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محیطزیست

پيامك300099004806 :

به مناسبت روز محیطبان  با باسابقهترین محیطبان محیطزیست همراه شدیم

شرح پاسداری از طبیعت

 قانون استفاده از سالح باید اصالح شود و سعی ما بر این است به خاطر یک حیوان به سمت یک انسان شلیک نکنیم
 متخلفان تمام محیطبانان را با جزییات میشناسند حتی بهتر از خودشان برای همین همیشه در خطر هستیم
 زهرا خواجویینژاد
«روزمان هم مثل خودمان میچرخد» این
را اکبر هاشمیمدنی یکی از محیطبان سیرجان
میگوید .همهساله تولد امام رضا(ع) که میرسد،
محیطبانان هم روزشان را جشن میگیرند .روزی
که به واسطه داستان ضامن آهوشدن امام رضا،
به روز محیطبان شهرت یافته است .به همین
مناسبت در روز محیطبان با یکی از باسابقههای
سیرجانهمراهمیشویمتاازکارشگزارشیتهیه
کنی .م
 حفاظت از یک میلیون و 500هزار هکتار
از اراضی با 5محیطبان
 9صبح روز جمعه همراه با رییس و محیطبان
محیطزیست راهی منطقه «کوه خواجویی»
میشویم .به گفته محمود علیرضایی از آخرین خانه
در سیرجان تا کوه خواجویی حدود  30کیلومتر
راه است .کوه خواجویی یکی از عرصههای آزاد
محیطزیست است .رییس محیطزیست میگوید
کوه خواجویی در انتظار صدور مجوز قرق اختصاصی
است و در توضیح قرق اختصاصی میگوید؛ «سازمان
محیطزیست آمده تفویض اختیار کرده است .به
عنوان مثال شخصی که هم بضاعت مالی دارد و هم
توانایی و آشنایی با افراد بومی دارد میآید تقاضای
قرقاختصاصیمیدهدوسازمانهمبررسیمیکند،
در صورتی که تایید شود یکی از مناطق آزاد را جهت
حفاظت به شخص میدهند .البته نه اینکه مالکیت
به آنها تعلق گیرد بلکه فقط حفاظت بر عهدهشان
است ،البته محیطبانان هم هرزگاهی از آن منطقه
سرکشیمیکنند.محیطزیستآمارابتداییگونهها
را دارد و بعد از دوسال دوباره سرشماری میکند ،اگر
گونهها احیا شده باشد پروان ه بهرهبرداری برای فرد
صادر میشود .و فرد میتواند طبق قانون زیر نظر
سازمان محیطزیست پروانه شکار صادر و درآمدزایی
کند» .به گفته علیرضایی در حال حاضر حدود 60
هزار هکتار از اراضی آزاد محیطزیست که از کوه کبیز
شروع میشود ،تا سیاهکوه و کوه خواجویی پیشنهاد
قرق اختصاصی دارند؛ «هر قرق اختصاصی که اتفاق
میافتد حداقل  10نیروی بومی جذب میشود ،این

