
شنبه 17  اردیبهشت 141401
 شماره  8489

 تناقضات اخیر که در جریان به دنیا آمدن 3یوزپلنگ 
ایرانی پدید آمد، پروژه احیای این گونه کمیاب و در 
معرض خطر شدید انقراض را در هاله ای از ابهام قرار 
داد. اکنون با استناد به اظهارات کارشناسان می توان 
گفت، پروژه احیای یوزپلنگ ایرانی که در فاز لقاح 
طبیعی در پارک ملی توران دنبال  می شد، با شکست 
مواجه شده و از این پس برای جلوگیری از انقراض 

یوزپلنگ ایرانی باید وارد فعالیت آزمایشگاهی شد.
دی ماه ســال گذشــته بود که معاون سازمان 
حفاظت محیط زیســت اعــام کــرد، تنهــا 
12یوزپلنگ بالــغ ایرانی باقــی مانده اند و این 
خبر موجی از ناامیدی را در میان دوســتداران 
طبیعت و حیات وحش ایجاد کرد. اما یک ماه بعد 
و در بهمن ماه اعام شد که »ایران« و »فیروز«، 
یوزپلنگ های ماده و نر که در پارک ملی توران و 
در اسارت نگهداری می شدند، به زودی توله های 

خود را به دنیا می آورند.

تناقضات اخیر
مهم ترین عامل شــرایط رو به انقــراض یوزپلنگ 
ایرانی، تخریب زیستگاه این گونه در معرض خطر 
انقراض است. توجه به همین شرایط بود که موجب 
شد پروژه احیای یوزپلنگ آسیایی ایران در شرایط 
اسارت دنبال شــود. کم آبی و خشکســالی نیز بر 
ادامه حیات یوزپلنگ آسیایی ایران سایه انداخت 
و مشکات شدیدی پیش روی احیای این گونه قرار 
داد. شکار، دامداری و تصادفات جاده ای نیز تهدیدات 
دیگری است که یوزهای ایرانی را به زندگی در اسارت 
کشــاند. علی ساجقه، رئیس ســازمان حفاظت 
محیط زیست چند روز قبل اعام کرده بود که »تیم 
دامپزشکی مجرب« در کنار توله یوزهای تازه متولد 
شده حضور دارند. اما کارشناسان معتقدند عملکرد 
ضعیف این تیم منجر به خطاهای اخیر در ماجرای 
تولد فرزندان ایران و فیروز شــده است. اسماعیل 
کهرم، فعال محیط زیست در گفت وگو با همشهری 
موارد تناقض این تیم را برشمرد و گفت: من تعجب 
می کنم که چطور دامپزشــک معتمد ســازمان 
محیط زیست در مهم ترین پروژه احیای گونه های 
در خطر انقراض، نمی تواند حتی ســاده ترین کار 

ممکن یعنی تعیین جنسیت توله ها را انجام دهد؟  
یکی دیگر از مسائلی که مطرح شد، آن بود که در 
روزهای ابتدایی، تعیین جنسیت و تشخیص نر یا 
ماده بودن توله یوزپلنگ ها سخت است، اما درباره 
این تناقض نیز آنگونه که اسماعیل کهرم، بوم شناس 
و مشاور سابق رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
گفته است »باید بدانیم که تعیین جنسیت در این 
نوع گونه ها نیاز به کار آزمایشگاهی ندارد که بخواهند 
بعد از چند روز آن را انجام دهند و طول بکشد. با یک 
معاینه ساده می توان از نوع جنسیت مطلع شد. حاال 
اگر در چنین مورد ساده ای نتوانند تشخیص دهند، 
صحت تشخیص این مادر و پدر یعنی ایران و فیروز 
را چطور انجام داده اند که آنها را برای ادامه نسل در 

محیط تحت اسارت قرار داده اند؟«
نکته دیگر این است که گفته اند توله یوزپلنگ تازه 
متولد شده به دلیل چســبندگی ریه تلف شد، اما 
به گفته اســماعیل کهرم، »تشخیص این بیماری 
بسیار ساده است و راهکار آن بسیار مشخص و قابل 
درمان. بنابراین در این باره نیز تناقض وجود داشته و 
باید به دقت چرایی این عدم  اقدام رسیدگی شود که 

چرا چسبندگی ریه را نتوانسته اند تشخیص دهند. 
بدین ترتیب کل عملکرد دامپزشــک را نادرست 
ارزیابی و اعام می کنم صاحیت نداشــته است. 
چطور می شــود که یک دامپزشک متبحر چنین 

