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طرح سالم ســازی دریا با هدف کاهش تلفات ناشــی 
از غرق شــدگی هنگام شــنا در آب های ســاحلی از 
ابتدای خرداد در ســواحل مازندران آغاز می شود، اما 
مســئوالن گیالن و گلســتان هنوز هیچ ابالغ رسمی 
در این باره نداشــته اند. مطالبه منجیان غریق از سال 
گذشته، نداشتن قرارداد و در عین حال آزادسازی نوار 
ساحلی خزر از تصرف نهادهای دولتی و افزایش نقاط 
حادثه خیز، مهم ترین چالش های طرح سالم سازی دریا 

در سال جاری است.

آغاز طرح در مازندران، 3خرداد 
طرح سالم ســازی ســواحل مازندران به دلیل شرایط 
نامساعد آب وهوایی با تأخیر ۲روزه و 3خرداد به صورت 
رسمی آغاز می شود. این خبر را علی رجبی وندچالی، 
سخنگوی ستاد ساماندهی دریا در مازندران می دهد 
و می گوید: با توجه به آزادســازی ســواحل اســتان، 
۹۰۰نفر از ناجیان غریق در حدود 3۷۰نقطه حادثه خیز 
ساحل خزر و حدود 3۰۰نفر دیگر هم داخل طرح های 

ساماندهی سواحل فعالیت خواهند داشت.
رئیس هیــأت نجات غریــق و غواصی مازنــدران در 
این باره به همشــهری می گوید: هیــأت نجات غریق 
مازندران کار خود را با 1۲۰۰منجی در 15شهرستان 
نوار ساحلی شــروع می کند، اما با توجه به آزادسازی 
ســواحل و افزایــش تعــداد نقــاط حادثه خیــز از 
 اســتاندار خواســتیم 15۰۰نجات غریق در سواحل 

مستقر شوند.
نقــی کریمیان تعداد نقــاط حادثه خیــز مازندران را 
4۰۰مورد اعالم می کند و می افزاید: با آغاز طرح های 
سالم سازی در بخش خصوصی که خودشان جداگانه با 
منجیان قرارداد می بندند تعداد منجیان به ۲5۰۰نفر 
افزایش می یابد. به گفته وی، ســال گذشــته به دلیل 
محدودیت هــای کرونایی فقط 4۲۰منجــی در نوار 
ســاحلی به کار گرفته شدند که توانســتند 664نفر را 
نجات دهند و فقط 64نفر آن هم خــارج از طرح های 
سالم ســازی غرق شــدند. کریمیان پرداخت نشدن 
مطالبه های منجیان از سال گذشته و کمبود تجهیزات 

را مهم ترین مشکل آنها در سال جاری عنوان می کند.

منجیان هیأت نجات غریق مازندران حدود 3میلیارد 
تومان مطالبه از سال گذشته دارند که همین موضوع 
کار را برایشان سخت  کرده است. البته سخنگوی ستاد 
ساماندهی دریا در مازندران قول داده   در روزهای آینده 

تمامی مطالبات منجیان پرداخت شود.

در گیالن خبری نیست
در استان همســایه یعنی گیالن هم منجیان مشکل 
مشــابهی دارند. درحالی که هنوز حقوق سال گذشته 
و همچنین عید نوروز و فطر منجیان گیالنی پرداخت 
نشــده، این اســتان امســال هم برنامه ای برای طرح 
سالم سازی ندارد. رئیس هیأت نجات غریق و غواصی 
گیــالن در این باره به همشــهری می گویــد: گیالن 
۲86کیلومتر نوار ســاحلی و 1۰شهرســتان ساحلی 
دارد که ۲84منطقه خطرآفرین تا سال گذشته در آنها 
شناسایی شده بود. امسال با توجه به آزادسازی سواحل 
51۲منطقه خطرآفرین اعالم شــده است درحالی که 
به اعتقاد نهادهای امدادرســان ازجمله هالل احمر در 
نبود طرح های سالم سازی کل نوار ساحلی خطرآفرین 
محسوب می شود. حســین میرزایی با بیان اینکه در 
گیالن هنــوز خبری از اجرای طرح های سالم ســازی 
دریا نیســت، می افزاید: اخیرا شــنیدیم اســتانداری 

