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پیشخوان

يوز از فوتبال ايران ميرود؟

رئيس دفتر محيط زيست و توسعه پايدار وزارت ورزش و جوانان
با بيان اينكه حذف يوزپلنگ از پيراهن تيم ملي فوتبال تصميم
فدراسيون است ،به نبود برنامههاي بلندمدت محيط زيستي انتقاد
كرد و گفت :متأسفانه گاهي براساس يك برخورد سليقهاي ،يكشبه
تمام اتفاقات مثبت انجام شده در گذشته در حوزه محيط زيست،
فراموش ميشود .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايسنا ،در جريان
مسابقات جام جهاني ۲۰۱۴برزيل براي نخستينبار تصوير يوزپلنگ
آسيايي روي پيراهن مليپوشان فوتبال ايران نقش بست و يك
حركتي محيط زيستي براي فرهنگسازي در زمينه حفاظت از
اينگونه در معرض خطر انقراض توسط نهادهاي مختلف ازجمله
سازمان حفاظت محيط زيست ،وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال
شكل گرفت .حركتي كه به گفته كارشناسان محيط زيست در
كاهش شكار و مقابله مردم محلي با اينگونه كمياب اثر مثبت داشت.
با اينكه چهار سال از حضور يوز آسيايي روي پيراهن تيم ملي فوتبال
ايران ميگذرد؛ فدراسيون فوتبال تصميم به حذف اين تصوير گرفت
و اعالم كرد بازيكنان تيم ملي ايران در جام جهاني  ۲۰۱۸روسيه
بدون يوز وارد ميدان خواهند شد .تصميمي كه اعتراض تعدادي از
فعاالن محيط زيست كشور را برانگيخت.
اسپانسرتيمملي
موافق حضور يوز روي پيراهن تيم ملي نيست
درهمينزمينه رضاشجيع،رئيسدفترمحيطزيستوتوسعهپايدار
وزارت ورزش و جوانان ،درباره دليل حذف يوز از پيراهن تيم ملي
فوتبالگفت:حاميماليتيممليموافقحضوريوزپلنگرويپيراهن
تيم ملي نيست و فدراسيون هم تصميم گرفته كه يوز را حذف كند.
وي ادامه داد :موضع رسمي وزارت ورزش و جوانان اين است كه
مخالف حذف طرح يوز از پيراهن مليپوشان فوتبال ايران هستيم و
معتقديم قرار گرفتن نقش يوز روي پيراهن تيم ملي يك كار فرهنگي
ارزشمند و اثرات خوب آموزشي هم در جامعه داشته است و تمايل
داريم كه يوز روي پيراهن تيم ملي باقي بماند.
حذفتصوير يوزتصميم فدراسيون فوتبال است
رئيس دفتر محيط زيست و توسعه پايدار وزارت ورزش در ادامه
اظهار كرد :حذف تصوير يوز تصميم فدراسيون فوتبال است و
برحسباختياراتخودچنينتصميميگرفتهاست.چونفدراسيون
براي مسائل مالي خود سياستهايي دارد و براي همين همچنين
تصميمي اتخاذ كرده است .شجيع درباره پيامدهاي منفي حذف يوز
از پيراهن تيم ملي اظهار كرد :حذف يوز نشان ميدهد كه گاهي
رويكردهاوفعاليتهايفرهنگيدربرخيبخشهاكوتاهمدتهستند
و برنامههاي بلندمدتي براي حمايت از محيط زيست وجود ندارد؛
اين درحالي است كه فوتبال در زمينه انتخاب نماد محيط زيستي
پيشقدم بوده و تأثير زيادي هم بر فرهنگسازي و شناخت يوز در
بين مردم ايران داشته و مخاطرات مربوط به انقراض اينگونه را گوشزد
كرده است .وي تأكيد كرد :حذف يوز از پيراهن تيم ملي نشان ميدهد
كهمتأسفانهفاقدبرنامهبلندمدتدراجرايبرنامههايمحيطزيستي
هستيم و خيلي راحت و تنها براساس يك برخورد سليقهاي ،يكشبه
تمام اتفاقات مثبت محيط زيستي را فراموش ميكنيم .رئيس دفتر
محيط زيست و توسعه پايدار وزارت ورزش كه وزارت ورزش و جوانان
چه تأثيري بر تغيير در اين تصميم فدراسيون فوتبال ميتواند داشته
باشد ،گفت :فدراسيون فوتبال يك نهاد عمومي مستقل زيرنظر
فدراسيون جهاني فوتبال است و وزارت ورزش و جوانان نميتواند
در تصميمات اين نهاد دخالت كند؛ بلكه تنها ميتواند به اين نهاد
مشورت دهد .واضح است كه تاكنون هم همه اقدامات محيط زيستي
فدراسيونهاي مختلف به شكل تعاملي بوده و اجباري در كار نبوده
است .وي افزود :به هر حال حذف يوز تصميم فدراسيون فوتبال است
و اصرار داريم كه اين اتفاق نيفتد ،به همين علت همچنان با فدراسيون
رايزني ميكنيم تا يوز روي پيراهن تيم ملي باقي بماند.
فيفا مخالفتي با حضور يوز روي پيراهن تيم ملي ندارد
شجيع در پايان درباره اين موضوع كه آيا فيفا مخالف قرار گرفتن تصوير
يوز روي پيراهن تيم ملي فوتبال است ،گفت :فيفا با اين موضوع هيچ
مشكل ندارد و مانعي براي قرار گرفتن يوز روي پيراهن تيم ملي نيست.
تصميم حذف يوز از پيراهن تيم ملي موضوعي است كه نخستينبار
مهدي تاج ،رئيس فدراسيون فوتبال ،در برنامه  ۹۰اعالم كرد .سپس
هدايت ممبيني ،سرپرست كميته بازاريابي فدراسيون فوتبال ،ضمن
تأييد اين خبر ،آديداس را عامل حذف يوز معرفي كرد و گفت :يوز
ايراني هم بهدليل نوع خاص لباس و روزنههايي كه براي تنفس روي
آن وجود دارد حذف شد .اگر يوز مانند قبل روي پيراهن ميماند،
تكنولوژي آديداس زيرسوال ميرفت .پيشنهاد داديم طرح يوز بين آرم
فدراسيون فوتبال و لوگوي آديداس قرار بگيرد كه بهدليل ازدحام طرح
در آن بخش لباس ،اين موضوع منتفي شد .پيشنهاد ديگرمان براي
اينكه يوز پشت پيراهن و بين شماره و اسم بازيكن طراحي شود هم
منتفي شد؛ به همين داليل يوز از پيراهن تيم ملي حذف شد.
حذف يوز از پيراهن تيم ملي قطعي نيست
اما مهدي فغانپور ،مسئول حقوقي فدراسيون فوتبال ،حذف يوز را از
پيراهن تيم ملي فوتبال قطعي ندانسته و تأكيد میکند :مسئوالن
آديداس از حضور يوز روي پيراهن ،ايراد فني گرفتهاند كه در حال
پيگيري هستيم تا راهحلي براي آن پيدا كنند و اگر اين اتفاق رخ دهد،
يوزايرانيرويپيراهنهايتيمملينقشميبندد.البتهنظركادرفني
و بدنسازهاي تيم ملي هم درباره بودن يا نبودن يوز مهم است و بايد
منتظر نظرات آنها باشيم .يوز آسيايي يكي از مهمترين گربهسانان
بزرگجثه است كه كمتر از  ۵۰قالده از آن در حيات وحش باقي مانده
و بهعبارت سادهتر تنها جمعيت باقيمانده از يوزها ،همين جمعيتي
است كه در ايران پراكنده شده است .در صورت از بين رفتن اين ۵۰
نفر يوز يك گونه ارزشمند براي هميشه در كل دنيا منقرض ميشود.

