
جـامعه

 سخنگوی ناجا در 
تشریح اقدامات ناجا در  سال 96 اعالم کرد

 انهدام ۱۰۴ باند قاچاق انسان
 در کشور

ایســنا|  مصوبه جدید ســربازی و افزایش 
۳۲ درصدی صــدور گواهینامــه، افتتاح بانک 
اطالعاتــی چهــره در پلیس آگاهی، کشــف 
۲۶ میلیون ماده محترقه در کشور، انهدام ۱۰۴ 
باند قاچاق انسان، کشــف ۳۸۰۰ میلیارد تومان 
کاالی قاچاق، صدور بیش از ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار 
گذرنامه، اجرای طــرح کــودک و اینترنت و... 
ازجمله گزارش های اعالم شده از عملکرد پلیس 

در نشست خبری سخنگوی ناجا است.
سردار ســعید منتظرالمهدی در این نشست 
از انهدام ۱۰۴ باند قاچاق انســان خبــر داد. او از 
افزایش ۲۷ درصدی انهــدام باند جعل مدارک 
مسافرتی و دســتگیری ۲۳ نفر در این خصوص 
و همچنین افزایش ۱۵ درصدی کشف مدارک 
مســافرتی و هویتی جعلی به میــزان ۵ هزار و 
۴۱۱ فقره همخبر داد و گفت: »انهدام ۱۰۴ باند 
قاچاق انسان و افزایش ۸۲ درصدی جلوگیری از 
ورود و خروج افراد غیرمجاز، افزایش ۷ درصدی 
کشفیات سالح و ۷ درصد کشــفیات سوخت، 
افزایش ۱۳ درصدی کشــفیات مشروبات الکلی 
و همچنین ایجاد ســامانه کنترلی در مرز اروند 
رود و کمک شایان به توسعه اقتصادی در وضع 
معیشتی اســتان های همجوار از دیگر اقدامات 
پلیس گذرنامه اســت که در سال جاری محقق 

شده است.« 
او درباره طرح پلیس برای نوروز ۹۷ هم گفت: 
»در نوروز امسال بیش از ۵۰۰۰ نیرو، ۱۰ میلیون 
همیار پلیس و ۱۱۰۰ خــودرو در حوزه پلیس 
راهنمایــی و رانندگــی برای خدمات رســانی 
ترافیکی بــه شــهروندان در آماده باش خواهند 

بود.« 
منتظرالمهدی با بیان این که ۲۷ هزار گشــت 
همزمان پلیس های تخصصی در ایام نوروز فعال 
خواهند بود، گفت:  »۳۷۷۰ گشــت خودرویی، 
۲۰۱۰ گشت موتوری و ۲۹۰۰ نیروی پیاده نیز 

در طرح نوروزی حضور دارند.« 
به گفته ســخنگوی ناجا در نوروز۹۷، ۱۳۳۰ 
کانکس و ۴۵۰ چادر نوروزی بر پا خواهد شــد 
که عالوه بر ۷۰۰ ایستگاه بازرسی موقت و ۱۰۴ 
ایستگاه بازرسی ثابت توسط پلیس پیشگیری، 

آماده خدمات رسانی به شهروندان است.
سخنگوی ناجا همچنین از صدور گواهینامه 
اول بــرای دو میلیــون و ۲۱۴ هــزار و ۷۲۷ نفر 
در سال جاری خبر داد: »این رقم نسبت به سال 
گذشته ۳۲ درصد افزایش داشــته که علت آن 
مصوبه جدید در مورد سربازی و امکان دریافت 

گواهینامه بدون تعیین تکلیف سربازی بود.« 
منتظرالمهــدی در مورد تعــداد خودروها و 
موتورســیکلت های درحال تردد در کشور نیز 
گفت: »درحال حاضــر ۲۰ میلیون و ۹۷۷ هزار و 
۵۶۹ دستگاه خودرو و ۱۱ میلیون و ۶۸۷ هزار و 
۲۴۶ دستگاه موتور ســیکلت در سراسر کشور 
درحال تردد اســت و در عین حــال علی رغم 
افزایش وسایل نقلیه و افراد نو گواهینامه و افزایش 
تصادفات، تعداد جان باختگان نســبت به سال 

گذشته تغییری نکرده است.« 
سخنگوی ناجا ادامه داد: »متأسفانه رتبه اول 
جان باختگان سوانح رانندگی مربوط به راکبین 
موتور سیکلت هاست و این افراد ۲۵ درصد از کل 
جان باختگان را به خود اختصاص داده اند و رتبه 
بعدی نیز عابران پیاده با سهم ۲۱ درصدی از کل 

