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تبلیغات جهانی هم مانع انقراض یوز ایرانی نمی شود

خبر
رئیس اتحادیه شیرینیفروشان یزد:
فساد ،رانت و دروغگویی به ضرر
مردم است ،نه شکر!

ایســنا -تصمیــم دولت بــرای حــذف معافیت
مالیاتی شــکر و افزایش قیمت این کاال ،واکنش
رئیــس اتحادیه قنــادان و شیرینیفروشــان یزد
را برانگیخت .سید علی آســایش ،رئیس اتحادیه
قنــادان و شیرینیفروشــان یــزد گفــت :آنچه
بــرای مردم ضرر دارد؛ فســاد ،رانت و دروغگویی
اســت چراکه شــکر هم مانند دیگر مواد غذایی
از الزمههای رشــد انســان اســت اما متأسفانه با
تصمیمگیریهای اخیر ،شــیرینی نیز مانند بسیار
از مواد غذایی دیگر به یک کاالی لوکس و دور از
دسترس اغلب مردم تبدیل خواهد شد .او با بیان
اینکه متأســفانه طی دو هفتهی گذشــته شاهد
افزایش نرخ شکر بهصورت روزانه و از هر کیلو 12
هزار و  500تومان به  16هزار تومان هستیم ،عدم
عرضــه این کاال از ســوی تولیدکنندگان را دیگر
مشکل این فعاالن صنف خواند.

سه دهک جامعه امروز برای
خرید یک واحد ۷۰متری ۱۲۰سال باید
انتظار بکشند

ایسنا -یک عضو هیات رئیسه مجلس تأکید کرد:
بر اســاس آمار بهطور میانگیــن قیمت زمین در
تهران در طول  ۱۰ســال گذشــته حدود ۴۰برابر
و قیمت مسکن حدود ۲۰برابر شده است .مجتبی
یوسفی در جلسه دیروز مجلس گفت :مجلس یک
قانون بسیار خوبی در حوزه مسکن نوشته است ،بر
اساس آمار میانگین قیمت مسکن در بهار امسال
در تهران متری ۴۶میلیون و هر واحد مســکونی
متری ۳۲میلیون است و در سطح کشور میانگین
قیمت زمین از  ۹میلیون شــروع میشود و قیمت
هر واحد مســکونی متــری  ۱۰.۵میلیون تومان
است ،بر اســاس این آمار ظرف  ۱۰سال گذشته
قیمــت زمین در تهران ۴۰برابر و قیمت مســکن
۲۰برابر شده است .نماینده مردم اهواز در مجلس
در ادامه گفت :بر این اســاس ســه دهک جامعه
برای خریــد یک واحد ۷۰متری باید ۱۲۰ســال
در انتظار بمانند .در قانون جهش تولید مســکن
اختصاص ۲۵۰هکتــار اراضی دولتی به وزارت راه
برای ســاخت مسکن پیشبینیشده بود ،اما عم ً
ال
آنطور که باید این موضوع تحقق نیفتاده است.

یک فعال کارگری :یک بازنشسته بعد
از ۳۰سال کار باید سراغ مشاغلی مثل
نگهبانی و دستفروشی برود

ایلنــا – یک فعــال کارگری گفــت :هزینههای
زندگی برای کارگران و بازنشســتگان بسیار زیاد
اســت و کارگران با حقوق ۴ - ۳میلیون تومان نه
میتوانند خرج هزینههــای روزمره را بدهند و نه
خرج دوا و درمان که بسیاری از آنها امروز درگیر
بیماری هستند .علی ترکاشوند ،دبیر اجرایی خانه
کارگر شهر ری در خصوص به تعویق افتادن طرح
دائمی شــدن همسانســازی گفت :دولت طرح
همسانســازی حقوق بازنشستگان را بهطورجدی
پیگیری نمیکند و مــا از مجلس انتظار داریم از
دولت توضیــح بخواهد .ترکاشــوند گفت :بعد از
سالها بالتکلیفی؛ دولت قبل قدمهای کوچکی را
در بحث طرح همسانسازی برداشت و مجلس نیز
خواهان دائمی شــدن این مصوبه شــد اما اکنون
نمیدانیم موضع دولت در این خصوص چیســت.
او با اشــاره به نرخ تورم موجود در کشــور گفت:
هزینههای زندگی برای کارگران و بازنشســتگان
بسیار زیاد است و کارگران با حقوق ۴ - ۳میلیون
تومان نــه میتوانند خرج هزینههــای روزمره را
بدهند و نه خرج دوا و درمان که بسیاری از آنها
امروز درگیر بیماری هستند.
دبیر اجرایی خانه کارگر شــهرری بیان کرد :یک
بازنشسته بعد از ۳۰ســال کار ،امروز در شرایطی
گذران زندگی خود به سراغ
اســت که باید برای
ِ
مشــاغلی چــون نگهبانی و دستفروشــی برود.
طرح
درخواســت بازنشســتگان برای پیگیــری
ِ
همسانســازی زیادهخواهی نیســت بلکه زندگی
بهقدری سخت شده اســت که آنها دیگر با این
حقوق نمیتوانند زندگی کنند.

