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اهل ســفر باشــید حتماً می دانید 
که از ســه چهار ماه آخر سال تا اواسط 
فروردین وقت جنوب گردی اســت و 
بحق گفته اند که در این چند ماه جنوب 
ایران با طبیعت زیبا و هوای بهاری اش 
کم از بهشــت ندارد. یا مثاًل اواسط بهار 
وقت دیدن غرب کشــور است و پاییز 
جان می دهد تا در میــان جنگل های 
شمال کشور به تماشای زیبایی برگ ها 
بنشینیم و خالصه در این مرز و بوم هر 
زمانی که اراده کنیم می توانیم بهتریم 
نقاط آب و هوایی را برای ســفر کردن 

پیدا کنیم. 
چند سالی می شود که با پا گرفتن 
اقامتگاه هــای بوم گــردی و تورهای 
طبیعت گردی مجاز و غیرمجاز ســفر 
کردن آسان و کم هزینه تر از قبل شده 
است و همین موضوع پای بسیاری را به 
مناطق بکر و کمتر شناخته شده کشور 
بازکرده اســت. مثاًل جزایر یا مناطقی 
که تا همین چند ســال پیش کســی 
اصاًل از وجودشــان خبر نداشت حاال 
تبدیل  شــده اند به مقصد بســیاری از 
مردم برای گذراندن روزهای تعطیل. 
در این که ســفر رفتن خوب اســت یا 
مســافران کمک بزرگی به درآمدزایی 
مردمــان بومی می کنند هیچ شــکی 
وجود ندارد اما سؤال مهمی که در این 
میان پیش می آید این اســت که چند 
نفر از ما که عاشق سفر و دیدن طبیعت 
و پیدا کردن مناطق بکر هستیم با علم و 
دانش و با هدف تخریب نکردن طبیعت 
بار ســفر می بندیم؟در سال های اخیر 
طبیعت، شهرها و منطق بکر از طریق 
توریست ها آسیب های زیادی دیده اند. 
ورود به برخی از جزایر ممنوع شده است و 
جنگل های زیادی به خاطر ورود و حضور 
انسان ها خالی از پرنده و خزنده و حیوانات 
شده است. در این گزارش قرار است به 
آسیب هایی که انسان دانسته و ندانسته 

به طبیعت وارد کرده است، بپردازیم. 
 مسافران نسل الک پشت را 

در شیدور زدند!
جنوب کشــور را می توان به ســه 
بخش تقسیم کرد؛ استان های جنوبی، 
جزایر قابل سکونت مانند قشم و هرمز 
و هنــگام و جزایر غیرقابل ســکونت 
کوچکی که یا زیستگاه و محل زادآوری 
حیات وحش است یا مکانی نظامی. یکی 
از این جزیره ها که منطقه حفاظت شده 
محیط زیســت و ورودممنوع اســت 
»شــیدور« نــام دارد و در تبلیغــات 
تورگردانان به »مالدیو ایران« شهرت 
پیداکرده اســت. این جزیــره به علت 
حضــور غیرقانونی مســافران دوباره 
ورودممنوع شــد؛ جزیره ای که محل 
زادآوری الک پشت پوزه عقابی است، 
الک پشتی که گونه ای درحال انقراض 
محسوب می شود. این جزیره کوچک 
که چندین دهه اســت به علت خالی از 

ســکنه بودن محل امن حیات وحش 
بود با ورود غیرقانونی مسافران و کمپ 
کردن گردشگران در سواحل سفید آن 
به محلی تهدید آمیز برای انواع جانداران 
ساکنش تبدیل شده است این مناطق 
تنها نقاط زمین اند که برای این جانداران 

باقی مانده است. 
در ســال جاری یکی از انجمن های 
حمایت از محیط زیست طبق قراردادی 
با اداره کل حفاظت از محیط زیســت 
هرمزگان این وظیفه را به عهده داشت 
که جمعیت پرندگان استان هرمزگان 
را برآورد و بررســی کند. در تابستانی 
که گذشــت آن ها جزیره شــیدور در 
خلیج فارس را به طور کامل بررســی 
کردند. به پای پرندگان حلقه تحقیقاتی 
نصب کردنــد و النه های پرنــدگان را 
مشــاهده کردند و جزیره را از زوایای 
مختلف موردپژوهش قرار دادند. آماری 
که به دست آمد تفاوت بسیار جدی را 