حیات وحش

سياهگوش يا «وشق»؛ اشتباه رايج
حوزه حيات وحش ايران

بسياري از رسانهها و حتي كارشناسان حيات وحش ،گاه دو حيوان
مختلف را با يك نام ميخوانند؛ اما سياهگوش بهراستي كداميك از
اين دو است؟ آن يكي چه نام دارد؟ به گزارش «سبزینه» بهنقل از
مهر،هرچندنامسياهگوشبهعنوانيكيازگربهسانانبوميكشورمان
كام ً
ال آشناست؛ اما عموماً نه تنها توسط رسانهها بلكه از سوي فعاالن و
كارشناسانحياتوحشوحتيمسئوالنمحيطزيستهمبهاشتباه
مورد استفاده قرار ميگيرد .بهگونهاي كه بهويژه طي سالهاي گذشته
تصويري كه با شنيدن نام سياهگوش به ذهنمان خطور ميكند،
گربهساني است با پوستي نقشدار شبيه پلنگ و دمي بسيار كوتاه كه
به زبان انگليسي لينكس ( )Lynxناميده ميشود .اما با جستوجوي
نام سياهگوش در دائرهالمعارفها ،با صاحبي ديگر براي اين نام آشنا
ميشويم .صاحبي كه از لحاظ ظاهري بيشتر برازنده نام سياهگوش
است .گربهساني با پوستي بدون نقش و ساده و گوشهايي سياهرنگ
كه به زبان انگليسي كاراكال ( )Caracalناميده ميشود .كاراكال از
نام تركي اين حيوان يعني كاراكوالك (كارا :سياه و كوالك :گوش)
گرفته شده است .بدينترتيب ميتوان اشتباهي رايج را اصالح كرد
و صاحب اصلي نام سياهگوش را كاراكال دانست نه لينكس .اما نام
فارسي لينكس ،گربهساني كه به اشتباه سياهگوش ناميده ميشود
چيست؟ وشق نام فراموششده اين گربهسان زيباست كه امروزه به
ندرت مورد استفاده قرار ميگيرد .وشق در «برهان قاطع» اينگونه
تعريف شده است :حيواني است بسيار كوچكتر از پلنگ ،در رنگ
و شكل مثل آن و دنباله آن كمتر از شبري و در تنكابن «پلنگ
مول» نامند و در خواص مانند پلنگ.

