
t oseei r ani . i r
شهرنوشت6

برخالف خلیج فارس و آب های آزاد 
جنوب کــه چندین جزیــره کوچک و 
بزرگ مشــهور دارد، در شــمال کشور 
تنها یک جزیره ایرانی وجود دارد که آن 
 هم ظاهرش با جزیره هایی که در ذهن 
داریم فرسنگ ها فاصله دارد. جزیره ای 
منحصربه فــرد، بکر،  بــا ظرفیت های 
طبیعی و گردشــگری فراوان،  خالی از 
سکنه و متروک که در سال 54 به عنوان 
یکی از نخستین مناطق زیست کره زمین 
معرفی شده و به ثبت رسیده است؛ اما این 
روزها سفر رئیس جمهور به این جزیره و 
دستور ویژه برای اجرای طرح گردشگری 
در این جزیره، باعث شده موضوع تبدیل 
آشوراده به مرکز گردشــگری، دوباره 

داغ شود.
کشمکش ها بر سر طرح 

گردشگری آشوراده
رئیس جمهور روز جمعه در سفر به 
استان گلستان،  پس از بازدید؛ برای حل 
موانع اجرای طــرح طبیعت گردی در 
تنها جزیره ایرانی دریای خزر دستورات 
الزم را صادر کرد. روز گذشته هم معاون 
محیط زیست دریایی سازمان حفاظت 
محیط زیســت از پیگیــری رفع موانع 
طبیعت گــردی زون تفــرج متمرکز 
آشوراده بر اساس مجوز کمیته ارزیابی 
زیســت محیطی خبــر داد.امــا بحث 
تبدیل آشــوراده به یک مکان تفریحی 
سال هاست که با فراز و نشیب های زیادی 

همراه بوده و همچنان هم هست. 
تا ســال 1372 این جزیره  بیش از 
1۰۰۰ نفر ســکنه داشــت که به دلیل 
باال آمــدن آب دریا مردم ایــن جزیره 
را ترک کردنــد. 2 دهه مناقشــه برای 
طرح گردشگری آشوراده از زمان دولت 
اصالحات توی چشم بود. بنیاد علوی در 
سال 1383 مدعی مالکیت تنها جزیره 
ایرانی دریای خزر شده بود. وقتی مخالفت 
فعاالن محیط زیســت باال گرفت این 
داستان مسکوت ماند تا این که مدتی بعد 
طرح واگذاری جزیره آشوراده به بخش 
خصوصی مطرح شد و در سال های پایانی 
ریاســت جمهوری سیدمحمد خاتمی 
و ریاســت معصومه ابتکار بر ســازمان 
محیط زیســت، مجوز واگذاری 38۰ 
هکتار از این جزیره به شرکت خصوصی 
»مناطق گردشگری جهان« امضا شد. 
در دوره اول دولت احمدی نژاد واگذاری 
جزیره آشــوراده به بخش خصوصی با 
پیگیری سازمان بازرسی کل کشور باطل 
شد؛ اما در پایان دوره ریاست جمهوری 
احمدی نــژاد، امتیاز ســرمایه گذاری 
در آشوراده به یک شــرکت لبنی به نام 
»شرکت لبنی صباح ابراهیمی« واگذار 
شد که انتقادات فراوانی را به همراه داشت. 
بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی 
و ریاست مجدد معصومه ابتکار بر سازمان 
محیط زیست، این پرونده دوباره در سال 
۹3  بررسی و قرار شــد تا بخشی از این 
منطقه به بخش خصوصی واگذار شود و 