جانباختگان اند.« 
او درباره بیشــترین علت تصادفات در ســال 
۹۶ نیز گفت:  » ۳۵.۸ درصــد تصادفات به علت 
عدم توجه به جلو و رعایت فاصله طولی رخ داده 
و در رتبه های بعدی نیــز عدم رعایت حق تقدم 
با ۲۱.۶ درصد، عدم رعایت ســرعت مطمئنه با 
۱۳.۱ درصد و انحراف به چپ با ۸.۲ درصد از کل 
تصادفات قرار دارند. همچنین بیشترین تصادفات 

نیز بین ساعات ۱۶ تا ۲۰ رخ داده است.« 
 کاهش سرقت از بانک
 و طالفروشی در کشور

کاهــش  از  ادامــه  در  منتظرالمهــدی 
۳۴ درصــدی ســرقت از بانک هــا و کاهش 
۱۰ درصدی سرقت از طال فروشی ها در کشور 
خبر داد: »همچنین ســرقت از اتومبیل ها نیز 
کاهشی هفت درصدی داشــت و ما در همین 
مدت شــاهد کاهش هفت درصدی سرقت به 
عنف و کاهش ســه درصدی سرقت مسلحانه 

بوده ایم.«
معاون اجتماعی ناجا با بیان این که بیشترین 
سرقت ها بین ساعات ۱۸ تا ۲۱ رخ داده است، 
گفت: »ایــن درحالی اســت که بســیاری از 
شــهروندان گمان می کنند اکثر سرقت ها در 
ساعات پایانی شــب و نیمه شب رخ می دهد و 
به همین دلیل در آن ایام اصول ایمنی را رعایت 
می کنند اما در این ســاعات توجــه چندانی 
به ایمنی منــازل و خودروهای خــود ندارند. 
متاســفانه در  ســال ۹۶ با افزایش دو درصدی 
سرقت های خرد و افزایش سه درصدی سرقت 
از منزل مواجــه بوده ایم، البتــه در این زمینه 

شاهد افزایش دو درصدی کشف بوده ایم.« 
کشف ۳۸۰۰ میلیارد تومان کاالی قاچاق

او با اشــاره به عملکرد پلیس در حوزه مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز نیز گفت: »امســال شــاهد 
افزایش۶۳ درصدی کشف در پرونده های باالی 

۵۰۰ میلیون تومان بوده ایم.« 
به گفته منتظرالمهدی، ارزش ریالی کشفیات 
بالغ بر ۳۸ تریلیون و ۱۴۷ میلیارد و ۲۰۹ میلیون 

و ۷۲۶ هزار و ۷۰۷ ریال بوده است. 

رئیس سازمان جنگل ها در گفت وگو با »شهروند« ، در پاسخ به انتقاد از واگذاری اراضی ملی مطرح کرد: 

مراتع شاید، جنگل ها  نه 

مراسم گل افشاني کودکان در همایش زنان شاغل در شهرداري تهران حاشیه ساز شد

جنجال براي كار هنري كودكان
 سرپرست اداره کل بانوان شهرداری تهران در گفت وگو با »شهروند«: گل افشانی دختربچه زیر 9 سال نه گناه و نه جرم است

مهتاب جودکی - شهروند|  تهران به شمال 
نزدیک تر می شــود؛ این بار ۶۰ کیلومتر. از ۱۷ سال 
پیش قرار بر ساخت آزادراه تهران- شمال بود، راهی 
که پر از تونل و پل اســت و البته منتقدان زیادی هم 
دارد.  سال ۷۵ وقتی قرار بر ساخت این جاده بود، بنا 
شد ۶۲۵۰هکتار از اراضی ملی به بنیاد مستضعفان 
داده شود، بعدها این سطح به ۲۷۸۰ هکتار رسید اما 
مشکل حل نشد. ۱۷ ســال پس از آغاز این پروژه که 
قرار است سه یا چهار سال دیگر به بهره برداری برسد، 
خبر آمد که در تفاهم جدید سازمان جنگل ها با بنیاد 
مستضعفان تخریب و ساخت وســاز و بهره برداری 
در عرصه های جنگلی از دســتور کار خارج شــد و 
تنها براســاس قانون اراضی مرتعی و منابع طبیعی 
تابع شــرایط و قوانین واگذار می شود. بر این اساس 
نزدیک هزار هکتار از اراضی جنگلی واگذار شــده به 
منابع طبیعی بازگردانده شد تا به جای آن اراضی ملی 

