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در پی انتشار تصاویری در فضای مجازی؛

فرد حیوانآزار در استان
بوشهر شناسایی و دستگیر شد
در پی انتشار تصاویری در فضای مجازی ،فرد
حیوانآزار در استان بوشهر شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،در پی انتشار تصاویری
از حلق آویز کردن و کشاندن یک قالده سگ در
سطح خیابانهای شهر برازجان ،اداره حفاظت
محیط زیست شهرستان دشتستان با همکاری نهاد
های قضایی و انتظامی و حمایت دادستان شهرستان،
موفق به شناسایی و دستگیری فرد حیوان آزار شد.
مدیرکل محیط زیست استان بوشهر گفت :رفتار
این چنینی با حیوانات در شرع اسالم و در فرهنگ
ایرانیان پذیرفته شده نیست و سبب جریحه دارشدن
عواطف عمومی خواهد شد و براساس وظایف
عرفی و ذاتی ،سازمان حفاظت محیط زیست ضمن
پیگیری جدی وقایع این چنینی با افرادی که اقدام به
آزار واذیت حیوانات می نمایند برخورد خواهد کرد.
فرهاد قلینژاد ضمن تشکر از دادستان و سیستم
قضایی و انتظامی شهرستان دشتستان گفت :سرعت
در رسیدگی و دستگیری متخلفین این پرونده نشان
دهنده اهمیت موضوع برای این عزیزان بوده است و
امیدواریم از این پس شاهد اینگونه رفتارهای هنجار
شکنانه نباشیم .متخلف دستگیر شده تحویل مراجع
قضاییشد.

