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برخورد با مدیران ناکارآمد
در بحران سفید گیالن

روایت کودکان کولبر در کوهستان برفی

زنگ کولبری بعد از تعطیلی مدرسه

اخبــــار

نامه نگاری میان شورای عالی شهرسازی و معماری و وزارت میراث فرهنگی برای حفاظت از تنها جزیره دریای خزر

آیا آشوراده از فهرست مناطق گردشگری خارج می شود؟
زهرا کشوری
خبرنگار

عکس ها :ایسنا

فعــاالن حــوزه محیط زیســت همچنــان بهدنبال
خــارج ســاختن «آشــوراده» از مناطــق نمونــه
گردشگری هستند« .محمد داسمه» وکیل «ستاد
مردمــی نجــات آشوراده»(ســمنا) از نامــه نگاری
بین شــورای عالی شهرســازی و معماری و وزارت
میــراث فرهنگــی بــرای خــروج آشــوراده از طــرح
گردشگری در تنها جزیره دریای خزر خبر میدهد.
بــا وجــود ایــن «ابوطالــب قاســمی» رئیــس گروه
توگو بــا «ایران»
مناطق نمونه گردشــگری در گف 
از وجود چنین نامههایی اظهار بیاطالعی میکند
و میگویــد« :مجــوز طــرح گردشــگری در منطقــه
«زون متمرکز» آشوراده قرار میگیرد ،لذا این نامه
موضوعیت ندارد ».اما یکی از کارشناســان شورای
عالی شهرسازی و معماری از عالقه وزارت میراث
فرهنگی به خروج آشــوراده از مناطق گردشــگری
ســخن میگویــد .ایــن کارشــناس کــه نمیخواهد
نامــی از او بــه میان بیایــد میگوید« :پیــش از این
ســازمان میــراث فرهنگــی بــر اســاس مطالعات
ســازمان محیط زیســت نامــهای به شــورایعالی
شهرســازی برای خروج آشــوراده از مناطق نمونه
گردشــگری نوشــت ».بهگفته او بعد از آن شــورای
عالی شهرسازی و معماری هم در پاسخ ،نامهای
به وزارت میراث فرهنگی مینویسد تا معلوم شود
تصمیم نهایی وزارت میراث فرهنگی در عمارت
آزادی برای زیستگاه «فوک خزری» چیست؟
او و محمــد داسمــه وکیــل آشــوراده ،مبنــای
ایــن نامه نگاری را مصوبه ســال  94شــورای عالی
شهرســازی و معمــاری ایــران میداننــد .بهگفتــه
ایــن کارشــناس براســاس مصوبــه شــورای عالــی
شهرســازی هرگونــه ســاخت و ســاز در مناطــق
چهارگانــه محیط زیســت ممنوع و خــاف قانون
اســت .بــا وجــود این «قاســمی» بــا تعریــف زون
(منطقه)هــای مختلف مناطــق چهارگانه محیط
زیست ،مجوز طرح گردشــگری آشوراده را مربوط
بــه «زون تفرجــی متمرکــز» ایــن جزیــره محیــط
زیستی میداند .او میگوید« :طرحهای مطالعاتی
براســاس زونهــای مختلــف انجــام میگیــرد .در
مناطــق چهارگانــه زونهــای تفرجــی گســترده،
حفاظتــی و متمرکــز وجــود دارد .امــکان اجــرای

طرح گردشگری در زون تفرجی متمرکز براساس
مصالــح محیط زیســت و چارچوبهــای موجود،
وجود دارد ».به اعتقــاد او ممنوعیت اجرای طرح
گردشــگری در آشــوراده براســاس مصوبه شورای
عالی شهرسازی ومعماری موضوعیت ندارد.
ëëنبود زون تفرجی متمرکز در جزیره
امــا «محمــد داسمــه» وکیــل ســتاد مردمــی
«نجــات آشوراده»(ســمنا) بــه «ایــران» میگویــد:
«زون تفرجی متمرکز در آشوراده وجود ندارد ».این
وکیل محیط زیســتی اعتقاد دارد طرح گردشگری
در منطقه حیات وحــش میانکاله انجام میگیرد.
بنابراین براســاس قوانین شــورایعالی شهرسازی
و معمــاری خــاف قانــون اســت .براســاس طرح
مدیریت مناطق حفاظت شده ،مناطق چهارگانه،
پناهگاههــای حیــات وحــش و مناطــق حفاظــت
شــده فاقد زون تفرجی گســترده و متمرکز هستند.
او میگوید«:مصوبــه شــورای عالی محیط زیســت
بــه صراحــت در زمان خانــم ابتکار اعــام میکند
که در آشــوراده زون تفرجی متمرکــز وجود ندارد».
او مصوبــه شــورای عالی شهرســازی را هم شــاهد
دیگری بر ممنوع بودن هرگونه فعالیت گردشگری
توریستی در آشوراده و میانکاله میداند و میگوید:
«ایــن مصوبــه هــم بــرای کل محــدوده مناطــق
چهارگانــه حکم میراند نه بــر زون خاصی از آن».
بند چهار مصوبه شــورای عالی شهرسازی در سال
 94میگوید«:تمــام موافقتنامههــای مربــوط بــه
ســرمایهگذارانی که اراضی منطقه گردشگری آنها