افرادبایدسابقهشکاروصیدنداشتهباشند،همچنین
فردی که متقاضی قرق اختصاصی است دوسال
سرمایهگذاری میکند ،هزینه میکند ،حفاظت
میکند و بعد از آن پروانه صادر میشود» .از نظر
او با این اقدام زحمت زیادی از روی دوش سازمان
برداشتهمیشودوفقطبهجایمحیطبانفردکنترل
وحفاظت محیطزیست را انجام میدهد؛ «پروانه
فرد هر  5سال یک بار تمدید میشود و اگر درست
مدیریت نشود مجوز باطل میشود» .او با بیان اینکه
در حال حاضر عالوه بر کوه خواجویی که در آستانه
قرق اختصاصی قرار دارد ،پرونده دیگری هم در مورد
پرورش آهو در بلورد در حال اخذ مجوز است ،گفت؛
«یک پرورش قوچ و میش در پوزهخون  ،پرونده قرق
اختصاصی برای کوه نوکن و چاهزار ،یک پرونده قرق
اختصاصی هم برای پاریز داریم» .او معتقد است اگر
ق آزاد از  20سال پیش قرق اختصاصی شده
مناط 
بودند وضعیت محیطزیست بسیار بهتر از االن بود؛
«چون محیطزیست با توجه به وسعت زیستگاه
هایشوتعدادکممحیطباننمیتوانددرستکنترل
کند» .او ادامه داد؛«تقریبا یک میلیون و 500هزار
هکتارکلحوزهاستحفاظیشهرستانسیرجاناست
ومابایداینهمههکتاررابا 5محیطبانکنترلکنیم
کهازاینتعداد 4محیطباندردومنطقهشکارممنوع
گودغول و پاریز فعالیت دارند و فقط یک محیطبان
باید به عرصههای آزاد سرکشی کند» .به گفته
محمود علیرضایی تنها راه نجات طبیعت همکاری
مردم است؛ «باالی 90درصد متخلفانی که دستگیر
میکنیم با کمک افراد بومی بوده است .یعنی ما
نمیتوانیم گشتی داشته باشیم که کل شهرستان را
پوشش دهد اما حداقل  250نفر مستقیما با ما در
ارتباطهستندوگزارشمیدهند».
 بیشترینآمارشکارمربوطبهکبکاست
بعد از طی  30کیلومتر یک جاده خاکی سمت
راست محور بندرعباس وجود دارد ،مسیری ناهموار و
باریک .رییس محیط زیست میگوید« :کوه خواجویی
تنوع زیستی خوبی دارد؛ ک ل و بز ،قوچ و میش ،جبیر،
انواع پرندگان را داریم .زیستگاه بسیار خوبی است و
طبیعتبسیارزیباییدارد».جلوکهمیرویمیکدسته

کبکدرحالخوردنآبازآبشخورهستند.علیرضایی
میگوید« :بیشترین تخلفات در پرندگان است و کبک
بیشترین آمار را دارد .االن فصل کبک شروع شده برای
همین بیشتر کشف تخلفات هم در مورد کبک است».
از رییس محیطزیست میپرسم اینکه میگویند هر
شکاری که کشف میشود به کارمندان محیطزیست
میرسد ،میگوید« :طبق ماده  14قانون شکار و صید
هرشکاریکهکشفمیشودبهبچههایمحیطزیست
تعلق میگیرد البته تا زمانی پرونده تعیین و تکلیف
نشده است هیچ اتفاقی نمیافتد .البته من شخصا
چیزیکهکشفمیشودرامصرفنمیکنموبهبچهها
میدهم» .او میگوید« :گوشت شکار اصال خوشمزه
نیست ،بسیار سفت و بدبو است و این بوی نامطبوع
هم به دلیل خوردن آب کم حیوان است» .هربار که
از مقابل خودرویی میآید رییس محیطزیست دستور
ایستمیدهدتامطمئنشودشکارهمراهشاننیست؛
«باید دقت الزم را کرد ،گاهی از بین همین خودروهای
عبوریکشفیاتانجاممیشود».
 متخلفانتاجاییتوانستندکتکمزدند
اکبر هاشمی محیطبانی که همراهمان است
میگوید« :از سال  74به عنوان محیطبان استخدام
شدم .در مناطق مختلف سابقه کار دارم» .او با اشاره
به پرونده ایثارگریاش میگوید« :جانباز  25درصد
هستم 22 .سال پیش رفتم تو بنیاد شهید و دنبال
کار بودم گفتند محیطزیست نیرو میگیرد ،آن
موقع من آشنایی زیادی با محیطزیست نداشتم اما
همکاران را در طبیعت دیده بودم .از همان جا من
رفتم محیطزیست ،ثبتنام کردم و بعد از موفقیت در
آزمون استخدام شدم» .میپرسم از کار محیطبانی
راضی هستی؟میگوید« :بله .چون من خیلی به
محیطزیستعالقهدارم».اوازقدیمیترینمحیطبانان
سیرجان است و دو سه سال دیگر بازنشسته میشود.
اسم اکبر هاشمی نوروز  95سر زبانها افتاد« :هشتم
فروردین بود صبح با یکی از همکاران برای گشت به
محدودهی گودغول رفته بودیم .ساعت حدود  7یا
 8شب بود که همکارم را در روستای چاه مزراع در
همان منطقه رساندم وخودم با ماشین سازمان به
سمت پاسگاه محیطزیست حرکت کردم .در جاده