در آشوراده هتل، مرکز تجاری، میدان 
تیراندازی، بازارهای متعدد، زمین گلف 
و تنیس، باغ پرندگان، موزه، پارک بازی، 
رستوران، سفره خانه، پالژ بانوان و آقایان، 
قایقرانی، جاده و دیگر زیرساخت های 
الزم برای گردشگران احداث شود. پس 
از مراسم افتتاحیه پروژه ملی گردشگری 
و طبیعت گردی جزیره آشوراده و با زدن 
کلنگ عملیات اجرایی این طرح در سال 
۹7، کشمکش حامیان محیط زیست 
و مدیران اجرایی گلســتان آغاز شــد 
و طرح گردشــگری آشــوراده به طرح 
طبیعت گردی آشوراده تغییر کرد. بعد 
از آغاز عملیات اجرایی طرح گردشگری 
آشوراده، جاده ای به طول 7۰۰ و عرض 
1۰ متر در اراضی ساحلی بندرترکمن 
به ســوی خلیج گرگان احداث شــد تا 
با پهلوگیری شــناور در خلیج گرگان، 
انتقال مصالح به آشوراده آسان تر شود؛ 
اما با دستور مراجع قضایی ادامه ساخت 
این جاده متوقف شــد. پــس از صدور 
دســتور توقف احداث جاده دسترسی، 
شکایت حامیان محیط زیست همچنان 

ادامه داشت تا در خرداد 13۹۹، معاونت 
قضایی دادستان کل کشور دستور توقف 
کامل طرح گردشــگری آشــوراده را 
صادر کرد. البته فروردین 14۰۰ دوباره 
طــرح طبیعت گــردی در 22 هکتار از 
جزیره آشوراده در ســتاد ملی تاالب ها 
به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهوری تصویب شد. در دولت 
ابراهیم رئیســی هم دوباره بحث بر سر 
طرح گردشگری آشوراده مطرح شد و 
همین چند روز پیش ضرغامی از دستور 
اکید رئیس جمهور بــرای اجرای طرح 
گردشگری آشوراده سخن گفت. طبق 
اظهارات وزیر گردشگری، این طرح در 22 
هکتاری که در اختیار وزارت گردشگری 
قرار داده شده است اجرا می شود و طرح 
مقدماتی آن تهیه  و جانمایی  خدمات و 
سرویس های مختلف گردشگری نیز در 

آن انجام  شده است.
حیات فک های خزری و پرندگان 

مهاجر در خطر است
هرچند بسیاری از مردم آن منطقه 
موافق تبدیل جزیره آشــوراده به یک 
مکان گردشــگری هســتند تا شاید 
بتواننــد از طریق آن تکانــی به زندگی 
خود بدهند با این سودا که آشوراده جایی 
شبیه جزیره کیش شــود؛ اما این طرح 
مخالفان سرسختی هم دارد که بیشتر 
این مخالفان از طرفــداران پروپاقرص 
محیط زیســت هســتند. مخالفــان 
بر ایــن عقیده اند کــه هرگونه فعالیت 
گردشــگری در آشــوراده حاصلی جز 
نابودی طبیعت و محیط زیســت ندارد 
چراکه شــرایط اقلیمــی و جغرافیایی 
این جزیره امکان سرمایه گذاری ندارد. 
کارشناســان می گویند اگر در جزیره 
یک متر چاله بکنید به آب می رســید؛ 
یعنی این مکان اصاًل موقعیت و شرایط 
ساخت وساز ســنگین را ندارد.از سوی 

دیگر اسماعیل کهرم، چهره نام آشنای 
محیط زیست ایران و از مخالفان جدی این 
طرح، گفته است: آشوراده دروازه ورودی 
تاالب میانکاله است و درصورت اجرای 
طرح گردشگری در این جزیره؛ سرریز 
گردشگران آشــوراده به تاالب میانکاله 
می رسد و این مهم ترین نگرانی مخالفان 
واگذاری آشوراده است. به گفته کهرم، 
آشوراده نخستین و مهم ترین پارک ملی 
کشــور، پناهگاه حیات وحش، منطقه 
حفاظت شــده و یک اثر ملی و جهانی 
اســت. مرکز حفاظت فک خزری ایران 
هم در فروردین 14۰۰ اظهار کرد جزیره 
آشوراده شاهد حضور بیشترین جمعیت 
فک خزری در سواحل کشور ایران است و 
برهم خوردن امنیت این منطقه به معنای 
آسیب جدی به قلمروی زیستی این گونه 

