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محیـط زیســت

روز جهاني محيط زيست در سال 
تنوع زيستي گره خورده  با   2016
است، به نظر شما براي حفاظت از 
و جايگاه  بايد كرد  اين گونه ها چه 
مردم بومي و محلي در اين مقوله 

كجاست؟
براي پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد به 
اين مسأله توجه كرد كه چرا اين گونه ها 
در معرض خطرند و با اين شرايط چه 

بايد كرد؟ 
حفاظت  بر  حاكم  كنوني  ادبيات  در 
و  طبيعت  حفظ  در  نقش  بيش ترين 
و  بومي  جامعه  برعهده  زيستي  تنوع 
»كنگره  سال 2003  در  است.  محلي 
سال   10 هر  كه  پارك ها« ـ  جهاني 
در  مي شود ـ  برگزار   IUCN توسط 
شد.  برگزار  جنوبي  آفريقاي  دوربان 
در  كه  محققاني  كنفرانس  اين  در 
آفريقا فعاليت مي كردند، اعالم كردند 
در  زيستي  تنوع  گونه هاي  درصد   90
اين قاره بيرون از پارك هاي رسمي و 

محافظت شده زندگي مي كنند. 
كه  است  جالب  رو  آن  از  گزاره  اين 
آفريقا  در  وحش  حيات  پارك هاي 
براي  و  برخوردارند  بااليي  شهرت  از 
حفاظت از آن ها زمان و هزينه زيادي 
 90 اگر  بنابراين  مي شود؛  پرداخت 
درصد تنوع زيستي در خارج از مناطق 
از  حفاظت  مي شود،  حفاظت  رسمي 
نهادهاي  و  دولت  عهده  به  نه  آن ها 
و  بومي  مردم  دوش  به  بلكه  حاكمه، 
اين  در  همچنين  است.  بوده  محلي 
كنگره گروهي از محققان آسيايي نيز 
روند تنوع زيستي و حفاظت در آسيا 
را مشابه با آفريقا عنوان كرده و جامعه 
عنصر  اصلي ترين  به عنوان  را  محلي 

حفاظتي معرفي كردند. 
گرفت  نتيجه  مي توان  آمارها  اين  با 

حفاظت  امر  در  دولتي  سياست هاي 
چندان راهگشا نيست؛ بلكه طبيعت و 
زندگي مردم محلي به شكل تنگاتنگي 
ترتيب  اين  به  و  است  وابسته  هم  به 
عالي ترين  به  اين گونه ها  از  محافظت 

شكل خود اتفاق مي افتد. 
قشقايي،  ايل  بزرگان  از  صياد،  دايي 
دوربان  در  پارك ها  جهاني  كنگره  در 
چهار  به  خطاب  رابطه  همين  در  نيز 
گفت:  كنگره  اين  شركت كننده  هزار 
من فرض مي كنم همه شما حافظان 
طبيعت حرفه اي هستيد، به اين معنا 
دريافت  را  مبلغي  حفاظت  براي  كه 
مي كنيد؛ اما من به عنوان عشاير چنانچه 
آسيبي به طبيعت بزنم، طبيعت به من 
غذايي نخواهد داد و از اين روست كه 

حتي براي حفظ آن كوچ مي كنم. 
در چنين شرايطي حفاظت از طبيعت 
يا  دولت  از  اعم  غير  گروه هاي  توسط 
انجمن ها، سازمان ملل و... بدون در نظر 
اصلي  ذي نفعان  و  متخصصان  گرفتن 
يعني جامعه بومي و محلي امكان پذير 

نيست. 
محيط  معاونت  دبيري،  فرهاد 
اخير  خبري  نشست  در  طبيعي، 
در  مشاركتي  حفاظت  به  خود 
مناطق چهارگانه اشاره كرده است، 
آيا مفهوم مورد نظر شما با مشاركت 
سازمان  اين  توسط  شده  اعالم 

مطابقت دارد؟
از مشاركت  تكليف خود  ابتدا  بايد  ما 
را مشخص كنيم، مفهوم مورد نظر در 
محلي  و  بومي  جامعه  جهاني  ادبيات 
ده ها  ما طي  است.  كوچنده  عشاير  و 
فعاليت هاي توسعه اي، زيستگاه گونه ها 
كشاورزي  شهرسازي، سدسازي،  با  را 
و راه سازي هاي غلط به هم ريخته ايم 
كه نمونه آن درباره پلنگ، يوزپلنگ و 
گورخر ايراني مشهود است. اما براي رفع 
اين معضل، حفاظت دولتي از زيستگاه  

اين گونه ها راهگشا نيست. 

