    

محیط زیست ،میراث و گر دشگری
اخبـــار

سازمان محیطزیست
حق واگذاری تاالبها را ندارد

یک کارش��ناس محیطزیس��ت گفت :مدیریت تاالبهای کشور بر عهده
س��ازمان حفاظت محیطزیست است و این س��ازمان حق واگذاری آنها
را ندارد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از باش��گاه خبرنگاران جوان ،فرزاد صبوری
با اش��اره به اوضاع نامناس��ب تاالبهای ایران اظهار کرد :کلیه تاالبهای
ایران با دس��تور دولت در اختیار سازمان حفاظت محیطزیست قرار دارد؛
بنابراین مس��ئولیت مدیریت تاالبهای کشور بر عهده سازمان حفاظت
محیطزیست است.
او با اش��اره به اینکه سازمان محیطزیس��ت حق واگذاری این تاالبها را
ندارد ،تصریح کرد :هر نوع آلودگی آب ممنوع است و مسئول پیشگیری
و مقابله با این آلودگیهای آبی ،سازمان حفاظت محیطزیست است.
صبوری افزود :هرگونه اق��دام و بهرهبرداری که منجر به تخریب آلودگی
غیرقابل جبران تاالبها شود ،ممنوع است و سازمان محیطزیست موظف
است که نیاز آبی این تاالبها را تعیین کند .این کارشناس محیطزیست
با بی��ان اینکه تا حد امکان باید از بهرهب��رداری تاالبها خودداری کرد،
گف��ت :میتوان از تاالبها بهرهبرداری خردمندانه کرد ،اما باید س�لامت
همه بخشهای تاالب تضمین ش��ود و برای بقای عمر آنها باید س��طح
اجرایی برنامههای استراتژیک افزایش پیدا کند .صبوری خاطرنشان کرد:
هر کدام از تاالبهای کشور ،نقش حیاتی در زندگی ما و سایر موجودات
کره زمین دارند؛ بنابراین باید در حفظ و نگهداری آنها دقت کنیم تا به
خاطر منافع خودمان این تاالبها را برای نسلهای آینده نابود نکنیم.
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رونق تاالبخواریدر مازندران
«لپو» از بین رفت« ،کیسی» رو به نابودی است

شهردار چالوس خبر داد

ساماندهی مرکز دفن زباله شهر چالوس
با نظارت محیطزیست

ش��هردار چالوس گفت :با نظارت محیطزیست شهرستان چالوس مرکز
دفن زباله در حال س��اماندهی اساس��ی اس��ت و پنج هکتار زمین اضافه
ساماندهی و نهالکاری و تحویل منابع طبیعی شد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از موج مازن��دران ،جعفر ردایی اظهار کرد:
برنامه کنترل شیرابه تهیه شده است و در حال پیگیری اخذ اعتبار هستیم
و از رئیس محیطزیست شهرستان چالوس که زمینه تعامل سازنده درباره
س��اماندهی زیس��تمحیطی مرکز دفن و مختومهش��دن پرونده قضائی
چندین ساله داشته ،تشکر میکنم.
وی ادامه داد :متمم ۱۲۰میلیارد تومانی با ۱۰۰عنوان پروژه عمرانی بلند،
میان و کوتاهمدت در راس��تای اس��تراتژی چهارساله شورای شهر پس از
تصویب اجرایی خواهد شد.
ردایی بیان کرد۷۴ :میلیارد تومان اعتبار عمرانی قابل تحقق شده و پس
از سالها بودجه عمرانی شهر چالوس از ۶۰درصد بودجه باالتر رفته است.
شهردار چالوس اذعان کرد :سرانه یکمیلیون تومان هزینه عمرانی برای
هر ش��هروند در طول یک س��ال ما را در ابتدای مسیر توسعه همهجانبه
شهر قرار داده است.

