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سخنگوی شورای شهر :در خصوص وضعیت شهردار تهران استفساریه می گیریم
ســخنگوی شــورای شــهر تهــران،
گفــت :هنــوز مصوبــه منــع بهکارگیری
بازنشســتگان بهطــور کامــل تأییــد
نشــده و هنــوز نمیدانیم نــکات مورد
ابهام شــورای نگهبان چیســت و آیا به
همین شــکل تأیید و ابالغ میشود.
علیاعطــا در گفتوگــو بــا
خبرنــگار مهــر ،در پاســخ به

ایــن پرســش که برخــی از کارشناســان
معتقدنــد مصوبــه مجلــس در
خصــوص آقــای افشــانی ابهــام ندارد
و پــس از ابــاغ ایــن قانــون شــهردار
تهران نیز شــامل این قانون میشود و
بایــد تغییر کند بــا وجود این شــورا باز
هــم از مجلــس استفســاریهای خواهد
گرفــت ،افــزود :هنــوز ایــن مصوبــه به

تأیید نهایی نرســیده و شــورای نگهبان
ابهاماتی را مطرح کرده اســت .باید این
موارد مبهم از ســوی مجلس رفع ابهام
شــود ،مجدداً به شورای نگهبان ارسال و
پس از تأیید از ســوی دولت ابالغ شــود.
سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد:
اگر به همین شــکل کنونی ایــن مصوبه
بــه تأییــد برســد در خصوص شــهردار

تهــران و اینکــه آیــا این مصوبه شــامل
حــال وی میشــود شــورا دچــار ابهــام
اســت و برداشــتهای متفاوتــی از ایــن
قانــون و وضعیــت آقای افشــانی وجود
دارد .برخــی از حقوقدانهایــی که مورد
مشــورت شــورا بودند اعــام کردند این
مصوبه شــامل حال شهردار نمیشود و
کسان دیگر نظر دیگری مطرح کردهاند

بنابراین حتماً استفساریهایپسازابالغ
قانــون به مجلــس ارائه خواهد شــد زیرا
تفســیر این نوع قوانین برعهده مجلس
است و ابهام ما همچنان پابرجاست.وی
تأکید کرد :حتماًیکی از موضوعاتی که در
هماندیشی روز یکشنبه مطرح میشود،
بررســی ایــن مصوبه مجلــس و تأثیری
است که بر شهرداری خواهد گذاشت.

گزارش «ایران» از اجرای طرح گردشگری در جنگل های ارغوان ایالم

ساخت پارک تفریحی با قطع درختان جنگل های زاگرس !
هستی بختیاری

خبرنگار

اداره کل منابــع طبیعــی ایــام،
چترحمایتــی خــود را روی تعریــض یــک
جاده(ایالم-ســرابله) در دل جنگلهــای
ارغــوان کشــید تــا آه از نهاد فعــاالن حوزه
منابع طبیعی اســتان بلند شود .این جاده
مقدمه ســاخت یک پارک تفریحی است.
«تنگــه ارغــوان» بخشــی از جنگلهــای
زاگرســی اســت کــه  40درصــد منابــع آبی
کشــور را در خود ذخیره دارند! فعاالن این
توگــو بــا «ایــران» ،تعریض
حــوزه در گف 
ایــن جــاده و ســاخت پــارک را مســاوی با
تخریــب زیســتگاه جنگلهــای ارغــوان
میداننــد .بنابرایــن حمایــت اصلیترین
متولــی حفاظــت از جنگلهــا و منابــع
طبیعــی در کشــور از ایــن طــرح ،یــک
ســؤال را در ذهــن فعــاالن محیط زیســت
میکارد! چرا ســازمان متولــی حفاظت از
منابــع طبیعــی بهدنبال ایجــاد یک طرح
گردشگری با هدف اشتغالزایی است؟ آیا
ایجاد طرحهای گردشگری یا اشتغالزایی
بــرای مــردم محلی جزو وظایف ســازمان
جنگل هاســت؟«رضا احمــدی» مدیرکل
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری ایــام در
توگــو بــا «ایــران» حمایــت اداره کل
گف 
جنگلهای اســتان از ایــن طرح را حمایت

از توسعه استان ایالم میداند .او همچنین
از موافقــت اداره کل محیــط زیســت
اســتان با اجــرای این طرح خبــر میدهد.
اما«غالمرضــا ابدالــی» معــاون محیــط
توگو بــا خبرنگار ما
زیســت اســتان در گف 
از عــدم وجــود ارزیابــی زیســت محیطــی
جــاده محــل مناقشــه ،ســخن میگویــد و
تأکیــد میکنــد که اداره کل محیط زیســت
ایــام تــا انجــام ارزیابی زیســت محیطی،
اجــازه اجــرای طــرح را نمیدهــد .ایــن
درحالی اســت که احمدی مدیرکل منابع
توگــو بــا خبرنــگار
طبیعــی ایــام در گف 
مــا میگوید«:طــرح هماکنــون در حــال
اجراست!»
ëëســیل در کمیــن طــرح اشــتغالزایی
سازمانجنگلها!
در میــان حرفهــای ابدالــی ،معاون
محیط زیست خبر دیگری هم وجود دارد
کــه نگرانــی مضاعــف را در بیــن فعاالن
حــوزه محیــط زیســت و منابــع طبیعــی
بهدنبال داشــته اســت .به گفته ابدالی در
تفاهمنامه بسته شده با پیمانکار ،خبری
از دیــوار حائــل بــرای جلوگیــری از ایجاد
ســیالب در جــاده در دســترس تعریــض
نیســت .بــه گفتــه او این منطقه ســیالبی
است و تعریض جاده بدون دیواره حائل،
سیالب بیشتری در منطقه ایجاد میکند!
با وجود این ،مدیرکل منابع طبیعی