سرطان پستان و پروستات شایعترین
سرطانها در ایران هستند

ایرنا  -دبیر علمی ششــمین کنگــره بینالمللی
کلینیــکال انکولوژی با اشــاره به چهار ســرطان
شایع در جهان شــامل کولون ،پروستات ،پستان
و ریه گفت :شــیوع ســرطان در ایران تغییریافته
و ســرطانهای پروستات و پســتان از شایعترین
ســرطانها هســتند .امیرمحمــد عــارف پور با
اشــاره به سرطانهای شــایع در جهان که شامل
کولون ،پروســتات ،پســتان و ریه است ،گفت :تا
۱۰سال اخیر کانسرهای گوارشی جزو شایعترین
ســرطانها بودند که امروزه شــاهد تغییر شیوع
ســرطان در ایران هســتیم و کانســر پروستات
در مردان و کانســر پســتان در زنان بسیار شایع
اســت .عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشکی
ایران همچنین ســرطانهای خونــی ،تومورهای
مغزی نخاعی و اعصاب محیطی را از شــایعترین
ســرطانهای کودکان نام برد و ادامه داد :درمان
اصلی سرطانهای مغزی نخاعی و عصب محیطی
(نــوع مدوبالســتوم) توســط رادیوتراپی صورت
میپذیرد و درمانهایی از نوع شــیمیدرمانی در
کنار درمان رادیوتراپی قرار میگیرند.

w w w . h a m d e l i d a i l y . i r

همدلــی| درحالیکه 10ســال پیــش ایران
100یوزپلنــگ داشــت این رقم در پنج ســال
گذشــته به 50قالده و امروز به 12قالده رسیده
که از این 12یوزپلنگ تنها ســه تای آنها ماده
هستند؛ کارشناسان محیطزیست ،این وضعیت را
بحرانی عنوان میکنند .این مسئله بدین معناست
که با شــرایط فعلی و در بلندمدت نهتنها امکان
حفظ پایداری و ســامت نسل یوز وجود ندارد
بلکــه تنوع ژنی اینگونه نیز بهشــدت در حال
کاهش و انقراض اســت .این موضوع از آنجایی
از اهمیت بیشتری برخوردار میشود که بدانیم
ایران آخرین پناهگاه یوزپلنگ آسیایی در دنیا به
شمار میرود.
ایران در سال  ۲۰۰۱با حمایت سازمان ملل متحد
برنامهای را برای حفاظت از اینگونه پستاندا ِر در
معرض خطر آغاز کرد اما مدتی است که پرونده
پروژه بینالمللی حفاظت از یوزپلنگها بسته شد
و هماکنون این اقدامات تنها از سوی ادارات کل
استانی در محل زیست یوزپلنگ در حال پیگیری
است .بررسیها نشــان میدهد این حیوانات یا
قربانی خشکسالی و شکا ِر شکارچیان میشوند
یا در محل زیســتگاه خود در صحرای مرکزی
توسط خودروها زیر گرفته و جان میبازند.
اقدامات ناکافی برای حفظ حیات یوزها
حســن اکبری ،معاون محیطزیست طبیعی و
تنوع زیستی سازمان محیطزیست ادامه وضعیت
اینگونه از گربهسانان در معرض انقراض را «بسیار
بحرانــی» توصیف و تأکید کــرده :اقداماتی که
بهمنظور افزایش حفاظت ،تولیدمثل اینگونه و
نصب عالئم در جادهها انجام دادهایم ،برای نجات
آنها کافی نبوده است .او یادآور شده که جدا از
اقدامات یادشده برنامه جامعی برای حفاظت از
یوز ایرانی تدوینشــده که هنوز بودجهای به آن
اختصاص نیافته است.
وضعیت بحرانی بــه روایت مدیرعامل
انجمن یوزپلنگ ایرانی
مرتضی پورمیرزای ،مدیرعامل انجمن یوزپلنگ
ایرانی نیز دراینباره میگوید :هرچند وســعت
زیســتگاه جنوبی یوز در کشورمان بیش از سه
میلیون هکتار است ولی یوزهای شناساییشده
از انگشتان یکدست بیشتر نمیشوند .او میگوید:
بر اساس مبنای علمی و در حالت کلی گونهای
که زیر ۱۰۰فرد جمعیت آن باشد ،در بلندمدت
نمیتواند سالمت خود را حفظ کند .اگر گونهای
زیر ۵۰فرد داشته باشد ،در بلندمدت نمیتواند
تنــوع ژن خــود را حفظ کنــد بنابراین فرقی
نمیکند که جمعیت یوزهای آســیایی در ایران
 ۱۶فرد باشــد یا ۳۰فرد چون جمعیت اینگونه
در کشور در وضعیت بحرانی است .در حال حاضر
تکتک افراد یوز مهم هستند ولی افزایش اندک
تعداد افراد اینگونه هرچند حائز اهمیت است،
بهتنهایی تفاوت چندانی در سرنوشــت یوز در
کشورمان ایجاد نمیکند.
مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی در ادامه گفته:
ما با دوربینهای تلهای زیستگاههای زادآور یوز

