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توگو با رئیس سازمان نظام پزشکی به مناسبت روز پزشک
گف 

همه پزشکان نجومی بگیر نیستند

 15هزار رزیدنت پزشکی  2میلیون تومان حقوق میگیرند!
فریبا خاناحمدی
خبرنگار

ایسنا

ایــن روزهــا بحثهــای متفاوتــی دربــاره
پزشکانمطرحاست.یکیآنکهچرابرخی
پزشــکان زیر بــار نصــب کــردن کارتخوان
در مطبهایشــان نمیروند؟ یا اینکه چرا
عــدهای از پزشــکان ،بیمــاران را بدرســتی
معاینه نمیکنند و حتی حال جواب دادن
به آنها را ندارند؟ و دیگر اینکه چرا برخی از
پزشکانبهبیمارانخودمشاورهنمیدهند
و حال و روز آنها را درک نمیکنند؟ چرا این
روزهاکاربرانشبکههایاجتماعیباانتقاد
از خطاهای پزشــکی ،آنهــا را مورد هجمه
قــرار میدهنــد؟ چــرا توزیــع پزشــکان به
نسبت برخی از استانها برابر نیست؟ چرا
رتبه دانشجویان رشته پزشکی سهمیهای
و غیر سهمیهای بشدت با یکدیگر فاصله
دارد و ...همــه ایــن ســؤاالت ،مــا را بــر آن
داشــت تا به مناســبت روز پزشــک با دکتر
محمدرضــا ظفرقنــدی ،جــراح عــروق و
ترومــا و رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی
کشورگفتوگوییانجامدهیم.
از او ســؤاالتی را میپرســم کــه در ایــن
چندمــاه گذشــته گهگاهی جزو اخبــار داغ
رسانهها میشود؛ قصور پزشکی ،کارتخوان
و ...ظفرقنــدی بــا وجــود اینکــه خســته به
نظــر میرســد اما با حوصله به پرســشها
پاســخ میدهــد .او میگوید« :بهتر اســت
پیــش از اینکه از خطای پزشــکی یا همین
زیربار نرفتن پزشکان برای نصب دستگاه
کارتخــوان شــروع کنــم ایــن را بگویــم کــه
ســرمایه اصلی جامعه پزشــکی ،ســرمایه
اجتماعــی آن اســت  .گاهــی شــاهدیم که
برخــی هــدفدار یــا غیرعمد بــه تخریب
ایــن قشــر زحمتکــش میپردازنــد .ایــن
تخریب باعث خدشــه وارد شدن به اعتبار
ایــن جامعه میشــود و اعتمــاد بین بیمار
و پزشــک کمرنگتر میشــود .در پس این

بیاعتمادی مشــکل دیگــری رخ میدهد
تحــت عنــوان آســیب به ســامت مــردم.
متأســفانه برخی از شبکههای اجتماعی و
حتیصداوسیمادرجهتتخریبجامعه
پزشکی برنامههایی را تهیه میکنند که در
واقع آسیب اصلی آن متوجه مردم است».
وی میافزایــد« :مــا قبول داریــم که برخی
تخلفات در بیمارستانها ،مراکز درمانی و
حتی مطب پزشکان صورت میگیرد و این
مــوارد در کمیته انضباطی ســازمان نظام
پزشکیبررسیمیشود».
بهگفتــه دکتــر ظفرقنــدی طبــق
ســنجشهای علمــی کــه وزارت کشــور و
وزارت بهداشــت و درمــان انجام میدهد
طــی  40ســال اخیر جامعه پزشــکان در 3
رده نخست میزان رضایتمندی مردم قرار
داشته است و نمیشود با یک خطا آن را به
عمومپزشکاننسبتداد.
فــرار مالیاتــی  6هــزار و  700میلیــارد
تومانی پزشــکان که ســال گذشــته از سوی
مرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی
منتشــر شــد موج انتقادهای فراوانــی را به
ســوی این جامعــه به راه انداخــت .عدد و
رقمهای مربوط به فرار مالیاتی پزشــکان
آنقــدر چشــمگیر بــود تــا جایــی کــه طرح
الزام پزشــکان به نصب کارتخــوان بانکی
از سوی مجلس شــورای اسالمی تصویب
شــد و از امســال همــه پزشــکان ملــزم به
نصب کارتخوان شــدند .البته این مصوبه
به مذاق بسیاری از پزشکان خوش نیامد و
حتی انجمن فک و دهان و صورت به این
مصوبه اعتراض کرد .البته رئیس سازمان
نظــام پزشــکی بــه این آمــار فــرار مالیاتی
پزشکان اعتراض دارد و آن را غیر واقعی و
جوسازی دروغ میداند.
وی در ایــن باره و علت اجرایی نشــدن
راهانــدازی سراســری کارتخــوان در مطب
پزشکان چنین میگوید«:آماری که به نقل
از مرکز پژوهشهای مجلس منتشــر شــد

