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مدیر آب و خاک و امور فنی مهندس��ی س��ازمان جهاد کشاورزی 
مازندران از کاهش چش��مگیر منابع آبی در  شهرستان های ساری، 
میاندورود و جویبار با توجه به ش��رایط نامس��اعد بارش های سال 
جاری خبر داد و  گفت: اگر در بهار بارش خوبی نداش��ته باش��یم، 
شرایط فاجعه آمیز برای تابستان پیش بینی  می شود. علیرضا علیزاده، 
در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به شرایط امسال متاسفانه 
بیش��ترین کاهش  منابع آبی را در س��اری و میاندورود با توجه به 
اعالم امور آب  استان شاهد خواهیم بود که حتی آب قابل  توزیع از 

هم اکنون ندارند. علیزاده با توجه به وضعیت آبگیری 
س��دها و آب بندان ه��ا، هش��دار داد: در این وضعیت، 
بیشترین مشکل  متوجه ساری، میاندورود و قسمتی 
از جویبار است به طوری که آب سد به زور جوابگوی 
آب ش��رب و  پایداری سد خواهد بود. وی ضمن تاکید 

بر اینکه با وضعیت موجود، در تابستان شرایط فاجعه آمیز خواهد 
بود، تصریح کرد: تنها  امیدواری ما این است که در بهار شاهد بارش 
خوبی  باشیم. وی در پاسخ به این سوی مبنی بر تغییر الگوی کشت، 

 افزود: تغییر الگوی کش��ت  مصوب وزارتخانه بوده و در 
حال انجام است و جمعی از کشاورزان به کشت  سویا و 
پنبه کاری در بهار چشم دوختند. علیزاده از برنامه های 
مختلف برای کاهش سطح کشت با همکاری رسانه  خبر 
داد و با بیان اینکه در این  زمینه نیازمند اطالع رس��انی 
گسترده هستیم، خاطرنشان کرد: با کمک فرمانداران، بخشداران و 
دهیاران  اطالع رسانی صورت گرفته  و بسیاری از  کشاورزان در کشت 

پاییزه اقدامات موثری انجام دادند. 

 شرایط آبی مازندران در وضعیت هشدار

 کمیته امداد 

 پلیس 

آبفا   گزارش 

رئیس کمیته امداد عنوان کرد
افزایش۴۰ درصدی مستمریهای 

سال آینده در صورت تایید 
شورای نگهبان

رئیس کمیته امداد گفت: افزایش مس��تمری 
مددجوی��ان این نهاد در س��ال جاری ۲ نوبت 
افزایش داشت اما برای بودجه سال آینده ۴۰ 
درصد بوده و اگر ش��ورای نگهب��ان هم تایید 
کند ای��ن رقم افزای��ش می یابد. ب��ه گزارش 
مه��ر، س��ید مرتضی بختی��اری اظه��ار کرد: 
یک��ی از مش��کالت ما این بود ک��ه طرحی به 
کمیته امداد تحویل می ش��د به بانک می رفت 
و تصویب می شد اما در ضمانت مشکل داشت. 
در نهایت صندوق امداد این مشکل را حل کرد 
و اولویت ضمانت با خانواده های با سرپرس��ت 
زنان است. انشااهلل س��ال ۱۴۰۲ خروجی کار 
را ارائ��ه خواهیم کرد. وی ب��ا تاکید بر اینکه 
بازاریاب��ی محص��والت مددجویان مورد  باید 
توجه قرار گیرد، ابراز کرد: محصول نباید روی 
دس��ت مددجو بماند و واحد بازاریابی او باید 
فعال ش��ود.در حال حاضر به س��مت اشتغال 
پای��دار و با ثبات حرک��ت می کنیم. بختیاری 
ادامه داد: افزایش مستمری مددجویان کمیته 
امداد در س��ال جاری ۲ نوبت افزایش داشت 
اما برای بودجه س��ال آین��ده ۴۰ درصد بوده 
و اگر ش��ورای نگهبان هم تایید کند این رقم 

افزایش می یابد.

فرمانده کل انتظامی کشور:
در تخلفات پرخطر رانندگی 

سخت گیری خواهیم کرد
فرمانده کل انتظامی کش��ور گف��ت: به دلیل 
حف��ظ ج��ان و ایمنی در موضوع��ات پرخطر 
قطعاً سخت گیری خواهد شد. به گزارش مهر، 
س��ردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی 
کشور گفت: همه تالش ما در حوزه سفرهای 
نوروزی این اس��ت که ب��ه مردم خوش بگذرد 
و از س��فری که می روند خاطره خوبی کسب 
کنند. فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: 
مردم از ما نمی پذیرند که اجازه دهیم تعدادی 
اندکی متخل��ف اراده خود را به تعداد کثیری 
ک��ه قوانی��ن راهنمایی و رانندگ��ی را رعایت 
می کنن��د، تحمیل کنن��د. وی تاکید کرد: به 
دلیل حفظ جان و ایمنی در موضوعات پرخطر 
قطعاً سخت گیری خواهد شد. رادان در پاسخ 
ب��ه س��والی در خصوص تمهی��دات پلیس در 
مورد ماه مب��ارک رمضان گفت: پیش بینی ما 
این است که در روزهای اول نوروز حجم سفر 
نسبت به س��ال های قبل بیشتر باشد اما این 
بدان معنا نیس��ت که در طول ماه رمضان در 
ایام نوروز سفر جاده ای نداشته باشیم؛ چرا که 