نسبت به سال های قبل نشان می داد. 
البته سال 94 هم تحقیقی توسط گروه 
دیگری انجام شده بود که در قیاس با آن 
شاهد کاهش جدی زادآوری پرندگان 
بودند. با بررسی های به عمل آمده علت 
این کاهش جمعیت آســیبی است که 
این جزیره به علت رفت وآمد گردشگر 
دیده است. به واسطه این رفت وآمدها 
قایق هایی که به این جزایر تردد کرده اند 
به صورت ناخواســته گونــه جانوری 
دیگری را وارد جزیره کرده اند که باعث 
به هم ریختگی اکوسیستم شده است. 
بخشی از آسیب هم از طرف پسماندهایی 
بود که در جزیره باقی مانده و خرچنگ ها 
بطری یا اشیای باقیمانده از گردشگران 
را محل اختفای خودکــرده بودند که 
طبیعی نیست. همچنین مشخص شد 
گردشــگران به خاطر کمپ در جزیره، 
شــب ها چراغ قوه روشن می کردند که 
باعث می شد الک پشــت های دریایی 
وقتی برای تخم گــذاری می آمدند نور 
را ببیننــد و برگردند. این باعث شــد 
جمعیت الک پشــت هایی کــه آنجا 

زادآوری می کردند بسیار کم شود.
این اما تنها بخشــی از آسیب هایی 
اســت که ما به محیط زیست می زنیم. 
ورود گردشــگران به محــل زندگی 
دلفین های عمدتاً پوزه بطری و گوژپشت 
در جزایر هنگام، قشم یا هرمز به هنگام 
قایق سواری باعث شــده تعداد آن ها 
به شدت کاهش پیدا کنند، آتش زدن 
بوته های خار که پوشش گیاهی منطقه 
است و اولین آسیب آن به سوسمار دم 
تیغی مصری و آهوی جبیر می رسد. از 
سوی دیگر میل شدید مسافران جنوب 
به خوردن میگو و خرچنگ و انواع ماهی 

باعث شده تا دریا عمالً خالی شود.
النگ دره رو به نابودی است

یکی دیگــر از مناطقی که طبیعت 
زیبایی دارد اســتان گلســتان است. 

»النگ دره« که حاال تبدیل به یک پارک 
جنگلی شده اســت از مناطقی است 
که فعاالن محیط زیست نسبت به آن 
هشدارهای زیادی می دهند. این جنگل 
که در بافت شهری گرگان قرارگرفته از 
مسیرهای زیبای پیاده روی و محبوب 
مردم این شهر و شهرستان های اطراف 
اســت. هرچند که چند سالی می شود 
تردد ماشین در النگ دره ممنوع شده 
اســت، اما حجم بــاالی رفت وآمد و 
برگزاری برخی از مراسم ها در این جنگل 
حیات جانداران را بــه خطر انداخته تا 
جایی که جمعیت پرندگان این جنگل 
به دلیل سروصدای زیاد و نور کم شده 
است. حیوانات وحشــی که زیستگاه 
آن ها این جنگل است هم از ترس حجم 
باالی بازدیدکننده به مناطق مرتفع تر 
این جنگل رفته اند و حاال مشــکالت 

زیادی برای پیدا کردن غذا دارند.
برای اثبــات نابــودی این جنگل 
می توانیم به برگزاری جشن های »پاییز 
هزار رنگ« اشــاره کنیم. جشــنی که 
5 سال است شورای شــهر گرگان در 
این جنگل برگزار می کننــد آن هم با 
تعداد زیادی از جمعیت و باندهایی که 
هرکدام برای فراری دادن تعداد زیادی 