شرط تعیین مزد توافقی
کارگرانچیست؟
یک کارشناس حوزه کار با هشدار به کسانی که به
دنبال حذف حداقلهای دستمزد در روستاها و
شهرهایکوچکهستند،گفت:تازمانیکهقانونکار
در راستای مزد توافقی اصالح نشده ،مجلس باید در
برابردیدگاههاوطرحهایخطرناکیکهشأنوکرامت
انسانها را زیر سوال میبرد ،بایستد .حمید حاج
اسماعیلیدرگفتوگوباایسنا،اظهارکرد:مدتیاست
که بحث حذف حداقل دستمزد در مناطق روستایی و
شهرهایکوچکرامیشنویمکهفارغازدیدگاهونیت
طراحان و توجیه کمکهای اشتغال به جای پرداخت
دستمزد ،باید دانست که اساسا طرح چنین مباحث و
دیدگاههایی بدون توجه به قوانین کشور قابلیت اجرا
ندارد .متاسفانه زمینه پیدایش چنین افکاری ناشی از
عدم رعایت مکانیسمهای نظارتی در ایران است و اگر
دستگاههای نظارتی به موقع ورود کنند کسی جرات
نمیکند شأن و منزلت و کرامت انسانها را زیر سوال
ببرد .وی افزود :کسانی که دنبال حذف حداقل مزد
هستند ،استنادشان به کارگاههای زیرزمینی و برخی
روستاها و شهرهای کوچک است که در آنها کارگران
ازحداقلهایقانونیمحرومندوبادستمزدهایپایین
هم تن به کار میدهند و فکر میکنند امکان بسط و
توسعهاینساختاردرشهرهایدیگرهمهست.حاج
اسماعیلیتاکیدکرد:ظاهرافراموشکردهایمکهقانونی
به اسم قانون کار در کشور وجود دارد و ماده  ۴۱این
قانون،تکلیفحداقلدستمزدومعیارهایتعیینآنرا
صراحتا مشخص کرده است ،بنابر این طرح موضوع
حذف حداقل مزد ،ناشی از عدم آگاهی طراحان
نسبتبهقانونکاریابیتوجهیبهقوانینکشوراست.
این کارشناس حوزه کار تاکید کرد :در شرایطی که طی
هفتهگذشتهخبرافزایشحداقلدستمزدهادرآمریکا
وبرخیکشورهااعالممیشود،صحبت ازطرحهایی
که موضوع حداقل دستمزد در کشور را زیر سوال
میبرد ،جای تعجب دارد .وی ادامه داد :در حال حاضر
نحوه تعیین دستمزد کارگران در کشور بر مبنای ماده
 ۴۱قانون کار است و به لحاظ قوانین و استانداردهای
نالمللی در بسیاری از کشورهای دنیا مزد حداقلی
بی 
اجرامیشود،بنابراینحداقلمزدیکاستانداردجهانی
است .حاج اسماعیلی متذکر شد :درست است که
روشهای دیگری هم برای تعیین دستمزد وجود دارد
ولی روش معمو ل که در بیشتر کشورها اجرا میشود،
حداقل مزد است و در ایران هم به دالیل متعددی
در قانون کار بحث حداقل دستمزد در ماده  ۴۱اشاره
شده است؛ بنابر این اگر بخواهیم این روند را تغییر
بدهیم ،نیازمند تغییر قانون کار در این بخش هستیم.
این فعال حوزه کار ،در عین حال هرگونه انعطاف در
تعیین دستمزد را نیازمند بسترسازی دانست و گفت:
با توجه به این که به لحاظ قانونی شرایط تعیین مزد
توافقی در کشور وجود ندارد و قانون کار هم اصالح
نشده روشی غیر از روش حداقل مزد را نمیتوان برای
عموم کارگران اجرا کرد اما اگر بخواهیم به سمت مزد
توافقی برویم پیش شرط این کار حرکت از اقتصاد
دولتی به سمت اقتصاد خصوصی است .به گفته وی،
تعیین دستمزد توافقی یا صنفی یا جغرافیایی خوب
است ولی در حال حاضر دولت کارفرمای بزرگ
است و کارگاههای کوچک که مشموالن قانون کار
در آن فعالیت میکنند ،قدرت چندانی برای تعیین مزد
ندارندبنابرایناقتصادکشوربایدبهفعالیتهایبخش
خصوصیمتکیشودتامزدتوافقینتیجهبدهد.حاج
اسماعیلی در پایان انسجام و استقالل سازمانهای
کارگری را از دیگر ضرورتهای حرکت به سمت مزد
توافقی دانست و گفت :هنوز در حوزه تشکیالت
کارگری و کارفرمایی نتوانستیم استانداردهای الزم را
اجرا کنیم به همین دلیل کارگران و کارفرمایان باید
صاحب سازمانهای صنفی مستقل و توانمندی شوند
تا بتوانند مذاکرات دوجانبه و سه جانبه در خصوص
دستمزدراپیشببرند

جلوگیری از تسهیالت به دلیل اجرای طرح حریم رودخانه مند

کاهش 60درصدیجمعیتروستاییدشتی
نماینده سازمانهای مردم نهاد شهرستان دشتی گفت :تاکنون
سیاستهای توسعهای در شهرستان دشتی به دلیل قرار
گرفتن در حریم غیر اصولی رودخانه مند باعث کاهش
جمعیت  60درصدی روستاهای این شهرستان شده و به
همین دلیل برای اشتغال زایی هیچگونه تسهیالتی به مردم
تعلق نمی گیرد .بهمن بهمنی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا
گفت :روستای مسیله فخری در شهرستان دشتی،روستای
پایلوت ما برای مهاجرت معکوس روستاییان انتخاب شد.
از دالیلی که این روستا را انتخاب کردیم موقعیت،وسعت
ی و عبور زیرساختی است که این روستا از
جغرافیای 
آن برخوردار است و می تواند گزینه خوب برای طرح
اشتغالزایی روستایی و اقتصاد مقاومتی در حوزه پرورش دام
و طیور و سبب تقویت تولید اقتصاد روستا محور باشد
تا در نهایت بتوانیم در صورت موفقیت ،این الگو را در
روستاهای دیگر این شهرستان پیاده کنیم .وی افزود :امروز
معنی جهانی روستا به یک واحد تولیدی و اقتصادی و یک
فضای فرهنگی و میراثی تعریف میشود یعنی متاسفانه در
کشور ما درحوزه تقسیمات کشوری ،روستا را اجتماع باالی
 20خانوار تعریف میکند و مشخص است با این نگاه
توسعهای ما نمیتوانیم چشماندازی برای آینده اقتصادی و
تولید روستا محور داشته باشیم .بهمنی ادامه داد :در کشورمان
روستاهایی که تولیدات زیادی ندارند حمایت میشوند ولی
روستاهای استان با سلسله تولیدات دامی و با داشتنچندین
طرح مرغداری صنعتی و سنتی ،دامداری سبک و سنگین
که حرفی هم برای گفتن دارند مورد بیمهری و بیتوجهی