اما و اگرها درباره انتقال پلنگ گلستان به طبیعت هنوز پايان ادامه دارد

آیندهایمبهمدرانتظار«ورکان»

سبزینه زهرا بهرامی

«وركان» كه بهطور اماني به پارك طبيعت
يبهتري
«باراجين»قزوينسپردهشده،حالعموم 
نسبت به گذشته دارد؛ هرچند اما و اگرها درباره
انتقالش هنوز پايان نيافته است .سال  ۹۳بود كه
از طريق پيامك به مديركل حفاظت محيطزيست
گلستان وقت وجود «وركان» و «هيركان» (دو
توله پلنگ نر و ماده) در كارتن در مقابل درب
محيطزيست شهرستان كردكوي اطالع داده
ميشود .هرچند در سه سال گذشته پيگيريها
براي شناسايي ارسالكنندگان آن پيام بينتيجه
ماند؛ اما زندگي هيركان و وركان يكيدوماهه
با اين پيام وارد فصل جديدي شد و اين دو توله
پلنگ بهجاي زندگي در جنگلهاي هيركاني در
قفسي ۲۰متري در ناهارخوران گرگان در اداره كل
محيطزيست استان گلستان نگهداري شدند .پس
از دو سال نگهداري در قفس ،سوم شهريورماه سال
 ۹۵باوجود مخالفتهاي عدهاي از كارشناسان،
هيركان (پلنگ ماده) با حضور معصومه ابتكار،
رئيس سازمان حفاظت محيطزيست وقت كشور،
در پارك ملي گلستان رهاسازي شد .رهاسازي كه
پس از  ۳۵روز به مرگ هيركان در دره «آلمه»
در پارك ملي گلستان ختم شد؛ اما اعالم اين
خبر تا خردادماه سال گذشته رسانهاي نشد .در
نهايت پس از  ۹ماه از رهاسازي ،در حاليكه يك
هفته قبل مرگ هيركان توسط يكي از معاونان
اداره كل محيط زيست استان تكذيب شده بود،
مديركل وقت حفاظت محيط زيست گلستان در
نشست خبري از مرگ اين ماده پلنگ خبر داد و با
علمي خواندن رهاسازي هيركان اعالم كرد عدهاي
چشم طمع به وركان دارند .سرنوشت هيركان،
تصميمگيري براي ادامه زندگي وركان را كمي
سخت كرد تا جاييكه نشست تخصصي براي
تصميمگيري براي محل زندگي وركان در سازمان
حفاظت محيط زيست تشكيل شد و اكثريت
اعضاء به انتقال وركان به پارك طبيعت باراجين
قزوين رأي دادند و درنهايت اين پلنگ نر سهساله
 ۲۹بهمنماه  ۹۶از گلستان به قزوين منتقل شد
و ساعت  ۴صبح  ۳۰بهمن زندگي جديد خود را
در باراجين آغاز كرد.
حال عمومي وركان بهتر از گذشته است
حاال حدود دو ماه از انتقال وركان از گلستان به
قزوين ميگذرد و مديركل حفاظت محيط زيست
گلستان از وضعيت اين پلنگ گزارش ميدهد و
ميگويد :هماكنون حال عمومي وركان خيلي عالي
و بهتر از گذشته است؛ فضاي بسيار خوبي (حدود
 ۶۰۰متر) در اختيار دارد و مدير پارك طبيعت
باراجين هم بيان كرده چهار هزار و  ۵۰۰مترمربع
به فضاي موجود اضافه ميكنم و تالش دارم بتوانم
پلنگ مادهاي تأمين كنم تا شرايط توليد مثل مهيا
شود و از وركان توله بگيريم .امير عبدوس بيان
ميكند :شرايط زندگي وركان در باراجين خيلي
عالي است و از اين اتفاق هم سازمان حفاظت
محيط زيست و هم گلستان راضي است .وي يادآور
ميشود :وركان از طرف سازمان حفاظت محيط
زيست و با مجوز صادره از سازمان كه گونههاي
حيات وحش كشور را مديريت ميكند ،بهصورت
اماني به باراجين سپرده شده و هر زماني سازمان
ميتواند دوباره ،درباره وركان و محل توليدمثل او
تصميم ديگري بگيرد .مديركل حفاظت محيط
زيست گلستان با تأكيد بر اينكه هيچ جايي
براي توليد مثل وركان بهتر از باراجين نيست،
بهداليل اين موضوع اشاره كرده و ادامه ميدهد:
با توجه به اينكه اص ً
ال امكان رهاسازي وركان در
طبيعت وجود ندارد و هيچ نقطه از باغ وحش و
مركز نگهداري در كشور امكانات پارك طبيعت
باراجين را براي وركان يا پلنگ ديگري فراهم
نكرده ،باراجين بهترين محل زندگي براي وركان
است.هرچندمديركلحفاظتمحيطزيستاعالم
ميكند فضاي بسيار خوبي در باراجين در اختيار
اين پلنگ نر است و هم سازمان حفاظت محيط
زيست و هم گلستان از انتقال وركان به قزوين
راضي هستند؛ اما يك كارشناس حيات وحش
كه كام ً
ال با نظر عبدوس مخالف است و ميگويد:
كساني كه وركان را به باراجين بردهاند خودشان
بعد از مدتي كوتاه ابراز پشيماني ميكنند كه چرا
اين انتقال انجام شده است .امير صيادشيرازي بيان
ميكند :هرچند در باراجين فضاي بزرگتري در
اختيار وركان است؛ اما شرايطي مخصوص و در
شأن حيات وحش ندارد؛ شبيه يك حياط خانه

