
مرگ مشکوک صدها قطعه پرنده مهاجر 
و بومی آبزی و کنارآبــزی در تاالب میانکاله 
و اطراف آن واقع در شــرق مازندران از عصر 
چهارشنبه توسط مردم محلی گزارش شد و 
از صبح پنجشنبه هم گروه های دامپزشکی و 
محیط زیست برای جمع آوری، نمونه گیری و 

امحای الشه ها وارد عمل شدند.
بر اســاس آخرین گزارش محیط زیست 
مازنــدران آمار الشــه های ایــن پرندگان 
جمع آوری شده و بیشتر آن ها از گونه فالمینگو 

و چنگر هستند.
مرگ این تعداد از پرندگان برای بسیاری پر 
از ابهام بود، اما روز گذشته معاون محیط زیست 
دریایی ســازمان حفاظت محیط زیســت، 
مسموم بودن تاالب میانکاله را علت احتمالی 

مرگ پرنده ها دانست.
احمدرضا الهیجــان زاده در ارتباط مرگ 
پرندگان در تاالب میانکاله، گفت: اولین مرگ 
پرندگان در تاالب میانکاله از روز چهارشنبه )۲ 
بهمن ماه ســال جاری( گزارش و در روز های 
آتی، بر آمار آن  افزوده شد. به گفته او نمونه  های 
متعددی از پرندگان برای آزمایش و تشخیص 
علت مرگ به دامپزشکی استان ارسال شدند.

او در ارتبــاط با آلودگی تــاالب میانکاله 
که می تواند، منجر به مرگ پرندگان شــده 
باشــد، ادامه داد: تاکنون دامپزشکی استان، 
بیماری های پرندگان به ویژه آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان را تأیید نکرده اســت. احتمال 
دامپزشکی مبنی بر مسموم بودن تاالب است 

که باعث مرگ ومیر پرندگان می شود.
معاون محیط زیســت دریایی ســازمان 
حفاظت محیط زیست در ادامه افزود: به صورت 
روتین و همه ســاله تاالب  از لحــاظ آلودگی  
باکتریایی و صنعتی بررســی می شود، اما به 
دلیل این رخداد، نمونه برداری های جدیدی 
از تاالب و پرندگان تلف شده گرفته  شده است. 
این نمونه  ها برای سازمان دامپزشکی کشور 
ارسال  شده است تا علت قطعی این مرگ ومیر 
مشخص شود. احتماالً ظرف هفته آینده علت 

اعالم خواهد شد.
الهیجان زاده در پاســخ به این پرسش که 
وضعیت آالیندگی تــاالب میانکاله، با توجه 
به وجود نیروگاه نکا، ســموم  کشــاورزی که 
به تاالب سرریز اســت و واحد پتروشیمی در 
منطقه میانکاله چگونه است، بیان کرد: موضوع 
آالیندگی تاالب میانکاله پابرجاست. تاالب 

توسط فاضالب های شــهری، آالینده  های 
صنعتی و سموم کشاورزی آلوده می شود. ما 
گزارش کامل آن را به ستاد ملی هماهنگی و 
مدیریت تاالب های کشور ارائه دادیم. میزان 
آلودگی رودهایی که به تاالب وارد می شوند، 
بررسی شده است. حتی نواحی آلوده  تاالب در 
گزارش وجود دارد. قرار است ظرف ۳ ماه آینده 
تکلیف آالینده هایی که به تاالب میانکاله روانه 

می شوند، معلوم شود.
بر اســاس صحبت های او طبق این طرح، 
فاضالب های شــهری حق تخلیه در تاالب را 
بدون تصفیه نخواهند داشــت. سازمان آب و 
فاضالب موظف است تصفیه خانه های خود 
را راه اندازی کند. برخــی رودخانه  ها نیز نیاز 
به الیروبی دارند تا حق آبه تاالب تأمین شود. 
جدای ابقای تاالب با حق آبــه، این می تواند 
در کیفیت آب مؤثر باشــد. وقتی آب افزایش 
پیدا کند، کمیت سموم کاهش می یابد. کود 
و سموم کشــاورزی خیلی برای ما مهم است 
و جهاد کشــاورزی باید تغییرات جامع در آن 