در اختیار این بنیاد قرار بگیرد.
تفاهم های اخیر به دنبال کاهش تخریب در مسیر 
توسعه است اما منتقدان می گویند این توسعه پایدار 
نیست و درنهایت به طور غیرمســتقیم به آخرین 
بازمانده های جنگل های هیرکانی آســیب می زند. 
منتقدان این ســخن معاون وزیر جهاد کشاورزی 
درباره واگــذاری اراضی ملی را مصداق می آورند: »با 
توجه به آن که جنگل بســتر ترقی و توسعه کشور 
است، بنابراین ســازمان جنگل ها به عنوان نماینده 
دولت برای تأمین مالــی پروژه اقدام بــه واگذاری 
اراضی مرتعی در هر جایی که جنگل نباشد و به منابع 

طبیعی آسیبی وارد نشود، خواهد کرد.« 
اشتباه بود، اصالحش کردند

به گفته مسئوالن سازمان جنگل ها، آنچه در سال 
۷۵ اتفاق افتاد، اشــتباه بود: »آنها به اشتباه بخشی 
از اراضــی جنگلی را بــه این کار اختصــاص داده 
بودند. اراضی که پوشش مشــجر دارند، از مصادیق 
ممنوعیت واگذاری هستند. تالش سازمان جنگل ها 
همیشه همواره بر این بود که اراضی که شامل جنگل 

می شوند، از این توافق خارج شود.« 
در دو سه ســال اخیر بنیاد مستضعفان و شرکت 
آزادراه لیست اراضی جنگلی را تهیه کرده و موظف 
شدند که آنها را به منابع طبیعی برگردانند. حاال بنا 
شده بخشی از اراضی غیرجنگلی در نقطه ای دیگر 
به این دو نهاد اختصاص داده شود. مسعود منصور، 
معاون حفاظت و امور اراضی ســازمان جنگل ها روز 
دوشنبه خبر داد که اراضی جنگلی که در محدوده 
پروژه آزادراه شمال بودند، از این پروژه خارج شدند و 
به منابع طبیعی برگشتند. او گفت که این آزادراه باید 
به گونه ای احداث شود که حداقل آسیب را به منابع 

طبیعی برساند. 
با وجود این تغییرات و این اظهارنظر رئیس بنیاد 
مســتضعفان که »احداث آزادراه تهران – شــمال 
کمترین آسیب محیط زیســتی را دارد« اما بعضی 
منتقدان می گویند واگذاری زمین ها به معنی افزایش 
ویالسازی، تجاری سازی و ساخت وسازهای بی رویه 

در شمال کشور است.
مســیر تهران به شــمال بــا این جــاده حدود 
۶۰ کیلومتر کوتاه می شــود و بــا ۲.۲ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری تا  سال ۹۹ تکمیل خواهد شد. براساس 
آنچه بهره بــرداران ایــن آزادراه گفته اند قطعه یک 
آزادراه تهران - شمال به طول ۳۲ کیلومتر از تقاطع 
بزرگراه آزادگان و شهیدهمت آغاز می شود و با عبور 
از مناطق کن، سولقان و امامزاده عقیل و تونل تالون 

و دره النیز به سه راهی شهرستانک می رسد. قطعه 
دوم این آزادراه به طول ۲۲ کیلومتر حدفاصل دو آب 
شهرســتانک - پل زنگوله، دارای ۴۵ تونل به طول 
۳۳ کیلومتر و ۹۰۰متر است و برای آماده سازی این 
قطعه باید ۲۸ پل بزرگ در این مسیر احداث شود و 
طول پل های این قطعه ۲ کیلومتر و ۹۰۰متر خواهد 
بود. قطعه سوم آزادراه تهران - شمال حدفاصل پل 
زنگوله – ســه راهی دشــت نظیر، به طول تقریبی 
۴۷کیلومتر است، این مســیر دارای دو خط رفت و 
دو خط برگشت بوده و دارای ۹۲ تونل رفت وبرگشت 
به طول ۳۳ کیلومتر و ۵۰۰متر و ۳۸ پل خواهد بود. 
قطعه چهارم این آزادراه حدفاصل ســه راهی دشت 
نظیر - چالوس به طول حدود ۲۰ کیلومتر است که 

به صورت دو خط رفت و دو خط برگشت بوده است.
منظورم واگذاری جنگل ها نبود

»محدودیتی در واگذاری منابع طبیعی نداریم.« 
این اظهارنظر خلیل آقایی، رئیس سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری و معاون وزیر جهاد کشــاورزی 

درحالی کــه قانــون، امکان 
واگذاری جنگل ها را نمی دهد 
پیرو صحبت ها درباره آزادراه 
تهران- شــمال مطرح شد 
و منتقدان را برآشــفت؛ آن 
هم درســت زمانی که هنوز 
موضوع احــداث آزادراه داغ 