خيلي بزرگ است و به يك سيرك تبديل شده و
همه حيوانات آن دستي هستند.
وركان هم به گربه دستي تبديل ميشود
وي ادامه ميدهد :در پارك باراجين يك ببر با يك
سگ هاسپي زندگي ميكند ،خرسهايي كه قب ً
ال از
گلستان به آنجا منتقل شدهاند با رئيس مجموعه
كشتي ميگيرند و مدير مجموعه دستش را داخل
دهان آنها ميكند؛ فضاي عجيبي است و كاركنان
محيط زيست هم كه فضاي باراجين را ديدهاند
حس خوبي نداشتند و معتقدند وركان هم بعد از
مدتي به گربه دستي تبديل ميشود .مسئول مركز
درمانيـ تحقيقاتي ُفك خزر در ايران «لني هارت»،
ميافزايد :سال گذشته وقتي شنيديم قرار است
وركان به باغ وحش منتقل شود ،در سفري كه با
خانم لني هارت به روسيه داشتيم (براي فك خزر)
در شهر «سوچي» روسيه از يك مركز نگهداري و
بازتواني گربهسانان كه در سطح جهاني هم مطرح
است درباره انتقال وركان به آنجا صحبت كرديم
و آنها اعالم آمادگي كردند .هيچ جايي براي توليد
مثل وركان بهتر از باراجين نيست؛ چراكه اص ً
ال
امكان رهاسازي وركان در طبيعت وجود ندارد .وي
تصريح ميكند :پيش از آنكه جدي با اين مركز
صحبت كنيم با مسئوالن اداره كل حفاظت محيط
زيست گلستان صحبت كرديم كه چنين شرايطي
وجود دارد و حتي قراردادي هم تنظيم شد و
قرار بود من مستقيماً با سوچي در ارتباط باشم.
وي با يادآوري اينكه آن زمان آقاي خيرآبادي،
مسئول حيات وحش گلستان بود و با ايشان
پيشنويس قرارداد تنظيم شد ،اضافه ميكند :در
اين پيشنويس قرارداد ،قيد شده بود اين مركز
نگهداري بايد تالش كند وركان براي بازگشت
دوباره به طبيعت آموزش ببيند؛ هرچند آنها اعالم
كردند تاكنون به پلنگ سهساله آموزش ندادهاند و
اين تجربه جديدي است .تالش اول اين بود و اگر
نشد وركان آنجا ميماند و هم براي ازدياد نسل
از آن استفاده ميشد و هم گروههاي شش تا ۱۰
نفره ايراني براي آموزش نحوه نگهداري و بازتواني
اين موجودات به روسيه ميروند .صيادشيرازي
ميگويد :از طرف ديگر قرار بود روسها هم به ايران
بيايند و مناطقي را كه ايران ميتواند بهعنوان محل
استاندارد براي نگهداري و بازتواني گربهسانان در
آينده استفاده كند ،را بازديد كنند؛ همه اينها در
قبال تحويل دادن وركان به مركز سوچي بهطور
رايگان انجام ميشد.
محيط زيست كشور براي انتقال وركان
به روسيه اعالم آمادگي كرد
وي يادآور ميشود :حتي آقاي ظهرابي ،معاون
محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان
حفاظت محيط زيست كشور ،به روسيه سفر كرد
و با گروه سوچي مالقات داشت و از طرف سازمان
حفاظت محيط زيست براي انتقال وركان به روسيه
اعالم آمادگي كرد و حتي به گلستان نامه زدند
كه براي انتقال وركان اقدام كنند .مسئول مركز
درمانيـ تحقيقاتي ُفك خزر در ايران «لني هارت»
ادامه ميدهد :داستان نامهنگاري و كاغذبازيها
طوالني شد و من هرچند روز يكبار از سوچي نامه
دريافت ميكردم كه انتقال چه شد و كار به كجا
رسيد؛امامتأسفانههرباركهپيگيريكردميااتفاقي

نيفتادهبوديااينكهافرادمسئولدرگلستانمنتظر
دستور سازمان بودند .وي ميگويد :به نظر من ترس
از اينكه وركان به كشور ديگري منتقل بشود و اين
انتقال منتقداني داشته باشد مانع شد و كسي پا
پيش نگذاشت و پاسخ نامه سوچي داده نشد و در
نهايت شنيدم كه وركان به باغ وحش شيراز منتقل
ميشود و بعد از يك مدت كه اين موضوع مسكوت
ماند ،ناگهاني از دوستان شنيدم كه وركان به پارك
قزوين ميرود .اما برخالف گفتههاي صيادشيرازي،
مديركل حفاظت محيط زيست گلستان ،موضوع
انتقال وركان به پارك باراجين را اتفاقي نميداند
و ميگويد :وركان بيش از سه سال در يك قفس
 ۲۰متري زندگي كرد و هم در شش ماه زمان
مسئوليت من و هم در زمان مديريت آقايان كريمي
و مهاجر تغذيه خوبي از هيركان (پلنگ ماده) و هم
وركان بهعمل آمد و از نظر تغذيه ،بهداشت و نظافت
در وضعيت بسيار خوبي بودند.

