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روی خط خبر

سخنگوی کمیسیون بهداشت:  

افزایش 1۰ هزار میلیارد تومانی 
بودجه وزارت بهداشت

فارس| بودجه وزارت بهداشت 10 هزار میلیارد 
تومان افزایش پیدا کرد. این را سخنگوی کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس اعالم کرد. محمدحسین 
قربانی، در توضیح بیش��تر اف��زود: »افزایش حدود 
10هزار میلی��ارد تومانی بودجه وزارت بهداش��ت 
که امسال نیز وجود داش��ت در قانون بودجه سال 
آینده نیز تكرار و پایدار ش��ده است اما انتظار داریم  
س��ال آینده این اعتبارات فق��ط در بخش درمان 
هزینه نشود و به پیش��گیری و بهداشت هم توجه 
شود.«  به گفته او، یكی از شاخص های مهم بودجه 
وزارت بهداشت در س��ال آینده پایدار شدن بودجه 
یك درصد ارزش افزوده برای این وزارتخانه اس��ت 
که در الیحه بودجه  سال 94 آمده است و با اجرایی 
شدن آن حدود 3300 میلیارد تومان بودجه پایدار 
به منابع قبلی وزارت بهداشت اضافه می شود.  عضو 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود:  »یكی 
دیگر از منابع وزارت بهداش��ت اعتب��ار 10 درصد 
از صرفه جوی��ی ط��رح هدفمندی یارانه هاس��ت 
که البته در بودجه امس��ال هم بود و باعث شد که 
حدود 4500 میلی��ارد تومان به اعتب��ارات قبلی 
وزارت بهداش��ت در س��ال جاری اضافه ش��ود.« او 
گفت: »البته این اعتبار در بودجه وزارت بهداش��ت 
در قانون بودجه  س��ال 91 و 92 هم بود اما به طور 
کامل تخصیص پیدا نمی کرد. قربانی افزود:  »اعتبار 
مهمی ک��ه در بودجه وزارت بهداش��ت در س��ال 
آینده اضافه می شود، مالیات بر دخانیات است که 
براساس الیحه بودجه س��ال آینده با اجرایی شدن 
آن حدود 1800 میلیارد تومان کسب می شود که 
75 درصد آن سهم وزارت بهداشت است.« براساس 
اعالم، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
گفت:  این ارقام نش��ان می دهد که بودجه وزارت 
بهداشت نسبت به گذشته حدود 10 هزار میلیارد 
توم��ان افزایش پیدا کرده ک��ه البته بخش مهمی 
از آن در س��ال 93 هم وجود داش��ت و اگر این رقم 
10 هزار میلیارد تومان��ی را در نظر نگیریم بودجه 
وزارت بهداشت نس��بت به بودجه سال 93 حدود 

5 درصد رشد داشته است.

 8۰درصد زنان طالق گرفته کشور
 زیر 3۰ سال سن دارند

ش�هروند| مع��اون جوان��ان وزارت ورزش و 
جوانان گفت:  80 درصد مطلقه های کشور کمتر 
از 30 س��ال س��ن دارند که این امر تهدیدی برای 
س��المت اجتماعی جامعه است. محمود گلزاری 
دیروز در س��تاد س��اماندهی امور جوانان استان 
همدان افزود:  20 درصد از ازدواج های کش��ور در 
کمتر از 5 س��ال به طالق منجر می شود. او اظهار 
داش��ت:  این رقم در کالنش��هری مانند تهران به 
33 درصد نیز می رسد و در استان همدان این رقم 
17 درصد است. او با بیان این که هر  سال 160 هزار 
ازدواج و 32 هزار طالق در کش��ور ثبت می شود، 
عنوان کرد:  اکنون آمار طالق در کش��ور افزایش 
یافته و به دالیل متعدد س��ن اعتی��اد نیز در حال 

پایین آمدن است.