به شــهرداری ها اعالم کرده که طرح هــا را راه اندازی 
 کنند، اما تا امروز هنوز طرح و ابالغی در این باره اعالم

نشده است.
وی با بیان اینکه هر یــک از 51۲منطقه خطرآفرین 
گیالن به ۲منجی نیــاز دارد، می گویــد: اگر تصمیم 
به اجرای طرح سالم ســازی گرفته شــود، به حضور 
1۰۲4منجی نیاز است درحالی که 444منجی فعال در 
طرح سال گذشته هنوز مطالبه خود را دریافت نکرده اند.

به گفته میرزایی ، میانگین حقــوق هر ماه منجی ها در 
سال گذشته حدود 3میلیون تومان درنظر گرفته شده 
بود، اما گیالن در مجموع حــدود ۷5۰میلیون تومان 
یعنی به ازای هر نفر یک میلیــون و 6۰۰هزار تومان 
دریافت کرده اســت درحالی که برای 3ماه باید حدود 
3میلیــارد و ۹۹6میلیون تومان به اســتان پرداخت 
می شد. رئیس هیأت نجات غریق و غواصی گیالن ادامه 
می دهد: با وجود این مطالبه اما 1۰5منجی گیالنی با 
دستور استانداری عید نوروز و همچنین تعطیالت عید 
فطر در ساحل حضور داشــتند و خوشبختانه با کمک 
فرمانداری ها در این ایام هیچ مورد غرق شــدگی ثبت 
نشده اســت. میرزایی با اشــاره به حقوق تعریف شده 
در فدراســیون برای منجیان غریق توضیح می دهد: 
امسال به طور میانگین هر منجی باید بیش از 5میلیون 

تومان برای یک ماه دریافت کند. انتظار داریم با توجه به 
گرم شدن هوا و ورود مسافران به گیالن برای فعالیت 
منجیان با آنها قرارداد بسته شــود در غیراین صورت 
حتما اســتان درباره اجرای طرح سالم ســازی دریا با 

مشکل مواجه می شود.

فراموشی سالم سازی در گلستان
گلســتان هم با وجود آنکه همه ســواحل خود را در 
1۰۰کیلومتر نوار ســاحلی آزادســازی کرده اســت 
و ســال های قبل از کرونا مشــارکت فعالــی در طرح 
سالم سازی دریا داشت، اما امسال هنوز خبری از اجرای 
این طرح نیســت. پیش از این در گلستان طرح های 
سالم سازی دریا در قالب 3طرح در بندر ترکمن، بندر 

گز و نوکنده اجرا می شد.

   
آزادسازی نوار ســاحلی نقاط حادثه خیز را در سواحل 
خزر افزایش داده اســت، اما فعالیت منجیان غریق در 
استان های شمالی چالش های زیادی دارد. این شرایط 
در حالی رقم خورده است که طرح سالم سازی دریا طی 
1۰سال گذشته توانست نقش زیادی در کاهش تلفات 

غرق شدگی داشته باشد. 

چالش امنیت دریا برای گردشگران
مطالبات منجیان غریق از سال گذشته،   آزادسازی سواحل و افزایش نقاط حادثه خیز و ابالغ نشدن طرح در گیالن و گلستان از 

مواردی است که طرح سالم سازی دریا را با چالش مواجه کرده است 

آییــن بزرگداشــت روز جهانــی موزه ها و آغــاز هفته 
میراث فرهنگی صبح دیروز در موزه ملی ایران و با حضور موزه

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
مدیرکل دفتر دیپلماسی فرهنگی وزارت خارجه و جمعی از موزه داران برگزار 
و برخالف سال های گذشته که موزه های برتر کشور براساس شاخص های 
موزه برتر معرفی و از مدیران آنها تقدیر می شد، این بار تنها از چند موزه بخش 