حوزه ایجاد کند.
اما واکنش مسئوالن به این موضوع اینجا 
ختم نمی شــود. در پی مرگ بیش از ۵۰۰۰ 

هزار پرنده مهاجــر در میانکالــه، مدیرکل 
دفتر مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت 
محیط زیســت ضمن اشــاره به اینکه کلیه 
مجوزهای شــکار پرنده در میانکاله و شرق 
استان مازندران باطل شده است، تأکید کرد: 
مردم منطقه از خرید و مصرف گوشــت الشه 

هرگونه پرنده خودداری کنند.
مدیرکل دفتــر مدیریــت حیات وحش 
ســازمان حفاظت محیط زیســت گفت: از 
زمان مشاهده الشه پرندگان، در این منطقه 
شکار پرندگان ممنوع اعالم و کلیه مجوزهای 
شکار باطل شد همچنین فعالیت بازار عرضه 
پرندگان مهاجر در فریدون کنار   متوقف  شده 

است.
او دربــاره احتمال نقش عامل انســانی و 

اســتفاده از طعمه های آلوده در حادثه تلف 
شدن پرندگان، گفت: دستگاه مسئول اعالم 
این موضوع وزارت بهداشــت و دانشگاه  علوم 
پزشکی اســت، محیط زیســت تحت هیچ 
شرایطی نمی تواند این مورد را تأیید یا رد کند.

منتظمــی توصیه کرد که مــردم منطقه 
به الشــه پرندگان نزدیک نشوند و در صورت 
مشاهده الشــه این موضوع را فوری به اداره 

دامپزشکی منطقه اطالع دهند.
بر اســاس آخرین اطالعــات از چهار روز 
گذشــته تاکنــون ۵۹۵۰ پرنــده در تاالب 
میانکاله تلف  شده اند و بر اساس اعالم سازمان 
دامپزشکی احتمال دارد که علت تلف شدن 
پرندگان مهاجر سم بوتولیسم باشد که منشا 

تولید آن ریشه گیاهان پوسیده است.
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خروج یک هواپیمای مسافربری 
از باند در فرودگاه ماهشهر

هواپیمای شرکت 
هواپیمایی کاســپین 
صبح روز گذشته از باند 
فرودگاه در ماهشــهر 
خارج شــد. به گزارش 

خبرآنالین، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری 
گفت: هواپیمای مســافربری شرکت کاسپین به 
شــماره پرواز ۶۹۳۶ که از تهــران در حال فرود در 
فرودگاه ماهشهر بود حدود ســاعت ۶:۳۵ دقیقه 
صبح دیروز به علت باز نشدن چرخ های هواپیما به 
بلوار فرودگاه برخورد کرد و از باند فرودگاه خارج شد. 
رضا جعفرزاده اضافه کرد: خوشبختانه حال همه 
مسافران هواپیما خوب است و موضوع و علت حادثه 
در دست بررسی است. همچنین مجتبی خالدی، 
سخنگوی سازمان اورژانس کشور، با اشاره به حادثه 
رخ داده برای این هواپیما در فرودگاه ماهشهر، گفت: 
پرواز صبح دوشنبه تهران - ماهشهر، هیچ مصدومی 
نداشته اســت. او نیز از علت بروز این حادثه اظهار 
بی اطالعی کرد و افزود: گزارشــی از مصدوم شدن 

مسافران این پرواز نداشته ایم.
    