حکم سفر مشخص است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران:
۲۵ درصد کمبود بارش

 در تهران داشته ایم
مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
تهران با اش��اره به میزان متوس��ط بارندگی 
در ش��هر تهران گفت: نسبت به متوسط ۲۵ 
درص��د کمبود بارش داش��ته ایم.به گزارش 
آنا، محس��ن اردکانی مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب اس��تان تهران در یکصد و سی و 
ششمین جلسه شورای ش��هر تهران بابیان 
اینکه میزان متوسط بارندگی در شهر تهران 
۲۸۰ میلی متر اس��ت گفت: اما متأس��فانه 
۱۸۰ میلیمتر بیشتر بارش باران داشته ایم. 
وی ادام��ه داد: این به معنای آن اس��ت که 
نسبت به متوس��ط ۲۵ درصد کمبود بارش 
داشته ایم اما همکاری شهروندان و همکاری 
میان دستگاه ها شرکت آب و فاضالب منجر 
به این شده اس��ت تا شهروندان کمبود آب 
را احس��اس نکند. مدیرعامل ش��رکت آب و 
فاضالب اس��تان تهران با بیان اینکه تهدید 
ص��د درصدی فاض��الب به فرص��ت تبدیل 
شده اس��ت، اظهار کرد: فاضالب یک عامل 
تخریب��ی برای محیط زیس��ت اس��ت و در 
تصفی��ه خانه جن��وب تهران س��الیانه ۲۰۰ 
میلی��ون متر مکعب پس��اب قابل اس��تفاده 
تأمین می ش��ود و ب��رق و گاز نیز از تصفیه 
تأمین می شود. وی گفت: ۴ هزار شیر آتش 
نش��انی در تهران نصب ش��ده اس��ت و ۷۵ 
دستگاه مخزن اضطراری امسال نصب شده 
اس��ت و بنابراین از ۳۷۰ دس��تگاه تا پایان 

سال آینده ۲۱۶ مخزن نصب می شود.

دلیل شلوغی این روزهای مترو تهران؛ 
افزایش مسافر یا خرابی قطارها؟

ش��لوغی این روزه��ای ناوگان مت��رو منجر 
ش��ده اس��ت که در برخ��ی س��اعات توان 
خدم��ات دهی به ای��ن حجم از مس��افر را 
نداشته باش��د و برخی شهروندان قید مترو 
سواری را بزنند. به گزارش ایرنا، در واپسین 
روزهای سال، قطارهای مترو تهران مملو از 
مس��افر است و اوج این ش��لوغی را می توان 
در خطوط یک، ۲ و س��ه دید. برخی اعتقاد 
دارند که افزایش مس��افر برای خرید ش��ب 
عید منجر به ش��لوغی شده است اما برخی 
دیگر خرابی های پی در پی قطارها را عامل 
این ازدحام می دانند. یکی از مسافران مترو 
در ای��ن باره گفت: روز گذش��ته حدود ۴۰ 
دقیقه طول کش��ید که در خط یک س��وار 
مترو ش��وم و قطار هم ب��ه دلیل نقص فنی 
حدود ۴۰ دقیقه با تاخیر رس��ید و گوینده 
ایس��تگاه هم مدام در حال عذرخواهی بود. 
»غالمعب��اس« اف��زود: به ط��ور طبیعی در 
ش��ب عید و با توجه ب��ه خریدهای نوروزی 
شهروندان، میزان مسافران مترو نیز افزایش 
پیدا می کند اما س��وال این است که چرا در 
حالی که مردم اول صبح به خرید نمی روند، 
همچنان ش��اهد خرابی قطارها و شلوغی و 
ازدحام جمعیت در ایستگاهها هستیم؟یکی 
دیگر از مس��افران مترو در این باره گفت: به 
دلیل ترافیک و کرایه باالی تاکسی بسیاری 
از ش��هروندان ترجی��ح می دهند که از مترو 
اس��تفاده کنند و ضروری است که مدیران 
نسبت به افزایش شمار قطارها اقدام کنند. 
وی افزود: مترو ۲۰ س��ال پی��ش راه اندازی 
ش��د ک��ه جمعیت ته��ران بیش��تر از هفت 
میلی��ون نفر نبود، ام��ا االن جمعیت تهران 
به مرز ۱۲ میلیون نفر رس��یده اس��ت ولی 
ظرفیت مت��رو افزایش نیافته که هیچ، بلکه 
به دلیل فرس��ودگی و خراب��ی قطارها، این 
ظرفیت به کمترین حد رس��یده است. خانم 
سلطانپور اظهار داش��ت: اگر بجای مدیران 
ش��هری بودم، تمام اقدامات توسعه ای را به 
مترو اختصاص می دادم زیرا اگر مترو توسعه 
پیدا کند، ش��اهد این حج��م از ترافیک در 

خیابان های شهر نخواهیم بود.