به تعداد یک تیم فوتبال

مثل توران و میاندشــت را بهطور کامل پوشش
دادهایم .بر اساس دادهها وضعیت کام ً
ال بحرانی
اســت و باید برای حفاظت و تکثیر یوز اقدامات
بیشتری انجام شود.
پورمیرزای در بخش دیگری از صحبتهای خود
درباره تصمیم ســازمان حفاظت محیطزیست
بــرای زندهگیری یــوز نر (فیــروز) و انتقال آن
به محل نگهداری «ایــران» (یوزپلنگ ماده در
اســارت) میگوید :یوز ماده در اسارت داشتیم
که از طبیعت جداشده بودند و در اسارت زندگی
میکنند .مهم این است که چه تصمیمی برای
آنها بگیریم .یا فقط غذادهی کنیم تا عمرشان
بهصورت طبیعی به پایان برســد یا تالش کنیم
بر اســاس تجربههای جهانی از آنها در جهت
حفاظت از یوز کمک بگیریم.
او در ادامه میگوید :برای استفاده از این فرصت
باید برای جفتگیری یوز ماده ،یوز نری داشــته
باشیم البته یوز نری به نام «کوشکی» داریم اما
رفتار جنســی ندارد و برای جفتگیری طبیعی
مناسب نیســت .در این شــرایط باید سازمان
حفاظت محیطزیســت یک یوز نر پیدا میکرد.
مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی اضافه میکند:
حدود ۱۰سال است که در زیستگاههای جنوبی
یوز که شــامل یزد و کرمان و خراسان جنوبی و
اصفهان میشــود هیچ شواهد «مستند علمی»
از حضور ماده در آن منطقه نداشــتیم و آخرین
بار اوایل دهه ۹۰خورشــیدی تصویر ماده یوز با
تولهاش ثبت شد؛ بنابراین پیشنهاد دادیم که از
این منطقه یــوز نر برای جفتگیری زندهگیری
شــود اما ادعاهایی مبنی مشــاهده یوز ماده یا
ســرگین آن در این زیســتگاهها مطرح شد که
مستنداتی ارائه نشد .این ادعاها موجب شد که
نظر سازمان حفاظت محیطزیست تغییر کند و
از این زیستگاه یوز نر زندهگیری نشود.
دفاع از اقدامات انجامشده
هشــدار کارشناســان درباره وضعیت یوزهای
ایرانی در شــرایطی اســت که برخی مسئوالن
محیطزیســت معتقدند شــرایط فعلی شرایط
نگرانکنندهای نیســت .امیرعبدوس ،مدیرکل

