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نگرانی محیط زیست برای سالمت بازدیدکنندگان باغ پرندگان در نوروز ۱۴۰۰

زهرا کشوری
خبرنگار

توگو با «ایران» از بازگشــایی
شــهردار قم در گف 
باغ پرندگان قم خبر داد .خبر بازگشایی باغ پرندگان
قم در نوروز پیشرو به واکنش فعاالن محیط زیست
و حامیان محیط زیست منجر شد .این باغ بهتازگی
شاهد معدوم سازی تعداد زیادی از پرندگان ساکن
آن بهدنبال شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان بود.
برخــی از رســانهها در ابتــدا از معدومســازی تعداد
زیــادی از بیــش از ۳هــزار پرنده خبــر داده بودند اما
آمارهایدامپزشکیقممعدومسازی۶۹۲بالپرنده
را تأیید میکند .سیدرضا موسوی مشکینی مدیرکل
محیط زیســت قم امــا صدور مجوز محیطزیســت
برای بازگشــایی مجدد بــاغ پرنــدگان را رد میکند و
صدور این مجــوز را منوط به صدور پروانه ســامت
باغ از ســوی دامپزشکی اســتان میداند .به گفته او،
عدم صــدور این پروانه و بازگشــایی بــاغ پرندگان با
توجه به مشترک بدون بیماری آنفلوانزای پرندگان
بین انســان و طیور میتواند بازدیدکنندگان این باغ
را تهدید کند .باوجود دلنگرانی محیطزیست قم اما
سقاییاننژاد شهردار قم میگوید« :همه مجوزهای
بــاغ پرنــدگان پیــش از ایــن از محیطزیســت گرفته
شــده اســت ».او میگوید« :محیطزیست در جریان
فعالیتهــای باغ بوده و برخــی از پرندگان قاچاقی
ضبط شده را به باغ تحویل داده است ».شهردار قم
نقبی به شــیوع کرونا در قــم میزند و میگوید« :قم
آبی بود اما همه از قرمز بودن آن نوشتند ».او واکنش

بــه مــرگ پرنــدگان را بزرگنمایی و جنجــال آفرینی
فضایمجازیمیداند.
همچنیــن برخــی رســانههای محلی خواســتار
بازگشایی این باغ بهعنوان مطالبه مردمی شدهاند.
ایــن مطالبه ســؤاالتی را در پــی دارد .اگر بــاغ بدون
مجوز محیطزیســت و پروانه ســامت دامپزشــکی
و بهدنبال این فشــار باز شــود و شــهروندی از قم به
بیماری مشــترک بین طیور و انسان مبتال شود ،چه
کسی پاسخگو است؟ بهدنبال همین حساسیتها
اداره کل محیــط زیســت قــم در بیانیهای مخالفت
خود را با بازگشــایی مجدد باغ پرندگان تا زمان رفع
نواقــص و دریافت پروانه بهداشــت اعالم میکند.
ســقاییاننژاد در واکنــش بــه آن میگویــد« :به این
بیانیــه هــم جــواب خواهیــم داد ».او روی حمایت
استاندارازباغتأکیدمیکندوشیوعآنفلوانزادرمیان
پرندگان را یک روند عادی میداند و میگوید« :این
حمایتها بهدنبال کار کارشناسی اتفاق میافتد».
شهردار قم میگوید« :باغ در فروردین ماه بازگشایی
میشود».سقاییاننژادایجادباغپرندگانراازجمله
رفاهیات مردم میداند و مخالفت با بازگشــایی آن
را مخالفت با ایجاد رفاهیــات مردم اعالم میکند.
«شهردار از انجام نظرسنجی مردمی خبر میدهد
کــه به گفتــه او بــه اعــام موافقــت  ۹۴درصــدی با
بازگشایی باغپرندگان،انجامیدهاست».
این بــاغ ســال  ۹۵بــا  ۲۱میلیارد تومان ســاخته
شــد .پرنــدگان آن هــم بــا مبالــغ باالیی خریــداری
شــد .آمارهــای غیررســمی مبالــغ پرداخــت شــده

