محیط زیست ،میراث و گردشگری
اخبـــار

راز مرگ دلفینها در تهران چیست؟

مدیرکل دفتر حیاتوحش س��ازمان حفاظت محیطزیس��ت گفت :هنگام
کالبدشکافی دلفین حضور نداشتی م و به همین دلیل نمیتوانیم درباره علت
مرگ دلفین اظهارنظری کنیم.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،شهابالدین منتظمی
درخصوص آخرین وضعیت علت مرگ دلفین در دلفیناریوم برج میالد اظهار
کرد :مرکز دلفیناریوم برج میالد با کمک دامپزشک آزمایشهایی انجام داد.
وی ب��ا بیان اینکه نظ��ارت و پایش تمام مراکز تفریح��ی برعهده ادارهکل
محیطزیست استانهاس��ت ،افزود :زمانی که مرکزی اقدامات و آزمایشها
را انجام میدهد ،مراکز دیگر آن را بررسی نمیکنند.
منتظمی با تأکید بر اینکه مرک��ز دلفیناریوم در ارائه گزارش مرگ دلفین
کمکاری کرده اس��ت ،گفت :متأسفانه مرکز دلفیناریوم گزارشی از ارزیابی،
بیماری و نمونهبرداریهای مرگ دلفین را بهموقع به استان ارائه نداده است
و پس از چند روز با پایشها از موضوع مرگ دلفین باخبر شدیم.
وی با اش��اره به اینکه س��ازمان محیطزیست در زمان کالبدشکافی دلفین
حضور نداشته است ،به همین دلیل نمیتوانیم درخصوص علت مرگ دلفین
اظهارنظری کنیم ،بیان کرد :نمونهبرداری و پاتولوژی از دلفین را آزمایشگاه
بخش خصوصی انجام داده است ،اما براساس این دادهها و گزارش نمیتوان
نظری داد.

یک واحد صنعتی آالینده در آرادان
تعطیلشد

رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان آرادان گفت :یک واحد تولید
سولفات سدیم در ناحیه صنعتی سیدآباد این شهرستان بهدلیل آالیندگی
تعطیل شد.
بهگزارش «س��بزینه» بهنقل از ایرنا ،جواد شاهحس��ینی اظهار داش��ت :در
پی کنترل و پایش ش��بانهروزی ماههای اخیر کارشناسان محیطزیست از
واحدهای صنعتی مس��تقر در آرادان ،واحد صنعتی تولید س��ولفات سدیم
بهعنوان واحد آالینده شناس��ایی و به این واحد اخطار رفع آالیندگی داده
ش��د .وی ادامه داد :واحد آالینده تولید س��ولفات س��دیم در ناحیه صنعتی
س��یدآباد با وجود اخطاریههای زیس��تمحیطی صادرشده و اعطای مهلت
زمانی مناس��ب برای رفع نواقص و مهار کامل آالیندهها همچنان به فعالیت
توأم با آلودگی خود ادامه داد که به تطیلی واحد منجر شد.
شاهحس��ینی بیان کرد :فعالیت این واحد صنعتی بهدلیل نصب نکردن
سیستمهای کنترل آالیندههای هوا با انتشار ذرات و غبار همراه بود که
بهمنظور جلوگیری از هرگونه اثرات سوء ناشی از فعالیت ،در اخطاریهای
از ادام��ه فعالیت آن ممانعت ش��د .رئیس اداره حفاظت محیطزیس��ت
آرادان تصریح کرد :فعالیت واحد تولید س��ولفات س��دیم ضمن آلودگی
هوا ،موجب اعتراض واحدهای صنعتی همجوار و ش��هروندان آرادان نیز
شده بود.
شاهحس��ینی خاطرنشان کرد :به اس��تناد ماده  ۱۲قانون هوای پاک ادامه
فعالیت واحد منوط به خریداری ،نصب و بهکارگیری سیستمهای کنترلی
متناسب با ظرفیت تولید خواهد بود .نیمه نخست امسال  ۴۱واحد صنعتی
استان سمنان بهعنوان صنایع آالینده محیطزیست معرفی شد.
دوم دی امس��ال بهدلیل ش��دت آلودگی هوا  ۳۵واح��د تصفیه دوم روغن،
ریختهگ��ری و ذوب در مناطق غربی اس��تان بهدلی��ل آالیندگی در مدت
محدود تعطیل شده بود.

