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 مسافر تازه مترو
 زنی از میان دستفروش ها

شهروند| ســه، چهار روز بيشــتر نيست تصميم 
گرفته كمك خرج همسرش باشد؛ لباسهاي رنگارنگ 
تريكو را در دســت دارد و با صداي آرام به مســافران 
نشان مي دهد؛ تي شرت هاي زرد، قرمز، سبز و صورتي 
و شلوارهاي تابستاني رنگارنگ. 26سال بيشتر ندارد 
و مادر يك پسر 9ساله و دختري 7ساله است كه تمام 
مدتي كه مادر و پدر به دنبال لقمه  ناني هســتند در 
خانه تنها مي مانند. »سولماز« اصالتا اروميه اي است 
و ته لحظــه آذري به زيبايي چهره اش افزوده اســت. 
صورتي گرد و سفيد با چشــم هاي طوسي و بيني  و 
لب هاي كوچك. موهاي خرمايي اش را از فرق باز كرده 
و همخواني خوبي با شال مشكي اش پيدا كرده است. 
چهره و رفتارش به دستفروش هاي مترو نمي خورد. 
مانتــوی قرمزش تا نزديك مچ پايــش پايين آمده و 
قدش را كشــيده تر به نظر مي رســاند. همسرش در 
كارخانه اي كار مي كرده و بــراي همين هم از اروميه 
به كرج مهاجرت كردند تا خانواده در كنار هم باشند. 
از آن روزها تنها 5ســال مي گذرد و حاال همســرش 
كارمند اسنپ اســت تا مخارج زندگي و اجاره خانه را 
تامين كند، اما اجاره ها باالست و مخارج دو فرزندش 
هم هســت. »سولماز« وقتي ســختي و مشكالت را 
مي بيند، تصميم مي گيرد كمك حال همسرش باشد، 
براي همين به توليدي ها سر مي زند تا ماهانه مبلغي را 
به دريافتي همسرش اضافه كند، اما اين كار هم نتيجه 
نمي دهد. »كار در توليد سختي هاي خودش را دارد، 
اما وسط  كار بايد سختي بيشتري را تحمل كند و اين 
در حالي اســت كه براي اين كار سخت تنها ماهانه 
500هزار تومان  براي كار از 8صبح تا 7 بعدازظهر« 
مي دادند. »سولماز« به خاطر همسر و فرزندانش اين 
سختي را به جان مي خرد، اما 500هزار تومان دردي 
از آنها دوا نمي كند و به اصرار همســرش قيد كار در 
توليدي را مي زند و به پيشــنهاد يكي از دوستانش 
كار در متــرو را امتحان مي كند. ســه ، چهار روزي 
مي شود که كارش را شــروع كرده و از تصميمي كه 
گرفته راضي است. »مرخصي و ساعت كارم با خودم 
است و درآمدش هم از كار در توليدي بيشتر است.« 
همســرش در كارخانه اي مشــغول به كار بوده كه 
ورق هاي موردنيازش را از ايتاليا وارد مي كرده است، 
اما مدتي است ورق ها از كمرگ ترخيص نمي شوند و 
كارخانه مجبور به تعديل نيرو شده و خيلي هاي ديگر 
مثل »امير« از كار بيكار شــده اند، اما »امير« از اين 
خشنود است كه خودرويی دارد و مي تواند در اسنپ 
كار كند. »كار براي دستفروش هاي مترو هم سخت 
شده است. فروشنده هايي كه جنس مي دهند، ديگر 
چك و وثيقه قبول نمي كنند و تنها با پول نقد جنس 
مي فروشــند. هرچه هم مي پرســيم چرا اين همه 
گران اســت؛ قيمت دالر را به رخ مان مي كشــند.« 
»سولماز« پول نخستين ســري جنس هايش را از 
خواهرش قرض گرفته و قرار اســت هر وقت داشت 
برگرداند. »زندگي خيلي سخت شده، اما همه تالشم 
را مي كنم تا فرزندانم زندگي راحتي داشــته باشند. 
اگر قرار باشــد تا آخر عمرم هم كار كنم، اين كار را 
مي كنم تا آنهــا زندگي بهتري از من و همســرم را 
تجربه كنند. ما آنها را به دنيا آورده ايم و مسئوليتمان 
خيلي سنگين است.« »سولماز« كارش را از 9صبح 
شــروع و تا 5بعدازظهر در خط هــاي مختلف مترو 
دستفروشــي مي كند. »تا ســاعت 5 كار مي كنم تا 
بتوانم وقتي را هم براي بچه ها و همسرم بگذارم. زن 

