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افزایش جمعیت یوزپلنگ ایرانی
17یوز در طبیعت پارک ملی توران با دوربین های تله ای ثبت شدند که 6یوز ماده در میان آنهاست

 پاک کردن صورت مسئله
 با  تغییر استانداردها

درپی پیشــنهاد وزیــر آموزش و پــرورش مبنی بــر تغییر 
شاخص های کیفیت هوا برای جلوگیری از تعطیلی مدارس 
و گفته های وزیر کشــور در زمینه ارائه شدن طرحی از سوی 
ســازمان حفاظت محیط زیســت به دولت به منظور تغییر 
استانداردهای شاخص آلودگی هوا برای جلوگیری از تعطیلی 
مدارس انتقاداتی مطرح شــد و رئیس کارگروه سالمت هوا و 
تغییر اقلیم وزارت بهداشت از مخالفت این وزارتخانه با چنین 
طرحی خبر داد. حاال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
به ایسنا می گوید: هیأت دولت به دنبال تغییر استانداردهای 

شاخص آلودگی هوا برای تعطیلی مدارس است.
علی ســالجقه می گوید: ما شــاخص های آلودگی را تعیین 
می کنیم و تعطیلی بر عهده هیأت وزیران است. در دنیا برای 
تعطیلی مدارس، باالتر از ما عمل می کنند مثال با شــاخص 
200تا300 فقط مدارس ابتدایــی را تعطیل می کنند. قبال 
هیأت وزیران شاخص 1۵0 گذاشته است و اکنون می خواهد 

تصمیم خود را عوض کند.
بهزاد اشجعی، عضو ســابق کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا 
در واکنش به تغییر استانداردهای آلودگی هوا می گوید: این 
موضوع به نوعی پاک کردن صورت مسئله و راه حل غیرمنطقی 
است. با ارائه این طرح به جای حل مسئله و رفع مشکل آلودگی 
هوا، اجرای قانون هوای پاک و کاهش منابع انتشار آالینده ها 
صرفا صورت مسئله و دســتورالعمل را برای تعطیل نشدن 
مدارس تغییر می دهیم. تعطیل نشدن مدارس تنها 2 راه دارد؛ 
اول انجام اقدامات الزم جهت کاهش آلودگی هوا و دوم تغییر 
دستورالعمل آن است و ظاهرا راه دوم انتخاب شده است که 

طبیعتا این راه از نظر عقالنی و منطقی پذیرفته شده نیست.
این کارشــناس آلودگی هوا به تبعات اجرایی شدن این طرح 
اشــاره کرد و توضیح  داد: به طور قطع آسیب بسیار بزرگی به 
سالمت دانش آموزان وارد خواهد شد چراکه آنها جزو گروه های 
حساس و آســیب پذیر جامعه هســتند. در تعاریف شاخص 
کیفیت هوا نیز دانش آموزان جزو گروه های حساس محسوب 
می شوند، به طوری که حتی شاخص کیفیت هوای نارنجی رنگ 
با اعداد 100 تا 1۵0 برای شهروندان عادی خیلی آسیبی ندارد 

اما برای سالمت آنان خطرناک محسوب می شود.
وی می گوید: تنهــا راه عدم تصویب این طرح، دولت اســت. 
دولت هم نیاز به بازخوردهایی برای تصویب نکردن آن دارد. 
نهادهایی مانند وزارت بهداشت و سایر نهادهای نظارتی باید 
پیشقدم شوند و مخالفت خود را به طور رسمی اعالم کنند تا در 
نهایت اجماعی صورت بگیرد و دولت نتواند در برابر خواست این 
جمع طرح پیشنهادی را تصویب کند. در الیحه بودجه 1۴02 
هم توجه خاصی به موضوع آلودگی هوا نشده است. اگر واقعا 
موضوع آلودگی هوا دارای اولویت است باید تدابیری در الیحه 

بودجه برای آن اندیشیده شود.