اســتان در حالی ســفت و ســخت پشــت
تعریض جاده و ســاخت پارک تفریحی
در دل یکی از ذخیرهگاههای مهم و نادر
زاگرســی ایستاده که مســئولیتی در قبال
فعالیــت پیمانــکار در منطقــه حفاظت
شــده را متوجه اداره کل تحت مدیریت
خــود نمیدانــد« :پیمانــکار از ســوی
اســتانداری و راه و شهرســازی انتخــاب
شده و با ما قرارداد ندارد ».همین نقطه
ســر زخم کهنه بلوط زارهــای ایالم را در
میــان حرفهای فعاالن محیط زیســت
بــاز میکند«.مهــدی مؤمنــی» یکــی از
فعــاالن حوزه محیط زیســت اســتان در
گفتوگــو بــا «ایران» مهمترین مشــکل
فعاالن محیط زیست و منابع طبیعی با
تصمیــم گیران دولتی در ایالم را ناشــی
از مفهــوم «توســعه» از نــگاه مســئوالن
میدانــد .بــه گفتــه مؤمنــی ،مســئوالن،
توســعه را در ایجــاد راه و حذف گردنه و
گیرهای ترافیکــی میدانند ،بدون اینکه
نــگاه زیســت محیطــی داشــته باشــند.
او فعــاالن معتــرض محیــط زیســت را
مخالــف توســعه نمیداند امــا یادآوری
میکنــد که نمیتــوان با زبان لــودر و تبر
بــا محیط زیســت یــک منطقه زاگرســی
سخن گفت و نام آن را توسعه گذاشت.
به گفته مؤمنی جاده ایالم به ســرابله را
روز اول بدون توجه به نقشههای هوایی

بــا ایجاد دهها پیچ و گردنه ســاختند .در
حالی که میتوانستند با یک تونل مسیر
را کوتاهتــر کننــد .او میگوید« :مســئوالن
بــدون نقشــه ،لــودر میاندازنــد،
دیوارههــای خاکــی -جنگلــی را تخریب
میکننــد و درختــان بلــوط ســر راه را از
ریشه میزنند ».با وجود این «احمدی»
مدیرکل منابع طبیعی تأکید میکند که
حتــی یک درخت قطع نشــده .برخالف
نظراحمــدی ،فعــاالن محیــط زیســت
ایــام مدعــی هســتند مجریــان صدهــا
درخت بلوط را برای تعریض این جاده
از دم تیغ گذراندهاند.

ëëبازهمدرخواستهایمردمی!
مدیرکلمنابع طبیعی درخواستهای
مردمــی را یکی از دالیل اصرار بر ســاخت
پارک در دل زیســتگاه نادر ارغوان میداند
و میگویــد« :محــل مورد مناقشــه در زون
حفاظتــی (منطقــه حفاظتــی) نیســت».
او آدرس مردمــی را میدهــد کــه در
نمازجمعه از احمدی خواســتهاند در دل
منطقه حفاظت شــده ،تفرجگاه درســت
کند«:به من میگویند وقتی میهمان برای
مــا میآید ،نمیدانیم برای تفریح به کجا
ببریمشــان!» «مهدی مؤمنی» در واکنش
به حرفهای احمدی میپرسد« :چرا فکر

میکنید باید وسط جنگلها اتوبان بزنیم و
با ماشین تا باالی کوه برویم؟» او این نگاه
را یکی از دالیل زخمهای انسانی به منابع
طبیعی میداند .جنگلهای ارغوان حتی
پیش از این تعریض هم ،از رهگذر حضور
گردشــگرانی کــه آتــش پیکنیکشــان
را بــه عمــق جنگلها بــرده بودنــد ،زخم
عدم مســئولیت در
دیــد و طعمه
ِ
حریــق ِ
گردشگری شد .سؤال دیگری هم در ذهن
بســیاری از فعــاالن رژه مــیرود! چــرا در
زمانی که آفتهایی چــون «قارچ زغالی»
و «لوراتوس» بخشــی از جنگلهای بلوط
ایالم را خشــک کرده؛ توسعه شهر و ایجاد
تفرجگاهها را به داخل جنگلهای زاگرسی
بردهانــد .آمارهــای ســازمان جنگلهــا در
ســال  93از خشــک شــدن  64هــزار هکتار
از جنگلهای ایالم خبــر میدهد .مؤمنی
جنگلهــای بلــوط را دیــواره ســبزی در
مقابل «ریزگردهای عربــی» میداند .این
ریزگردها تحفه عراقیها و ســوریها برای
جغرافیای شــکنده ایــران اســت! به گفته
او هــر درخت به طور میانگین ســاالنه 50
کیلوگــرم گرد و غبــار را جــذب میکند .به
اعتقادمؤمنیتخریبجنگلهایزاگرسی
نــه تنها ایالمیهــا را در مقابل ریزگردهای
داخلــی و خارجــی بیدفاعتــر میکند که
باعــث انقراض یــا کوچ حیــات وحش آن
هممیشود.