و برخالف معاهدات بین المللی است. 
در کنار تمام موارد ذکرشده در حال 
حاضر جمعیت زیادی از پرنده های مهاجر 
در میانکاله حضــور دارند و رفته رفته به 
دنبال بازگشت به شمال سیبری هستند. 
اگر این تخریب آغاز شــده و قایق های 
موتوری مانند تــاالب انزلی در منطقه 
جوالن دهند، امنیت از بین رفته و پرنده 
مهاجر از مهاجرت به میانکاله نیز منصرف 

خواهد شد.
 نفس های میانکاله
 به شماره افتاده 

خبرهایــی کــه از هموار شــدن 
ساخت وســاز در این جزیره می رسد، 
برای فعــاالن محیط زیســت چندان 
خوشایند نیست. هفت هشت سال تالش 
حامیان محیط زیست باعث شد تا جلوی 
این اقدام گرفته شــود، اما حاال در سفر 
استانی رئیس جمهور اجرای این طرح 
تصویب شد، بدون در نظر گرفتن اینکه 
چنین طرح های بدون کارشناسی چه 
اندازه می تواند به محیط زیســت کشور 

آسیب برســاند. برخی از کارشناسان 
محیط زیست ازجمله عباس محمدی 
در واکنــش به اینکه مســافر و صنعت 
گردشگری می تواند به رونق اقتصادی 
مردم کمک کند گفته است که استان ها 
هیچ نیازی به توسعه گردشگری ندارند، 
در همین شــرایط اقتصــادی ویران و 
کرونایی مطابق آمارهای رسمی باالی 
1۰۰ میلیون مســافرت داشتیم. اتفاقاً 
مقصد 3۰ تا 4۰ درصد از این ســفرها 
در نوروز اســتان های شــمالی مانند 
گلستان، مازندران و گیالن هستند که 
در تابستان به 5۰ درصد هم می رسند، اما 
در استان های گلستان، گیالن و مازندران 
کمترین اقدام مثبت برای ســاماندهی 
پســماند این  همه مســافر نکردند. او 
همچنین بیان کرد: به نظرم بهتر است 
مقامات استان ها و خود رئیس جمهور 
ببینند برای مشکالتی که گردشگری 

ایجاد کرده چه کاری انجام داده اند، مانند 
همین موضوع زباله، بعد بیایند آشوراده 
را به یک مقصد گردشگری دیگر تبدیل 
کنند، آن  هم منطقه ای که همین  االن 
بر اثر تغییرات اقلیمی در خطر است. اآلن 
کل تاالب میانکاله در حال عقب نشینی 
اســت و تاالب دارد خشک می شود، در 
چنین شرایطی برای جایی که طبیعتش 
کم وبیش ســالم مانده بیهوده می آیند 

طرح های گردشگری می گذارند.
پشت پرده موافقان طرح 

آشوراده، زمین و وام های کالن
این کارشناس محیط زیست در بخش 
دیگری از صحبت هایش به این موضوع 
اشاره می کند که برخی از افراد سودجو 
نه به فکر کمک به اشتغال مردم هستند 
و نه طبیعت بلکه تنهــا دلیلی که برای 
ساخت وساز در این جزیره دارند، کسب 
سود است. به گفته او یک جای ایران وجود 
ندارد که صحبت گردشگری شده باشد و 
در ادامه آن مسئله زمین خواری و گرفتن 
وام های بی ضابطه از بانک ها اتفاق نیفتاده 
باشد، قطع به یقین طرحی که تصویب 
شود برایش وام های چند هزارمیلیاردی از 
بانک می گیرند، زمین هم که وجود دارد، 
بنابراین عده ی محدودی سود می برند. 
کســانی که می خواهند بگویند از این 
طرح ها به دنبال اشتغال و سرمایه گذاری 
هستند مطلقاً چنین کاری نمی کنند، 
این سرمایه گذاری که این ها می گویند با 
دو عامل انجام می شود یکی گرفتن زمین 
از منابع عمومی و دیگری گرفتن وام های 
کالن از بانک هــا، اآلن برای آشــوراده 
هم همین بســاط وجــود دارد. به هر 
صورت می شود گفت جای تأسف دارد، 
نمی خواهم بگویم فعاالن محیط زیست 
ناامید شدند، ما باید باز هم پیگیری کنیم.