وی گفت :با تشکیل سازمان پسماند استان ،پروژه بیوگاز به صورت استانی
در حال پیگیری اس��ت و نماینده ش��رکت س��وئدی همکاری و همراهی
زیادی برای جلوگیری از طرح دعوی حقوقی در دیوان الهه داشته است.
ش��هردار چالوس ادامه داد :مشکالت هتل کوشال قابل حل و فصل است
و ای��ن پرونده یکی از مهمترین چالشهای ش��هرداری در یک دهه اخیر
بوده و خسارات ناش��ی از اجرای رأی قضائی جبرانناپذیر خواهد بود که
تالش فرماندار چالوس در راس��تای جلوگیری از خسارت ستودنی است
و در بازدیدی که با نماینده مجلس و اعضای ش��ورای ش��هر داشتهایم،
روزنههایی برای رفع نهایی این مشکل از طریق سازمان هواپیمایی و مقام
وزارت راه و شهرسازی به وجود آمده است.
ردای��ی بیان ک��رد :پروژه بام چالوس کلیه بدهیهای خ��ود را پرداخته و
گواه��ی ع��دم خالف اخذ کرده اس��ت و اختالف ش��هرداری و ش��رکت
س��رمایهگذاری مسکن شمال نیز پس از س��الها حل و فصل شد و این
شرکت اعالم آمادگی کرده پروژههای جدیدی در شهر چالوس اجرا کند.
وی تأکید کرد :ایس��تگاه س��یانجی ،پارکینگ آرامس��تان ،ساختمان
ایستگاه دوم آتشنشانی ،ساختمان پایش تصویری و قسمتی از آرامستان
که با رأی قطعی قضائی از ید شهرداری خارج شده بود ،با پیگیری و توافق
در تملک شهرداری قرار گرفت و الیحه آن به شورا ارسال شد.

ضرورت تسریع در راهاندازی
شبکه فاضالب «بهارستان»

استشمام بوی نامطبوع در مسیر فرودگاه بینالمللی اما م خمینی(ره) یکی
از معضالت زیستمحیطی تهران در سالهای اخیر بوده است.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان بهارستان در اینباره گفت:
نقش فاضالب شهرستان بهارستان در تشدید این بوی نامطبوع از دالیلی
است که بر اهمیت رسیدگی به وضعیت فاضالب این شهرستان میافزاید.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایس��نا ،علیرضا فاضلی با اشاره به اینکه
یکی از عوامل شناساییش��ده در انتش��ار بوی نامطبوع در مسیر فرودگاه
بینالمللی امام خمینی(ره) ،فاضالب شهرس��تان بهارستان است ،افزود:
نقش فاضالب این شهرستان در تشدید بوی نامطبوع این مسیر از دالیلی
اس��ت که بر اهمیت رس��یدگی به وضعیت فاضالب شهری و تسریع در
اجرای احداث تصفیهخانه فاضالب شهرستان بهارستان میافزاید.
وی ضم��ن بی��ان اینکه یک��ی از بزرگترین معضالت زیس��تمحیطی
شهرس��تان بهارستان وضعیت فاضالب آن اس��ت ،اظهار کرد :متأسفانه
اکنون شبکه فاضالب و تصفیهخانه فاضالب در این شهرستان وجود ندارد
و عم� ً
لا فاضالب آن با حدود ۸۰۰هزار نفر جمعیت در کانالها و آبهای
سطحی رها و در برخی موارد وارد زمینهای کشاورزی میشود.
رئیس اداره حفاظت محیطزیس��ت شهرستان بهارستان در پایان گفت:
سال گذشته محل استقرار تصفیهخانه فاضالب این شهرستان جانمایی
ش��د و قرار است طی س��ال جاری یا س��ال آینده کلنگ احداث آن زده
شود ،اما الزم است در اجرای این پروژه تسریع شود ،چراکه احداث شبکه
فاضالب این شهرس��تان ممکن است چندین س��ال زمان ببرد؛ بنابراین
ضروری است که برای افتتاح هرچه زودتر این پروژه تالش بیشتری شود
ت برنامهها قرار گیرد.
و در اولوی 
بر اساس این گزارش ،حدود چهار سال از استشمام بوی نامطبوع در مسیر
فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) میگذرد و اسفندماه سال  ۹۷عیسی
کالنتری ،رئیس سازمان حفاظت محیطزیست ،از گلهمندی مقام معظم
رهبری و رئیسجمهوری از این موضوع و دس��تور رهبر انقالب برای رفع
این معضل تا پایان دولت دوازدهم خبر داده بود.
مس��ئوالن طی این س��الها حدود ۲۸کانون آلودگی و تولید بو را شناسایی
کردهاند که یکی از آنها فاضالب شهرستانهای بهارستان و اسالمشهر است.