محیطزیســت استان ســمنان در پاسخ به این
سؤال که برخی کارشناسان میگویند که عم ً
ال
بعد از توقف پروژه بینالمللی حفاظت از یوز که به
دالیل امنیتی صورت گرفت برنامههای حفاظتی
از یوزها هم بهجز اجــرای طرح انتقال یوزهای
نگهداری شده در شرایط نیمه اسارت ادامه نیافته
و دو ســال است که حتی دوربینگذاری هم در
محدودههای زیســت یوزپلنگ نیز انجامنشده
اســت ،آیا این را تائید میکنیــد؟ میگوید :نه
اینطور نیست ،هرچند پرونده پروژه بینالمللی
حفاظــت از یوزپلنگها بستهشــده اما در حال
حاضر اقدامات بســیار موفقتری از سوی ادارات
کل اســتانی در محل زیست یوزپلنگ در حال
پیگیری است.
او در ادامه به هزینه دو میلیاردتومانی برای خرید
مراتع محدوده پارک ملی توران اشــاره میکند
و میگویــد :در پارک ملی توران دیگر خبری از
ســگهای ولگرد نیست و طی این سالها ورود
ســگهای گله نیز به محدوده زیســت یوزها
محدودشده است.
مدیرکل محیطزیست استان سمنان همچنین
درباره تصادفات جادهای که یکی از عوامل تلف
شــدن یوزها در سالهای گذشته بوده به فارس
میگوید :در این محــدوده هیچ جادهای وجود
ندارد اما در کل محدوده توران یک جاده اصلی اما
کم تردد هست ،ضمن اینکه جاده تهران مشهد
از شــمال منطقه عبور میکند .بهمرور با تزریق
اعتبارات این اتفاق افتــاده و باز هم این رویه تا
خرید کامل مراتع و به صفر رسیدن ورود دامها
باید ادامه پیدا کند.
امیرعبــدوس همچنین درباره علت توقف پروژه
بینالمللی حفاظــت از یوزپلنگها میگوید :به
نظرم تولیگری یک گونه خــاص با یک پروژه
بینالمللی از اســاس اشتباه بود ،چون با درگیر
کردن استانها آنها را در این زمینه دغدغهمند
و موظــف به حفظ گونه میکنیم .با این اوصاف
دیگر هیچ ضرورتی برای احیای پروژه بینالمللی
یوزپلنــگ وجود نــدارد و بهجای منتظر ماندن
برای جذب اعتبارات بینالمللی از محل اعتبارات

خبر
عضو شورای شهر اعتراض کرد؛

بودجه سازمان استفاده میشود .این اظهارات در
شرایطی است که همانگونه که عنوان شد معاون
محیطزیســت طبیعی و تنوع زیستی سازمان
محیطزیست کمبود بودجه را از مشکالت مهم
در زمینه حفاظت از یوزهای ایرانی عنوان کرده
است.
تجربه کشورهای موفق
تجربیات بینالمللی نشان داده که وقتی در حد
چند هزار هکتار فنسکشــی شود ،یوزها رفتار
طبیعــی دارند ،همدیگر را پیــدا و جفتگیری
میکنند و از هم فاصله میگیرند و بعد از بارداری
مادهها میتوان نرها را کام ً
ال جدا کرد.
در حال حاضــر در آفریقای جنوبی از این روش
استفاده میکنند و بر افزایش جمعیت یوز مؤثر
بوده است .در واقع این تنها روشی است تا در یک
شرایط نیمهطبیعی تکثیر انجام شود و بعد یوز
را به محیط طبیعی معرفی کنند .این در حالی
است که به گفته کارشناسان محیطزیست ،روش
جفتگیری برای یوزهای ایرانی تا کنون مناسب
نبوده است.
ضــرورت توجه به دادههای درســت و
کارشناسی
جمعیــت یوزهــای ایرانی در ابتــدای دهه۲۰
شمســی ،جمعیتی در حدود ۴۰۰قالده برآورد
شــده بود و تقریبــاً در تمام مناطق اســتپی و
بیابانی نیمه شرقی ایران و بخشهایی از نواحی
غربی کشــور نزدیک مرز عراق دیده میشد که
با ورود خودروهــای جیپ بعد از جنگ جهانی
دوم به سرنوشت دلهرهآوری دچار شد .یوزهای
بیشماری طعمه ارضای حس قدرت شکارچیانی
شدند که با وسایل جدید شکار در طبیعت ایران
جــوالن میدادند .یوزها هم که از این شــرایط
احســاس خطــر کردند به مناطــق مرتفعتر و
نیمه کوهســتانی پناه بردند و اکنون بیشتر در
نواحــی مرتفع و درههای خشــک میان کوهها
دیده میشوند .درهرصورت زیستگاههای یوز در
کشورمان به علت پیشروی بیابانها و تبدیلشدن
بخشــی از زمینهای زیســتگاه به زمینهای
کشــاورزی و مســکونی شدن بخشــی دیگر و
همچنین از بین رفتن مراتع توسط دامهای اهلی
و در نتیجه کاهش تعداد آهو و گوزن که از منابع
غذایی یوزها هستند کاهشیافتهاست.
فدراســیون فوتبال ایران سال  ۲۰۱۴در جریان
مســابقات جام جهانی برزیــل با هدف حمایت
از پــروژه نجات اینگون ه کمیاب از گربهســانان
پیراهنهایی را برای ملیپوشــان طراحی کرده
که روی آن عکس یوز ایرانی نقش بســته بود.
بااینوجود به نظر میرســد اقدامات اینچنینی
نیز نتوانسته در متولیان امر حساسیت بیشتری
نســبت به حفظ این حیوان در معرض انقراض
ایجاد کنــد .آنچه ضروری اســت توجه به این
مسئله است که سازمان حفاظت محیطزیست
برای حفاظت بیشــتر باید به دادههای درست و
کارشناسی توجه کند.

