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فعاالنمحیطزیست
نگران تعطیلی مرکز بازپروری
حیاتوحش پارک پردیسان هستند

گــردشگری

پیشرفت ۶۰درصدیزیرساخت
مجتمعگردشگریسددویرجدهلران

مدی��رکل دفتر ارتباط ب��ا صنعت وزارت علوم از همکاری مش��ترک صنایع و
دانشگاههای کشور برای رفع آالیندگی و حذف جریمه صنایع آالینده خبر داد.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از مهر ،محمدسعید سیف درباره همکاریهای
میان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیطزیست در
سالهای اخیر و خروجی آن توضیح داد و گفت :یکی از مهمترین همکاریها
میان وزارت علوم و سازمان محیطزیست ،انعقاد تفاهمنامه فیمابین معاونت
پژوهش و فناوری وزارت علوم و معاونت محیطزیس��ت انس��انی س��ازمان
حفاظت محیطزیست بوده که محوریت اصلی این تفاهمنامه براساس طرح
مپسا (مدیریت و پایش آالیندگیهای سیستمی) بوده است.
همکاری صنایع و دانشگاهها در مسیر کاهش آالیندگیها
وی اف��زود :هدف اصل��ی از این تفاهمنام��ه ،بهرهگی��ری از ظرفیتهای
دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور و همچنین تمامیزیرساختهای موجود
علم و فناوری برای کاهش یا رفع آالیندگیهای زیستمحیطی بنگاهها و
صنایع آالینده بوده است .خوشبختانه با تالش مشترک صورتگرفته بین
دو طرف در سال  ۹۸زیرساختهای مناسبی برای اجراییسازی تفاهمنامه
صورت پذیرفته اس��ت و تاکنون چندین همکاری مش��ترک میان صنایع
آالینده با دانش��گاههای کشور برای مش��اوره و همکاری در مسیر کاهش
آالیندگیهای زیستمحیطی منعقد شده است.
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم ادامه داد :برای مثال دانش��گاه
صنعتی اصفهان با ش��رکت پاالیش نفت اصفهان تفاهمنامه مش��ترکی را
منعقد کرده اس��ت؛ همچنین یک ش��رکت صنایع خمیر کاغذ با دانشگاه
صنعتی ش��ریف وارد مذاکره و توافق ش��ده اس��ت .دانشگاه اصفهان نیز با
انجمن آجرسفال شهر اصفهان وارد مذاکره شده است.
وی با بیان این مطلب که در مس��یر طرح مپس��ا ،عالوهبر دانشگاه مجری،
دانش��گاه محور نیز بهعنوان نماینده دبیرخانه مشترک مپسا وارد قرارداد
س��ه جانبه بههمراه دانشگاه مجری و صنعت آالیندهمیشود ،خاطرنشان
کرد :دانشگاه محور نقش نظارت ،ارزیابی ،کنترل و مدیریت دانشپروژهها
و مستندسازی درس آموختههای آن را بهعهده دارد.
استقبال صنایع از طرح مپسا
س��یف ادامه داد :در مسیر طرح مپسا همچنین صنایع بسیار دیگری نیز اعالم
آمادگی و عالقهمندی کردهاند که بهدنبال شناسایی ظرفیتهای علم و فناوری
برای کمک به کاهش آالیندگیها هستند؛ همچنین دانشگاهها و پژوهشگاههای
بسیار نیز برای کمک و همکاری به صنایع آالینده اعالم آمادگی کرده و تجارب و
توانمندیهای خود را به دبیرخانه مشترک مپسا ارسال کردهاند.

کمک به حذف جریمه صنایع آالینده
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم افزود :طرح مپسا فرصت بسیار
مناس��بی را فراهم کرده اس��ت که براساس یک فرآیند شفاف و مشخص،
صنایع و بنگاههایی که بهعنوان صنعت آالینده ش��ناختهمیش��وند و در
لیس��ت آالیندهها جریمه پرداختمیکنند ،بتوانند از ظرفیتهای علمی
موجود استفاده کنند تا از لیست آالیندهها خارج شوند.
وی در ادامه تأکید کرد که الزم اس��ت صنایع آالینده ضمن اعالم آمادگی
به دبیرخانه مش��ترک مپسا ،با کمک ظرفیتهای موجود در وزارت علوم،
دانشگاه و پژوهشگاه مجری را برای خود انتخاب کنند .پس از آن ،دبیرخانه
مشترک ،دانشگاه محور یا ناظر را برای انعقاد قرارداد سهجانبه به صنعت
آالینده مربوطه معرفی خواهد کرد.