خبر

ش�هروند| رئیس مرکز پزشكی قانونی جنوب 
تهران اعالم کرد:   ماهانه به صورت میانگین 2 هزار 
نفر به مرکز پزشكی قانونی جنوب تهران مراجعه 
می کنند که بیش��ترین علت آن نزاع و درگیری 

است.
دکتر قلی پ��ور ضمن اع��الم این آم��ار افزود:  
بیش��ترین علت مراجعه به این مرکز، نزاع است 
که علت آن هم وجود محله هایی ب��ا تراکم باال و 
پرجمعیت در محدوده فعالیت این مرکز است که 
این جمعیت زیاد موجب بروز تنش و درگیری و 

نزاع می شود.
او اف��زود: پ��س از ن��زاع، معاین��ات مربوط به 

تصادف��ات، طالق،معاینه تعیی��ن تحمل کیفر، 
تعیین سن و بررسی گواهی استعالجی کارکنان  
قوه قضائیه س��ایر مراجعان به این مرکز را شامل 
می شوند. رئیس مرکز پزشكی قانونی جنوب تهران 
گفت: در این مرکز عالوه بر پاس��خ به استعالمات 
مراجع قضای��ی و انتظامی، معاین��ات مربوط به 
استخدام کارکنان ادارات دولتی و کانون وکال نیز 

انجام می شود.
وی افزود: با توجه به استقرار آزمایشگاه اورژانس 
الكل و موادمخدر در این مرکز آزمایشات مربوط 
به تعیین الكل، روانگردان ها و موادمخدر نیز به این 

مرکز ارجاع و پاسخ داده می شود.

نزاعهرماه2هزارنفررابهپزشکیقانونی
جنوبتهرانمیکشاند

 آن تماس و کودک کاری
 که می خواست جت داشته باشد

تلفن »شهروند« زنگ می خورد و یكی از بچه ها 
را می خواهند. یكی که درخصوص کودکان کار 
و خیابان  مطلب می نویسد را به نام می خوانند. 
ش��ماره ای می گذارند و تماسی گرفته می شود. 
برقراری ارتباط به همین س��ادگی است. ما در 
این جا چیزهایی را می نویس��یم که برخاسته از 
دل جامعه باشد و بنا نیست در فضایی خیالی به 
حرافی بپردازیم. به قول دکتر گودرزی عزیز در 
جمع دست اندرکاران شهروند؛ وظیفه ما کمك 
به وضع جامعه است درحرکت از وضع موجود به 

سمت وضع مطلوب...
آن س��وی خط خانم مدنی اس��ت. از انجمن 
حامیان کودکان کار و خیابان با ششصد هفتصد 
تا بچه! بدون چشمداشت کار می کنند. تنهایند و 
می خواهند شنیده شوند. تنها که می گویم این 
نیست که بی همراه باشند. و این نیست که فقط 
این تشكل در این زمینه کار می کند، موضوع این 
اس��ت که چرخه های مكمل کار آنها گم است. 
دولت و نهادهای مس��ئول گم اند. رسانه ها گم 
هستند و حاصل گفت وگو این است که چه باید 
کرد؟ شعارشان این است:  این در خانه مهر است 
که باز مانده هنوز!... ت��رس برم می دارد. این قید 
هنوز، آزارم می دهد. مگر بناست که این درها هم 
بسته بشوند؟ و چه باید کرد که این تالش ها دیده 

شوند. و این مهربانی ها افزون شوند و...
ناخواسته به س��راغ سایتش��ان می روم. پر از 
خبر و خاطره و دلنوش��ته اس��ت. یك کودک 
کار10 س��اله با خدا حرف زده. دلش می خواهد 
مهندس ش��ود و یك ماشین داشته باشد و یك 
جت و کلی کبوتر! دلنوش��ته هایی از این دست 
زیاد اس��ت. ب��ه آرزوهای��ی کوچك و ب��زرگ و 
برمی خورم به نوش��ته ای از یك کودک چهارده 
س��اله به اس��م )ر.م(. آخرین باری که به اسمی 
اینگونه برخوردم خبری بود از محاکمه یك مقام 
دولتی و خبرهایی از اختالس ها و دزدی ها. آن 
موقع اما ذهنم پر از نفرین می شد و االن دلم غش 
می رود که این کودکان چه فرهیخته اند بعضی و 
چه ظلمی است محروم کردن آنان از حضور در 
جایگاه واقعی شان در اجتماع امروز ایران! نوشته 
بود: خدایا ازت می خوام یك کشور خوب داشته 
باشیم و به داشتنش افتخار بكنیم، نه این که از 

همه پنهونش کنیم!
مانده ام که این کودک  14 ساله چرا کشورش 
خوب نیس��ت و چرا می خواهد پنهانش کند؟ 
و مانده ام ک��ه بگریم یا به او که برای کش��ورش 
خواهان افتخار و عزت است، ببالم؟ این انجمن 
عجب آرزوهایی را در دل کودکانش پرورش داده 
یا عجیب کودکانی که توانسته اند مجالی برای 
حرف زدن در گوشه ای از این دنیای بی رحم پیدا 