بــرای پرندگان را بیشــتر از هزینه ســاخت آن اعالم
میکننــد .این باغ بــه گفته محیطزیســتیها بدون
طرح توجیهی ،بدون مجوز تأســیس و بدون مجوز
بهرهبرداری ســاخته شــد .مشــکینی مدیرکل اداره
محیطزیســت قــم میگویــد« :مــا مخالــف ایجــاد
رفاهیات برای شهر نیستیم .باغ پرندگان اشکاالتی
دارد که باید رفع شــود .زمانی که این اشــکاالت رفع
شد ما هم مجوز را صادر میکنیم».
او صدور مجوز برای بهرهبرداری از باغ پرندگان
توســط محیطزیســت قم را رد میکنــد و میگوید:
«ما براساس پروانه بهداشتی سه ماهه دامپزشکی،
مجوز تأســیس ســه ماهه دادیم .این مجوز با مجوز
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همــدان -اســتاندار همدان گفــت :راهنمایان
گردشــگری ســفیران فرهنگــی کشــور محســوب
میشــوند و نقشــی بزرگ در شناســایی و معرفی
فرهنــگ و تمدن ایران اســامی و ایجاد تصویری
مثبت و مبتنی بــر واقعیات در ذهن گردشــگران
خارجی دارند.سید سعید شاهرخی با اشاره به این
که  ۲۱فوریه روز جهانی راهنمایان گردشگری بود،
با تبریک این روز به فعاالن و تالشگران این حرفه
افــزود :بــا وجــود همــه محدودیتهــای کرونایی
امیدواریم شاهد توســعه گردشگری در دیار کهن
همدان ،پایتخت تاریخ و تمدن ایران باشیم.
علــی خاکســار معــاون گردشــگری اداره کل

میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی
همــدان نیز اعالم کرد :در اســتان همدان  ۲۴نفر
راهنمای داخلــی ۱۰۶ ،نفر راهنمای بینالمللی
و  ۶نفــر راهنمــای تخصصــی فعالیــت دارند که
پیشبینــی میشــود تا پایــان ســال  ۱۳۹۹به این
تعداد حداقل  ۲۰نفر افزوده شود.
آرامــگاه بوعلی ســینا ،آرامــگاه باباطاهر ،تپه
هگمتانــه ،گنبــد علویان ،حمــام حاج آقــا تراب
نهاوند ،خانه لطفعلیان مالیر ،خانه مسعودی و
آرامگاه میررضیالدین آرتیمانی و بقعه حیقوق
نبی(ع) از مهمترین آثار تاریخی و باســتانی این
استان است که همه ساله مورد بازدید گردشگران

بهرهبرداری فرق دارد .زمان آن هم به پایان رسیده
است ».او میپرســد« :چطور کارشناس فنی در سه
ماه گذشــته پایش بــه باغ پرندگان نرســیده و حتی
یک گــزارش درباره وضعیت پرندگان بــه ما نداده
است».مشکینی صدور مجوز از سوی محیط زیست
را منوط به رفع ایرادات دامپزشکی ،تکمیل نواقص
طرح توجیهی ،ارائه پروانه بهداشــتی دامپزشــکی،
ارائه کارت بهداشتی برای شاغلین باغ و ...میداند
و میگویــد« :آیــا اگر این نواقص رفع نشــود و پروانه
بهداشتی صادر نشود باغ میتواند به کار خود ادامه
بدهــد؟» او از نامــه نــگاری به دامپزشــکی قم خبر
میدهدومیگویدازدامپزشکیخواستیمتادرمورد

پروانه بهداشــتی اظهارنظر کند .رونوشت آن را هم
بهشهرداریفرستادیمچونپروانهبهداشتییکیاز
آیتمهای کلیدی است اما دامپزشکی هنوز پاسخی
بــه نامــه مــا نــداده اســت .امیدواریــم باغ مــدارک
ناقص را تکمیل ،نواقص را رفع و پروانه بهداشــتی
را هــم تمدید کند .آن زمــان ما هم موافقت خود را
با بازگشــایی آن اعالم میکنیم .ولــی آنچه در حال
حاضر اتفاق افتاده  ،پروانه موقت اصولی و تأسیس
بــاغ پرندگان بود که مهلت  ۳ماهه آن تمام شــده
اســت».یکی از سؤاالت بیپاسخ مرگ پرندگان باغ
پرندگان قم ،نوع و گونه پرندگان تلف شــده اســت
که با اتاق گاز معدوم شــدند .موسوی مشکینی هم
میگوید« :لیست پرندگان تلف شده را به ما ندادند
امــا بوقلمــون ،مــرغ شــاخدار ،قرقــاول ،طــاووس،
کبوترهــای تزئینی و کبک در میان پرندگان معدوم
شده است».
مشــکینی تأکیــد میکند که بــاغ پرنــدگان برای
تضمیــن ســامت بازدیدکننــدگان در آینــده بایــد
قرنطینه و سمپاشی شــود .او میگوید« :حساسیت
بیشــتری روی باغ پرندگان نسبت به یک مرغداری
وجود دارد .چون در یک مرغداری در نهایت ۵کارگر
رفت و آمد میکند اما وجود یک بیماری مشــترک
در باغ پرندگان که احتماالً بازدیدکنندگان بســیاری
هــم خواهد داشــت ،میتواند بالقوه به شــروع این
بیماری مشــترک منجر شــود .بنابراین دامپزشکی
باید اطمینان الزم را بدهد و تضمین کند که این باغ
هیچ خطر و آلودگی برای شهروندان ندارد».