تصمیمیبرایبازگشاییغارها
گرفتهنشدهاست

معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست
گفت :بعد از ش��یوع ویروس کرونا غارها و نمایشگاههای محیطزیست در
کشور تعطیل ش��دند و تاکنون هم تصمیمیبرای بازگشایی آنها گرفته
نشده است.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایرنا،کیومرث کالنتری اظهار داشت :بعد از
شیوع ویروس کرونا از تمام مدیران ادارات محیطزیست استانها خواسته
ش��د که نسبت به تعطیلی غارهای تاریخی اقدام کنند که این کار در کل
کشور انجام شد .وی اضافه کرد :امکان ورود ویروس به غارها و باقی ماندن
آن در محیط سرد و مرطوب این مکان برای مدت طوالنی و سپس انتقال
آن توسط خفاشها وجود دارد؛ لذا تاکنون تصمیمیبرای بازگشایی آنها
گرفته نشده است.

معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست
با بیان اینکه هنوز آمار مس��تندی از تعداد غارها در کشور نداریم ،یادآور
شد :گفته میشود حدود دوهزار و  ۵۰۰غار در ایران وجود دارد که تعدادی
از آنها هم کاربری گردشگری پیدا کردهاند.
کالنتری افزود :تصمیم مربوط به بازگشایی غارها به ستاد استانی مدیریت
کرونا واگذار ش��ده و هر آنچه در این ستاد مصوب شود ،توسط ادارات کل
حفاظت محیطزیست به اجرا درمیآید.
ی برای بازگش��ایی غارها و نمایشگاههای
وی تأکید کرد :تاکنون تصمیم 
محیطزیست در استانها گرفته نشده است.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست
به افزایش پس��ماندهای پزش��کی از زمان ش��یوع وی��روس کرونا تاکنون
اش��اره کرد و گفت :ش��هرداریها ب��ا همراهی وزارت بهداش��ت اقدامات
خوبی برای مدیریت پس��ماندها انجام دادهاند .کالنتری با اشاره به اینکه
س��ازمان محیطزیست هم نظارت عالی بر پس��ماندها دارد ،افزود :بعد از
شیوع ویروس کرونا میزان پسماند رهاشده در طبیعت کاهش یافت ،ولی
پسماندهای شهری و بیمارستانی افزایش پیدا کرد.
وی اضافه کرد :متولی پس��ماندهای پزش��کی دانشگاههای علوم پزشکی
هستند که با شهرداریها توافقنامههایی برای امحای این پسماندها دارند
و ای��ن اقدام همواره تحت مدیریت خاصی با نظارت محیطزیس��ت انجام
میش��ود .معاون محیطزیس��ت طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت
محیطزیست با اشاره به اینکه در حوزه پسماند پزشکی مسأله حادی در
کش��ور اتفاق نیفتاده و این مسأله بهخوبی مدیریت شده است ،یادآور شد:
اکنون بهصورت اصولی این پسماندها دفن میشود.

