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 2محیطبان در استان زنجان
بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسیدند

دو نف��ر از محیطبانان ایثارگر به نامهای «مه��دی مجلل» و «میکائیل
هاش��می» بر اث��ر اصابت گلوله س�لاح جنگی به درجه رفیع ش��هادت
نائل آمدند.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از پایگاه اطالعرس��انی س��ازمان حفاظت
محیطزیس��ت ،متأس��فانه بر اثر تعقی��ب و گریز بین افراد ناش��ناس و
محیطبانان که در تعقیب یک خودروی نیسان در منطقه حفاظت شده
فیلهخاصه استان زنجان بودند ،دو نفر از محیطبانان ایثارگر بر اثر اصابت
گلوله سالح جنگی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

محیطزیست برای حضور حیوانات
در فیلم دراکوال مجوز صادر کرده است؟

مدی��رکل دفت��ر حفاظ��ت و مدیری��ت حیاتوحش س��ازمان حفاظت
محیطزیس��ت درباره دلیل وجود حیوانات در سریال خانگی دراکوال که
چندی پیش قسمت اول آن منتشر شد ،توضیحاتی داد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از باش��گاه خبرنگاران جوان ،شهابالدین
منتظم��ی اظهار ک��رد :نماینده تیم س��ریال دراکوال مکاتبات��ی را برای
درخواس��ت مج��وز حض��ور تع��دادی از پرن��دگان و حیوان��ات از اداره
محیطزیست استان تهران داشت.
او در ادام��ه بیان ک��رد :برای آنک��ه حیوانات آزاری نبینن��د و با هدف
مقابله با قاچاق حیاتوح��ش ،مجوز برای حضور کوتاهمدت آنها صادر
ش��د .مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیاتوحش س��ازمان حفاظت
محیطزیست با اشاره به اینکه بخش اعظمی از این حیوانات از باغوحش
صفادشت به امانت گرفته شده بودند ،گفت :بخش زیادی از این تصاویر
نیز در همان باغوحش صفادشت تصویربرداری شده است.
منتظمی درباره آخرین وضعیت انتقال ش��امپانزه سهس��اله عنوان کرد:
تمامی مجوزها و پانسیون منع تجارت گونههای در معرض خطر انقراض
برای این ش��امپانزه صادر شده است .بنابر اعالم باغوحش ارم ،قرار شد تا
باران به کنیا منتقل شود .البته شرایط انتقال از سوی کشور مبدأ و مقصد
به فرآیند بلندمدتی نیاز دارد.

ورود به مناطق حفاظت شده
و پارک ملی ممنوع

رئیس اداره روابط عمومی حفاظت محیطزیست کهگیلویه و بویراحمد
گفت :ورود ،عبور و توقف در پارکهای ملی و آثار طبیعی و ملی مستلزم
تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان حفاظت محیطزیست است.
به گزارش «سبزینه» به نقل از پایگاه اطالعرسانی روابط عمومی حفاظت
محیطزیس��ت کهگیلویه وبویراحمد ،درپی انتشار عکس و فیلمی که در
فضای مجازی مبنیبر ادعای حمله پلنگ به چوپان در مناطق حفاظت
ش��ده و تحت مدیریت محیطزیس��ت استان دس��ت به دست میشد،
حفاظت محیطزیس��ت اس��تان ضمن واکنش به چنین ادعاهایی شرط
ورود به مناطق حفاظت شده را مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان
دانس��ت و گفت :مطابق با دستورالعمل ورود به مناطق حفاظت شده در
بند «الف» ماده 3قانون حفاظت و بهس��ازی محیطزیست ،عبور و توقف
در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی ممنوع است.
هادی س��ینایی گفت :مطابق ماده 8آییننام��ه اجرایی قانون حفاظت و
بهسازی محیطزیست ،تعلیف احش��ام در پارکهای ملی و آثار طبیعی
ملی ممنوع اس��ت و درصورت ورود غیرقانونی به مناطق حفاظت ش��ده
و پارک ملی ،مس��ئولیت هرگونه مواجه شدن با حیوانات وحشی متوجه
فرد است.
رئیس اداره روابط عمومی حفاظت محیطزیست کهگیلویه و بویراحمد
گ از خانواده گربهس��انان و بس��یار منزوی است ،مثل بیشتر
گفت :پلن 
گربهسانان دیگر زندگی انفرادی دارد و پلنگها فقط در فصل جفتگیری
کنار هم هس��تند .آنها قلمرویی را برای خود مشخص کرده و بهشدت
برای حفظ آن تالش میکنند.
سینایی تصریح کرد :خوشبختانه در دنا هم قلمرو و هم سفره غذایی این
گربهسان که شامل گراز ،تشی و سنجاب است ،بهوفور وجود دارد و این
گربهس��ان منزوی بهدلیل افزایش قدرت بینایی در نور مالیم و کم اغلب
شبها را برای شکار خود انتخاب و در روز بسیار کم خودنمایی میکند و
اغلب درحال استراحت است.
وی تصری��ح کرد :پلنگه��ا با از بین بردن حیوانات ضعیف و پیر در بهتر
کردن نسل طعمهها از نظر ژنتیک نقش بسیار مهمی دارند .رئیس اداره
روابط عمومی حفاظت محیطزیست استان تصریح کرد :پلنگ همیشه
یک گام از آدمی جلوتر است و به ندرت میتوان او را در طبیعت یافت و
به کمتر کسی اجازه میدهد که او را مشاهده کند .بیشتر درگیریهایی
که بین آدم��ی و پلنگ رخ داده ،بهخاطر دخالت آدمی در زندگی پلنگ
بوده است و عکسالعمل پلنگ بیشتر جنبه تدافعی دارد.