بود.
رئیس ســازمان جنگل ها 
حاال دراین باره به »شهروند« 
توضیح می دهد کــه برای 
واگــذاری مراتع ممنوعیتی 
وجود ندارد: »معنای عرض 
من این نبود که هر کســی 

هر نقطه ای از ایران بخواهد کاری کند و درخواست 
کند ما موافقت می کنیم. ما براساس قانون نمی توانیم 
جنگل ها را واگذار کنیم، این کار ممنوع اســت، اما 
درخصوص واگــذاری مراتع ممنوعیتــی نداریم و 
متناسب با درخواســت ها برای فعالیت اقتصادی با 
احراز شرایط و همچنین شرایط ممیزی مراتع مان 

زمین ها را واگذار می کنیم.«
 به گفته او شــرایط واگذاری زمین ها این اســت: 
طرحی در آن نباشد، معارض نداشته باشد، بهره برداِر 
آن زمین ها از آن جا رفته و مالکیت بهره برداری وجود 

نداشته باشد؛ با این همه »معنای این شرایط هم این 
نیست که هر زمینی را می توانیم واگذار کنیم اما در هر 
صورت اگر کسی بخواهد کارخانه بزند، واحد تولیدی 
و صنعتی آموزشی، کشاورزی بزند، این امکان وجود 

دارد.«
 آقایی اینها را می گویــد و ادامه می دهد: »فرض 
کنید در مراتعی امکان زراعت چوب باشد آیا زراعت 
در آنها برخالف محیط زیست و پوشش گیاهی است 
یا در جهت آن؟ یا اگر کشــاورزی در مراتع بخواهد 
صورت بگیرد، در جهت مسائل محیط زیستی است 
یا در مخالفت با آن؟ از پیش هم گفته بودیم جنگل ها 
را نمی توانیم برای امور اقتصادی واگذار کنیم اما در 
مراتع به شرط مناسب بودن شرایط، برای متقاضیانی 
که در امر تولید و اقتصاد فعالیت می کنند، تا به امروز 
زمین ها واگذار شــده و از این بــه بعد هم می توانیم 

واگذار کنیم.«
رئیس سازمان جنگل ها با اشــاره به این که هیچ 
ممنوعیت و محدودیتی برای واگذاری مراتع وجود 
ندارد، ادامه می دهد: »ممکن است 
در مکان های خاصی، امکان واگذاری 
به دلیــل طرح های مرتــع داری، 
بهره بردارانی که آن جا حضور دارند 
و عشایری آن جا زندگی می کنند، 
دامدارانــی که امکان حضورشــان 
هست و همین طور به دلیل درجه 
یک بــودن مراتع وجود نداشــته 

باشد.« 
این کار توسعه ناپایدار است

مســعود موالنا، عضو شــورای 
هماهنگی شــبکه مردم نهاد منابع 
طبیعی کشــور و دبیر سازمان های 
مردم نهاد محیط زیســت و منابع 
طبیعی یکی از منتقــدان این آزادراه اســت. او به 
»شهروند« می گوید، درحالی که اکنون گفته شده 
نزدیک هزار هکتار از اراضی به منابع طبیعی بازگشته، 
سرنوشــت باقی زمین های واگذار شــده به بنیاد 

مستضعفان مشخص نبوده و در کش وقوس است.
او می گوید: »این که گفته اند  هــزار هکتار از این 
زمین ها را برگردانده اند خبر دقیقی نیســت. به هر 
ترتیب حتی اگر اراضی جنگلی هم از این پروژه حذف 
شده باشد، ما به اصل موضوع اعتراض داریم. چراکه 
بودجه های عمرانی باید از پیش در بودجه ملی ساالنه 

تخصیص داده شــود و قرار نیست توسعه با تصرف 
اراضی ملی صورت بگیرد، ممکن است زمین واگذار 
شده مشجر نباشد اما مســتعد نهال کاری و تبدیل 
به جنگل باشد. معلوم نیســت این هزار هکتاری که 
می خواهند به عنوان جایگزین بدهند کجا هســت. 
نمی توان انتظار داشت که بیابان باشد. اطالعات در 
این باره غیرشفاف است و ما به این موضوع اعتراض 
داریم.« اعتراض همفکران موالنا به دو موضوع است؛ 
یکی غیرشــفاف بودن پروژه و دیگری این که اساسا 
واگذاری اراضی ملی بــه پروژه های عمرانی صحیح 

