صفحات مجــازی شــاهدیم که واژه 
محیط بان همواره با دو واژه نامأنوس 
همراه بوده اســت، شــهید و اعدام. 
محیط بانانی که به دلیل نقص قوانین 
یا به جرم دفــاع از طبیعت مقابل تیر 
شــکارچیان قرارگرفته و تنها هستی 
باارزش خود یعنی حیات را برای دفاع 
از طبیعت فدا کردنــد و یا در درگیری 
با قاتالن حیات وحش به اجبار دست 
به سالح برده و در پیچ وخم راهروهای 
دادگاه ها سرگردان اند. این ها بخشی 
از اخباری است که بیشــتر به گوش 
می رسد اما یکی از مهم ترین مشکالت 
محیط بانان میزان اندک دســتمزد 
آن ها در مقایســه با ســایر کارکنان 
دولتی است. به همین جهت کارزاری 
تحت عنوان درخواست رسیدگی به 
مطالبات پرسنل ســازمان حفاظت 
محیط زیســت راه اندازی شــده که 
تاکنون بیش از 4 هزار نفر از آن حمایت 
کرده اند. در بخشی از این درخواست 
که خطاب به ســید ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهوری اسالمی ایران؛ علی 
سالجقه، رئیس ســازمان حفاظت 
محیط زیســت؛ حمیدرضــا حاجی 
بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجه ۱4۰۱ و سمیه رفیعی، رئیس 
فراکســیون محیط زیســت مجلس 
نوشته  شده آمده است: »اجرای اصل 
پنجاهم قانون اساســی، حفاظت از 
طبیعت کشور و پیشگیری و جلوگیری 
از تخریب و آلودگــی محیط به عهده 
سازمان حفاظت محیط زیست است 
و حتی در مســیر انجــام این وظایف 
۱4۵ محیط بان به شهادت رسیده اند 
و ۳۰۸ نفر از محیط بان ها و پرســنل 
حین انجام وظیفــه خطیر حفاظت 
از محیط زیســت و طبیعت کشــور، 
مجروح شــده اند. پرســنل حفاظت 
محیط زیست کشــور، جان برکفانی 

هستند که همواره با عشق و تعهد در 
این راه قدم برمی دارند و در بســیاری 
از مواقع با چالش ها و خطرات فراوانی 
مواجه می شــوند اما بــه دلیل عدم 
متناسب سازی حقوقشان با کارکنان 
سایر دستگاه ها، حداقل دریافتی را در 

میان کارکنان دولت دارند.«
بر همین اســاس اتاقی در کالب 
هاوس با حضور تعدادی از متخصصان، 
پژوهشــگران و فعــاالن حــوزه 
محیط زیســت و منابع طبیعی تحت 
عنوان »حفاظت از جــان طبیعت با 

جیب خالی« برگزار شد.

سرانه محیط بانان کشور 
بسیار کم است

در این نشســت مجــازی روزبه 
مرادی، کنشگر محیط زیست، عنوان 
کــرد: در ایران حــدود ۱۳۵ میلیون 
هکتار عرصه ملی داریم که ۸۳ درصد 
از مساحت ایران را تشکیل داده است و 
از این ۸۳ درصد ۱۱ تا ۱۳ درصد آن را 
مناطق حفاظت شده چهارگانه تشکیل 
می دهد کــه این مناطــق حدود ۱4 
میلیون و ۵۸۰ هزار هکتار تا ۱7 میلیون 

و ۵۵۰ هزار هکتار را دربرمی گیرد.
وی افزود: ســازمان محیط زیست 
ایــن عرصه هــای چهارگانــه را در 
بخش بندی پارک هــای، آثار طبیعی 
ملــی، پناهگاه هــای حیات وحش و 
مناطق حفاظت شــده تعریف کرده 
که در اکثر اســتان ها هر یــک از این 
چهار بخش را داریم و این گستردگی 
مناطق حفاظت شــده در جای جای 
ایران وجود دارد و به صورت مستقیم 
اهمیت محیط بانی و حراست از آن ها 