تردد  حال  در  اين گونه ها  كه  آن جا  از 
شرايط  بايد  هستند  زيستگاه ها  در 
به گونه اي فراهم شود كه جامعه محلي 
به  را  مديريت  زيستگاه ها  اين  حاشيه 
عهده بگيرند تا فضاي امن ايجاد شود؛ به 
عنوان مثال شما در زمستان در روستای 
كه  مي كنيد  مشاهده  را  مردمي  لزور 
علوفه روي  تغذيه حيات وحش  براي 
مناطق  برخي  در  يا  مي ريزند،  برف ها 
كشته شدن دام توسط حيات وحش 
به مثابه ذكات مال نگريسته مي شود؛ 
تنها  حفاظت  براي  بايد  شما  بنابراين 
شيوه سخن گفتن با مردم را بياموزيد 
و سپس بقيه كار را به آن ها بسپاريد. در 
اين راه نيز ابتدا بايد دانش بومي و محلي 
را به عنوان پايه كار در نظر گرفته و در 
ادامه براي بهبود روند كار دانش جديد 

را نيز به كار بگيريد. 

كه  مشاركت  از  شيوه هايي  شما 
بخش  يا  دولت  توسط  آن  تصميم 
سپس  و  شده  گرفته  خصوصي 
مي كنند،  طلب  را  مردم  حضور 

مشاركت واقعي نمي دانيد؟
مشاركت از ديدگاه دولت تاكنون اين 
بوده است كه دولت از مردم مي خواهد 
در طرح هاي خود به صورت پولي يا يدي 
مشاركت كند؛ اما در مشاركت حقيقي 
دولت ابتدا طرح ها و برنامه ها را از مردم 
مي گيرد و سپس خود را براي اجراي 

آن ها آماده مي كند. 

در  ما  دولتي،  بخش  از  فارغ 
مردم نهاد  و سازمان هاي  انجمن ها 
براي  روند مشاركتي  نيز شاهديم 
پروژه هاي  به  عموماً  حفاظت 
در  و  دستي  صنايع  گردشگري، 
مي رسد.  كمپوست  توليد  نهايت 
جوامع  گونه گوني  به  توجه  با 
از  شيوه اي  چنين  نمي توان  آيا 
مشاركت را بازتوليد همان نگاه از 

باال دانست؟
يعني  است؛  درست  پنداشت  اين 
خود  برداشت  به  توجه  با  تسهيل گر 
يا سازمان اهداكننده هزينه به چنين 

طرح هايي مي رسد. 
به اين ترتيب شاهديم گردشگري به 
صورت انفرادي شكل مي گيرد يا در آن 
جامعه محلي به عنصر خدماتي تبديل 
مي شود. از بين رفتن هويت و فرهنگ 
تقابل ها  شكل گيري  و  محلي  جامعه 
تسهيل گري  دستاوردهاي  ديگر  از 
يا  شده  تعيين  پيش  از  ذهنيت  با 

سفارشي است. 
نمي تواند  نيز  دولت  ترتيب  به همين 
تسهيل گري كند؛ زيرا در نهايت منافع 
سازمان متبوع خود را دنبال مي كند. 
در طرح هايي كه با جامعه محلي پيش 
برده مي شود بايد مسائل از نگاه جامعه 
محلي نگريسته شود و چشم اندازها بر 
اين روند  اين اساس تعريف شود. در 
ممكن  گردشگري  يا  دستي  صنايع 
است مطرح شوند؛ اما عوامل ديگر نيز 

دخيل خواهند بود. 