از یک پژو  206سفید سبقت
گرفتم .دیدم دنبال من راه افتاد
ولی توجهی نکردم .در پیچ
سرعتم را کم کردم و خودرو
ایست کرد .ناگهان یک نفر د ِر
سمت شاگرد را باز کرد و روی
صندلی کنار من نشست .فکر
کردم کاری دارد .بدون اینکه
چیزی بگوید شروع کرد به
ضربه زدن به سر و صورت من.
از ماشین پیاده شدم ،به زمین
خوردم ،وقتی بلند شدم ،دیدم
یک نفر که او را میشناختم و
قبال هم پرونده تخلف داشت
جلویم ایستاده است .آن فردی
نشسته
هم که جلو ماشین
عکس :الله خواجویی | پاسارگاد
بود پیاده شد و از پشت به من
حمله کرد .رویم را برگرداندم تا از خودم دفاع کنم .افزایش یافت و در کل وضعیت محیطبانان در دولت
از پشت به من حمل ه کردند .دیدم بهترین راه فرار روحانی بسیار بهتر از دورههای قبل بوده است» .او
است .وقتی قصد داشتم فرار کنم پایم به یکی از آنها میگوید«:قانون حمل سالح هیچ فرقی نمیکند و
برخورد کرد و زمین خوردم .زمین که خوردم آنها از نگفته محیطبان با نیروهای ارتشی یا انتظامی فرق
فرصت استفاده کرده و با مشت و لگد به جانم افتادند .دارد ،نحوه استفاده هم به این شکل است ابتدا فرد
خیلی ضربه به سر و صورتم زدند .گیج شده بودم .سه باید ایست بدهد ،بعد شلیک هوایی کند ،در نهایت
چهار دقیقهای مرا میزدند» .او میگوید« :این افراد اگر تخلفی داشته باشد شلیک کند اما در محیطبانان
سابقهداشتند،پروندهداشتندقبالدستگیرشانکرده وقتیمتخلفیشکارغیرمجازدارددیگرنمیشودهمه
بودیم ،جریمه داده بودند ،و من را میشناختند .آنها این مراحل را طی کرد .اینکه محیطبان خودش را
حتی با چاقو الستیکهای ماشین را پنچر کردند» نشاندهد،شلیکهواییکند،اصالامکانشنیستبه
وی افزود«:متخلفان تمام محیطبانان را با جزییات همین خاطر اگر محیطبان زودتر اقدام نکند متخلف
میشناسندحتیبهترازخودشانبرایهمینهمیشه زودتر اقدام میکند .به نظرم قانون باید اصالح شود .در
در خطر هستیم» .او از این اتفاق به عنوان بدترین کل سعی میکنیم به خاطر یک حیوان به سمت یک
اتفاقاین 20سالیادمیکندومیگوید«:محیطبانان انسانشلیکنشودمگراینکهدرگیریاتفاقبیفتد.این
اسلحه همراهشان است و حق تیر هم تا حدودی دارند اتفاقاتی هم که منجر به مرگ محیطبانان کشور شد
و جدیدا هم تفویض اختیار بیشتری شده است ،اما فقط به خاطر درگیری است».
آن شب جوری بود که دیگر فرصت استفاده از اسلحه
 فقط عالقه ما را نگه میدارد
را نداشتیم» .رییس محیطزیست میگوید« :بعد از
همچنان که با ماشین محیطزیست باال میرویم
اتفاقاتی که برای محیطبانان کشور افتاد یک سری گونههای زیادی از قبیل :انجیر ،بنه ،بادام کوهی،
امتیازات به محیطبانان تعلق گرفت مثال سنوات و ارشن ،انقوزه ،و . .دیده میشود .به گفته هاشمی در
حقوق بچهها نسبت به سال قبل حدود  40درصد این منطقه پلنگ ،گرگ ،روباه و . .هم وجود دارد و

