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عکس روز

مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست کشور :

 ۱۰درصد استعالم استقرار صنایع در حریم شهرها مخالفت شد

روز برفی درشمال تهران
ISNA

مدیـرکل دفتـر ارزیابی اثرات زیسـت محیطی سـازمان حفاظت
محیـط زیسـت کشـور گفـت :در یـک سـال اخیر بـا  ۱۰درصد
از کل اسـتعالمها و درخواسـتها بـرای اسـتقرار و بهرهبـرداری
واحدهـای صنعتـی بـه دالیـل مختلـف از جملـه اسـتقرار در
حریـم شـهرها مخالفت شـد.
حمیـد جاللونـدی در گردهمایـی تخصصـی مدیـران عامـل
شـرکت شـهرکهای ایـران در فـوالد مبارکـه اصفهـان افـزود:
از پاییـز سـال گذشـته تـا امسـال و پـس از آخریـن ضوابـط
ابلاغ شـده ۵۲ ،هـزار اسـتعالم بـرای موافقـت بـا اسـتقرار و
بهرهبـرداری واحدهـای صنعتـی توسـط دفتـر ارزیابـی اثـرات
زیسـت محیطـی مـورد بررسـی قـرار گرفـت و بـا  ۴۷هـزار
درخواسـت موافقت و پنج هزار و  ۲۰۰اسـتعالم ،مخالفت شـد.
وی اظهـار داشـت :بیـش از  ۶درصـد مخالفتهـا بهدلیـل
ممنوعیـت اسـتقرار در حریـم و شـعاع  ۱۲۰کیلومتـری تهران،
 ۵۰کیلومتـری اصفهـان و  ۲۰کیلومتـری کالنشـهرهای دیگـر
بـود .جاللونـدی با بیـان اینکـه تدوین ضوابـط اسـتقرار صنایع
کشـور و ارزیابـی زیسـت محیطـی طرحهـای بـزرگ از وظایف
دفتـر ارزیابـی اثرات زیسـت محیطی سـازمان حفاظـت محیط
زیسـت اسـت ،خاطرنشـان کـرد :تـا جـای ممکن تالش شـد تا
فعالیـت واحدهـای صنعتـی و تولیدی با رعایت مسـائل زیسـت
محیطی ،تسـهیل شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن دفتـر  ۵۴عنـوان کلـی از جملـه

شـهرکهای صنعتـی را بررسـی میکنـد ،اضافـه کـرد :تاکنون
 ۲۱عنـوان از امـور ایـن دفتـر بـه اسـتانها تفویـض اختیـار
شـده اسـت .مدیـرکل دفتـر ارزیابـی اثـرات زیسـت محیطـی
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت بـا بیـان اینکه مدیریت سـبز
دسـتگاههای اجرایـی و انتخـاب صنایـع و خدمـات سـبز نیز از
وظایـف ایـن دفتـر اسـت ،گفـت :از سـال  ۸۱تـا  ۹۸حـدود ۲
هـزار و  ۱۳۰طـرح شـهرکهای صنعتـی بررسـی و عملیاتـی و
بـا  ۱۴۶طـرح مخالفت شـد.
جاللونـدی بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای یکهـزار و  ۵۳۰طـرح
مجـوز صـادر شـد ،افـزود ۴۵۴ :طرح نیـز باید مجـددا اطالعات
بیاورنـد .وی بـا بیان اینکه در شـهرکهای صنعتی کشـور ۱۶۰
طـرح ملـی مجـوز زیسـت محیطی گرفته اسـت ،اظهار داشـت:
 ۲۴شـرکت نیـز بـرای خدمـات سـبز در شـهرکهای صنعتـی
ثبتنـام کردنـد.
جاللونـدی از جملـه پیشـنهادهای جدیـد برای تفویـض اختیار
بـه اسـتانها را بررسـی مجوزهـای  ۱۰۰تـا  ۲۰۰هکتـار و
ارتقـای رده خوانـد و تصریح کـرد :تعرفههای کارشناسـی دفتر
ارزیابـی در  ۲۰سـال گذشـته تغییر کـرده نبود و ایـن تعرفهها
بر اسـاس نـرخ تـورم افزایـش یافت.
وی همچنیـن تاکیـد کـرد :واحدهایـی کـه داخل شـهرکهای
صنعتـی مسـتقر میشـوند برنامـه ریـزی شـده اسـت و مانع از
پراکندگـی آنهـا میشـود امـا در خـارج شـهرکها ،معضلات

