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 برگی جدید از تخلفات
در واگذاری امالک نجومی شهرداری

پای چه کسانی در میان است؟

روز گذشته آخرین جلسه شورای شهر تهران با سازمان 
امالک و مستغالت شهرداری برگزار شد و نتایج و جزییاتی 
از این جلســه از زبان مجید فراهانی، عضو شورای شهر 
تهران در اختیار رسانه ها قرار گرفت که بسیار قابل تامل 
است. در این ســتون تالش کرده ایم مهمترین آنها را به 

شکل فهرست وار عنوان کنیم. 
۱۵۰ ملک تخلیه  شده اما ۱۱۰۰ ملک مانده

براساس بررسی های شورای شهر درحال حاضر بیش 
از 1100ملک از امالک شهرداری تهران کماکان در دست 
اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای مختلف قرار دارد. این 
آمار البته بیشتر از اینها بوده، اما تاکنون در ماه های گذشته 
با پیگیری کمیته سه نفره سازمان، فرآیند بازپس گیری 
حدود 1۵0 ملک به نتیجه رسیده است. سازمان امالک 
به شکل مستمر درحال پیگیری حقوقی این مسأله است 
تا بتواند امالکی را که در اصل متعلق به مردم است و بدون 
ضابطه در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادها قرار 

گرفته، پس گرفته و نهایتا به مصارف عامه مردم برساند.
واگذاری بی ضابطه زمین به برخی نهادها

بر اساس گزارش عضو شــورای شهر، امالک و زمین ها 
بدون هیچ گونه ضابطه ای در اختیار برخی نهادها قرار داده 
شده، اما واقعیت این است که سازمان امالک و مستغالت 
درخصوص اشخاص حقیقی راحت تر از نهادها می تواند 
امالک را بازگرداند. برگرداندن امالک واگذارشده به نهادها 

البته بسیار سخت تر بوده و تعدادشان هم کم نیست.
عام المنفعه یا تجاری؟

سازمان امالک یک هیأت ســه نفره را مشخص کرده 
و این ســه نفر تاکنون به بســیاری از  امالک واگذارشده 
مراجعه کرده اند. براساس گزارش ها، بخشی از این امالک 
واگذارشده حتی قرارداد هم ندارند، بخشی نیز در پوشش 
کاربری عام المنفعه واگذار شده ، اما متاسفانه از آنها استفاده 
تجاری کرده اند. همه این موارد درحال ثبت و ضبط است و 

برایشان پرونده بازپس گیری تشکیل شده است.
واگذاری ملکی به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد تومان

غالبا امالکی که به صورت رایگان واگذار شده با دستور 
شهردار اسبق تهران، معاونان ایشان یا قائم مقام شهردار در 
اختیار اشخاص حقیقی صاحب نفوذ یا نهادها قرار گرفته 
و هنوز هم در اختیارشان است. بنا به گفته رئیس کمیته 
بودجه شهرداری، اغلب امالک ارزش باالیی دارند؛ برای 
مثال ملکی وجود دارد که بیــش از 1000 میلیارد ارزش 

داشته و واگذار شده است.
هدایای بی حساب شهرداری

بنا به این گزارش، ساختمان مرکزی شهرداری منطقه 
1۴ واگذار شــده و آنهــا مجبور هســتند از یک فضای 
نامناسب استفاده کنند. ساختمان اصلی شهرداری منطقه 
1۳ هم در اختیار نهادی قرار داده شــده و شهرداری در 
چنین شرایطی امالک ارزشمند خود را هبه کرده است. 
درواقع امالک به شکل سلیقه ای و با تشخیص فردی به این 

و آن واگذار می شده است.
چه کسی مقصر است؟

بنا به این گفته عضو شورای شهر، بسیاری از واگذاری ها 
با دستور مشخص شهردار اسبق یا معاونان ایشان صورت 
گرفته. بررسی ها درواقع نشان می دهد قریب به نیمی از 
واگذاری ها دقیقا در سال های منتهی به انتخابات اتفاق 
افتاده و رویکردهای سیاسی و حزبی، پشت برخی از این 

واگذاری ها بوده است.
ایران درودی معروف نیست؟!