<خرابی های مترو طبیعی است
ام��ا مدیرعامل ش��رکت بهره ب��رداری مترو 
تهران و حومه معتقد است که امکان خرابی 
قطارها وجود دارد و مسئله ای طبیعی است 
اما س��عی می ش��ود که با مدیریت درست، 
این خرابی ها را به حداقل برس��انیم. مسعود 
درس��تی افزود: قطار نیز هم همچون سایر 
وس��ایل نقلیه یک وس��یله مکانیکی اس��ت 
و ام��کان خراب��ی آن وجود دارد ام��ا ما بر 
اس��اس چک لیس��ت فنی بص��ورت روزانه 
س��عی داریم قطارها را بدون مش��کل فنی 
اعزام کنیم اما ای��ن اعزام ها به معنای هیچ 
گونه خرابی نیس��ت. وی با بی��ان اینکه در 
ماه اس��فند اس��تقبال م��ردم از مترو خیلی 
زیاد شده است، گفت: سعی کردیم با اعزام 
قطارهای فوق العاده، ش��لوغی روی سکوها 
را کاه��ش دهی��م اما ب��ا توجه ب��ه افزایش 
پی��ک صبحگاه��ی، مس��افران با س��ختی 
مواجه می ش��وند که از این بابت عذرخواهی 
می کنی��م. مدیرعامل ش��رکت بهره برداری 
مترو تهران یادآوری کرد: هم اکنون ۲ قطار 
در خط ی��ک و همچنین یک قطار در خط 
سه بر اساس ش��لوغی و کنترل اتاق فرمان 
بصورت فوق العاده خدمت رس��انی می کند. 
ن��اوگان مترو تهران و حومه در هفت خط و 

بیش از ۱۴۰ ایستگاه فعال است. 
گفتنی است روز س��ه شنبه خط یک مترو 
دچار نقص فنی ش��ده بود که رفع ش��د. در 
همین راس��تا هادی زند ضمن عذرخواهی 
از ش��هروندان و مس��افران به علت اختالل 
پیش آمده گفت: س��اعت ۷:۳۷ صبح س��ه 
ش��نبه ۲۳ اس��فندماه ۱۴۰۱ نقص فنی در 
یکی از قطارهای نس��ل قدیم خط یک مترو 
تهران در محدوده ایس��تگاه شهید همت به 
سمت ایستگاه تجریش باعث ایجاد اختالل 
در اعزام قطارها در این خط شد. سرپرست 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل ش��رکت 
بهره ب��رداری مت��رو تهران و حوم��ه افزود: 
بالفاصل��ه تکنس��ین های فن��ی جهت رفع 
اخت��الل فن��ی پیش آم��ده اق��دام کردند و 
بعد از کوب��ل قطار در س��اعت ۷:۵۹ صبح 
انسدادمس��یر برطرف و س��رویس دهی در 
این خ��ط به حالت عادی بازگش��ت. وی با 
بی��ان این که در حال حاضر س��رویس دهی 
در تمامی ایستگاه های خط یک مترو تهران 
ب��دون هیچ وقف��ه ای در حال انجام اس��ت، 
تصریح ک��رد: از تمامی مس��افران به دلیل 
سعه صدری که داش��تند قدردانی می کنیم. 
گفتنی است، در س��اعات گذشته تصاویری 
از انتشار دود در یکی از قطارهای خط یک 
مترو منتشر شده است. همچنین صبح روز 
دوش��نبه نیز یکی از قطارهای نس��ل قدیم 
خط یک متروی تهران در محدوده ایستگاه 
ش��هید همت به س��مت ایس��تگاه تجریش 

دچار حادثه شد.