تاالب میانکاله یک موضوع ملی است

رئیس کمیته محیطزیس��ت و خدمات ش��هری شورای ش��هر تهران با
بیان اینکه از مس��ئوالن محیطزیست کشور و فراکسیون محیطزیست
میخواهم منش��أیابی سمومی را که به مرگ پرندگان منجر شده ،دنبال
کنند تا دلیل مرگ پرندگان مش��خص ش��ود ،گف��ت :زندگی همه ما به
یکدیگر متصل است و باید نسبت به مسائل محیطزیستی حساس باشیم.
تاالب میانکاله یک موضوع ملی اس��ت و همانطور که به دریاچه ارومیه
حساسیت داریم به میانکاله هم باید توجه داشته باشیم.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایس��نا ،س��یدآرش حسینیمیالنی در
دویس��توهفتادوپنجمین جلس��ه صحن علنی ش��ورای اسالمی شهر
تهران در تذکری عنوان کرد۱۳ :بهمنماه روز جهانی تاالبها در کش��ور
گرامی داش��ته ش��د؛ ولی تا ۲۹بهمنماه نزدیک به ۱۰هزار قطعه پرنده
بهدلیل سمی که در بافت کف تاالب وجود دارد ،از بین رفته است .سال
گذش��ته هم ۳۲هزار قطعه پرنده در ای��ن تاالب از بین رفتند که فعاالن
محیطزیستی میگویند این میزان تا ۵۰هزار قطعه افزایش مییابد.
این عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در تذکری درباره ثبت اطالعات
کارگری در س��امانههای الکترونیکی ادامه داد :بیش از یکسال است که
ثبت کامل و بهموقع اطالعات کارگران پس��ماند از سوی شهرداریهای
مناطق در سامانههای الکترونیکی مدیریت پسماند پیگیری میشود .این
موضوع یکی از رویکردهای مورد تأکید ش��ورای شهر پنجم جهت ایجاد
شفافیت و نظارتپذیری است.
حسینیمیالنی با بیان اینکه اگرچه در بخش ثبت اطالعات ماشینآالت
پس��ماند عملکرد ۲۱منطقه رضایتبخش بوده اس��ت ،افزود :همچنان
ش��اهد عملکرد زیر ۵۰درصدی ثبت اطالعات کارگران فعال در سامانه
مدیریت پیمانکاران هس��تیم؛ بهطوریکه چه��ار منطقه زیر ۳۰درصد
(مناط��ق چهار ،پنج ۱۷ ،و  )۱۸و ۱۰منطقه بین  ۳۰تا ۵۰درصد اس��ت
(مناطق یک ،دو ۲۱ ،۲۰ ،۱۵ ،۱۳ ،۱۲ ،۱۱ ،۱۰ ،و  )۲۲که در این میان
ثبت اطالعات منطقه چهار نس��بت به ماههای گذشته ۴۱درصد کاهش
داشته که باید در ماههای آینده ارتقاء یابد.
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با وجود انتقادات به زندهگیری یوز نر توران ،کارشناسان به تکثیر در اسارت امیدوارند