 تصمیمات لحظه ای 
بدون نظرات کارشناسی

در کنار مخالفان محیط زیستی طرح 
طبیعت گردی آشوراده روز گذشته رئیس 
فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم 
هم نسبت به این تصمیم واکنش نشان 
داد. سمیه رفیعی در صفحه شخصی خود 
در توییتر با اشاره به بازدید رئیس جمهور 
از آشــوراده نوشــت: »محیط زیست 
به مثابه اکوسیستم چرخه ای از عوامل 
درهم تنیده است که یک تصمیم اشتباه، 
اثر سوء خود را بر کل آن می گذارد. انتظار 
می رفت مراجع تخصصی نظیر سازمان 
حفاظت محیط زیست پیش از هر تصمیم 
مقام اجرایی دولت، نظر کارشناسی خود 

را ارائه می کردند.«
در آخر ذکر این نکته مهم اســت که 
اظهارنظر کردن و تصمیمات لحظه ای 
گرفتن درمــورد طبیعــت نیمه جان 
ایران که حاال به واســطه خشک سالی، 
بی مالحظه بودن مسافران، بی توجهی 
مدیران ســازمان محیط زیست و ... هر 
روز بخشــی از آن نابود می شود؛ بسیار 
آسیب زاســت و تبعات جبران ناپذیری 
دارد. اظهارنظر درمورد محیط زیســت 
را باید به افرادی که تخصــص این کار 
دارند سپرد و ایران نیز کارشناسان زبده 

محیط زیست کم ندارد. 

دستور ویژه رئیس جمهور درخصوص آشوراده، نگرانی فعاالن محیط زیست را برانگیخت

تصمیمات ناپخته در آتش مشورت 

خبر

مدیرکل دفتر امور آســیب دیدگان اجتماعی ســازمان 
بهزیستی کشور به ارائه آمارهایی پرداخت و با بیان اینکه در 
سال 14۰۰ اصلی ترین بحران ما در حوزه مسائل اجتماعی، 
کودک آزاری است، اظهار کرد: در ســال جاری در خصوص 
کودک آزاری دو برابر همســر آزاری تماس داشــتیم و این 
نگران کننده اســت و باید به آن توجه ویژه ای کــرد. اما این 
رقم از سال گذشته بسیار کمتر است که یکی از دالیل آن به 
دلیل تصویب قانون حمایت از اطفــال و نوجوانان و اقدامات 
مداخله ای دقیق و درســتی که در کشور طراحی شده و همه 
دستگاه ها از جمله سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و قوه قضاییه و دادگستری به خوبی این کار را جلو 
می برند اســت و این روند موفقیت آمیز در اجرای یک قانون 

بسیار پیچیده است.
70 شهر در اولویت سال جاری اورژانس اجتماعی

به گزارش ایســنا، علیگو اظهار کرد: در 7۰ شهر بر اساس 
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که تکلیف قانونی به سازمان 
بهزیستی بابت توسعه اورژانس اجتماعی داده است، خدماتی 
که باید به کودکان در معرض آسیب و زنان در معرض آسیب 
ارائه کنیم آنجا هم این 7۰ شهر در اولویت سال جاری است و 

امید است که مبالغ آن در بودجه سال 14۰1 تصویب شود تا 
بتوانیم این مهم را تحقق دهیم.

او با بیان اینکه مسئله اورژانس اجتماعی، مسئله آسیب های 
اجتماعی اســت گفت: در حوزه آســیب های اجتماعی مثاًل 
همســر آزاری، کودک آزاری، ســالمند آزاری معلول آزاری 
و اقدام به خودکشی و افکار خودکشــی، کمک به حمایت از 
کودکان خیابانی و حمایت از دختران و پسرانی که از منزل فرار 
می کنند و حمایت از زنان و دختران آســیب دیده اجتماعی، 
جزء اصلی ترین فعالیت های مجموعه اورژانس اجتماعی است.