از زمان روی کار آمدن شــورای پنجم در این 9ماه فقط 
یک ملک متعلق به شهرداری برای احداث موزه آثار نقاشی 
نقاش معاصر خانم ایــران درودی، آن هم با حفظ مالکیت 
شهرداری تهران به شکل موقت واگذار شده که این موضوع 
هم البته بعد از بررسی ها و کارشناسی های مختلف در سه 
کمیسیون  مختلف شورا در صحن شورا به تصویب رسیده. 
جالب آن است که بیش از  هزار ملک بدون ضابطه شهرداری 
واگذار شده و مشکلی نبوده، اما حاال بعد از 9 ماه که یک موزه 
نقاشی قرار است احداث شود و تمام مراحل آن به صورت 
شفاف و علنی طی شده، هیأت تطبیق در فرمانداری تهران 

ایراد گرفته که این نقاش معروفیت باالیی ندارد!
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رئیس سازمان بهزیستی کشــور می گوید: با مداخالت به موقع از 1۵0 مورد خودکشی جلوگیری شد 
و میزان خودکشی استان در  سال 9۶ نسبت به  ســال 9۵، با کاهش 1۶ درصدی مواجه بود. انوشیروان 
محسنی بندپی درباره دیگر اقدامات بهزیستی در مناطق زلزله زده گفت: »درحال حاضر حدود 90 تیم 
روانکاوی در مناطق زلزله زده مستقر هستند که اقدامات ارزشــمندی انجام داده اند.«  رئیس سازمان 
بهزیستی از غربالگری ۷۵ هزار نفر از زلزله زدگان توسط روانشناسان بهزیستی هم خبر داد: »پنج هزار نفر 
به مشاوره فردی و هفت هزار خانوار به مشاوره گروهی ارجاع  شدند.«  به گفته او، اورژانس اجتماعی در 

تمام شهرهای زلزله زده استان کرمانشاه مستقر شده است.  

کاهش 
۱۶ درصدی 
خودکشی در 
کرمانشاه
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واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  می توانـد  زلزلـه 
محافظت  احتمالـی  جراحـات 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
تمریـن کنیـد. را  پناه گیـری 

 با طرح موضوع فروش مجوز به خارجی ها شکار 
به عنوان یک دستورالعمل کارشناسی، به حاشیه 
رفته است. آقای تیموری چرا به اعتراضات، پاسخ 

کارشناسی نمی دهید؟
از نظر سازمان محیط زیست، شکار ابزاری مدیریتی برای 
مدیریت حیات وحش و راهکاری برای رساندن جمعیت به 
تعادل است. جمعیت در مناطق مختلف سرشماری و برای 
هر منطقه نسخه خاص خود پیچیده می شود، به همین 
دلیل اســت که برای مثال یکی، دو سال تصمیم گرفته 
می شود که مجوز شــکار محدود یا ممنوع شود. ما سعی 
می کنیم نسبت به واکنش ها بی تفاوت نباشیم. موضوع این 
است که در انتهای سال 9۶ تفاهمنامه ای با صندوق محیط 
زیست منعقد کردیم که بر اساس آن پروانه های عادی و 
ویژه و انتفاعی شکار برای 10۵ رأس چهارپا و در ۵استان 
صادر  شود. صندوق ملی محیط زیست بر اساس این پروانه 
سهم دولت را واریز و سازمان از این ظرفیت استفاده کرد تا 
بتواند چه با شکارچیان داخلی و چه با شکارچیان خارجی 
جمعیت مناطق مورد نیاز را کنترل کند و سودی به آنها 
برساند. بیش از 80درصد پولی که از فروش مجوز شکار به 
دست می آید، صرف حفاظت از همان منطقه ای می شود 
که مجوز شکار در آن صادر شده است. در جایی مثل قرق 
اختصاصی علی آباد که ۶۳هزار هکتار است، ظرفیت بُرد 
از سوی قرق بان مطالعه می شود. اگر ظرفیت برد 1۵00 
باشد، باید جمعیت را روی همین عدد نگه داشت تا تعادل 
حفظ شود. برای تمام قرق ها دستور داده ایم که صاحبان 
تحقیق و بررســی و ظرفیت برد حیات وحش را تعیین 

کنند.
  این وسط اعتراض شــده بود که سازمان برای 

پارک های ملی هم مجوز شکار می دهد.
اصال این طور نیست. سازمان بر اساس قانون نمی تواند 
چنین تصمیمی بگیرد. جزیره کبودان در دریاچه ارومیه 
تنها پارک ملی اســت که می توانیم مجوز شــکار در آن 
بدهیم. اگر مجوز ندهیم ظرف دو سال جمعیت به حدی 

می رسد که از ظرفیت منطقه فراتر می رود.
   در حــال حاضر چه تعــداد از این ۱۰۵مجوز  
فروخته شده؟ چقدرش را به شکارچیان خارجی 

می دهند؟
فعال برای کمتر از 20رأس مجوز شــکار داده شده اما 
این توافقنامه تا ۴اســفند 9۷ اعتبار دارد. قرار نیست صد 
در صد این 10۵ رأس قوچ و میش را به خارجی ها بدهیم. 
20درصد آن را به قیمت دولتی )۶00 تا 900هزار تومان( 
به جوامع محلی و شکارچی های ایرانی می دهیم و مابقی را  