9 اجتماعی

نشست ش��ورای عالی کار بدون حصول نتیجه پایان یافت. براساس 
اعالم گروه کارگری، هنوز بر س��ر سبد معیشت توافق حاصل نشده 
است؛ با این حال، برخی رسانه ها در همسویی با دولت و کارفرمایان، 
از رق��ِم ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان رقم س��بد 
معیشِت کمیته دستمزد، رونمایی کرده اند. اعدادی که به عنوان رقم 
سبد معیشت در رسانه ها منتشر شده تا چه اندازه سندیت دارد؛ علی 
خدایی )عضو کارگری شورای عالی کار( در رابطه با رونمایی از اعداد 
در رس��انه ها می گوید: یکی از مصوبات کمیته دستمزد این بوده که 
تا نهایی نشدن و حصول اجماع، اعداد و ارقام پیشنهادی طرفین در 
رسانه ها اعالم نش��ود؛ من در آن کمیته نیستم اما اعضای کارگری 
کمیته دس��تمزد به مصوبه ی کمیته و عهدی که داش��تند، احترام 
گذاش��تند و اعداد را در رس��انه ها اعالم نکردند؛ اما االن با توجه به 
اینکه برخی رسانه ها اعداد و ارقام را به عنوان سبد معیشت تصویب 
شده اعالم کرده اند، مجبور هستیم ما هم مانند شرکای اجتماعی، از 

توافق خارج شویم و جزئیات را اعالم کنیم.

<معیارهای محاسبه را عوض کردند
به گزارش ایلنا،خدایی در تشریح این جزئیات با بیان اینکه »واقعیت 
این است که بین ما و گروه کارفرمایی و دولت، اختالف اساسی سر 
س��بد معیش��ت وجود دارد« اضافه می کند: علت اختالف این است 
که امسال از جانب دولت، جداول و معیارهای تعیین سبد معیشت 
عوض شده؛ به عنوان مثال، انستیتو تغذیه جدولی به شورایعالی کار 
ارائه کرده که طبق آن جدول، با برآوردهای جدید اعضای انس��تیتو 
تغذیه، مصرف روزانه ی افراد از ۲۵۷۰ کالری به ۲۳۵۰ کالری کاهش 
یافته و در س��بدی که ارائه کرده اند، یکسری از اقالم اساسی خانوار 
را جابجا کرده اند. این جابجایی با آن فرمول ها منجر به پایین آمدن 
نرخ س��بد شده است. عضو کارگری ش��ورای عالی کار در ارتباط با 
تغییراتی که در اقالم اساسی و مصرف آن داده اند تا نرخ سبد پایین 
بیاید؛ می گوید: به عنوان مثال اگر در سبد سال های گذشته، سرانه 
مصرف گوش��ت در س��بد غذایی ۳۸ گرم بود، ح��اال آن را ۲۰ گرم 
در نظ��ر گرفته اند. نان را از ۳۱۰ گ��رم به ۱۰۰ گرم کاهش داده اند. 
در ردی��ف حبوبات، اقالمی را به حبوبات منتخب اضافه کرده اند که 
قیمت را پایین تر می آورد. در میوه جات و سبزیجات هم همین اتفاق 
افتاده اس��ت. در ضمن تاکید دارند که مراجع رس��می این اعداد را 
اعالم کرده اند. در نتیجه با آن محاسباتی که ما اصاًل نمی پذیریم، نرخ 
سبد معیشت را همان ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان محاسبه و اعالم 
کرده اند. خدایی در پاسخ به اینکه »آیا شما این سبد را نمی پذیرید« 
می گوی��د: ما این عدد را برای س��بد معیش��ت را نمی پذیریم. س��ه 
گروه مذاکرات مزدی، در س��ال های قبل س��ر یک سبد منتخب با 
هم کنار آمده بودیم؛ امس��ال اگر قرار باشد معیارها عوض شود باید 
دوباره بنشینیم از اول سر اقالم و معیارها توافق مجدد کنیم. اینکه 
طرف های دولتی و کارفرمایی صرفاً با استناد به اینکه انستیتو تغذیه 
ای��ن اعداد را داده، معیارها و اقالم س��بد را دس��تکاری کنند و رقم 

نهایی را پایین بیاورند، اصالً مورد قبول ما نیس��ت. نماینده کارگران 
در شورایعالی کار با تاکید بر اینکه »عددی که در رسانه ها اعالم شده 
با دس��تکاری معیارها و اقالم سبد محاسبه شده« اضافه می کند: در 
کمیته دس��تمزد، گروه کارفرمایی و دولت، عدد ۱۲ میلیون و ۴۷۹ 
هزار تومان را امضا کرده اند؛ یکی از اعضای گروه های کارگری کمیته 
دستمزد نیز مشروط این عدد را امضا کرده ولی اعضای اصلی کارگری 
ش��ورای عالی کار و نماینده کانون عالی شوراهای اسالمی کار که در 
کمیته دستمزد حضور داشته، به هیچ عنوان این عدد را نپذیرفته اند.