سبزینه

فعالیتغیرقانونی٧٠مرکزنگهدارى
حیاتوحش در ایران
علی هیودی

در ماههای پایانی س��ال گذشته در عین ناباوری
خبر رسید سازمان حفاظت محیطزیست تهران
تع��دادی از حیوان��ات کلینیک پردیس��ان را به
باغوحشها و باغ پرندگان کشور پیشکش کرده
که این خبر داد از نهاد فعاالن محیطزیست بلند
کرد .موضوعی که خش��م دوس��تداران طبیعت
را بیشت��ر بر میانگیخت این بود که بس��یاری
از ای��ن حیوانات قابلیت بازگش��ت به طبیعت را
داشتند ،اما سازمان ترجیح داد آنها را در اختیار
باغوحشداران قرار دهد ت��ا باقی عمر غمانگیز
و دردن��اک خ��ود را در قفسهای تنگ و تاریک
سپری کنند.
فعاالن محیطزیست این روزها از تعطیلی مرکز
بازپروری حیاتوحش در پارک پردیسان تهران
خبر میدهند که س��ازمان محیطزیس��ت این
خبر را تکذیب میکند .فعاالن محیط زیس��ت
معتقدند این کار دست قاچاقچیان حیاتوحش
را باز میگ��ذارد ،و فعالیت  70مرکز غیرقانونی
نگهداری حیاتوحش در کشور هم گواهی است
بر قدرت و نفوذ قارچاقچیان.
در حالی فعاالن محیطزیست این روزها از انتشار
خبر تعطیلی مرکز بازپ��روری حیاتوحش در
پارک پردیس��ان تهران ابراز نگرانی میکنند که
ش��هابالدین منتظمی ،مدیرکل دفتر مدیریت
حیاتوحش س��ازمان حفاظت محیطزیست،
ضمن تکذیب خب��ر تعطیلی مرک��ز بازپروری
حیاتوحش پردیس��ان مدعی اس��ت این مرکز
بخش جداییناپذیر دفتر حیاتوحش است.
منتظمی دراینباره به باشگاه خبرنگاران جوان
میگوید :تنها اتفاقی که در این مرکز رخ داده این
اس��ت که مانند سابق از حیوانات پس از تیمار و
بهبود نگهداری نمیشود؛ چراکه ما نمیخواهیم
آن را ب��ه باغوح��ش حیوانات تبدی��ل کنیم .از
س��الهای گذش��ته تاکنون حیوان��ات زیادی
در کلینی��ک حیاتوحش پردیس��ان نگهداری
میشدند و ما درحالحاضر در حال مدیریت این
گونههاهستیم.
وی ادامه میدهد :مش��کلی که ما در این مرکز
داش��تیم این بود که از هرجای کشور گونههای
آس��یبدیده حیاتوح��ش به ته��ران منتقل
میش��دند .درحالحاضر با همکاری س��ازمان
دامپزش��کی تالش میکنیم تا از ظرفیت بخش
خصوصی در استانهای مختلف استفاده کنیم
و حیوانات در خود استان درمان و تیمار شوند و
در صورت ضرورت ،گونههایی که در استان قابل
درمان نباشند به تهران و کلینیک حیاتوحش
پردیسان منتقل خواهند شد.
تنها مرکز دولتی بازپروری حیاتوحش
غیرفعال میشود
اما محمدعلی یکتانیک ،تیمارگر حیاتوحش،
کارش��ناس و فعال محیطزیس��ت ،ب��ا تأکید بر
اینکه در هیچ کجای کشور ،مرکزی که بهلحاظ
ظرفیت ،امکانات ،درمان و بازپرروی حیاتوحش
در س��طح مرکز بازپروری پردیسان تهران باشد
وج��ود ن��دارد ،میگوی��د :بدون ش��ک منظور
مدی��رکل دفت��ر حیاتوحش از مط��رح کردن
موضوع اس��تفاده از ظرفیت بخش خصوصی در
ارتباط با سرویسدهى به حیاتوحش مصدوم
پ��س از معلق کردن کلینی��ک مرجع مجموعه
پردیسان تهران ،فرس��تادن گونههاى جانورى
مصدوم به باغوحشهاس��ت؛ چراک��ه در تهران
و اغلب قریب به اتفاق س��ایر استانهای کشور،
مرک��زی برای درمان و بازپ��روری حیاتوحش
وجود ندارد.
وی ادام��ه میده��د :اما متأس��فانه حدود ٧٠
مرکز نگهدارى حیاتوحش عمدتاً غیرقانونى
و تمام��اً فاق��د حداقل اس��تانداردهاى الزم در
کشور هس��تند و این تصمیم اش��تباه عالوهبر

