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وسعت دریاچه ارومیه کاهش یافت
مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای آذربایجان 
غربــی از کاهــش ۵۸ 
ســانتی متری تــراز 
دریاچه ارومیه خبرداد. 

به گزارش ایسنا، رهبردین با اشاره به آخرین وضعیت 
دریاچه ارومیه افزود: تراز فعلی دریاچه ۱۲۷۱.۰۱ 
سانتی متر اســت که در مدت مشابه سال گذشته 
۱۲۷۱.۵۹ ســانتی متر بود که نشان از کاهش ۵۸ 
سانتی متری تراز دریاچه دارد. او با اشاره به کاهش 
وســعت دریاچه تصریح کرد: دریاچــه ارومیه در 
حال حاضر ۳۰۸۱ کیلومترمربع است که وسعت 
این دریاچه در مدت مشابه ســال گذشته ۳۵۵۱ 
کیلومترمربع بــود. رهبردین خاطرنشــان کرد: 
دریاچه ارومیه ۳ میلیارد و ۸۹۰ میلیون مترمکعب 
آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
که ۵ میلیارد و ۸۳۰ میلیون مترمکعب آب داشت، 
نشان می دهد حجم آب دریاچه یک میلیارد و ۹۴۰ 

میلیون مترمکعب کاهش داشته است.
    

جانشین فرمانده ناجا:
  دستی که قمه بلند می کند 

باید قطع شود!
جانشــین فرمانده 
ناجا گفت: اراذل واوباش 
علف های هرز هستند 
که باید چیده شوند. به 
گزارش فارس، ســردار 

قاسم رضایی تأکید کرد: مردم آرامش می خواهند و 
معنا ندارد فردی بخواهد به آرامش آنان تعرض کند 
و با اوباشگری و قداره کشی جوالن دهد. دستی که 

قمه بلند می کند، قداره کشی کند، باید قطع شود.
    

 درخواست کپی شناسنامه 
و کارت ملی ممنوع

سخنگوی سازمان 
ثبت احوال گفت: به همه 
استاندار ها و دستگاه ها 
ابالغ شده است که حق 
ندارند کپی شناسنامه و 

کارت ملی هوشمند را تقاضا کنند بلکه باید به صورت 
برخط کار ها را انجام دهند. به گزارش خبرگزاری 
صداوسیما،. سیف اهلل ابوترابی اعالم کرد: تقاضای 
کپی شناسنامه و کارت ملی هوشــمند از مردم، 

ممنوع است .
    

غلظت گرد و غبار در هوای زاهدان 
به 51 برابر حد مجاز رسید

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان اعالم 
کرد که غلظت گردوغبار در هوای زاهدان به ۵۱ برابر 
حد مجاز رسیده اســت. به گزارش رکنا، باال رفتن 
میزان غلظت گرد و غبار مجــدداً منجر به آلودگی 
هوای زاهدان شده است. صبح دیروز در پی نفوذ گرد 
و غبار گسترده به شهر زاهدان، غلظت ذرات غبار در 
هوای این شهر به ۷۸۶۴ میکروگرم بر مترمکعب 
رسید. غلظت گرد و غبار در هوای زاهدان هم اکنون 
۵۱ برابر حد مجاز است.  محسن حیدری بیان کرد: 
منشأ گردوغبار زاهدان دشت های نواحی مرزی در 
جنوب میرجاوه بوده که در اثر همرفت شدید هوا و 
وقوع تندباد لحظه ای روی داده است و به تدریج به 
زاهدان و میرجاوه نیز نفوذ کرده است. او ادامه داد: 
گردوغبار گسترده عالوه برافزایش غبار در زاهدان، 
شعاع دید افقی در فرودگاه زاهدان و شهر میرجاوه 

را نیز به ترتیب به ۵۰ و ۲۰۰ متر کاهش داده است.
    

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور:
طراحی سؤاالت کنکور مشکلی نداشت

ســخنگوی سازمان 
سنجش آموزش کشور 
با تأکیــد بــر اینکه در 
نامه ســازمان پژوهش 
ش  ر و پــر ش و ز مو آ