در عرصههای خاص نظیــر عرصههای ذخیرهگاه
جنگلــی و مرتعی ،عرصههــای ذخیــرهگاه انرژی،
اراضیمستحدثهساحلی،مناطقچهارگانهومراکز
حســاس زیســت محیطی ،نقاط امنیتــی ،تداخل
با خطــوط راهآهن و خطــوط انتقال نیــرو و انرژی،
اراضی حاشــیه سدها ،تاالبها و سایر موارد خاص
قــرار دارنــد ،آماده شــده و از لیســت مناطق نمونه
گردشگری حذف میشوند ».همچنین مصوبه این
شــورا تأکید میکند« :در شناســایی اراضی مستعد
احداث شهرکهای گردشگری ،عدم قرارگیری در
مناطقچهارگانهحفاظتیمحیطزیست،عرصهها
و ذخیره گاههای جنگلی و مراتعی که واگذاری آنها
ممنوع است ،رعایت شود».
ایــن مصوبــه همچنیــن یــادآوری میکنــد که
الزم اســت تهدیــد ایجــاد راههــای دسترســی بــه
شهرک برای جنگلها و اراضی بکر منابع طبیعی
موجود و چگونگی موضوع دفع فاضالب شهرک
مــورد توجــه قــرار گیرد .اجــرای طرح گردشــگری
آشــوراده در همــان گام نخســت بــا جادهســازی
روبهرو شد .ســازمان محیط زیست آن را مخالف
موافقتنامههای انجام گرفتــه اعالم کرد .جادهای
کــه وســعت آن بزرگتر و بیشــتر از  22هکتاری بود
که قرار اســت در آشوراده به طرحهای گردشگری
اختصــاص یابــد .در نهایــت ســاخت ایــن جــاده
بخاطر ورود محیط زیســت ،متوقف شــد« .نازلی
رهبری» کارشــناس رســمی دادگســتری نیز طرح
گردشــگری آشــوراده را خــاف قانــون میداند .او

در گزارش خود به شعبه هفتم دادسرای کارکنان
دولت مینویســد«:گزارش توان اکولوژیک انجام
شــده ،نــه برای تمــام پناهــگاه حیات وحــش ،که
تنها بــرای جزیره «آشــوراده» انجام شــده اســت
بنابرایــن تمامی بحثهای حفاظتــی و مدیریت
گردشگری تنها مرتبط با جزیره آشوراده است .در
حالی که در ارتباط با ورودی شــبه جزیره میانکاله
از اســتان مازنــدران مطلبی بیان نشــده و با ادامه
وضع موجود کماکان گردشگران وارد شبه جزیره
میشــوند .لذا بحــث تقویت حفاظــت پناهگاه از
این جهت زیر سؤال است».
ëëمخاطرات زیستگاه فوک خزری
ایــن کارشــناس همچنیــن مینویســد« :در
بازدیــدی کــه انجــام گرفــت ،در ســاحل منطقــه
 22هکتــاری ،تــا  600متــری داخل خلیــج گرگان،
ارتفــاع آب بیشــتر از یک متــر نبود .ایــن درحالی
اســت که طبق مجوز ارائه شــده از سمت سازمان
محیــط زیســت ،در ایــن ســاحل قــرار بــر احداث
ســاحل شــنا و ماهیگیری اســت .این امر مستلزم
برهــم زدن زیســتگاه و بسترســازی بــرای ایجــاد
محیــط آبــی مناســب شــنا اســت .چــون در حال
حاضــر با ایــن عمق کم و رســوب زیاد ،اصالً شــنا
کردن تا فاصله  600متری از ساحل میسر نیست.
حتی اگر بسترسازی نیز انجام بشود ،حضور افراد
در آب و برهم زدن رسوبات و ناامن کردن محیط
از فضــای مناســب تغذیــه پرنــدگان کنــار آبزی و
فــوک خــزری میکاهــد ».او این اتفــاق را مخالف

امر حفاظت که هدف اول مناطق چهارگانه تحت
نظارت محیط زیست است ،میداند.
بهنوشــته نازلی رهبری و با توجه به اســتعالم
از مرکــز فــوک خــزری در جزیــره آشــوراده ،محل
آزادســازی فوکهــای درمــان شــده ،دقیقــاً در
نقطهای قرار دارد که قرار اســت طرح گردشــگری
آشــوراده انجــام بگیــرد .او میگوید« :بــا توجه به
اینکه هدف اصلــی در پناهگاه حیات وحش ابتدا
حفاظــت و بعــد تفرج اعالم شــده ،هیــچ برنامه
حفاظتــی برای فــوک خزری که گونــهای در خطر
انقراض اســت مطرح نشده است ».آشوراده تنها
زیســتگاه این گونــه در معرض انقــراض در ایران
اســت .این کارشــناس رســمی در بخــش دیگری
از گزارش عمق کم آب و رســوبی بودن ســاحل را
محدودهای بســیار مناســب برای تغذیه پرندگان
آبزی و کنار آبزی میداند و براســاس آن ،دغدغه
حفاظت از گونهها و اکوسیســتم توسط شاکیان به
طرح گردشــگری آشــوراده را بیاساس نمیداند.
او اعتقــاد دارد کــه ســازمان محیــط زیســت از امر
حفاظت غافل شــده است .پناهگاه حیات وحش
ایــن روزها با مرگ پر ابهــام  15هزار پرنده مهاجر
رو بــه رو اســت .کارشناســان هنــوز دربــاره علــت
مرگ آنها به اجماع نرســیدهاند اما یکی از دالیل
احتمالی این مرگها ،ساخت و سازها در منطقه
و ورود فاضــاب صنعتــی و شــهری بــه میانکالــه
اســت که با اجرای این طرح گردشــگری میتواند
این شرایط خطرزا را مضاعف کند.