جدالبرسرتکثیریـوزهایایرانی

سبزینه

علی عبدالخالق

یوزپلنگهای آس��یایی درحال انق��راض ایران،
گرفت��ار اختالفنظ��ر مدیران و کارشناس��ان
ش��دهاند و در تازهترین اتف��اق ،زندهگیری یک
قالده یوزپلنگ نر به نام «فیروز» در پارک ملی
توران در فضای مجازی بسیار سر زبانها افتاده
و موافقان و مخالفان زیادی را رو در روی یکدیگر
به صف کرده است.
زندگی جدید «فیروز» ،یوزپلنگ نر و خبرس��از
این روزها ،در آفریقای ایران آغاز ش��ده است تا
چند صباحی بیشتر در ذخیرهگاه زیس��تکره
ت��وران خودنمایی کند؛ اما تیزپای توران چقدر
زنده میماند؟
ذخی��رهگاه زیس��تکره ت��وران را در ش��رق
استان س��منان و در جنوبش��رقی شهرستان
ش��اهرود« ،آفریق��ای ای��ران» مینامند؛ چون
تنوع قابلتوجهی از گونهه��ای حیاتوحش و
پوش��ش گیاهی را در خود ج��ای داده و یکی از
مهمترین مناطق برای زیست گونههای مختلف
جانوری و البته گیاهی است .قسمت اعظمی از
مساحت منطقه حفاظتش��ده توران ،پناهگاه
حیاتوح��ش بوده و این روزه��ا در بزرگترین
ذخیرهگاه زیس��تکره ای��ران تالشهایی برای
جلوگی��ری از انق��راض گونهه��ای در معرض
خط��ر انجام میش��ود .البت��ه ظرفیتهای این
منطقه به همینجا محدود نمیش��ود و توران
را پس از سرنگتی آفریقا واقع در کشور تانزانیا،
دومین منطقه زیس��تکره جه��ان میدانند و
این ام��ر ،اهمیت این منطق��ه را بیش از پیش
نمایان میسازد.
پارک مل��ی و پناهگاه حیاتوحش ت��وران ،اما
مدتهاست که همواره با یک گونه ویژه جانوری
س��ر زبانها میافتد؛ «یوزپلنگ آس��یایی» که
ارزش خاصی در میان گونههای جانوری موجود
و البته در معرض تهدید انقراض دارد .در روزهای
اخیر ،زندهگیری ی��ک قالده یوزپلنگ نر به نام
«فیروز» در پارک ملی توران در فضای مجازی
بس��یار سر زبانها افتاده و شرایط این یوزپلنگ
نر واکنشهای متفاوتی را بههمراه داشته است.
وحش

عالقهمندانحیات
نگران تکرار تجربه تلخ گورها
فیروز ،این یوزپلنگ زیبا و نر که اکنون بیش از
۱۱سال سن دارد ،پیشتر و پس از زندهگیری به
پارک ملی توران آورده شده بود .اگرچه عملیات
انتقال فیروز به اس��تان سمنان و پارک توران با
موفقیت انجام ش��د؛ اما همواره عالقهمندان به
حیاتوحش درباره زندگی او و فرجام این انتقال
ابراز نگرانی میکردند؛ نگرانیهایی که از خاطره
تلخ تلف ش��دن گورخرهای آس��یایی بیشتر
تشدید شده بود.
سازمان حفاظت محیطزیس��ت ،بهعنوان تنها
نهاد قانونی متولی حفظ محیطزیس��ت کشور
هم��واره باید ب��ا دریافت نظرات کارشناس��ی
متخصصان و اطالعرس��انی مناس��ب و دقیق،
افکار عمومی و رسانهها را در جریان تصمیمات
و اقدام��ات انجامش��ده قرار ده��د و این اصلی
بدیهی است.
س��ازمان حفاظت محیطزیس��ت همان زمان،
درخصوص فرآین��د انتقال یوزپلنگهای پارک
طبیعت پردیسان به پارک ملی توران بیانیهای
ص��ادر و در آن تأکی��د ک��رده بود ک��ه انتقال
یوزپلنگها یک کار کام ً
ال کارشناسی شده است
و ماندن اینگونه در تهران و خارج از زیس��تگاه
خودشان ،امری خطا و آسیبزا خواهد بود.
س��ازمان حفاظت محیطزیست همواره مدعی
ش��ده که ب��رای جابهجایی ای��ن حیوانات ،تیم
کارشناس��ی س��ازمان از مدتها قبل مطالعات
مختلف��ی را انج��ام داده و انتقال به زیس��تگاه
اصلیشان را بهترین گزینه برای آنها تشخیص
داده است؛ ادعایی که درباره انتقال گورخرهای
آسیایی هم تکرار میشد ،ولی در نهایت چندین
رأس از ای��ن گونهه��ای منحصربهفرد جانوری
جان خود را از دست دادند.
مدیرکل محیطزیس��ت استان سمنان ،چندی
پیش در همین زمینه گفته بود :بررسی تصاویر
دوربینها نشان میدهد که یوز نر معروف پارک
مل��ی توران ،یعنی فیروز و ی��وز مادر خانواده به
نام تلخاب که با س��ه تولهاش مورد شناس��ایی
قرارگرفته بود ،در یک نقطه و به فاصله یک روز
تصویربرداری شدند.
امیر عبدوس امیدوار بود مشاهده این دو یوز نر و
ماده در یک نقطه احتمال تالقی این دو و انجام
جفتگیری و بارداری مجدد مادر خانواده را باال
ببرد .این مادر بعدتر نیز بههمراه سه تولهاش در
نقطه دیگری که فیروز هم در آنجا تردد دارد،
مشاهده شده بود.
نبود استرس ،شرط اولیه برای زادآوری
یوزپلنگ آسیایی است
دبیر شبکه سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی
استان سمنان هم در اینباره به فارس میگوید:
نبود اس��ترس ش��رط اولیه برای فراهمس��ازی
شرایط زادآوری یوزپلنگ آسیایی است و انتقال
این گونه ارزش��مند از پارک پردیسان تهران به
زادگاه��ش در پارک ملی ت��وران موجب ایجاد
سازمان حفاظت محیطزیست