<باید سر سبد »اجماع« حاصل شود
به گفته خدایی، در محاسبه ی سبد معیشت، کار بر مبنای رای گیری 
و رای اکثریت انجام نمی ش��ود که بخواهند بگویند چون کارفرما و 
دولت بر س��ر رقم تواف��ق کرده اند، پس عدد آن ها، عدِد رس��می و 
نهایی است. او اضافه می کند: در جلسات شورای عالی کار است که 
تصمیمات با اکثریت آرا می تواند رس��می شود؛ در کمیته دستمزد 
»حتماً« بای��د اجماع صورت بگیرد. پس تا زمانی که اجماع حاصل 
نش��ده، سبد، سبد نهایی نیس��ت؛ نمی توانند از آن به عنوان »سبد 
معیش��ت تصویب ش��ده« نام ببرند؛ نام آن سبِد ۱۲ میلیون و ۴۷۹ 
هزار تومانی، »س��بد پیش��نهادی دولت و کارفرمایان« است.با این 
حس��اب، هنوز سر رقم سبد معیش��ت توافق حاصل نشده؛ خدایی 
توضیح می دهد: با توجه به اینکه عدد پیشنهادی دولت و کارفرمایان 
مورد قبول گروه کارگری قرار نگرفته، مقرر ش��ده قبل از نشس��ت 
بعدی ش��ورای عالی کار که احتماالً روز جمعه برگزار خواهد ش��د، 
یک جلسه دیگر کمیته دستمزد در مورد اعداد سبد معیشت داشته 
باشیم. امیدواریم در آن جلسه، نرخ سبد معیشت نهایی شود و بعد 

به مسئله دستمزد ورود کنیم.

<اول سبد، بعد افزایش مزد
خدایی در ارتباط با مذاکرات دستمزد و رقم های پیشنهادی افزایش 
مزد می گوید: همانطور که قباًل موضوع را مشروط کرده بودیم، بازهم 
تکرار می کنیم، تا زمانیکه سر سبد معیشت به نتیجه نرسیم و توافق 
حاصل نش��ود، چانه زنی بر سر افزایش دستمزد شروع نمی شود. اگر 

نتوانستیم به توافق برسیم هم از نظر ما هیچ اشکالی ندارد؛ ما قطعاً 
س��بد معیش��ت خودمان را که گروه کارگری محاسبه کرده منتشر 
می کنی��م و در اختیار جامعه ی هدف قرار می دهی��م. او می افزاید: 
بسیاری از دوستان کارگر پیگیر ماجرا هستند و مدام می پرسیند که 
چرا س��بد خودتان را منتشر نمی کنید؛ ما پاسخ داده ایم چون هنوز 
مذاکره ادامه دارد و قصد ما این اس��ت که به توافقات س��ابق پایبند 
باش��یم، تا امروز سبد معیشت خودمان را منتشر نکرده ایم؛ ولی اگر 
به هر دلیلی توافق حاصل نشد، ما سبد خودمان را منتشر می کنیم، 
دولت هم س��بد خودش را منتشر بکند، در نهایت قضاوت نهایی را 

به جامعه می سپاریم.

<تعیین حقوق و دستمزد کارگران
 باید مطابق با واقعیت های جامعه باشد

رئیس فراکس��یون کارگری مجلس، با بی��ان اینکه تعیین حقوق و 
دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ باید مطابق با واقعیت های جامعه 
صورت بگیرد تاکید کرد که اگر همچون س��ال ۱۴۰۱ یا براس��اس 
اعداد و ارقام مطرح ش��ده در جلس��ات حقوق این قشر تعیین شود 
قطعا کفایت س��فره کارگران را نخواهد کرد.علی بابائی کارنامی در 
گفتگو با خانه ملت، در مورد نحوه تعیین دستمزد کارگران برای سال 
۱۴۰۲، گفت: نحوه تعیین دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون 
کار از اختیارات قانونی ش��ورای عالی کار بوده که در یک فرآیندی 
صورت می گیرد.نماینده مردم س��اری و میاندرود در مجلس شورای 
اس��المی، در بیان دلیل تاخیر در برگزاری نشست شورای عالی کار 
برای تعیین دس��تمزد سال ۱۴۰۲ کارگران، ادامه داد: برگزاری این 
نشست به دلیل بررسی کارشناسانه تر هزینه های معیشتی خانوار و 
نرخ نقطه به نقطه تورم با تاخیر همراه ش��ده اس��ت اما تا چند روز 
آینده قطعا موضوع دستمزد کارگران تعیین تکلیف می شود چرا که 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تاکید کرده اس��ت که باید هر 
چه سریعتر در این زمینه به جمع بندی برسند.وی تصریح کرد: ما 
امیدواریم در س��ال ۱۴۰۲ شاهد تثبیت اقتصادی در کشور باشیم 
و در س��ایه همدلی مجلس و دولت بتوانیم دغدغه های مردم را در 
مورد تکانه های مالی، نوس��انات بازار و گران شدن کاالهای اساسی 
را رفع کنیم.این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: نکته 
اساسی در مورد نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران که باید به 
طور جدی مورد توجه قرار گیرد، این است که اگر بخواهیم همچون 
سال ۱۴۰۱ یا براساس اعداد و ارقام مطرح شده در جلسات حقوق 
این قشر را تعیین کنیم قطعا کفایت سفره کارگران را نخواهد کرد.
عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای اسالمی، تاکید کرد: از 
دول��ت، وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی و گروه س��ه جانبه گرایی 
ش��ورای عالی کار انتظار داریم با نگاه کارشناسی تا نیل به مطلوب 
کارگران تالش وافری داشته باشند و واقعیت های جامعه را در نظر 
بگیرند که تصمیمات اتخاذ شده به تامین رفاه این قشر زحمتکش 

منتهی شود.