از پرندگان و حیوانات کفایت می کند.
ساخت کافی شاپ به حفظ غار 

ارجحیت دارد!
شاید بد نباشد بدانید که غارها هم از 
دست گردشگری بی مالحظه در امان 
نمانده اند. در حال حاضر اغلب غارهای 
ایران تحت ساخت وســاز پروژه های 
گردشــگری قرارگرفته اند. بر اساس 
آیین نامه  سازمان حفاظت محیط زیست 
در زمینــه غارهــا، الزم اســت غارها 
درجه بندی شوند و پس ازآن مشخص 
شــود که کدام غار برای گردشــگری 
مناسب است، اما عجیب این که اغلب 
غارهای کشور غار گردشگری محسوب 

می شوند. اکوسیســتم محدود غارها 
به اکوسیستم انســانی متصل است. 
غارها برگی از تاریخ زمین هســتند که 
شــامل تاریخ محیط زیست، بارش ها، 

هواشناسی و باستان شناسی می شوند.
بیش از دو هزار غار فعال و غیرفعال 
در کشور شناسایی شــده که بخشی از 
آن ها هنوز زنده اند و بیشــتر غارها نیز 
خشک شده و به مرحله مرگ رسیده اند. 
در این میان اکوسیستم غارهای به دلیل 
انجام اقدامات در حوزه گردشگری در 
معرض نابودی است. برای مثال برخی از 
فعاالن در این عرصه ساخت کافی شاپ 
را به نگهداری غارهای کشــور ترجیح 
می دهنــد. غار کلهــرود اصفهان، غار 
دوریدان اســتان مرکزی، غار یکه  چاه 
در گلپایگان و غار ســنگریز علویه در 
اصفهان ازجمله غارهایی هســتند که 
به دلیل عبور و مرور مکرر آسیب دیده  
و صدمات فراوانی متحمل شــده اند. 
غارهای توریستی کشور ازنظر حفاظتی 
مدیریت نمی شــوند و استانداردهای 
گردشگری در غارهای ایران پایین تر از 

استانداردهای جهانی است. گردشگران 
با ناآگاهی به غارها هجــوم می برند و 
نمی دانند حتی نباید به دیواره های غار 
دست بزنند یا نهشته ها را لگدکوب کنند. 
به همین دلیل است که غار ترنگ کرمان 
صدمــات زیادی دیده و نهشــته های 
آن تخریب شــده اند. غارها جزو ذخایر 
طبیعی و ملی کشــورها محســوب 
می شوند. آن ها منابعی غنی از آب، هوا 
و جذب گردشگر هســتند، ازاین رو در 
بسیاری کشورها همواره موردتوجه قرار 
دارند. کشور ما به دلیل شرایط اقلیمی 
و جغرافیایی مناســب، منبعی غنی از 
انواع غارها را در خود جای داده اســت و 
تقریباً نمونه ای از انواع غارهای موجود 
در طبیعت در کشور ما یافت می شود، 
اما به باور کارشناسان، آن طور که باید 
به این ثروت طبیعی بهاداده نمی شود. 
غار اساساً به حفره ای نسبتاً بزرگ رو یا 
زیرزمین اطالق می شود که معموالً براثر 
حل شدن سنگ ها با آب و ذوب شدن 
یخ ها ایجاد می شود؛ بیشتر غارهای مهم 
جهان و بزرگ ترین و شگفت  انگیزترین 
آن ها در ســنگ های آهکــی به وجود 

آمده اند.
هنگام انتشار عکس های طبیعت 

ذکر مکان و موقعیت ممنوع! 
اخیراً رسمی در میان فعاالن حوزه 
محیط زیســت و گردشگری باب شده 
است و آن اینکه هنگام انتشار عکس های 
طبیعــت از ذکر مــکان و موقعیت آن 
منطقه خودداری می کننــد. اتفاقی 
که بســیاری آن را قدمی مثبت برای 
ناشناخته و بکر ماندن مناطق مختلف 
می دانند.بســیاری از آن هــا بــر این 
عقیده اند کــه اتفاقی که بــرای باداب 
سورت، سوباتان، المیســتان، جزایر 
جنوب کشور و ... افتاده به دلیل این است 
که شبکه های مجازی به شناخت این 
مناطق کمک کرده و بعدازآن هرکسی 
که دلش خواسته بدون علم و دانش وارد 
طبیعت شده و آنچه نباید رخ دهد اتفاق 
افتاده است. بسیاری از این مناطق دیگر 
نه تنها از حالت بکر بودن دور شده اند بلکه 
آن قدر دم دستی شده اند که دیگر حتی 