اعتماد عمومی نسبت به روند بازپروری
حیاتوحش را خدشهدار نکنید

محمدعلی یکتانیک ،تیمارگر حیاتوحش ،کارش��ناس و فعال محیطزیس��ت با بیان اینکه اعتماد
مردمى نس��بت به سازمان حفاظت محیطزیست بهش��دت زائل خواهد شد ،میگوید :اشخاصى که
نسبت به حفاظت از حیاتوحش احساس مسئولیت میکنند با مشاهده شانه خالى کردن تنها سازمان
متولى حفاظت از حیاتوحش از پذیرش گونههاى حیاتوحش و هدایتشان به باغوحشهاى مخروبه
بیش از پیش دلسرد خواهند شد و این موضوع تبعات منفى اجتماعى متعددى را در پى خواهد داشت.
وی اضافه میکند :هیچ یک از تیمارگران حیاتوحش ،فعاالن و کارشناسان محیطزیست کشور هرگز
مخالف و منکر اس��تفاده از ظرفیتهاى مردمى در ارتباط با پاسداشت محیطزیست و حیاتوحش
نیستند ،اما ادعا و توجیهات اخیر مدیرکل دفتر حیاتوحش و اقدامات اجراییشده ایشان با مفهوم
استفاده از ظرفیتهاى مردمى و بخش خصوصى مغایرت بنیادى دارد.
یکتانیک میگوید :تقاضا و درخواس��ت عاجزانه ما ورود هرچه س��ریعتر س��ازمان بازرس��ى کشور،
دادستانى و حراست به این رویکرد ویرانگر ،پرابهام و غیرکارشناسى اخیر دفتر حیاتوحش سازمان
حفاظت محیطزیس��ت اس��ت تا بیش از این در حق وظیفه همگانى که حفاظت و پاسداشت میراث
بیقیمت طبیعى و محیطزیست کشورمان است ،ظلم و بیعدالتى روا نشود.

مغایرت با رس��الت و ماهیت وجودى س��ازمان
حفاظ��ت محیطزیس��ت ،توجی��ه و وجاهت
قانونى کاذب بخشیدن به این نوع مراکز است.
مراک��زى که در س��ایه نظارت بس��یار ضعیف
سازمان متولى حفاظت از میراث ملیـجهانى
حیاتوح��ش ای��ران مخت��ار به ه��ر اقدامى
بوده ،اکنون توس��ط این مدیر محیطزیس��ت
بهعن��وان ناج��ى حیاتوحش مص��دوم ایران
معرفى میشوند.
جای حیوانات درمانشده
در طبیعت است نه در باغوحشها
این کارشناس محیطزیست اضافه میکند :اگر
تصمیم س��ازمان حفاظت محیطزیست بر این
باشد که گونههای آس��یبدیده حیاتوحش را
مدیریت کند ،باید ضمن بررس��ی کارشناسانه،
حیوانات��ی را ک��ه قابل بازگش��ت ب��ه طبیعت
هس��تند ،پس از اتمام دوره درمان و توانبخشى،
تعیین تکلیف و در زیس��تگاه مناسب رهاسازی
کند ،نه اینکه آنطور که اخیرا ً شاهدیم بهرغم
مخالفته��اى تمام��ى دس��تاندرکاران تیمار
حیاتوحش و کارشناس��ان ،جانوران احیاءشده
و آماده رهاس��ازى را به بدترین شکل ممکن در
س��بدهاى حمل مرغ و دبههاى پالستیکى بین
باغوحشهاى مخروبه تقسیم کند.
وی یادآور میش��ود :در توجی��ه مدیرکل دفتر
حیاتوحش س��ازمان حفاظت محیطزیس��ت
مبنى بر اینکه رسالت س��ازمان محیطزیست
باغوحشدارى نیست ،دو نکته قابل تأمل است:
اول اینک��ه علت اصلى دپو ش��دن جانوران در
کلینیک حیاتوحش پردیس��ان ته��ران کام ً
ال
به عملک��رد ضعی��ف کارشناس��ان و مدیریت
دفتر حیاتوح��ش برمیگردد؛ چراکه کلینیک
حیاتوحش پردیس��ان به لح��اظ قانونى تنها
مکلف به سرویسدهى دامپزشکى و توانبخشى
ب��ه حیاتوح��ش مص��دوم اس��ت و تعیی��ن
تکلی��ف جانوران پس از بهب��ودى بهعهده دفتر
حیاتوحش بوده است و این دفتر طى سالهاى
اخیر نسبت به تعیین تکلیف و صدور مجوز براى
رهاس��ازى جانوران احیاءشده کوتاهى آشکار و
مستند داشته است؛ بنابراین این ادعاى مدیرکل
دفت��ر حیاتوح��ش در ارتباط ب��ا اینکه مرکز
بازپروری پردیسان نباید به باغوحش تبدیل شود
مغلطه و فرافکنى محرز است.