آمادگی کشور برای پیشگیری 
از ویروس کرونا

وزیــر بهداشــت 
گفت: از زمــان اعالم 
بروز مواردی از کرونای 
جدیــد در چیــن، 
نیروهای بهداشتی در 

فرودگاه ها و مبادی ورودی از چین مستقر شدند. به 
گزارش ایلنا، سعید نمکی در حاشیه اجالس روسای 
دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور، در 
خصوص ویروس کرونا بیان کرد: از زمان اعالم بروز 
مواردی از کرونای جدید در چین، نیروهای بهداشتی 
در فرودگاه ها و مبادی ورودی از چین مستقر شدند و 
امروز نیز از وزارت امور خارجه خواستیم لغو ویزا برای 
چینی ها اعمال شــود و دریافت ویزای شهروندان 
چین به دریافت کارت تندرستی مقید شود. او اضافه 
کرد: قدرت کشــندگی ویروس کرونا از آنفلوانزای 
H1N1 کمتر است، اما میزان سرایت باالیی دارد، 
بااین حال تاکنون هیچ موردی از این بیماری را در 
کشور نداشته ایم. وزیر بهداشت بیان کرد: ویروس 
کرونا در سال ۲۰۰۲ تحت عنوان سارس، مرگ ومیر 
قابل توجهی داشت و در سال ۲۰1۲ نیز تحت عنوان 

مرس از عربستان شایع شد.
    

آخرین وضعیت پرونده 
کیک های آلوده

رئیــس پلیــس 
مبارزه با مــواد مخدر 
ناجا آخرین وضعیت 
پرونده کیک های آلوده 
به قرص را تشریح کرد. 

به گزارش ایسنا، سردار مسعود زاهدیان در حاشیه 
همایش سراسری روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر 
ناجا  گفت: این موضوع دیگر در حوزه ی پلیس مبارزه 
با مواد مخدر پیگیری نمی شــود و پلیس آگاهی 
مأموریت رسیدگی به آن را برعهده دارد. او ادامه داد: 
در بررسی هایی که ما انجام دادیم مشخص شد که 
این قرص ها در مرکز تولید وارد کیک ها نشده و در 

این زمینه جرمی رخ نداده است. 
    

امدادرسانی به یک هزار و ۸۵۵ 
سیل زده در ۸ استان

معــاون عملیات 
سازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر از 
ارائه خدمت امدادگران 
به یک هزار و ۸۵۵ نفر 

از هم وطنان متأثر از سیل و آب گرفتگی در هشت 
استان طی ۷۲ ساعت گذشته خبر داد. به گزارش 
ایرنا، حامد ســجادی گفت: ۳۳ شــهر و روستا در 
هشت استان بوشهر، خراســان جنوبی و رضوی، 
خوزستان، فارس، سیستان و بلوچستان، کرمان و 
هرمزگان در این مدت متأثر از سیل و آب گرفتگی 
بوده است. او به انتقال 1۳ نفر از متأثران از سیل به 
مناطق امن اشاره و اظهار کرد: همچنین از ۴۲ واحد 
مسکونی سیالب تخلیه شد و امدادگران به ۶۳ تن از 
سیل زده ها خدمات اسکان اضطراری دادند. معاون 
عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
با اشاره به فعالیت ۳۸ تیم شــامل 1۹۲ امدادگر و 
نجات گر، گفت: ۶۵۰ تخته پتو، ۲۴ دستگاه چادر، 
۲۸۵ تخته موکت، ۹۴۳ کیلوگرم نایلون، 1۵۹ بسته 
غذایی، یک هزار و 1۶۳ قوطی کنسرو، ۶۶ کیلوگرم 
خرما، یک هزار و ۲۶۴ کیلوگرم برنج و 1۲۵ کیلوگرم 
حبوبات میان متأثــران از ســیل و آب گرفتگی 

توزیع شده است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

قشــم با جاذبه های گردشگری و 
طبیعی فراوان، یکــی از دیدنی ترین 
جزایــر ایران اســت که در اســتان 
هرمزگان واقع  شــده؛ اما مدتی است 
که بحث خروج قشــم از فهرست آثار 
یونســکو به دلیل واگذاری بخشی از 