آمــاری خالف واقع بــود و حتی در چندین
جلســه خصوصی مســئوالن ایــن مرکز به
ما عنــوان کردهاند چنین آماری را منتشــر
نکردهانــد .در جلســهای که با حضــور این
مســئوالن ،نمایندگان وزارت بهداشــت و
اعضای کمیســیون بهداشــت برگزار شــد
من از دوستان خواستم اعالم کنند چطور
به این رقم(فرار مالیاتی  700هزار میلیارد
تومانی) رسیدهاند .آنها مدعی شدند 85
هزار پزشک مشغول به کار است و تعداد را
ب در تعداد معاینات و هزینه ویزیت
ضر 
و ...کردند و به این رقم رسیدهاند .در همان
جلســه گفتم که از این تعــداد  15هزار نفر
رزیدنــت داریم که در حــال گذراندن دوره
دســتیاری هستند و بعد از اتمام دوره باید
بــه مناطــق محــروم و دورافتــاده برونــد و
حقوقشــان نزدیک بــه  2میلیون اســت،
از طرفــی تعــدادی از همیــن پزشــکان در
مراکز درمانی و بیمارستانهای دولتی کار
میکننــد و حقوق بگیر دولت هســتند و از
طرفــی تعــدادی از پزشــکان بــه دالیلی از
جمله مهاجــرت ،نبود بازار کارواشــتغال،
خارج از حوزه پزشــکی هســتند کــه باید از
ایــن آمــار کســر شــود .در نهایت با اســناد
موجود اثبات شد  39هزار پزشک عمومی
در سراسر کشــور فعالیت دارند و رقم فرار
مالیاتیاشتباهبودهاست».
ëëمطب پزشــکان مجهز بــه صندوقهای
مکانیزهمیشود
«درباره نصب کارتخوانها باید بگویم؛
سازمان نظام پزشکی با نصب و راهاندازی
دســتگاههای کارتخــوان پزشــکان بــرای
شفافســازی و تســهیل امور مردم موافق
اســت ولی اینکه فقط پزشــکان مســتثنی
بشوند نوعی توهین و تبعیض است .البته
میدانیم که برخی با جوسازی دروغ موفق
شدند با تصویب این قانون در مجلس به
هدفخودبرسندولیدوبارهتأکیدمیکنم
مــا با اصل ماجرا مشــکلی نداریــم ولی با