تعریف بازپروری
با باغوحشداری متفاوت است
یکتانی��ک ادام��ه میده��د :نکت��ه دوم اینکه
ط��رح ادعای مبدل ش��دن مقر اصلى س��ازمان
محیطزیس��ت ب��ه باغوحش بهوض��وح بیانگر
ناآشنایى گوینده با مسائل مربوط به حیاتوحش
و خدماترسانی حرفهای دامپزشکی به جانوران
وحش��ى تحت درمان است؛ چراکه بنا بر حدود
دو دهه فعالیت مس��تمر در این حرفه بهخوبى
میدانی��م بی��ش از  90درصد م��وارد مرجوعى
حیاتوح��ش مصدوم در کش��ور م��ا جانوران
آس��یبدیده توس��ط ش��کارچیان هس��تند و
درمان مصدومیتهاى ناش��ى از صید و شکار و
برخورد ساچمههاى سربى عمدتاً شامل درمان
شکس��تگى و عفونتهاى اس��تخوانى و بافتى
اس��ت که درمان چنین مواردى بیش از درمان
مش��کالت ناش��ى از بیماریها و مسمومیت و
ضعف و ...زمانبر است.
وی تأکی��د میکن��د :عالوهبرای��ن ،بس��یارى از
گونههاى جانورى ایران مهاجر یا نیمهمهاجرند
و گون��ه جانورى مهاج��ر مصدوم ،ب��رای مثال
از عقابه��ا را که اکثرا ً فقط در نیمه دوم س��ال
در کش��ور ما حضور دارن��د ،نباید پس از حصول
اطمینان از سالمت ،در نیمه اول سال رهاسازى
کرد و باید از این گونه حتى درحالیکه میدانیم
در س�لامت کامل قرار گرفته تا رس��یدن فصل
مناسب نگهدارى و سپس رهاسازى کرد .نام این
اقدامات را نمیتوان باغوحشدارى گذاشت ،اما
افسوس بس��یار که کارشناسان و مدیرکل دفتر
حفاظت و مدیریت حیاتوحش سازمان حفاظت
محیطزیست نسبت به این مسائل در بیاطالعى
کام��ل به س��ر میبرن��د و در تم��ام گزارشها و
مصاحبهها این اصول اولیه حفاظت و پاسداشت
حیاتوحش را باغوحشداری تعبیر کردهاند.
وضعیت باغوحشها
برای میزبانی از حیاتوحش نامناسب است
یکتانی��ک ب��ا اش��اره ب��ه ش��رایط نابس��امان
باغوحشهای کش��ور میگوید :همین چند ماه
پیش بود که س��ازمان حفاظت محیطزیس��ت
طی مکاتباتی برای فرستادن جانوران موجود در
کلینیک پردیسان به دو باغوحش ارومیه و دزفول
برنامهریزی کرده بود که اگر افش��اگری فعاالن
محیطزیست درباره شرایط اسفبار نگهداری از

حیوان��ات در این دو محل نب��ود که مانع اجرای
تصمیم س��ازمان حفاظت محیطزیس��ت شود،
تاکنون بس��یاری از گونههای ارزشمند جانوری
آماده بازگش��ت به طبیعت ب��ه این دو مرکز که
هیچ شباهتی به باغوحش امروزى ندارند ارسال
شده بودند .این کارشناس حیاتوحش تصریح
میکن��د :مدیرکل دفتر حیاتوحش با ارس��ال
نامه به ادارات محیطزیست در کلیه استانهای
کشور دستور داده حیوانات آسیبدیده که به هر
نحوى کشف یا تحویل ادارات می شوند ،بهجای
ارسال به کلینیک پارک پردیسان براى درمان به
باغوحشهای استانها منتقل شوند .همچنین
به کلینیک پردیسان هم ابالغ کردند که پذیرش
نداش��ته باش��د که این تصمیم��ات یک معنى
بیشتر ندارد :عدم مس��ئولیتپذیرى در مقابل
وظیفه قانونى محوله که نتیجه اصلى آن تسهیل
تخلفات و فراهم شدن شرایط مساعد براى انواع
روشهاى قاچاق حیاتوحش خواهد بود.
غیرفعال کردن مرکز بازپروری پردیسان
چراغ سبزی به قاچاقچیان حیاتوحش
وی خاطرنشان میکند :با این رویه واضح است
حیوانات��ی که از قاچاقچی��ان و متخلفان ضبط
میشوند ،بدون هیچ بررسی کارشناسی و بدون
س��نجش اینکه قابلیت رهاسازی به طبیعت را
دارند یا ندارند ،مجدد به چرخه قاچاق برگشت
داده میشوند.
یکتانیک با بیان اینکه تحویل گونههاى جانورى
ب��ه باغوحشها ب��ا توجیه اس��تفاده از ظرفیت
بخش خصوصى ادعاىی بىمعناست ،میگوید:
اکثر باغوحشها در س��ایه نظارت بسیار ضعیف
سازمان محیطزیست مراکزی هستند که صرفاً
ن��ام باغوحش را یدک میکش��ند و محل اصلی
درآمدشان از خریدوفروش غیرقانونى گونههاى
مختلف حیوانات داخلى و خارجى است.
وی اضافه میکند :تا به امروز حیواناتی که توسط
یگان حفاظت محیطزیست از قاچاقچیان ضبط
میشدند ،در مرکز حیاتوحش پارک پردیسان
تهران مورد بازپروری قرار میگرفتند و در صورت
امکان در طبیعت رهاسازی میشدند ،اما حاال که
بناس��ت همه حیوانات آسیبدیده یا ضبطشده
به باغوحشها منتقل شوند ،دیگر هیچ شانسی
برای رهاس��ازی آنها وجود نخواهد داشت .چه
آنکه هیچ باغوحش و کلینیک دامپزش��کى نیز
حاض��ر نخواهد ب��ود در راه رضاى خ��دا ماهانه
میلیونها تومان ص��رف اقدامى کند که وظیفه
قانونى یک نهاد دولتى است.
این کارش��ناس محیطزیس��ت انتقال حیوانات
توقیفش��ده به باغوحشها را چراغ س��بزی به
قاچاقچیان حیاتوحش دانس��ته و میگوید :با
این رویه ،باغوحشداران میدانند که اگر حیوانی
در س��طح اس��تان از قاچاقچیان ضبط شود ،به
باغوحش آنها منتقل خواهد شد .بدین ترتیب
انگی��زه برای قاچاق حیاتوح��ش بیش از پیش
افزایش مییابد.

