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صادرات غیررسمی ترافل از کشور!

گرگان-معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی گلستان معتقد است
امســال با وجــود ممنوعیت صــادرات قارچ ترافــل ،رغبت برای برداشــت این
قارچ از جنگل و آســیب به طبیعت کم نشــده و این قارچ از مبادی غیررســمی
از کشــور خارج میشــود .قــارچ ترافل با برخــی از گونههای جنگلی همزیســت
بوده و در عمق حدود  ۳۰ســانتیمتری از ســطح خاک و در مجاورت ریشــه این
درختان رشد میکند .این قارچ که به آن دنبالن نیز گفته میشود ،به رنگهای
خاکســتری ،ســفید ،قهوهای ،قرمز تیره و ســیاه در طبیعت وجــود دارد .یکی از
خاســتگاههای اصلی قارچ ترافل ســیاه در کشــور ما ،جنگلهای استان گلستان
بویژه مناطق شــرقی این اســتان اســت که با توجه به هجوم ســودجویان برای
برداشت این قارچ ،آسیب زیادی به طبیعت وارد میشود .در کشورهای اروپایی
بــرای برداشــت این قــارچ از
ســگهای پرورش داده شده
کمــک میگیرند و برداشــت
قــارچ بــا کمترین آســیب به
درخــت انجام میشــود ولی
در کشــور ما مردم با استفاده
از تیشــه ،چندیــن ســانتیمتر
از ســطح خــاک در اطــراف
درخــت را میکننــد و قارچ را
برداشت میکنند .این نوع برداشت به نهالها آسیبزده و در فرآیند رشد آنها
تأثیرگذار اســت .به گزارش ایســنا وسعت زیاد آسیب به طبیعت موجب شده
مســئوالن تدابیــری را برای محدود کردن برداشــت این قــارچ اتخاذ کنند .یکی
از این اقدامات ممنوعیت صادرات قارچ ترافل بود که شــواهد نشــان میدهد
ایــن کار مؤثر نبــوده و صادرات این قارچ با توجه به قیمت جذاب آن بهصورت
قاچاق انجام میگیرد .با توجه به افزایش تصاعدی رغبت به برداشت این قارچ
در بین مردم و کارساز نبودن محدودیت صادراتی میبایست برای مدیریت و
حفظ طبیعت ارزشــمند جنگلهای هیرکانی اقدامات دیگری را در دستور کار
قرار داد .راهی که کشــورهای اروپایی دنبال کردند پرورش نهالهای بارور شــده
ترافل بود که آن را در سطح عرصههای جنگلی و باغی انجام دادهاند .بهتازگی
محققان یکی از شرکتهای فناوری در مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان
برای نخســتین بار در کشــور موفق به تولید نهال بارور شــده ترافل در برخی از
گونههای درختان شــدند .پژوهشــگر گلســتانی اظهار کرد :از ســال  ۹۴با کمک
همکارانم روی ترکیبات قارچهای مختلف در کشــور آزمایش انجام میدهیم.
بعد از شناسایی قارچ ترافل سیاه در استان گلستان ،بررسی ترکیب این قارچ را
در دســتور کار قرار دادیم و دیدیم که مواد مؤثره قارچ ترافل این اســتان با قارچ
فرانسوی و ایتالیایی تقریباًیکی است .مظاهر جعفرنیا افزود :با توجه به اینکه در
کشور ما کسی موفق به تولید نهال بارور شده ترافل نشده بود ،تصمیم گرفتیم با
کمک متخصصان حوزه جنگلداری و جنگلکاری ،کشاورزی و باغبانی در مسیر
تولید نهال بارور شــده با اســپور قارچ ترافل در درختان بلــوط ،کاج و فندق گام
برداریم .قبالً در کشور تالشهایی برای پرورش این نهالها انجام گرفته بود اما
با توجه به پیچیدگی این کار ،کسی موفق به تولید آن نشده بود.