 ۱۰۰هزار خدمت در حوزه مسکن مددجویی کمیته امداد ارایه میشود
دالونــد ،مســکن را یکــی از گرانتریــن
خدمــات کمیتــه امــداد معرفــی کــرد و
افــزود :مددجویــان از محرومتریــن اقشــار
جامعــه هســتند و بــا توجــه بــه وضعیــت
اقتصــادی در کشــور تامیــن مســکن
بــرای ایــن قشــر امکانپذیــر نیســت لــذا
بــا کمــک تســهیالت تــاش داریــم نیــاز
مســکن مددجویــان را رفــع کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه بازدیدهایــی کــه
از مســکن مددجویــی در برخــی از
روســتاهای خراســان جنوبــی انجــام
شــد کیفیــت اجــرای ایــن پروژههــا را
خــوب ارزیابــی کردنــد و افــزود :افزایــش
نــرخ مصالــح بــه دلیــل تحریمهایــی
کــه امســال بــر کشــور تحمیــل شــده و
نبــود برخــی از مصالــح جــزو مهمتریــن
مشــکالت ســاخت مســکن اســت.
مدیــرکل دفتــر تامیــن مســکن و امــور
مهندســی ســاختمان کمیتــه امــداد
امــام خمینــی (ره) بــا تاکیــد بــر اینکــه
برخــی از تدابیــر و برنامههــای کمیتــه
امــداد توانســت تــا حــدودی از شــدت
ایــن مشــکالت کــم کنــد اضافــه کــرد:
بســیاری از مددجویــان خراســان جنوبــی
در برخــی از روســتاها از نبــود مســکن
مناســب رنــج میبرنــد کــه کمیتــه امــداد
آمــاده هرگونــه همــکاری بــا مجموعــه
اســتانداری و دســتگاههای اجرایــی
اســت تــا فراتــر از ســهم مددجویــی در
حــل ایــن مشــکالت کمــک کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه مســکن مددجویــی
کــه توســط کمیتــه امــداد ســاخته
میشــود در باالتریــن ســطح ایمنــی
اســت افــزود :ایــن مهــم در زلزلههایــی
کــه از ســال گذشــته شــاهد بودیــم نمــود
پیــدا کــرد بــه طــوری کــه کوچکتریــن
آســیب هــم مددجویــان امــداد در جریــان
ایــن حــوادث ندیدنــد.
دالونــد تاکیــد کــرد :ســاخت مســکن

مددجویــی بــا ظرفــت ،دقــت و نــکات
ســختگیرانه انجــام میشــود و تنهــا
هــدف امــداد تامیــن ســرپناه نیســت
بلکــه بــا ســاخت مســکن مناســب
منزلــت اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی
مددجویــان نیــز متاثــر میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه ســاخت مســکن
کمیتــه امــداد در حــوادث طبیعــی
کارنامــه درخشــانی داشــته اســت اضافــه
کــرد :بــا کمــک تســهیالت بــدون کارمــزد
از پنــج میلیــون تــا  ۳۰میلیــون تومــان
بــه تناســب واحدهــای روســتایی و
شــهری از مددجویــان حمایــت میشــود.
مدیــرکل دفتــر تامیــن مســکن و امــور
مهندســی ســاختمان کمیتــه امــداد امــام
خمینــی (ره) بــا اشــاره بــه نقــش مســکن
در بحــث اشــتغال مددجویــان نیــز عنــوان
کــرد :خدمــت حــوزه مســکن اشــتغال
خوبــی بــرای مددجویــان ایجــاد کــرده
و از آنجایــی کــه در برخــی نقــاط بــا
کمبــود مصالــح ســاختمانی مواجــه
هســتیم طرحــی در قالــب تولیــد آجــر،
تیرچــه بلــوک و غیــره آمــاده ارایــه
اســت کــه بتــوان از تــوان مددجویــان
امــداد در جریــان تولیــد ایــن مصالــح
اســتفاده کــرد .وی همچنیــن بــر جــذب
کمکهــای مردمــی در حــل مشــکل
مســکن مددجویــی تاکیــد کــرد و
گفــت :رســانهها در ایــن میــان نقــش
مهمــی داشــته و میتواننــد بــا انعــکاس
موفقیتهــای امــداد در جریــان ســاخت
مســکن مقــاوم بــه جــذب کمــک خیــران
کمــک کننــد.
دالونــد صــدور پروانــه بــرای ســاخت
مســکن مددجویــی را از دیگــر مشــکالت
موجــود در ایــن حــوزه عنــوان کــرد و
افــزود :انتظــار مــیرود دســتگاههای
متولــی بــا نــگاه متفــاوت در رفــع ایــن
مشــکالت پیــش قــدم باشــند.