خصوصی با عنوان موزه مردمی تقدیر شد.
به گزارش همشــهری، علی دارابی، قائم مقام وزیر میراث فرهنگی و معاون 
میراث فرهنگی کشور در این آیین با اعالم اینکه از مجموع ۷۹۰ موزه در کشور 
حدود ۲6۰ موزه در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
است، گفت: بخش زیادی از این موزه ها به بخش خصوصی، دولتی و نهادهای 
مختلف تعلق دارد و وزارت میراث فرهنگی اکنون به دنبال این است که رقابت 
سازنده و تعامل خوب بین بخش های مختلف ایجاد و با هرگونه انحصار در 
موزه داری کشور مقابله کند. او از استراتژی هر شهر یک موزه وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دوره جدید خبر داد و گفت: امیدواریم 

روزی جشن راه اندازی یک موزه در هر شهر را برگزار کنیم.

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی ســند تحــول میراث فرهنگی، گفتمان این 
وزارتخانه در موضــوع میراث فرهنگی و موزه ها را مبتنــی بر 3رکن تغییر، 
توسعه و تحول وفناوری اعالم کرد و گفت: تدوین سند چشم انداز برنامه تحول، 
برنامه هفتم توسعه و سند میراث فرهنگی و موزه ها ازجمله تدابیری است که 
مشغول آن هستیم و برای تنظیم آن دست یاری به سوی نخبگان، استادان 
انجمن های علمی، تشکل های مردمی و سازمان های مردم نهاد دراز می کنیم.

او همچنین از تهیه الیحه شرح وظایف و قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی برای تصویب در مجلس خبر داد و افزود: این 
قانون و شرح وظایف در جلسات متعدد با حضور مدیران و کارشناسان مورد 
بررسی قرار گرفت، مفاد مهمی درباره میراث فرهنگی و موزه ها در این قانون 
جانمایی شده و برخی مفاد قانونی که از قبل بود نیز غنی تر شده و بعضی مواد 
قانونی دیگر که به هر دلیل در این قانون دیده نشــده بود به آن افزوده شده 
است و امیدوارم این قانون که به زودی در اختیار دولت و سپس مجلس قرار 
می گیرد، منشأ اصلی قوانین میراث فرهنگی کشور شود. قائم مقام وزیر میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی همچنین از افزایش بودجه میراث 
فرهنگی و موزه ها در سال 14۰1 تا دوبرابر بیشتر از بودجه سال گذشته خبر 