افزایش 26.5 برابری چاه های غیرمجاز 
علی ارواحی ؛ متخصص اکوسیستم های  
آبی: افزایش بی رویه چاه های غیرمجاز در 
کشــور، حیات تاالب ها را به خطر انداخته 
اســت. آمارهــا نشــان می دهــد تعــداد 
چاه های غیرمجاز در ۵ دهه گذشــته از ۱۵ 
هزار حلقه به ۴۰۰ هزار حلقه افزایش یافته 
کــه دشــت ها و تاالب هــا را خشــک کــرده 
اســت. از هــزار  حلقــه چــاه  اطــراف تاالب 

پریشان نیز  ۲۰۰ حلقه غیرمجاز است.

دیپلماسی محیط زیست، ضرورت اول 
ســمیه رفیعــی؛ رئیــس فراکســیون محیط 
 زیســت مجلس:  فعال ســازی دیپلماســی 
محیط زیســتی بــا توجــه بــه تأثیراتــی کــه 
در غــرب و شــرق کشــور از فعالیت هــای 
توســعه  ای افسارگســیخته و غیرمنصفانه 
کشورهای همسایه متحمل می شویم  باید 
از ضرورت هــای درجــه یــک وزارت خارجــه 
باشد. مردان دیپلماسی باید دشت مغان، 
هورالعظیم،   تــاالب هامــون و رود هیرمند  

را دریابند.

در شــرایط آلــوده قــرار دارنــد کــه از این 
تعــداد ۲۲ ایســتگاه در وضعیــت قرمــز 
است. بر اساس دستورالعمل احتیاطی 
صادره از سوی شــرکت کنترل کیفیت 
هوای شــهر تهــران، همــه افــراد به ویژه 
مبتالیــان بــه بیمــاری قلبــی یــا ریــوی، 
ســالمندان و کــودکان جــزو گروه هــای 
حســاس محســوب می شــوند و بایــد 
فعالیت هــای طوالنی یا ســنگین خارج 

از منزل را کاهش دهند.
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محیط زیســت در کشــور وجــود دارد. 
از  یکــی  محیط زیســت  خانه هــای 
بســترهای اصلــی بــرای مردمی ســازی  
محیط زیست و فضایی برای گفت وگو، 
بحــث، چالــش و مطالبه گــری و همــه 
مباحث مربوط به حوزه محیط زیســت 
است. تاسیس این خانه ها باعث تولید 
محتوا در این حوزه  و نيز افزایش ســواد 

و دانش محیط زیستی مردم می شود.
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نقل قول خبر

عدد خبر

خبر روز

دیده شــدن چند خانــواده یوزپلنگ با 
توله هایشــان و چند یوز بالــغ دیگر در 
زیستگاه های شــمالی یوزپلنگ آسیایی 
امیدها را برای افزایش یا دست کم ثابت ماندن جمعیت یوزها در کشور نسبت به سال گذشته بیشتر 
کرده است. پارک ملی توران مهم ترین و غنی ترین زیســتگاه یوزپلنگ آسیایی در ایران است و 
سرشماری های سال گذشته نشان داد که 9یوز بالغ در 2سال منتهی به 1400 در دوربین های تله ای ثبت 

شده اند و این جمعیت در زیستگاه های شمالی زندگی می کنند. مدیرکل حفاظت محیط زیست سمنان 
حاال خبر از »ثبت 17قالده یوز درسال جاري با دوربین های تله ای« می دهد. 6ماده، 2نر و بقیه توله هایی 
هستند که هنوز معلوم نیست با وجود مخاطرات جاده ای، سگ های گله و چوپانان به سن بلوغ برسند. 
یوزهای جدا شده از طبیعت و به دنیا آمده در اسارت که حاال تعدادشان به 5قالده می رسد را نباید جزو 
جمعیت یوزهای در معرض انقراض در زیستگاه های طبیعی به حساب آورد، ولی اگر آنها را هم حساب 
و به طور علمی برایشان برنامه ریزی کنیم، شاید بتوان برای آینده این گونه امیدهای بیشتری داشت.