به قیمت بیشتر به شکارچی های خارجی.
  سازمان مستقیما با شــکارچیان خارجی در 

ارتباط است؟
مــا در این کار خیلــی دخالت نمی کنیــم، چون کار 
بخش خصوصی است. ســازمان محیط زیست مستقیم 
به شــکارچی خارجی مجوز نمی دهد. با توجه به تفاهم 
با صندوق ملی محیط زیست، ســازمان به شرکت های 
گردشگری که از سوی ســازمان میراث فرهنگی مجوز 
قانونی دارند و دســتگاه های امنیتی تاییدشان می کند، 
مجوز می فروشد. شورای عالی محیط زیست برای شکار 

داخلی قیمت حدود 900 هزار را در نظر گرفته و شورای 
عالی اقتصاد برای شــکارچی خارجی قیمت مجوز را از ۳ 
هزار تا ۷ هزار دالر در نظر گرفته که بستگی به گونه )به جز 

گونه های در معرض خطر( دارد. 
  با توجه به اعتراض های اخیر، سوال این است که 
مگر این نخستین بار است که به شکارچیان خارجی 

مجوز می دهید؟
نه، نخستین بار نیست. فقط از ســال 8۶ تا 92 حدودا 
201۷ مجوز شکار چارپا از سوی سازمان محیط زیست 
صادر شد که۵۷۵  مجوز از این تعداد مربوط به شکارچیان 
خارجی بود. یعنی فقط ســال 91، مجوز شکار 8۴ رأس 
چهارپا را برای شکارچیان خارجی صادر کردیم. سال 9۳ 
و 9۴ به این جمع بندی رسیدیم که نباید مجوز شکار داد 
تا قرق ها جا بیفتد و این اتفاق افتاد. سال 9۵ و 9۶ هم در 
قرق های اختصاصی چه بــرای خارجی ها و چه داخلی ها 
مجوز شکار دادیم. سال 9۷ هم تصمیم گرفتیم 10۵ مجوز 
برای ۵ استان بدهیم. از سال 9۳ تا 9۷ به مدت چهارسال 
سازمان در مناطق محیط زیست و آزاد مجوز شکار نداده 
و امسال تصمیم گرفتیم در مناطقی که سه سال است از 
طرف استان ها پیشنهاد می شــود و ظرفیتش باالست و 

امکان بیماری و کاهش زاد و ولد زیاد است، مجوز بدهیم. 
  خب، حاال با اعتراضی که شده می خواهید به 
آمریکایی ها مجوز ندهید؟ سازمان مگر تا امروز بر 
اساس کار کارشناسی تصمیم نمی گرفت که حاال 

کوتاه بیاید؟
من نمی خواهم آمریکایی و غیــر آمریکایی را تفکیک 
کنم. اگر این طور باشــد باید به مجوزهای سال 91 اشاره 
کنم که بیش از ۵0 درصد آن به آمریکایی ها داده شــد. 
همین حاال هــم اگر تمام این مجوزهــا به قیمت دولتی 

فروخته می شــد، اعتراض می کردند که همه را مجانی 
داده اید. اما پروانه انتفاعی کنارش صادر کردیم که فروش 
آن بــه خارجی ها صرف حفاظت شــود. البته ما به دلیل 
مسائل اجتماعی و بازخوردهایی که دیده ایم، واکنش نشان 
می دهیم. به همین دلیل به صندوق گفته ایم که فعال برای 
آمریکایی ها مجوز صادر نکند. برای ســایر کشورها صادر 
کند، اما برای آمریکایی ها نه. حساســیت ها باالخره مهم 
است. ما قبل از این اصال تفکیک نمی کردیم که شکارچی 
آمریکایی است یا ایتالیایی، اما وقتی اعتراضات زیاد شد، ما 
هم توصیه کردیم که به هر که خواستند مجوز بدهند، جز 
آمریکایی ها. تفاهمنامه ای که نوشته ایم تا اسفند ادامه پیدا 

می کند، اما این مالحظه را در نظر گرفته ایم.
  نگاهی که از بیرون به این مسأله می شود و باعث 