وقتی تصمیمات سلیقهای مدیران
محیطزیست تالشها را به باد میدهد
یکتانیک با انتقاد از تصمیمات س��لیقهای مدیران
سازمان حفاظت محیطزیست میگوید :متأسفانه
یک مدی��ر در س��ازمان حفاظت محیطزیس��ت
بهس��ادگی میتوان��د ب��ا یک تصمیم س��لیقهای
نادرست زحماتی را که سالها برای ایجاد روندی
کارشناس��انه برای بازپروری حیاتوحش به ثمر
رسیده اس��ت ،به باد دهد .این فعال محیطزیست
ادامه میدهد :نتیجه این تصمیمات سلیقهای این
است که درحالحاضر با اخراج کارکنان کلینیک
بازپروری حیاتوحش پردیسان حیوانات این مرکز
گرس��نه و بدون رسیدگی خواهند ماند .حیواناتی
که طی همین چند روز برخی از آنها تلف شدهاند
و از سرنوشت برخى دیگر اطالعى در دست نیست.

تولد اولین گوزن زرد ایرانی در خوزستان در سال ۹۹

مدیرکل حفاظت محیطزیس��ت خوزستان از
مش��اهده و ثبت تولد اولین گوزن زرد ایرانی در
استان خوزستان در سال  ۹۹خبر داد.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا ،محمدجواد
اشرفی با بیان این مطلب گفت :با پیگیریهای
صورتگرفته در خصوص احیای زیستگاههای
گ��وزن زرد ایران��ی در خوزس��تان ۱۷ ،رأس
گ��وزن زرد ایرانی ب��ا مجوز س��ازمان حفاظت
محیطزیس��ت از اس��تان ایالم به زیستگاههای
اصلی و طبیعی خود در خوزستان منتقل شدند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست خوزستان بیان
کرد :عملیات انتقال ،در بهمن  ۹۸با حمایت دفتر
حیاتوحش سازمان و با موفقیت انجام شد.
وی ادام��ه داد :بع��د از انج��ام پ��روژه انتقال و
رهاس��ازی ،بهمنظور سنجش صحت و سالمت