وركان
گمانهزني براي رهاسازي
در طبيعت با شكست مواجه شد
امير عبدوس با تأكيد بر اينكه نظارت دامپزشكي
خوبي روي پلنگها صورت گرفته بود و آنها در
سالمت كامل بودند ،اظهار ميكند :با اين شرايط
كه به لحاظ مكان نگهداري فضاي كافي در اختيار
وركان نبود و بعد از آنكه هيركان به آن سرنوشت
دچار شد گمانهزني براي اينكه وركان بتواند در
طبيعت زندگي كند با شكست مواجه شد .وي بيان
ميكند :به هرحال پلنگي كه از بدو تولد در اسارت
بوده و آموزشهاي الزم براي زندگي در طبيعت
را از مادرش نياموخته و شكار كردن و قلمرو
تشكيل دادن را ياد نگرفته و بلد نيست با گونه
رغيب در زيستگاه چگونه بايد رفتار كند ،نميتواند
در طبيعت زندگي كند بههمين دليل تالش
كرديم وركان را به محلي منتقل كنيم كه شرايط
زندگي بهتري داشته باشد .وی ميافزايد :گزينه
اول «لمسكنده» مازندران و قفسي كه قب ً
ال براي
نگهداري ببر در ميانكاله ايجاد شده ،بود؛ اما بهدليل
اينكه مسير بسيار دوري داشت و امكان نظارت،
سركشي و غذادهي وجود نداشت و ادارات حفاظت
محيط زيست استانها وارد تصديگري حيوان در
اسارت نميشوند و اعتباري براي اين موضوع وجود
ندارد اگر ما وركان را به مازندران منتقل ميكرديم
مرتباً بايد از گرگان در رفت و آمد بوديم .عبدوس
ادامه ميدهد :عم ً
ال انتقال به مازندران منتفي بود
تا اينكه دو بخش خصوصي براي نگهداري وركان
اعالم آمادگي كردند؛ يكي باغ وحش شيراز بود
كه يك پلنگ ماده موجود دارد و اعالم آمادگي
كرده بود يك فضاي  ۵۰۰متر مربعي براي وركان
ايجاد ميكند؛ اما مدت طوالني منتظر مانديم و اين
فضا آماده نشد و به تأييد سازمان حفاظت محيط
زيست نرسيد و گزينه سوم پارك طبيعت باراجين
بود كه فضاي  ۶۰۰متري براي وركان آماده كرد.
درخواست رسمي
براي انتقال ورکان به روسيه نداشتيم
وي به موضوع انتقال وركان به روسيه هم اشاره
ميكند و ميگويد :يك ايميل ارسال شد؛ اما
درخواست رسمي براي انتقال وركان نبود .اگر قرار
است يك گونه حيات وحش منتقل شود بايد از
مبادي رسمي (وزارت خارجه و سازمان حفاظت

محيط زيست) اين مهم انجام ميشد؛ بههمين
دليل سازمان حفاظت محيط زيست پاسخ اين
ايميل را به اين شكل داد كه درخواست خود را
از مبادي رسمي ارسال كنيد .وي اضافه ميكند:
درخواست مجددي به اين شكل آمد كه بياييم و
وركان را ببينيم و ما هم اعالم آمادگي كرديم اما
سه ماه صبر كرديم و نيامدند و ديديم بيشتر از
اين نميتوان وركان را معطل در يك قفس ۲۰
متري نگهداريم تا اين پروژه در روسيه به تصويب
برسد يا آنها بتوانند بيايند و وركان را ببينند؛ چون
اين پروسه طوالني شد درخواست كرديم وركان
را از قفس  ۲۰متري نجات دهند و در نهايت اين
پلنگ نر براي زندگي بهتر و زيست در محيط
طبيعي به اكو پارك طبيعت باراجين منتقل شد.
هرچند امير عبدوس تأكيد دارد وركان هم مانند
خواهرش هيركان تمام عمر خود را در قفس
گذرانده و از آموختن مهارتها در طبيعت بيبهره
است و شانس كمي براي زنده ماندن در طبيعت
دارد؛ اما امير صيادشيرازي معتقد است هيركان
كه در طبيعت رها شد و به مرگ رسيد خيلي
خوشبختتر از وركان بود كه در چنين شرايطي
زندگي ميكند .مسئول مركز درمانيـ تحقيقاتي
ُفك خزر در ايران «لني هارت» ميگويد :درست
است كه باراجين از لحاظ وسعت و بزرگي از همه
گزينهها بهتر بود؛ اما مسأله اينجاست كه شايد فضا
خوب و عالي باشد؛ اما نحوه برخورد با حيواناتي كه
وارد باراجين ميشوند اص ً
ال درست نيست و ديگر
اميدي به بازگشت اين حيوانات به طبيعت وجود
ندارد .وي ادامه ميدهد :هرچند باراجين را بهعنوان
پارك طبيعت يا اكو پارك معرفي ميكنند كه براي
تيمار ،بازتواني و بازپروري حيات وحش است؛ اما
اين طرز برخورد با حيوانات اصولي و درست نيست.
صياد شيرازي اظهار ميكند :نميگويم اتفاق
ظالمانهاي در باراجين ميافتد آنچه در ظاهر انجام
ميشود برخورد صميمي و دوستانه است و اين
برخورد انسان با حيوان ،آن را به يك حيوان خانگي
تبديل ميكند و باعث ميشود ظلمي غيرمستقيم
به حيوان وارد شود.
وركان بايد در طبيعت رها شود
وي با تأكيد بر اينكه حيوانات نيازي به احساسات
انساني ندارند و نياز دارند خوي وحشي در
وجودشان بماند ،اضافه ميكند :حيوانات متعلق
به طبيعت هستند و بايد در نخستين فرصت به
طبيعت برگردانده شوند؛ به نظر من اگر حيوان قرار
است سرنوشتي شبيه باغ وحش در انتظارش باشد
بهتر است نباشد .وي تصريح ميكند :شرايطي
كه من در باراجين ديدم مشخص است نگرش
آنها نسبت به حيوانات وحشي متفاوت است
و من احساس نگراني دارم؛ زيرا معتقدم هيركان
كه در طبيعت رها شد و سرنوشتش به مرگ
منجر شد خيلي خوشبختتر از وركان بود كه در
چنين شرايطي نگهداري ميشود .مسئول مركز
درمانيـ تحقيقاتي ُفك خزر در ايران «لنيهارت»
خاطرنشان ميكند :اگر كمي خودخواهي را كنار
بگذاريم و واقعيتر و به دور از احساسات غلط خود
به قضيه نگاه كنيم بايد وركان در طبيعت رها شود
و خودخواهي است اگر بخواهيم براي آموزش يا به
هر علت ديگري ،هيركان يا حيوان ديگري را در
ميلههايقفسنگهداريكنيم.