پارکپردیسانتعطیلشود
سازمانمحیطزیستهمتعطیلمیشود

کارشناس محیطزیس��ت و حیاتوحش به بیان توضیحاتی درباره تعطیل
شدن مرکز بازپروری حیات وحش پارک پردیسان که خالف روح و مفهوم
ت است ،پرداخت.
تأسیس سازمان حفاظت از محیطزیس 
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از میزان ،محمدعلی یکتانیک از وقوع فاجعهای
عظیم در سازمان محیطزیست خبر داد .فاجعهای که اگر تحقق پیدا کند،
باید رسماً و علناً اعالم کرد در کشور ما سازمانی بهنام حفاظت محیطزیست
وجود ندارد .یکتانیک اظهار کرد :پارک پردیس تهران مقر سازمان حفاظت
محیطزیست است ،در این پارک کلینیک تخصصی بازپروری حیاتوحش
وجود دارد و فعالیت این مجموعه بخشی از وظیفه قانونی سازمان حفاظت
محیطزیس��ت برای پاسداشت حیاتوحش کشور است که سازمان باید به
آن متعهد باشد.

پارک پردیسان تهران بهرغم مخالفتهای بسیار
به شهرداری واگذار شد
این کارش��ناس محیطزیست افزود :بعد از ورود عیسی کالنتری به سازمان
حفاظت محیطزیس��ت پارک پردیسان تهران بهرغم مخالفتهای بسیار به
شهرداری واگذار ش��د با توجیه اینکه سازمان حفاظت محیطزیست توان
پرداخت هزینههای این پارک را ندارد؛ مدتی بعد مجددا ً در راستای تصمیم
محدودتر شدن عملکرد سازمان محیطزیست مشخص شده است که ادامه
فعالیت کلینیک بازپروری حیاتوحش پارک پردیس��ان نیز با موانع جدی
مواجه است.
یکتانی��ک در ادامه با بیان اینکه با وجود واگذار کردن پارک پردیس��ان به
ش��هرداری قسمت اداری و کلینیک تخصصی بازپروری حیاتوحش پارک
پردیس��ان در حوزه اختیارات محیطزیس��ت باقی ماند ،افزود :ولی از همان
ابتدا با زمزمه و توجیه اینکه این کلینیک تخصصیتر ش��ود ،میخواستند
این کلینیک را به حالت تعطیل دربیاورند .تا اینکه دو دفتر حیاتوحش و
دفترحفاظت و مدیریت ش��کار و صید با هم ادغام شدند و درواقع یک مدیر
پیدا کردند ،درحالیکه پیش از این دو دفتر مجزا بودند و دو مدیر س��ابق با
این اقدام رفتند.
این کارش��ناس حیاتوحش در توضیح بیشتر گفت :مدیر جدید مصرانه و
مجدانه بهدنبال این است که حیاتوحشی که در این مرکز تیمار شدند یا در
حال تیمار هستند یا آماده رهاسازی در طبیعت هستند ،با توجیه ساماندهی
این کلینیک به باغوحشهای دزفول و ارومیه که جزو بدترین باغوحشهای
کش��ور هستند و وضعیت اس��فناکی دارند منتقل شوند و متعاقباً کلینیک
تخصصی بازپروری حیاتوحش پارک پردیسان را تعطیل کنند.
سازمان محیطزیست باید تعطیل شود
یکتانیک با بیان اینکه بخش��ی دیگر از این حیوانات را نیز قرار است به باغ
پرندگان تهران منتقل کنند ،تأکید کرد :کسانی که این تصمیم را گرفتهاند
ذرهای اطالع��ات و تخص��ص درباره حیاتوحش ندارن��د و افرادی بیگانه با
مفه��وم حیاتوحش و حفاظ��ت و بازپروری هس��تند ،درحالیکه ماهیت
س��ازمان حفاظت محیطزیست و وظیفه این س��ازمان و علت ایجاد آن در
بخش محیط طبیعی حفاظت از حیاتوحش و طبیعت اس��ت و اگر اینها
نمیخواهند این مرکز وجود داشته باشد ،باید سازمان حفاظت محیطزیست
تعطیل شود.
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شهرستان ری ،حیاطخلوت مشکالت زیستمحیطی تهران شده است