میشــود ،ســاماندهی آن باید همیشــگی
باشدلذانمیتوانگفتطرحساماندهیو
مرمت به پایان رسیده و میتوان این سازه
تاریخی را رها کرد.
دکتر حســین اســمعیلی ســنگری افزود:
همچنین آســیب شناســی پس از مرمت
نیــز همیشــه وجــود دارد و پایش مســتمر
وجود خواهد داشــت تا کارهایی که در این
خصوص انجام میشــود مــورد رصد قرار
گیرد تا بموقع جلوی مشــکالت احتمالی
گرفتهشود.
وی در خصوص جزئیات طرح ساماندهی
بــازار تبریز اظهار داشــت :طــرح فاضالب
بازار تبریز ،مهمترین طرح و نقطه عطف
بحث تأسیســات زیربنایی بود چــون بازار
تبریز از امکانات برق و مخابرات بهرهمند
بــود و فقــط بایــد ســاماندهی میشــد اما
فاضالب شــهری نداشــتیم و ایــن یکی از
بزرگتریــن مشــکالت این بازار بــود چرا که
نبود فاضالب موجب شده بود به ناچار از
چاههای جذبی اســتفاده شــود که این امر
نیز میتوانست مشکالت سازهای از جمله
سســتی خاک و آســیب به بســتر پیهــا را
بهدنبالداشتهباشد.
اســمعیلی ســنگری اظهــار داشــت :پس
از طــرح آب و فاضــاب ،طــرح جانمایــی
شیرهای هیدرانت آتشنشانی نیز در بازار
تبریز توسط مشاوران مطرح شد .براساس
این طرح ،شیرهای هیدرانت در بیش از20
نقطه از بازار تبریز جانمایی شد و از آنجا که
دیگر مشــکل آب هم رفع شــده بــود ،این
شیرهایهیدرانتازطریقسیستمآبیاری
بههمدیگروصلشدند.
مدیر پایگاه میراث جهانی بازار تبریز ،گام
بعدی ســاماندهی بــازار تبریز را نوســازی
سیمهای برق فرسوده عنوان کرد و اظهار
داشت :در این رابطه با اداره برق هماهنگ
شــده و تاکنــون  40درصد ســیمهای برق
بازار نوسازی شده است البته برای تکمیل
آن نیازمنــد بودجــه بیشــتر هســتند تــا با
نوسازی آن شاهد بروز مشکالت نباشیم.

ایرنا

ایمنی در برابر آتشســوزی و زلزله پاشــنه
آشــیل بازارهــای ســنتی و تاریخــی ایــران
اســت .بــازار سرپوشــیده و بــزرگ تبریز از
این آسیبها مستثنی نیست .آتشسوزی
بارها به جــان تیمچهها و غرفههــای بازار
افتــاده و در همه این موارد شــلوغی بازار و
وجودسدهایمتعدددرمعبرخودروهای
اطفــای حریق باعث شــده خســارتهای
زیادی به این بازار تاریخی وارد شود.
ایــن بازار با داشــتن ده ها بازارچــه ،داالن،
تیمچــ ه ســرا و کاروانســراهای متعــدد و
بهدلیــل قرارگرفتــن شــهر تبریــز بــر ســر
چهارراه جاده ابریشم و گذر روزانه هزاران
کاروان از کشــورهای مختلــف آســیایی،
آفریقایی و اروپایی از آن ،در گذشــته بسیار
رونق داشت .بازار تبریز در  ۲۵شهریورماه
ســال 1354بهعنــوان یکــی از آثــار ملــی
ایران و در مردادماه ســال 89در فهرســت
میــراث جهانــی یونســکو به ثبت رســیده
است .هرچند بعد از هر آتشسوزی نقاط
آســیب دیده مرمت شــد اما در سالهای
اخیــر تالش شــده با پایش مســتمر بــازار
و هماهنگــی بــا ارگانهــا و ســازمانهای
مرتبــط ،ایــن بنــای تاریخــی در برابــر
حوادث غیرمترقبه از جمله آتشســوزی
نسازیشود.
ایم 
مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی بــازار تبریز
توگــو بــا «ایــران» در خصــوص
در گف 
ســاماندهی بازار تبریز گفت :ســاماندهی
بناهای تاریخی ،پروژهای است که همیشه
باید بهصورت مســتمر وجود داشته باشد
و پایانــی برای آنها وجود ندارد ،چه برســد
به بــازار تبریــز که در واقع یک شــبه شــهر
و پهنــه گســترده تاریخی اســت کــه در آن
انواع کاربریها را شاهد هستیم پس وقتی
درباره یک سازه عظیم که بزرگترین سازه
آجــری سرپوشــیده دنیــا و نیز جــزو قلب
و هســته تاریخــی شــهر اســت ،صحبــت