نگراني سازمان محيطزيست از توسعه شتابزده در سواحل مكران
با توجه به گذشت دو سال از تشكيل
كارگروه توسعه سواحل ُمكران بررسي ابعاد
محيطزيستي اين طرح اقتصادي گسترده
موضوع مهمي است .معاون محيطزيست
دريايي سازمان حفاظت محيطزيست از آغاز
فاز دوم مطالعات طرح توسعه مكران خبر داد
و نسبت به شروع زودهنگام پروژههاي اقتصادي
در اين منطقه ابراز نگراني كرد .به گزارش
«سبزینه» بهنقل از ایسنا ،پروين فرشچي با
بيان اينكه سازمان حفاظت محيطزيست يكي
از اعضاي فعال كارگروه توسعه مكران است و
در همه جلسات و تصميمگيريهاي مربوط
به اين طرح شركت ميكند ،درباره پيشرفت
امور محيطزيستي طرح توسعه مكران اظهار
كرد :در سال  ۹۶پهنهبندي فضايي از سوي
سازمان حفاظت محيطزيست براي مكران
انجام شد كه توان اكولوژيك منطقه را مطالعه
و مناطق حساس و اكوسيستمهاي شكننده در
آب و خشكي و محل استقرار صنايع را مشخص
كرد؛ بهعبارت سادهتر پهنهبندي فضايي انجام
شده شامل نوعي زونبندي (منطقهبندي)
است كه كاربريهاي متفاوت هر نقطه را اعم از
گردشگري ،صنعت و ...معين ميكند .وي افزود:
در كنار پهنهبندي فضايي كه سازمان حفاظت
محيطزيست انجام داده ،مطالعات ديگري
هم از سوي وزارت راه و شهرسازي و سازمان
منطقه آزاد انجام شده است؛ بنابراين معاونت

محيطزيست دريايي بر اين موضوع تأكيد
دارد كه مطالعات انجام شده بين بخشهاي
مختلف تجميع و در نهايت تكميل شود تا
جانمايي شهركهاي صنعتي و جزئيات طرحها
مشخص شود .معاون محيطزيست دريايي
سازمان حفاظت محيطزيست با بيان اينكه
در همين زمينه كارگروه توسعه مكران فاز دوم
مطالعات را تصويب كرده است ،گفت :قرار شده
از طريق پروژه مطالعاتي جديد ،مشخص شود
كه با توجه به شرايط زيستمحيطي و شرايط
اقليمي و توسعهاي چه نوع صنايعي براي اين
منطقه انتخاب شود؛ منطقهاي كه خشك
است و تغييرات اقليم در آن بسيار اثرگذار و
شورهزارها در حال افزايش است و گرد و غبار
دارد .بايد بدانيم چه نوع صنايعي از لحاظ ملي،

زيستمحيطي و اجتماعي براي اين منطقه
مناسبوازلحاظاقتصاديمقرونبهصرفهاست.
فرشچي با تأكيد بر اينكه فاز دوم مطالعات ،نوع
صنعت و ميزان توليد مجاز صنعت را با توجه به
توان اكولوژيك منطقه مشخص ميكند ،اظهار
كرد :منتظر دريافت اعتبارات فاز دوم هستيم و
اگر اعتبارات مورد نياز كه يكميليارد و ۷۰۰
ميليون تومان است در ارديبهشت ماه تخصيص
يابد انجام مطالعات فاز دوم با جزئيات كامل
شش تا  ۹ماه طول ميكشد.
قبلازپايانمطالعاتمحيطزيستي
توسعه مكران را شروع نكنند
وي با اشاره به اينكه در فاز دوم مطالعات
مكران ۱۹ ،پروژه متفاوت در كنار هم مطالعه

ميشوند نسبت به شتابزدگي در اجراي امور
توسعهاي مكران ابراز نگراني كرد و گفت :نگرانم
قبل از پايان مطالعات فاز دوم ،توسعه مكران
را شروع كنند البته فاز دوم بايد در سال ۹۶
انجام ميشد؛ ولي بهدليل تعلل در تخصيص
اعتبارات ،اين مطالعات به سال  ۹۷موكول شد.
معاون محيطزيست دريايي سازمان حفاظت
محيطزيست با اشاره به پيشبيني استقرار ۲۱
صنعت در منطقه مكران درباره شتابزدگي
در شروع ساخت و سازها در اين منطقه هشدار
داد و گفت :بديهي است كه رونق اقتصادي و
اشتغالزايي در مكران واجب است و به لحاظ
امنيتي توسعه اين منطقه بايد مورد توجه قرار
گيرد؛ اما شتابزدگي برخي در انجام توسعه ما
را نگران ميكند .اين همه سال استان سيستان
و بلوچستان ناديده گرفته شده و حاال كه قرار
است به توسعه آن توجه شود؛ بهتر است تا قبل
از پايان مطالعات هيچ طرحي انجام نشودُ .مكران
در جنوب شرقي ايران و جنوب غربي پاكستان
است كه در طول خليج عمان از راسالكوه در
غرب جاسك تا الس بال در جنوب غربي ايالت
بلوچستان پاكستان گسترده است .يكي از
مهمترين قابليتهاي اين منطقه ،مجاورت آن
با آبهاي آزاد بينالمللي در سراسر مرز جنوبي،
همسايگي مستقيم با كشورهاي پاكستان و
افغانستان و بهطور غيرمستقيم با كشورهاي
آسياي مركزي است.