مديريت  حفاظت،  دفتر  مديركل 
شكار و صيد سازمان محيط زيست، 
گفت: ظرف هفته آينده سنسورهاي 
هوشمند حريق در جنگل هاي 4 استان 
فارس، لرستان، ايالم و گلستان نصب 
مي شود تا در صورت وقوع آتش سوزي 
بتوانيم هرچه سريعتر آن را مهار كرده 

و از گسترش آن جلوگيري كنيم. 
علي تيموري در گفت وگو با خبرنگار 
و  اداري  ساختار  كرد:  اظهار  فارس 
هر  براي  كشور  تشكيالتي  چارچوب 
كرده  تعريف  را  وظايفي  دستگاهي 
محيط  حفاظت  سازمان  براي  است 
براي  و  شده  تعيين  وظايفي  زيست 
سازمان جنگل ها و مراتع نيز وظايف 
هرچند  است،  شده  تعريف  ديگري 
سازمان  عمومي  وظايف  لحاظ  به 
محيط زيست در حوزه كليه مسائل 
مسئوليت  كشور  در  زيست  محيط 
دارد اما به لحاظ تشكيالت و ساختار 
اداري سازمان محيط زيست مناطق 
از  درصد   10 حدود  كه  چهارگانه 
مناطق مرتعي و طبيعي كشور است را 

تحت مديريت خود دارد كه اين مناطق 
شامل پارك هاي ملي، مناطق حفاظت 
شده، پناهگاه حيات وحش و اثر تاريخ 

طبيعي و ملي است. 
وي ادامه داد: لذا دو نكته را بايد مد نظر 
قرار دارد نكته اول اينكه براي حفاظت 
حوزه  در  چه  كشور  جنگل هاي  از 
محيط زيست و چه در حوزه سازمان 
جنگل ها و مراتع چه تمهيداتي انجام 
داديم آنچه در منطقه جنگلي پاسارگاد 

از  بيرون  افتاد  اتفاق  فارس  استان 
بود  زيست  محيط  چهارگانه  مناطق 
جنگل ها  سازمان  با  موثر  ارتباط  اما 
سبب شد با هم افزايي يكديگر، نيروها 
در استان فارس تقويت شود و با وجود 
اينكه منطقه بسيار صعب العبور بود 
اما با استفاده از تجهيزاتي كه از مركز 
ارسال شد، حدود 7 بالگرد در منطقه 
به كار گرفته شد و باعث شد ظرف 
24 ساعت آتش سوزي مهار و جلوي 

خسارت بيش تر گرفته شود. مديركل 
دفتر حفاظت سازمان محيط زيست، 
اظهار داشت: عوامل انساني عامل بيش 
از 95 درصد آتش سوزي ها در سطح 
كشور است كه اطالع رساني به مردم 
و گردشگران يا افراد و جوامع محلي 
كه آتش روشن كرده و آن را به حال 
خود رها مي كنند مي تواند در كاهش 
ميزان آتش سوزي ها بسيار موثر باشد 
گردشگران يا مردم بومي نبايد گمان 
كنند آتش خودش خاموش مي شود 
و بايد بدانند با وزش باد اين مسائل 

پيش مي آيد. 
تيموري تصريح كرد: ما براي نخستين 
و  دفاع  وزارت  با  توافق نامه هايي  بار 
سازمان مديريت بحران منعقد كرديم 
و با سازمان جنگل ها و مراتع كشور در 
راستاي هم افزايي دستگاه ها توافقاتي 
داشتيم؛ به عنوان مثال براي نخستين 
از 10  بيش  در  بالگردها  استقرار  بار 
استان را اجرا كرديم و در مجموع، در 
براي اطفاي  بالگردها  اين  14 استان 

حريق حضور پيدا مي كنند. 