سازمان زندانها بخشنامه مهمی به زندانهای سراسر کشور ابالغ کرد

وضعیت زندانیان در انتظار تحول

ادامه از صفحه اول
تسهیالت ویژه برای زندانیان زن ،زنان باردار ،مادران و
اقلیتهایدینی
در ادامــه این بنــد ضمن تأکید بــر رعایت عدالت در شــیوه و
نحــوه توزیع و نــوع غذا برای متهمان ،تســهیالتی بــرای زنان
باردار ،مادران و زندانیان بیمار در نظر گرفتهشــده ،بهگونهای که
مســئوالن زندان را مکلف ســاخته :زندانیان بیمــار ،زنان باردار،
طفل شــیرخوار و مادر وی تحت رژیم خاص غذایی قرار بگیرند.
همچنین تصریحشده که مادران زندانی میتوانند فرزند شیرخوار
خود را تا ســن دوسالگی در زندان نگهداری کنند و افزایش مدت
مذکور تا سقف شش سال با رعایت ضوابط مربوط امکانپذیر است.
زندان ،مکلف به تهیه وسایل بهداشتی برای زندانیان زن و تغذیه
مناســب برای مادران زندانی و اطفال همراه آنان اســت و رئیس
زندان با همکاری سازمانهای ذیصالح باید تمهیدات الزم را برای
دایر کردن مهدکودک در زندان فراهم کند تا اطفال  ۲تا ۶سال با
رضایت مادر یا در صــورت اقتضای مصلحت طفل در آنجا تحت
آموزش متناسب قرار گیرند.
در ادامه نیز ضمن مکلف ســاختن مسئوالن زندان به ضدعفونی
و سمپاشــی ،ایجاد تمهیدات بــرای مقابله بــا بیماریها ،لزوم
واکسیناســیون کلیه زندانیان ،تعویض ملحفههــا و پتوها و ...در
موعدهــای زمانی کوتاه به حقــوق متهمــان اقلیتهای دینی
پرداختهشــده و ضمن تصریح بر برخورداری آنان از همه امکانات
و حقوق سایر متهمان ،تأکید شــده :بازداشتشدگان اقلیتهای
دینی شناختهشــده در قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران
میتوانند یک جلد کتاب مقدس خود را در اختیار داشــته باشند.
ضرورت فراهمسازی مالقات با خانواده و وکیل
بند دیگر دستورالعمل یادشده در خصوص لزوم تمهید برای مالقات
زندانی با اعضای خانواده خود بهصورت خصوصی و هفتگی است.
همچنین در ادامه این بندآمده است :مالقات
وکیل دادگستری با موکل زندانی با ارائه وکالتنامه رسمی به رئیس
بازداشتگاه یا مسئول مالقات و در صورت امکان در اتاق مخصوص و
مجزا از محل مالقات عمومی انجام میشود.
ممنوعیت استفاده از پابند برای متهمان اعزامی بهویژه
افراد زیر  18سال
ابالغیه مذکور در بخشی دیگر به برشمردن حقوق متهمین در حین
اعزام به خارج از زندان پرداخته و تصریح کرده :در حین انتقال یا اعزام