را می رساند.
مرادی با بیــان اینکه بر اســاس 
استاندارد جهانی در هر هزار هکتار یک 
نفر محیط بان فعال باید وجود داشته 
باشد، گفت: بر اســاس آمار مشخص 
می شود که سرانه محیط بانان کشور 
بســیار کم اســت و ما به نسبت یک 

دوازدهم محیط بان در کشور کم داریم.
وی بــا اشــاره به تصویــب قانون 
حمایت قضایــی از مأموران حفاظت 
محیط زیســت و جنگلبانی در سال 
۱۳99 توسط مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد: این طرح پــس از تصویب 
در قالــب ابالغیه هایــی بــه وزارت 
دادگستری، جهاد کشاورزی، ستاد کل 
نیروهای مسلح و سازمان محیط زیست 
ارسال شد که مواد این طرح را اجرایی 
کنند، اما مصوبه ای کــه در حمایت از 
یگان حفاظت محیط زیســت آمده 
برداشــتی از قانون به کارگیری سالح 
توسط ضابطین قضایی است که نواقص 

اساسی دارد.
این کنشگر محیط زیست با اشاره 
به فاجعه قتل دو محیط بان در زنجان 
در فرودین ماه سال گذشته بیان کرد: 
این دو محیط بان به طرز فجیعی شهید 
شدند و به آن ها تیر خالص شلیک  شده 
بود و اگر ابهامــات قانون به کارگیری 
سالح که اخیرا در دست بررسی است،  
وجود نداشت شاید می توانستند بهتر 
عکس العمل نشان دهند اما متأسفانه 
این ابهامات باعث شده محیط بان در 
بدو ورود شکارچی به منطقه یا در حین 
مواجهه با شکارچی به این فکر کند که با 
سالحی که دارد چه کار می تواند بکند.

تجهیزات محیط بانان مناسب 
و به  روز نیست 

وی اظهار کرد: در زمینه تجهیزات 
میدانی یا تجهیزات سنگین محیط بانان 
علیرغم اینکه اکثر مناطقی که توسط 
آن ها در حال حفاظت است از مناطق 
صعب العبور و کوهستانی بوده است و ما 
محیط بانانی داشته ایم که در اثر سقوط 
از ارتفاع جان خود را ازدست داده اند، اما 
در این زمینه مشکالت اساسی داریم و 
ماشین آالت و موتورهایی که در اختیار 
محیط بانان قرار دارد هم به لحاظ تعداد 
کم است و هم به لحاظ کیفیت به روز و 

مناسب نیست.
 وی اضافه کــرد: تجهیزات فردی 
که به محیط بان داده می شود گاهی به 
حدی سنگین است که پیمایش را برای 
او با مشکل مواجه می کند همچنین در 
زمینه تأمین تجهیزات از پوتین تا جلیقه 
و بیسیم و سیستم پهپادی که این روزها 
اکثر کشورها از سیستم های پهپادی 
برای پایش استفاده می شود مشکالت 
متعدد داریم و مسئله بودجه هم وجود 
دارد چون اگر بخواهیم محیط بانان را 
تجهیز کرده و به روز باشیم باید بودجه 
مناسبی اختصاص داده شود که بودجه 
موجود یا مناسب نیست یا به صورت 
قطره چکانی تزریق می شود و کمک 

چندانی نمی کند.