مديركل دفتر حفاظت سازمان محيط زيست خبر داد:
نصب سنسورهاي هوشمند حريق در جنگل هاي 4 استان

تشكيلستادواكنشسريعاطفايحريقدرتماماستانها

تأمين منابع پايدار براي صندوق 
ملي محيط زيست

كار  گفت:  سازو  زيست  محيط  سازمان حفاظت  رئيس 
صندوق ملي محيط زيست عالوه بر محيط زيست، مي تواند 
موضوعات مهمي چون اشتغال سبز، اقتصاد سبز و رشد 

سبز را هم براي كشور به همراه داشته باشد. 
به گزارش ايسنا، معصومه ابتكار در چهارمين جلسه مجمع 
برخي  به  اشاره  با  زيست  محيط  ملي  صندوق  عمومي 
محدوديت ها و چالش هاي موجود براي فعاليت گسترده 
صندوق، گفت: يكي از مهم ترين چالش ها نبود منابع پايدار 

براي صندوق ملي محيط زيست است. 
يادآوري  ضمن  زيست  محيط  حفاظت  سازمان  رئيس 
تالش هاي صورت گرفته براي تخصيص همه يا بخشي 
به  از عوارض آاليندگي محيط زيست  از درآمد حاصل 
صندوق ملي محيط زيست، اظهار كرد: 30 سال است كه 
دنيا با حركت در اين مسير و تدوين و تعيين سازو كارهاي 
مشخص و مدرن براي صندوق هاي ملي محيط زيست 
خود و تامين منابع براي اين صندوق ها از محل عوارض 
زيست محيطي و ماليات هاي سبز در مسير اصالح و بهبود 

وضعيت محيط زيست گام برداشته است. 
سازمان هاي  از  بسياري  افزود:  رئيس جمهور  معاون 
بين المللي و بانك جهاني نيز فصل نويني از فعاليت براي 
خود در نظر گرفته اند كه فعاليت در اين عرصه را شامل 
مي شود و در همين راستا، پس از توافق تغيير اقليم در 

پاريس نيز صندوقي براي همين منظور شكل گرفت. 
از  مهمي  بخش  مي شود  بيني  پيش  اينكه  بيان  با  وي 
به سمت  آينده  در  جهاني  تسهيالت  و  بانكي  مراودات 
تسهيالت زيست محيطي سوق داده شود، گفت: ايران نيز 
اگرچه همچنان با رسيدن به جايگاه واقعي در اين حوزه 
فاصله بسياري دارد اما خوشبختانه از ابتداي شكل گيري 
دولت يازدهم شاهد اقدامات خوبي در موضوعاتي همچون 
تجارت كربن، مسائل مرتبط با كاهش انتشار، عوارض و 

ماليات سبز بوده ايم. 
ابتكار ابراز اميدواري كرد: با ادامه اين روند شاهد جبران 

بخش مهمي از عقب ماندگي ها در اين زمينه باشيم. 
وی ضمن تاكيد بر ضرورت تامين منابع پايدار برای صندوق 
ملی محيط زيست، تصريح كرد: ساز و كار صندوق تنها در 
برگيرنده موضوع و حوزه محيط زيست نيست و می تواند 
موضوعات مهمی چون اشتغال سبز، اقتصاد سبز و رشد سبز 

را هم برای كشور به همراه داشته باشد.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در همين رابطه از 
تشكيل كارگروهی ذيل صندوق ملی محيط زيست خبر 
بايد چند دستور كار مشخص  اين كارگروه  افزود:  داد و 
تامين اعتبار از محل بودجه 95، بررسی و پيگيری پيشنهاد 
ارائه شده برای فعاليت در سازمان بورس و تدوين نقشه راه 

فعاليت را پيگيری نمايد.

مشاور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست اعالم كرد:

انتقال آب خزر، آخرين تير تركش
استاندار  اخير  اظهارات  در پي 
سمنان مبني بر اين كه انتقال 
استان  به  خزر  درياي  آب 
سمنان آسيبي براي اكوسيستم 
منطقه ندارد و باعث شوري آب 
رئيس  مشاور  نمي شود،  خزر 
سازمان حفاظت محيط زيست 
استقرار  اين كه  به  اشاره  با 