اراضی این جزیره داغ شده است.
ساحل خواری و تخلفات واگذاری 
اراضی باعث شده تا نگرانی ها از آینده 
صنعت گردشگری در قشم زیاد شود. 
نه تنها جزیره قشــم بلکه بسیاری از 
مناطق ســاحلی هرمزگان با مشکل 
مشابه روبه رو هســتند. این تخلفات 
اگرچه با  اعتراض شدید مردم همراه 
بوده امــا عماًل صــدای معترضان به 
متولیان امر نرسیده است. آبان ماه سال 
جاری رئیس دستگاه قضا در سفری 
به قشم از نزدیک شــاهد تخلفات در 
اراضی بود و نسبت به ساحل خواری، 
دریاخــواری و کوه خــواری واکنش 
نشان داد. ابراهیم رئیسی به دادستان 
و رئیس دادگستری هرمزگان دستور 
پیگیری موارد خاص محیط زیستی را 
داد و تأکید کــرد موارد خاص محیط 
زیستی که به دریا آسیب وارد کرده اند 
به ســرعت احصا و بررســی شوند. 
بااین وجود واگــذاری برخی مجوزها 
ضمــن بی توجهی به توســعه پایدار 
بستری را فراهم کرده تا بجز بحث های 
محیط زیستی شاهد تخریب حریم 

محوطه های تاریخی هم باشیم.
 این بار اول نیســت که ژئوپارک 
قشــم از ثبت جهانی یونسکو خارج 
می شــود. ژئوپارک قشــم، واقع در 
جزیره  قشــم در اســتان هرمزگان 
در ســال 1۳۸۵ ثبت جهانی شد و به 
عضویت شبکه جهانی ژئوپارک های 
تحت حمایت یونسکو درآمد. ۶ سال 
بعد در ســال 1۳۹1 بــه دلیل آنچه 
»مشکالت مدیریتی« عنوان شد، این 
ژئوپارک از فهرست یونسکو خارج شد. 
سال ۹۶ پس از اصالح ایرادها بار دیگر 
به فهرست یونسکو بازگشت. اکنون 
دوباره خطر خط خوردن از فهرست 
یونســکو، این گنجینه  ملی را تهدید 
می کند و دلیل آن تعــرض به حریم 
آثار طبیعی و تاریخی قشم با واگذاری 
اراضی اســت. اینک کارشناســان 
معتقدند، واگذاری اراضی که بیشتر 
با هدف احداث اقامتگاه، مرکز پرورش 
میگــو و آبزیان، پالژ و شــهرک های 
صنعتی بوده، این ژئوپارک را بار دیگر 

در معرض تهدید قرار داده است.
 طبیعتی که برای مسئوالن 

اهمیت ندارد
گفته می شــود حدود دو ماه قبل 
موضوع این واگذاری در بســیاری از 
خبرگزاری ها مطرح شد، اما به دلیل 
بی توجهی مسئوالن ذی ربط اکنون 
کار به  جایی رسیده که در محوطه ای 
که زمان انتشار خبر فقط دو کانکس 
در آن مستقر بود، تخریب گسترده در 
اصل اثر اتفاق افتاده است. بااین وجود 
پروژه نه تنها متوقف نشد، بلکه با قوت 

ادامه پیدا کرد. این در حالی است که 
علیرضا امری کاظمی، مدیر ژئوپارک 
جهانی قشم و سرپرســت مدیریت 
میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری قشــم مدعی است در 
ماه های گذشــته به ســرمایه گذار و 
کسی که تخریب را انجام می دهد به 
صورت شــفاهی و کتبی تذکر داده 
است. او تالش کرده  کار شروع نشود و 
استعالم بگیرد تا محدوده اثر طبیعی 
ملی و جهانی را اعالم کند. به گفته او 
اما کارشناسان حرف شنوی نداشتند و 
به کار خود ادامه دادند و توقف عملیات 