کنند.
در معرف��ی این انجم��ن آمده ب��ود: انجمن 
حامیان کودکان کار و خیابان در سال 1381 با 
مجوز رس��می وزارت کش��ور و موافقت اصولی 
بهزیس��تی با ش��ماره ثبت 14174 آغاز به کار 
کرد. این انجمن همچنین در سال 1390 موفق 
به دریافت گواهینامه  بین المللی SGS از ژنو شد. 
این انجمن تشكلی اس��ت مردمی، غیردولتی، 
غیرسیاس��ی و غیرانتفاعی ک��ه فرصتی فراهم 
کرد تا افرادی که س��ال ها تجرب��ه کار در زمینه 
ترویج پیمان نامه حقوق کودک داشتند دست 
به حرکتی عظیم بزنند. هدف این تشكل نه تنها 
تحت پوش��ش قرار دادن کودکان آسیب دیده 
)اعم از کار، خیابان، پناهنده، محروم، نیازمند و 
دور مانده از آموزش( می باشد بلكه آشنا نمودن 
آحاد جامعه با این معضل اجتماعی و جلوگیری 
از رشد بی رویه آن نیز در سرلوحه کار این انجمن 

قرار دارد.
دلم نمی آی��د که از فعالیت های روزانه ش��ان 
ننویس��م و از ش��ما نخواهم که به یاری کسانی 
بشتابید که به یاری کسانی شتافته اند که نیازمند 

یاری هستند. فعالیت های انجمن: 
س��وادآموزی کودکان و پدران و مادران آنها.

آموزش مهارت های زندگی برای داشتن زندگی 
بهت��ر. پیش��گیری از ناهنجاری ه��ای رفتاری 
ازجمله اعتیاد و بزهكاری.حرفه آموزی. آموزش 
بهداشت. خدمات پزشكی و درمانی.مشاوره های 
روانشناسی و مددکاری. پرکردن اوقات فراغت 
با ورزش، کتابخوانی، نقاش��ی و... برپایی آیین و 
جشن به فراخورهایی چون روز جهانی کودک، 
نوروز، آغاز سال تحصیلی و... برگزاری اردو های 
مختلف، تهیه و ارایه لوازم التحریر و کتاب، تهیه 
و ارایه لباس های فصل، تغذیه روزانه، تهیه و ارایه 
بسته های بهداش��تی، توانمندسازی خانواده ها 
با برگ��زاری کارگاه ه��ای آموزش��ی در زمینه 
تنظیم خانواده، تعلیم و تربیت و رعایت حقوق 
کودک، پژوهش در حوزه فعالیت های انجمن و 

زمینه های مرتبط و....
با خانم مدنی قرار گذاش��ته ایم یك روز برویم 
آنجا. یك روز بچه هایشان را بیاورند گردش علمی 
در »شهروند«. یك روز برویم کوه. یك روز با آنها 
چای بخوریم در خیابان یا زیر پل یا کافی شاپ. 
چه فرق می کند که کجا باش��د. آدم ها محتاج 
دیدن هم هس��تند. آدم ها محتاج هم هستند. 
آدم ها هنوز آدم هستند. در خانه مهر را هیچ کس 
نمی تواند گل بگیرد تا وقتی که قلب هایی برای 

قلب هایی می تپند. 

سعید  اصغرزاده

داستان های داوطلبانه

شهروند| گازوئیل 50 کیلومتر از رودخانه کرخه 
را آلوده کرد. یك بی احتیاطی باعث شكسته شدن 
خط انتق��ال گازوئی��ل در نزدیكی مرز دو اس��تان 
لرستان و خوزستان شد و آلودگی نفتی را به واسطه 

رودخانه زال وارد کرخه کرد. 
یك هفته ای می شود که بار دیگر، خطوط انتقال 
مواد نفتی به فاجعه ای برای محیط زیست لرستان 
تبدیل ش��د، آب و خ��اک را آلوده ک��رد و درنهایت 
خود را به کرخه رساند تا خوزس��تانی ها هم از این 
آلودگی بی نصیب نمانند. عص��ر روز هفتم دی ماه 
بود، در جریان نوسازی خطوط لوله انتقال گازوئیل، 
بولدوزر با خط لوله انتقال گازوئی��ل برخورد کرد و 
باعث شكستگی لوله گازوئیلی شد که از خوزستان 
تا لرستان امتداد داش��ت. لوله شكست و گازوئیل 
چند متری دورتر از رودخانه زال به فواره ای تبدیل 
شده که آسمان و زمین را سیاه کرد.  از آن روز خبر 
زیادی به گوش نرس��ید تا این که آلودگی با جریان 
پیدا کردن در رودخانه زال خود را به کرخه رساند و 
به گفته مدیرکل محیط زیست استان خوزستان، 50 