مسئوالنقرارگرفتهاند.
● کاهش  60درصدی روستاهای دشتی
وی اضافه کرد :همانطور که میدانید تاکنون خروجی
برنامهها و سیاستهای توسعهای کشور ما در شهرستان
دشتی موجب شده که روستاهای ما نزدیک  60درصد
کاهش یابد و در آینده هم این رقم با این سیاست به مقدار
کمتریخواهدرسید.متاسفانهامروزکسانیکهبایدباتقویت
مهاجرت معکوس روستاها موافقت کنند تا چراغ روستاها
روشن بماند با نگاه غیرجامع و با توزیع نابرابر فرصتها و
امکاناتموجبتخلیهبیشترروستاهامیشوند.ویادامهداد:
شرایط اقتصادی امروز شهرستان دشتی وخیمتر شده است.
بسیاری از اهالی روستاهای دشتی به دلیل نبود امکانات و
زیرساختها و از دست دادن شغلشان به دنبال این اوضاع
نابرابر مجبور به مهاجرت شدند و به دنبال آن مهاجرت در
روستاهایی که ما هستیم در حاشیه رودخانه مند اخیرا با
تصمیمیکهمدیرانمنابعآبومدیرانمنابعطبیعیگرفتهاند
یک نقشه و یک طرح با تفسیر سلیقهای و نامناسب از ماده
 2قانون توزیع عادالنه آب آمدهاند حریم بستر رودخانه را
از  150متر به  8هزار متر لحاظ کردهاند و حداقل پایبندی
به شرع و مالکیتهای شهری و نگاهی به منفعت روستاییان
نداشتند و حدودا  15هزار هکتار از اراضی مسکونی چندین
روستا از شهرستان های دیر و دشتی و اراضی کشاورزی
پیرامون آنها را نادیده گرفتهاند .بهمنی عنوان کرد :بیاعتنایی
مدیران مسئول به مطالبات مردم موجب از بین رفتن

وضع آالیندگی در پایتخت انرژی

تجمع آالیندگیها در عسلویه
پایشزیستمحیطیاینجالنگمیزند

هدی خرمآبادی :وضعیت آالیندگی در عسلویه سالها
ض و البته نگرانیها است.
است که محل بحث و اعترا 
مدتها است که به گفته ساکنان منطقه ،خبری از هوای پاک
نیست .وقتی صحبت از آالیندگی در عسلویه میشود ،آماری
از میزان آالیندگیها و اینکه چند روز در سال هوای پاک
در عسلویه استنشاق میشود ،اعالم نمیشود و فقط درباره
موضوع بدیهی آالیندگی در عسلویه مطالبی منتشر میشود.
برای آگاهی از اقدامات اداره کل حفاظت از محیط زیست
به منظور کاهش آالیندگیها در عسلویه به سراغ مدیرکل
محیط زیست استان بوشهر رفتیم و نظر او را در این باره
جویا شدیم .فرهاد قلینژاد اظهار داشت :برای بهرهبرداری از
میدان گازی مشترک با قطر ،صنایع در مدت  ۳۵ماه فرصت
استقرار در منطقه را داشتند ،به همین علت مهلت پرداختن به