آسیب سودجویان به جنگلهای گلستان

مدیر پایگاه میراث جهانی بازار تبریز :طرح
فاضالب بازار تبریز ،مهمترین طرح و نقطه
عطف بحث تأسیسات زیربنایی بود چون بازار
تبریز از امکانات برق و مخابرات بهره مند بود
و فقط باید ساماندهی می شد اما فاضالب
شهری نداشتیم و این یکی از بزرگترین
مشکالت این بازار بود چرا که نبود فاضالب
موجب شده بود به ناچار از چاه های جذبی
استفاده شود که این امر نیز می توانست
مشکالت سازه ای از جمله سستی خاک و
آسیب به بستر پی ها را به دنبال داشته باشد
وی تصریح کرد :طرح نوســازی سیمهای
فرســوده بهطور رسمی و پیوسته از  5سال
قبل آغاز شــده که بخشــی از آن بهصورت
مشــارکتی توســط بازاریها انجام شــده و
بخشــی دیگر از طرح را هم اداره برق اجرا
کــرده اســت .اســمعیلی ســنگری گفــت:
همچنین در خصوص تأسیسات زیربنایی
با کمک شــهرداری نســبت به کفســازی

و فــرش کــردن معابــر اقــدام کردیــم بــه
طــوری که هــم اکنون  80درصــد کف بازار
از ســنگهای ســنتی پوشیده شــده است.
فرش کردن این بازار با ســنگهای سنتی
عالوه بر مزیت زیباسازی ،بهدلیل تفاوت
جنس این سنگها نسبت به کفپوشهای
قبلــی ،در صــورت وقوع آتــش میتواند از
مشکالتبیشترجلوگیریکند.

مدیر پایــگاه میراث جهانی بــازار تبریز در
خصوص ایمنســازی بازار تبریــز با توجه
به وقوع آتشســوزی سال گذشــته در این
بازار گفــت :در اطفای حریق آتشســوزی
سال گذشته نسبت به آتشسوزی 10سال
قبــل از آن بســیار موفــق عمــل کردیــم و
مهمتریــن دلیــل آن نیز نصب شــیرهای
هیدرانت آتشنشانی بود .وی اضافه کرد:
با وجود اینکه آتشســوزی سال  88در روز
و هنگام فعالیت مــردم و بازاریها اتفاق
داد و حجم آن کم بود ،اما اطفای آن بیش
از  24ساعت طول کشید که علت طوالنی
شــدن آن هم ،نبود شیرهای آتشنشانی
بودواینکهخودروهایآتشنشانیبهدلیل
بزرگی ماشــینها نمیتوانســتند وارد بازار
تبریز شــوند و باید از فاصله دور به اطفای
حریــق اقــدام میکردند بنابرایــن اطفای
حریق به سختی انجام شد.
اسمعیلی سنگری ادامه داد :آتشسوزی
پارســال بهدلیــل وقــوع آن در نیمه شــب
و عــدم حضــور افــراد در بــازار ،حجــم
زیــادی داشــت اما به هنگام اطــاع از این
آتشسوزی،اطفایحریقکمتراز4ساعت
انجام شــد چراکــه همزمان چندین شــیر

هیدرانت آبپاشــی میکردند .وی تصریح
کــرد :در سیســتم اطفــای حریــق با کمک
آتشنشــانی کارهای خوبی انجام شده به
طوری که هم اکنــون در معابر اصلی بازار
درفواصلمعینیکپسولهایآتشنشانی
نصب شــده البته کار اصولی این است که
مغــازه داران خودشــان اقدامــات ایمنــی
مغــازه را انجام دهند اما چون ممکن بود
بهخاطرهزینههااستقبالنکنندیاضروری
ندانند ،این کپسولها از سوی آتشنشانی
بهصــورت رایــگان نصب شــده اســت که
در آتشســوزیهای کوچــک میتوانــد
ســریع عمــل کنــد و بســیار مفیــد باشــد.
اسمعیلی ســنگری گفت :در کل این بازار
در فواصل 50تا100متر یک جفت کپسول
آتشنشــانی روی دیوار نصب شده است.
عالوه بــر آنها یکســری موتورهای کوچک
آتشنشــانی طراحی شــده کــه بتوانند در
مواقــع لــزوم در معابر بــازار حرکت کنند.
وی ادامــه داد :البتــه پــساز آتشســوزی
10ســال قبل نیز یک ایستگاه آتشنشانی
فقــط مختــص بــازار تبریــز احداث شــد و
عــاوه بر آن گشــت شــبانه روزی مأموران
آتشنشانی را نیز در بازار تبریز داریم .مدیر
پایگاه میراث جهانی بازار تبریز همچنین
دربــاره طــرح مهــم دیگــری کــه هنــوز در
ابتدای راه است ،گفت :هم اکنون نیز طرح
بسیار خوبی با عنوان طرح سیستم اعالن
حریق هوشمند مدنظر است که برای اجرا
و راهانــدازی آن نیازمند بودجه مناســب و
حمایت کالن مســئوالن کشور هستیم .در
صورت راهاندازی این سیستم اگر حریقی
در هــر ســاعت از شــبانه روز اتفــاق بیفتد
بالفاصله مطلع میشویم و میتوانیم در
کمترین زمان اقدامات الزم را انجام دهیم
و از گستردگی آتشسوزی جلوگیری کنیم.
اســمعیلی ســنگری تصریح کرد :اگر این
سیستم در بازار تبریز راهاندازی شود بهطور
حتم نخستین کشــور در دنیا خواهیم بود
که توانستهایم این سیستم را با این حجم
گستردهراهاندازیکنیم.