 عضو کارگری شورای عالی کار:

»۱۲ میلیون و ۴۷9 هزار تومان« سبد نهایی معیشت نیست

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت با بیان ای��ن که تا زمان تعیی��ن تکلیف باغ وحش 
صفادشت، حیوانات موجود در این مجموعه در همان محل باقی 
خواهند ماند، گفت: س��ازمان محیط زیست به دنبال درجه بندی 
باغ وحش های کش��ور اس��ت و ب��رای این کار ۵۰ ش��اخص را در 
نظ��ر گرفته ایم که به ش��دت سفت وس��خت تر از ش��رایط امروز 
هس��تند و قطعا با اعمال این شاخص ها، اس��تانداردهای مربوط 
به باغ وحش های کشور بسیار سختگیرانه تر خواهد شد.به گزارش 
ایلنا، در شرایطی که در سال های اخیر فعاالن حوزه محیط زیست 
و حیات وحش کش��ورمان بارها درباره ش��یوه نامناسب نگهداری 
از گونه های جانوری در باغ وحش های کش��ور هشدار داده بودند 
و در فضای مجازی ش��اهد انتش��ار تصاویر متعددی از رسیدگی 
غیراصول��ی ب��ه حیوان��ات و فضای بس��یار کوچک نگه��داری از 
گونه های جانوری در بس��یاری از باغ وحش های ایران بوده ایم، در 
هفته ه��ای اخیر و با انتش��ار خبر تلف ش��دن دو زرافه آفریقایی 
در »باغ وحش صفادش��ت«، بار دیگر توجه افکار عمومی نس��بت 
به ش��رایط نامساعد باغ وحش های کش��ور جلب شد. البته هفته 
گذشته با پیگیری اداره کل محیط زیست استان تهران و با صدور 
دستور قضائی، ورود بازدیدکنندگان به »باغ وحش صفادشت« تا 
اطالع ثانوی ممنوع شد. در چند سال گذشته هم براساس اخبار 
رسمی منتشرش��ده، گونه های مختلفی از حیات وحش از جمله 
ببر، زرافه، گورخر و شیردریایی در این مجموعه تلف شده اند. البته 
مجموعه صفادش��ت، تنها باغ وحش ایران نیست که در سال های 
اخیر، ش��اهد تلف ش��دن حیوانات در آن بوده ایم و سال هاس��ت 
که اخباری از تلف ش��دن انواع گونه ها از جمله ش��یر، شامپانزه، 
پلن��گ، دلفی��ن و... از باغ وحش های کش��ور به گوش می رس��د. 
ش��نیدن این اخبار در کنار دیدن تصاوی��ر مختلفی که تا کنون 
درباره ش��یوه های کامال غیراستاندارد رسیدگی به امور بهداشتی، 
تغذیه و نگهداری از حیوانات در بس��یاری از باغ وحش های ایران 
مش��اهده شده است، این نکته را گوشزد می کند که هرچه زودتر 
باید اس��تانداردهای صدور مجوز برای نگه��داری از حیوانات در 
باغ وحش های کشور دس��تخوش تغییرات اساسی شود و نظارت 
بر رعایت این اس��تانداردها و برخورد با متخلفان نیز باید جدی تر 
از قبل صورت بگیرد. البته ظاهرا س��ازمان حفاظت محیط زیست 
که اخیرا حکم پلمب باغ وحش صفادش��ت را از دس��تگاه قضائی 
گرفته اس��ت، برنامه هایی در این راس��تا دارد. در همین راس��تا، 
غالمرض��ا ابدال��ی، مدی��رکل دفت��ر حفاظت و مدیری��ت حیات 
وحش س��ازمان حفاظت محیط زیست درباره جزئیات برنامه های 
جدید این س��ازمان برای س��ختگیرانه تر ش��دن اس��تانداردهای 
باغ وحش های کش��ور توضیح داد: باغ وحش های مختلف کشور از 
نظ��ر فضایی که ب��ه حیوانات اختصاص می دهند و ش��رایطی که 
برای نگهداری از گونه های جانوری دارند، در یک سطح نیستند؛ 
به همین دلیل، در س��ازمان محیط زیس��ت به دنبال آن هستیم 
که باغ وحش های کشور را درجه بندی کنیم. شاخص های مربوط 
به درجه بن��دی باغ وحش ها را نیز احصا کرده ایم و کارتکس هایی 
را نی��ز در این زمینه تهیه کرده ایم و ب��ه زودی گروه های ارزیاب 
را به تمام باغ وحش های کش��ور ارس��ال خواهیم کرد تا براساس 
شاخص های تعیین ش��ده، تمام باغ وحش ها را درجه بندی کنند. 
وی افزود: ما برای درجه بندی باغ وحش های کش��ور ۵۰ شاخص 