زیسـت محیطـی بیشـتری دارند.
رییـس هیـات مدیـره و مدیرعامـل شـرکت شـهرک هـای
صنعتـی اسـتان اصفهان گفت :بررسـی مشـکالت و موانع پیش
روی سـرمایه گـذاری در شـهرک هـا و نواحـی صنعتـی کشـور
هـدف از برگـزاری ایـن نشسـت اسـت.
محمـد جـواد بگـی ادامـه داد ::مباحثـی در مورد ثبت شـرکت
هـا ،مسـائل و مشـکالت واحدهـای صنعتـی در مـورد تملـک
زمیـن ،شـفاف سـازی دسـتورالعمل هـا ،مباحـث حقوقـی
مرتبـط بـا فسـخ قـرارداد و توسـعه منابـع مالـی شـهرک های
صنعتـی از طریـق ایجـاد راهکارهـای مختلفـی نظیـر خدماتی،
صنفـی و کارگاهـی در ایـن نشسـت مورد بررسـی قـرار گرفت.
وی اضافـه کـرد :مدیـران شـرکت شـهرک های صنعتی کشـور
پیشـنهادهای خـود را در ایـن نشسـت ارائه کردند کـه در قالب
دسـتورالعملها و بخشـنامه های سـال آینده بصورت منسـجم
قرار خواهـد گرفت.
گردهمایـی  ۲روزه تخصصـی مدیـران عامـل شـهرکهای
صنعتی و مدیران سـازمان صنایع کوچک و شـهرکهای صنعتی
ایـران در فـوالد مبارکـه اصفهان چهارشـنبه آغاز بـه کار کرد و
پنجشـنبه پایـان یافت.

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان:

مدیرعامل شهرکهای صنعتی ایران:

مدیــرکل دفتــر تامیــن مســکن و امــور
مهندســی ســاختمان کمیتــه امــداد
امــام خمینــی (ره) گفــت :امســال
بیــش از  ۱۰۰هــزار خدمــت در حــوزه
مســکن بــه مددجویــان کمیتــه امــداد
در ســرفصلهای مختلــف از جملــه
ســاخت ،بازســازی و بهســازی مســکن و
ســرویسهای بهداشــتی ارایــه میشــود.
احمــد رضــا دالونــد افــزود :بــرای ایــن
خدمــات در بودجــه ســال  ۹۸کمیتــه
امــداد  ۹۳۳هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار
در نظــر گرفتــه شــده و ســه هــزار و ۵۰۰
میلیــارد تومــان نیــز تســهیالت بــدون
کارمــزد از محــل صنــدوق امــداد والیــت
پرداخــت میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه از محــل همیــن
خدمــات  ۵۳هــزار واحــد مســکونی بــرای
مددجویــان در کشــور ســاخته میشــود
اظهــار داشــت :ســاخت ایــن واحدهــا
بــه طــور متوســط تقریبــا  ۴۰درصــد
پیشــرفت فیزیکــی دارد و پیشبینــی
میشــود تــا ســه مــاه اول ســال آینــده
بــه اتمــام برســد.
مدیــرکل دفتــر تامیــن مســکن و امــور
مهندســی ســاختمان کمیتــه امــداد
امــام خمینــی (ره) ادامــه داد :از ایــن
میــزان خدمــات مســکن در کل کشــور
ســهم خراســان جنوبــی هفــت هــزار و
 ۵۰۰مــورد خدمــت مســکن اســت کــه
بــه مددجویــان در بخشهــای مختلــف
احــداث و بازســازی ارایــه میشــود .وی
تصریــح کــرد :از ایــن رقــم پنــج هــزار و
 ۲۰۰خدمــت مربــوط بــه احــداث مســکن
و بقیــه در ســر فصلهــای مختلــف
تعمیــرات و بهســازی ســرویسهای
بهداشــتی و حمــام اســت.
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امسال تغییری در آزمون ورودی پایه هفتم سمپاد نداریم
رئیــس مرکــز ملــی پــرورش اســتعدادهای
درخشــان وزارت آمــوزش و پــرورش دربــاره
تغییــرات آزمــون ورودی مــدارس ســمپاد
در ســال تحصیلــی جــاری گفــت :امســال
هماننــد ســال گذشــته تغییــر خاصــی
در آزمــون نداریــم ،هیــچ مــاده درســی را
ســنجش نمیکنیــم بلکــه هــوش و اســتعداد
تحصیلــی ســنجش میشــود.
بــه گــزارش ایســنا ،فاطمــه مهاجرانــی دربــاره
تغییــرات آزمــون ورودی مــدارس ســمپاد
گفــت :تــاش مــی کنیــم بــه ســمتی برویــم
کــه انتخــاب دانــش آمــوزان را بــه ســمت
یــک فراینــد ســوق دهیــم و گزینــش صرفــا
از طریــق یــک آزمــون نباشــد .تاکیــد مــا بــر
ایــن اســت هماننــد ســال قبــل کــه آزمــون از
جنــس پیشــرفت تحصیلــی نبــود و ســنجش