روایتهای غیر مستند از خودکشی دانشآموز  12ساله

جعبه سیاه مرگ «سید محمد» همچنان بسته است

گــروه ایــران زمیــن  :واقعیــت ماجــرای
خودکشــی دانشآمــوز کالس پنجــم در
بندر دیر در اســتان بوشــهر هنوز در ابری
از گمانههــا و حدسهــا و روایتهــای
بــدون اســتناد در فضای مجــازی پنهان
اســت .آنچــه این واقعــه تلــخ را بر موج
حدسهــا و گمانههــا ســوار کرده اســت.
روایتی است که میگوید دلیل خودکشی
این دانشآموز  11ســاله نداشتن موبایل
هوشــمند و خــراب بــودن گوشــیاش
برای دسترســی به ســامانه «شــاد» بوده
اســت .این روایت با دلنوشته معلم این
دانشآموز که در فضای مجازی منتشــر
شــده تقویت شــده اســت .معلم «سید
محمــد» کودک  12ســاله درگذشــته ،در
بخشــی از دلنوشــتهاش آورده اســت:
«خســته بودم ،بــه خودم گفتــم دیگه از
تدریــس غیــر حضــوری بدتــرم داریم؟
روزگار از این سخت ترم هست؟
داشتم عکسهای فعالیتهای بچهها
در گــروه (شــاد) را نــگاه میکــردم تــا بــا
پیامها کلیپ بســازم .پیام ســید محمد
را دیــدم کــه میگفــت؛ اجــازه گوشــی
مــن خرابــه ،اجــازه گوشــی مــن عکس
نمیگیره،فیلمارسالنمیکنه...
دیــروز آقــای مدیر بهم زنــگ زد و گفت
ســید محمــد از دنیــا رفتــه و مــن االن
نشســتم پای گروه بــدون تدریس ،بدون
تکلیف ...از این به بعد کی وسط تدریس
ریاضــی بپره و بگــه من گوشــیم خرابه،
کــی بعــد از وویســای روخوانــی فارســی
بچهها بگه من نمیتونم وویس بذارم».
رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش
توگو
اســتان بوشــهر در ایــن بــاره در گف 

ممنوعیت خرید و فروش اراضی کشاورزی توسط
بنگاهها در آذربایجان شرقی

بــا «ایــران» گفــت :ایــن دانشآمــوز در
خانــوادهای بیبضاعــت زندگی میکرد
و هنــوز هــم گــزارش پزشــکی قانونی در
خصــوص علــت فــوت ایــن دانشآموز
اعم از خودکشــی یا قتل و ...مشــخص و
منتشر نشــده و در دســت بررسی است.
مجیــد اجرایــی افزود :ما فقــط در زمینه
آموزشــی صالحیت پاسخگویی داریم و
ایــن دانشآموز نیز در این مورد مشــکل
خاصی نداشته چون تا چند ساعت قبل
از این حادثه با استفاده از گوشی همراهی
که مدیر مدرسه به وی داده بود از طریق
ســامانه شــاد در کالس درس مجــازی
حضــور داشــت و دروس خود را پیگیری
میکــرد .وی با بیان اینکه مدیر مدرســه
همســایه دیوار بــه دیوار ایــن دانشآموز
اســت و حتی با این خانــواده رفت و آمد
داشته است ،تصریح کرد :بهدلیل اینکه
خانــواده ایــن دانشآمــوز بیبضاعــت
بودند ،مســئوالن مدرســه و بویــژه مدیر
از ایــن دانشآمــوز حمایتهــای الزم
را انجــام دادنــد بــه طــوری کــه مدیــر
مدرســه گوشــی دســت دومــی را در
اختیــار این دانشآموز قــرار داد تا بتواند
در کالسهــای درس حاضــر شــود لــذا
نمیتــوان بــا قطعیت عنوان کــرد که به
علت نداشــتن گوشــی خودکشــی کرده
اســت .رئیس روابط عمومــی آموزش و
پرورش استان بوشهر ادامه داد :به لحاظ
بعد آموزشی ،مدرسه این دانشآموز را
حمایت کرده و آموزش و پرورش در این
زمینه بیتفاوت نبوده است اما متأسفانه
در ایــن چالشها ،همیشــه همه نگاهها
متوجه آموزش و پرورش میشود.