صورت نگرفت.
ز  ا دیگــری  بخــش  در  و  ا  
صحبت هایش گفته است که این پروژه 
در اراضی ای در حال اجرا است که سه 
حریم مهم را شکسته است؛ نخست 
حریم ثبت جهانی ژئوپارک قشم است 
که در پرونده یونســکو کامل و واضح 
مشخص شده. دو حریم دیگر به میراث 
طبیعی و ملی کــه در وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
ثبت شــده اســت با عنوان محدوده 
ژئوپــارک و محــدوده اختصاصی 
ســایت »نمکدان« مربوط می شود. 
این تخریب در هر سه محدوده اتفاق 

افتاده است.
امــا پیــش از تمام این مســائل، 
مســئوالن به صورت رسمی در مورد 
واگذاری اراضی و اســتفاده درست 
هشدار داده و شکایت کرده بودند که 
ظاهراً هیچ تأثیری نداشته بااین حال 
اگر در همان مرحله حکم توقف پروژه 

و تخریب صادر می شــد، کار دیگر به 
اینجا نمی رسید و ژئوپارک به مخاطره 
نمی افتاد و روی نظر ارزیابان یونسکو 
که قرار است بهار سال آینده به قشم 
سفر کنند تأثیر منفی نمی گذاشت. در 
حال حاضر این نگرانی وجود دارد که 
با این اتفاق، در بحث ارزیابی ژئوپارک 
جهانی قشم با مشکل مواجه شویم و 
این ضایعه ای بزرگ برای قشم و کشور 

خواهد بود.
حــاال امــا بــا توجــه بــه تمام 
بی مســئولیتی و بی توجهی ها برای 
قشــم چه می توان کرد؟ کارشناسان 
محیط زیســت معتقدند اولین قدم 
باید توقف ســریع عملیات تخریب 
در محدوده غار نمکــی و برگرداندن 
وضعیت زمین به حالت قبل از تخریب 
و پر کردن حوضچه های ایجاد شــده 
و برداشــت آوارها و ضایعات باشــد. 
البته این اولیــن و فوری ترین اقدام 
اســت تا بعد از آن دفاعیه ای در برابر 
ارزیابان یونســکو داشته باشیم که ما 
این تخریب را متوقف کردیم یا به حالت 

قبل برگرداندیم، هرچند برگرداندن 
طبیعی زمین به این سادگی ها نیست 
و در زمان کوتاه اتفاق نمی افتد؛ چراکه 
هم هزینه دارد و هم به حالت اصلی و 
طبیعی خود برنمی گردد و این باعث 
تأسف است که مردم و مسئوالن یک 
کشور اثر طبیعی ملی و جهانی خود 
را به این راحتی تخریــب می کنند؛ 

تخریبی که همچنان ادامه دارد.
عبور از خطوط قرمز با واگذاری

در رابطه با تخریب های ذکرشده 
مسئوالن دلســوز بارها هشدار داده 
بودند که این نــوع از واگذاری ها اصاًل 
به نفع منطقه و کشــور نیست و نباید 
از خط قرمز ژئوپارک عبور کرد. برخی 
از آن ها می گویند بخش خصوصی در 
حال زمینه سازی برای تغییر طبیعت 
و مشغول کار در حساس ترین بخش 
ژئوســایت  در غرب جزیره اســت. از 
طرف دیگــر با توجه بــه برآوردهای 
کارشناســان ایــن حــوزه  طبــق 
بررســی هایی که تاکنون انجام شده 
بیش از 1۵ نقطه در غرب جزیره قشم 
یا مستقیما ژئوسایت را درگیر کرده یا 
حریم را نقض کرده و یا چشم اندازهای 
مهم زمین شناسی را تحت تأثیر قرار 

داده است.
ایــن در حالی گفته می شــود که 
استانداری هرمزگان و ادارات متولی در 
مرکز استان باید نسبت به منافع ملی و 
ارزش هایی که برای کل کشور به ویژه 
ژئوپــارک حساســیت دارد و چهره 
کشور را در ســطح جهانی خدشه دار 
می کند توجه بیشتری داشته باشند 
و هر چه سریع تر عملیات اجرایی که 
باعث تغییر چهره و کاربری می شود را 
متوقف کنند تا بررسی های بیشتری 