هــوش بــود ،برهمــان مــدار حرکــت کنیــم.
وی افــزود  :بایدبــه ســمتی برویــم کــه آزمون
هــا چندالیــه باشــد .بــه صــرف یــک آزمــون
نمیتــوان گفــت برخــی دانــش آمــوزان
برتــری معنــاداری دارنــد .امســال تغییــر
خاصــی در آزمــون نداریــم و آزمــون ورودی
مثــل ســال قبــل و از جنــس پیشــرفت
تحصیلــی نیســت .در آزمــون پایــه هفتــم
تغییــری نداریــم و هیــچ مــاده درســی را
ســنجش نمیکنیــم بلکــه هــوش و اســتعداد
تحصیلــی ســنجش میشــود.
وی دربــاره اینکــه شــرکت در کالس آمادگــی
آزمــون ورودی تیزهوشــان کمــک کننــده و
الزم اســت گفت :شــرکت در ایــن کالس ها را
ابــدا توصیــه نمیکنــم و از والدین تقاضــا دارم
فرزندانشــان را تحــت فشــار نگذارنــد .مــا باید
دانــش آمــوزان بــا تــوان پــردازش و تحلیــل
بــاال بــکار بگیریــم و اگــر آنهــا ایــن تــوان را

پژوهشی در ابعاد حقوقی حفظ محیط زیست؛

آلوده کردن هوا؛ جرمی که جدی گرفته نمیشود

امــروزه محیــط زیســت کــه از ارزشـــمندترین
نعمتهــای خداونــد بــه بشـــر بـــوده و نقـــش
بســزایی در حیــات همــه موجــودات دارد ،مــورد
هـجمـــه قــــرار گرفتـــه و بهســرعت رو بـــه
تخریـــب ،آلودگــی و زوال اســت .محققان کشــور
در یــک بررســی علمــی بــه ابعــاد حقوقــی آلــوده
کــردن هــوا پرداختهانــد.
بــه گــزارش ایســنا ،محیــط زیســت ایــران نیـــز
بهعنــوان بخشـــی از مـحـــیط زیســــت جهانــی
از ایــن فعالیتهــای ناموجـــه در امـــان نمانـــده
و هرچـــه زمـــان بیشـــتر بگـذرد بـــا تـخریـب و
آلودگـــی بیشــتری مواجــه میشــود .امــروزه
ایــران شـــاهد حـــجم گـــسترده آلودگیهــای
ناشـــی از فعالیتهــای صـــنعتی اســت،
بهگونــهای کـــه ایـــن فعالیتهــا باعـــث بــروز
آلودگـــی و تـــخریب شــدید بخــش اعظم منـــابع
آب ،هــــوا و خــــاک شــــده اســت.
بنــا بــر نظــر متخصصــان ،عــاوه بــر مــوارد فــوق،
رشد نامتوازن صنعت باعـــث انـتشـــار بـســـیاری