بودن سخت ترين كار دنياست.«
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فرمانده انتظامی پایتخت از تشکیل واحد رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروها و موتورسیکلت های توقیفی که به دلیل جرایم باال 
متوقف شده اند، خبر داد که امکان پرداخت اقساطی این جرایم را مهیا می کند.حسین رحیمی در این باره گفت: »در حال حاضر حدود 15 
هزار خودرو و 20 هزار موتورسیکلت که دارای جریمه باالیی هستند، توقیف شده اند و با توجه به اینکه بسیاری از این وسایل نقلیه وسیله امرار 
معاش مالکان آنها بوده و بعضا قادر به پرداخت این جریمه ها به صورت یک جا نیستند، مقرر شد که واحد رسیدگی به این موضوع تشکیل 
شود.« فرمانده انتظامی پایتخت ادامه داد: »این واحد رسیدگی با اخذ تعهد از مالکان، امکان پرداخت اقساطی جرایم ثبت شده را فراهم کرده 

تا این افراد بتوانند خودروها و وسایل نقلیه توقیفی خود را با بهره مندی از این تسهیالت آزاد کنند.« 
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جریمه باال
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می دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگی راننـده یکی از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از ۲۰ 
درصـد تصادفـات جـاده ای و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جـدی اسـت.

شــما هم برای ما بنویسید
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مهتاب جودکی|  هشت روز بعد از اینکه پیکر محیط بان 
شهید قلعه گنج را به خاک سپردند، گلوله شکارچیان قلب 
محیط بــان راور را درید. محیط بان قلعــه گنج و محیط بان 
راور هیچکدام جلیقه نجات به تن نداشــتند؛ میان 2800 
محیط بان کشــور تاکنون 1500 جلیقه ضد گلوله توزیع 
شده اســت. درگیری پنجم مرداد در قلعه گنج، محیط بان 
مهدی احمدی نیک را کشــت و درگیری عصر دوشــنبه، 
»علی خواجویی« را. هر یک از این محیط بانان جوان 3کودک 

داشتند. 
محیط بان خواجویــی دو روز پیــش در ارتفاعات خورند 
آفتاب را دیده بود اما آفتاِب دوشــنبه، آفتاب آخر بود. علی 
خواجویی بود و همراه محیط بانش و 3شکارچی مسلح. باز هم 
تکرار درگیری محیط بان و شکارچی. گلوله پاسخ گلوله بود. 
محیط بان راور اسلحه دار بود و شکارچی زودتر ماشه را چکاند. 
ساعت 4 و نیم عصر بود و چند دقیقه بعد عکس لباس های 
خونین محیط بان که تا آن وقت می گفتند مجروح شده، همه 
جا پخش شده بود. یک ساعت بعد خبر دادند شهید شده و 

تعداد محیط بانان به 122 نفر رسید.
روز پیش محبت خانی، فرمانــده یگان حفاظت محیط 
زیســت به فارس توضیح داده بود کــه درگیری محیط بان 
خواجوی با شکارچیان به صورت دوئل بوده و شکارچی زودتر 
از محیط بان شلیک کرده اســت: »پیکر این محیط بان در 
پزشکی قانونی است و پیگیر پرونده او در بنیاد شهید هستیم 
تا بتوانیم پیکر او را در قطعه شهدای شهرستان دفن کنیم. از 

سه شکارچی متخلف 2 نفر بازداشت شده اند.«
نمی دانم چرا جلیقه نداشت

»ســاعت 1۶:30 روز دوشنبه شــکارچیان غیرمجاز، به 
محیط بــان راور در ارتفاعات خورند شــلیک کردند. حدود 
ساعت 12 شب پیکر او را به پایین منتقل کردند. همین جا از 
نمایندگان مجلس می خواهم الیحه ای که اکنون بیش از یک 
سال است در کمیسیون های مجلس در حال رفت و آمد است 
برای محیط بانان جان بر کفی که  هیچ حمایتی نمی شوند، 
هرچه سریع تر تصویب شود تا آنها با خیال راحت تری از طرف 
مردم ایران از محیط زیســت دفاع کنند.« یــک روز پس از 
شهادت محیط بان راور، عجیب نبود که فضای نشست خبری 
روز خبرنگار در سازمان حفاظت محیط زیست تحت تأثیر این 
اتفاق باشد. این حرف های عیسی کالنتری، رئیس سازمان 

حفاظت محیط زیست و معاون 
رئیس جمهوری در آغاز نشست 
بود و این هم اصلی ترین سوالی 
بود که عالی ترین مقام محیط 
زیست کشور باید به آن پاسخ 
می داد: »چــرا محیط بانی که 
عصر دوشنبه شهید شد، جلیقه 