سبزینه

حسن قمینجارده

رون��د تغیی��ر کارب��ری بهس��راغ تاالبه��ای
مازن��دران نی��ز آمده و پدی��ده تاالبخواری در
کنار دریاخ��واری و جنگلخ��واری رواج یافته
اس��ت .اکنون کوهخواران و دریاخواران به جان
تاالبها افتادهاند و ویروس تاالبخواری و تغییر
کاربریها جان تاالبها را به لب رسانده است.
۲۴تاالب ثبتش��ده در مازندران وجود دارد،
مناطقی که زمانی زیستگاه و محل مهاجرت
هزاران پرنده مهاجر و آبزیان متنوع بود ،امروز
در تالطم آجرها و بلوکها هر روز وسعتشان
کمتر میشود و انگار همه متولیان و محافظان
تاالبها چش��مان خ��ود را ب��ر واقعیت نوین
تاالبخ��واری در مازن��دران بس��تهاند .از
تاالبه��ای غ��رب مازندران تا ش��رق و مرکز
استان دیگر فرقی نمیکند کدام تاالب ،بهطور
عم��ده همه ای��ن تاالبه��ا بهدالیل مختلف
درحال از بین رفتن هس��تند؛ بهعنوان نمونه
کوچک در این گزارش میتوان به تاالب لپوی
مازندران که روزگاری میزبان پرندگان مهاجر
بود ،اشاره کرد که درپی برداشت بیرویه آب
برای کش��ت برنج توسط کش��اورزان بهسوی
ناب��ودی م��یرود و تقریب��اً درحال خش��ک
ش��دن کامل اس��ت یا آنکه تاالب نیلوفرآبی
بابل یکی از بزرگتری��ن تاالبهای محدوده
شهری اس��تان مازندران با وسعت ۳۴هکتار
است که آب کشاورزی سه منطقه حیدرکال،
حاجیکال و حمزهکال را تأمین میکند و این
روزها بهبهانهها مختلف از وس��عت آن کاسته
شده و درحال خشکیدن است .از سویی ،برای
تاالبها ۱۵۰متر خط بس��تر و حریم تعریف
ش��ده اس��ت؛ یعنی باید در فاصله ۱۵۰متری
تاالبها هیچگونه ساختوسازی انجام نشود؛
درحالیک��ه در کنار همین ت��االب نیلوفرآبی
ساختمانس��ازی رون��ق دارد و متأس��فانه به
این نکته اص ً
ال توجه نش��ده است .حال و روز
تاالب کیسی در نوش��هر و در غرب مازندران
هم خوش نیست؛ این تاالب که یکدهه اخیر
بیش از ۵۰هکتار بوده ،این روزها وسعتش به
کمتر از ۱۰هکتار رسیده است.

کنوانسیون رامسر برنامهای تشریفاتی
برای بزرگداشت روز تاالب است
در ای��ن رابط��ه ،دبی��ر ش��بکه تش��کلهای
محیطزیس��ت و مناب��ع طبیعی مازن��دران به
مه��ر گفت :کنوانس��یون رامس��ر ی��ک برنامه
تش��ریفاتی برای بزرگداش��ت روز تاالب است؛
اگرچ��ه بینالمللی اس��ت ،ام��ا دارای ضمانت
اجرای��ی نیس��ت .داری��وش عب��ادی درب��اره
تاالبه��ای مازندران تصریح ک��رد :تاالبهای
میانکال��ه و لپو بهدلیل کمبود آب ورودی دچار
مش��کالتی هس��تند .آب این تاالبها بهدلیل
اح��داث آببن��دان در باالدس��ت کاهش یافته

وجود داش��ت ،هیچگاه در نزدیکی تاالب س��د
احداث نمیکردند.
دبی��ر ش��بکه تش��کلهای محیطزیس��ت و
مناب��ع طبیع��ی مازن��دران گفت :اگر بس��اط
ساختوس��ازها ،رانتها و گردش��گری بیپایه
و اس��اس گرفته نش��ود ،بهمرور تاالبها حالت
بیابانی و خشکی پیدا خواهند کرد.
اوضاع نگرانکننده تاالبهای مازندران
یک��ی از فع��االن محیطزیس��ت نی��ز درمورد
ارزش تاالبه��ا گفت :بس��یاری از متخصصان
ارزش تاالبه��ا را ۱۰برابر بیشتر از جنگلها و