خبر

بهارتاالبها
در سايه اجراي برنامههاي حفاظتي

حفاظت از اكوسيستمهاي طبيعي مانند تاالبها در كشور خشك
و نيمهخشكي مانند ايران ،از درجه اهميت بسيار بااليي برخوردار
است .توجهي كه اكنون سازمان حفاظت محيط زيست در قالب
برنامهاي  100روزه در بهار سال  1397سرعت و جديت بيشتري
به آن بخشيده است .به گزارش «سبزینه» بهنقل از ايرنا ،تاالبها
يكي از زيباترين ،بينظيرترين و كاربرديترين زيستبومها در
طبيعت هستند؛ در گذشته تصور غلطي از تاالبها در ميان
عموم مردم وجود داشت و از آن بهعنوان باتالق ياد ميكردند ،با
اين گمان كه اگر در آن پاگذاري زنده بيرون نخواهي آمد .اما به
تدريج با وقوف به كاربردهاي زياد تاالبها در زمينههاي مختلف
اقتصادي ،اجتماعي و زيستمحيطي و برجسته شدن اهميت اين
زيستبومها ،در سال  1971ميالدي كشورهاي مختلف در شهر
رامسر ايران گردهم آمدند و كنوانسيون مربوط به تاالبهاي مهم
بينالمللي ،بهويژه تاالبهاي زيستگاه پرندگان آبزي با امضاي
 18كشور شكل گرفت كه يكي از قديميترين معاهدههاي
زيستمحيطي جهان است .با توجه به اهميت موضوع و پررنگ
شدن ارزش و اهميت حفاظت از تاالبها ،اكنون  169كشور جهان
عضو اين پيمان هستند و تالش ميكنند تا از تاالبها حفاظت
كنند .در اين ميان و با وجودي كه كشورمان در طول  47سال
گذشته در زمينه حفاظت از تاالبها پيشرو بوده است ،شواهد
اميدواركنندهاي در زمينه وضعيت اين اكوسيستمهاي طبيعي
وجود ندارد و به گفته حميد ظهرابي ،معاون محيط زيست طبيعي
و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست 28 ،تاالب در كشور
آسيب جدي ديدهاند و بررسيها نشان ميدهد بين  40تا 90
درصد اين تعداد ،به منشأ گرد و غبار در كشور تبديل شدهاند .در
واقع  250تاالب در كشور شناسايي شده است كه از اين تعداد
 105تاالب بهطور دقيق مورد مطالعه قرار گرفتهاند و مشخص
شده است كه  28تاالب آسيب جدي ديدهاند .چند سال بعد از
كنوانسيون رامسر ،فهرست سرخ مونترو شكل گرفت .تاالبهايي
كه در خطر خشك شدن قرار دارند در اين فهرست ثبت ميشوند
كه اكنون شش تاالب ايران ازجمله انزلي ،هامون ،نيريز و كمجان،
شورگل ،يادگارلو و درگه سنگي در اين فهرست ثبت شدهاند .حيات
تاالبها بيشتر تحتتأثير رژيمهاي بارندگي است و در چند سال
اخير بهعلت كاهش بارندگيها ،خشكساليهاي مداوم ،مديريت
نادرست منابع آب و تأمين نشدن حقابه محيط زيستي تاالبها،
شاهد نابودي و تبديل شدن آنها به منشأ گرد و غبار هستيم.
با اين همه ،حساسيت در برابر وضعيت تاالبها و ضرورت توجه
به آنها در ميان مسئوالن و مردم گسترش يافته و ارزشمندي
قابل توجه اين زيستبومها كه در تعريف به محيطهايي ميان
خشكي و آب گفته ميشوند ،كليت يافته است .در واقع همگان
ميدانند تاالبها همان مكانهايي هستند كه مانع نفوذ گرد و
غبار ميشوند ،بهعبارتي ميتوان از آنها بهعنوان تصفيهخانههاي
طبيعي آب و هوا ياد كرد .يكي از بارزترين نمونهها در زمينه
پيامدهاي خشك شدن تاالبها ،وضعيت هوا و بروز پديده گرد و
غبار در خوزستان است كه سال  1395با بروز توفان گرد و غبار با
سرعت  60متر بر ثانيه و آلودگي  66برابر حد مجاز ،شرايط بحراني
براي اين استان رقم خورد و  11شهر را فلج كرد .بعد از اين واقعه،
هيئت دولت طرح كوتاهمدت و بلندمدت تثبيت كانونهاي گرد
و غبار در خوزستان را تصويب كرد كه نشان از اهميت موضوع
دارد .از سوي ديگر سازمان حفاظت محيط زيست بهعنوان متولي
حفاظت از تاالبها ،اليحه حفاظت از اين زيستبومها را تهيه و به
مجلس ارسال كرد كه تصويب و به دستگاهها ابالغ شد و دستگاهها
براساس اين قانون داراي پشتوانه اعتبارات ملي براي حفاظت از
تاالبها شدند ،همچنين سازمان محيط زيست مكلف شد حقابه
تاالبها را تعيين و وزارت نيرو آن را تأمين كند .همچنين اجراي
اقدامات فرهنگي با هدف باالتر بردن حساسيت جوامع مختلف