لزوم قرارگیری محیط بانی در 
لیست مشاغل سخت و زیان آور

مــرادی در ادامه با تأکیــد بر لزوم 
قرارگیری شغل محیط بانی در لیست 
مشاغل سخت و زیان آور تصریح کرد: 
همه ســاله لیست مشــاغل سخت و 
زیان آور توسط دولت منتشر می شود 
و در این دســته بندی جای شــغل 
محیط بانی خالی است و در سال ۱4۰۱ 
هم هیچ اسمی از شغلی مثل محیط بانی 
نیامده درحالی که مشاغلی همچون کار 
در معادن و قنوات، واحدهای دام پروری 
و طیور و حتی شــغل خبرنگاری در 

رده مشــاغل ســخت و زیــان آور در 
نظر گرفته شــده امــا محیط بانی با 
تمام خطرات بالقــوه محیطی در این 
دسته بندی قرار نگرفته است. وی افزود: 
اگر این شغل در زمره مشاغل سخت و 
زیان آور قرار بگیرد هم به لحاظ حقوق 
و هم به لحاظ شــرایط بازنشستگی و 
بیمه ای می تواند تأثیرگذار باشد و باید 
به صورت اساسی به آن توجه شود و در 
قالب یک کارزار می تواند به عنوان یک 

مطالبه صنفی پیگیری شود.

معضل کمبود نیرو و کف حقوق 
بسیار پایین در سازمان 

در ادامــه ایــن نشســت رئیس 
اداره روابــط عمومــی حفاظــت 
محیط زیســت اســتان همــدان و 
نویسنده کارزار درخواست رسیدگی 
به مطالبات کارکنان سازمان حفاظت 
محیط زیســت عنوان کرد: کارزار را 
فضایی می بینم که هشــدار می دهد، 
شاید نتواند خیلی از مسائل را حل کند 
اما هشــدار را می دهد که چه مسائلی 
موردتوجه و مطالبه جامعه هســت و 

باید به آن توجه شود.
ســعیده آقاخانــی، بیــان کرد: 
محیط بانان طبــق قانــون باید 24 
ساعت به 4۸ ساعت فعالیت کنند اما به 
خاطر اینکه سازمان نیروی کافی برای 
حفاظت از مناطق تحت مدیریت خود 
ندارد محیط بانان مجبورند در ماه ۱4۰ 
ساعت اضافه کاری کنند و 24 ساعت 
به 24 ساعت در محل خدمت خود که 
طبیعت هست حاضر شوند درحالی که 
اضافه کار ۱4۰ ســاعت هــم به آن ها 
پرداخت نمی شود و در بهترین حالت 
در برخی اســتان ها تنها 4۰ ســاعت 

پرداخت می شود.
وی افــزود: ســازمان حفاظــت 
محیط زیســت کف حقوق بســیار 
پایینی دارد و کارمندان آن در مقایسه 
با بقیه کارمندان دولت حقوق کمتری 
می گیرنــد و دریافتی ها حــدود ۵ تا 
6 میلیون تومان و بســیار پایین است 
و اغلب محیط بانــان به تنهایی موتور 
محرک اقتصــاد خانــواده را حرکت 
می دهند و بسیار تحت فشار هستند و 
این در حالی است که همکاران ما اکثراً 
فوق لیســانس و دکترا داشته و در کار 
خود متخصص هستند و حرفی برای 
گفتن دارند و سال ها تالش کرده اند تا 
آن تخصص را کسب و به جامعه خدمت 
کنند درحالی که ســازمان یا جامعه 
آن تخصــص را نمی توانــد به صورت 
ریالی برای تأمین یک زندگی حداقلی 

جبران کند.
آقاخانــی با اشــاره بــه اعتراض 
مســالمت آمیز کارکنان ســازمان 
حفاظت محیط زیست در آبان ماه سال 
گذشــته در واکنش به بی عدالتی در 
پرداخت و همسان سازی پرداختی ها با 
سایر کارمندان دولت گفت: پس از بیان 
مطالبات درنهایت موضوع به مجلس 
کشیده شد و مصوبه ای برای افزایش 
دریافتی هــای کارکنــان حفاظت 
محیط زیســت آن هم نــه به صورت 
همسان با سایر کارمندان تصویب شد 

که هنوز پرداخت نشده است.
 وی افزود: با گذشت سه ماه از سال 
جدید هنوز حتی افزایش ۱۰  درصدی 
را نداشــتیم و حکم های جدید زده 
نشــده و چیزی که می شــنویم این 
است که قرار نیست آن ۱۰ درصد هم 

اعمال شود.