داخلی و خارجی قرار میگیرد.سنگ نوشتههای
گنج نامه ،کلیســاهای آنجلی و گریگوری ،حمام
قلعه ،کاروانسرای صفوی ،آب انبارها ،خانههای
قدیمــی و بــاغ نظــری در همــدان از دیگــر آثــار
تاریخی مورد توجه گردشگران این استان است.

شــیراز  -بزرگتریــن گلیــم دســتبافت در
شهرستان قیر و کارزین رونمایی شد
به گزارش خبرگزاری صداوســیما ،مســئول
اداره میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
شهرســتان قیروکارزیــن گفت:هشــت نفــر
از بافنــدگان شــاخص حــوزه صنایعدســتی
شهرستان این گلیم را با ابعاد  ۶در  ۱۴متر و ۸۴
مترمربع در مدت  ۳۵روز به سفارش کشور قطر
بافتند.ابراهیمی قیری افزود :ســال گذشــته نیز
بزرگترین گلیم کشور به مساحت ۶۰مترمربع
در این شهرستان بافته شد.

ایران در ایران

صدور مجوز بازگشایی باغ پرندگان قم به شرط تأیید دامپزشکی

باران و یخبندان در راه کم بارشترین استان کشور
زاهدان  -خبرنگار«ایران» -مدیرکل هواشناســی سیستان و بلوچستان گفت :از
چهارشنبه با نفوذ توده هوای سرد به استان دمای هوای نیمه شمالی استان بین
 10تا  15درجه کاهش مییابد.
توگــو بــا «ایــران» افــزود :بــر اســاس آخریــن خروجی
محســن حیــدری در گف 
نقشههای پیشیابی و مدلهای جوی وزش باد شدید و گردوخاک ابتدا از ظهر
سهشنبه تا پنجشنبه از سمت غرب نیمه جنوبی استان را فرا میگیرد و از اواخر
وقت چهارشنبه از جهت شمال نفوذ میکند .وی افزود :از چهارشنبه با توجه به
نفوذ توده هوای ســرد به اســتان عالوه بر خیزش گردوخاک و کاهش دید افقی،
دمای هوا نیز در نیمه شمالی بین  10تا  15درجه کاهش مییابد و در برخی نقاط
یخبندان شــبانه روی میدهد.مدیرکل هواشناسی سیســتان و بلوچستان ادامه
داد :خیــزش گردوخــاک ،کاهــش محســوس و موقتی دما در مناطق شــمالی و
مرکزی استان ،احتمال خسارت به محصوالت کشاورزی و گلخانهها ،اختالل در
تردد جادهای و کاهش کیفیت هوا از پیامدهای این باد شدید است.
حیدری اضافه کرد :پیشبینی میشود وزش این باد در نقاط مختلف استان تا

اواخر وقت جمعه ادامه داشته باشد.
وی تصریح کرد :توصیه میشود در زمان غبار آلود شدن هوا از تردد در فضای باز
خودداری شود و از محصوالت کشاورزی در برابر باد و سرمای پیش رو محافظت
به عمل آید.این مســئول با اشــاره به جوانــه زنی زودهنگام درختان در اســتان،
اضافه کرد :یخبندان پیش رو ممکن اســت به درختانی کــه زودهنگام از خواب
زمستانی بیدار شدهاند ،آسیبهای جدی بزند.
ëëبارندگیدرشمالسیستانوبلوچستان
مدیرکل هواشناســی سیســتان و بلوچســتان همچنین از ورود نخستین سامانه
بارشی زمستان امسال به استان خبر داد و گفت :بر اساس جدیدترین نقشههای
هواشناسی سامانه بارشی پنجشنبه در شمال استان فعال میشود.
وی افزود :منطقه اثر این ســامانه بارشــی شــمال اســتان اســت و همراه با رگبار
بــاران ،رعــد و بــرق و بادهای شــدید لحظهای اســت.حیدری ادامــه داد :انتظار
مــیرود بارشهای این ســامانه ســبب جاری شــدن موقتی روانــاب و لغزندگی
جادهها شود و بهصورت موقت اختالل در رفت و آمد خودروها را نیز سبب شود.
عضو ستاد مدیریت بحران سیستان و بلوچستان ادامه د اد :توصیه میشود در
زمان ابرناکی و فعالیت سامانه بارشی از صعود به ارتفاعات خودداری شود و در
ترددهای جادهای نیز با احتیاط عمل شــود.وی گفت :از ابتدای زمستان تاکنون
هیچ ســامانه بارشی در سیستان و بلوچستان فعالیت نکرده است .البته بارش
روز گذشــته در زاهــدان بســیار خفیف بود به طــوری که قابــل اندازهگیری نبوده
اســت .حیدری گفت :از ابتدای ســال زراعی تاکنون تنها  4.8میلی متر باران در
اســتان باریده که کمترین بارش در بین  31اســتان کشور اســت بهطوری که این
کاهش بارندگی در چند سال اخیر بیسابقه بوده است.