حضور  3میلیون اتباع خارجی
مجاز و غیر مجازدر کشور

مدیــرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشــور گفت:
حــدود ســه میلیون اتبــاع خارجی مجــاز و غیرمجــاز داریم
اخبار و اطالعــات حــدود دومیلیــون و  300هــزار نفــر از این اتباع
دریافت و ثبت شده است.
احمــد محمدیفــر ،بــا بیان ایــن مطلب بــه ایســنا ،گفت :از ایــن تعداد
حدود  1.5میلیون نفر در قالب پناهنده و مهاجرین قانونی بوده و حدود 830
هزار نفر هم از اتباعی هســتند که در گذشــته مجوزهای قانونی اقامت داشــته
اما بنا بر دالیل مختلفی این مجوز تمدید نشــده اســت که آنها را شناســایی و
سرشماری کردیم .به عبارت دیگر میتوان گفت حدود دو میلیون و  300هزار
نفر اتباع خارجی در قالب اتباع مجاز شناسایی و سرشماری شدهاند.
وی ادامــه داد :اطالعــات ایــن  830هــزار نفــر دریافــت و ثبت شــده و با
دولت افغانستان نیز تفاهماتی به منظور تعیین و تکلیف این افراد و ایجاد
بســتر و زمینه برای بازگشت اتباع افغانستانی بهصورت داوطلبانه و توأم با
عزت و کرامت به کشــور خودشــان ،انجام شده اســت ،دولت افغانستان نیز
قول داده تا همکاریهای الزم را داشته باشد تا از فرصتهایی که جمهوری
اسالمی ایران ایجاد کرده ،استفاده کند ،بهطور مثال اگر این  17هزار دانشجو
و 25هزار فارغالتحصیل از جمعیت اتباع به کشور خودشان بازگردند قطعاً
میتوانند در مدیریت و آبادانی کشورهایشان نقش مؤثری ایفا کنند.
مدیــرکل امــور اتبــاع و مهاجرین خارجی وزارت کشــور با اشــاره به اینکه
پیشــنهادی از ســوی ما مطرح شــد و دولت افغانســتان نیز اســتقبال کرد که
زمینههــای بازگشــت را فراهــم کند ،گفــت :اداره اتبــاع و مهاجرین خارجی
وزارت کشور با دولت افغانســتان توافقهایی در بخشهای مختلف مرزی،
اقتصــادی ،تعامالت و تبادالت مرزی و اســتفاده از بنــدر آزاد چابهار دارد و
قرار بر این اســت که تمام این مجموعهها در قالب یک توافقنامه کلی بین
دو کشور به امضا برسد.

عضو فراکسیون زنان مجلس :
سن ازدواج برای دختران به  16سال افزایش مییابد

عضو فراکســیون زنان مجلس شورای اسالمی گفت :در قالب طرح «کودک
همســری» حداقل ســن ازدواج برای دختــران به  ۱۶ســال افزایش مییابد.
طیبــه سیاوشــی در گفتوگــو با خبرنــگار مهر ،با اشــاره به تدویــن طرحی با
عنوان «کودک همسری» در مجلس شورای اسالمی از سوی فراکسیون زنان
مجلــس اظهار داشــت :در این طرح حداقل ســن ازدواج بــرای دختران ۱۶
سال و برای پسران  ۱۸سال پیشبینی شدهاست.
وی در مورد جزئیات این طرح افزود :در حال حاضر حداقل سن ازدواج
بــرای دختــران  ۱۳ســال اســت و دختــران زیر  ۱۳ســال تنها با مجــوز دادگاه
امــکان ازدواج دارنــد امــا در طرح جدیــد دختران بیــن  ۱۳تا  ۱۶ســال برای
ازدواج باید حکم قانونی از دادگاه دریافت کنند.
عضو فراکســیون زنــان مجلس ادامــه داد :در این طــرح ازدواج دختران
زیــر  ۱۳ســال مطلقاً ممنــوع خواهد شد.سیاوشــی اضافه کــرد :این موضوع
مخالفانــی در کشــور دارد امــا بــا شــورای فرهنگــی اجتماعی زنــان در مورد
ممنوعیت ازدواج دختران زیر  ۱۳ســال به توافق رسیدهایم.وی خاطرنشان
کرد :این طرح با قید دو فوریت طی یک یا دو هفته آینده در مجلس مطرح
خواهد شد.