همزیستی مسالمتآمیز پلنگ و انسان در خواف

سیمای سرزمین

تبریز -بنگاههــای معامالتی امالک به هیچ عنوان حق خریــد و فروش اراضی
کشــاورزی را بــدون اســتعالم از ســازمان جهــاد کشــاورزی ندارنــد .بــه گزارش
خبرگزاری صداوسیما ،سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادگســتری کل آذربایجانشــرقی با اعالم این خبر افزود :بنگاههای معامالتی
چنانچه در این رابطه ورود پیدا کنند در صورت عدم استعالم از جهاد کشاورزی
و وقوع تخلف از قوانین و مقررات جاری بر اساس دستور قضایی پلمب خواهند
شد .موقری بر ایجاد هماهنگیهای اولیه و الزم قبل از اعزام تیمهای امحا و قلع
و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در استان با مقامات قضایی تأکید و اضافه کرد:
باید توجه داشت که اجرای احکام قلع و قمع با رعایت حساسیتهای موجود
و با وجود هماهنگی الزم با ســایر دســتگاههای ذیربط عامل اساســی موفقیت
در اجرای آنها اســت .وی ادامــه داد :اجرای این احکام با رعایت مقدمات الزم
و توجیه مرتکبین و ســایر عوامل دخیل میتواند بســیار موفقیتآمیز بوده و از
جری شدن متخلفان و سودجویان جلوگیری کند .سرپرست معاونت اجتماعی
و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بر لزوم جلوگیری از تغییر کاربری
اراضی زراعی و باغی و ســاخت و سازهای غیرمجاز تأکید کرد و گفت :مقابله با
ساخت و سازهای غیرمجاز به عزم ملی نیاز دارد و باید سازمان جهاد کشاورزی
در اســتان بــه عواقــب خرد شــدن زمینهــای کشــاورزی و تغییر کاربــری آنها و
ساخت و سازهای غیرمجاز به مردم اطالعرسانی کند.
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پایش مستمر بازار تبریز برای جلوگیری از حوادث