زیستگاهی است که آب و چشمه طبیعی زیادی دارد؛
«محل کارم گودغول است اما در زمان استراحت به
این مناطق هم سر م یزنم» .او از کارش میگوید؛
«کار ما کنترل مسیرها ،حفاظت و پیشگیری است.
به محض اینکه صدایی بیاید باید سریع اقدام کنیم.
گاهی با خودرو گشت م یزنیم ،گاهی پیاده و گاهی
هم جایی پنهان میشویم» .او نزدیک  50سال سن
و 4بچه دارد؛ «بعد از اتفاق پارسال خانوادهام میگویند
این کار را رها کن اما من نمیتوانم» .او ادامه میدهد؛
«سهروزشیفتهستیمسهروزاستراحت.البتهاسمش
استراحت است در همان زمان استراحت هم موردی
پیش بیاید و تماس بگیرند باید برویم .شما حساب
کنید سه شبانهروز از خانواده دور باشی ،مدام در حال
تعقیبوگریز،امنیتجانینداشتهباشی،بااینشرایط
سخت فقط فقط عالقه تو را نگه م یدارد .اگر عالقه
نباشد خسته میشوی و این کار را رها خواهی کرد»
او میگوید« :االن از اینجا برویم ،شیفتم شروع میشود
و تا سه شبانه روز آنجا هستیم و در همان بیابان باید
بخوابیم ،غذا بخوریم و اصال زندگی کنیم»« .بچههایی
که وارد شغل محیطبانی میشوند باید دوره خاص را
بگذرانند و در پارک ملی خدمت میکنند ،پارک ملی

چون از لحاظ حفاظتی در درجه باالتری قرار دارد فرد
باتجربه میشود و اکثر بچههای سیرجان در پارک ملی
خبر خدمت کردهاند» .هاشمی با اشاره به اینکه فصل
زاد و ولد حیوانات اول فروردین و فصل جفتگیری اول
آبان است ،گفت« :ما در استان بیشترین آمار کل و بز
را داریم و شرایط بسیار خوبی داریم و در جبیر شرایط
خوبی نداریم ،البته شرایط رو به رشدی داریم اما نیاز به
حمایتدارد».وقتیازاومیخواهممحیطبانراتعریف
کند ،میگوید« :محیطبان فردی است که باید در
خدمتمحیطباشدوبهمحیطزیستعالقهمندباشد،
همیشه آنالین باشد و اینکه بگوید من دیروز ماموریت
بودم و امروز خسته هستم و ماموریت نمیروم نداریم».
 متخلفان پیشنهاد رشوه میدهند اما
نمیپذیریم
از او میپرسم تا به حال پیشنهاد رشوه داشتهاید؛
«بله .زمانی شکارچی را میگیریم پیشنهاد رشوه
میدهند.تاامروزکهموفقنشدیمقبولکنیم(باخنده)
از  5-4میلیون پیشنهاد میدهند به باال» .او میگوید:
«محیطبانان باید در حین ماموریت یونیفرم سبز
تنشانباشدوفقطدرماموریتهاینامحسوسلباس
شخصیمیپوشند».

گفتگو پاسارگاد با سیما حافظی

خداوند زیباست و زیباییها را دوست دارد

 اطالعرسانی
 لطفا خودتان را معرفی کنید؟
به نام خداوند لوح و قلم
حقیقتنگار وجود و عدم
اینجانب سـیما حافظی کارشـناس مترجمـی زبان
انگلیسـی ،مدیر و موسـس آموزشـگاه زبان الینا هستم.
در خانـواده فرهنگی در سـیرجان متولد شـدم .از سـن
 11سـالگی بـا تشـویقهای پدر عزیـزم یادگیـری زبان
انگلیسـی را نزد اسـتاد گرانقدر جناب آقـای صادقی در
انسـیتو زبان معلم شـروع کردم و به دلیل عالقه بسـیار
بـه زبـان ،تحصیالتـم را در این زمینه ادامـه دادم.
 چند سـال اسـت که در آموزشگاه مشغول
فعالیت هستید؟
از سـال  78قبـل از ورود بـه دانشـگاه بـا مـدرک
آکادمیک(رسمی دانشـگاه آکسفورد)تدریس خصوصی
زبـان را آغـاز نمـودم و بعـد وارد دانشـگاه شـدم .پس از
اخـذ مـدرک کاردانـی آموزش زبان انگلیسـی در سـال
 1380تدریـس خود را از انسـیتو زبان معلـم آغاز کردم
و در حیـن تدریـس در رشـته مترجمی زبان انگلیسـی
درسـم را ادامـه دادم و موفق به اخذ مدرک کارشناسـی
شـدم .در آموزشـگاههای مختلفـی مثل فکـور ،گویش،