آلودگیریحاصلبیتدبیریمسئوالن
سبزینه

علی عبدالخالق

حالوه��وای این روزهای ش��هر تاریخی و کهن
ری ،مثل چند س��ال اخیر اص ًٌ
ال خوب نیس��ت و
دس��تخوش مهمان ناخوانده دیگری اس��ت که
ش��اید او هم برحس��ب اتفاقی مثل بس��یاری از
معضالت کالنشهر تهران در این نقطه جاخوش
کرده است.
وجود صنایع آالین��ده و انتقال برخی از صنوف
مزاحم و مشکالت کالنشهر تهران به شهرستان
ری ای��ن شهرس��تان را به کان��ون آلودگی هوا
و انتش��ار بوی نامطب��وع تبدیل کرده اس��ت و
همی��ن موضوع نفس مردم جن��وب پایتخت را
تنگ میکند.
شهرس��تان ری با جمعیتی حدود یکمیلیون
نف��ر در جنوب اس��تان تهران واقع ش��ده و این
شهرستان با برخورداری از شهرکها و لکههای
صنعتی و صنفی بهعنوان قطب صنعتی در پهنه
جنوبی پایتخت مطرح است.
وجود صنایع آالیندهای مانند کارخانه س��یمان
تهران و پاالیش��گاه ش��هید تندگوی��ان در کنار
مجتمع پردازش پسماندهای کالنشهر تهران
در آرادکوه کهریزک و عبور کامیونهای سنگین
 ۱۷اس��تان جنوبی کشور شهرس��تان ری را به
کانون آلودگی هوا و انتش��ار ب��وی نامطبوع در
استان تهران تبدیل کرده است.
انتش��ار بوی نامطبوع در ش��هر ته��ران یکی از
مشکالت اساس��ی اخیر پایتختنشینان است
که در این میان سالمت ساکنان شهرستان ری
بهعنوان نزدیکترین افراد به کانون اصلی انتشار
بوی نامطبوع و آالینده بیشتر از همه باید مورد
توجه قرار گیرد.
این درحالی است که رئیس اداره سالمت هوای
وزارت بهداش��ت ،درم��ان و آموزش پزش��کی
پیشت��ر به ایرنا گفته بود :منش��أ بوی بد تهران
دف��ن زبال��ه در کهریزک نیس��ت ،بلکه صنایع
گوگردی اس��ت که در زمان پایداری هوا میزان
آالیندگی آنها تشدید میشود.
عباس شاهسونی افزود :بوی بدی که در روزهای
اخیر در تهران احس��اس ش��د ،گازی با منش��أ
ترکیبات گوگردی است که میتواند دیاکسید
گوگ��رد یا ترکیب��ات دیگری از گوگرد باش��د و
نمیتواند به دفن زباله ارتباط داشته باشد.
این مس��ئول ادامه داد :با توجه به نوع بوی بدی
که در هوای تهران احس��اس ش��ده ،مش��خص
ش��ده که جهت آن از جنوب به ش��مال اس��ت.
این بو به صنایعی که گازهای گوگردی منتش��ر
میکنند مرتبط باش��د و احتمال نش��ت گاز از
برخی صنایع جنوب تهران مثالً پاالیشگاه وجود
دارد ،بهخصوص اینکه بویی ش��بیه آن طی دو
سال گذشته در یکی از شهرهای خوزستان که
پاالیشگاه دارد نیز منتشر شده بود.
اس��تاندار تهران نیز روز بیستوششم آذرماه در
جلسه بررسی انتش��ار بوی نامطبوع در مناطق
مختلف ش��هر تهران در جمع خبرنگاران گفته
بود:علت انتش��ار بوی نامطب��وع در پایتخت از
محل دفع زبالههای آرادکوه و کارخانه س��یمان
ری است.
انوش��یروان محسنی بندپی با بیان اینکه نتایج
علمی و کارشناس��ی این معضل که در روزهای
 ۱۱و  ۲۳آذر امس��ال اعالم ش��ده حاکی اس��ت
که س��ه نوع آمونیاک و در تهران متصاعد شده
است ،افزود :کارخانه سیمان تهران از گاز مازوت
استفاده میکرد که مقرر شد سوخت آن تغییر
کند.اس��تاندار تهران ادامه داد :در برخی مواقع
س��ال جهت باد از جنوب به شمال تغییر کرده
و به همین دلیل بویی مشابه گندیدگی تخممرغ
در مناطق مختلف شهر تهران استشمام میشود.
وی تأکید کرد :میزان آالیندگی تمامی صنایعی
که فعالیت آنها به انتشار گاز و بو منجر میشود
تا  ۱۰روز آینده سنجش و گزارش میشود.
محسنی بندپی خاطرنش��ان کرد :فعالیتهای
دامپروری و کش��اورزی در اطراف تهران نیز در
زمانی که هوا پایدار اس��ت ،در انتشار گاز و بوی
نامطبوع بیتأثیر نیست.
م��ردم جنوب پایتخت ،بهخصوص شهرس��تان
ری ،بهدلیل قرارگی��ری در کنار این کانونهای
آالیندگ��ی و بو نامطب��وع که هماکن��ون تمام
کالنش��هر تهران را فرا گرفته است ،از ساکنان
سایر مناطق بیشتر در معرض انواع بیماریهای
ق��رار دارن��د و اگر وضع به همی��ن منوال پیش
رود ،ش��اید در آینده نزدیک ش��اهد خس��ارات
جبرانناپذیری برای مردم این مناطق باشیم.
آلودگی هوا ،حق زندگی سالم را
از مردم شهرستان ری گرفته است
مریم محمدی ،فعال زیس��تمحیطی در ادامه
گفت :آلودگی هوا و مش��کالت زیستمحیطی
که بهدلیل وجود صنایع مختلف در شهرس��تان
ری وجود دارد ،حق زندگی سالم را از مردم این
منطقه گرفته است.
وی با اشاره به اینکه کنترل نشدن آالیندههای
محیطی در ارتقای سالمت انسان و بهبود کیفیت
زندگی نقش اساسی دارد ،افزود :شهرستان ری