عنوان شده اســت که ۱۰ ســؤال ایراد دارد، گفت: 
گزارش آن مکتوب ارائه خواهد شد. به گزارش ایسنا، 
فاطمه زرین آمیــزی اظهار کرد: در نامه ســازمان 
پژوهش آموزش وپرورش آمده اســت که ۱۰ سؤال 
از حدود ۱۵۰۰ سؤال خارج از کتاب بوده است، این 
۱۰ سؤال توسط اساتید و کارشناسان آزمون سازی 
و سنجش و روان ســنجی بررسی می شود و گزارش 
آن به صورت مکتوب ارائه خواهد شد. او خاطرنشان 
کرد: در خصوص ســؤال هایی که عنوان شده است 
خارج از اهداف آموزشی است، اهداف آموزشی وزارت 
آموزش وپرورش با سازمان سنجش که آزمون های 
رقابتی را برگزار می کند، متفاوت است که به صورت 
مبسوط این موضوع در اطالعیه سازمان سنجش که 
۱۷ تیرماه منتشر شد، توضیح داده شده است و بنابراین 

طراحی سؤاالت کنکور ایراد و مشکلی نداشته است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

عالقه بــه حیوانــات خانگی و 
همزیستی با آنها از قدیم میان مردم 
وجود داشته و در ســال های اخیر 
افزایش چشمگیر و تأمل برانگیزی 
یافته اســت؛ گویی تــب فراگیری 
است که به ســرعت در میان افراد 
جامعه در حال شــیوع است. از آن 
ســو هرچه تمایل به نگه داشــتن 
حیوانات در محیط خانــه و به تبع 
آن گردانــدن آنها در فضای شــهر 
بیشتر می شود؛ مسئوالن هم قوانین 
ســخت گیرانه تری برای مبارزه با 
آنها وضــع می کننــد؛ از طرح های 
جمع آوری سگ ها گرفته تا ممنوع 
کردن رفت وآمد آن ها در سطح شهر. 

داستان قانون گذاری برای 
سگ ها از کجا آمد؟

از دوران پیش ازتاریــخ تاکنون، 
حیوانات به همــراه آدمیان بوده اند 
و البتــه این همراهی، آثــار زیادی 
هم بر روابط بین آدم ها گذاشــته و 
ازآنجایی که بخش عمده ای از علم 
حقوق، به تنظیم روابط میان آدم ها 
با یکدیگر و اموالشــان می پردازد، 
بحــث حیوانات هــم وارد مقوالت 

حقوق شده است.
قوانیــن نگهــداری از حیوانات 
خانگی مانند ســگ هــم از دیرباز 
در حقــوق شــناخته  شــده بوده 
اســت. ماننــد آنکه برای کشــتن 
انواع ســگ ازجمله ســگ مزرعه 
و ســگ گله و امثال آن در شــرع، 
کفاره و دیه تعیین شــده یا شرایط 
حقوقی خریدوفــروش این حیوان 
مشخص شــده اســت. اخیــراً با 
حمله های متعــدد چندین قالده 
سگ به افراد عادی، پلیس و دستگاه 
قضایی برای چندمین بار در مقوله 

همراه داشتن ســگ وارد شده اند و 
در این میان پلیس  تصمیماتی اتخاذ 
کرده کــه به نظر نمی آیــد چندان 
مبنای قانونی محکمی داشته باشد. 
طبق گفته های مقامات انتظامی 
مکان های عمومــی جای گرداندن 
سگ نیســت و حمل سگ در درون 
خودروها ممنوع اســت و در صورت 
مشــاهده این موضــوع، پلیس با 
حامالن سگ در خودروها برخورد 

جدی می کند.
اما این داستان قانون گذاری برای 
سگ ها از کجا آمد؟ در ابتدای قرن 
حاضر، قانون گذاران ایران تصمیم 
گرفتند برای همراه داشــتن سگ 

یک نظام قانونی وضع کنند. 
نمایندگان مجلس شورای ملی 
در آیین نامــه جلوگیــری از مرض  
هاری و امور خالفی کــه ذیل ماده 
۲۷۶ قانون مجــازات کیفر عمومی 
در سال ۱۳۰۴ شمسی پرداخته شد 
و مشــتمل بر۱۶ ماده بود و با توافق 
وزارت دادگســتری و وزارت کشور 
نوشته شــد، مشــروحاً به این امور 

پرداختند.
نمایندگان مجلس شرایط خاصی 
را برای همــراه داشــتن حیوانات 
مشخص کردند و مثاًل در ماده یک 
ایــن آیین نامه تصویــب کردند: از 
روزی که فرمانــداری محل آگهی 
می دهد کلیه صاحبان ســگ های 
شهری باید تا مدت سه ماه گردن بند 
فلزی یا چرمی برای سگ های خود 
تهیه کنند. این آیین نامه به صورت 
مفصل می گفت صاحبان سگ چطور 
باید از این حیوان نگهداری کنند و 
شــرایط همراه داشــتن حیوان در 