این گونه باارزش و ش��اخص استان خوزستان،
برنامه پایش مس��تمر و دقیق انجام میشود که
خوش��بختانه در یکی از زیس��تگاههای اصلی و
طبیعی استان شاهد تولد اولین گوساله گوزن
زرد ایرانی بودیم.
اش��رفی گفت :این گوساله یکماهه ماده است
و در صح��ت و س�لامت کامل به س��ر میبرد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست خوزستان ادامه
داد :برنام��ه پایش و کنترل در زیس��تگاههای
گوزن زرد در اس��تان خوزس��تان در حال انجام
است و امیدواریم شاهد افزایش تعداد زادآوری
این گونه ب��اارزش طبیعت باش��یم .گوزن زرد
ایرانی از گونههای ش��اخص طبیعت خوزستان
و زیس��تگاه اصل��ی ای��ن گون��ه جنگله��ای
دز و کرخه است.
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مدیرکل میراثفرهنگی ،گردش��گری و صنایعدس��تی اس��تان ایالم از
پیش��رفت  ۶۰درصدی مجتمع گردشگریـساحلی دریاچه سد دویرج
شهرس��تان دهلران خبر داد و گفت :برای این طرح  800میلیون تومان
هزینه میشود.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از مهر ،عبدالمالک شنبهزاده اظهار کرد :با
اختص��اص اعتبار  800میلیون تومان از محل منابع تملک داراییهای
س��رمایهای ملی و اس��تانی زیرساخت گردش��گری راه و برق مجتمع
گردشگریـس��احلی دریاچه س��د دویرج دهلران  ۶۰درصد پیشرفت
دارد .وی افزود :این پروژه با هدف توسعه زیرساختهای گردشگری و
حمایت از بخش خصوصی و نیز ایجاد مرکز تفریحیـرفاهی برای رفاه
ت عالیات در حال انجام است.
حال گردشگران ،مسافران و زائران عتبا 
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردش��گری و صنایعدس��تی ای�لام با بیان
اینکه ای��ن پروژه در پاییز  ۹۹به بهرهبرداری میرس��د ،تصریح کرد:
پروژه گردش��گری س��د دویرج با پیشبینی اشتغالزایی برای  ۱۱نفر
یکی از طرحهای زیرس��اختی مهم در حوزه گردشگری در شهرستان
دهلران است .شنبهزاده اظهار کرد :دهلران یکی از مناطق گردشگری
و تاریخی مهم ایالم محسوب میشود که در سالهای اخیر مورد توجه
بسیاری از گردشگران قرار گرفته است.

رونقگردشگریقشمدردورهپساکرونا
بابرپاییمسابقهایبزرگ

مدیر گردش��گری جزیره قش��م گفت :ما در منطقه آزاد قشم در حال
برنامهریزی برای برگزاری چندین جشنواره و ایونت هستیم و بهمحض
اینکه کمی اوضاع مس��اعدتر شود ،ش��روع به برگزاری این برنامهها
خواهیم کرد و پیشبینی ما این اس��ت که ب��ا این برنامهها تحولی در
بحث گردشگری قشم بهوجود خواهد آمد.
بهگزارش «س��بزینه» بهنقل از اقتصاد ،۲۴جزیره زیبای قش��م با آن
سواحل سنگی بینظیرش یکی از پربازدیدترین جزایر ایران محسوب
میش��ود که هرس��اله پذیرای گردش��گران زی��ادی بود ،اما امس��ال
مانن��د تمامی مناطق گردش��گری جهان بهخصوص ای��ران ،بهدلیل
ش��یوع ویروس کرون��ا ،در بازه زمانی عید نوروز خالی از گردش��گران
و طبیعتدوس��تان ب��ود .در همی��ن زم��ان اکثر مس��ئوالن مناطق
توریس��تپذیر از فرصت اس��تفاده کرده و به فکر جبران خسارتهای
ناش��ی از ویروس کرونا افتادند .مناطق آزاد ایران و از آن جمله جزیره
قش��م هم از این امر مستثنی نبوده اس��ت و بهمرور به فکر بازگشایی
مراکز خود و همزمان رعایت بهداشت و پروتکلهای بهداشتی هستند.
علیرضا امری کاظمی ،مدیر گردش��گری منطقه آزاد قش��م ،در توضیح
وضعیت کنونی گردشگری جزیره قشم در دوران پساکرونا گفت :ما بحث
بازگشایی مراکز گردش��گری را طبق پروتکلها و اعالمیههای کشوری
با در نظر گرفتن مالحظاتی که در جزیره داریم ،انجام میدهیم ،اما در
عمل از دستوراتی که از ستاد کرونا میآید تبعیت میکنیم.
وی افزود :با توجه به اینکه در دوران ش��یوع کرونا با افت گردش��گری
مواجه ش��دیم ،ب��ر بحث تکمیل و تجهیز س��ایتها تمرکز کردهایم و
همینطور به ایجاد سیس��تمهای الکترونیک در داخل برای تس��هیل
روند گردشگری اندیشیدهایم ،به این معنی که مراجعات را به حداقل
خواهیم رس��اند و بهصورت برخط انجام خواهد شد و صدور مجوزها و
مدارک تأسیسات گردشگری چه ایجاد و چه تمدید بهصورت اینترنتی
انج��ام میگی��رد تا از هرگونه اش��تباه ،تخلف و اظهار نظر س��لیقهای
جلوگیری و کامال سیستممند عمل شود.