اشتباهات فاحشی داشته باشد؟«

آینده پروژه احیای یوزهای ایرانی
یکی از مسائلی که در پروژه احیای یوزپلنگ های 
ایرانی موجب نگرانی است، این است که هم اکنون 
تنها 3قاده یوز ماده در ایران وجود دارد و توله های 
جدید متولد شده هم نر هستند. بدین ترتیب دیگر 
نمی توان به لقــاح طبیعی آنها در شــرایط عادی 
امیــدوار بود. کهرم دربــاره اینکه آیا پــروژه احیا 
به طور کامل شکست خورده اســت، گفت: از این 
به بعد باید فاز آزمایشگاهی و لقاح مصنوعی را در 
مورد یوزپلنگ های ایرانی دنبال کــرد و دیگر فاز 
طبیعی نخواهیم داشــت. بدین ترتیب بعد از لقاح 
آزمایشــگاهی، جنین به ماده یوزهای باقیمانده 
منتقل می شود و شــاید کار احیا نسبت به شرایط 

قبل آسان تر باشد. 

توله ماده بهتر بود
مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی تولد توله های جدید به دنیــا آمده را اتفاقی مهم و بزرگ 
برای محیط زیست کشور دانست و گفت: محیط زیســت باید برنامه های حفاظتی برای ایران 
و فرزندانش ارائه دهد. آنگونه که مرتضی پورمیرزایی گفته، سازمان محیط زیست برای اعالم 
جنسیت عجله کرده و می توانست دیرتر اعالم کند. البته که ماده بودن یوزپلنگ ها بهتر بود؛ 
چراکه جنس نر بیشتری در دسترس است،   به گفته پورمیرزایی، دلیل تلف شدن یکی از توله ها 
مشخص نیست و طبق اطالع سازمان محیط زیست، دلیل تلف شدن توله یوز مشکل مادرزادی 
بود. یوزهای آفریقایی ده ها سال است در باغ وحش های دنیا تکثیر می شوند، ولی این اتفاق به 
دالیل بسیار تا به حال در ایران نیفتاده بود. تا اینکه در 2سال اخیر سازمان محیط زیست با برنامه 
به روز، بهره گیری از مشاوران و تیم جدید، زادآوری »ایران« را پیگیری کرد و در نخستین تالش 
موفق بود. مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی تأکید کرد: اگر برنامه ای برای آینده توله ها نداشته 
باشیم هزینه ها را هدر داده ایم. هم اکنون در طبیعت توله ها حدود ۱۸ماه با مادر زندگی می کنند؛ 

بنابراین از امروز باید به فکر ۱۸ماه آینده باشیم که یوزها باید از هم جدا شوند.

مکث

سیدمحمد فخارگزارش
روزنامه نگار

پروژه احیای یوز ایرانی 
 در دست انداز

   رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: تیم دامپزشک 
مجرب در کنار توله یوزها حضور داشت

   اسماعیل کهرم: دامپزشک معتمد سازمان حفاظت 
محیط زیست حتی قادر به تشخیص جنسیت توله ها نبود