داد و گفت: واقعیت این است که با این بودجه کم هم نمی شود نهضت بزرگی 
برای موزه ایجاد کرد. از همین رو انجمن خیران میراث فرهنگی که در وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت شــده است، هفته آینده 
موجودیت پیدا می کند و براساس آن، مؤدیان مالیاتی می توانند کمک های 
خود را به موزه ها و میراث فرهنگی اهدا کنند. همچنین از طریق این انجمن 
می توان کمک هایی را از خارج کشــور دریافت کرد که اگر این اتفاق بیفتد 
گام های بزرگی برای موزه داری و بناها می توان برداشت. او همچنین نقش 
دیپلماسی میراث فرهنگی را مهم دانست و از برنامه ریزی برای برگزاری چند 
نمایشگاه مشترک خارجی بین موزه ملی و موزه های دیگر کشورها خبر داد و 
گفت: برنامه ریزی برای نمایش اشیای کمتر دیده شده در سراسر کشور نیز با 
حفظ امنیت کامل آثار در حال انجام است. دارابی تأکید کرد: کارکرد اداری 
در موزه باید تعطیل شود؛ چون موزه کارکرد علمی، ارتباطی و فرهنگی دارد 
که با جمعی از مدیران و صاحب نظران مقدمات آن را فراهم می کنیم. جبرئیل 
نوکنده، رئیس موزه ملی ایران نیز در این مراســم از برپایی نمایشگاهی از 
15۰۰ شیء اهدایی تاریخی به موزه ملی ایران که برخی از آنها ۷هزار سال 
قدمت دارند، همزمان با روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی به این موزه 
خبر داد و گفت: حدود یک هزار اثر اهدا شده دارای اصالت هستند و مابقی آثار 
نیز برای تأیید اصالت نیاز به کارشناسی و پژوهش بیشتر دارند. رئیس موزه 
ملی ایران با انتقاد از تالش برخی نمایندگان برای ارائه طرح »گنج یابی« در 
مجلس گفت: موزه داری جهان چندین نسل را طی ۲۰۰سال گذشته پشت 
سر گذاشــته، اما هنوز در ایران برخی قانونگذاران از عنوان گنج و عتیقه در 
طرح های خود استفاده می کنند که نشان می دهد آنها ۲۰۰سال از صنعت 
موزه داری جهان عقب هستند. علیرضا دلخوش، مدیرکل دیپلماسی عمومی 
وزارت خارجه نیز که در آیین گرامیداشــت روز جهانی موزه ها و آغاز هفته 
میراث فرهنگی حضور داشت، در سخنانی اعالم کرد: با توجه به شعار امسال 
روز جهانی موزه ها با عنوان »قدرت موزه«، ارائه تصویر در شأن جایگاه ایران در 
سطح جهان، ارتقای کیفی موزه ها و بیان موزه ای بهتر، پرهیز از کمیت گرایی 
برای آنکه خود را به سطحی برســانیم تا با موزه های تراز اول دنیا تعامل و 
گفت وگو داشته باشیم، از اهداف تبیین شده در وزارت خارجه است. به گفته 
دلخوش، آموزش عمومی درباره ماهیت واقعــی موزه ها، برقراری ارتباط با 
سطوح مختلف جامعه، تسهیل دسترســی پژوهش در موزه ها و ارتباط با 
نهادهای علمی و پژوهشی مؤثر در سطح ملی ازجمله اهداف و وظایف تبیین 
شده برای موزه ها در اداره دیپلماسی فرهنگی و عمومی و وزارت خارجه است.

تدوینقانونجامعمیراثفرهنگی

سیده زهرا عباسیگزارش
خبرنگار

   کهولت سن؛ عامل مرگ در کالنشهر اصفهان 
مدیرعامل ســازمان آرامســتان های شهرداری 
اصفهان گفت: روزانه به طــور میانگین 1۷نفر در 
روز در کالنشهر اصفهان از دنیا می روند که کهولت 
ســن بزرگ ترین عامل مرگ ومیر دراین منطقه 
اســت. به گزارش ایرنا، علی حاجیان افزود: سال 
گذشــته 13هزار نفر در اصفهان فوت کردند، اما 
11هزار خاکســپاری در آرامستان های این شهر 
انجام شد. وی با بیان اینکه حدود 16۰هزار متوفی 
از بدو تاسیس آرامســتان باغ رضوان تاکنون در 
آن خاکسپاری شــده اســت، ادامه داد: کهولت 
سن به عنوان مهم ترین علت بیشتر مرگ ومیرها 
و میانگین ســن مردان و زنان متوفی باالی 6۰ 
تا ۷۰ســال اســت. به گفته مدیرعامل سازمان 
آرامستان های شهرداری اصفهان، میانگین فوت 
اصفهانی ها در 1۰روز اخیــر کاهش پیدا کرده و 

فوت کرونایی ها هم به صفر رسیده است.