اهمیت حفاظت از تاالبها
رئیس اداره حفاظت محیطزیست نوشهر با تأکید بر اهمیت صیانت از تاالبها اظهار داشت :با
الیروبی انهار منتهیبه تاالبها ،جلوگیری از ساختوسازها در حاشیه تاالبها ،رودخانهها و انهار
و هدایت آبها به تاالب میتوان باعث آبگیری و احیای آنها شد.
محمدعلی س��لطانی رعایت حقابه زیستمحیطی را برای تاالبها بسیار مهم برشمرد و گفت:
تغییرات اقلیمی ،بارش کمتر از میانگین نزوالت جوی در استان ،حفر چاههای غیرمجاز ،برداشت
بیش از حد از جنگلها ،مکانیزه نبودن کشاورزی ،استفاده بیش از ۸۰درصد از آب استحصالی
ب��رای کش��اورزی ،احداث بنا در حریم رودخانهها ،انه��ار و تاالبها باعث به خطر افتادن حیات
تاالبها میشود.
اس��تان مازندران دارای تاالبه��ای طبیعی همچون میانکاله و تاالبهای انسانس��اخت مثل
آببندانها است که این تاالبها زیستگاه زمستانگذرانی ،تخمگذاری و تغذیه ۱۰۰گونه پرنده
آبزی و کنار آبزی محسوب میشود .از سوی دیگر کنوانسیون رامسر نیز کمکی به مرگ تدریجی
تاالبها در ایران بهویژه مازندران نکرد و تنها از این کنوانسیون مصوبات کاغذی برجا مانده است.
روز دوم فوریه در س��ال ۱۹۷۱هجری یا  ۱۳۴۹شمس��ی اولین کنوانسیون بینالمللی در حوزه
محیطزیس��ت تحتعنوان حفاظت از تاالبها به تصویب رس��ید و میزبانی آن در شهر رامسر و
کشور ایران بود؛ چون اولین کنوانسیون محیطزیستی جهان را ایران به ثبت رساند .در آن زمان
۱۸کشور عضو این کنوانسیون شدند که اکنون بیش از ۱۷۰کشور عضو کنوانسیون هستند.
اس��ت و نیز کمربندیهای ساختهشده بهدلیل
اختالف س��طح ،مانع جریان آب میش��ود و از
س��ویی کاهش بارندگی و تغیی��رات اقلیمی بر
خشکسالی این تاالبها سرعت بخشیده است.
وی اف��زود :ب��ا تغیی��ر اقلیم و کمآب��ی امید به
بازگش��تن به حالت اول ضعی��ف و غیرممکن
اس��ت و حتی هی��چ ارادهای در دس��تگاههای
دولتی و مردم وجود ندارد که تاالبها به حالت
اولی��ه بازگردند؛ زیرا اگ��ر ارادهای برای این امر

۲۰۰برابر بیشتر از زمینهای زراعی میدانند.
تاالبها یکی از مولدتری��ن مکانهای جهان و
مهد زیستی جهان محسوب میشوند و از لحاظ
اقتصادی ،اجتماعی ،اکوسیس��تمی و فرهنگی
نقش بس��یار مهم��ی دارند .بنابرای��ن وقتی از
بین بروند اش��تغال ،فرهنگ و جمعیت بومی و
اکوسیستمی را که محل ذخیره ژنتیک گیاهی
و جانوری است ،دست میدهیم.
مرجان مالحسینی وضعیت تاالبهای مازندران