رئیس شورای اسالمی شهرستان
ری :بهلطف حمل پسماندهای
تهران به کهریزک شاهد تجمیع
کوه زباله به ارتفاع  ۶۰متر
در  ۱۰۰هکتار از اراضی مرغوب
کشاورزی در آرادکوه هستیم
که بوی نامطبوع و مشکالت
ترافیکی حمل این پسماندها
با سیم تریلرهای شهرداری
گریبان مردم این منطقه
را گرفته است
بهدلیل تبدیل شدن به قطب صنعتی پایتخت و
وجود یکهزار واحد صنعتی بزرگ و کوچک که
هر کدام آالیندگی زیستمحیطی خاص خود را
دارند ،هماکنون یکی از نقاط آلوده استان تهران
محسوب میشود.
این کارشناس محیطزیست ادامه داد :قرارگیری
در مس��یر  ۱۷اس��تان جنوبی و وجود انبارهای
بزرگ کش��ور در شهرس��تان ری ،این منطقه را
محل عبور و مرو گسترده کامیونهای سنگین
کرده اس��ت که همین امر یکی از دلیل افزایش
ذرت معلق در هواست.
محمدی با بیان اینکه شهرس��تان ری بهدلیل
گس��تردگی اراض��ی و قرارگی��ری در جن��وب
پایتخت ،محل جوالن پسماندسوزان و متخلفان
زیس��تمحیطی اس��ت ،عن��وان ک��رد :پدیده
پسماندسوزی ،آتش زدن الستیک کامیونهای
برای اس��تحصال س��یمها فلزی ،تولید زغال در
کورههای سنتی در کنار آلودگی ناشی از دپوی

برجای میگذارد ،بهگونهای که این عوارض حتی
سالها افراد را درگیر خود میکند و در بسیاری
از موارد در طوالنیمدت بروز میکند.
تهران مشکالت زیستمحیطی خود را
به ری تحمیل میکند
رئیس ش��ورای اسالمی شهرس��تان ری نیز در
بررس��ی مش��کالت پس��ماند این شهرستان با
بیان اینکه کالنش��هر تهران تمامی مشکالت
زیستمحیطی خود را بدون هیچگونه تغییری
به شهرس��تان ری تحمیل میکند ،افزود :امروز
ری به حیاطخلوت تجمیع مش��کالت پایتخت
تبدیل شده است.
حس��ن خلیلآبادی افزود :امروز شهرستان ری
بهدلیل قرارگیری در جن��وب پایتخت از وجود
شورای و مدیریت شهری مستقل محروم شده و
همین امر موجب مورد ظلم قرار گرفتن و سرریز
شدن مشکالت کالنشهر تهران به این منطقه
شده است.
وی با اش��اره به اینکه ش��اخص آلودگی هوای
ش��هرری همیش��ه  ۴۰درجه آلودهتر از نواحی
مختلف تهران اس��ت ،عنوان ک��رد :هوای آلوده
ری حاصل بیتدبیری مسئوالن در انتقال صنایع
مزاحم و آالینده ،پس��ماندها و س��ایر معضالت
زیس��تمحیطی کالنشهر تهران به این منطقه
جنوبی پایتخت اس��ت .خلیلآبادی یادآور شد:

ایجاد کورههای غیرمجاز در کهریزک
با حمل پسماندهای درختان کالنشهر تهران
عبادتی ،رئیس اداره محیطزیست شهرستان ری ،یکی از منابع آالینده هوا و کانون بوی نامطبوع
در جنوب تهران را کورههای غیرمجاز زغالگیری در بخش کهریزک عنوان کرد و گفت۱۱۰ :کوره
زغال گیری طی  ۱۰روز گذشته در روستاهای بخش کهریزک تخریب شده است.
عبادتی با بیان اینکه کورههای زغالگیری توسط اتباع بیگانه و بهصورت غیرمجاز و آالینده در
این منطقه ش��کل گرفته و فعال هستند ،افزود :حمل پسماندهای درختان کالنشهر تهران به
کهریزک موجب شده این کورههای غیرمجاز ایجاد شوند.
وی یادآور شد :کورههای زغالگیری با انتشار مستقیم دود و گازهای سمی در روستاها و مناطق
مس��کونی جنوب پایتخت موجب آلودگی هوا در س��طح این منطقه شده است که مقابله با آن
نیازمند کمک س��ایر دس��تگاهها ازجمله اداره جهاد کش��اورزی ،منابع طبیعی و بخشداریها و
دهیاریهاست.