تاریخمطبوعاتیزد
مروری بر یک قرن فعالیت مطبوعات در استان

یــزد  -کتــاب تاریخ مطبوعات یزد که ملک مســعود ملک به رشــته تحریر
درآورده یک مجموعه چند جلدی است که جلد اول این کتاب منتشر شده
و جلد دوم آن نیز آماده انتشــار اســت که جلد نخست آن تاریخ مطبوعات
یزد از ابتدای تأسیس روزنامه در این استان تا سال  ۱۳۲۰را شامل میشود.
ایــن کتاب توســط نشــر ملک مســعود ملــک در شــمارگان یک هزار نســخه و
بــا صفحــه آرایــی و طراحی جلد مؤسســه اعتبار کبیــر در ســال  ۱۳۹۷به چاپ
رســیده اســت .در این کتاب به مباحثی از جمله یــادی از قدیمیترین روزنامه
نــگار یــزد ،ســیر مطبوعات در جهــان و ایــران ،روزنامــه اتحاد ،نشــریه هفتگی
انجمــن والیتی یزد ،ســفینه نجات محاکمات یزد ،روزنامــه مخبریزد ،روزنامه
معرفت ،روزنامههای آفاق ،اطالعات یزد ،باران بهار ،زارع ،روزنامه شــادروان
دکتر هادی طاهری ،روزنامههای شــیرکوه ،گلبهار ،فوالدشهر ،مجله نمکدان،
ســالنامه کیخسروی ،ســالنامه دبیرستان مارکار و ســالنامه دبیرستان ایرانشهر
پرداختــه اســت .نویســنده در ابتــدای مقدمه این کتــاب آورده اســت کتابی که
اکنــون در دســت دارید حاصــل کار تحقیق و تفحص مداوم  ۴۰ســاله در زمینه
گردآوری مطالب و اطالعات مربوط به چاپ و انتشــار روزنامه و مســائل اولیه
چاپ و تأســیس اولین چاپخانــه در یزد یا به زبان
دیگر سیر تطور چاپ و نشر روزنامه در اواسط دوره
قاجاریه و اولین چاپخانه و روزنامه تا زمان معاصر
در یزد میباشــد .آنان که از مشــکالت چاپ و نشر
کتاب در زمینه مطبوعات بویژه تحقیق و تفحص
در بررســی و جمــعآوری اطالعــات در ایــن زمینه
آگاهاند بخوبی میدانند که کارکردن در این مقوله
کار آســانی نیست ،انتشــار کتاب تاریخ مطبوعات
یــزد به ســالهای قبــل از انقــاب برمی گــردد که
نویسنده این مجموعه را در قالب  ۴جلدی تحت
عناویــن جلــد اول تاریــخ چــاپ و انتشــار اولیــن
روزنامه و چاپخانه در یزد در اواســط دوره قاجاریه
تا سال  ،۱۳۲۰از سال  ۱۳۲۱تا  ۱۳۵۷در جلد دوم ،از سال  ۱۳۵۸تا زمان معاصر
در جلــد ســوم و روزنامهنــگاران یــزدی کــه در تهران ،رشــت ،مشــهد ،شــیراز و
اصفهان سکونت داشته و دارای روزنامه مجله و ماهنامه بودند و تعداد آنها به
 ۶۰نفر میرسد در جلد چهارم بررسی و اطالعات آنها را گردآوری کرده است.
بــرای گــردآوری ایــن مجموعــه از روزنامــه نگارانــی کــه در قیــد حیــات بودند
بهصورت حضوری ،نامه یا بهصورت اطالعیه در هفته نامه ملک درخواســت
شــد که اطالعات مربوط به روزنامه و نشــریه خود را برای چاپ در کتاب تاریخ
مطبوعات یزد برای نگارنده این مجموعه ارسال نمایند.
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مشــهد -رئیس اداره نظارت بر حیات
وحش استان خراسان رضوی گفت :در
رابطــه با پلنگ منطقه ســنگان خواف
در فاز همزیســتی سازگار هستیم و این
پدیــده کمیاب تــا االن تجربــه موفقی
بود ه است.
یکــی از مهمتریــن بحثهــای محیط
زیستی که در سالهای اخیر در منطقه
سنگان خواف مطرح بود ه است بحث
تعرض انســانها بــه قلمرو پلنگ چه
بــه واســطه فعالیتهــای معدنــی و
چــه به واســطه چــرای غیر مجــاز دام
اســت که عرصه را بر پلنگ که حیوانی

قلمروطلــب اســت تنــگ میکنــد ،از
طرفــی کارگــران و کارکنــان معــادن و
مــردم منطقــه نیز بــه نوعــی پلنگ را
تهدیدی برای امنیت منطقه میدانند
و هــر از چندگاهــی نیــز اخبــاری تحت
عنوان حمله پلنگ به انسان از منطقه
گــزارش میشــود اما آیــا واقعیت این
گون ه اســت یا با کنــد و کاو در حوادث و
اتفاقــات معــدودی کــه در منطقه رخ
داده و رفتارشناسی پلنگ ،میتوان به
موضعآگاهانهترومنصفانهتریدراین
موضوع دست یافت .به گزارش ایسنا
رئیــس اداره نظارت بــر حیات وحش