اینکــه فقــط پزشــکان بــه نصب دســتگاه
کارتخوانمکلفشوند،مشکلداریم».
در حــال حاضــر مطــب بســیاری از
پزشــکان مجهــز بــه دســتگاه کارتخــوان
اســت ولی مشــکل در این اســت کــه برای
نصــب دســتگاه «کارتخــوان پزشــکان»
یــا «صندوقهــای مکانیــزه» کــه بــه
صندوقهای فروشــگاهی نیز معروفاند
باید شــماره حساب و کد این دستگاهها در
سازمان امور مالیاتی کشور ثبت شود و این
سازمان با مشکل زیرساختی روبهرو است.
بــه گفته دکتر ظفرقندی ،در جلســهای که
با حضور معــاون قوه قضائیه ،نمایندگان
وزارت بهداشــت و درمــان و رئیــس و
معاونان ســازمان امور مالیاتی برگزار شد
این مشکل مطرح و قرار شد تا  15شهریور
مشکل زیرساختی برطرف و دستگاههای
کارتخــوان بــه ســامانه موردنظــر در امــور
مالیاتیکشوروصلشود.پزشکانبایدوارد
این سامانه شوند و اطالعاتشان باال بیاید
این زیر ســاخت هنوز آماده نیست .در این
دســتگاهها تمامی عملیــات و تراکنشها
ثبتمیشود».
ëëآمــوزش اخــاق حرفــهای پزشــکی بــه
دانشجویانپزشکی
برخورد نامناســب برخی از پزشکان با
بیماران ،مشــاوره ندادن یا توضیح ناقص
دربــاره بیمــاری و نحــوه درمــان از ســوی
برخــی از پزشــکان گالیهمندی بســیاری از
مردم است .این موضوع را رئیس سازمان
نظام پزشکی کشور هم قبول دارد و سعی
دارداینمشکلراکهبهرابطهاعتمادبیمار
به پزشــک خدشــه وارد میکند با برگزاری
کالسهــای آموزشــی در زمینــه اخــاق
حرفــهای پزشــکی برطــرف کند«:تــاش
زیادیمیکنیمتااینمشکلبرطرفشود،
با استراتژی که به کار بستهایم میخواهیم
اخــاق حرفهای و اخالق پزشــکی را بهکار
بگیریم و برای توسعه آن کتابی هم توسط

در برخــی اســتانها بــا آمار باالی پزشــک
روبهرو هستیم .باید به این نکته اشاره کنم
پزشــکان نیاز به برخی امکانــات دارند که
متأسفانه در مناطق دورافتاده و محروم به
آنها دسترسی ندارند و بهطور منطقی باید
این حق را به آنها بدهیم که نتوانند در این
مناطقخدمتکنند.
سعیشدهتابابومیگزینیدانشجویان
پزشکی این مشکل تا حدی حل شود تا نیاز
اینگونهمناطقنیزبرطرفشود.
ëëسهمیهایهابیشترازغیرسهمیهایها
امــا مســألهای کــه در حــوزه پزشــکی از
چشــمان بســیاری پنهــان مانــده پذیرش
دانشــجویان سهمیهای اســت که در رشته
پزشــکی مشــغول به تحصیل میشــوند.
برخــی از آنهــا در میانــه تحصیــل بهدلیل
اینکه نمیتوانند پا به پای دانشجویان دیگر
پیشرفتکنندازتحصیلصرفنظرمیکنند،
برخی دیگر هــم بهزور خود را بهخط پایان
میرســانند ولی بهگفتــه صاحبنظران این
حوزه صالحیتشــان برای طبابت با اما و
اگر روبهروست .بررسیهای سازمان نظام
پزشــکی نشــان میدهد که نفر اول رشــته
پزشکی در دانشگاه تهران با نفر  80هزارم
دریکرشتهودردانشکدهپزشکیتحصیل
میکند!رئیسسازماننظامپزشکیباابراز
تأسف در این باره عنوان میکند که ورودی
برخی از رشتههای پزشکی در دانشگاههای
معتبــر تهــران بــا ســهمیههای مختلــف
مشــغول به تحصیل شــدهاند .بــه گفته او
 60درصــد از پذیرفتهشــدگان رشــتههای
پزشکی سهمیهای و 40درصد سهمیه آزاد
هســتند و تفاوت سطح دانش دانشجویان
بشــدت زیاد است و این موضوع به تربیت
پزشکان آینده ضربه میزند چراکه برخی
با ســطح سواد و دانش باال و در یک رقابت
حساسومیلیمتریوارددانشگاهشدهاند
و برخــی که تعدادشــان هم کم نیســت با
دانش کم ولی سهمیه باال!