پسماندهای تهران در آرادکوه حق زندگی سالم
را از شهروندان شهرستان ری گرفته است.
وی یادآور ش��د :رودخانههای کن ،سرخهحصار
و ش��ور ک��ه فاض�لاب خ��رد و کالن پایتخت و
واحدهای صنعتی و کشتارگاهی را از سمت شهر
ته��ران به ری میآورد ،موج��ب آلودگی اراضی
کشاورزی و منابع زیرزمینی شده است.
محم��دی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه آالیندههای
زیستمحیطی تنوع ،گس��تردگی و پیچیدگی
خاص��ی دارند ،اب��راز ک��رد :ای��ن آالیندههای
میتوانند هر سه بعد جسمی ،روانی و اجتماعی
س�لامت انس��انها را ب��ا خطر مواجه س��ازند؛
بهطوریکه براساس آمارهای بینالمللی آلودگی
ه��وا و بیماریهای ناش��ی از آن چهارمین رتبه
مرگومیر را اختصاص دادهاند .این کارش��ناس
محیطزیست یادآور شد :آالیندههای موجود در
ه��وا آثار زیانبار متعددی بر جس��م و روح افراد

بهلطف حمل پس��ماندهای تهران به کهریزک
شاهد تجمیع کوه زباله به ارتفاع  ۶۰متر در ۱۰۰
هکت��ار از اراضی مرغوب کش��اورزی در آرادکوه
هس��تیم که بوی نامطبوع و مشکالت ترافیکی
حمل این پسماندها با سیم تریلرهای شهرداری
گریبان مردم این منطقه را گرفته است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه در تمامی کش��ورهای
توس��عهتافته پس��ماندهای هر منطقه در محل
تولید با زبالهسوزهای پیشرفته به انرژی تبدیل
میشوند ،ابراز کرد :امروز باندهای مخوفی پشت
تجارت پسماندهای تهران وجود دارد که اجازه
هرگونه تغییر در مدیریت آن را نمیدهند.
خلیلآبادی یادآور شد :زباله در همه جای دنیا با
عنوان طالی کثیف شناخته میشود و در تهران
نیز ما همین ن��گاه را داریم ،ول��ی انتظار داریم
مسئوالن این امر کار تفکیک و تبدیل زباله را در
مناطقی که تولید میشود ،انجام دهند.