ضوابط زیستمحیطی برای آنها فراهم نمیشود و مجوزی
هم برای آنها صادر نمیشود که در ادامه همین نداشتن مجوز،
زمینهساز تخلفات و مشکالت بعدی شده است .مدیرکل
محیط زیست استان بوشهر گفت :ما در منطقه با حجمی
از آالیندگیها اعم از آالیندگی هوا ،خاک و دریا روبهرو
هستیم که فارغ از آالیندگی واحدها به صورت مجزا ،کنار
هم قرار گرفتن این مجموعهها ،منجر به تجمع آالیندگی شده
و این ناشی از استقرار بیش از حد صنایع در یک محدوده
جغرافیایی است .وی با اشاره به اینکه آالیندگی هوا از
حساسترین منابع آلودگی است ،تصریح کرد :بحرانیترین
شاخص آلودگی هوا ،ترکیبات سولفور یا  ،so۲پس از آن
فلرینگها و در درجه سوم نشتیهای ناشی از سیستمها و
بخشی از آلودگی ناشی از تکنولوژی مورد استفاده در صنایع

اجتماعات روستایی در این مناطق شده و نارضایتی شدید
روستاییان به ویژه روستاهای پیرامون رودخانه مند را ایجاد
کردهاست .وی عنوان کرد :اخیرا  10طرح عمرانی به منابع
آبی ارائه دادهایم مانندکشاورزی ،پرورش شتر مرغ،پرورش
اسب ،آبزی پروری و ...این موضوع را در فرمانداری و هم
در جلسه اقتصاد مقاومتی استان با حضور استاندار مطرح
کردیم اما متاسفانه همه ما از این تسهیالت جا ماندیم و
نتوانستیم از نظاممندی و پاسخ منابع آب تغییر کاربری اراضی
بگیریم و در این حوزه خیلی از مردم متضرر شدند و هیچ
کس هم پاسخگوی این ضرر نبوده است.
● مردم تحمل ندارند
ی ادامه داد :نرخ بیکاری اخیرا در شهر دشتی بسیار
بهمن 
افزایش یافته و هر کسی حرف خودش را درباره اشتغالزایی
می زند واقعیت این است که مردم تحمل دستورالعملهای
سلیقهای را ندارند .قانون بند خ ماده  2توزیع عادالنه آب
 150متر حریم کیفی برای رودخانهها اعالم کرده است ولی
مسئوالن منابع آبی ،برای رودخانه مند  8هزار متر اعالم
میکنند .هیچ کجای ایران این حریم برای رودخانه ها وجود
ندارد .وی اضافه کرد  :وزارت نیرو با دیوارچینی در اصالح
مسیر و الیهروبی رودخانهها در استانهای مختلف مانند
سیستانوبلوچستان،آذربایجان،خوزستانبرای بهرهبرداری
مردم روستا از طرح آبزی پروری و کشاورزی همکاری می
کند اما به ما که میرسند هیچگونه همکاری ندارند .وی
گفت :هر گونه ساخت و ساز هم در این منطقه ممنوع