تحریمها سالمت مردم را نشانه رفتهاند

رئیسسازماننظامپزشکیچندیپیش
برای رئیس سازمان ملل نامهای نوشته
بـــرش
بــه این مضمــون که ســامت مــردم در
پی تحریمهای بیرحمانه امریکا بهخطر افتاده است و عمالً
دارو و تجهیزات پزشکی وارد ایران نمیشود .نام ه دیگری هم
به حقوق بشر سازمان ملل نوشت که چرا باید مردم کشور از
جملهکودکانوزنانوسالخوردگانهزینهتحریمهایظالمانه
امریکارابپردازند.دکترظفرقندیدررابطهباتأثیرتحریمهابر
نظام ســامت اینگونه میگوید«:طبق قوانین صلیب ســرخ
در جنــگ نباید ســامت مــردم ،امدادرســانی و محافظت از
افراد مجروح و آسیبدیده به خطر بیفتد .تحریم به سالمت
مردممان آســیب وارد کرده و امریکا میگوید در حــوزه دارو و
تجهیزاتپزشکیتحریمیقائلنشدهولیبابستنکانالهای

شــورای عالی نظام پزشــکی تألیف شــده
اســت .نــام ایــن کتاب«راهنمــای بالینــی
اخالق حرفهای» اســت که از ســوی وزارت
بهداشــت تأیید ،تصویب و بهعنوان کتاب
مرجع برای تدریس شناخته شده است.
امــا اگــر گاهــی شــاهد بیحوصلگی یا
نبود پاسخگویی از سوی برخی از پزشکان
در مراکز درمانی دولتی هستید این را باید
بگویم که خب پزشکی که مجبور است در
یک شیفت 5-6ســاعته دستکم 80-90
بیمار را معاینه کند خسته و کالفه میشود.
این مشــکل بهدلیل عدم تــوازن در توزیع
پزشکاندربیمارستانهاومناطقمختلف

ارزی امکان فراهم کردن دارو و تجهیزات پزشکی را از ما گرفته
اســت .وزارت بهداشــت از کانالهــای مختلــف و بــا دور زدن
تحریمهاسعیداردبرخیازاینکمبودهاراجبرانکندولیدر
مسیر پر پیچ و خم و پر دستاندازی قرار داریم .من بهعنوان
یــک جراح این کمبود و گالیهمندی بیمــاران را درک و لمس
کــردهام و دیدهام برای مثال بیماران اورژانســی بهخاطر نبود
«گرفت مصنوعــی»(رگ مصنوعی) یا برخی داروهای پیوند
قلب به عمل جراحی نمیرسند .البته شرکتهای داروسازی
و تجهیزات پزشکی داخلی سعی دارند برخی از این مشکالت
را برطــرف کنند و تقریباً هم موفــق بودهاند ولی کافی نبوده و
نیســت و معتقدم ارتقای کیفیت دارو پروســه طوالنی مدتی
دارد .ما پیشــرفتهای قابل توجهی در این حوزه داشتهایم و
در آینده اتفاقات خوبی در این حوزه رقم خواهد خورد».

اســت.بنابراین وقتــی پزشــکان بهدلیــل
حجم بــاالی مراجعه بیماران نمیتوانند
خدمات مناسب ارائه دهند این موضوع با
نارضایتیبیمارهمراهمیشود».
ëëبومیگزینی دانشــجویان پزشــکی برای
حلمشکلمناطقمحروم
معضلی که خیلیها از آن میپرســند
ایــن اســت کــه چــرا در شــهرهای کوچک
بویــژه مناطــق دورافتــاده پزشــکی اعــزام
نمیشــود و آنهایی که طرحشــان به پایان
میرســد آنجا را ترک میکننــد و به تهران
یا کالنشهرهای دیگر میروند و این یعنی
بیعدالتی در حوزه سالمت .تجمع و حوزه