را نگرانکننده دانس��ت و اظهار داش��ت :اوضاع
تاالبهای مازندران خوب نیست و نگرانکننده
است ،چراکه گردش��گری نامناسب ،مهاجرت
بدون زیرساخت ،مجوزهای بدون کارشناسی و
ارزیابی نشده در مجاورت تاالبها طی سالهای
اخیر رونق بسیاری داشته است.
وی ب��ا بی��ان اینکه تاالبها نق��ش مؤثری در
کش��اورزی دارند ،افزود :اگر اکوسیس��تم یک
تاالب تخریب ش��ود ،پرن��ده مهاجری نخواهد
آمد .مرداب ،آببن��دان ،دریاچههای مصنوعی
و زمینه��ای کش��اورزی گونههای��ی از تاالب
هستند .زمینهای کشاورزی ۴۰درصد اقتصاد
جهان و غذای جهان را برنج تشکیل میدهد که
محصول یک اکوسیستم تاالبی است .تاالبها
بس��ته به نوع دریایی ،ساحلی ،داخل خشکی یا
ساخت بشر ،هرکدام نقش مهمی دارند.
مالحس��ینی بح��ران تاالبخ��واری را پدیده
جدیدی برش��مرد و گفت :مازن��دران چون به
پایتخت نزدیک است ،تاالبهای این استان در
معرض تهدید بیشتری قرار دارند.
سود کالن مافیا و رستورانداران
از شکار بیرویه پرندگان
مالحس��ینی یک��ی از آس��یبهای انس��انی به
تاالبها را تهدید حیات پرندگان توسط جوامع
انسانی دانس��ت و تصریح کرد :زمانیکه جوامع
محلی آموزش نبیند و ش��کار بیرویه را شاهد
باش��یم ،زمانیکه جوامع شهری در رستورانها
س��فارش پرنده مهاجر میدهند ،یعنی آموزش
ک��ه رک��ن اصل��ی حفاظت اس��ت ،ب��ه آنها
داده نشده.
این عضو س��من زیس��تمحیطی هماندیشان
پویای حیات س��بز ،با ارزیاب��ی ارکان حفاظت
از تاالبه��ا گف��ت :مهمتری��ن رک��ن حفاظت
از تاالبه��ا آموزش جوامع محلی ،مش��ارکت
گروه ذینف��ع از تاالب ،بهرهبرداری خردمندانه
از تاالب براس��اس ارزشیابی محیطزیس��تی،
ایجاد معیش��ت پایدار ،آموزش از طریق وسایل
ارتباط جمعی و صفحات اجتماعی اس��ت .باید
آموزشهای الزم داده ش��ود تا برای ویالسازی،
تاالب را خشک نکنند.

آفرودسوارهاییکه طبیعت را به نام خود زدند

همهچیز از آنجایی ش��روع میش��ود که اف��رادی به صورت
گروه��ی به دل طبیعت راه پیدا میکنند تا لحظات خوش��ی
را در کنار یکدیگر داشته باشند ،اما در این میان ،گردشگرانی
هستند که طبیعت برایشان ارزش چندانی ندارد و حضورشان
در آن سبب تخریب محیطزیست میشود.
به گزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،یکی
از این ورزشهایی که آسیب زیادی میتواند به طبیعت بزند،
آفرودسواری اس��ت؛ آفرودس��وارانی که با حضورشان کویر و
بیابانه��ای ایران را خطخطی میکنند و در کنار آن ،ش��عار
حفاظت از محیطزیست را فریاد میزنند ،در صورتی که نتیجه
عمل آنها چیز دیگ��ری را بیان میکند .حضور آنها نه تنها
در بیابان و کویر ،بلکه در دشت و جنگل نیز مشاهده میشود.
گردشگران و ورزش��کارانی که باید محافظ و نگهبان در کنار
طبیعت باشند ،در برابر آن ایستادهاند .کمتر از یکماه پیش بود
که تعدادی از آفرودسوارانی که برای انجام حرفه ورزشی خود
و گردش��گری به یکی از کویرهای ایران رفته بودند ،در مسیر
خود یک قوچ وحشی را مشاهده و آن را دنبال کردند تا جایی
که این حیوان به دلیل ترس زیاد سکته کرده و تلف شده است.
در راس��تای این موضوع ،فرمانده یگان حفاظت محیطزیست
کش��ور با اشاره به تعقیب یک کل وحش��ی در کویر مرنجاب
توس��ط یکی از آفرودسواران که س��بب تلفشدن این حیوان
شد ،اظهار کرد :آفرودسواران مجوز زمان و مکان را از سازمان
اتومبیلران��ی دریافت میکنند .ما در مناطق چهارگانهای که
تحت پوشش سازمان حفاظتمحیط زیست هستند ،به هیچ
عنوان اجازه حضور این افراد را نمیدهیم.
جمش��ید محبتخان��ی اف��زود :س��ازمان محیطزیس��ت به
دلی��ل تخریبی که آف��رود میتواند به مناطق تحت پوش��ش