   دستور ویژه وزیر کشور برای شهرک اندیشه 
رئیس کل دادگستری قزوین از صدور دستور ویژه 
وزیر کشور برای حل مشکل شهرک اندیشه خبر 
داد و گفت: با توجه به مصوبــه ای که به تازگی با 
پشتوانه دستور وزیر کشــور داشتیم، امیدواریم 
بتوانیم مشکل بخشی از شهرک اندیشه را در آینده 
نزدیک حل و فصل کنیم. به گزارش تسنیم، علی 
شعبانی با بیان اینکه اصل موضوع شهرک اندیشه 
مربوط به دستگاه های اجرایی است، گفت: اگر به 
۲1هکتار از شهرک اجازه ساخت بنای مسکونی 
داده شود، باید برای بعد از آن یعنی مابقی شهرک 
هم فکر کنیم چون به هر حال باید خدمات عمومی 
به مردم شهرک اندیشه داده شــود. چون تعداد 
قطعات زیاد است. چند سالی است اهالی شهرک 
)ناحیه شهری( اندیشه قزوین با معضل اخذ مجوز 

ساخت برای زمین های خود روبه رو هستند. 

خبرهای کوتاه

خبر روز 

تعمید کودکان مندایی
مراسم غسل تعمید کودکان مندایی صبح چهارشنبه 

»۲۸اردیبهشت ۱۴۰۱«در ساحل شرقی رود کارون در اهواز 
برگزار شد. براساس عقاید منداییان که یکی از اقلیت های 
مذهبی جنوب ایران، عراق و سوریه هستند، در روز تولد 

حضرت یحیی)ع( اطفال تازه متولد شده نامگذاری، تعمید 
و تبرک می شوند. منبع: ایرنا

خوزستانعکس خبر

4زلزله در یک روز
مرز خوزســتان و چهارمحال و بختیاری عصر روز سه شنبه 
)۲۷اردیبهشت( با زلزله 4.4ریشــتری لرزید و بعد از آن تا 
صبح روز گذشته )چهارشنبه ۲8اردیبهشت( ۲زلزله دیگر 
نیز این محدوده را لرزاند. زمین لرزه ای به بزرگی 4.4ریشتر 

هم صبح دیروز، حوالی باغین کرمان را به لرزه درآورد.

زلزله کرمان خسارتی نداشت
سعید سعیدی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان 
با بیان اینکه زمین لرزه 4.4ریشتری بامداد چهارشنبه باغین 
از توابع این استان خســارتی نداشته است، می گوید: کانون 
زمین لرزه باغین خارج از منطقه مســکونی بود، اما تیم های 

ارزیاب مناطق مختلف محل رخداد زلزله را بررسی کردند.
براساس اعالم مرکز لرزه نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه 
تهران، این زمین لرزه در ساعت ۲.۰5  بامداد دیروز و در عمق 
۹کیلومتری زمین اتفاق افتاد. محل وقــوع این زمین لرزه 
در فاصلــه  1۹کیلومتری باغین، ۲1کیلومتری بردســیر و 

3۲کیلومتری نگار در کرمان است.

ترک خانه ها در »سرخون«
ساعات 1۷:36و 18:35سه شنبه و 3:36بامداد چهارشنبه 
زلزله هایی با قدرت 3.8، 4.6 و 3.5 ریشتر »سرخون« را در 
چهارمحال و بختیاری و در نزدیکی مرز اســتان خوزستان 
لرزاند. فرماندار اردل در اســتان چهارمحــال و بختیاری با 
بیان اینکه براساس ارزیابی های اولیه ۷۰خانه در 15روستا 
طی زلزله »سرخون« دچار آسیب شده است، می گوید: این 
آسیب ها جزئی و در حد ترک خوردگی است، اما در 3زلزله 
رخ داده ۲دیوار در یکی از روســتاها ریــزش کرده. یعقوب 
شــکوهی با بیان اینکه 3زلزله خسارت جانی در پی نداشته 
است، می افزاید: 3تیم امدادی از ساعات نخست این زلزله ها 

در منطقه حضور دارد.
به گفته وی، مردم ۲دهستان هلیساد و شلیل سه شنبه شب 
را بیرون از منزل سپری کردند و در این مدت همه مساجد و 

مدارس منطقه آماده پذیرش و اسکان مردم بودند.
فرمانــدار همچنین تأکیــد می کند که گروه هــای فنی از 
خط انتقال نفت مارون و ســد کارون4 بازدیــد کرده اند و 

خوشبختانه مشکلی مشاهده نشده است.