این کنشگر محیط زیست تصریح 
کرد: نامه ای خطاب به سازمان اداری 
استخدامی کشور نوشتیم و خواستیم 
که به این مسئله رسیدگی کنند چون 
موضوعی اســت که مجلس تصویب 
و بودجه آن تخصیص پیداکرده است 
اما آنجــا گیرکرده و مــا انتظار داریم 
سازمان تعامالت بیشــتری داشته و 
به عنوان معاونت ریاســت جمهوری 
بتواند از حقوق کارکنان دفاع کند تا به 

اهداف برسد.

کارکنان سازمان حفاظت 
محیط زیست بسیار ناامیدند

آقاخانی با اشــاره به فضای حاکم 
در میان کارکنان ســازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: کارکنان بسیار 
ناامیدند و معتقدند سازمان نه قدرتی 
دارد و نه می توانــد کاری کند و نه به 
کارکنــان اهمیت می دهــد که این 
موضوع تعلق سازمانی را کاهش داده 
است که تبعات آن به صورت مستقیم 
روی حفــظ عرصه هــای طبیعی و 

محیط زیست تأثیر منفی می گذارد.
وی افزود: هرچنــد باوجوداینکه 
حقوق و مزایا بســیار پایین است و به 
کارکنان محیط زیست توجه نمی شود 
و مطالبات آن ها دیده نمی شــود اما 
عالقه وافری در کارکنان برای حفظ 
طبیعت دیده می شــود و این همان 
تعهدی است که به طبیعت و جانداران 
و به حفظ محیط زیست دارند که اگر 
آن نبــود نمی دانم چــه اتفاقی برای 
عرصه های طبیعی محیط زیســت 

می افتاد.
این فعال محیط زیست با بیان این 
جمله که خروجی ســازمان بیشتر 
از ورودی آن اســت، عنــوان کــرد: 
محیط بانانی داریــم که در میانه روند 
کار اســتخدامی جا می زنند و از کار 
خارج می شــوند، همچنین ریزش و 
درخواست انتقالی به دیگر سازمان یا 
نهادها زیاد است و دامپزشک هایی که 
استخدام می شوند وسط کار انصراف 

می دهند.
آقاخانی افزود: مطالبه ما این است 
ســازمان به وضعیت کارکنان توجه 
داشته باشد تا در شرایط فعلی بتوانیم 
دوام بیاوریــم و محیط بانان به خاطر 
درآمد پایین شــرمنده خانواده خود 

نباشند.
 وی بیان کرد: کسی که باید پیگیر 
تغییر ساختار و اجرای قانون و حمایت از 
کارکنان باشد خود سازمان و مسئولین 
ســازمان اســت و انتظار داریم که به 
مطالبات کارکنان توجه کنند قبل از 

اینکه طبیعت دچار خسران شود.

یکی از مهم ترین مشکالت محیط بانان دستمزد اندک آن هاست 

حفاظت از جان طبیعت با جیب خالی

گزارش

رئیس اداره روابط عمومی 
حفاظت محیط زیست 

همدان: سازمان حفاظت 
محیط زیست کف حقوق 

بسیار پایینی دارد و 
کارکنان آن در مقایسه 
با بقیه کارمندان دولت 

حقوق کمتری می گیرند. 
دریافتی اغلب محیط بانان 

بسیار پایین و حدود 5 تا 
6 میلیون تومان است و 

تحت فشار هستند

روزبه مرادی، کنشگر 
محیط زیست: از نظر 

تجهیزات میدانی 
ماشین آالت و موتورهایی 

که در اختیار محیط بانان 
قرار دارد هم به لحاظ تعداد 

کم است و هم به لحاظ 
کیفیت به روز و مناسب 
نیست. از نظر تجهیزات 

فردی که به محیط بان داده 
می شود از پوتین تا جلیقه 

و بیسیم و سیستم پهپادی 
نیز مشکالت متعدد داریم 
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فرانک پاکزاد مقدم