معابر عمومی چیست.
پس از ســال ها، در سال ۱۳۸۹ 
مجلس شورای اسالمی بازهم به فکر 
قانون گذاری برای سگ گردانی افتاد 
که به خاطر اولویت های متعدد، ایده 

این قانون گذاری به جایی نرسید. در 
سال ۱۳۹۳ هم ۳۲ تن از نمایندگان 
مجلس با تقدیم طرحی خواســتند 
قانونــی را به تصویب برســانند که 
همراه داشتن سگ در معابر عمومی 
مشمول جریمه های نقدی سنگین 
و حتی مجازات حبس شود که آن هم 
به جایی نرســید و تنها مواد قانونی 
که برای سگ ها و خسارات جانی و 
مالی احتمالی که این حیوانات برای 
دیگران ایجــاد می کنند، همچنان 
برخی از مواد قانون مجازات اسالمی 
مصوب ۱۳۹۲ )با اصالحات نهایی 
۱۳۹۴( باقی ماند. این قانون در حال 
حاضر، تنها متن حقوقی اســت که 
تعیین می کند همراه داشتن سگ یا 
آثار همراه داشتن سگ برای صاحب 

آن، چه نظم و نسقی دارد.
قوانینی که از آن ها خبر نداریم

در برخی از مــواد قانون مجازات 
اســالمی اشاره شده اســت که اگر 
حیوان یک فرد، آســیبی به شخص 
دیگری وارد کرد، چگونه درباره آن 
تصمیم گیری می شــود. در برخی 
مواد ایــن قانــون، به عنوان مثال از 
سگ نام برده شده و شرایط مجازات 
صاحب سگ را مشخص کرده است.

ماده ۵۰۱ قانون نوشــته است: 
هرگاه کسی به روی شخصی سالح 
بکشــد یــا حیوانی مانند ســگ را 
به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری 
که موجب هراس او می شــود مانند 
فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام 
دهد و براثر این ارعاب، شخص بمیرد 
یا مصدوم شود، حسب مورد بر اساس 
تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه 

محکوم می شود.
در این ماده به روشــنی مشخص 
است داشتن سگ، جرم نیست ولی 
درصورتی که فردی، ســگ را برای 
هراس دیگران یا حمله به انسان ها 
برانگیزد، در صورت صدمه وارد شدن 

به قربانی، فرد برانگیزاننده به قصاص 
یا دیه محکوم می شود. یعنی ممکن 
است فردی عامدانه و عالمانه به سگ 
خود دستور دهد به کسی حمله کند 
و با حمله ســگ به قربانی، شخص 
تحریک کننده حیوان، ممکن است 

به قصاص محکوم شود.
همچنیــن در مــاده ۵۱۲ آمده 
است: هرگاه شخصی در محل هایی 
که توقــف در آن ها مجاز نیســت، 
توقف کند یا شــیء و یــا حیوانی را 
در این قبیل محل ها مســتقر سازد 
یا چیز لغزنــده ای در آن قرار دهد و 
دیگری بدون توجه بــه آن ها در اثر 
برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت 
کند یا خسارت مالی ببیند، شخص 
متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان 
را مستقر یا راه را لغزنده کرده است، 
ضامن دیه و سایر خسارات است مگر 
آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با 
آن برخورد کند کــه در این صورت 
نه فقط خسارت به او تعلق نمی گیرد 
بلکــه عهده دار خســارت وارده نیز 

می شود.
در این ماده نیز روشــن است اگر 

کسی، سگی را در قســمتی )مانند 
پیاده رو( از خیابان قرار دهد که مردم 
)مثاًل از روی ترس( مجبور شوند از 
مکان ناامن دیگری )مانند سواره رو 
خیابان( عبور کنند و در حین عبور 
صدمه ببینند، صاحب سگ، مسئول 

جبران خسارات بزه دیده است.
ماده ۵۲۲ و تبصره آن به روشنی 
درباره کســی که ســگ خود را به 
خیابان می آورد و ســگ به دیگران 
حمله می کند، مصداق می یابد. در 
تبصره این ماده به روشنی عنوان شده 
اگر کسی ســگ خود را به خیابان 
بیاورد و توان کنترل آن را نداشــته 
باشد، »مقصر« شــناخته می شود، 
یعنی مانند آن است که عمده سگ 
را برای صدمه به دیگــران، از خانه 
خارج کرده است. این ماده می گوید: 
متصرف هر حیوانــی که از احتمال 
حمله آن آگاه است باید آن را حفظ 
کند و اگر در اثر تقصیــر او، حیوان 
مزبور به دیگری صدمه وارد ســازد، 
ضامن اســت. ولی اگــر از احتمال 
حمله حیــوان آگاه نبــوده و عدم 
آگاهی ناشــی از تقصیر او نباشــد، 