تناقض  در  حفاظت از جنگل   
حدود 63 ســال طول کشید تا متوجه 
شــویم طرح های جنگلداری در عین 
مشــروعیت قانونــی و فنی،نســخه 
شفابخشــی برای نجــات جنگل های 
هیرکانــی نبودند.جنگل هــای لــوه 
گلستان در سال 1338 ســرآغازی برای اجرای طرح های 
جنگلــداری بودند.طرح های جنگلداری اگــر چه با تکیه 
بردانش و تخصص جنگل شناسان ماهر تهیه می شد اما با 
مروری کوتاه بر نتایج حاصله معلوم می شود دراین طرح ها 
داده پردازی بر ثبت اطالعات واقعی،آمال و اهداف مجریان 
و ناظران بر دستورالعمل ها، حفظ کمیت بر کیفیت جنگل، 
انتخاب ناظر ازبدنه مجری بر ناظران مستقل،ورود گونه های 
بیگانه بر حفظ  گونه های بومی،اخذ مشاوره از شرکت های 
بهره بردار بر اخذ مشــاوره از متخصصــان متعهد،اهداف 
سیاسی و اجتماعی براهداف علم جنگلداری پیشی گرفته 
اســت تا جایی که حتی  اطالعات منطبق بر واقعیات الزم 

برای قضاوت منصفانه در اختیار نمی گذارند.

تناقض در آمار برداشت چوب 
 خسرو شهبازی، سرپرســت وقت ســازمان جنگل ها در

سال ۹8 می گوید در6 دهه گذشــته 6 میلیون مترمکعب 
چوب از جنگل های شمال برداشت شــده در صورتی که  
عباسعلی نوبخت، معاون جنگل همین سازمان در سال ۹۹ 
میزان برداشــت چوب از جنگل های شمال را ۲5 میلیون 
مترمکعب یعنی ساالنه 55۰ هزار مترمکعب تا قبل از اجرای 
طرح تنفس اعالم می کند.اختالف 1۹ میلیون مترمکعبی 
در اظهارات ۲ مقام مســئول از کجا ناشــی می شود؟ آیا 
 غیر از این است که مســئوالن امروز وارث اطالعات 6 دهه

گذشته هستند؟

ناهمخوانی آمار مساحت جنگل
 خسرو شــهبازی کاهش ســطح جنگل های شــمال را از

۲ میلیون و 5۰۰ هزار هکتار در سال 1334 به یک میلیون 
و 8۰۰ هزار هکتار در دهه ۷۰ اعالم می کند در صورتی که  
 عباسعلی نوبخت مساحت همین  جنگل ها را در سال ۹۹ 
دو میلیون و 4۰۰ هزار هکتار با احتساب تاج پوشش بیش از 

1۰ درصد اعالم کرده است.
 در کمال ناباوری، ناصر مقدسی، رئیس شورای عالی جنگل 
ســازمان جنگل ها ،مرجع رســمی تصویب فنی طرح های 
جنگلداری،در ســال ۹4 می گوید،عالوه بــر عوامل تخریب 
شــناخته شــده ، بهره برداری های قانونی خــارج از توان و 
ظرفیت اکولوژیکی طی ســال های گذشته موجب تحمیل 

فشار مضاعف بر جنگل های شمال کشور شده است. 
بهره برداری قانونی چیزی جز طرح های جنگلداری نبوده اند. 
اختالف فاحش بین وضعیت کمــی و کیفی جنگل ها در 
گفته ها و شــنیده ها با ســیمای واقعی تخریب یافته آنها، 
ســندی زنده برتقویت نظرات چندین ساله منتقدان فنی 
درون سازمانی و برون سازمانی و نهاهای نظارتی شد تا جایی 
که مسئوالن مجبور به طراحی و اجرای طرح تنفس جنگل، 
برای اجرا از اوایل سال۹6 درسطح یک میلیون و 1۰۰هزار 