خواهرعزیزمسرکارخانمبتولهاشمی
وجنابآقایابوالقاسممحمودآبادی

زبـان سـرا ،زبان شـهر تدریس داشـتم .در سـال 1394
موفق به تاسـیس آموزشـگاه زبـان خودم(الینا) شـدم.
 هدفتـان از احـداث آموزشـگاه زبـان و
فعالیت در حوزه زبان انگلیسـی چه بوده اسـت؟
عشـق و عالقـه بـه تدریـس ،آمـوزش صحیـح
تلفـظ و لهجـه اَمریکـن( ،)Americanپیشـرفت در
زمینـه آمـوزش زبـان و بهکارگیـری تجربیاتـی کـه در
آموزشـگاههای مختلـف کسـب نمـودم.
 بـه نظرتـان چـرا عمـده دانشآمـوزان
و حتـی دانشـجویان فارغالتحصیـل در زبـان
انگلیسـی مشـکل دارنـد و این مشـکل از کجا
نشـات میگیـرد؟
متاسـفانه مشـکل در کشـور ما ریشـهای است ولی
طبـق تجربیات بنـده ،متاسـفانه بعضی از آموزشـگاهها
دیـد تجاری به قضیـه آموزش دارند و به دلیل نداشـتن
تخصـص نمیتواننـد اطالعـات کافـی را بـه زبانآمـوز
منتقـل کننـد .در نتیجه زبانآمـوز بدون علـم کافی به
ترمهای باالتر فرسـتاده میشـود و این امـر موجب وارد
آمـدن صدمـات جبرانناپذیری بـه زبانآموز می شـود.
 نوشـتن زبان انگلیسـی به خط زیبا بسـی
دشـوار اسـت .چه چیـز در شـما باعث شـد به

مرکزمشاورهانتخابرشتهکنکورسراسری96

جنابآقایکربالییمجیدزیدآبادی

با حضور مشاورین مجرب آموزش و پرورش

آقــای شـجــاعــی
آقـای دهشیـــری
آقای پورامینایـی

انتصــاب شایســته شــما بــه ســمت سرپرســت ســازمان
تبلیغــات را خدمــت جنابعالــی تبریــک عــرض نمــوده ،امیــد
اســت در پرتــو الطــاف الهــی بیش از پیــش موفــق و پیروز
باشید.

هیئت کاروان ساقی کوثر -متوسلین به حضرت امام جواد(ع)

موسسه خیریه میالد نور سیرجان
با مجوز و نظارت اداره بهزیستی استان

آماده دریافت خیرات ،نذورات ،عقیقه ،قربانی جهت حمایت از معلولین

آدرس :خیابان ولیعصر -روبهروی خیابان شهید
کالنتری -دبیرستان دکتر حسابی
تلفن 42200909 :همراه09133472101 :

شماره حساب بانک توسعه تعاون280111120324191 :
شماره کارت مجازی5029081013476219 :
5029081013476227

تلفن موسسه42395533 :

همراه09131921049:

@elinainstitute

دلبندعزیزمانعلیاصغرکوچولو

تاسنادشهرستانسیرجان
کارمندمحترمادارهثب 

 17مــرداد روز خبرنــگار را خدمــت شــما تبریــک گفتــه،
برایتــان آرزوی موفقیــت همــراه بــا ســامتی دارم.

دکتـرحسـابـی

خوشنویسـی بیش از  10سـال تلاش و تمرین کردم.
در هر کاری عالقه و پشـتکار باعث پیشـرفت میشود.
 شـما در حـال حاضـر در نگارخانـهی

سرکارخانمپریسا اسدیپور

از حســن رفتــار و برخــورد عاقالنــه شــما نســبت بــه
اربابرجــوع کمــال تشــکر و قدردانــی را دارم .امیــد
اســت در پرتــو ایــزد منــان موفــق و ســربلند باشــید.
غالمرضا ابوالقاسمی

شیرین رضایی

سـمت زیبانویسی انگلیسـی بردید.
خداوند زیباسـت و زیباییها را دوسـت دارد .چون به
رشـته خودم عالقه بسـیار زیادی دارم ،دوسـت دارم هر
آنچـه کـه مربوط به آن اسـت را فرا بگیـرم و در زمینه