اعتراض شده، خیلی غیر تخصصی است.
بله، ســوال این اســت که اصــال مگر ما مجــوز ورود 
آمریکایی ها را به کشور می دهیم که بخواهیم جلویشان 
را بگیریم؟ مگر محیط زیست به آنها ویزا می دهد؟ وزارت 
خارجه ویزا می دهد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری مجوز تورها و توریست ها را تایید می کند، 
دســتگاه های امنیتی زمانی که یک شکارچی خارجی به 
فرودگاه می رود، به ســالحش مجــوز ترخیص می دهد. 
دادن مجوز شکار آخرین مرحله است. متاسفانه چون افراد 
اطالعات ناقص دارنــد، این طور اظهار نظر می کنند؛ مثال 
می گویند مجوز شکار می دهید، جمعیت کم می شود. اما 
مگر به همین قرق های اختصاصی که مجوز می دهیم، باز 
هم هر سال به جمعیت اضافه نمی شود؟ این اتفاق می افتد 
چون هزینه هایی که بخش خصوصی از مجوز شــکار به 
دســت آورده، صرف حفاظت از منطقه کــرده؛ امکانات 
خریده، نیرو گرفته، تخلف شکار کم شده، آرامش در منطقه 

برقرار شده و در نهایت رشد جمعیت اتفاق افتاده است. 
   به نظر، درک درســتی از شکار مدیریت شده و 

شکارچی قانون مند وجود ندارد.
در کشــور بیشــتر از ۵00 هزار قبضه سالح غیر مجاز 
دســت مردم اســت. شــکارچی ها از قدیم دنبال شکار 
تروفه بودند؛ همان چیزی که محیط زیست می خواهد. 
شــکارچی های قانون مند -آنها که شکارُکش نیستند و 
قانونی مجوز می گیرند- به کمک محیط زیست می آیند. 
اگر شکارچی داخلی یا خارجی نباشد، قرق های اختصاصی 
شــکل نمی گیرد. یک بــال حفاظت از حیــات وحش 
شکارچیان قانون مند هســتند. اگر آنها نباشند و هزینه 
ندهند، شکارچیان خارجی نباشــند و برای شکار تروفه 
هزینه ندهند، قرق اختصاصی شکل نمی گیرد و درآمدی 
برای محیط زیست ندارد؛ قرق هایی که این همه اشتغال 
ایجاد کرده و بر اساس بخشنامه های ما، اولویت کارشان 
با اشتغالزایی جامعه محلی است. دنیا بیش از ۳0 درصد 
ظرفیت مناطقش را برای همین منظور در اختیار بخش 

خصوصی قرار داده است. ما تازه شروع کرده ایم.   

مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط  زیست در گفت وگو با »شهروند« از فروش 
مجوز به شکارچیان خارجی و حاشیه های آن می گوید

شکارچی های آمریکایی در ایران چه می کنند؟
  در سال  9۱ ، ۵۰ درصد به مجوز  شکار برای خارجی ها به آمریکایی ها داده شده است 

  در کشور بیشتر از ۵۰۰ هزار قبضه سالح غیر مجاز دست مردم است
مهتاب جودکی|  فشارها به سازمان حفاظت محیط زیست چنان باال رفته که حاال از تصمیمشان برگشته اند. 
این نخستین بار نیست که به خارجی ها مجوز شکار تروفه فروخته می شود اما نخستین بار است که موضوع 
به حضور آمریکایی ها گره خورده و ماجرا تا این حد سر و صدا کرده. شکار همیشه مخالفان سرسخت خود 
را داشته و در سال های اخیر حتی از طرف افکار عمومی هم نهی شده است اما آن را نمی توان نفی کرد؛  غیر 
مجازش هر روز جان یکی از گونه های مهم را می گیرد و شکل مجازش به گفته کارشناسان حیات وحش و حتی 
نهاد بین المللی iucn ابزاری تشویقی برای حفاظت از محیط زیست است. علی تیموری، مدیرکل حفاظت 
و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگو با »شهروند« درباره شکار خارجی ها در 
ایران که با انتشار عکس هایی در فضای مجازی سر و صدا کرد و اعتراض بعضی مقامات را به دنبال داشت، 

می گوید.

خصوصی  بخش  که  هزینه هایی 
از مجوز شــکار به دست آورده، 
صرف حفاظــت از منطقه کرده؛ 
گرفته،  نیــرو  خریده،  امکانات 
تخلف شکار کم شده، آرامش در 
منطقه برقرار شــده و در نهایت 
رشد جمعیت اتفاق افتاده است

شورای عالی محیط زیست برای 
شــکار داخلی قیمت حدود 9۰۰ 
هزار را در نظر گرفته و شــورای 
شــکارچی  برای  اقتصاد  عالی 
خارجی قیمت مجوز را از 3 هزار 
تــا 7 هــزار دالر در نظر گرفته 
که بســتگی به گونــه )به جز 
دارد خطر(  معرض  در  گونه های 

 شکارچیان خارجی را قبال تفکیک 
نمی کردیم اما دیگر به آمریکایی ها مجوز 

شکار نمی دهیم

پایتخت