هکتار از جنگل های هیرکانی  اقدام کنند .
 مسعود منصور، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشــور در نهم اســفند ۹۹ به خبرنگار روزنامه همشهری 
گفته : اجرای طرح تنفس جنگل ازســال۹6 در دســتور 
کار ســازمان جنگل ها قرار گرفت. طبق این قانون کنترل 
و مقابله سیســتمی با قاچاق چوب آالت و بهره برداری از 
درختان جنگلی و غیرجنگلی واقــع در اراضی ملی منابع 
طبیعی متوقف شــده اســت. وی اعالم کرد که بر مبنای 
کارشناسی های انجام شده، اســتمرار توقف بهره برداری از 
جنگل ها ضرورتی اساسی است و باید این موضوع در برنامه 

هفتم توسعه لحاظ شود.
اگرچه این طرح با تمام کاستی هایش تا سال ۹6 تنها مانع 
قانونی در برابر قطع بی رویه درختان جنگلی بود اما این طرح 
هم مثل هر اقدام دیگر مخالفان و موافقانی پیدا کرد.  عباس 
پاپی زاده پالنگان، نماینده مــردم دزفول در مجلس گفته، 
مجلس شورای اسالمی ضمن تائید ضرورت تصویب و ابالغ 
طرح تنفس می گوید اجرای این طرح در بسیاری از مناطق 
باعث تشدید قاچاق چوب شده اســت و این یعنی تخریب 
بیشتر جنگل ها. ما برای حفاظت و نظارت بر تخریب و تخلف 
خأل قانونی نداریم، اما در اجرا، نظارت و بازرســی به دلیل 
کمبود نیرو های جنگلبان و محیط  بان و عدم اعتبار در حوزه 

منابع طبیعی با مشکالت زیادی روبه رو هستیم.

درخواست تمدید طرح تنفس جنگل
مسعود منصور در۲5 اسفند14۰۰ در گفت وگوبا خبرگزاری 
ایسنا،با اشــاره به روند اجرایی  طرح تنفس جنگل ، تاکید 
کرد قرار بــود در کنار اجتنــاب از بهره بــرداری چوبی از 
جنگل هــای شــمال،عملیات اجتناب ناپذیــر را نیز اجرا 
کنیم.  براین اساس شــرح خدمات طرح فنی و حفاظتی 
 جنگل ها  تصویب شد و از اول فروردین ماه سال14۰1 انجام

خواهد شد. 
با اعالم اجرای عملیات اجتناب ناپذیربه هر شکلی،مجددا 
نگرانی های جدی در بین مدافعان ســالمتی جنگل های 
شمال پا گرفته اســت برای اینکه کافیســت جمع آوری 
و خروج درختان شکســته و افتاده ، آفــت زده و امثالهم 
به عنوان بهداشــت جنگل، بخشــی از اقدامات عملیات 
اجتناب ناپذیرباشــد در این صورت باوجــود پا برجا بودن 
تمامی موانع و مشکالت فراروی دســتگاه متولی به ویژه 
کمبود نیــروی انســانی حفاظتی ، کارشناســی نظارتی 
و بازرســی ،اســتمرار فزآیند قاچاق چوب در اثر افزایش 
قیمت چوب در ســایه تورم ، دسترسی ســهل و آسان به 
منابع جنگلی ، نبود گفتمان جــدی حفظ منابع طبیعی 
در جامعه، رجعت بــه طرح های جنگلــداری بدون رفع 
آسیب های مخرب، چراغ سبزی باشند برای گسترش مجدد 
سوء استفاده از ظرفیت های قانونی و حرکت خزنده بساط 
فساد و سودجویی و رانت در این منابع حیاتی ، البته این بار 
با حرص و ولع بیشتر برای تاراج جنگل ها .لذا انتظار می رود 
آنچنان که وعده استمرار طرح تنفس در برنامه هفتم توسعه 
داده شده در دستور کار قرار گیرد تا دولت سیزدهم بتواند 
درحوزه جنگل نیز کارنامه قابل قبولی ارائه کرده و ارزیابی 