محیطزیس��ت وارد کند ،به هیچ عنوان اج��ازه حضور در این
مناطق را به آفرودسواران نمیدهد.
فرمانده یگان حفاظت محیطزیس��ت کش��ور ب��ا بیان اینکه
اتفاقات غیرقانونی که توس��ط آفرودسواران صورت میگیرد،
خارج از مناطق چهارگانه اس��ت ،گفت :آفرودسواران بیشتر
در مناطق آزادی که از سوی سازمان اتومبیلرانی مجوز آن را
دریافت میکنند ،فعالیت دارند.
محبتخان��ی تصریح ک��رد :م��ا نمیتوانیم این تفری��ح را از
عالقهمن��دان و دوس��تداران این حرفه س��لب کنیم ،تعدادی
زیادی از این آفرودسواران عالقهمند به محیطزیست هستند.
او با بیان اینکه باید خسارت آفرودسواران به طبیعت به صفر
برسد ،افزود :درخصوص شناسایی فردی که سبب کشتهشدن
یک کل وحشی در کویر مرنجاب شده بود ،آفرودسواران به ما
کمک کردند تا وی را پیدا کردیم.
فرمانده یگان حفاظت محیطزیس��ت کشور اظهار کرد :ما در
این حوزه نیاز داریم تا با سازمان اتومبیلرانی مناطقی را تعیین
کنیم که با حضور آفرودس��واران آسیبی به محیطزیست وارد
نشود و حضور آنها در سایر مناطق غیرقانونی اعالم شود.
محبتخانی با اش��اره به اینکه در سال گذشته پروندههایی
درخصوص تخلفات آفرودس��واران وجود داشت ،تصریح کرد:
متولی صدور مجوز برای آفرودس��واران سازمان اتومبیلرانی
اس��ت؛ لذا محلهایی برای آفرودس��واران باید تعیین شود تا
آسیبی به محیطزیست وارد نشود.
حضور آفرودسواران در طبیعت و مناطق حفاظتشده میتواند
آسیبهای فراوانی را به محیطزیست وارد کند؛ خساراتی که
قابل جبران نیس��ت؛ بنابراین باید تدابیری اندیش��یده ش��ود
ت��ا این اف��راد در مناطقی که برایش��ان تعیین تکلیف ش��ده

اس��ت ،آفرودسواری و س��ایر تفریحات را انجام دهند .یکی از
آفرودسوارهای حرفهای کشورمان که به گفته خودش ،از سن
۱۵س��الگی این حرفه را دنبال کرده است ،اما او برخالف سایر
دوستانش که مخرب محیطزیست هستند ،یاور محیطزیست
اس��ت ،گف��ت :نمیتوان گف��ت که هم��ه آفرودس��وارها به
محیطزیست آس��یب میزنند .من و تعداد زیادی از دوستانم
هس��تیم که در کنار حرف��ه خود ،به محیطزیس��ت نیز نگاه
ویژهای داریم.
محمد دانا در پاس��خ به این س��ؤال که آفرودس��وارها چگونه
میتوانند به محیطزیس��ت آس��یب بزنند ،اظه��ار کرد :یک
آفرودسوار وقتی به همراه خودروی خود که معموالً چرخهای
پهن و سنگینی دارد ،به طبیعت راه پیدا میکند ،ممکن است
از رودخانهه��ای متعددی عبور کند؛ یعن��ی عبور از رودخانه
یکی از تفریحات مورد دلخواه آفرودسواران است .عبور از یک
رودخانه با خودروی آفرود میتواند تمام پوشش گیاهی کنار
رودخانه را از بین ببرد و س��بب از بینرفتن زیستگاه حیوانات
آبزی و گاهی خود آنها شود.
وی در ادامه گفت :اما خودم بهش��خصه هیچ وقت مسیری را
انتخاب نمیکنم که مجبور باش��م از یک رودخانه عبور کنم؛
اگر نظارتی بر آفرودسواری نباشد ،همین موضوع میتواند در
آینده تهدیدی برای محیطزیست محسوب شود.
یک کارشناس محیطزیست نیز در اینباره اظهار کرد :مناطق
حفاظتش��ده بهویژه مکانهایی که دارای گیاهان و حیوانات
حفاظتشده هس��تند ،به هیچ عنوان نباید مورد تاخت و تاز
گردشگران و ورزشکاران غیرحرفهای قرار گیرند.
محمدرض��ا محبوبفر بیان ک��رد :ورود این افراد که س��بب
واردش��دن آسیب و خسارت به محیطزیست میشود ،باید به
مناطق حفاظتشده محیطزیست ممنوع شود ،زیرا ورود افراد
به این مناطق جز تخریب محیطزیست ثمره دیگری ندارد.
این کارش��ناس محیطزیس��ت با اش��اره به اینکه همه افراد
در برابر محیطزیس��ت مسئول هس��تند ،افزود :در کویر افراد
زیادی هستند که به دلیل رشته ورزشیای که انتخاب کردند،
مس��ابقات رالی برگزار میکنند؛ در کویری که ممکن اس��ت
حیوانات بومی زیادی در آن زندگی کنند .محبوبفر با اش��اره
به اینکه با این کار عالوه بر واردشدن آسیب به حیات وحش
این مناطق ،پوشش گیاهی آن نیز از بین خواهد رفت ،تصریح
کرد :نیاز است سازمان محیطزیست در گام اول اجازه ورود به
مناطق حفاظتش��ده را به این دسته از افراد ندهد تا به مرور
زمان کمتر شاهد تخریب محیطزیست باشیم.
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درآمد ۱۵میلیون تومانی قاچاق هوبره
در خراسان جنوبی