آب شيرين كن ها در سواحل دريا، باعث افزايش دما و شوري 
آب و از بين رفتن آبزيان مي شود، تأكيد كرد: اگر تمام آب 
دنيا هم به سمنان منتقل شود كشاورزي اين منطقه رونق 
نمي گيرد. اسماعيل كهرم در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به 
اين كه بايد هدف از انتقال آب درياي خزر به استان سمنان 
انتقال  از  بدانم هدف  اگر  و روشن شود، گفت:  مشخص 
آب خزر به سمنان، تأمين آب شرب استان است، حاضر 
هستم به عنوان كارگر براي اين طرح كار كنم، چون آب 
آشاميدني نياز اساسي مردم است؛ اما اگر هدف از انتقال 
آب به اين استان كشاورزي است بايد بگويم سمنان براي 
توسعه كشاورزي آمادگي ندارد. وی اظهار كرد: به عنوان 
يك مهندس كشاورزي تأكيد مي كنم كه كشاورزي تنها 
به آب بستگي ندارد، بلكه به خاك و هواي مناسب نيز نياز 
دارد. سمنان خاك مساعدي براي كشاورزي ندارد؛ بنابراين 
اگر آب تمام دنيا را هم به اين استان انتقال دهيم كشاورزي 

اين منطقه رونق نمي گيرد. 
مشاور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با توجه به 
ادعاي استاندار سمنان مبني بر اين كه انتقال آب خزر هيچ 
مشكل اكوسيستمي ايجاد نمي كند و باعث شورتر شدن آب 
خزر نمي شود، عنوان كرد: طي 20 سال گذشته شوري آب 
خليج فارس به دليل استقرار آب شيرين كن ها يك و نيم برابر 
افزايش داشته كه اين افزايش نمك باعث از بين رفتن حيات 
درياي خزر هم مي شود. همچنين در اين بازه زماني دماي 

آب خليج فارس تا 2 درجه افزايش يافته است. 
كهرم با تأكيد بر اين كه اگر در سواحل درياي مازندران 
آب شيرين كن ها را تعبيه كنيم شوري آب باال مي رود و تمام 
آبزيان از بين مي روند، گفت: من ديدگاه خانم ابتكار را تأييد 
مي كنم كه انتقال آب بايد آخرين تير تركش و آخرين راه 
براي تأمين آب باشد. در چنين شرايطي بازچرخاني پساب 
بيش تري  اقتصادي  صرفه  آب  انتقال  به  نسبت  مي تواند 
از  آبياري كشاورزي  بايد سيستم  داشته باشد. همچنين 
روش سنتي و قديمي غرقابي به قطره اي و باراني تغيير يابد. 

در اين صورت احتياجي به انتقال آب نخواهيم داشت. 
اين كارشناس سازمان حفاظت محيط زيست در پايان با 
بيان اين كه انتقال آب درياي خزر به سمنان از نظر محيط 
زيستي لطمات بسياري به دنبال دارد، اظهار كرد: مقامات 
و مسئوالن ارشد كشور به جاي فكر كردن به يك استان 
بايد به كل ايران فكر كنند؛ در اين صورت هرگز به فكر 
انتقال آب از خليج فارس به يزد و از درياي خزر به استان 

سمنان نمي افتند. 

خبـــــر

حفاظت از طبيعت 
توسط گروه هاي غير 

اعم از دولت يا انجمن ها، 
سازمان ملل و... بدون در 
نظر گرفتن متخصصان 
و ذي نفعان اصلي يعني 

جامعه بومي و محلي 
امكان پذير نيست

و  زيستي  تنوع  از  حفاظت 
گونه هاي در معرض خطر يكي 
از محورهاي اصلي در توسعه 
پايدار قلمداد مي شود. از اين 
روست كه در سال 2016 نيز 
تأکید جدي  اين مقوله مورد 
سازمان ملل قرار گرفت، در 
سازمان  محور  اين  راستاي 
حفاظت محيط زيست و معاون 
رويه  بر  آن  طبيعي  محيط 
تأکید  حفاظت  در  مشاركتي 
اجراي  چگونگي  و  كرده اند 
پروژه هاي  مبناي  بر  را  آن 
می دانند.  شده  اجرا  موفق 
اما مديريت مشاركتي بر چه 
بايد  چگونه  و  است  مبنايي 
در  »سبزينه«  شود،  انجام 
گفت وگو با تقي فرور، رئيس 
قرق هاي  جهاني  كنسرسيوم 
بومي و رئيس هيئت مديره 
مؤسسه توسعه پايدار و محيط 
زيست )سنستا(، درباره اين 

موضوع از وی پرسيد. 