عضو ش��ورای اس�لامی ته��ران ،ری و تجریش
اضافه کرد :ش��یرابههایی که از کوههای پسماند
در آرادکوه ایجاد ش��دهاند ،براس��اس یافتههای
علم��ی  ۴۰۰براب��ر فاضالبه��ای روان موجب
آلودگی محیطزیست میشوند.
واحدهای آالینده شهرستان ری
شبانهروزی پایش میشوند
رئیس اداره محیطزیس��ت شهرس��تان ری در
ادامه این گزارش از تش��دید برخورد با متخلفان
زیستمحیطی طی یک ماه اخیر خبر داد و گفت:
واحدهای آالینده جنوب تهران از ابتدای آذرماه
که شرایط س��کون جوی و تجمیع آالیندههای
آغاز شده است ،شبانهروزی پایش میشوند.
زه��ره عبادتی با اش��اره به اینک��ه  ۲۰۰واحد
آالینده طی یک ماه اخیر پایش زیستمحیطی
شدهاند ،افزود ۲۵:واحد آالینده هوا در شهرستان
ری اخطاریه زیستمحیطی دریافت کردهاند.
وی عن��وان کرد :واحده��ای تولید بت��ن ،قیر،
آس��فالت ،ریختهگری ،آجر نسوز ،گچ و معادن
شن و ماسه که در تولیدات خود از سوختهای
فسیلی استفاده میکنند ،پایش شدهاند.
استفاده از سوخت مازوت
در کارخانه سیمان تهران متوقف شد
رئیس اداره محیطزیست شهرستان ری با اشاره
به اینکه پاالیش��گاه و کارخانه س��یمان تهران
بهدلیل باال بودن م��واد آالینده هوا در خروجی
دودکشهایش��ان بهصورت ویژه و شبانهروزی
پایش قرار میش��وند ،گفت :استفاده از سوخت
مازوت (نفتکوره) بهدلیل ایجاد آلودگی شدید
هوا در کارخانه سیمان تهران متوقف شد.
عبادتی اظهار داشت :استفاده از سوخت مازوت
بهدلیل تولید گاز دیاکسید گوگرد و گاز ترش
ک��ه موجب آلودگی هوا و انتش��ار بوی نامطبوع
میشد ،در کارخانه سیمان تهران متوقف شده
است.وی با بیان اینکه هماکنون کارخانه سیمان
تهران با گاز شهری کار میکند ،خاطرنشان کرد:
اداره گاز طی فصول س��رد سال بهدلیل مصرف
ب��االی خانگ��ی گاز صنایع را قط��ع میکند ،به
همی��ن بس��یاری از صاحبان صنایع بهس��مت
استفاده از س��وخت مازوت (نفتکوره) میروند
که همین امر موجب آلودگی هوا میشود.
عبادتی یادآور شد :اس��تفاده از سوخت مازوت
(نفتکوره) در صنایع استان تهران ممنوع است
و بازرس��ان اداره محیطزیس��ت شهرستان ری
با پایش  ۲۴س��اعته صنایع جن��وب تهران از با
هرگونه تخلف بهشدت برخورد میکنند.
اداره محیطزیست شهرستان ری با هرگونه
پسماندسوزی بهشدت برخورد میکند
عبادتی با اش��اره به اینکه پسماندسوزی یکی
از منابع عم��ده آالیندگ��ی در جنوب پایتخت
است ،تصریح کرد :پسماندسوزان بیشتر مواقع
س��اعتهای پایانی روز و شبها اقدام به این کار
میکنند که درصورت مش��اهده بهشدت با این
افراد برخورد میشود.
وی عنوان کرد :بازرسان اداره محیطزیست طی
یک هفته گذش��ته  ۲۳مورد پسماندس��وزی را
اطفاء و دو نفر را نیز در همین زمینه به دستگاه
قضایی معرفی کردهاند.
عبادتی یادآور شد :پسماندسوزان با حمل مقادیر
زیادی الستیک کامیون ،سیم و کابل برق و سایر
موارد صنعتی به مناطق جنوبی شهرستان ری
اقدام به سوزاندن برای استحصال سیمهای فلزی
و سایر اقالم میکنند که همین امر موجب ایجاد
آلودگی هوا و مه در هوای جنوب شهرستان ری
بهویژه در بخش کهریزک و فشافویه میشود.

مردم سیلزده سیستانوبلوچستان مراقب تمساحها باشند
ادارهکل حفاظت محیطزیست سیستانوبلوچستان در اطالعیهای
اعالم کرد :با توجه به بارندگیهای اخیر و سیالب بهوجودآمده در
جنوب این استان احتمال خروج تمسا ح پوزهکوتاه (گاندو) از برکه
وجود دارد که مردم باید بهشدت مراقب باشند.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایرنا ،در این اطالعیه آمده است :پیرو
بارندگی اخیر و سیالب بهوجودآمده در جنوب سیستانوبلوچستان
و با توجه به سرریزشدن آب رودخانهها و سدها در منطقه و بهتبع
آن س��ردی هوا ،ش��رایط جوی ،اس��ترس و تنش در حیاتوحش
بهویژه تمس��اح پوزهکوتاه احتمال خروج تمساحها از برکه و اسیر
ش��دن در امواج خروش��ان آب و بهتبع آن دور ش��دن از زیستگاه

اصلیشان وجود دارد .خواهشمند است نسبت به تردد در مناطق
سیالبی ،حاشیه رودخانه باهوکالت ،هوتکها ،مردابها و مناطق
حاشیهای که محل تجمع آبهای راکد شده است ،خودداری شود.
الزم به ذکر است مراتب از طریق گشت و کنترلهای شبانهروزی
ی��گان حفاظت ادارهکل حفاظت محیطزیس��ت ک��ه هماینک در
آمادهباش کامل بهسر میبرند نیز پیگیری خواهد شد.
بهمنظور پیش��گیری از وقوع ح��وادث تلخ و حم�لات احتمالی
حیاتوح��ش به هماس��تانیهای عزیز توصیه میش��ود در زمان
مشاهده هرگونه جانور وحشی گرفتار در مناطق انسانی ،مراتب را
به نزدیکترین اداره حفاظت محیطزیست اعالم کنند.
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دالیل نگهداری یوزها در تهران
همچنانمعتبراست