مدیر گردش��گری منطقه آزاد قشم خاطرنشان کرد :از نیمه دوم سال
جاری ،بیشتر امور مربوط به مجوزها و مدارک گردش��گری بهصورت
دیجیتال و اینترنتی خواه��د بود و ما بهصورت فیزیکال کاری در این
زمینه انجام نخواهیم داد.
وی افزود :با توجه به اعالم س��تاد گردش��گری ،بازگشایی سایتهای
جزیره اعالم شده اس��ت ،هرچند هنوز داخل شهرستان روند افزایش
شیوع را داش��تهایم ،اما چون ستاد کرونای شهرستان ممانعتی اعالم
نکرده و از طرف آنها اعالم بسته بودن سایتها را نداشتهایم ،همچنان
روال بازگشایی را دنبال میکنیم و منتظریم ستاد اعالمیه جدید بدهد
تا براساس آن عمل کنیم.
امری کاظمی اظهار کرد :طبق روال همهساله در این ایام که بهسمت
گرما میرویم ،تعداد پروازها کاهش قابلتوجهی دارد و امس��ال هم با
هم��ان روال پیش میرود و تفاوت عمدهای نداریم و دوـس��ه پرواز در
روز انجام میش��ود و بهعلت کرونا االن محدودیت خاصی نه در بحث
دریا و نه هوایی اعمال نمیشود.
وی در پاسخ به این سوال که برای جبران خسارتهای ناشی از کرونا
به بخش گردش��گری چه برنامههایی در نظر دارید ،گفت :برای کمک
ب��ه فعاالن عرصه گردش��گری برنامههایی در نظ��ر گرفتهایم؛ یکی از
آنها معرفی آنها برای دریافت تس��هیالت است و عالوهبرآن در حال
برنامهریزی برای چند جش��نواره و ایونت هس��تیم و بهمحض اینکه
کمی اوضاع مساعدتر شود ،شروع به برگزاری این برنامهها میکنیم.

کنفرانسبینالمللیتحقیقات
گردشگری حالل برگزار میشود

کنفرانس بینالمللی تحقیقات گردش��گری حالل آگوست  ۲۰۲۲در
آمس��تردام هلند برگزار میش��ود .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از مهر،
کنفرانس بینالمللی تحقیقات گردش��گری ح�لال در روزهای  ۵و ۶
آگوست  ۲۰۲۲در آمستردام هلند برگزار میشود.
محور موضوعات کنفرانس ش��امل ،گردش��گری حالل و گردشگری
اسالمی ،گردشگری حالل :مفاهیم،شیوهها ،چالشها و آینده ،مقصد،
فرهنگها و جوامع ،گردشگری دوستداشتنی مسلمان ،حج و عمره،
انسانشناس��ی گردشگری ،مس��ائل کنونی در تحقیقات گردشگری،
گردش��گری پایدار چگونه است؟ گردشگری دریایی ،بازارهای جهانی
گردشگری و مهمانداری ،بالیای طبیعی و گردشگری ،انعطافپذیری
در گردش��گری ،مهمانن��وازی و رویدادها ،بح��ران ،مدیریت ایمنی
و امنی��ت در گردش��گری و مهمانداری ،مس��ائل فعل��ی در بازاریابی
گردش��گری و مهمانداری ،حملونقل پایدار برای مقاصد کوتاه و بلند،
نوآوری در گردش��گری ،مهمانداری و میزبان��ی رویدادها ،تغییر رفتار
در گردش��گری و مهمانداری ،طرحهای جدید در آموزش گردشگری،
مهمانداری و رویدادها ،گردشگری و مردم بومی ،گردشگری شهری و
روستایی پایدار ،کاهش فقر با استفاده از گردشگری و توسعه منطقهای،
بازاریابی و گردشگری غذا ،گردشگری و تغییرات محیطزیست جهانی
و حفاظت از تنوع زیس��تی و امنیت بیولوژیک است .مهلت ارسال آثار
تا پایان روز  ۲۸مه  ۲۰۲۰است.
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