را در نظر گرفته ایم و معتقدیم این درجه بندی در بهبود وضعیت 
باغ وحش ه��ا موثر خواه��د ب��ود. امیدواریم با این کار در س��ال 
آینده ش��اهد بعضی نقصان ها و مش��کالت ناشی از سوء مدیریت 
در باغ وحش های کش��ور نباشیم، زیرا ش��اخص هایی که در نظر 
گرفته ایم، بس��یار س��ختگیرانه هس��تند و تمام موارد مربوط به 
حقوق حیوان��ات، حقوق بازدیدکنن��دگان و مطالبات مردمی در 

آنها لحاظ شده است.

<اخطار، پلمب و تعلیق مجوز، 
در انتظار باغ وحش هایی که شاخص ها را رعایت نمی کنند

ابدالی در پاس��خ به این سوال که چه برخوردی با باغ وحش هایی 
ص��ورت خواهد گرفت که اس��تانداردهای تعیین ش��ده از س��وی 
سازمان حفاظت محیط زیس��ت را رعایت نمی کنند، توضیح داد: 
اگر تیم های ارزیاب و ناظران ما در بازدیدهای میدانی خود به این 
نتیجه برس��ند که یک باغ وحش، تعدادی از شاخص های کلیدی 
تعیین ش��ده را رعای��ت نمی کند، حتما ب��ا آن باغ وحش برخورد 
خواهد شد؛ به نحوی که در مرحله اول برای آن باغ وحش اخطار 
صادر می کنیم و در صورت بی توجهی به اخطارهای صادرش��ده، 
در مراح��ل بعدی باغ وحش را ب��رای مدتی پلمب خواهیم کرد و 
در ادام��ه نیز اگر الزم باش��د، حتی تا ابط��ال مجوز آن باغ وحش 
پی��ش می رویم. مدیرکل دفتر حفاظ��ت و مدیریت حیات وحش 
س��ازمان محیط زیس��ت ادامه داد: درجه بندی باغ وحش ها باعث 
می ش��ود ک��ه تعرف��ه بازدی��د از آنها و نح��وه ارائ��ه خدمات در 
باغ وحش های مختل��ف با یکدیگر تفاوت پیدا کند. همچنین بعد 
از این درجه بندی، واگذاری گونه های جانوری به باغ وحش ها نیز 
با معیارهای س��ختگیرانه تری انجام خواهد شد و دیگر بسیاری از 
گونه ها را به باغ وحش هایی که در رتبه های پایین قرار می گیرند، 
واگذار نخواهیم کرد؛ یعنی در عمل ش��رایط را به س��متی پیش 
می بری��م که بس��یاری از باغ وحش ه��ا ناچار ش��وند در عملکرد 
کنونی خود تجدید نظ��ر کنند. وی در ادامه تاکید کرد: در حال 
حاضر ش��اخص های مربوط به درجه بن��دی باغ وحش ها با کمک 
کارشناس��ان و صاحب نظران داخل و خارج سازمان محیط زیست 
نهایی ش��ده است و از س��ال آینده، ارزیابی باغ وحش ها براساس 
ای��ن معیارها صورت خواهد گرفت. براس��اس ای��ن درجه بندی، 
استانداردهای مربوط به باغ وحش های کشور بسیار سختگیرانه تر 
خواهد ش��د و معیارهای جامع و سفت وسختی در فرآیند ارزیابی 

باغ وحش ها در نظر گرفته می شود.

 <مجوز باغ وحش صفادشت تعلیق نشده 
و »شهرداری مالرد« مالک آن است

ابدالی در پاس��خ به سوال دیگری درباره علت ممنوع شدن ورود 
بازدیدکنن��دگان ب��ه باغ وحش صفادش��ت گفت: هفته گذش��ته 
باغ وحش صفادش��ت ب��ه علت ع��دم رعایت دس��تورالعمل های 
تعیین ش��ده توسط س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت، با پیگیری 
اداره کل محیط زیست استان تهران و با دستور قضائی پلمب شد. 
این باغ وحش تحت مالکیت »شهرداری مالرد« قرار دارد که البته 
مدیریت آن به پیمانکار واگذار ش��ده اس��ت، اما مجوز و مالکیت 
باغ وحش صفادش��ت متعلق به ش��هرداری مالرد اس��ت و اکنون 
هم دوس��تان ش��هرداری باید اقدامات الزم برای ارتقای س��طح 