نسبت به حفاظت از تاالبها نيز در دستوركار سازمان محيط
زيست قرار گرفت و بر اين اساس معاونت آموزش و پژوهش اين
سازمان با تعيين موضوعات مختلف در فصول سال باعنوان برنامه
 100روزه ،تاالب را بهعنوان موضوع فصل بهار پيشنهاد داد .بر اين
اساس ،ژيال آقايي ،مديركل دفتر مشاركتهاي مردمي سازمان
حفاظت محيط زيست ،گفت :معاونت آموزش و پژوهش سازمان
محيط زيست برنامههاي  100روزهاي را دنبال ميكند كه بر
اساس آن هر  100روز به يك موضوع محيط زيستي اختصاص
مييابد .وي با بيان اينكه براي اين برنامه موضوعي متناسب با
هر فصل انتخاب ميشود ،اظهار كرد :در واقع موضوعي كه در آن
فصل ميتواند توجه بيشتري را جلب و حساسيت بيشتري ايجاد
كند ،انتخاب خواهد شد .آقايي ادامه داد :بر اين اساس براي فصل
بهار موضوع تاالب ،تابستان آب ،پاييز انرژي و زمستان آلودگي هوا
پيشنهاد شده است .مديركل دفتر مشاركتهاي مردمي سازمان
حفاظت محيط زيست تأكيد كرد :با توجه به اهميت و نقش
تاالبها در اكوسيستم و اقتصاد و همچنين شرايط نامساعد بخش
زيادي از تاالبهاي كشور ،اين موضوع براي فصل بهار پيشنهاد شد
تا بتوان با ايجاد حساسيت بيشتر ميان مردم و مسئوالن نسبت به
حفاظت از آنها تالش بيشتري را در پيش گرفت .وي تأكيد كرد:
تاالبها در روند زندگي انسانها نقش بهسزايي دارند كه مهمترين
آنها ازجمله تلطيف هوا و ممانعت از بروز ريزگردها است؛ بنابراين
با توجه به اهميت موضوع ،تاالب موضوع برنامه  100روزه سازمان
پيشنهاد شد كه در اين مسير از تمام ظرفيتهاي سمنها ،فعاالن
محيط زيست و مردم استفاده خواهيم كرد.
تأثير اقدامات فرهنگي در حفاظت از محيط زيست
مديركل دفتر مشاركتهاي مردمي سازمان حفاظت محيط
زيست همچنين با اشاره به برنامه  100روزه با موضوع پسماند در
اواخر سال گذشته ،تدابير فرهنگي را در زمينه جلبتوجه عمومي
به مسائل محيط زيستي موثر دانست و گفت :برنامه ياد شده اول
ديماه  1396با طرح «بيزباله» آغاز شد و تا پايان  13فروردينماه
 1397ادامه يافت كه بنا به گزارشهاي دريافتي و اعالم
دستگاههاي مختلف مورد استقبال خوبي قرار گرفت .وي افزود:
با توجه به اهميت موضوع پسماند و برنامه كاهش آن در كشور ،در
ادامه طرح بيزباله ،چالش بيزباله با هدف ايجاد حساسيت بيشتر
و ارتقاي آگاهي و همدلي مردم براي كاهش زبالههاي محيطي
طراحي و معرفي شد .آقايي گفت :حدود يكماه و نيم از اين
چالش گذشت که استقبال بسيار خوبي را شاهد بوديم؛ بهطوري
كه در سطح وزيران ،نمايندگان مجلس ،معاونان رئيسجمهور،
هنرمندان ،ورزشكاران و عامه مردم از صنوف و اقشار مختلف در
اين چالش شركت كردند .وي اظهار كرد :بنا به اعالم دستگاههاي
مختلف چالش بيزباله توانست در اين محدوده زماني حساسيت
قابل توجهي را ايجاد كند هرچند در اين زمينه راه طوالني در پيش
داريم و اين چالش نيز همچنان در بخش مردمي ادامه خواهد
يافت؛ اما توانستيم بازخورد خوبي بگيريم .آقايي گفت :كشور با
معضالت زيستمحيطي زيادي ازجمله آلودگي هوا ،آب ،تاالب،
پسماند ،خاك و فرسايش زمين مواجه است؛ اگر بخواهيم به تمام
آنها با هم بپردازيم در واقع كاري از پيش نخواهيم برد؛ از اين رو
تصميم بر اين شد تا برنامههاي كوتاهمدت در قالب  100روزه
با يك موضوع محوري پيش ببريم .مديركل دفتر مشاركتهاي
مردمي سازمان حفاظت محيط زيست تأكيد كرد :موضوع محور
بودن برنامهها با هدف ارتقاي فرهنگ حفاظت از محيط زيست،
جلب مشاركتهاي مردمي و ايجاد حساسيت بيشتر در جامعه
براي حفظ محيط زيست تعيين شده است و در اين راه از تمام
ظرفيتها ازجمله سمنها ،فعاالن و عالقهمندان نيز استفاده
خواهيم كرد .وي گفت :البته زمانيكه دوره يك برنامه  100روزه
به پايان ميرسد ،به اين معنا نيست كه آن موضوع به فراموشي
سپرده ميشود؛ بلكه بهويژه در بخش مردمي ادامه خواهد يافت.