فاطمه باباخانی گفت و گو

رئيس كنسرسيوم جهانی »قرق های بومی« با انتقاد از سياست های حفاظتی دولت:

تولد گوزن هاي نادر در پناهگاه کار را به جامعه محلي بسپارید
حيات وحش ساري

بهار امسال براي مرال ها كه نسلشان رو به انقراض است 
خوش يمن بوده و با تولد نخستين گوزن قرمز، اميدها براي 

احياء اين گونه منحصربه فرد قوت گرفت. 
پناهگاه حيات وحش سمسكنده را بيش از همه با مرال يا 
گوزن زرد مي شناسند؛ اما تولد نخستين بچه گوزن قرمز 
اميد و روزنه را براي احياي نسل اين گونه رو به انقراض 
تقويت كرد و در آن توليد سه بچه مرال ديگر، حال و هواي 

پناهگاه حيات وحش را بهاري تر كرده است. 
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهر ساري با بيان اين كه 
در واپسين روزهاي فصل بهار چهار بچه مرال در پناهگاه 
حيات  وحش سمسكنده متولد شده است، مي گويد: در 
پناهگاه حيات وحش سمسكنده 21 رأس مرال نگهداري 
مي شود كه با تولد چهار بچه مرال، تعداد آن ها به 25 رأس 
افزايش يافت. بهرام فغاني با اشاره به اين كه معموالً مرال ها 
تك قلوزا هستند، دوران آبستني مرال ها را 8/5 ماه دانست 
و ادامه مي دهد: مرال از خانواده گوزن ها و از بزرگ ترين 
و  مي رود  به شمار  كشور  علف خوار  جانوران  گونه هاي 
اين گونه محسوب  جنگل هاي هيركاني زيستگاه طبيعي 
می شود. فغاني افزود: ميزان تلفات اين گونه در سال هاي 
وضعيت  امسال  و  است  يافته  چشمگيري  كاهش  اخير 

اين گونه بسيار خوب است. 
اين كه  بيان  با  اداره حفاظت محيط زيست ساري  رئيس 
ديگر  به  مختلف  سال هاي  در  گوزن  رأس  چند  تاكنون 
مناطق كشور منتقل شده است، گفت: تاكنون چندين رأس 
به پناهگاه هاي مختلف از جمله، يزد، خوزستان، كردستان، 
حيات وحش  پناهگاه  است.  شده  منتقل   و...  آذربايجان 
همواره  آموزشي  و  علمي  مركز  يك  به عنوان  دشت ناز 
مورد بازديد دانشجويان، دانش آموزان و عموم مردم قرار 
مي گيرد و سرشماري گوزن هاي زرد پناهگاه حيات وحش 
جمعيتي  ويژگي هاي  بررسي  به منظور  ساري  دشت ناز 
اين گونه با حضور كارشناسان اداره حيات وحش، حراست 
و محيط بانان اين پناهگاه انجام مي شود. گونه هاي غالب 
اين منطقه درختان بلوط، آزاد، انجيلي، وليگ و گونه هاي 
جانوري آن شامل انواع كبوتر، انواع عقاب، روباه، شغال، گراز، 
جوجه تيغي، خرگوش و... است. وي درعين حال با اشاره به 
اين كه محيط زيست براي تكثير گونه هاي مختلف برنامه 
دارد، يادآور شد: اين گونه پس از پرورش در مناطق چهارگانه 
محيط زيست  مديركل  مي شوند.  رهاسازي  محيط زيست 
مازندران با اشاره به پرورش گوزن زرد ايراني در پناهگاه 
دشت ناز ساري با بيان اين كه شمار اين گونه روبه افزايش 
است، گفت: در گذشته پراكندگي اين حيوان از غرب و 
شمال غرب ايران تا شمال شرقي آفريقا و در جنوب اروپا 
تا بالكان گسترده بود، ولي در حال حاضر پراكندگي طبيعي 
اين حيوان فقط محصور به جنگل هاي متراكم و غيرقابل 
نفوذ منطقه خوزستان و زاگرس در كنار رودخانه هاي دز و 
كرخه است و به منظور جلوگيري از انقراض گوزن زرد ايراني 
تعدادي از آن ها را به دشت ناز در مازندران، دشت ارژن و 