دامپزشک پیشین یوزهای پردیسان معتقد است راهاندازی سایت تازه
تکثیر یوز در اس��تانها و جابهجایی یوزها به آن س��ایت اتالف هزینه
خواهد بود و دالیل انتخاب تهران برای این کار همچنان معتبر است.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از مهر ،ایمان معماریان درباره طرح تکثیر
یوزپلنگ ایرانی در اسارت در استانهای سمنان و یزد گفت :بهصورت
کلی زمانی که تصمیم گرفته شد دلبر از توران و کوشکی از میاندشت
به تهران بیایند ،گزینههای مختلفی وجود داشت که کارشناسان داخلی
و خارجی در جلس��ات مختلف آنها را بررسی کردند و در نهایت میان
تهران ،پارک ملی کویر ،میاندش��ت ،ت��وران ،خجیر و مناطق مختلف
دیگر« ،تهران» بهدالیل بسیار انتخاب شد.
معماریان یادآور ش��د :ازجمله دالیل این بود که وقتی تکثیر در اسارت
مطرح میش��ود ،هر چقدر امکان پایش بیشتر باشد و مراقبت بیشتر
باش��د ،بهتر اس��ت؛ زیرا هر روز باید به حیوان دسترسی داشته باشید.
همچنین امکانات خاص برای اتفاقات اورژانس��ی که ممکن است برای
یوزها بیفتد ،همواره در تهران بیشتر بوده است؛ بنابراین دالیل نهایتاً
تصمیم گرفته شد که این دو یوز به تهران بیایند و گزینه تهران انتخاب
شد .وی تأکید کرد :هنوز همان دالیل پابرجاست و اتفاق تازهای نیفتاده
که تصمیم عوض شود و سایت تکثیر در یکی از زیستگاهها احداث شود.
راهاندازی سایت تازه برای تکثیر باعث میشود نیروی کار اضافهای نیاز
باش��د و از توجه محیطبانان که موظف به حفاظت از زیستگاه هستند،
کم شود؛ برخی بودجهها را برای تکثیر هزینه کنند ،زیستگاه ناامن شود
و مشکالت دیگر بهوجود بیایند .درواقع ،سایت تکثیر مانند باغوحشی
اس��ت که صرفاً ممکن اس��ت بازدیدکننده نداشته باش��د و اینکه در
زیستگاه باشد ،منطقی نیست.
این دامپزشک حیاتوحش درباره شرایط تکثیر نیمهاسارت توضیح داد:
تکثیر نیمهاسارت با تکثیرهای دیگر متفاوت است .تکثیر نیمهاسارت
بهصورت کلی ،کاری است که فقط در افریقای جنوبی انجام شده است،
به این صورت که فنسهایی بسیار بزرگ کشیدهاند و در این فنسهای
بزرگ ،حیوانات رهاسازی میشوند ،بهصورت طبیعی ،شکار میکنند،
طعمهه��ا هم در آنجا بهص��ورت طبیعی تکثیر میش��وند ،همدیگر
را پی��دا و جفتگی��ری میکنند و گونههایی که با ه��م تعارض دارند،
کنترل میشوند .طبیعت آزاد آفریقای جنوبی بهصورت کلی بهشکلی
در حال تمام ش��دن اس��ت؛ حتی پارکهای ملی و بیشتر جاهایی که
حیاتوحش دارند ،کام ً
ال فنسکش��ی شدهاند و تقریباً تمامی مناطق
آزاد به مناطق نیمهاسارت تبدیل شدهاند و بهنوعی یک اسارت بزرگتر
را شکل دادهاند.