ضد گلوله به تن نداشت؟«
کالنتری هم جواب مختصری 
به »شــهروند« داد: » نمی دانم 
چرا محیط بان راور جلیقه ضد 

گلوله به تن نداشت. اطالعی ندارم. ما سال گذشته جلیقه ها را 
در استان ها توزیع کردیم. فقط می دانم آنها دو نفر بودند. یک 

نفر توانست خودش را نجات دهد و یکی شهید شد.«
دو درگیری در مــدت کوتاهی دو محیط بان را کشــت. 
در چند ماه گذشــته موارد درگیری و مجروح شدن یکی از 
طرفین کم نبوده. اواخر تیر ماه جمشید محبت خانی، فرمانده 
یگان حفاظت محیط زیست چنین آماری داد: »دستگیری  

متخلفان نسبت به 3 ماهه آخر سال ۹۶، 51درصد افزایش 
داشــته اســت. در برخورد با نگهــداری و خریــد و فروش 
حیات وحش نیز 11درصــد افزایش برخورد  و همچنین در 
بحث کشف و توقیف ســالح های شکاری این یگان افزایش 
22درصدی داشته ایم.  کشــف ادوات و وسایل صید و شکار 
نیز 10درصد در 3ماهه نخست سال افزایش یافته و 1۶درصد 
افزایش دســتگیری داشــته ایم. تعداد پرونده های قضائی 

تشکیل شده هم 4۷درصد رشد را نشان می دهد.«
اما چرا تعداد درگیری میان محیط بانان و شــکارچیان 
افزایش پیدا کرده اســت؟ آیا این موضوع از سوی سازمان 
حفاظت محیط زیســت به عنوان نهاد متولی محیط بانان 
مورد کارشناســی قرار گرفته اســت؟ این طور که عیسی 
کالنتری به »شهروند« پاسخ داد، پیداست که خیر. او بیش 
از همه چندباری تاکید کرد که محیط بانان آموزش ندیده اند 
و این کوتاهی از طرف سازمان حفاظت محیط زیست بوده 
است: »این محیط بان شهید 
10 ســال ســابقه کار داشت 
اما فقط دو تا ســه ماه آموزش 
دیده بــود. ما در اســتخدام 
محیط بان هــا از آموزش جا 
مانده ایم. در استخدام بیشتر 
بحث ســابقه کار مطرح بوده 
تا آموزش هــای حرفه ای. این 
در حالی است که محیط بانان 
تا زمانــی که دوره هــای دو 
تــا چهارســاله آموزشــی را 
نگذرانده اند نباید راهی عملیات شــوند. محیط بان های ما 
آموزش های حداقل حرفه ای محیط بانی را باید کامل کنند. 
باید در کنار مسائل زیستگاهی، جانوری، در ابعاد نظامی، 
انتظامی و اجتماعی هم آموزش ببینند. وقتی می گوییم 
تعداد درگیری زیاد شــده، شاید بخشی از آن این باشد که 
محیط بان ها وقتی آموزش کامل ندیده اند؛ یعنی ما به آنها 

آموزش نداده ایم.«

معاون رئیس جمهوری از ســوی دیگر بخشــی از دالیل 
افزایش درگیری را مسائل اقتصادی دانست: »شاید این اتفاق 
به مسائل اقتصادی کشــور برگردد. این که به فرض گوشت 
گران است، می تواند آمار شکارچی های غیرمجاز را باال ببرد 
و به درگیری با محیط بان بینجامد. بســیاری گوشت شکار 
را جایگزین گوشت قرمز کرده اند و به خاطر آن حاضرند هر 
تخلفی انجام دهند. این البته بخش کوچکی از ماجراســت، 
مطمئنا دلیل عمده افزایش درگیری ها به آموزش های جامعه 

محیط بان برمی گردد.«
رئیس سازمان حفاظت محیط زیســت با گفتن اینها از 
تصمیماتی برای آموزش بــه محیط بانان گفت: »باید آنها را 
آموزش دهیم و تصمیم داریم که آموزش های محیط بانی را 
برگزار کنیم و در صورتی که آموزش دیده باشند آنها را راهی 

مناطق کنیم.«
او در پاسخ به اینکه چه کسی مسئول آموزش به محیط بانان 
اســت و چرا آموزش انجام نمی شود هم این طور توضیح داد: 
»ما یک دانشکده محیط زیست داشــتیم که برای آموزش 
محیط بانان ساخته شده بود، اما آموزش محیط بانی را از آن 
حذف کردند و رشته هایی در آن گنجاندند که دانشگاه های 
دیگر هم دارند. هیچ دانشگاهی محیط بان تربیت نمی کند 
و به همین دلیل ما دستور دادیم دانشکده محیط زیست به 
دانشکده تربیت محیط بان بدل شود در حالی که این دانشکده 