بهعنوان تنها نهاد قانونی متولی حفظ
محیطزیست کشور همواره باید
با دریافت نظرات کارشناسی

متخصصان و اطالعرسانی مناسب

و دقیق ،افکار عمومی و رسانهها را

در جریان تصمیمات و اقدامات انجامشده
قرار دهد و این اصلی بدیهی است

فیروز ،جفت آینده ایران
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان سمنان ،از اقدامی خبر داد که منشأ واکنشها در برخی
رسانهها و فضای مجازی شد.
عبدوس گفته بود :یوزپلنگ معروف که همان فیروز نر و  ۱۱ساله است ،احتماالً جفت آینده
یوزپلنگ مادهای به نام ایران خواهد بود.
او معتقد است فضاهای مرکز تحقیقات یوزپلنگ آسیایی توران مناسب است و گفت :فضاهایی
برای یوزپلنگهای مرکز تحقیقات ذخیرهگاه زیستکره توران تجهیز شده و همهچیز را آماده
کردهایم و منتظریم تا نتیجه مورد انتظار حاصل شود.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان سمنان افزود :تا اینجا همهچیز بهتر از آنچه پیشبینی
شده بود ،پیش رفته است و در آینده نزدیک جزئیات بیشتری از آنچه در این مرکز میگذرد،
به استحضار عالقهمندان به این پروژه خواهد رسید.
در همین بین ،وین سنت ون که مدیر پروژه فراجمعیتهای یوزپلنگ آفریقایی در آفریقای
جنوبی ،ماالوی و زامبیا است و در طول ۱۰سال موفق شده جمعیت یوزپلنگهای آفریقایی را
از  ۲۱۷به تعداد ۴۵۵قالده برساند ،از اقدام انجامشده ابراز رضایت میکند.
او یکی از طرفهای مورد مش��ورت حفاظت محیطزیس��ت از ابتدای ایجاد مرکز تحقیقات
یوزپلنگ در پارک ملی در اس��تان بوده و با ش��نیدن خبر زندهگیری نر برای با یوز ماده جوان
یعنی ایران ،مراتب خوش��حالی و تبریک و همچنین پیش��نهادات خود را در قالب یک پیام
تصویری ارسال کرد.
شرایط طبیعی زادآوری و دوری از استرس برای
این گونه نادر میشود.
فاطم��ه جندقی ادامه داد :براس��اس گفتههای
پژوهشگران ،تعداد یوزپلنگهای ماده در پارک
ملی توران نسبت یوزپلنگ نر کم است و انتقال
ایران به زادگاهش و ایجاد دسترس��ی مناسب
ب��رای ورود یوزپلنگه��ا در فصل جفتگیری،
بدون شک میتواند زمینه افزایش جمعیت این
گونه ارزشمند را مهیا کند.
از پروژهای ناموفق
تا تدوین شناسنامهها
یوزپلنگ آسیایی از آنجا اهمیت وافری مییابد
که در خطر انقراض است و اکنون فقط شماری
از آنها در ایران و آفریقا زیست میکنند .نگرانی
بابت هر اقدامی در انتقال یا زندهگیری این گونه
حساس جانوری بهخصوص در خاستگاه زیست
یوزپلنگ ایرانی در شرق استان سمنان که این
روزها بخش��ی از عالقهمندان به حیاتوحش را
درگیر خود کرده ،از این منظر بیراه نیست.
سازمان حفاظت محیطزیست هم در بیانیهای
که مدتها قبل منتش��ر ک��رده ،اذعان دارد که
یوزپلنگ آس��یایی یک گونه در معرض انقراض
اس��ت که تنها زیستگاه آن کش��ور ایران است
و براس��اس بررس��یهای بهعمل آمده ،آخرین
پناه��گاه جمعیتی این گونه ،منطق��ه توران با
وس��عت ح��دود 1/5میلیون هکتار در اس��تان
س��منان و بخشهایی از جنوب استان خراسان
ش��مالی و جنوبی تا اس��تانهای یزد و کرمان
است .سازمان حفاظت محیطزیست تأکید دارد
ک��ه تکثیر و پرورش گونه یوزپلنگ در اس��ارت
برخالف سایر گربهسانان بهسادگی میسر نیست
و اجرای برنامه تکثیر در اسارت ،عالوهبر تجربه و
تخصص در امر تکثیر این گونه به رفتارشناسی
دقیق و اطالع از ساختار فیزیولوژیک این حیوان
نیز وابسته است.
ثبت شناسنامه برای۱۵یوزپلنگ
در توران
امیر عبدوس ،مدیرکل حفاظت محیطزیس��ت
اس��تان س��منان ،جزو معدود مدیرانی اس��ت
که با بهرهگی��ری از ظرفیت رس��انههای نوین
همواره برای تش��ریح جزئی��ات فنی طرحهای
زیس��تمحیطی ازجمله زندهگی��ری و انتقال
یوزپلنگ نر به مرکز تحقیقات یوزپلنگ آسیایی
توران پیشقدم بوده است.
عب��دوس در آخری��ن پی��ام زیس��تمحیطی
س��ال ۱۳۹۹در صفح��ه اینس��تاگرامی خ��ود
نوشت :سالی که گذش��ت ،سالی پر از دشواری
و تنگدس��تی برای جامعه محیطزیست کشور
بود؛ اما دس��تاوردهای چش��مگیری در ایفای
مس��ئولیت حف��ظ محیطزیس��ت بهخصوص
حیاتوحش بهدس��ت آمد که ازجمله میتوان
به ثبت شناسنامه برای ۱۵یوزپلنگ در مجموعه
ذخیرهگاه زیستکره توران اشاره کرد.
او میگوید :این رکورد حتی در طول ۲۰س��ال
اجرای پروژهای پرحاشیه و ناموفق تحتعنوان
پ��روژه بینالمللی یوزپلنگ آس��یایی هم اتفاق
نیفتاده بود؛ اما حال که مسئولیت خطیر مطالعه
و حفظ زیستگاه و تکثیر این گونه ،با تدبیر رئیس
سازمان حفاظت محیطزیست از پروژه یادشده
خارج و به اس��تان محول شد ،نتیجه اعتماد به
هم��کاران توانمند و عالقهمند اینگونه ظهور و