   خبرهای خوبی در راه است
عطیه تک تهرانی، مدیر بخش پژوهش انجمن یوزپلنگ ایرانی: امسال تابستان 
در برخی از زیســتگاه های یوز دوربین گذاری کردیم و هنوز تعدادی دوربین 
در منطقه وجود دارد و آمارها به روز نشــده است. به دلیل عدم وضوح تصاویر 
یوزهایی که محیط بانان یا مردم محلی گرفته انــد، نمی توانیم بگوییم که آیا 
این خانواده ها جدید هســتند یا همان خانواده ها و افراد قدیمی اند. تصاویر 
دوربین های تله ای انجمن وضوح باالیی دارد و به زودی گزارش مفصل انجمن 
منتشر خواهد شد. به طور کلی براســاس تصاویر جدید، شرایط یوز ها خیلی 
بهتر از پارسال است. به طور مثال یکی از یوزهایی که 2سال پیش ثبت شده 
بود، امسال با یک توله تصویرش ثبت شده است. تالش کردیم کل ذخیره گاه 
توران و میاندشت را به جز منطقه طرود پوشش دهیم. 2توله ای که متأسفانه 
از طبیعت جدا شده اند، می توانند امیدهای تکثیر در اسارت را بیشتر کنند؛ 
به شرطی که از روش های علمی این کار صورت بگیرد و امکانات موردنیاز در 
مرکز تکثیر در دل پارک ملی توران فراهم شود. آنجا برای توله ها به دلیل اینکه 

استرس محیطی وجود ندارد، بهتر است.

   دوربین های تله ای 17قالده ثبت کردند
بهرامعلی ظاهری، مدیرکل حفاظت محیط زیست سمنان: طبق پایش ها، 6 قالده یوزپلنگ 
ماده زایا در طبیعت پارک ملی توران در شرق اســتان زیست می کنند. طبق پایش ها و 
بررسی تصاویر یوزپلنگ های آســیایی در پارک ملی توران با کمک دوربین های تله ای، 
اکنون 17قالده یوزپلنگ در طبیعت پارک ملی توران شناسایی شده است. 2یوز نر بالغ 
نیز براساس تصاویر ثبت شده در پارک ملی توران در شهرستان شاهرود استان سمنان 
زیست دارند. در  ماه گذشته یک ماده یوز به همراه 3توله اش در مهم ترین زیستگاه یوزپلنگ 
آسیایی مشاهده شده است. خوشبختانه توله یوزهای این ماده یوز، بزرگ هستند و تصویر 
نشان دهنده این است که این ماده یوز توله هایش را به استقالل غذایی رسانده است. این 
یوزها قصد ورود به منطقه حفاظت شده توران را داشتند و انتظار می رود که تصاویر دیگری 

از این خانواده در منطقه حفاظت شده توران توسط دوربین های تله ای 
ثبت شود. در این زیستگاه طعمه های مناسبی برای یوز وجود 

دارد. مشــاهده این خانواده یوز در این فصل یک خبر 
خوش برای دوســتداران حیات وحش و خصوصا 

این گونه در خطر انقراض است.

   2خانواده در یک سال
غالمرضا ابدالی، سرپرســت دفتر حیات وحش 
سازمان حفاظت محیط زیســت: 2قالده یوز در 
محدوده پارک ملی توران شناسایی شده اند. این 
یوز ها از طریق دوربین هــای رصد در محدوده 
پارک ملی توران در شاهرود حدود 21روز پیش 
و در تاریخ نهم دی شناسایی شده اند. نر و ماده 
بودن و بلوغ یوزها به دلیل فاصله 300متری با 
دوربین ثبت کننده دقیق نیست، اما دیده شدن 
2خانواده در سال جاری نشــان دهنده اتفاقات 
خوب در زیستگاه است، ولی مخاطرات اینگونه 
در حــال انقراض مثــل تصادفات 
جــاده ای هنــوز 

وجود دارد. 
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