استانداردهای نگهداری از حیوانات را در این باغ وحش ارتقا دهند 
تا در صورت بهبود وضعیت، سازمان محیط زیست برای بازگشایی 
ای��ن باغ وحش مجوز بده��د. مدیرکل دفتر حفاظ��ت و مدیریت 
حیات وحش س��ازمان محیط زیس��ت ادامه داد: مجوز باغ وحش 
صفادش��ت تعلیق نشده است و به صورت کلی، اگر هر باغ وحشی 
به دلیل رعایت نکردن پارامترهای تعیین ش��ده به صورت موقت 
بس��ته ش��ود، اما بعدا اس��تانداردهای خود را باال بب��رد و ناظران 
محیط زیس��ت در بررسی های میدانی به این نتیجه برسند که آن 
باغ وحش به س��طح رعایت شاخص های تعیین شده رسیده است، 
ما می توانیم مجددا نسبت به بازگشایی آن باغ وحش اقدام کنیم. 
اما اگر یک باغ وحش با وجود صدور اخطارهای مکرر و حتی بعد 
از پلمب شدن، بازهم استانداردها را رعایت نکند، می توانیم مجوز 
آن باغ وحش را برای مدتی تعلیق کنیم. وی در ادامه تاکید کرد: 
از زمان پلمب ش��دن باغ وحش صفادشت، حیوانات این باغ وحش 
همچن��ان در آن محیط باقی مانده اند. اکنون هم مالک باغ وحش 
یعنی »ش��هرداری مالرد« می تواند یا مالکیت باغ وحش را واگذار 
کند و با هماهنگی س��ازمان محیط زیس��ت، گونه های جانوری را 
ب��ه باغ وحش ها یا دیگر مراکز نگه��داری از حیات وحش تحویل 
بدهد، یا این که وضعیت باغ وحش را به شاخص های تعیین شده 
برس��اند و برای بازگشایی مجوز بگیرد. البته فعال قرار شده است 
ک��ه تا تعیین تکلیف باغ وحش صفادش��ت، حیوانات همچنان در 

این مجموعه باقی بمانند.

<مرگ طبیعی، بیماری و سهل انگاری؛ عوامل تلف شدن حیوانات
 در باغ وحش های ایران

ابدالی در پاس��خ به س��وال دیگری درباره نقش نگهداری ضعیف 
از حیوانات در تلف ش��دن آنها در باغ وحش های کش��ور توضیح 
داد: علت ه��ای متفاوت��ی ب��رای تلف ش��دن گونه ه��ای جانوری 
در باغ وحش ه��ای کش��ورمان وجود دارد، به هر ح��ال، حیوانات 
گون��ه زنده هس��تند و ممکن اس��ت به م��رگ طبیع��ی از دنیا 
بروند، ولی ش��کی نیس��ت حیواناتی که در باغ وحش ها نگهداری 
می ش��وند، حتما نیاز به تیمار و مراقبت ج��دی دارند، چون این 
گونه های جانوری در ش��رایط زیس��تی متفاوتی نسبت به محیط 
طبیع��ی زندگی می کنن��د و حمایت و نگه��داری از آنها نیاز به 
دقت نظ��ر ویژه ای دارد. مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات 
وحش س��ازمان محیط زیس��ت ادامه داد: قطعا اگر استانداردهای 
تعیین ش��ده برای نگهداری از حیوانات در هر باغ وحش��ی رعایت 
نش��ود، گونه های جانوری موجود در آن باغ وحش آسیب خواهند 
دید و احتمال تلف ش��دن آنها باال می رود. در س��ال های گذشته 
نیز بعضی موارد تلفات حیوانات در باغ وحش ها ناش��ی از بیماری 
بوده است و با این که تمام درمان ها انجام شده، ولی بازهم گونه 
جانوری تلف ش��ده اس��ت، اما بعضی موارد تلف ش��دن حیوانات 
در باغ وحش های کش��ور نیز ناشی از س��هل انگاری بوده است و 
نمی توان این مس��ئله را کتمان ک��رد. وی در پایان تصریح کرد: 
امیدواری��م ب��ا تعیین ش��اخص های ۵۰گانه، تش��دید نظارت بر 
باغ وحش های سراس��ر کشور و سختگیرانه تر شدن استانداردهای 
مربوط به باغ وحش ها، در سال آینده و سال های بعد از آن، بسیار 
کمتر از چند س��ال اخیر ش��اهد تلف شدن گونه های جانوری در 

باغ وحش های کشورمان باشیم.

 مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست:

وجود سهل انگاری در تلف شدن حیوانات را نمی توان کتمان کرد
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