زیبایی خود را هم از دست  داده اند.
مدیران از تجربه کشورهای دیگر 

استفاده کنند
متأسفانه گردشــگری طبیعت در 
کشور ما به شکل رهاشــده ای در حال 
اتفاق افتادن اســت. درصورتی که این 
گردشگری حتماً باید رویکرد مسئوالنه 
داشته باشد، حتماً باید به همه تورها و 
تورگردان ها آموزش های الزم داده شود 
تا آن ها هم ایــن آموزش ها را در اختیار 
گردشگران قرار دهند. گردشگران باید 
بدانند هر اقدامی مانند ایجاد سروصدا 
در یک غار، زباله ریختن در مسیر، عبور 
از مســیرهایی غیر از راه هــای از قبل 
تعیین شــده می تواند موجب آسیب 
رســاندن بــه جانورانی بشــود که در 
طبیعت زندگی می کنند، همه این ها در 
درازمدت بر گونه های جانوری و گیاهی 

تأثیر منفی دارد.

گزارش

سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی 
رنگ از تداوم فعالیت ســامانه بارشــی طی روز 
پنجشــنبه )۱۶ دی ماه( در استان های جنوبی 
کشــور خبر داد. مخاطراتی نظیر بارش باران، 
رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، کاهش دما، در 
نواحی مستعد ریزش تگرگ و در نواحی با اقلیم 
سرد و مرتفع بارش برف در پی فعالیت این سامانه 

مورد انتظار هستند.
در هشدار نارنجی  رنگ سازمان هواشناسی 
پیش بینی می شود که پدیده ای جوی آثار منفی 
به دنبال داشته باشــد و خسارت های احتمالی 
را سبب شود. هشــدار نارنجی برای آماده باش 
دستگاه های مســئول برای مقابله با یک پدیده 
خسارت زا صادر می شود. منطقه اثر این سامانه 
استان های سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی 
خراسان جنوبی و نیمه شرقی کرمان خواهد بود.

20 هزار نفر متأثر از حوادث جوی
روز گذشــته رئیس جمعیت هالل احمر از 
امدادرســانی به بیش از ۲۰ هزار هم وطن متأثر 
از حوادث جوی در ۶ روز گذشــته در ۱۷ استان 

کشور خبر داد.پیرحســین کولیوند با اشاره به 
اینکه تا ساعت ۷ صبح دیروز، ۲9 استان کشور، 
متأثر از برف و کوالک و سیل و آب گرفتگی بودند، 
بیان کرد: ۸۷ شهرستان در ۱۷ استان آذربایجان 
غربی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، قزوین، فارس، 
کرمــان، کهگیلویه و بویراحمــد، چهارمحال 

و بختیاری، زنجان، سیســتان و بلوچســتان، 
خوزستان، خراسان جنوبی، لرستان، مازندران، 
هرمزگان و یزد به خدمات امدادی نیازمند بودند 
و در این استان ها در مجموع به ۲۰ هزار و 5۲۶ نفر 

امدادرسانی شده است.
او گفت: امدادگران و نجات گران هالل احمر 

در این مدت بــه متأثران از حــوادث جوی در 
حدود ۲5۰ منطقه شامل 49 شهر، ۱۶۸ روستا، 
۱۱ منطقه عشــایری و ٣٣ محور کوهســتانی 
خدمت رسانی کرده و عالوه بر اسکان اضطراری 
٣۲٣۲ نفر )برپایــی ســه اردوگاه در چابهار با 
ظرفیت 5۰۰ نفر و در کنارک با ظرفیت ۱۰۶ نفر(، 
به چهار نفر خدمات درمان سرپایی ارائه کرده، 
۷٣ نفر را به مناطق امن و پنج نفر را نیز به مراکز 

درمانی منتقل کردند.
کولیوند با اشــاره به اینکه امدادرسانی در 
۶۱ شهرستان متأثر از سیل و آب گرفتگی در 
استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، 
کرمان، فارس، بوشــهر، خوزستان و خراسان 
جنوبی ادامه دارد، از توزیع ٣۰۲ دستگاه چادر، 
۱۶۰۱ تخته موکت، ٣۰45 تخته پتو، ۱۶ هزار 
و ٣۰٣ کیلوگرم نایلون، 99٣ بســته غذایی، 
۲۸۱۲ کیلوگــرم برنــج، 44 کیلوگرم خرما، 
۱59۰ قوطی کنسروجات، ٣۰۷ شعله والور و 
۲4۶5 بطری آب معدنی میان حادثه دیدگان 

خبر داد.