و آلودگی پسماند و فاضالبها است.
● پتروشیمیها وضعیت بحرانی ندارند
قلینژاد درباره ورود فاضالب و پسماند صنایع به دریا
توضیح داد :در حال حاضر پتروشیمیهای مستقر در
منطقه به فاضالب مرکزی مبین متصل هستند و فاضالب
آنها تصفیه میشود .وی ادامه داد :پتروشیمیها وضعیت
بحرانی ندارند ولی پسابها و فاضالبهای پاالیشگاهها
مسئلهساز هستند ،هر چند که پاالیشگاهها نیز تصفیهخانه
دارند اما این فرایند به صورت کامل انجام نمیشود و نیاز به
راهاندازی یک فاضالب مرکزی است که در حال پیگیری
این تصفیهخانه هستند .مدیرکل محیط زیست استان بوشهر
با اشاره به آلودگی پسماندها خاطرنشان کرد :مجوز الزم
برای راهاندازی نخستین لندفیل بازیافت پسماند استان در
منطقه مجوز گرفته و مکانیابی آن هم انجام شده است.
وی بیان کرد :هیچ گونه پسماندی از عسلویه در دریا رها
نمیشود و طی بازدیدهای مکرری که از منطقه انجام
دادهایم ،پسماندها از طریق شرکتهای بازیافت معتمد به
استانهای دیگر منتقل میشوند.
● دفن پسماند به صورت غیرمجاز
قلینژاد ادامه داد :ناگفته نماند ،در روند همین بازدیدها
متوجه شدیم که برخی واحدها پسماندهای خود را به
صورت غیر مجاز دفن میکنند ،از این رو شکواییه حقوقی
خود را به مراجع تنظیم کردهایم تا سیر قانونی خود را طی
کند .وی از گزارشی با عنوان مدیریت اثرات توسعه نام برد
و درباره این گزارش توضیح داد :برای ساخت پتروشیمی
یا واحد جدید نیاز به گرفتن مجوزهای زیستمحیطی
است و اگر واحدی ساخته شده باشد ،باید اقداماتی را
به منظور کاهش آالیندگیهای خود انجام دهد .مدیرکل
محیط زیست استان بوشهر افزود :امیدواریم با این گزارش
که در حال حاضر به سازمان محیط زیست ارسال شده
تا راهکارهای پیشنهادشده در آن برای کاهش و کنترل
آالیندگیها با یک ضمانتنامه اجرائی به تائید و تصویب
برسد و پس از آن با دادن فرصت به صنایع ،فرایند صدور
مجوز برای آنها طی شود ،شاهد اتفاقات خوبی در منطقه
باشیم و بتوانیم پاسخ فریاد چندین ساله بومیان را اجابت
کنیم .وی با تاکید بر اینکه شرکت نفت را مکلف کردهایم
تا مجوز زیستمحیطی پاالیشگاهها را بگیرد ،خاطرنشان
کرد :پرونده تخلف تعدادی از واحدهای صنعتی کنگان در
جریان است ،واحدها ملکفند حداقلها را رعایت کنند و
اگر متوجه شویم واحدی پسماند خود را به دریا میریزد
یا هر گونه تخلف دیگری را مرتکب میشود برابر قانون با
آنها رفتار خواهیم کرد.

شده است آ ن هم روستاهایی که از سامانه وزارت کشور
دارای کد روستایی هستند .با وجود احداث چندین طرح
در حوزه آبزیداری و آبزیپروری ما هیچ گونه اقدامی
نتوانستیم انجام دهیم تمام طرحهای ما راکد مانده است در
صورتی که با برداشت آب از آبهای سطحی در فصول
پرباران میتوان از این آبها برای کشاورزی و پرورش ماهی
استفاده کرد و باعث ایجاد اشتغال برای جوانان شد .وی
افزود :هفت سال است زمینه اشتغال معکوس در روستاها را
ایجاد کردیم و مردم داشتند به روستاها باز میگشتند و تعداد
اندکی طرح توانست اجرایی شود که اجرای طرح هشت
هزارمتری حریم رودخانه مند تمام برنامهریزیها را بهم
ریخت.روستاهایی که تاریخچه بزرگی مانند چهارصد الی
پانصدساله دارند و اجداد ما اینجا زندگی کردند و مالکان این
زمینها هستند .وزارت کشور باید ورود کند و از صاحب
این روستاها حمایت کند چرا باید در حاشیه رودخانه ارس با
برداشت آب در روستاهایشان ایجاد اشتغال شود شغلهایی
مانند آبزی پروری و ...اما ما باید محروم باشیم؟ وی در پایان
گفت :ما تابع قانونیم و حریم رودخانه مند باید قانونی باشد
و مردم ما در برابر قانون گردنشان از مو باریک تر است ولی
مسئوالن نباید با تفسیر اشتباه به اشتغال مردم منطقه آسیب
بزنند و موجب نارضایتی شان شوند .در اینجا درآمدزایی و
اشتغال جوانان مورد هجمه قرار گرفته و قربانی دفاع مدیران
ما از دستورالعملهای سلیقهای امثال منابع آب شدند و مردم
از دریافت تسهیالت و اجرای طرح های اشتغال روستای
باز ماندهاند .