ب��روز یافت که از ۲۵یوزپلنگی که تصاویر آنها
در س��ال ۹۹ثبت ش��د۱۵ ،قالده از آنها دارای
شناسنامهشدند.
 ۲۵یوزپلنگ در منطقه حفاظتشده
توران وجود دارد
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان سمنان
گف��ت۲۵ :یوزپلنگ در منطقه حفاظتش��ده
توران وجود دارد که از این تعداد ۱۵قالده دارای
شناسنامههستند.
عبدوس به تشریح جزئیات فنی طرح زندهگیری
و انتقال یوزپلنگ نر به مرکز تحقیقات یوزپلنگ
آس��یایی در توران پرداخت و اظهار کرد :س��ال
جدید را درحالی آغاز کردیم که خبر زندهگیری
ی��ک یوزپلنگ نر در محدوده ت��وران در فضای
مجازی خبرساز شد.
وی ب��ا بی��ان اینکه یوزپلنگی ک��ه زندهگیری
ش��ده اس��ت ،فیروز ن��ام دارد ،اف��زود :این یوز
از س��ال ۱۳۹۱در منطق��ه ت��وران مش��اهده و
شناس��ایی و نس��بت ب��ه نامگ��ذاری آن اقدام
شده است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان سمنان
بیان کرد :با توجه به اینکه در س��ال ۹۱فیروز
یک نر بالغ بوده و حداقل 2/5ساله بوده ،اکنون
که در سال ۱۴۰۰هس��تیم ،حداقل سن فیروز
11/5سال است.
عب��دوس تأکید کرد :اگر فی��روز در طبیعت به
زندگی خ��ود ادامه میداد ،حداکثر یکس��ال
دیگر پایان زندگیاش در طبیعت فرامیرس��ید
و ش��انس زندگی بیشتر را از دست میداد؛ اما
زندهگیری و انتقالش به سایت مرکز تحقیقات
یوزپلنگ آس��یایی توران ش��انس زندگی برای
سالهای بیشتری را به او میدهد.
او گفت :یوزپلنگهای موجود در این سایتها به
لحاظ تغذیهای و شرایطی که برایشان مهیاست
و اینکه خطری تهدیدشان نمیکند ،میتوانند
سالهای بیشتری را در این شرایط عمر کنند.
هماهنگ کرده بودیم