نیست. 
این کنشگر محیط زیست با بیان این توضیحات 
درباره تخریب جنگل های هیرکانی می گوید: »روند 
تخریب جنگل های شمال در ۴۰ سال اخیر سرعت 
گرفته است. براساس آمار خود سازمان جنگل ها، این 
عرصه ها از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار به یک میلیون 
و ۸۰۰ هزار هکتار رسیده؛ یعنی عالوه بر این که از نظر 
سطح به نصف رســیده و از نظر کیفیت هم سقوط 
کرده. بخش باقی مانده پوشش جنگلی ضعیف است 

و با پروژه های توسعه ای ضعیف تر می شود.«
موضــوع دیگری که موالنا به آن اشــاره می کند، 
اضافه کردن موج گردشگران داخلی به سمت شمال 
کشور است، اتفاقی که در ســال های اخیر ازجمله 
مشکالت شهرهای شــمالی بوده و عالوه بر ایجاد 
ترافیک، آلودگی هــوا و افزایش حجم تولید زباله به 
تخریب منابع طبیعی هم انجامیده اســت: »اساس 
احداث چنین آزادراهی برای نزدیک کردن تهران به 
شمال هم مسأله است. من در شمال زندگی می کنم 
و عوارض گســترده هجوم مســافران را به طبیعت 
می بینم: بزرگترین مشکل شــمال پسماند است، 
تمامی سایت های دپو یا، در کنار رودخانه و دریاست 
یا در دل جنگل اند و کشاندن مســافران بیشتر به 

شمال، به این مسأله سرعت می دهد.«
 به گفته او توســعه ای که در راستای آن به اراضی 
جنگلی و مرتعی ملی و طبیعی دست اندازی بشود؛ 
توسعه  ناپایدار است: »این که به نام ساخت اتوبان ها 
اراضی ملی مان را نابود کنیم، توسعه پایدار نیست. 
درحالی که ضرورت گسترش فضای سبز انکار شدنی 
نیست، مسئوالن ما درگیر جاده سازی اند و با از بین 

بردن جنگل ها نقض غرض می کنند.«
عضو شورای هماهنگی شــبکه مردم نهاد منابع 
طبیعی کشــور اضافه می کند: »ما با هر نوع توسعه 
خودرومحــوری مخالفیــم چراکه بخــش بزرگی 
از جنگل هــای هیرکانــی بــا ســاختن جاده ها و 
تکه تکه کردن این جنگل های باستانی اتفاق افتاد. 
ما به گســترش حمل ونقل ریلی معتقدیم؛ نوعی از 
توسعه که با کمترین آســیب همراه است. حاصل 
خودرومحوری، شلوغی تهران و آلودگی و تخریب در 

شمال کشور است.«
موالنا این توسعه را بدون حساب و کتاب می داند 
و با نقد این که نگاه سیستمی به امر توسعه وجود 
ندارد، ادامه می دهد: »توسعه پایدار سه وجه با هم 
دارد؛ اقتصاد، محیط زیست و اجتماع. هر کدام از 
این سه رکن اگر در مسیر توســعه نادیده گرفته 
شود، پایداری سرزمین و جوامع و اقتصاد از دست 
می رود. وقتــی از اقتصاد پایدار صحبت می کنیم، 
صحبت از حقوق بین نســلی و فرانسلی است. در 
تمام این ســال ها جنگل به نام توسعه نصف شده 
اســت و حاال با پروژه دیگــر می خواهند اراضی 

حاشیه جنگل ها را بگیرند.« 

شهروند| مراسم گل افشاني کودکان در همایش 
زنان شاغل در شهرداری تهران روز سه شنبه به قدري 
حاشیه ساز شد که حتي دادستان تهران به آن واکنش 
نشان داد و شهردار تهران هم بعد از انتشار ابالغیه اي 
رعایت شــئونات اســالمي را ضروري دانست و اعالم 
کرد که درخواســت ارایه گزارش درباره مراسم را داده 
است. همه این اتفاقات در حالي است که فاطمه راکعي، 
سرپرست اداره امور بانوان معاونت فرهنگي و اجتماعي 
شهرداري تهران به »شهروند« گفت که این دختران، 
کودکان زیر ۷ و ۹ سال بوده اند: »گل افشانی دختربچه 