برایش��ان دام میگذارند تا زنده ش��کار شوند؛ گاهی تا چند روز بدون
آب و غذا دست و پا میزنند .توسط بومیانی شکار میشوند که ارزش
آنه��ا را میدانند ،اما از روی فقر ،دس��تها و پاهایش��ان را میبندند
و در جعبهه��ای موز به بندرعباس و بوش��هر میفرس��تند و از آنجا
به کش��ورهای عربی صادر میش��وند .براساس شنیدهها و پیگیری از
دس��تگاه قضا ،آخرین نفری که در مرز هوبره را به فرد آخر واسط در
جری��ان قاچاق این پرنده تحویل میدهد ،ح��دودا ً ۱۵میلیون تومان
دریافت میکند.
به گزارش «س��بزینه» ب ه نقل از ایس��نا ،هوبرههایی که زنده ش��کار
میشوند ،در راه کشورهای عربی دوام نمیآورند؛ میمیرند یا مریض
میش��وند .مافیای قاچاق این پرندگان هیچگاه دستگیر نمیشوند و
سالهاس��ت کارشان همین است .یکی از ش��کارچیان که چوپانی از
اهالی زیرکوه اس��ت ،در اینباره گفت :یک هوبره را از فردی ناشناس
از اهالی حاجیآباد به قیمت یکمیلیون و ۸۰۰هزار تومان خریداری
کردم و بعد ،تماس تلفنی با من گرفته شد تا هوبره را از من بخرند.
وی که مأموران انتظامی پنج قطعه هوبره از خانه وی کشف کردهاند،
افزود :در بیابان به چرای گوس��فندان مشغول بودم و شب که به خانه
آمدم مأموران نیروی انتظامی بازرسی را انجام دادند و در انبار خانهام
هوبرههایی پیدا شد که من اص ً
ال از آنها خبر نداشتم.
او معتقد اس��ت که از هوبرهها هیچ اطالعی نداش��ته و تنها دو بز در
انباری داشته ،اما این اظهارات تمام ماجرا نیست؛ براساس بررسیها،
افراد هوبرهها را جمعآوری کردهاند ،چراکه به منطقه آش��نایی دارند
و وقت��ی تعداد آنها زیاد میش��ود ،به افراد رابط میدهند .براس��اس
شنیدهها و پیگیری از دستگاه قضا ،آخرین نفری که در مرز هوبره را
به فرد آخر واسط در جریان قاچاق این پرنده تحویل میدهد ،حدودا ً
۱۵میلیون تومان دریافت میکند.
هوبرههایی که در راه کشورهای عربی دوام نمیآورند