ضامن نیست.
اسلحه کشی به خاطر یک سگ

با تمام این اوصاف اما هرچند وقت 
یک بار در مورد سگ ها و سگ گردانی 
تنش هــا و برخوردهایی میان افراد 
و نیــروی انتظامی پیــش می آید. 
برای مثال ویدیویــی که از روزهای 
پیش در شبکه های مجازی در حال 
چرخیدن اســت یا متن هایی که به 
صاحبان سگ ها هشــدار می دهد 
حیوانات را برای گردش و هواخوری 

به خیابان نیاورند. 
در ویدئویی که روز سه شنبه ۲۲ 
تیر در شبکه های اجتماعی منتشر 
شــد یک ســرباز نیروی انتظامی 
بــه روی مرد جوانی که یک ســگ 
در بغل دارد اســلحه می کشــد. در 
این ویدئو مأموران نیروی انتظامی 
برای بازداشــت این مرد به شــدت 
خشونت به خرج داده و به او دستبند 
می زنند. درنهایــت یکی از مأموران 
به روی این مــرد و خانــواده او که 
سعی در میانجی گری دارند، اسلحه 

می کشد.
این ویدیو واکنش های زیادی در 
فضای مجازی به همراه داشت. البته 
یک مقام پلیس تهران گفته اســت 
برخورد افســر پلیس با صاحب یک 
ســگ در تهران رفتار غیرحرفه ای 
بوده و موضوع در حال بررسی است. 
ضرغام آذین، سرکالنتر دوم پلیس 
پیشگیری تهران، گفته این واقعه در 
شهرک گلستان رخ داده و  همچنین 
اضافه کــرده که صاحب ســگ نیز 
برخورد نامناسب داشته و فحاشی 

کرده است.
 سگ گردانی در پارک ها 

قانونی شده؟
بااین حال در روزهای اخیر خبرها 
حکایت از این دارد که مســئوالن 

کمی در رابطه با نگهداری حیوانات و 
هواخوری آن ها در سطح شهر نرمش 
به خرج داده انــد. برای مثال همین 
قانونی که فضای پیاده روی حیوانات 
خانگی را از زمین بــازی بچه ها و یا 
مکانی که مردم برای پیاده می روند 

جدا می کند. 
چهار روز پیش در صحن شورای 
شهر تهران، اعضای شورا به بررسی 
یک فوریت طرح »جداسازی محل 
گردش حیوانات خانگــی از محل 
بازی کودکان در بوستان های شهر 

تهران« پرداختند.
حجت نظری، عضو شورای شهر 
تهران درباره ایــن طرح اظهار کرد: 
باوجود ممنوعیت حضور حیوانات در 
بوستان ها، اما در تمام بوستان ها این 
حیوان گردانی هــا صورت می گیرد 
و در همه جا کنار شهروندان حضور 
دارند. این حساســیت ها چه برای 
بزرگسال چه برای خردسال ممکن 
است وجود داشته باشد، ما باید جایی 
را برای بــازی کودکان بــا آرامش 
فراهم کنیم تا در فضاهای عمومی 
شرکت داشــته باشــند و با چالش 

مواجه نشوند.
درنهایــت یــک فوریــت این 
طرح با ۱۲ رأی موافــق به تصویب 
اعضای شورای شــهر تهران رسید. 
همان هنــگام بســیاری گفتند به 
نظر می رســد کــه با ایــن مصوبه 
عجیــب شــورای شــهر تهــران، 
 ســگ گردانی در پارک هــا قانونی 

شده است .
در آخر باید به ایــن نکته توجه 
کرد که امروزه نگهداری از حیوانات 
خانگی ازجمله ســگ در تمام دنیا 
امری مرســوم و موردعالقه مردم 
اســت و اعمال قوانین شداد و غالظ 
در این راســتا خشم شــهروندان را 
برمی انگیزد. ازاین رو به نظر می رسد 
در ایران نیز موضوع گردش حیوانات 
به ویژه ســگ ها در ســطح شهر و 
پارک ها از دو سو هم صاحبان آنها از 
منظر کنترل رفتار حیوان و تضمین 
امنیت شهروندان و نیز جمع آوری 
فضوالت؛ و هم قانونگذار از نقطه نظر 
درک زمانه و ضــرورت وضع قوانین 
با مقتضیــات روزگار مــورد توجه 

قرار گیرد.