● راهاندازی مرکز پایش زیستمحیطی
قلینژاد بیان کرد :یکی از مهمترین مشکالت ما در عسلویه،
پایش زیستمحیطی است .به علت نبود زیرساختهای
الزم در عسلویه این امر با مشکالتی مواجه است و
نمیتوان به قطع و یقین آماری از آالیندگیها اعالم کرد
اما امیدواریم طی ماههای آینده با راهاندازی مرکز پایش
زیستمحیطی از طرف سازمان محیط زیست در عسلویه
بتوانیم منطقه را به صورت روزانه رصد کنیم .به گفته
مدیرکل محیط زیست استان بوشهر ،تا کنون همکاری
صنایع و به ویژه پتروشیمیها در بحث پایش آنالین خوب
بوده است .در یک سال اخیر هیچ گونه صنعتی بدون مجوز
فعالیت نکرده و در صورت فعالیت برای آن واحد اخطاریه
صادر کرده و مانع از فعالیتش شدهایم .یکی از این موارد
تخلف واحدی در کنگان بود که به صورت غیر قانونی به
استحصال دریا مبادرت ورزیده بود .وی در ادامه با تاکید
بر اینکه محیط زیست به تنهایی متولی دریا نیست ،یادآور
شد :هر چند در باور عموم ،مسئولیت حفاظت از دریا بر
عهده محیط زیست است اما واقعیت و قانون تائید کننده
آن است که ارگانهایی مانند اداره بنادر و دریانوردی ،منابع
طبیعی ،وزارت نیرو و اداره آب متولیان دریا هستند که هر
کدام با توجه به چارچوبهای حوزه خود باید به موضوع
استحصال دریا ورود کنند و همه مسئولیت را بر دوش
محیط زیست نگذارند.
● کاهش آالیندگی تنها برای کارکنان یا بومیان نیست
قلینژاد تصریح کرد :در سایه همکاری نهادها است که
میتوان از منابع طبیعی حفاظت کرد .همین چند وقت
پیش از یکی از شهرداریهای استان به سبب استحصال
غیر قانونی دریا شکایت کردهایم و مکاتبات الزم را در
خصوص قوانین و الزامات حفاظت از دریا به استانداری و
شهرداریها ارسال کردهایم .وی در پاسخ به این سوال که
آیا نگرانیها از میزان آالیندگیها در منطقه بجاست یا خیر،
گفت :باید واقعیت را بپذیریم ،نه به آالیندگیها بیتوجه
باشیم که این بیتوجهی ،جبران را غیر ممکن کند و نه بیش
از حد درباره آن بزرگنمایی کنیم .به گفته مدیرکل محیط
زیست استان بوشهر ،با استقرار مرکز پایش زیستمحیطی
امکان اعالم میزان آالیندگیها فراهم میشود و با شناسایی
دقیق منابع آالینده میتوان آنها را کنترل کرد .وی تصریح
کرد :چاره امر این است که مسئوالن و مدیران همه
واحدهای صنعتی و منطقه بپذیرند که کاهش آالیندگی
تنها برای کارکنان یا بومیان نیست ،برای همه کسانی است
که هوای پاک حق آنها است ،پس برای محقق شدن حق
همگانیمان،مسئولیتپذیرترباشیم.امیدوارمشاهداتفاقات
خوبی برای عسلویه باشم.