جزيره اشك در درياچه اروميه انتقال داده  شده اند. 

مديركل دفتر حيات وحش  خبر داد: 

 جاده، عامل اصلي 
تلفات حيات وحش

وحش  حيات  دفتر  مديركل 
گفت:  زيست  محيط  سازمان 
براي  جاده ها  حادثه خيز  نقاط 
و  مشخص  را  وحش  حيات 
تمهيدات الزم را به وزارت راه 
اين  اجراي  و  كرده ايم  اعالم 
دستگاه هاي  وظيفه  تمهيدات 
دفتر  مديركل  است.  مجري 

حيات وحش سازمان محيط زيست در گفت وگو با مهر 
گفت: بر اساس پايش 9 ساله اي كه انجام داده ايم، تصادفات 
جاده اي يكي از دو عامل مهم و اصلي تلفات پستانداران 
بزرگ جثه ما هستند. مجيد خرازيان مقدم با تأكيد بر وظيفه 
سازمان محيط زيست در اين ميان، گفت: وظيفه ما اين 
است كه نقاط حادثه خيز را در جاده هاي پرخطر براي حيات 
وحش شناسايي كنيم و در هر نقطه تمهيدات مورد نياز 
كارشناسي بررسي و مشخص شود. تا اين جاي كار وظيفه 
سازمان محيط زيست است و از اين جا به بعد بايد در قالب 
دستورالعمل به دستگاه هاي مجري يعني وزارت راه و پليس 
راه ابالغ شود. وي تصريح كرد: در جاده اي كه از پارك ملي 
گلستان مي گذرد، همه نقاط حادثه خيز را تعيين كرديم. در 
هر نقطه مشخص كرده ايم كه چه تمهيداتي بايد انديشيده 
شود؛ مثال گفته ايم در اين نقطه بايد زيرگذر با اين شيب، 
بستر، ارتفاع و مشخصات ساخته شود و در آن نقطه بايد 

تابلو نصب شود. 
مديركل دفتر حيات وحش سازمان محيط زيست اعالم 
كرد: همين هفته گذشته از جانب رياست سازمان حفاظت 
محيط زيست به وزير راه و شهرسازي در اين باره نامه اي 
ارسال كرديم. از اين جا به بعد وظيفه دستگاه هاي مجري 
است كه تمهيدات اعالم شده ما را اجرا كنند. خرازيان مقدم 
با اشاره به مرگ يك يوزپلنگ ماده در جاده شاهرود- سبزوار 
گفت: در اين جاده هم پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي 
همه تمهيدات را تعيين كرده و هفته اول خرداد ماه با اداره 
كل راه و ترابري استان و پليس راه جلسه داشته اند و قرار 
بوده كه همه داده ها به ايشان منعكس شود. وي در پاسخ 
به برخي انتقادها كه مي گويند سازمان محيط زيست كه 
مي داند جاده اي مشخص تلفات حيات وحش زيادي دارد 
چرا اقدام نمي كند، گفت: بايد ديد وظيفه ما چيست. به 
ضرس قاطع مي گويم در بحث تصادفات جاده اي با وجود 
اعتبارات كمي كه داشتيم مبلغ قابل مالحظه اي براي پارك 
ملي گلستان اختصاص داديم و داده هاي الزم هم به دست 
آمده و آن را در يك بسته كامل شامل نقاط حادثه خيز 

جاده و تمهيدات الزم براي وزارت راه فرستاده ايم.

حیــات وحش