زیر ۹ سال نه گناه و نه جرم است.«
در فیلمي که در شبکه هاي مجازي دست به دست 
مي شــود، دختراني که به گفته مشــاور امــور زنان 
شــهردار تهران زیر ۹ ســال دارند، همراه با موسیقي 
حرکات هنري و موزون انجــام مي دهند؛ اتفاقي که 
سروصداي زیادي به پا کرد و خبرگزاري ها و سایت هاي 
اصولگرا خبرهاي زیادي با عنوان »جشــن ابتذال« و 
»هنجار شکني« درباره آن منتشر کردند. این جنجال 
در نهایت باعث شد تا شهردار تهران در کانال تلگرامي 
خود ابالغیه اي خطــاب به معاون امــور اجتماعی و 
فرهنگی و رئیس سازمان فرهنگی - هنری شهرداری 
تهران با اشاره به برنامه هنری اجرا شده در مراسم روز 
بزرگداشت مقام زن در برج میالد منتشر کند: »توجه 
به ارزش ها و رعایت شئونات در اجرای برنامه ها ضروری 
است. ما معتقد نیستیم که اسالم دین عزاست، اسالم 
دین شادی، نشــاط و زندگی است، اما باید شئونات و 
چارچوب ها در شادی هم رعایت شود و این خود یک 

هنر است و همه همکارانم موظف هستند در اجرای 
برنامه های فرهنگی و هنری نسبت به این مهم دقت 
الزم را داشته باشند.« همزمان دادستان کل کشور هم 
با ابراز تأسف نسبت به برگزاری مراسم شهرداري براي 
روز زن، به دادســتان تهران دستور تعقیب و پیگیری 
الزم و برخورد قانونی با هنجارشــکنان و متخلفان را 

صادر کرد. 
محمدعلي نجفی همچنین دیروز در حاشیه آیین 
گشــایش بوســتان نفس در این باره توضیحاتي داد: 
»کسانی که برای مراسم اجرای گروه هنری در همایش 
روز گذشته زنان شاغل در شهرداری تهران، برنامه ریزی 
کرده بودند، اعالم کردند سن همه دختربچه هایی که 
آن جا برنامه ای را اجرا کرده و گل افشــانی کردند، زیر 
هشت سال بوده است، بنابراین از نظر شرعی نیز اشکال 
وجود نداشته، ولی البته من قبول دارم که بهتر بود آن 
قسمت از برنامه اجرا نمی شد. من هنرمندانی که برنامه 
را اجرا کردند تشویق کردم و بچه ها هم زیر ۹ سال سن 
داشتند.« او گفت: »چه دلیلی داشت که سالن را ترک 
کنم؟ برنامه برای بزرگداشت روز زن و حضرت فاطمه 
زهرا)س( بوده و دو هزار نفر از کارمندان شــهرداری 
تهران در آن جا حضور داشتند، من هم به احترام آنها 
در آن برنامه شــرکت کرده بودم. برنامه ریزی طوری 
بود که من بعد از مراســم هنری به ســالن برسم اما 
چون برنامه آنها با تأخیر شروع شده و به جای ساعت 
۹، ساعت ۱۰:۱۵ برنامه را شروع کرده بودند، من برای 
برنامه هنری هم در سالن بودم.« او معتقد است که در 
عین حال انتقاداتی به اجرای برنامه وارد بود و بهتر بود 

این قسمت از برنامه حذف شود، اما دلیلی برای ترک 
مراسم وجود نداشت: »قبال هم گفتیم و از این به بعد 
هم می گوییم که باید مناســبت های عید و شادی را 
پاس بداریم و برنامه های شاد و بانشاط اجرا کنیم اما 
در عین حال پایبندی به ارزش ها و شــئون اخالقی و 
فرهنگی جزو ضروریات دین و فکر ماســت. طبیعی 
است که بعد از اجرای برنامه، با توجه به این که عده ای 
ایرادات و انتقاداتی را مطرح کردند، من نیز مجددا تأکید 
کردم که در هر برنامه فرهنگی و هنری و جشن های 
ملی و مذهبی که از ســوی شــهرداری اجرا می شود 
باید شئونات و ارزش های اسالمی به طور کامل رعایت 
شود؛ در این مورد خاص هم عالوه بر تذکر داده شده، 
درخواست کردم گزارش مکتوبی هم داده شود که آن 
گزارش را در اختیار مردم قرار می دهیم. انتقاداتی که 
وارد شده شــاید در یک حدی درست باشد و بهتر بود 
این بخش از برنامه که از دختربچه ها استفاده کردند، 

اصال برگزار نمی شد.«
اما آنچه پس از  این مراســم رخ داده اســت براي 
مسئوالن شــهرداري تهران همچنان غیرمنتظره و 
عجیب اســت تا جایي که فاطمه راکعي، سرپرست 
اداره کل امور بانوان شهرداری تهران هم در این باره به 
»شهروند« گفت که از جنجال به وجود آمده، متعجب 
هستم، چرا که این دخترها به سن تکلیف نرسیده و 
همگی زیر ۹ سال بودند: »از این همه جنجالي که براي 
هیچ به پا شده است تعجب مي کنم و واقعا هیچ کس 
انتظار آن را نداشت. این طور به نظر مي رسد که عده اي 
برنامه دارند از کاه، کوه بســازند.« او درباره این برنامه 