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی:

  خودروی باکیفیت وارد شود
نه ۶۰۰۰ دالری هندی

رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی درباره واردات 
خودرو به کشــور گفت: 
امروز در هیــچ جای دنیا 
خودروی ایمــن کمتر از 
۱۰ هزار دالر نداریم، اینکه می گویند می خواهند 
از هند خودروی 6۰۰۰ دالری بیاورند کار درستی 
نیست. صرفا اســم خودروی خارجی که ایمنی 

ایجاد نمی کند. 
به گزارش ایسنا، ســردار سیدکمال هادیانفر 
در حاشیه همایش کودکان را از تصادفات نجات 
دهیم، افزود: من شنیده ام چندین خودرو در هند 
دپو شده و قصد دارند که آنها را بیاورند. از این رو 
تاکید می کنم که دســتورالعمل وزارت صمت 
برای واردات باید مناسب و متناسب باشد و شامل 
واردات چنین خودروهایی نشود. الزم است که 

حتما خودروهای ایمن وارد کشور شود.
    

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی خبر داد:

تشدید نظارت بر فعالیت 
آموزشگاه های علمی آزاد 

رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی 
وزارت آمــوزش و پرورش از تشــدید نظارت بر 
فعالیت آموزشگاه های آزاد و برخورد با متخلفان 
این عرصه خبر داد و گفت: درخواست جدی ما از 
مدیران کل استان ها این بوده که مراکز غیرمجاز، 
شناســایی و فهرســت آنها به مراجع ذی صالح 

اعالم شود.
احمد محمــودزاده در گفت وگو با ایســنا، 
افزود: اغلب مشــکالتی که در ایــن حوزه داریم 
نظیر اخذ شــهریه باالتر از ســقف مصــوب و یا 
برگزاری کالس هایی که مسائل فرهنگی را رعایت 

نمی کنند در مراکز بدون مجوز اتفاق می افتد.
    

 بعد از وزارت علوم، نوبت به آموزش و پرورش رسید:

تاهل و فرزند داشتن به امتیاز 
داوطلبان استخدام اضافه می شود

مشاور رئیس سازمان 
سنجش کشــور گفت: 
مقرر شده اســت به ازای 
تاهل و نیز هــر فرزند 2 
درصد و مجموعا حداکثر 
تا ۱۰ درصد بــه امتیاز مکتســبه آزمون کتبی 

داوطلب اضافه شود. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، علیرضا کریمیان 
افزود: اختصاص این امتیاز مشروط به این مسئله 
اســت که نرخ باروری شهرســتان محل زادگاه 
داوطلب یا فرزند وی، باالی دو و نیم درصد نباشد.

    
زلزله ۵.۲ ریشتری در هرمزگان

براثر وقوع زلزله ۵.2 ریشتری در ساعت ۱:۳6 
بامداد اول تیر ماه، در هرمــزگان، دیوارها ترک 

خوردند. 
مهدی ولیپور، رئیس ســازمان امدادونجات 
هالل احمر در گفت و گو با ایلنا یادآور شــد:  طبق 
بررســی های میدانی از روســتاهای شهرستان 
المرد، زلزله در این مناطق خســارتی نداشته اما 
با توجه بــه وجود پس لرزه هــای متعدد، حالت 

وضعیت اضطراری همچنان پا برجاست.
    