رکورد سفر در تعطیالت عید فطر 
شکسته شد 

تعطیات عید فطر موج مسافران تشنه سفر را در اردیبهشت ماه 
سرسبز ایران، راهی جاده های کشور و مسیرهای تردد جاده ای در 
شهرها و استان های گردشگرپذیر را مسدود کرد. در نخستین روز از 
آغاز تعطیات رسمی عید فطر تمامی هتل ها و اقامتگاه های رسمی 
شهر شیراز پر شد و مصطفی فاطمی، دبیر ستاد مرکزی هماهنگی 
خدمات ســفر خبر داد که عاوه بر تکمیل صددرصدی ظرفیت 
مراکز اقامتی رسمی شهر شیراز، سایر شهرهای استان فارس نیز با 
افزایش تعداد مسافر و رزرو اقامتگاه های رسمی در تعطیات عید 
سعید فطر روبه رو شدند. او اعام کرد که ترددهای جاده ای کشور 
در نخستین روز از تعطیات عید سعید فطر نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۵۰درصد افزایش داشت. به گفته فاطمی، پس از شیراز، 
شهر اصفهان با ۹۸درصد تکمیل ظرفیت اقامتگاه های رسمی و 
اســتان مازندران با تکمیل ۹۵درصد ظرفیت اقامتی در رده های 
بعدی شهرها و اســتان های پر مســافر قرار گرفتند. استان های 
کردستان، همدان، یزد، مشهد، استان گیان و جزایر جنوب کشور 
نیز بیشترین تعداد رزرو اقامتگاه های رسمی را به خود اختصاص 
دادند و میزان رزرو مراکز اقامتی در تمامی اســتان های کشور به 
بیش از ۵۰درصد رســید. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان فارس هم از ورود 2۰۰هزار مسافر و گردشگر 
به شهر شیراز طی 3روز تعطیات خبر داد. سیدموید محسن نژاد 
به ایرنا گفت که آرامگاه حافظ توانست آمار 23هزار بازدید کننده را 
ثبت کند و آمار بازدید از تخت جمشید هم مشابه آمار ثبت شده در 
نوروز14۰1 بود. شهر شیراز همچنان توانسته است رکورد میزبانی 
از گردشگران داخلی را مشابه با نوروز14۰1 حفظ کند و به نوشته 
ایرنا در شب عید فطر حجم خودروهای ورودی به این شهر، ترافیک 
۵کیلومتری در ورودی شهر ایجاد کرد. مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی اســتان گیان نیز ار ورود 2میلیون  
و۵۰۰هزار مسافر و گردشگر به اقامتگاه های رسمی این استان خبر 
داد که نرخ اقامت رسمی گردشگران را نسبت به مدت زمان مشابه 
سال قبل 116درصد افزایش داد. رقم ورود مسافران در تعطیات 
عید فطر به اســتان گیان نیز 1۵۰درصد نســبت به سال قبل 
افزایش داشت. مرکز مدیریت راه های کشور نیز خبر داد که تمامی 
محورهای ورودی به استان مازندران ازجمله در جاده های کندوان، 
هراز و فیروزکوه با آغاز تعطیات با ترافیک سنگین مواجه شدند و 
همچنان بر حجم خودروها افزوده شد. مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان هم از افزایش ۵6درصدی تردد در این استان با 
ثبت 7میلیون و73۰هزار تردد روزانه خبر داد. شهرام امیری، مدیر 
ارتباطات اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اصفهان هم خبر داد که 37هزار اقامت رسمی در تعطیات عید فطر 
در استان اصفهان ثبت شد که از این تعداد 2۰هزار گردشگر و مسافر 
در کاشان و 17هزار تن دیگر در سایر شهرهای استان اصفهان اقامت 
داشتند. 6۰هزار گردشگر هم از باغ فین کاشان و 3۰هزار گردشگر 

نیز از عمارت چهلستون اصفهان بازدید کرد ند.

عزت هللا ضرغامی
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی
بودجــه حفــظ و مرمــت ۳۵هــزار بنــای 
تاریخی کشور با همکاری دولت و مجلس 
افزایش ۷۸درصدی یافت که این رقم در 
مقایســه بــا ســال های گذشــته افزایــش 
2برابــری دارد. مجموعــه جهانــی تخــت 
جمشــید هم اولویت مهم ردیــف بودجه 

امسال برای مرمت و نگهداری است.

سید رسول موسوی
دستیار وزیر امور خارجه 

  جاذبه های اصلی گردشگری ایران عزیز 
ما زیارت، فرهنگ، هنــر، تاریخ و تمدن 
اســت؛ مزیت هایــی کــه منحصربه فــرد 
بــوده و دیگــران ندارنــد. گردشــگری 
سالمت مزیت دیگری است که می تواند 
ایــران را قطــب پزشــکی منطقــه نمایــد. 
مشــکل اصلــی صنعــت گردشــگری مــا 
ضعــف زیرســاخت ها و مدیریــت امــور 

است نه مهیا نبودن بساط ع...خ..!

نقل قول خبر

میلیارد تن خــاک ایران ســاالنه دچار 
فرسایش می شــود و براســاس اعالم 
ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، 
میــزان فرســایش ســاالنه خــاک در 
ایران با حــدود 16.۷تــن در هکتــار با 
شــاخص جهانی ۵ تا 6تن در هکتار، 
فاصله بســیار زیــادی دارد کــه اجرای 
پروژه هــای آبخیــزداری ایــران را از 
نگرانی اثرات فرســایش خاک رهایی 

بخشد.

۲

میلیارد ریال برای تقویت زیرساخت های 
گردشــگری اســتان اردبیــل اختصــاص 
وزیــر  نماینــده  اعــالم  بــه  و  یافــت 
گردشـــگــــــری  میراث فرهنــــگـــــی، 
و صنایع دســتی در کمیتــه پیگیــری 
سفرهای اســتانی رئیس جمهوری، این 
مبلغ عالوه برای تقویت زیرساخت های 
گردشگری صرف حفظ، احیاء و مرمت 
آثــار باســتانی و تاریخــی ایــن اســتان 

می شود.

 ۸۰۰

عدد خبر

خبر روز