سیل اخیر 10 کشته برجای گذاشت 
در میان خبرها اما آمــار فوتی های این بالی 
طبیعی نیز به چشــم می خورد. روز گذشــته 
سخنگوی اورژانس کشور با اشــاره به آخرین 
وضعیــت امدادرســانی در مناطق ســیل زده 
در اســتان های جنوبی کشــور گفت: در حال 
حاضر آمــار مصدومان ناشــی از حوادث جوی 
در استان های جنوبی کشــور به ۲٣ نفر رسیده 
اســت. همچنین ۱۰ نفر نیز تاکنون جان خود 
را از دســت داده اند.البته گفته می شود این آمار 
متعلق به استان های فارس، کرمان و سیستان 

و بلوچستان است.
 دستور وزیر کشور برای رسیدگی

 به وضعیت سیل زده ها 
دیروز وزیر کشور هم به استانداران سیستان 
و بلوچستان، کرمان، فارس و هرمزگان دستور 
داد تا هر چه سریع تر به وضعیت هم وطنانی که 
در حادثه ســیل اخیر دچار گرفتاری شده اند، 

رسیدگی کنند.
احمد وحیدی با بیان اینکه سیل اخیر برای 
هم وطنان عزیز در اســتان های جنوبی کشور 
مشــکالتی را ایجاد کرده اســت، از استانداران 
چهار استان سیل زده خواســت همه امکانات 
و ظرفیت های استانی شــان را بــرای کمک به 

هم وطنان سیل دیده بسیج کنند.

بارش ها ادامه دارد و هواشناسی هشدار نارنجی داده است؛

افزایش فوتی های مناطق سیل زده استان های جنوبی به 10 نفر

ورود گردشگران به محل 
زندگی دلفین های عمدتًا 
پوزه بطری و گوژپشت در 

جزایر هنگام، قشم یا هرمز 
به هنگام قایق سواری 

باعث شده جمعیت آن ها 
به شدت کاهش پیدا کنند، 

آتش زدن بوته های خار 
که پوشش گیاهی منطقه 

است، از دیگر اقدامات 
گردشگران است که اولین 

آسیب آن به سوسمار دم 
تیغی مصری و آهوی جبیر 

می رسد

در حال حاضر اغلب غارهای 
ایران تحت ساخت وساز 

پروژه های گردشگری 
قرارگرفته اند و برخی  

دست اندرکاران این عرصه 
ساخت کافی شاپ را به 

نگهداری غارهای کشور 
ترجیح می دهند. غارهای 
کلهرود اصفهان، دوریدان 
استان مرکزی، یکه  چاه در 
گلپایگان و سنگریز علویه 

در اصفهان ازجمله غارهایی 
هستند که به دلیل عبور و 
مرور مکرر آسیب دیده  و 
صدمات فراوانی متحمل 

شده اند
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ریحانه جوالیی
چمران خبر داد:

جمع آوری اتوبوس های 
»کارتن خواب ها« از سطح شهر

رئیــس شــورای 
شــهر تهــران از قول 
زاکانی، شهردار تهران 
بــرای جمع کــردن 
اتوبوس های مســتقر 

برای کارتن خواب ها خبر داد.
به گزارش ایسنا؛ مهدی چمران گفت: من با آقای 
زاکانی صبحت کردم و قرار شــد شنبه یا یکشنبه 
بســاط اتوبوس هایی که در شب محل خواب افراد 

است جمع کنند چون اتوبوس بهداشتی نیست. 
او افزود: البته قرار اســت این اتوبوس ها را جمع 

کنند و این افراد را در مکانی دیگر سامان دهند.
    