فعالیت بیشتر پزشــکان ختم میشود به
شهرهای بزرگ و البته آنطور که پزشکان
اذعان دارند؛ نمیشــود پزشک را به اجبار
به مناطق محروم و دورافتاده منتقل کرد.
دکتــر ظفرقنــدی در ایــن بــاره
میگوید«:نســبت پزشــک بــه هــر هــزار
نفــر جمعیــت در کشــور مــا  1.73اســت
که به نســبت بســیاری از کشــورهای دیگر
آمــار مطلوبی اســت اما متأســفانه توزیع
پزشک نامناسب است و این بار بهصورت
یکنواخت در سراسر کشور توزیع نمیشود.
در بســیاری از نقــاط کشــور دسترســی
مناسبی به پزشــک وجود ندارد در مقابل

دستور فوری وزیر دفاع برای اطفای حریق جنگلهای ارسباران
زهرا کشوری
خبرنگار

ایسنا

بالگرداطفایحریقچهارروزطولکشیدتااز
تهران به منطقه حفاظت شده «دیزمار» در
ارسباران برسد« .علی عباس نژاد» فرمانده
یگان حفاظت ســازمان جنگلهــا و مراتع و
توگو با «ایران» بدهی 30
آبخیــزداری درگف 
میلیــاردی به یک نهــاد اجرایــی را دلیل این
تعلــل و ســوختن  300هکتــار از جنگلهای
ارزشمنداعالممیکند.
بهگفته عباسنژاد منطقه صعبالعبور
اســت و باد هم در حال شعله ور کردن آتش
افتاده بهجان یکــی از مهمترین جنگلهای
کشــور اســت .او هم مثل «علی امیــری راد»
فرماندار خدابنده معتقد است که نیروهای
انسانی به حد کافی وجود دارد .هم مأموران
یگان حفاظت سازمان جنگلها هستند هم
از مدیریــت بحــران آمدهانــد .ارتش و ســپاه
و نیروهــای مردمی هم پای کار ایســتادهاند.
امــا توپوگرافی منطقه اجــازه حرکت به آنها
نمیدهــد .باد میوزد و شــعله روی شــعله
میانــدازد تــا بخــش دیگــری از جنگلهای
ارســباران یــا آنطــور که کارشناســان یونســکو
میگویند«:زیست کره» را طعمه حریق کند.
بیل و آتشکوبها مثل همه جنگل سوزیها
در کارنــد امــا از پــس آتشــی کــه بیتوجــه به
ارزش گونههــای گیاهی و جانوری ،ارســباران
را خاکســتر میکنــد ،برنمیآینــد .تصاویــر
منتشــر شــده از اطفای حریق توسط بیلها،
دوبــاره بــر آتــش اعتــراض افکارعمومی در
شبکههایاجتماعیمیدمد.آنهامیپرسند
چرا ارزشمندترین لکههای سبز کشور باید با
بیل خاموش شــود؟ اعتــراض به تجهیزات
اطفــای حریــق کــه شــامل بیــل ،آتشــکوب،
دبــه آب ،شــاخههای درختــان میشــود و،...
اعتراض تازهای نیســت .در تمام ســالهایی
که جنگلها میســوخت این تجهیزات آه از
نهادبسیاریبرآورد.همیناعتراضهاباعث
شــد تا باالخــره ســازمان جنگلهــا صاحب
یــک پایگاه اطفای حریق شــد امــا از آن یک
پایگاه هم آبی برای خاموشــی آتش خزیده
بــر تــن جنگلهــا ،گــرم نشــد .افکارعمومی
میپرســند ،سرنوشــت پایگاه اطفای حریق
ســازمان جنگلهــا و خریــد هواپیما توســط
سازمان حفاظت محیط زیست در دورههای
گذشــته چه شــد؟ پایگاههای اطفــای حریق
بــ ا وجــود افتتاح یک پایــگاه در کرمانشــاه در
دولــت احمدینژاد هرگز پــا نگرفتند .اولین
سقوط یکی از بالگردهای محیط زیست هم
پرونــده خرید پرماجرای هواپیمــا و بالگرد را
برای پردیسان در دولت دهم بست .در تمام