رئیس گروه سالمت زنان فرهنگستان علوم پزشکی:

 HPV به آگاه سازی در  مورد
ورود می کنیم

رئیس گروه ســالمت 
زنان فرهنگســتان علوم 
پزشــکی از ابالغ خالصه 
سیاســتی و برنامه ریزی 
درباره عــوارض ویروس 
زگیل تناســلی به دســتگاه های سیاست گذار 

سالمت خبر داد.
به گزارش ایلنا، »مرضیه وحید دستجردی«، با 
اشاره به ضرورت ورود فرهنگستان علوم پزشکی 
به موضوع سالمت جنسی به خصوص آگاه سازی 
درباره ویروس  )HPV زگیل تناســلی( افزود: 
عوارض ناشی از ویروس HPV، همانند سرطان ها 
و از دست دادن امید به زندگی به خصوص در نسل 
جوان است که ســالمتی را به خطر می اندازد، از 
این رو فرهنگستان علوم پزشکی به این موضوع 
پرداخت و خالصه سیاســتی در فرهنگســتان 
تدوین و به وزارت بهداشــت و سایر دستگاه های 
تأثیرگذار برای برنامه ریزی و ســالمت کشــور 

ابالغ کرد.

از گوشه و کنار 

نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی 
اســتان ها با اشــاره به اینکه نزدیک به ۵۰۰ 
روستا در خراســان جنوبی با تانکر آبرسانی 
می شــود، گفت: از ابتدای هر هفته برای این 
روستاها از سوی ســازمان جهاد کشاورزی 
با تانکر آب فرســتاده می شــود که البته این 
آبرســانی فقط برای مصرف شــرب اهالی 
روستاها است در حالی که اهالی برای مصارف 
دیگر از جمله استحمام و ... نیز به آب نیاز دارند.

حسین فنودی در گفت و گو با ایلنا، افزود: 
خراسان جنوبی 2۵ سال اســت که همانند 
استان های همجوارش با خشکیدگی و بی آبی 
روبرو است، به طوری که بسیاری از کشاورزان 
استان بیکار شــده  و به شــغل های کاذب، 
کارگری و حاشیه نشینی در مرکز استان روی 

آورده اند.
 وی گفت: بخش زیادی از حاشیه نشینی 
را در مهرشــهر بیرجند شاهد هستیم. طبق 

تحقیقی که در این باره انجام شد در سال ۸2 
در این منطقه تنهــا 4 خانوار زندگی می کرد 
اما االن تعداد خانوارها بــه 7۰ تا ۸۰ هزار نفر 

افزایش یافته است.
عضو شورای عالی استان ها افزود: با توجه 
به خشکسالی های پی در پی، در سطح استان 
اقدام به حفر چاه کردند که متاســفانه باعث 
تخلیه آب سفره های زیرزمینی شد و همین 
تخلیه شــدن آب باعث فرونشست زمین در 

بسیاری از مناطق اســتان خراسان جنوبی 
شده است. به شــکلی که در بعضی از مناطق 
سطح آب و سفره های آب زیرزمینی تا ۱۰ متر 
کاهش یافته اما با این وجود کشاورزان از این 

آب استفاده می کنند.
فنودی ادامه داد: جدا از کم آبی در استان 
شبکه های آبرســانی هم بســیار فرسوده و 
قدیمی اند به حدی کــه پرتی آب طبق گفته 
مسئوالن اســتانی از مصرف خود آب بیشتر 
اســت.اهالی کنتور دارند اما آبــی که قبل از 
کنتور از طریق شبکه هدر می رود بسیار بیشتر 
اســت. چراکه لوله های فلزی و پالســتیکی 
عمرشان به ۵۰ سال می رسد و کامال فرسوده 

شده اند. باید برای تعمیر و بازسازی این لوله ها 
هم اعتباری در نظر گرفته شود.

بی آبی مردم را به حاشیه نشینی در مرکز استان کشانده است؛

آبرسانی به ۵۰۰ روستای خراسان جنوبی با تانکر