نحوه مداخله در کودک آزاری 
علیگو با اشاره به مداخالت خدمات سیار اورژانس اجتماعی 
نیز گفت: در مداخالت کودک آزاری، بیش از ۹4 درصد منجر به 
مداخالت سیار شده است؛ به این معنی که در تماس خط 123 
از 1۰۰ تماس، تیم سیار اورژانس اجتماعی حتماً به ۹4 تماس 
مداخله حضوری کرده است و این مداخله مؤثر بوده است؛ زیرا 
از این ۹۶ درصد بیش از 5۰ درصد مسئله در محل حل شده و 
زیر 5۰ درصد به مراکز مداخله در بحران یا مراکز دیگر ارجاع 
شده است و این نشــان می دهد مداخالت تیم سیار در محل 

حادثه یا محل بحران بسیار خوب بوده است.

۵0 درصد کودک آزاری ها از نوع »غفلت« و »عاطفی« است
مدیرکل دفتر امور آســیب دیدگان اجتماعی ســازمان 
بهزیستی کشور با اشاره به موضوع کودک آزاری بیان کرد: بر 
اساس آمار پذیرش ها، بیشترین میزان کودک آزاری از جنس 
»غفلت« اســت و اگر »کودک آزاری عاطفی« را با این عدد 
جمع کنیم، باالی 5۰ درصد آسیب ها در حوزه مسائل عاطفی 
و غفلت است. نســبت به این موضوع بی تفاوت نباشید؛ اگر 
کودکی آزار جسمی ببینند، این لزوماً اتفاق وحشتناک تری از 
این نیست که کودکی در محلی حبس شود یا خانواده تحصیل 
او را پیگیری نکند؛ همه این موارد به یک اندازه خطرات ایجاد 
می کند و آسیب هایی که به کودک وارد می کند به یک میزان 

است.
او افزود: یکی از اتفاقاتی که در سازمان بهزیستی طی چند 
وقت اخیر در دولت جدید رخ داده، ابــالغ ماده 2۶ خدمات 
کودکان در معرض آسیب اســت که یکی از مشکالت جدی 
مجموعه فعالیت های ما در حوزه کودکان را پوشش می دهد، 
به این صورت که ان جــی اوها و مراکز خدمــات مددکاری 
اجتماعی و خیریه ها می توانند با اخذ مجوز موسســه، مراکز 

نگهداری برای کودکان آسیب دیده ایجاد کنند.

مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور:

تماس های »کودک آزاری« نسبت به »همسر آزاری« دو برابر شده است

روز گذشته رئیس 
فراکسیون محیط زیست 
مجلس با اشاره به دستور 

رئیس جمهور درمورد 
آشوراده در توئیتر نوشت: 

»محیط زیست به مثابه 
اکوسیستم چرخه ای از 

عوامل درهم تنیده است که 
یک تصمیم اشتباه، اثر سوء 
خود را بر کل آن می گذارد. 

انتظار می رفت مراجع 
تخصصی نظیر سازمان 

حفاظت محیط زیست پیش 
از هر تصمیم مقام اجرایی 

دولت، نظر کارشناسی خود 
را ارائه می کردند.«

کارشناس محیط زیست: 
یک جای ایران وجود ندارد 

که صحبت گردشگری شده 
باشد و در ادامه آن مسئله 

زمین خواری و گرفتن 
وام های بی ضابطه از بانک ها 

اتفاق نیفتاده باشد، قطع 
به یقین طرحی که تصویب 
شود برایش وام های چند 

هزار میلیاردی از بانک 
می گیرند، زمین هم که 

وجود دارد؛ درنهایت نیز 
معدودی سود می برند
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ریحانه جوالیی
 قطع بامدادی ۲۱ درخت

 در منطقه ۲ تهران
عضو شورای شهر 
تهران از قطع 21 اصله 
درخــت در منطقه 2 

انتقاد کرد.
به گزارش ایســنا، 
ناصر امانی گفت: متأسفانه باید اعالم کنم که هفته 
گذشته چند عکس به دست من رسید که در خیابان 
پردیس منطقه 2 چند اصله درخت قطع  شده است.