وی تصریــح کــرد :بــه طــور حتــم دلیل
فوت این دانشآموز جنبههای مختلف
داشــته و علــت فقــط آموزشــی صــرف
نیســت و اگر میدانستیم که خطایی در
ایــن خصــوص انجــام دادهایــم حداقل
ســکوت میکردیــم امــا در ایــن رابطــه
شایعاتی که مطرح میشود باعث شده
حــق مدرســه و مدیری کــه در این زمینه
همکاری داشــتند ،تضییع شود .اجرایی
در خصــوص صحبتهای خانــواده این
دانشآمــوز گفت :مادر ایــن دانشآموز
متأســفانه در صحبــت بــا یــک رســانه
حرفهای آموزش و پرورش را در زمینه
حمایت از فرزندشــان ،تکذیب کرده در
صورتی که قبل از آن از همکاری آموزش
و پرورش و حمایتهای آنها تشکر کرده
اســت .وی افــزود :مــا هم در ایــن زمینه
داوری نمیکنیم امــا میدانیم که مدیر
مدرسه مشکلی با آن دانشآموز نداشته
است و مدارک و اسناد هم در این زمینه
موجــود اســت کــه ایــن دانشآمــوز در
کالس درس فعال بوده است.
ëëتشــکیل پرونده قضایی برای بررســی
علت حادثه
باوجــود اعالم آموزش و پرورش بوشــهر
مبنــی بر دسترســی دانشآموز  12ســاله
شهرســتان دیر به شــبکه شــاد و از ســوی
دیگر ،ادعای خانــواده وی مبنی بر اینکه
هیــچ گوشــی یــا تبلتــی بــرای تحصیــل
فرزندشــان دریافت نکردهاند ،دادستان
این شــهر شرق اســتان ساحلی کشــور از
تشکیلپروندهقضاییبرایبررسیعلت
و انگیــزه این حادثه خبر داد .آنچه اکنون
بر ابهام این پرونده افزوده است ،ادعاها

اســتان خراســان رضــوی عنــوان کرد:
معادن ســنگ آهن ســنگان خواف در
محدودهقلمروزیستگاهیپلنگاست
امــا بــا توجه بــه اینکه ضوابط زیســت
محیطــی به شــدت در منطقه رعایت
میشــود و منطقــه جمعیــت شــکار
خوبــی دارد ،علیرغــم فعالیتهــای
معدنی ،تردد زیاد وسایل نقلیه و تردد
زیاد پرســنل معدن ،بــاز هم پلنگ در
آنجا احساس امنیت میکند.
بتــول عابــدی با اشــاره به اینکــه تمام
عواملــی که زیســتگاه پلنــگ را تهدید
میکنــد عوامل انســانی اســت ،اظهار

و حرفهای متناقض مسئوالن آموزش و
پرورش و خانواده کودک درگذشته است.
آمــوزش و پــرورش اســتان بوشــهر در
اطالعیــهای اعــام کــرد :اخبــار منتشــر
شــده مبنــی بــر خودکشــی دانشآمــوز
 12ساله اهل شهرستان دیر این استان به
دلیل دسترســی نداشتن به تلفن همراه
و کالسهــای آمــوزش مجــازی صحت
ندارد .در این اطالعیه تأکید شــده است:
بــر اســاس «اعــام آمــوزش و پــرورش
شهرســتان دیــر و تحقیق و بررســیهای
میدانــی و مســتندات جمعآوری شــده،
متوفی از روز بازگشــایی مدرسهها در ۱۵
شهریورماه تا روز حادثه بنا به درخواست
ولی دانشآموز بهدلیل شرایط کرونایی
در مدرسه حضور نداشته و آموزش خود
را از طریق شــبکه شــاد پیگیری میکرده
اســت و در این مدت با اســتفاده از تلفن
همراهــی کــه مدیــر مدرســه بــا هزینــه
شــخصی در فروردین ماه  ۹۹به وی اهدا
کــرده بود ،تــا آخرین ســاعت روز حادثه

کرد :نسبت به تهدید زیستگاهی پلنگ
هنوز احساس خطر جدی نداریم و در
حال حاضر در فاز همزیســتی ســازگار
هستیمواینهمزیستیمسالمتآمیز
تقریباًچیز کمیابی است و تا االن تجربه
موفقی بود ه اســت اما قطعــاً افزایش
فعالیتهای معادن ،شــکار غیرمجاز
در منطقــه و چــرای غیر مجــاز و بیش
از ظرفیــت مراتــع ،عرصــه را بر پلنگ
تنگتــر خواهد کــرد .وی خاطرنشــان
کــرد :یکــی از دالیل عمــده تعرض به
قلمــرو پلنگ بحــث چرای دام اســت
که بســیاری از مواقع شــاهد چرای دام