کالنتری :تلفات آلودگی هوا
دو برابر آمار تصادفات جادهای است

رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت با اشــاره به اینکه ســاالنه  ۳۰هزار
نفــر بهدلیــل آلودگی هوا جان خود را از دســت میدهند ،گفت :تصادفات
جادهای ما در کشــور ســبب مرگ  ۱۶هزار نفر در ســال میشود اما آلودگی
هوا تلفاتی تقریباً دو برابر تلفات جادهای بهدنبال دارد .به گزارش ایســنا،
عیســی کالنتــری در بیســت و یکمین همایــش ملی واحدهــای صنعتی و
خدمات ســبز اظهار کرد :امروز محیط زیســت یک انتخاب اجباری اســت
چــرا کــه ما ســالهای طوالنــی به طبیعــت فشــار وارد کردهایــم همچنین
افزایش جمعیت و افزایش نیاز ســبب وارد شدن آسیبهایی به طبیعت
شده است .امروزه هیچ صنعت و فعالیتی وجود ندارد که دوستدار محیط
زیست باشد .در حال حاضر ما با دو نوع آالیندگی مواجهیم که یکی از آنها
سبب تغییر اقلیم و گرم شدن زمین میشود و دیگری اثرات مستقیمی بر
سالمت مردم دارد .بهگفته وی ،در حال حاضر حدود  ۵۰تا  ۶۰هزار هکتار
از جنگلهای زاگرس در حال خشک شدن است .معاون رئیس جمهوری
افــزود :دولت دوم آقای روحانی هزینههای بســیاری را برای حفظ محیط
زیســت کرده اســت .متأســفانه در حال حاضــر برخی برنامههای زیســت
محیطی ما بهدلیل تحریم نیمه تمام مانده اســت قرار بود ما هر سال ۷۰
هزار کامیون نوســازی کنیم و کل مینی بوسها و اتوبوسها تا پایان دولت
نوســازی شوند همچنین قرار بود که موتورســیکلتهای کاربراتوری ظرف
 ۱۰سال حذف شــوند .تمامی این موارد به  ۱۲۰میلیارد دالر سرمایهگذاری
نیــاز دارد .این در حالی اســت که کل درآمد دولت صــرف واردات کاالهای
اساسی میشود و اولویت اول واردات کاالهای اساسی است.

مردان دوم اسفند رایگان ویزیت میشوند

مــردان در دوم اســفند مــاه بــه مناســبت روز ملی ســامتمردان توســط
ب و کلینیکهــا بهصورت
پزشــکان اورولــوژی در خانههــای ســامت ،مط 
رایگان ویزیت میشوند .بهگزارش ایرنا ،سید فرزاد عالمه مسئول برگزاری
هفتــه ســامت مردان در انجمــن اورولوژی ایران ،شــعار امســال روز ملی
ســامت مــردان را بیماریهــای پروســتات ،چالــش جوانــی و میانســالی
دانست و گفت :پروستات از بیماریهایی بسیار مهم در مردان است که در
صورت عدم تشخیص بموقع و درمان باعث اختالل در باروری میشود.

پایین بودن  ۴۰درصدی خودکشی در کشور
نسبت به میانگین جهانی

رئیس ســازمان امور اجتماعی کشــور گفت :میانگین خودکشــی در جهان در
ازای هــر  ۱۰۰هزار نفر  ۱۰.۵نفر اســت که در کشــور ما این آمــار به ازای هر ۱۰۰
هزار نفر  ۶.۲نفر است .بهگزارش مهر ،تقی رستم وندی رئیس سازمان امور
اجتماعی کشور افزود :از سال  ۹۵تقسیم کاری بین وزارت بهداشت که متولی
مباحث خصوصی است و دیگر سازمانها و نهادها در کشور انجام شده بود.
رســتم وندی اظهار داشت :از همان ســال برنامهای در این خصوص تدوین
شد و امروز گزارشهای خوبی از وزارت کشور و پزشکی قانونی در این جلسه
خوانده شــد .رئیس ســازمان امور اجتماعی کشــور گفت :موضوع خودکشی
در اقشــار مختلف جامعه مورد بررســی قرار گرفت و خودکشی در کشورمان
شامل حال دانشجویان و دانشآموزان هم شده است.