شورای شهر تلویحا قانونی می داند، نیروی انتظامی برخورد می کند و مردم کوتاه نمی آیند

ضرورت تشکیل »اتاق فکر« برای »سگ گردانی« !

خبر

جنگل های گچساران بیش از یک هفته است 
که می ســوزد. صعب العبور بودن منطقه و نبود 
امکانات و وزش بادهای تند باعث شــده آتشی 
که به جان جنگل های زاگرس افتاده بیشــتر و 

سنگین تر شود. 
مهار بخشی از آتش سوزی 

حاال امــا خبرها از مهار شــدن بخشــی از 
آتش سوزی حکایت می کنند. به گفته مدیرکل 
مدیریت بحران اســتان کهگیلویه و بویراحمد 
آتش ســوزی در اکثر نقــاط نــارک و خامی 
گچساران به استثنای یک نقطه مهار شده است.

به گزارش ایســنا، محمد محمــدی افزود: 
آتش سوزی جنگل های نارک و خامی گچساران 

در یک مرحله مهار و کنترل شد اما از ساعت ۱۵ 
بعد از ظهر سه شنبه مجدداً شعله ور شد که دوباره 

نیرو به محل انتقال داده ایم.
او اظهار کرد: هم اکنــون اکثر نقاطی که در 
شهرستان گچساران دچار آتش سوزی شده اند، 
کنترل شــده جز یک نقطه که نیروها در تالش 

برای مهار آتش سوزی در آن منطقه هستند.
بنا بر گفته های مدیــرکل مدیریت بحران 
اســتان کهگیلویه و بویراحمــد در صورتی که 
شاهد وزش باد نباشیم آتش سوزی کامل کنترل 

می شود.
اعزام زبده ترین تیم آتش نشانی به منطقه

از سوی دیگر، مدیرعامل آتش نشانی یاسوج، 

مرکز اســتان کهگیلویه و بویراحمــد از اعزام 
یک تیم ۸ نفره تخصصی بــرای کمک به مهار 
آتش سوزی جنگل های نارک گچساران خبر داد.

هاشم یوســفی اظهار کرد: یک تیم ۸ نفره 
تخصصی جهت اطفای حریــق کوه های نارک 
گچســاران با بالگرد با دستور شــهردار یاسوج 
و همکاری مدیریت بحران اســتان کهگیلویه 
و بویراحمد دیروز ســاعت ۶و۳۰ دقیقه صبح 

چهارشنبه ۲۲ تیرماه اعزام شد. 
مدیرعامل آتش نشانی یاسوج بیان کرد: این 
تیم از زبده ترین تیم های آتش نشانی هستند و 

قطعاً حضور آن ها مثمر ثمر خواهد بود.
گفتنی اســت که آتش ســوزی جنگل ها و 

مراتع ارتفاعات منطقه »نارک« در شهرســتان 
گچساران اســتان کهگیلویه و بویراحمد از روز 
پنجشــنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۰ آغاز شده و پس از 
۸ شبانه روز و تالش از زمین و هوا توسط نیروها 
و بالگردها، به علت وزش باد شدید، دمای هوای 

۵۰ درجه سانتی گراد، سخت گذر و صعب العبور 
بودن منطقه و شــیب تند همچنــان این آتش 
خاموش نشــده و آتش بــه جنگل های منطقه 
حفاظت شــده خامی، فتح و مارین رســیده و 

همچنان ادامه دارد.

اعزام تیم هشت نفره تخصصی آتش نشانان به کهگیلویه؛

زاگرس همچنان می سوزد و  تجهیزات نیست

ظاهرا مسئوالن کمی در 
رابطه با نگهداری حیوانات 
و هواخوری آن ها در سطح 

شهر و پارک ها نرمش به 
خرج داده اند؛ زیرا اخیرا 

در شورای شهر مصوبه ای 
تصویب شد که فضای 

پیاده روی حیوانات خانگی 
را از زمین بازی بچه ها و 

یا محل عبور مردم؛ جدا 
می کند 

در ایران هرچند وقت 
یک بار در مورد سگ ها 

و سگ گردانی تنش ها و 
برخوردهایی میان افراد 

و نیروی انتظامی پیش 
می آید. آخرین نمونه 

ویدیویی است که اخیرا در 
شبکه های مجازی دست به 
دست می شود و در آن طی 
یک درگیری، مأمور نیروی 

انتظامی به روی فردی که 
مشغول سگ گردانی است 

اسلحه می کشد
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