در ســامانه شــاد بــه صــورت فعــال و در
کالسهای درس مجازی آنالین شرکت
داشت ه است».
بــه گــزارش ایرنــا  ،مادر مرحوم «ســید
محمــد موســیزاده» روز دوشــنبه بــه
خبرنگاران گفــت :فرزندم هیچ گوشــی
و تبلتــی از آمــوزش و پــرورش دریافــت
نکــرده بــود و آنها نباید به عمــوم مردم
اعالم کنند که این حادثه به خاطر گوشی
نبــودهاســت .فاطمه نجار افــزود :اعالم
آموزش و پرورش مبنی بر اینکه گوشــی
تلفــن همــراه به مــا تحویل دادهاســت،
واقعیــت ندارد و ما تاکنون هیچ گوشــی
و تبلتــی از آمــوزش و پــرورش دریافــت
نکرد هایم.
نجار ادامه داد :فرزندم اهل نماز و مسجد
بــود و در مراســم دینــی همــراه خــودم
میآمد و در مدت هشــت مــاه در فضای
مجــازی (شــاد) مدرســه درس میخواند
و تکلیفهــای خــود را مرتــب انجــام
میداد« .ســید عادل موسیزاده» پدر این

در مراتــع غیرمجاز و یــا مکانهایی که
اصــاً مرتع نیســتند ،هســتیم و گاه در
مراتعــی هم کــه مراتع مجاز هســتند،
چــرا در فصل مجاز صــورت نمیگیرد
و ظرفیت دامی که وارد مرتع میشود
نیز بیش از ظرفیت مجاز مرتع است.
عابــدی افزود :بــه دامــداران منطقه
بارهــا و بارهــا هشــدار دادهایــم کــه
دامهایشــان را بــه مراتعــی ببرند که
منابــع طبیعــی بــرای آن پروانه چرا
صادر کرد ه اســت و فصــل مجاز چرا
و ظرفیت مجاز مرتع را هم حتماً مد
نظر قرار دهند و از دامداران خواهش

دانشآمــوز نیز در این بــاره گفت :محمد
دانشآمــوز پایــه پنجــم دبســتان شــهید
باهنر شــهر دیر بود .وی افزود :دارای یک
همسر و سه فرزند و زیر نظر بهزیستی دیر
مستمریبگیر هستم و وضع مالی خوبی
نــدارم امــا بــا این وضع هــر چــه در توانم
بوده ،برای خانوادهام کم نگذاشتهام.
وی گفــت :فرزنــدم تنهــا یــک گوشــی
داشــت که خودم برایش خریداری کرده
بــودم و با آن تکلیفهای مدرســهاش را
انجــام میداد تــا اینکــه در روزهای اخیر
این گوشــی خراب شــد و از من خواست
گوشــی نو برایش تهیه کنم که قول دادم
در اولین فرصت برای او خریداری کنم.
موسیزاده ادامه داد :با اینکه مدرسه هم
اعــام کرد که بــرای دانشآموزان تبلت
خریداریمیکنیماماتاکنونهیچگوشی
و تبلتی از مدرسه دریافت نکردهایم.
وی افزود :اگرچه محمد هر روز درخواست
خرید گوشــی نــو و تبلت داشــت اما هنوز
برای ما انگیزه این اقدام فرزندم مشخص
نشــده که او برای چه دســت به خودکشی
زدهاست .در این ارتباط «علی یزدانیپور»
دادستان شهرستان دیر استان بوشهر نیز
گفــت :پرونــده حادثــه مــرگ دانشآموز
مدرســه شــهید باهنر این شــهر در شعبه
بازپرسی دیر تشکیل شده و علت و انگیزه
این حادثه در دســت بررســی است .علی
یزدانیپور اظهار داشت :هنوز علت مرگ
این دانشآموز معلوم نیســت و پزشــکی
قانونــی نظــر خــود را اعالم نکردهاســت؛
البته تحقیقات برای مشخص شدن علت
و انگیزه این حادثه در دســت انجام است
و دستور دفن جسد روز گذشته صادر شد.

میکنیــم که برای حفظ جــان خود و
حفــظ سرمایهشــان که دامهایشــان
اســت ،همچنین حفظ جــان پلنگ،
جاهایــی کــه مرتــع نیســتند و منابع
طبیعــی پروانه چــرا بــرای آن صادر
نکــرد ه اســت ،دامهایشــان را به چرا
نبرند چرا که در صورت عدم رعایت
این موارد ،تبعاتش به زودی نمایان
میشــود و یا چوپانی آسیب میبیند
یــا پلنگی آســیب میبینــد و قطعاً با
نادیــده گرفتــن مکــرر ،این حــوادث
گســتردهتر شــده و عمق فاجعه هم
بیشترمیشود.