متقنی از اجرای طرح تنفس داشته باشد.
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یوسف حسینعلی زاده ؛ فعال محیط زیست

دومین توله یوزپلنگی که در اسارت به دنیا آمده بود، در 
راه رسیدن به پایتخت جان داد و تنها بازمانده ایران حاال موزه

به یکی از بیمارستان های تخصصی دامپزشکی تهران 
آورده شده است تا مگر او زنده بماند و یکی از امیدهای نجات این گونه در 
حال انقراض باشد. پروژه تکثیر در اسارت یوزپلنگ آسیایی از زمانی که 
ایران، کوشکی و دلبر 3یوز آسیایی در فروردین سال ۹۹از پردیسان به 
توران برده شدند تا کنون بدون هیچ گونه اطالع رسانی شفاف ادامه یافته 
است. حاال قرار اســت پس از مرگ دومین توله ایران در هفته آتی برای 

نخستین بار به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داده شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ســازمان حفاظت محیط زیست، حسن 
اکبری، معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت 

محیط زیست، روز گذشته اعالم کرد علت تلف شدن این توله در دست 
بررسی و نتیجه پس از کالبدشکافی اعالم خواهد شد. البته قرار بود که 
علی سالجقه، رئیس سازمان محیط زیست یک کمیته حقیقت یاب برای 
بررسی علت مرگ توله یوز اول تشکیل دهد و حاال به نظر می رسد که این 
کمیته باید به بررسی علت تلف شدن توله دوم و اساسا وضعیت نامناسب 
نگهداری از توله یوزها بپردازد، اما حاال به گفته ســمیه رفیعی، رئیس 
فراکسیون محیط زیست مجلس او احتماال برای پاسخگویی به مجلس 
احضار خواهد شد. براساس گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، صبح 
چهارشنبه دامپزشــک تیمارگر توله یوزها متوجه تغییر در عادت دفع 
آنها می شود که فورا دامپزشک متخصص داخلی دام کوچک از دانشکده 
دامپزشکی سمنان به محل نگهداری یوزها منتقل شده و پس از معاینه 
نسبت به درمان شان اقدام می کند. پس از بررســی ، با نظر دامپزشک 
متخصص، تصمیم بر این شــد که توله ها، برای بررســی بیشتر به یک 
بیمارستان تخصصی دامپزشــکی در تهران منتقل شوند که متأسفانه 
یکی از توله ها در مسیر انتقال به تهران تلف شد. علیرضا شهرداری پناه، 

متخصص حیات وحش که فقط 6روز از یوزهای بــه دنیا آمده مراقبت 
کرده است، می گوید: توله ها در یک اتاق ۹متری با ۲محیط بان نگهداری 
می شدند. در بدو امر از افراد خواستم که دیگر به این اتاق رفت وآمد نکنند. 
شرایط استاندارد نبود و پس از من هم شرایط صددرصد استاندارد نشد. 
این کار به اتاق ایزوله و تیم متخصص نیــاز دارد. آنها باید خود را برای 
احتمال ســزارین ایران هم آماده می کردند، ولی شرایط آنجا برای این 
کار اصال مناسب نبود. او در مورد تغییراتی که برای توله ها فراهم آورده 
شد، می گوید: شرایط شیردهی، استفاده از دستکش، ایجاد فضای نسبتا 
استریل و تنظیم دقیق دما بخشی از کارهای ما بود و تا زمانی که من برای 
سفر تحقیقاتی به سیستان و بلوچستان سفر کنم، شرایط وزن گیری، 

تغذیه و دفع توله ها مطلوب بود.
علیرضا شــهرداری اصلی ترین دلیل مرگ توله ها را پنهان کاری عنوان 
و تأکید می کند که منظور او اطالع رســانی شــرایط یوزها و آنچه رخ 
 داده   به متخصصان اســت. در مورد این یوزها پــس از انتقال به توران

هیچ اطالعات دقیقی داده نشده است.

 دومین توله » ایران«
 در راه پایتخت جان داد