به گفته وی، در ساعت 2 بامداد عده ای با اره برقی 
به جان 21 اصله درخت می افتنــد و آن ها را قطع 
می کنند که مردم متوجه این موضوع شده و مسئله 

را به شهرداری اطالع می دهند.
    

 عبور پایتخت
 از قله موج ششم کرونا 

معاون درمان ستاد 
کرونای استان تهران 
با بیان اینکه دو هفته 
اســت که از قله موج 
ششم کرونا در پایتخت 
گذر کردیم، گفت: کل بهمن ماه در شیب صعودی 
موج ششم بودیم که خوشبختانه از ابتدای اسفند 
تاکنون درحال تجربه شیب نزولی موج ششم کرونا 
هستیم و تقریباً نسبت به هفته قبل 35 درصد آمار 

موارد ابتالیمان کاهش یافته است. 
به گزارش ایسنا، نادر توکلی با اشاره به اینکه هنوز 
آمار موارد مرگ ومیر باال است، بیان کرد: علت این 
موضوع تأخیر کاهش آمار مرگ ومیر نسبت به ابتال 
است و ان شاءاهلل از هفته آینده موارد مرگ ومیر هم 

کاهشی خواهد شد. 
    

 غرق شدن شناور باری ایرانی
 در برمودای خلیج فارس

فرماندار دیر استان 
بوشهر گفت: یک فروند 
شناور باری در آب های 
این بندر حوالی منطقه 
»مطاف« غرق شد، اما با 
کمک قایق های پایگاه دریایی شهید غالمی بردخون 

ملوانان آن همگی سالم نجات پیدا کردند.
به گزارش ایرنا، یونس باربرز افزود: این شــناور 
باری که از بندر هندیجان اســتان خوزستان عازم 

کشور امارات متحد عربی بود  براثر سانحه غرق شد.
این شــناور باری دارای ۶ ملوان بود که توسط 
قایق های پایگاه دریایی شــهید غالمی بردخون 
نجات یافتند و همگی سالم هستند .ُمطاف )معروف 
به برمودای ایران( از جزیره های غیرمسکونی ایرانی 

در خلیج فارس است.
    

سونامی چاقی در ایران
حدود ۷۰ درصد ایرانیان 
اضافه وزن یا چاقی دارند

یک استاد دانشگاه 
علوم پزشکی کرمانشاه 
گفت: میزان چاقی در 
ایران از ســال 135۹ 
تاکنون پنج و نیم برابر 
شده است و در کل می توان گفت حدود 7۰ درصد 

ایرانیان اضافه وزن یا چاقی دارند.
به گزارش فارس، بهنام رضا مخصوصی اظهار 
کرد: اگر بــه فکر اپیدمی چاقی نباشــیم در آینده 
نه چندان دور باید منتظر پاندمی مرگ ناشــی از 

بیماری های مرتبط با آن باشیم.
    

 مرگ ۷۰۳  اهوازی
 به علت ذرات معلق در سال ۹۹

ه  گــرو ئیــس  ر
ســالمت هوا و تغییر 
اقلیم وزارت بهداشت 
گفت: سال ۹۹، 7۰3 
مرگ منتسب به ذرات 
معلق 2.5 میکرون در اهواز داشته ایم که ۹ مرگ به 
دلیل بیماری مزمن انسداد ریه، 11 مرگ به دلیل 
ســرطان ریه، 377 مرگ به دلیــل بیماری های 
ایسکمیک قلبی و ۶3 مرگ به علت سکته مغزی 
منتسب به ذرات 2.5 میکرون در سال ۹۹ در اهواز 

داشته ایم.
به گزارش فارس، عباس شاهسونی بیان کرد: 
هزینه اقتصادی مرگ های ناشی از مواجهه با ذرات 
معلق در سال ۹۹ در شهر اهواز باالی 45۶ میلیون 
دالر برآورد شــده اســت که اگر 1۰ درصد از این 
هزینه را به عنــوان هزینه های درمان بیماری های 
منتسب به آلودگی هوا در نظر بگیریم 45 میلیون 
دالر هزینه بیماری های منتسب به آلودگی هوا در 

اهواز بوده است.

از گوشه و کنار