به خارج از بازداشتگاه ،استفاده از «پابند» ممنوع است؛ مگر برای
متهمان و زندانیان مربوط به جرائم خشن و یا در مواقع ضروری به
تشخیص توأمان رئیس یا معاون بازداشتگاه و فرمانده یگان حفاظت
یا مســئول واحد اعزام؛ چنین مواردی نیز باید در پایان هرماه به
قاضی ناظر زندان گزارش شود .در ادامه نیز آمده است :استفاده از
پابند در مورد افراد زیر هجده سال تمام شمسی ممنوع است .دیگر
وسایل مشابه بهمنظور جلوگیری از فرار یا محافظت از مددجو یا
دیگران ،در صورت ضرورت باید بهصورت محدود و با رعایت کرامت
مددجو مورداســتفاده قرار گیرد و باعث خواری و تحقیر او نشود.
ممنوعیت اجبار اســتفاده از پوشش چادر برای زنان؛
تسهیالت برای متهمین سیاسی و مطبوعاتی
این ابالغیه در ادامه نیز تسهیالتی برای بانوان و محکومان جرائم
سیاسی و مطبوعاتی قائل شده و تصریح کرده است :در موارد اعزام
به خارج از زندان ،الزام زنان به اســتفاده از چادر و یا الزام متهمان
جرائم سیاسی و مطبوعاتی ،متهمان جرائم مالی (حقوقی) و افراد
زیر هجده سال تمام شمسی به پوشیدن لباس متحدالشکل زندان،
ممنوع است.
تبیین حقوق زندانیان انفرادی
ازجمله دیگر بندهای مبســوط دستورالعمل ســازمان زندانها،
تبیین و احصای حقوق متهمان در بند انفرادی یا حین جداسازی
آنان اســت .چنانکه تصریحشــده است :جداســازیها به علت
ارتکاب تخلــف و با وجود قراینی دال بــر وجود حالت خطرناک
(بــا رعایت ضوابط مفصلی که در متن ابالغیــه آمده) در مرحله
اول حداکثــر ۱۰روز و در مرحلــه دوم حداکثــر ۱۵روز باشــد.
ضمــن آنکه الزم اســت زندانی در این شــرایط نیــز بهصورت
روزانــه از مالقــات با پزشــک یا مســئول بهداری ،اســتحمام،
کتابخوانی ،مشاوره روانشــناس یا روحانی مؤسسه و همچنین
از هواخــوری (حداقــل یــک ســاعت در روز) بهرهمند باشــد.
ممنوعیت زندان انفرادی برای زنان باردار و مادران همراه
فرزند و تسهیالت برای متهمان جرائم سیاسی
در ادامه این ابالغیه تصریحشــده است :جداســازی یا نگهداری
جداگانه در یک اتاق تک نفره (انفــرادی) برای زنان باردار و زنان
همراه فرزند ،ممنوع میباشــد و همچنین برابــر بند «ث» ماده
۶قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵بازداشت و حبس بهصورت
انفرادی متهمان جرائم سیاســی ممنوع بــوده بهجز در مواردی
که مقام قضایی بیم تبانــی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات

الزم بداند که درهرحال مدت آن نباید از ۱۵روز بیشــتر شــود.
تبیین شرایط فیزیکی اتاقهای انفرادی در راستای حفظ
حقوقمتهمان
در ادامه دستورالعمل مذکور ،شرایط فیزیکی اتاقهای جداسازی
شده جمعی یا انفرادی بهصورت مفصل تبیین شده است .چنانچه
در این بخش به استانداردهایی در خصوص مساحت ،ارتفاع اتاقها،
دسترســی به نور بیرون از زندان (پنجره) ،وضعیت سرویسهای
بهداشــتی ،تهویه هوا متناســب با فصول ســال ،امکان مطالعه،
ممنوعیت استفاده از رنگ تیره در دیوارها ،فاصله سطوح کف و محل
سرویس بهداشتی برای رعایت مسائل بهداشتی و ...بهصورت ویژه و
مفصل پرداختهشده است .در ادامه نیز به حقوق زندانیان اعتصاب
کرده اشاره و در این خصوص نیز پیشبینیهایی لحاظ شده است.
تبیین حقــوق متهمان از حیث اطالعرســانی و ارائه
شکایات
در ادامه دســتورالعمل مزبور ،به حقوق متهمــان و محکومان و
نیز خانواده آنان برای دسترســی و اطالعرسانی به مراجع نظارتی
اشارهشده و آمده است :مسئوالن بازداشتگاه باید نسبت به راهاندازی
و ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و همچنین ایستگاههای
اطالعرسانی و خدمات الکترونیکی زندانیان ،در داخل زندانها اقدام
نمایند بهگونهای که امکان ثبتنام در سامانه ثنا ،مشاهده وضعیت
قضایی (مشتمل بر اطالعات پرونده و ابالغهای موجود در سامانه
ابالغ) ،ثبت انواع درخواســت ،دادخواست ،شکوائیه ،لوایح حقوقی
خطــاب به مراجع قضایی و همچنین امکان ثبت و پیگیری انواع
درخواستهای مربوط به حقوق متهم و امور رفاهی و ارفاقهای قانونی
مرتبط با حبس ،برای متهم بازداشتی ،از داخل زندان فراهم باشد.
نظارت فراگیر بر عملکرد زندانبانان و لزوم نصب منشور
حقوق زندانیان در تمامی بندها
بنــد انتهایی ابالغیه مذکور نیز به نحوه نظارت بر بازداشــتگاهها
پرداخته و در آن ،انواع حقوق متهمین و محکومین در این زمینه
برشــمرده شده اســت .در این بند ضمن تأکید بر لزوم فراگیری
دوربینها در تمامی نقاط زندان و بررســی آنها توسط مسئوالن
زندان ،نصب بخشنامه مذکور بهعنوان منشور حقوق زندانیان در
تمامــی بخشهای زندان و در جلوی چشــم متهمین و زندانیان
الزامی شده است .ضمن آنکه بار دیگر بر انجام نظارتهای سرزده و
حتی شبانه بر زندانها و گزارش نمودن تخلفات احتمالی به دفتر
صیانت از حقوق زندانیان و نیز رئیس سازمان تأکید شده است.

پست های «من در آوردی»
در شهرداری تهران

ایسنا -یک عضو شورای اسالمی شهر تهران نسبت
به پســتهای «مندرآوردی» در شهرداری تهران
انتقاد کرد .حبیب کاشــانی در سی و نهمین جلسه
علنی شورای اسالمی شهر تهران ،در تذکری گفت:
روز گذشــته در مرکز ارتباطات شــهرداری تهران،
انتصابی اتفاق افتاده هرچند که معاون مرکز میتواند
انتصابات موردنظر خود را داشته باشد اما نگرانی من
از پستهای «مندرآوردی» است که اتفاق میافتد.
این پستهای سازمانی جدید از کجا آورده میشود.
وی افزود :خانمی که در این مرکز نمیخواستند کار
کنند پست مشــاور تحت عنوان مشاور در طراحی
رویدادهــای اجتماعی دریافت کردند درحالیکه در
100سال گذشــته چنین پستی وجود نداشته .اگر
کســی توانایی دارد باید از او استفاده شود اما اینکه
همه تحت عناوین مختلف بر ســر سفره باشند کار
صحیحی نیست .او در بخش دیگری از صحبتهای
خود به تذکر قبلــی خود درباره انعقــاد قراردادی
در منطقه  3اشــاره کرد و افــزود :چندین پیامک
پسازاین تذکر برای من ارسال شد که نمیشناختم
پس از معرفی و مشخص شــدن شهردار منطقه 3
که پیامکها را ارســال کرده بود به او زنگ زدم اما
توضیحات ایشــان ابهامات من را چنــد برابر کرد.
کاشــانی افزود :بیتردید هرگاه این ابهامات برطرف
شــود اعالم خواهم کرد ولی بار دیگر تذکر میدهم
که نسبت به پاســخ به این تذکر اقدام شود چراکه
بعدازایــن مرحله باید به نهادهــای نظارتی گزارش
دهیم.