اعزام 3فروند بالگرد
به جنگلهای ارسباران

در پی درخواســت مســئوالن استان آذربایجان شــرقی از وزیر
دفاع،سهفروندبالگردبهمنطقهاعزامشدوامیرسرتیپامیر
بـــرش
حاتمی برای بســیجامکانات نیروهای مسلح جهت اطفای
حریق جنگلهای ارسباران دستورات الزم را داد .بهگزارش روابط عمومی وزارت
دفاع ،بهدنبال آتشسوزی در جنگلهای ارسباران و بهدلیل صعبالعبور بودن
ق و پیرو تماس «حجتاالسالم والمسلمین آلهاشم»
منطقه برای اطفای حری 
امام جمعه تبریز و نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با «امیر سرتیپ امیر
ی از ادامه
حاتمــی» وزیــر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلحضمن ابــراز نگرانــ 
آتشسوزیدرارسباران،خواستارب هکارگیریامکاناتوتجهیزاتنیروهایمسلح
برایخاموشکردنسریعآتششد.وزیردفاعنیزطیدستوریخواستارهمکاری
و بســیجنیروهای ســپاه ،ارتــش و مرزبانی با همــه امکانات بــرای اطفای حریق
جنگلهای منطقه ارســباران شد .براســاس این گزارش ،حاتمی طی دستوری از
معاونتمهندسیوزارتدفا عومرکزکنترلوپشتیبانیاطفایحریقهواییکشور
خواستباهماهنگییگانهایپروازیهاللاحمروهوانیروز،سهفروندبالگردبه
منطقه اعزام کنند که دو فروند برای جابهجایی و هلیبرد نیرو و یک فروند بالگرد
آبپاشبابسکت ۴۰۰۰لیتریآببهمنطقهآتشسوزیمورداستفادهقرارگرفت.
سالهایی که جنگلها میسوزد ،دو سازمان
متولی همواره با رایزنی ،بالگردهایی را اجاره
میکردند .هزینهای که البته این دو ســازمان
از پس پرداخــت آن برنمیآمدند .رایزنیها
معمــوالً آنقــدر طول میکشــید و میکشــد
کــه بخشــی از جنگلهــا خاکســتر میشــد.
چــون آتش هرگــز معطل رایزنی مســئوالن
نمیماند .در نهایت مأموران یگان حفاظت
مجبور میشــوند برای اطفــای حریق آنقدر
بیل به کمــر زمین بکوبند که آه کارشناســان
جنگلومنابعطبیعیبلندشود.کارشناسان
بارهــا هشــدار دادهاند که کوبیــدن بیل به تن
جنگل باعث میشــود تا زمین زایشــش را از
دست دهد و عقیم شود« .علی عباس نژاد»
فرمانده یگان حفاظــت جنگلها هم قبول
دارد بــا بیل و آتشــکوب نمیتــوان به مقابله
با آتشــی رفت که درختان منطقهای صعب
العبــور و کوهســتانی را میبلعــد .او بحث را
به یک تفاهمنامه بین وزارت دفاع ،سازمان
مدیریت بحران و جهاد کشاورزی میکشاند.

براساساینتفاهمنامهدولتبایدبودجهای
را بــرای اجــاره بالگــرد از دســتگاههایی چون
هاللاحمــر یا نهاد نظامــی اختصاص دهد
اما عباسنژاد میگوید« :در طول ســه ســال
گذشــته این اعتبار و بدهی پرداخت نشــد».
نتیجه آن عقب نشینی دستگاههای مسئول
بــود .آنهــا پشــت جنگلهــا را خالــی کردند.
عباسنــژاد میگوید« :با توجــه به بدهی 30
میلیاردی دولت به آنها ،آنها حاضر نشــدند
امسال قرارداد ببندند ».او میگوید« :جنگل
مال ســازمان جنگلها نیســت یک ثــروت و
دارایــی ملــی اســت ،باید این بودجه توســط
دولــت پرداخــت شــود ».رئیــس ســازمان
جنگلهــا بههمــراه عباسنــژاد ،اعتــراض
خــود را بــه کمیســیون اصل  90و کمیســیون
بودجــه بهارســتان بردهانــد .شــکایت را بــه
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــاندهاند.
عباسنــژاد در ادامــه میگویــد« :براســاس
قانون مصوب ســازمانها موظف هستند در
زمان آتشسوزی جنگلها همکاری کنند اما