صورت پذیرد.
به داد محیط زیست برسیم

کارشناســان می گویند اگر این 
تخریب هــا ادامه داشــته باشــد در 
بازدیدهایــی کــه امســال از طرف 
نمایندگان یونسکو صورت می گیرد 
امکان خروج دوباره ایران زیاد اســت 
و همین مسئله تبعات بسیاری برای 

کشور به همراه دارد. 
قرار است اوایل سال آینده هیئت 
ارزیابــان رســمی یونســکو جهت 
تصمیم گیــری کارت ســبز مجدد، 
کارت زرد و یا کارت قرمز برای ارزیابی 
دوره ای به قشــم ســفر            کنند و این 
نشان می دهد در شــرایط حساسی 
قرار داریم. از ســوی دیگر با توجه به 
گفته های امری کاظمی، هنوز آسیب 
جدی به ژئوسایت ها وارد نشده و اگر 

این مهم جدی گرفته نشود تبعات آن 
برای جزیره قشــم و استان هرمزگان 
نیست بلکه در سطح ملی و بین المللی 
برای کل کشور است و اگر امسال هم 
اتفاقات سال های قبل تکرار شود این 
اعتبار خدشه دار و جایگاه کشور از نظر 

بین المللی زیر سؤال می رود. 
طبیعت برای مردم اهمیت دارد

حاال بایــد دید دولت کــه افتخار 
بازگرداندن ژئوپارک قشم به لیست 
جهانــی را دارد،  آیــا می توانــد در 
همکاری با سازمان منطقه آزاد قشم 
و پیروی از اســتانداردهای مرسوم، 
با متوقف ســازی رفتــار نامتعارف و 
قطع دست فرصت طلبان از سواحل 
حساس در قشم، جلو این زیان بزرگ 
که با دریافت کارت قرمز برای ژئوپارک 

قشم همراه خواهد بود را بگیرد؟
از طرفی مشخص نیست، مسئوالن 
اســتانی چرا به ویژه در این چند سال 
اخیر به واگذاری مجوزهای این چنینی 
در سواحل بکر و خلوت جزایر و سایر 
نقاط اســتان عالقه  پیدا کرده اند، آن  
هم درست در دولتی که با نماد و شعار 

محیط زیستی به میدان آمد.
اما در این  ســوی قضیه  و در کنار 
ســازمان هایی هماننــد مدیریــت 
ژئوپارک قشم که هدف کلی آن مصون 
نگه داشتن داشته های طبیعی قشم 
از گزند رفتار و ســرمایه گذاری های 
غیرســازنده و مخرب اســت؛  مردم، 
گروه هــای فعال زیســت محیطی و 
فعــاالن گردشــگری و بوم گــردی 
هســتند که باید در حد تــوان خود 
تمــام قد مقابــل ایــن بی قانونی ها 
بایســتند و صدالبته دستگاه قضا در 
این میان نقش اساسی تر و مهمتری 
را به عهــده  دارد و باید ریشــه افراد و 
نهادهایی که منابــع ملی و طبیعی را 
 مورد تعــرض و تهدید قرار می دهند، 

قطع کند.

زنگ خطر خروج »ژئوپارک قشم« از فهرست یونسکو؛

تنها چند ماه وقت داریم

گزارش

شش روز از مرگ پرندگان در میانکاله مازندران می گذرد؛

احتمال آلودگی تاالب باالست

اولین قدم برای ممانعت 
از خط خوردن »ژئوپارک 

قشم« از فهرست یونسکو، 
باید توقف سریع عملیات 

تخریب در محدوده 
غار نمکی و برگرداندن 
وضعیت زمین به حالت 

قبل از تخریب و پر کردن 
حوضچه های ایجاد شده و 
برداشت آوارها و ضایعات 

باشد

اکنون دوباره خطر خط 
خوردن »ژئوپارک قشم« 
از فهرست یونسکو، این 

گنجینه  ملی را تهدید 
می کند و دلیل آن تعرض به 
حریم آثار طبیعی و تاریخی 

قشم با واگذاری اراضی 
است
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