مدیرکل حفاظت محیطزیست استان سمنان
همچنین اظه��ار داش��ت :ب��ا هماهنگیهای
انجامشده با س��ازمان حفاظت محیطزیست و
تدبیر رئیس س��ازمان و معاونت محیططبیعی
آن ،تصمیم بر این شد که یوزپلنگ نر از طبیعت
توران زندهگیری شود.
عبدوس اظهار کرد :مرحله نخس��ت ،بهگونهای
طراحی ش��د که درهای اتوماتیک امکان ورود
یوز نر به سایت مرکز تحقیقات و نزدیک شدن
آنها به ایران (یوزپلن��گ ماده) را فراهم کنند؛
این دره��ا در همان ابت��دای ورود این یوزها به
توران نصب ش��دند و چیزی در حدود 9ماه این
شرایط ادامه داشت .او ادامه داد :سرگین یوزهای
ماده در اطراف فنس همه روزه پراکنده میشد؛
برای اینکه بتواند یوزهای نر را بهسمت سایت
هدایت کند؛ حتی یکبار هم یک یوز در اطراف
مشاهده و توسط نگهبانان تصویربرداری شد که
تمام این تالشها منجر به این نش��د که یوزی
وارد محدوده شده و این امکان بهصورت طبیعی
فراهم شود.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان سمنان
بی��ان ک��رد۲۵ :ق�لاده مختل��ف از جمعی��ت
یوزهای توران را در طول س��ال ۱۳۹۹مشاهده
و تصویرب��رداری کردی��م که ۱۵ق�لاده از این

جمعی��ت بهدلیل اینکه تصاویر قابل تفکیک و
جداسازی بودند ،خالنگاری شدند.
عبدوس گفت :برای ۱۵قالده شناس��نام ه تهیه
شده که از این تعداد ،چهار یوزپلنگ نر ،دو قالده
ماده و ۹یوز ناشناس هستند که میتوانند نر یا
ماده باشند.
 فیروز تنها نر توران نیست
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان سمنان
گفت :فیروز تنها نر شناساییش��ده در منطقه
توران نیست و نرهای دیگر هم مشاهده شدهاند؛
اتفاق��اً در محل عالمتگذاریها و تعیین قلمرو
فیروز ،نرهایی را مش��اهده کردهایم که این بیم
را میدهد که ممکن اس��ت نزاعی بر سر قلمرو
ایجاد شود.
عبدوس گفت :این شناس��اییها همچنین این
امی��د را میدهد که بعد از اینکه فیروز از قلمرو
خارج ش��ود ،جوانترها بتوانند تش��کیل قلمرو
بدهند و موجب خارج ش��دن یوزهای جدیدی
که در طول دوس��ال گذش��ته تولید ش��دند ،از
منطقه حفاظتشده نشود؛ چراکه خروج آنها
از منطقه حفاظتش��ده منجر به بروز خطراتی
برای آنها خواهد شد.
او عن��وان ک��رد :روش زندهگی��ری مبتنیب��ر
مطالعات میدانی از س��اعتهای ورود و حضور
یوزهای ن��ر در مکانهای عالمتگ��ذاری بوده
اس��ت .مدیرکل حفاظت محیطزیست استان
سمنان با بیان اینکه ششماه تمام محلهایی
که یوزهای نر عالمتگ��ذاری میکردند ،مورد
پایش قرار گرفت ،افزود :در این روش ،از تلههای
خ��اص که اس��تاندارد جهان��ی دارد و مجهز به
حس��گرها ،گیرن��ده و فرس��تندههای رادیویی
هستند ،استفاده شد.
او ادامه داد :این تلهها با برد سهکیلومتر میتوانند
هش��دار دهند که حیوانی در تله افتاده اس��ت.
عبدوس گفت :کل فرآین��د زندهگیری از زمان
نصب تا به تله افتادن سهس��اعت طول کش��ید
و بع��د از ۱۰دقیقه یوز بیه��وش و بالفاصله به
سایت منتقل شد.
فیروز در آرامش کامل است
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان سمنان
افزود :تصاویر منتشر شده از نخستین لحظات
ورود فی��روز به محل زندگ��ی جدیدش کام ً
ال
نش��ان میدهد که فیروز در آرامش کامل است
و هیچ وحش��تی از محیط جدیدی که واردش
شده ،ندارد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست

استان سمنان :با توجه به اینکه

در سال ۹۱فیروز یک نر بالغ بوده
و حداقل 2/5ساله بوده ،اکنون

که در سال ۱۴۰۰هستیم ،حداقل سن
فیروز 11/5سال است

عبدوس گفت :مح��دوده زندگی فیروز را با نی
پوش��اندهایم و این یوزپلنگ نر هیچ احس��اس
ناامنی در آنجا نکرده و با توجه به اینکه طعمه
بزرگی را قبل از این شکار کرده بود که در تصویر
هم با توجه به برآمدگی شکم پپداست ،در سهروز
اول تغذیهای نداشت؛ بعد از سه روز ،طعمههایی
را که در اختیارش قرار گرفته بود ،شکار کرد .وی
اظهار کرد :این روش زندهگیری برای یوزپلنگ
باعث شد که متخصصان آفریقایجنوبی بسیار
عالقهمند ش��وند که از روش ما استفاده کنند؛
چراکه آنها معموالً از روش زندهگیری قفس��ی
برای زندهگیری یوزها استفاده میکنند.
او تأکی��د کرد :تکتک ژنهایی که در اختیار ما
چه در طبیعت و چ��ه در مراکز تحقیقاتی قرار
دارد ،حائز اهمیت است و تالش برای حفظ آنها
را در دستورکار خود داریم.
فرصت فیروز از دست نرود
بههرحال ،زندهگیری و انتقال فیروز به این مرکز
تحقیقاتی یک فرصت استثنایی برای کمرنگ
ش��دن خاطره تلخ انتقال گورخرهای آس��یایی
در استان سمنان اس��ت که باید از آن بهخوبی
استفاده شود .امید است با توجه هرچه بیشتر
به گونه ارزش��مند یوزپلنگ ایرانی ،در راستای
مهیا س��اختن فرصتهای بیشتر و بهتر برای
زادآوری ای��ن جان��ور زیب��ا در آفریق��ای ایران
همچنان تالش شود.
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میراث و گردشگری

وقتی چرخهای اقتصاد گردشگری
همدان به حرکت درنمیآید

تن نحیف گردشگری پایتخت تاریخ و تمدن ایران که پس از گذشت
بیش از یکسال از فرو رفتن در کما ،منتظر به حرکت درآمدن چرخ
اقتصادی خود بود ،از سفرهای نوروزی نیز چیزی عایدش نشد ،تا
آنجا که نهتنها دستانش خالیتر شد ،بلکه خروج نیروهای تخصصی
این حوزه نیز دامن آن را گرفت.
به گزارش «سبزینه» به نقل از بازار ،زمینگیری اقتصاد گردشگری
که در دل خود فعاالن ،عالقهمندان و سرمایهگذاران بسیاری را جای
داده بود ،نوروز دیگری را در سکوت تجربه کرد؛ سکوتی که شاید در
زمینه شیوع ویروس کرونا به نفع باشد ،اما بهسبب غفلت از اثرات آن
بر پیکره اشتغال و اقتصاد گردشگری باید منتظر پیامدهای مخرب
آن نیز بود.
دوران شیوع ویروس کرونا پس از یکساله شدن و بهنوعی یکسال
چشمانتظاری برای عادی شدن وضعیت به همه ثابت کرد که نه باید
به این وضعیت عادت کرد و نه اینکه برنامهریزیها را پشتگوش
انداخت؛ بلکه باید با اقداماتی جدید و برنامهریزیهایی منعطف
وارد کار شد؛ کما اینکه بارها و بارها متخصصان و فعاالن عرصه
گردشگری به بیان نسخهها و نظریههایی منعطف در راستای نجات
اقتصاد گردشگری پرداختهاند.
نسخههایی که برای غرب کشور ،بهویژه استان همدان نمودی از
«گردشگری کشاورزی»« ،گردشگری روستایی»« ،گردشگری
ورزشی» و «گردشگری شهری» داشت؛ چنانکه نهتنها در
محیطهای باز میتوان آنها را برنامهریزی و برگزار کرد ،بلکه بهنفع
اقتصاد روستایی و اقتصاد کشاورزی و از سویی به حرکت درآمدن
چرخ اقتصاد بازار نیز خواهد بود.
ضریب اشغال هتلهای استان  ۲۱درصد بود
در این رابطه معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی استان همدان درخصوص وضعیت گردشگری و
سفرهای نوروزی همدان مطرح کرد :باوجود اینکه استان همدان در
دوران تعطیالت نوروز در وضعیت زرد قرار داشت ،اما گردشگری در
این استان بسیار کمرنگ بود.
علی خاکسار با بیان اینکه از آخر اسفندماه سال ۱۳۹۹تا روز
سیزدهم فروردینماه سالجاری بالغبر ششهزار و ۳۶۵نفر در
هتلهای استان همدان مستقر شدند ،عنوان کرد :با احتساب
مسافرانی که در هتلآپارتمانها ،مهمانپذیرها ،اقامتگاههای
بومگردی ،مجتمعهای گردشگری و خانهمسافرها اقامت داشتهاند،
میبینیم که ضریب اشغال اقامتی بسیار پایین بوده است.
وی مجموع تعداد اقامت یافتهها را در استان همدان در این بازه
زمانی بالغبر ۱۲هزار و ۴۸۷نفر اعالم کرد و افزود :آمارها نشان از
این دارند که میزان اقامت در هتلهای استان همدان ۵۰درصد
است که براساس ظرفیت تختهای اقامتی ،ضریب اشغال بالغبر
۲۱درصد است.
تعطیلی غار علیصدر در کاهش مسافران اثرگذار بود

معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
استان همدان در ادامه تعداد بازدیدها از مراکز تاریخی و توریستی
استان همدان را در این بازه زمانی برابر ۲۱۸هزار و ۶۷۶مورد دانست
و گفت :از این تعداد ۴۷هزار و ۱۰۰نفر از جاذبههای تاریخی و
فرهنگی۹۲ ،هزار و ۱۰۱نفر از جاذبههای طبیعی و ۷۶هزار و ۴۷۵نفر
از جاذبههای دستساز بازدید کردهاند.
خاکسار در پاسخ به اینکه آیا تعطیلی غار علیصدر در این کاهش
چشمگیر مسافران اثرگذار بوده است یا خیر ،عنوان کرد :این
تعطیلی ،اثرات بسیاری بر کنسل کردن سفرها و هتلها از سوی
مسافران داشت؛ اما به نظر میرسد که شیوع ویروس کرونا و تأکیدات
وزارت بهداشت بر عدمسفر در ایام نوروز اصلیترین عامل در کمرنگ
بودن حضور و اقامت مسافران در استان همدان در این ایام بوده است.
وی ادامه داد :در طول تعطیالت نوروزی سال ۱۴۰۰تنها یک تور
گردشگری آن هم از تبریز به همدان آمد که آنها نیز در استان
همدان اقامتی نداشتند .معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی استان همدان عنوان کرد :در دوران شیوع
ویروس کرونا ،شاهد تعطیلی موقت دفاتر خدماتی و گردشگری
و بیکاری راهنمایان گردشگری بودهایم؛ سرمایهگذاران حوزه
گردشگری آسیب دیدهاند و برخی از فعاالن این عرصه با تغییر
کاربری و برخی با نیمهتعطیل شدن ،این روزها را سر میکنند.
با این تفاسیر میتوان وضعیت کاهش چشمگیر مسافرهای نوروزی
در همدان را یک زنگ خطر برای آینده گردشگری پایتخت تاریخ
و تمدن دانست؛ چراکه این استان اگرچه وضعیت زرد داشت ،اما
نتوانست بهسان تبریز آماری را به خود اختصاص دهد .این درحالی
بود که بررسی شرایط موجود سفر در نوروز  ۱۴۰۰نشاندهنده آن
بود که همدان در ردیف شهرهای زرد قرار داشت و سفر به این استان
با ممانعت خاصی روبهرو نمیشد.
این اتفاق نشان داد که نبود برنامهریزیهایی منسجم بر پایه
گردشگری مسئوالنه و هوشمند و سفرهای ایمن میتواند یکی
از عوامل مؤثر باشد ،بدینسان از آنجا که بخش خصوصی پشت
تصمیمات گردشگری در استان همدان چشمانتظار روزهای خوب
گردشگری است ،امید است تا مسئوالن مربوطه با برنامهریزیهایی
مناسب و با رعایت پروتکلهای بهداشتی استانداردی برای تورهای
گردشگری ترتیب دهند که مبدأ و مقصد آنها کام ً
ال برنامهریزی
شده باشد و تدابیر الزم برای این میزبانیها منطبق بر استانداردهای
بهداشتی در نظر گرفته شده باشد.

نمایش عمومی آثار تاریخی 2هزار
و 800ساله تپه قالیچی در بوکان

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی
از نمایش عمومی آثار تاریخی مکشوفه از تپه قالیچی به قدمت
دوهزار و 800سال در بوکان خبر داد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از پایگاه اطالعرسانی روابطعمومی
ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی،
جلیل جباری در سفری یکروزه به بوکان اظهار کرد :تعداد این آثار
49مورد آجر لعابدار منسوب به قالیچی بوکان است که سال گذشته
با تالشهای وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی از
سوئیس به کشور بازگردانده شد.
او افزود :این آثار پس از برگزاری مراسمی در تهران با حضور دکتر
مونسان به بوکان انتقال داده شده و از 28اردیبهشت بهمدت یکماه
در موزه این شهرستان در معرض دید عموم گذاشته میشود .مدیرکل
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی ادامه داد:
این اقدام با هدف نشان دادن تاریخ و فرهنگ مردم منطقه انجام شده
و از عموم شهروندان برای بازدید از این آثار دعوت میشود.
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