روزانه شاهد تجمعاتی در اهواز هستیم

باشگاه خبرنگاران – جانشــین فرماندهی انتظامی
اهواز از مدیران خواســت که در تجمعات اعتراضی
ن مقوله اجتماعی تبدیل به مسئله
پاسخگو باشند تا ای 
امنیتی نشود .سرهنگ کیومرث کشوری گفت :روزانه
شاهد تجمعهایی در اهواز هستیم لذا ضروری است
که متولیان برای ایجــاد آرامش با تجمعکنندگان
صحبت کنند؛ بیشتر تجمعها در خوزستان مربوط
به کارکنان و کارگران هســتند کــه انتظار میرود
مدیران آرامــش را به جمعیتی که تجمع میکنند
منتقل کنند .جانشــین فرماندهی انتظامی اهواز در
ادامه گفت :فشار اقتصادی و افزایش تورم در کشور
باعث افزایش برخی تخلفها مثل سرقت شده است.

مشموالن دو بار در سال مجوز ورود
به کشور دریافت میکنند

ایرنا -مشموالن ســربازی دو بار در سال میتوانند
مجوز ورود به کشــور دریافت کننــد .علی بهادری
جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری روز دیروز
خود با اشاره به تشکیل شــورای عالی امور ایرانیان
خارج کشور در دو هفته اخیر ،گفت :مسائل متعددی
در جهت حمایت از این هموطنان مطرحشــده بود
و گزارشهایی در زمینه اقدامات صورت گرفته ارائه
شــد و سایتی برای پرسمان ایجاد شد تا سؤالی اگر
برای رفتوآمد به کشور دارند ،بپرسند و پاسخ صریح
دولت را دریافت کنند .بهادری جهرمی این نکته را
هم خاطرنشان کرد که با حمایت مقام معظم رهبری
تمهیداتــی برای هموطنان مقیم خارج کشــور که
مشغول خدمت سربازی هستند و با آمدن به کشور
شاید مشکل ســربازی داشته باشند اندیشیده شده
که دو بار در ســال میتوانند بــرای دیدار با خانواده
و بستگان خود مجوز ورود به کشور دریافت کنند.

حکم اعدام محیطبان کرمانشاهی
تائید و ابالغ شد

ايســنا  -حکم اعدام محیطبان کرمانشــاهی تائید
و ابالغ شــد فرمانده یگان حفاظت محیطزیســت
کشــور گفت :دیوان عالی کشور حکم دادگاه بدوی
در خصوص قصــاص محیطبان برومنــد نجفی را
تأیید و ابالغ کرد .ســرهنگ جمشید محبتخانی
گفت :علیرغم پیگیریهــای قضایی صورت گرفته
و تــاش گروهی وکالی مدافــع پرونده محیطبان
برومنــد نجفی ،در خصوص جــان باختن یک فرد
در منطقه حفاظتشده بیســتون استان کرمانشاه،
دیوان عالی کشــور ،حکم دادگاه بدوی در خصوص
قصاص محیطبــان برومند نجفــی را تأیید و ابالغ
کرد .بر اســاس اعالم پایگاه اطالعرســانی سازمان
حفاظت محیطزیست ،وی ابراز امیدواری کرد که با
تالشهای علی سالجقه  -معاون رئیسجمهوری و
رئیس ســازمان حفاظت محیطزیست  -و همراهی
حجتاالسالموالمسلمین غالمحسین محسنیاژهای
 رئیــس قوه قضائیه  -زمین ه بازنگری و تجدیدنظردر ایــن حکم مطابق با دقت نظر در شــرح وظایف
یگان حفاظت محیطزیست و رعایت حقوق طرفین
میسر و شرایط برای امنیت شغلی و فعالیت و تالش
بیشازپیش محیطبانــان در حفاظت از طبیعت و
آبوخاک ایران اسالمی مهیا شود.
گفتنی اســت ۱۴مــرداد ســال  ۱۳۹۹در جریان
مواجهه نیروهای اجرایی یگان حفاظت محیطزیست
باسرنشــینان یک دســتگاه خودرو پراید یک نفر از
سرنشینان این خودرو به دلیل تیراندازی که صورت
گرفته جان خود را از دست داد .این اتفاق در منطقه
حفاظتشــده بیســتون و در حدفاصل روســتای
«سهچک» و پادگان حاجیآباد رخ داد و محیطبان
برومند نجفی به اتهام قتل زندانی و آبان ماه ســال
جاری به قصاص محکوم شد .با پیگیریهای صورت
گرفته این پرونده برای فرجامخواهی به دیوان عالی
کشور فرستاده شد.