وی درباره تکثیر نیمهاس��ارت یوزپلنگ در آفریقای جنوبی اظهار کرد:
این روند در آنجا چند دلیل مش��خص دارد .یکی اینکه آنها چندین
هزار یوز دارند که س��الیانه هزاران فرد آن را از طبیعت آزاد میگیرند و
وارد س��ایتهای تکثیر در نیمه اسارت میکنند .به بیان دیگر ،آنها با
چند مجموعه چندهزار فردی روبهرو هس��تند که قابلیت شارژ مجدد
از طبیعت را دارد.
معماریان افزود :در شرایط نیمهاسارت نسبت به اسارت ،مدیریت روی
افراد ،کنترل بیماریها ،س�لامتی و ش��رایط دیگر بسیار دشوارتر و در
مواردی غیرممکن میشود .یعنی نمیتوان بهراحتی مدیریت درمانی،
مدیریت س�لامتی و کنترل بهداشتی داشت و معرفی آنها و نحوه کار
کردن با آنها بسیار سختتر است .همچنین ریسک سالمتی در نیمه
اس��ارت بسیار بیشتر اس��ت و میزان تلفات براثر این عوامل به نسبت
ش��رایط اسارت باالتر است .در ش��رایط کنونی ایران و وضعیتی که ما
در ایران داریم ،با توجه به اینکه فقط س��ه فرد (دو فرد بس��یار مس��ن
و ی��ک فرد جوان) داریم ،فکر اینک��ه مانند آفریقای جنوبی تکثیر در
نیمهاس��ارت را که در ش��رایط کام ً
ال متفاوت آنجا و بهدالیل مختلف
انجام داده و میدهد در ایران اجرا کنیم ،کار اشتباهی است.
این دامپزشک حیاتوحش در پاسخ به نقدهایی که درباره تغذیه یوزها
ب��ا مرغ هورمونی و ازبینرفتن ت��وان تولیدمثل آنها توضیح داد :اصل
داس��تان چیز دیگری اس��ت .پروژه تکثیر در اسارت یوزهای پردیسان
ت��ا جاییکه پیش رفت ،زیر نظر بهترین متخصصان دنیا انجام ش��د و
طبق آخرین معاینات از دو فرد مس��نتر در سال گذشته توسط همان
متخصص��ان ،کماکان این دو ف��رد بهعنوان افرادی ک��ه هنوز قابلیت
تولیدمثل دارند ،ش��ناخته میش��وند؛ یعنی با اینکه با باال رفتن سن،
شانس کمتر میشود ،اما هنوز قابلیت تولیدمثل را دارند.
معماریان درباره متخصص��ان و فعالیتهای موفق آنها در این زمینه
گفت :یک بخش کار را با  IZWانجام دادیم که بزرگترین نهاد اروپایی
است که برای تکثیر گونههای حیاتوحش در تمامی دنیا کار میکند
و بخ��ش دیگ��ر را با  Geo Lifeکه هر دوی ای��ن نهادها ،رزومه کام ً
ال
مشخص و موفقی دارند و در تکثیر گونههای حیاتوحش موفق هستند
و حداقل درمورد یوزها اینطور است .همچنین در آسیا برای گونههای
در خطر انقراض مثل کرگدن سوماترایی یا کرگدن سفید شمالی (که
بهشدت براثر انقراض است و آخرین فرد نر آن پارسال تلف شد) تالش
کردند .گزارش  IZWدرباره کرگدن سفید شمالی را حتماً دیدهاید که
موفق شدند جنین این کرگدن را تولید کنند و موفقترین نهادهای دنیا
هس��تند که در زمینه تکثیر گونههای حیاتوحش بهویژه گربهسانان
کار میکنند.
وی در ادام��ه گفت :فکر میکردم نس��ل آدمهایی که فکر میکنند به
مرغها هورمون میدهند ،منقرض ش��ده اس��ت .درواقع فقط مرغهای
گوش��تی از نظر ژنتیکی اصالح نژاد ش��دهاند که درنتیجه آن در س��ن
پایینتر به وزن باال میرسند ،ولی برای این کار به هیچ عنوان از هورمون
اس��تفاده نمیش��ود که این هورمون بخواهد برای انسانها و حیوانها
مشکل ایجاد کند .ضمن اینکه در شرایط اسارت ،جیره غذایی کنترل و
مدیریتشده با تنوع خاص در اختیار حیوانات قرار میگیرد .قرار نیست
آن چیزی که در طبیعت میخورند ،مث ً
ال آهوی وحشی به آنها بدهند.
فقط زمانی که هدف رهاس��ازی اس��ت و میخواهند حیوانی را مجددا ً
به طبیعت برگردانند ،ش��کارهای زنده در اختیار آنها قرار میدهند تا
توانایی بازگش��ت به طبیعت را داشته باشند؛ وگرنه در هیچ جای دنیا
چنین اتفاقی در شرایط اسارت نمیافتد.
این دامپزشک حیاتوحش درباره شبهات سقط جنین یوز ماده با تأکید
بر اینکه سقط جنین دلبر را خودم رسماً اعالم کردم ،گفت :زمانی که
دلبر و کوشکی به تهران آمدند ،برنامه زمانبندیشدهای با متخصصان
بینالمللی تنظیم کردیم که مرحله به مرحله چه کارهایی انجام دهیم.
بهدالیل مختلفی مثل تغییر افراد و ارائه نظرات مختلف و ...اجرای برنامه
زمانبندی ششماهه ششساله شد و اجازه داده نشد بخشهایی از کار
در زمان خود انجام ش��ود و درنتیجه زمان از دس��ت رفت و مشکالتی
ایجاد شد .برنامه هم این بود که با توجه به درصد شانسهایی که وجود
دارد ،مرحله اول تکثیر در اسارت بر پایه جفتگیری طبیعی باشد که
با فراهم کردن شش جایگاه مختلف در پردیسان و جابهجا کردن دلبر
و کوش��کی و کنترل کردن  ۲۴س��اعته رفتارهایشان ،این کار را شروع
کردیم .آنها سه یا چهار ماه بعد از آمدن به تهران ،جفتگیری طبیعی
داش��تند ،اما متأس��فانه  ۴۵روز بعد از آن ،عالئمی از سقط جنین مثل
خونریزی و ...در یوزپلنگ ماده مشاهده شد.
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