که به مناسبت روز زن در برج میالد برگزار شده بود، 
توضیح داد: »بخشي از مراسم شهرداري در این برنامه 
اجراي گروه موســیقي بود که اتفاقا مجوز ارشاد هم 
دارند. تمام حراست و اطالعات شهرداري هم در جریان 
این حرکت بودند. در ابتدا قرار بود مراسم گل افشاني 
براي جمعیت حاضر در سالن، توسط دختران پرسنل 
شهرداري انجام شود، اما گروه موسیقي عنوان کرد که 
در کنار گروه، دختربچه هایي هســتند و گل افشاني 
خواهند کرد بنابراین، ایــن کار با حضور دختران زیر 
۹سال انجام شد. این حرکات نه رقص است و نه توسط 
دختران بالغ انجام شده و گل افشانی و انجام حرکات 
هنری چند دختربچه نه جرم و نه گناه اســت. البته 
شاید بهتر بود این دختربچه ها تنها گل افشانی کنند و 
قراری که با گروه هنری هم گذاشته شده بود، همین 
بود و در این صورت کسانی که مترصد هر فرصتی برای 
تخریب هستند، امکان آن را پیدا نمی کردند.« راکعي 
این را هم گفت که درحال تهیه عکس و تصویر از این 
بچه ها هســتند تا معصومیت این کودکان مشخص 
شود: »کساني که جوسازي مي کنند این کودکان و 

معصومیت آنها را ببینید 
که هیــچ گناهي مرتکب 
نشــده اند امــا در نهایت 
هــم از شــهردار تهــران 
عذرخواهي مي کنم که با 
این گل افشــاني، فرصتي 
براي برخي افراد مهیا شد 

تا جوسازي کنند.«

خبر

  منظورم از انتقاد از واگذاری اراضی ملی، اراضی جنگلی نبود
ما براساس قانون نمی توانیم جنگل ها را واگذار کنیم، این کار ممنوع است اما درخصوص واگذاری مراتع ممنوعیتی نداریم

روي خط خبر

براساس آمار رسمی وزارت بهداشت  

۳۰ هزار نفر هر  سال بر اثر آلودگی 
هوا در ایران می میرند

ایرنا|  وزارت بهداشــت به طور رســمی، آمار 
مرگ ومیر در اثر آلودگی هوا را اعالم کرد: » ساالنه 
۳۰ هزار نفر به دلیل آلودگی هوا در ایران جانشان 
را از دســت می دهند.« ایــن را معاون تحقیقات 
و فناوری وزیر بهداشــت اعالم کــرد و به صورت 
دقیق تر گفت که هر  سال ۲۹ هزار و ۵۰۰نفر بر اثر 
آلودگی هوا در کشور جان می دهند که که ۲۱ هزار 
نفرشان به علت بیماری قلبی و عروقی می میرند. 
اگر چه پیش از این مسئوالن دیگری هم آمارهای 
۳۳ هزار نفری و ۴۵ هزار نفری از قربانیان آلودگی 
هوا در کشــور را اعالم کرده بودند، اما این بار اولی 
است که وزارت بهداشــت به صورت رسمی این 
موضــوع را اعالم می کند. رضا ملــک زاده که در 
همایش بررسی راهکارهای دستیابی به مرجعیت 
علمی در دانشــگاه علوم پزشکی تهران، صحبت 
می کرد، در توضیح بیشــتر گفت: »بیماری های 
مزمن و غیرواگیر مهم ترین عامل مرگ زودرس 
ایرانیان قبل از ۷۰سالگی است و بیماری های قلبی 
و عروقی، تنفسی، سرطان و دیابت مهم ترین این 
بیماری ها هســتند.« او افزود: » آمارهای وزارت 
بهداشــت نشــان می دهد در  ســال ۹۴ حدود 
۳۸۵ هزار مرگ در کشور رخ داده است. ۵۵درصد 
این مرگ ها قبل از ۷۰ ســالگی و زودرس بوده و 
۲۵ درصد این مرگ ها یعنی حدود ۹۴ هزار مرگ 

قبل از۵۰ سالگی رخ داده است.«

مدیر کل محیط  زیست استان مازندران: 