تخصص های دیگر را تربیت می کرد.«
 به گفته او، البته ســازمان حفاظت محیط زیست سعی 
دارد مســئوالن را متقاعد کند تا آمــوزش محیط بانان را به 
دانشگاه محیط زیست برگردانند، چرا که »کل دستگاه های 
اجرایی، دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی را منحل 
کردند و اجازه آموزش در دانشگاه را ندادند«. کالنتری ادامه 
داد: »ما منتظریم دانشــکده محیط زیست تبدیل شود به 
دانشکده تربیت محیط بان چون هیچ دانشکده ای محیط بان 
تربیت نمی کند. محیط بانی یک تخصص خاص است و هیچ 
دانشگاهی هم تربیت نمی کند و دانشگاه وابسته به محیط 
زیست هم رفته تخصص های دیگر را تدریس می کند. سعی 

خواهیم کرد که سال آینده محیط بان ها در دوره های دو ساله 
و چهارساله آموزش ببینند. این اتفاق اگر بیفتد از مشکالت 

این حوزه کمتر خواهد شد.«
جلیقه نجات گرم و سنگین اســت، محیط بانان 

نمی پوشند
در حالی که فرمانده یگان حفاظت محیط زیست دیروز به 
»فارس« گفته که محیط بان خواجوی جلیقه ضد گلوله به تن 
داشته است، اما جزینی زاده، مدیر کل محیط زیست استان 
کرمان به »شهروند« می گوید: »جلیقه ضد گلوله 15 کیلو 
وزن دارد و محیط بان نمی تواند آن را بپوشد و به ارتفاعات ببرد. 
گلوله جایی خورده که اگر جلیقه هم پوشیده بود، فایده ای 
نداشت. از توی دســتش گلوله به قلبش کمانه کرده. درجا 

شهید شد.«
به گفته جزینی زاده، پیکر محیط بان شهید تا عصر سه شنبه 
در پزشــکی قانونی بوده و صبح چهارشنبه مراسم تشییع و 

خاکسپاری اوست.
مدیر کل محیط زیست استان کرمان معتقد است درگیری 
میان محیط بان و شکارچی چندان در کرمان معمول نیست؛ 
حتی با وجود دو شهید در دو هفته: »در کرمان به این دلیل 
که انگیزه نیروهای یگان محیط زیســت به کار زیاد شــده، 
درگیری ها هم بیشتر شده اســت. خب، اگر کسی کار نکند 

اتفاقی نمی افتد.«
او از تعداد نیروهای محیط بان کرمان آمار دقیقی ندارد و تنها 
به گفتن این بسنده می کند: »کال محیط بان های ما کم است، 
خیلی پایین تر از استاندارد جهانی.« او از تعداد جلیقه های ضد 
گلوله هم خبر ندارد: »جلیقه به ما هم داده اند، اما این بار جلیقه 
به زنده ماندن محیط بان خواجوی ارتباطی نداشــته است. 
گلوله زیر بازوی او خورده و به قلبش کمانه کرده بود. بچه های 
ما حتی االمکان سعی می کنند از این تجهیزات استفاده کنند، 
اما این لباس هم سنگین است و هم گرم. بعضی می گویند اگر 
بپوشــیم چطور از این کوه باال برویم؟ این محیط بان هم اگر 
پوشیده بود باز هم تاثیری در شهادتش نداشت چون گلوله 

جای دیگری خورده بود.«

به فاصله 1۰ روز دو محیط بان کرمان در درگیری با شکارچیان کشته شدند؛ محیط بان شهید راور جلیقه ضد گلوله به تن نداشت
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  مدیر کل محیط زیست استان کرمان در گفت و گو با »شهروند«: جلیقه ضدگلوله توزیع شده، اما به دلیل سنگینی و گرم بودن هوا، بعضی محیط بانان نمی پوشند
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ایسنا|  پس از شنیده شــدن زمزمــه تخریب خانه 
پدری فــروغ فرخزاد که در کــوی امیرخادم محدوده  
چهارراه مولوی تهران واقع شــده و رسانه ای شدن آن،  
جلوی تخریب این خانه گرفته شد. روز دوشنبه جمعی 
از خبرنگاران و حجت نظری، عضو شورای شهر از این 
خانه بازدید کردند. این خانه در  سال 133۶ توسط پدر 
فروغ فرخزاد فروخته شده و مالک فعلی خانه را در  سال 
1353 خریداری کرده و سپس چندین بار این خانه را 
بازسازی کرده است، به  طوری که خانه امروزی رنگ و 

بویی از خانه قدیمی و خاندان فرخزاد ندارد.