یک دستگاه مســئول در آتشسوزی یک ماه
گذشته کرمان هم پشت ما را خالی کرد ».به
گفته او یک دستگاه دولتی در منطقه بالگرد
داشــت اما حاضر نشــد در عملیــات اطفای
حریق شــرکت کنــد .او و مدیریت بحرانیها
چهار روز تالش کردند تا توانستند یک بالگرد
رابهسمتجنگلهایارسبارانبیاورند.
ëëآتشدامنثبتجهانیارسبارانرانگرفت
جنگلهــای ارســباران از مهمتریــن
جنگلهایکشوراستکهپروندهثبتجهانی
آنسالگذشتهبهدلیلوجودیکروستاتوسط
کارشناســان یونسکو رد شــد اما یونسکوییها
بــه دولــت ایــران فرصــت دادنــد تا بــا جا به
جایی روستا ،جایی در میان فهرست جهانی
میراثطبیعیدنیابرایاینجنگلارزشمند
باز کند« .انوشــیروان شــیروانی» مجری تهیه
توگو با
پرونــده ثبت جهانی ارســباران در گف 
«ایران» ،آتشسوزی را خارج از عرصه و عیان
منطقهای که شانس جهانی شدن خود را در
ســالهای آتی میآزماید ،میدانــد .آتش به
جان منطقه حفاظت شــده «دیزمار» افتاده
که بــه گفته شــیروانی خــارج از پرونــده ثبت
جهانیاستامااینموضوعچیزیازاهمیت
حفاظت از ارســباران کم نمیکنــد .آنطور که
پیشــتر شــیروانی گفته بود کــه مناطقی ثبت
جهانی میشــوند کــه در رهگذر توســعهها و
ســاخت و سازها کمتر آســیب دیده باشد .به
عبارتدیگرزخمهایمتعددوتخریببسیار
باعث شــد پرونده ثبت جهانی شــامل تمام
جنگل ارسباران نشود و تنها منطقه حفاظت
شــده قره داغ را روی میز مذاکره ببرد .یکی از
زخمهــا ،آتشسوزیهاســت .پیــش از تهیه
پرونده ثبت جهانی ارسباران ،یونسکو بخشی
از آن را بهعنوان منطقه «زیست کره» انتخاب
کرد تا اهمیــت آن را به همگان یادآوری کند.
هرچندشیروانیآتشسوزیراخارجازعرصه
وعیانمنطقهانتخابشدهبرایثبتجهانی
میداند.
ëëدودسیاهدوبارهبلندشد
همزمــان با رســیدن یک بالگــرد« ،علی
امیــری راد» فرماندار خدا بنــده در گفت وگو
بــا «ایران» هم از پایان اطفای حریق ســخن
میگویــد امــا حرفهــای او به معنــای پایان
آتشســوزیها نیســت .در یک هفته گذشته
استان توانسته است چند بار آتش را اطفا کند
اما شــعلههای آتش هر بار زیرکانه در بخش
دیگــری از جنــگل ســر برآوردهانــد .درســت
زمانی کــه امیری راد از اطفای حریق ســخن
به میان میآورد دود سیاهی از بخش دیگری
از جنــگل ســرک میکشــد و به انتظــار وزش
باد مینشیند .اگر باد بوزد درختان دیگری از
گونههایبومیخاکسترمیشوند.