شـبدیز(منطقه ویـژه) اقـدام بـه برگـزاری
نمایشـگاه خـط (copperplateزنجیـرهای)
نمودیـد .در مـورد ایـن هنـر و نمایشـگاهتان
توضیـح دهیـد؟
هـدف از برگـزاری نمایشـگاه ایـن بـود کـه بدانیـم
خوشنویسـی مختص فارسـی نیست و دوسـتانی که از
خـط زیبـا برخوردار نیسـتند با دیـدن این آثـار ترغیب
بـه یادگیری خوشنویسـی زبان انگلیسـی شـوند.
 در ایـن نمایشـگاه چنـد تابلـو و بـا چـه
مضامینـی وجـود دارد؟
حـدودا  35تابلـو در زمینههـای شـعر ،آیـهی قرآن،
متـون عرفانـی و عاشـقانه ،ضربالمثـل و ...وجـود دارد.
 استقبال از نمایشگاه چهطور بوده است؟
اسـتقبال بسـیار خوب بوده و خوشحالم که فرهنگ
مردم شـهرم رو به افزایش اسـت.
 نمایشگاه تا کی دایر است؟
تـا  20مـرداد مـاه در خدمـت همشـهریان گرامـی
هستیم .
 اگر صحبتی مانده بفرمایید.
در پایـان از مجموعـه شـبدیز و جناب آقای اسـدی
تشـکر میکنـم کـه فرهنگدوسـتی را در میـان

همشـهریان بـاب میکننـد و بـه جوانـان فرصـت ابراز
تواناییهایشـان را میدهنـد .از همـکار محتـرم جنـاب
آقـای آزادیخـواه مدیـر آموزشـگاه زبـان شـهر تشـکر
میکنـم کـه همیشـه بـا راهنماییهایشـان مـا را
یـاری کردنـد و بـا تشـکر ویـژه از همسـر عزیـزم آقای
روحبخـش کـه اگـر تشـویقها و حمایتهـای وی نبود
بـه موفقیتهای امروز دسـت پیدا نمیکردم .همچنین
از پـدر و مـادر عزیزم تشـکر میکنم و دسـتبوس آنها
هستم .
در پایـان از والدیـن گرامی خواهـش میکنم قبل از
ثبتنـام فرزندان خود در آموزشـگاههای زبان از سـابقه
مدرسـان اطالعات کافی را کسـب کنند.
در ضمـن عالقهمنـدان بـه یادگیری خوشنویسـی
زبـان انگلیسـی میتواننـد جهـت ثبتنـام بـه آدرس
انتهای بلوار سـیداحم د خمینی ،کوی بهار(اسـفندقه)،
خیابـان گل سـرخ ،کوچه گل سـرخ  ،2قبـل از نجاری
راش مراجعـه کنند.
تلفن تماس09135034621 - 42335460 :

لحظــه آغازیــن تنفــس تــو همیشــه
جشــنگرفتنی اســت .ســومین ســالروز
شــکفتن گل وجــودت مبــارک بــاد.

پدربزرگ ،مادربزرگ و داییها

نوهعزیزمپرهامکامرانی

قبولــی شــما را در مــدارس تیزهوشــان و نمونه
دولتــی را تبریــک میگوییــم.
امیدواریــم در تمــام مراحــل تحصیــل موفــق و
ســامت باشــی.
پدربزرگ و مادربزرگ

همراهانگرامی
سیدمحمداسماعیل َاندی وامیرحسینمحمودپور

دانشآموزعزیزامیرمحمداسفندیارپور
قبولــی شــما را در مدرســه نمونـ ه دولتــی پایــه
هفتــم بــه شــما و خانــواده محترمتــان تبریــک
عــرض نمــوده ،امیدواریــم در تمــام مراحــل
زندگــی موفــق باشــید .بــا تشــکر از معلــم
مربوطــه خانــم آزادیخــواه
موسس ،مدیر و کارکنان
دبستان غیر دولتی شهید اندرز دوره دوم

قبولــی شــما در آزمــون ورودی تیزهوشــان و نمونــه
دولتــی را تبریــک عــرض مینماییــم .در قله بــودن در
تمامــی مراحــل زندگیتــان آرزوی همیشــگی ماســت.
امور فرهنگی انجمن کانگفوتوآ 21-سیرجان