شناسایی ۳00 خانه پالک قرمز
رئیس پلیس تهران بزرگ از شناسایی ٣۰۰ خانه 

پالک قرمز و معرفی به مرکز قضایی خبر داد.
به گــزارش ایلنا، ســردار حســین رحیمی 
گفت: مرحله ۱5 طــرح ظفر با رویکــرد مبارزه با 
خرده فروشان، عمده فروشان، قاچاقچیان و معتادان 

متجاهر در حال انجام است.
او خاطرنشــان کرد: بالغ بر ٣۰۰ پالک قرمز در 
تهران از خانه های که متروکه هســتند شناسایی 
شده است البته این خانه ها بارها شناسایی و توسط 
پلیس پلمب شده اند. این خانه ها ساعتی یا روزانه 
برای خریدوفروش مواد مخدر اجاره داده می شوند 
و بســیاری از این خانه ها مرکز خریدوفروش مواد 

مخدر شده اند. 
    

 شناسایی 2۶ هزار نقطه
 ناامن در تهران

رئیــس کمیتــه 
اجتماعی شورای شهر 
تهران از شناسایی ۲۶ 
هزار نقطــه ناایمن در 

تهران خبر داد.
به گزارش ایسنا، زهرا شمس احسان گفت: طبق 
مطالعات انجام شده و نظرسنجی که توسط معاونت 
فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران صورت گرفته 
در سال 9۸ تأمین امنیت روانی در فضاهای عمومی 
یکی از دغدغه های شــهروندان بوده است که 44 
درصد از افراد اعالم کرده بودند که در زمان تاریکی 
هوا در  تردد شهری با احساس ترس و عدم امنیت 
رو به رو هستند که تعداد زنان به شکل چشمگیری 

زیادتر از مردان بود.
او افزود: سال گذشته دســتورالعمل اجرای 
ارتقای احساس امنیت به مناطق ابالغ شد و قرار 
بود شورای راهبردی و کمیته های زیر مجموعه 
شکل بگیرد که متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده 
اســت و این در حالی اســت که طبق  گزارش از 
۱٣۷ از آذر 99 تــا آذر ۱4۰۰ بیــش از ۲۶ هزار 
نقطه ناایمن توســط شــهروندان گزارش شده 
که متاســفانه این کمیته ها و شورای راهبردی 

تشکیل نشده است.
    

واژگونی خودروی اتباع بیگانه 
در جاده خاش

مدیر مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی زاهدان گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه 
پژو حامل اتباع بیگانه غیرمجاز در مســیر خاشـ  

ایرانشهر، ۸ نفر کشته و ۱۶ نفر مجروح شدند.
به گزارش اعتمادآنالین، فریبرز راشدی اظهار 
کرد: این حادثــه در کیلومتــر ۶۰ محور خاش- 
ایرانشهر به وقوع پیوست که خودروی پژو 4۰5 که 
حامل ۲4 تبعه غیرمجاز بوده به علت ســرعت باال 
واژگون شد که هشــت نفر از سرنشینان آن در دم 

جان خود را از دست دادند.
    

 بازداشت قاچاقچی عتیقه های 
دوره ساسانی در تهران

رئیس پلیس تهران 
بــزرگ از بازداشــت 
قاچاقچی عتیقه های 
متعلق به دوره ساسانی 

در تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار رحیمی گفت: ۷۰۲ قطعه 
اشیای باستانی شامل ۲9۸ سکه 59 ظروف سفالی 
و دیگر زیرخاکی های متعلق به دوران ایران باستان 

کشف شد.
رئیس پلیس تهران بزرگ خاطرنشــان کرد: 
خریدار این عتیقه ها فردی از کشورهای حاشیه 
حوزه خلیج فارس بود که این اشیا را از شهرهای 
جنوب کشور توســط رابط های خود خریداری 
کرده و در ادامــه با تحویل آن بــه متهم مذکور 
درصدد قاچاق این آثار باستانی به خارج از کشور 

بوده است.

از گوشه و کنار

گردشگری بی ضابطه، مزید بر علت بی تدبیری مسئوالن؛ ویرانگر محیط زیست است

لوکیشن های زیبا و بکر را معرفی نکنید!