رئیس اداره امور حقوقی حفاظت محیطزیس��ت خراسان جنوبی در
اینباره گفت :زندهبودن پرنده هوبره برای فرد اصلی که در کشورهای
عربی اس��ت ،مهم اس��ت ،اما وقت��ی محموله این پرنده را به ش��کل
غیراستاندارد تا آن سوی مرزها میبرند ،اغلب موارد یا زنده نمیماند یا
سالم نخواهد بود؛ بنابراین این افراد بخش زیادی از ذخیره ژنتیکی را
از کشور خارج میکنند تا باالخره تعدادی سالم به دست آنها برسد.
فرش��ید رفیعی عنوان کرد :افرادی که در رأس هرم قاچاق هس��تند،
معم��والً دس��تگیر نمیش��وند و اف��راد بومی و محل��ی فریبخورده
دستگیر میشوند.
وی با اش��اره به شیوه چیدمان تلهگذاری برای سالمگرفتن این پرنده
به منظور قاچاق تصریح کرد :برای زندهگیری هوبره از تفنگ استفاده
نمیکنن��د و تلههای��ی را در محیط زندگی این پرن��ده جایگذاری
میکنند؛ بعد از چند روز که هوبره در تله افتاد ،از قس��مت وس��یعی
آن را جم��عآوری میکنن��د .هوبره در این چن��د روز آب و دانه و غذا
نمیخ��ورد و عالوه بر آن ،تقال هم میکند و بنابراین از س�لامت این
پرنده چیزی باقی نمیماند.
چوپانها یا افراد بومی از سر فقر هوبره شکار میکنند
وی با بیان اینکه فرد یا افرادی که در رأس هرم قاچاق هستند چند
نفر را در محل اجیر میکنند ،اظهار کرد :فرهنگس��ازی تا حدودی
انجام ش��ده ،اما برخی چوپانها یا افراد بومی آن محل از سر فقر این
کار را میکنن��د؛ با اینک��ه با توجه به فعالیتهای محیطزیس��ت تا
حدودی میدانند هوبره چقدر ارزش دارد.
رئی��س اداره امور حقوقی حفاظت محیطزیس��ت خراس��ان جنوبی
بی��ان کرد :پس از جمعآوری هوبرههای گرفتارش��ده در منطقه ،این
پرندهها را در محلی نگهداری میکنند و زمانی که به تعداد قابل حمل
رسیدند ،از روستا جمع شده و تا بندرعباس و بوشهر حمل و از آنجا
به کشورهای عربی فرستاده میشوند.
رفیعی ادام��ه داد :این پرندهها را داخل کارتنه��ای موز در اتوبوس،
کامیون و گاهی هم ماش��ین ش��خصی حمل میکنند ،مسلم است
پرن��دهای که داخل صندوق عقب یا گاهی موتور اتوبوس جاس��ازی
میش��ود و پاهایش بسته است ،دیگر توان ادامه حیات در طبیعت را
ندارد ،چراکه به هوبره شوک زیادی وارد میشود.
وی افزود :نهایتاً زمانی که محموله کشف میشود ،افرادی را میگیریم
ک��ه تنها حامل پرنده هس��تند ،افرادی که تنها به ص��ورت تلفنی با
قاچاقچی��ان در ارتباطند و تنها میدانند که باید در س��اعت خاصی
ای��ن پرنده را تحویل دهند ،تلفنها هم حرفهای اس��ت و گاهی برای
یک زنگ یک سیمکارت میگیرند .رئیس اداره امور حقوقی حفاظت
محیطزیست خراسان جنوبی بیان کرد :در این زمان ،پرونده به عنوان
ش��کار و حمل غیرمجاز به دادگاه معرفی میشود ،اما این رویه ادامه
دارد ،چراکه درآمد خوبی نصیب شکارچیان میشود.
رفیعی ادامه داد :همچنین پرندههای تزئینی نیز از سمت سیستان و
بلوچستان و خراسان جنوبی به مقصد مشهد و تهران فرستاده شده و
در این شهرها به پرندهفروشیها فروخته میشوند.

تاالب «پیراحمد» چالدران
میزبان اولین دسته درناهای مهاجر شد

سرپرس��ت اداره حفاظت محیطزیس��ت چال��دران گفت :طی پایش
میدانی زیس��تگاههای آبی این شهرستان ،محیطبانان یگان حفاظت
موفق به مشاهده درناهای مهاجر در تاالب پیراحمد این منطقه شدند.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،حجت آذریار اظهار کرد :درناها از
مناطق شمالی و سردسیر نظیر روسیه ،بالروس ،قزاقستان و جمهوری
آذربایج��ان وارد تاالبهای چالدران میش��وند و ب��ا توجه به امنیت
خ��اص این منطقه ،مدتی را جهت اس��تراحت ،تغذیه ،جوجهآوری و
زمستانگذرانی در این زیستگاهها به سر میبرند.
وی ادامه داد :درناها ،چنگر معمولی ،کاکائی ،خوتکا ،اردک سرسبز و
غاز خاکستری از جمله پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی هستند که
در فصل سرد س��ال ،مهمان تاالبهای چالدران میشوند .سرپرست
اداره حفاظت محیطزیس��ت چال��دران اضافه کرد :تع��داد درناهای
فرودآمده در تاالب پیراحمد این شهرستان بسیار قابل توجه است.
آذری��ار گفت :چالدران دارای ش��ش تاالب بوده ک��ه تاالبهای ناور،
پیراحمد و زاویه سفلی جزو تاالبهای دائمی و تاالبهای خان گول،
قوری گول و حاشیه سد بارون جزو تاالبهای فصلی هستند .چالدران
یکی از شهرهای شمالی استان آذربایجان غربی است.
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