بساط پرنده فروشان فریدونکنار 
جمع شد

شهروند| بســاط بازار پرنده فروشان فریدونکنار، 
تخریــب و جمع آوری شــد. این کار با پایان ســفر 
هزاران پرنده مهاجر ســیبری درحالی انجام شد که 
سال هاست در پاییز و زمستان پرندگان درحال انقراض 
را می کشند و در همین بازار می فروشند. از سوی دیگر، 
در سال های اخیر شکارچیان و فروشندگان پرندگان 
فریدونکنار در دامگاه ها و این بازار راه را بر ورود ماموران 
محیط  زیســت بســته بودند و به طور غیرقانونی به 
فعالیت خود ادامه می دادند. هر  ســال در فصل سرما 
۱۵۰ گونــه از پرندگان زمســتان گذران با جمعیت 
۱.۵ تا ۲ میلیون از سیبری به تاالب و آب بندان های 
مازندران کوچ می کنند و این ســفر برای اغلب این 
پرندگان بی بازگشت اســت.  بازار غیرقانونی فروش 
الشــه پرندگان در فریدونکنار از سال های گذشته از 
مهمترین دغدغه های اداره محیط  زیست مازندران و 
فعاالن محیط  زیست کل کشور بوده است و حاال گفته 
شده بساط این بازار جمع آوری شده، اما هنوز درباره 
پایان همیشگی این بازار غیرقانونی اطمینانی وجود 
ندارد.  درحالی که پیش از این حسینعلی ابراهیمی 
کارنامی، مقاومت مقامات محلی را اصلی ترین ســد 
راه مقابله با کشــتار پرندگان می دانست، اما از دو روز 
پیش خبری از بازار فروش الشــه پرندگان نیست و 
تخریب سینی ها و سقف بازار غیرقانونی با پیگیری 
چندساله محیط  زیست و نشست های یگان حفاظت 
محیط  زیست با مدیران ارشد استانی ازجمله فرمانده 
نیروی انتظامی مازندران انجام گرفته اســت. با این 
همــه، غیرقانونی بودن ایــن فعالیت ها و همچنین 
شــیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان که هر  ســال 
اتفاق می افتاد، در تمام این مدت نتوانسته بود جلوی 
شــکارچیان را بگیرد. در عین حــال کارنامی گفته 
است مسئوالن محلی آن طور که باید برای مبارزه با 
تخلفات صید پرندگان مهاجر بــا اداره کل حفاظت 
محیط  زیست مازندران همکاری نکردند و این اداره 
به تنهایی وارد عمل شد و توانست در چارچوب قوانین 
برخورد بی ســابقه ای را با تخلفات صید پرندگان به 
نمایش بگــذارد. به گفته مدیرکل محیط  زیســت 
مازندران، وجود بازار الشه پرندگان حتی به طور موقت 
نیز جایگاه قانونی ندارد. او به ایرنا هم گفته است که 
در  سال آینده چنانچه شیوع بیماری آنفلوآنزای حاد 
پرندگان را نداشته باشیم، احتمال صدور پروانه شکار 
موقت صرفا در قالب »دامــگاه« وجود دارد و با صدور 
پروانه، احتمال بازگشایی موقت بازار فروش پرندگان 
وجود دارد. اداره محیط  زیســت مازنــدران از ۲۰۰ 
دامگاه دار شکار غیرقانونی پرندگان به دستگاه قضائی 
شکایت کرده و براساس توضیح رئیس این اداره، این 
پرونده تا آخر پیگیری خواهد شد: »این دامگاه داران 
نسبت به تعهدی که به محیط  زیست برای برچیدن 
بساط غیرقانونی خود داشتند، عمل نکردند و محیط 
 زیست نیز از این گروه به دستگاه قضائی شکایت کرد 
و امیدواریم که احکام بازدارنده ای برای این افراد صادر 
شود.« از  سال گذشــته تاکنون، مسئوالن سازمان 
دامپزشکی و وزارت بهداشت، بارها این بازار غیرقانونی 
را کانونی برای شــیوع ویروس آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان اعالم کرده اند و با تأکید بر لزوم تعطیلی آن از 
مردم خواسته اند از نزدیک شدن به این مرکز خودداری 
کنند.  به گفته کارنامی، در کمیته فنی ستاد آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان استان مازندران که دوم اسفندماه 
برگزار شد تصمیم بر تعطیلی بازار غیرقانونی عرضه 
پرندگان مهاجر در فریدونکنار گرفته و این تصمیم 
در چند مرحله توســط شــهرداری محقق شد و در 
چهاردهم اسفند، این بازار غیرقانونی که سابقه سال ها 

فعالیت را دارد، تخریب شد.
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عضو شورای هماهنگی 
شبکه مردم نهاد منابع 

طبیعی کشور در گفت وگو 
با»شهروند«: در حالی که 

اکنون گفته شده نزدیک هزار 
هکتار از اراضی به منابع طبیعی 

بازگشته، سرنوشت باقی 
زمین های واگذار شده به بنیاد 
مستضعفان مشخص نبوده و در 
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