از گازهـــای مضـــر بــرای ســامت شــده و بــروز
بســیاری از بیماریهــای قلبــی و تنفســی را
بــه دنـــبال داشـــته اســت .همچنیــن کنتــرل
نکــردن مــواد آلودهکننــده و پســابهای
صنعتــی ،کـــشاورزی و شـــهری باعـــث آلودگــی
شــدید بخــش بـــزرگی از مـــنابع آب ایران شــده
اســت .برهمیــن اســاس بایــد بــه دنبــال راهحلــی
بــرای در امــان نگاهداشــتن ایــن محـــیط از
فعالیتهــای نـاموجـــه انســانی بــود و در ایــن
راســتا ،بررســـی جرائــم زیســتمحیطی از
دیــدگاه قضایــی و ارائــه راههــای پیشـــگیری از
چنیـــن جـــرائمی یــک موضــوع مهــم اســـت که
میتوانــد در جهــت نیــل بـــه چنیــن هــدف
بزرگـی یـــاری رسـاند.
در ایــن رابطــه ،دو تــن از محققــان دانشــگاه
آزاد اســامی واحــد گرمســار در یــک مطالعــه
پژوهشــی بــه تحلیــل و بررســی جــرم آلودگــی
هــوا در شــهرهای ایــران از منظــر حقــوق کیفری
و کنوانســیونهای بینالمللــی پرداختهانــد.

نداشــته باشــند در مدرســه اذیــت میشــوند.
رئیــس مرکــز ملــی پــرورش اســتعدادهای
درخشــان وزارت آمــوزش و پــرورش بــا بیــان
اینکــه ســمپاد مســاوی موفقیــت نیســت و
برعکــس .گفــت :بســیار تــاش میکنیــم بــه
ســمت آزمــون هــای چندمرحلــه ای برویــم
اگــر ســال بعــد نشــود در ســنوات آتــی ایــن
اتفــاق رخ خواهــد داد.
بــه گــزارش ایســنا ،علــی زرافشــان ،معــاون
اســبق وزارت آمــوزش و پــرورش نیــز بــا
بیــان اینکــه خوشــبختانه دولــت یــک گامــی
مهــم را در ایــن حــوزه برداشــته اســت گفــت:
در چندســال اخیــر یکــی از دغدغــه هــای
مــورد درخواســت همیــن بود و در ســندتحول
بنیادیــن دو نظــام رتبــه بنــدی و ســنجش
صالحیــت هــای حرفــه ای مورد انتظار اســت.
کامــل کننــده نظــام رتبــه بنــدی ،اســتقرار
نظــام ســنجش صالحیــت حرفــه ای اســت.
روش انجــام ایــن تحقیــق از طریــق بررســی
متــون قانونــی و نظریــات حقوقدانــان و فقهــا در
خصــوص موضــوع فــوق اســت .بــر ایــن اســاس
جمــعآوری اطالعــات بهصــورت کتابخانــهای و
بــا مراجعــه بــه پایگاههــای داده و جســتجوی
اینترنتــی مقــاالت دارای درجــه علمــی معتبــر و
بهروزرســانی شــده بــوده اســت.
بــر اســاس نتایجــی کــه از ایــن مطالعــه
بهدســتآمده اســت ،قانــون اساســی ایـــران،
حـــاوی اصولــی اســت کــه بهطــور مســتقیم
و غیرمســتقیم بــه حفاظــت از محیــط زیســت
مربــوط میشــوند یــا اینکــه بـــرای حـــفاظت از
آن قـــابل اســتفاده و اســتناد هســتند .در ایــن
میــان ،اصــل  50قانــون اساســی ،صریحتریــن
حکــم قانونگــذار اساســی در ایــن زمـــینه
اســـت کــه بیان میدارد :در جـــمهوری اســامی،
حفاظــت محیــط زیســت کــه نســل امــروز و
نســلهای بعــد بایــد در آن حیــات اجتماعــی
رو بــه رشـــدی داشـــته بـــاشند ،وظیفــه عمومی
تلقــی میگــردد .ازایــنرو ،فعالیتهــای
اقتصــادی و غیــر آنکــه بــا آلودگــی محیــط
زیســت یـــا تـــخریب غیــر قابــل جبــران آن
مالزمــه پیــدا کنــد ،ممنــوع اســت.