کیلومتر از این رودخانه را آلوده کرد. 
تالش های بسیاری برای مهار آلودگی در لرستان 
انجام شد تا مواد نفتی به دریاچه سد کرخه نرسد، اما 
تالش ها بی نتیجه بود، نزدیكی محل فوران گازوئیل 
به رودخانه زال و نزدیكی آن به کرخه، چند روز پس 
از حادثه آلودگی را به کرخه رساند و گفته می شود، 
این آلودگی به دریاچه س��د کرخه نزدیك ش��ده و 
مواردی از لكه های نفتی نیز در این دریاچه مشاهده 
شده اس��ت. س��االروند رئیس اداره پایش و نظارت 
محیط زیست لرستان، با اشاره به این که آلودگی به 
پایین دست رفته و وارد استان خوزستان و رودخانه 
کرخه شده، به شهروند می گوید:  »حادثه در نزدیكی 
اندیمش��ك اتفاق افتاد. خاک منطقه بیش��ترین 
آلودگی را داشت زیرا بخش زیادی از گازوئیلی که از 

خط لوله خارج شده بود، وارد خاک شد.« 
خاکی ک��ه در نزدیكی رودخانه آلوده می ش��ود، 
با نخس��تین بارش بار آلودگی خود را وارد رودخانه 
می کند و آالیندگی بسیاری خواهد داشت. ساالروند 
دراین ب��اره می گوید:  »خ��اک آل��وده را از منطقه 
برمی داریم و آن را بی خطر می کنیم تا محیط زیست 
را آلوده نكند.«  او با اشاره به این که با ورود مواد نفتی 
به رودخانه زال، تلفات آبزیان هم اتفاق افتاد، ادامه 
می ده��د:  »در این حادثه بچه ماهی ه��ا که قدرت 

مقاومت کمتری دارند، تلف شدند.« 
آلودگی نفتی خود را به پایین دست رودخانه زال 
یعنی کرخه رسانده و حاال گفته می شود بیش از 50 
کیلومتر از رودخانه کرخه آلوده شده و هزاران قطعه 
ماهی بر اثر ای��ن آلودگی تلف ش��ده اند. احمدرضا 
الهیج��ان زاده مدی��رکل محیط زیس��ت اس��تان 
خوزس��تان با اشاره به شكس��تگی یكی از خطوط 
انتقال گازوئیل بر اثر برخورد یك دستگاه بولدوزر، به 
سایت خبری محیط زیست ایران )IENA(، گفت:  
»برآورده ها نشان می دهد بر اثر این حادثه، حدود 50 
کیلومتر از رودخانه کرخه آلوده شده است. شرکت 
خط لوله هنوز میزان دقیق فوران گازوئیل را اعالم 

نكرده، با این ح��ال گازوئیل فوران کرده پس از طی 
150 متر مسافت وارد رودخانه کرخه شده و برآورد 
می شود که، حجم گازوئیل ورودی به رودخانه کرخه 

حدود 5000 لیتر است.«
او ادامه می دهد: »برآورد اولیه از حادثه حاکی از آن 
است که احتماال میزان گازوئیل ورودی به رودخانه 
بیشتر از میزان تخمینی کنونی باشد. از این میزان 
آلودگی رودخان��ه کرخه، حدود ی��ك کیلومتر در 
حوزه استان لرستان و حدود 50 کیلومتر در حوزه 
استان خوزستان قرار دارد.« الهیجان زاده با اشاره به 
این که در پی این حادثه شرکت خط لوله، نسبت به 
ترمیم و مهار گازوئیل خروجی و جمع آوری گازوئیل 
ورودی به رودخانه کرخه اقدام کرده است، می گوید:  
»خاک های آلوده منطق��ه ای که حادثه در آن اتفاق 
افتاد، از همان روز نخست درحال جمع آوری است 
اما با توج��ه به حجم آلودگی پیش بینی می ش��ود 

اجرای این عملیات به طول بینجامد.«
تلف شدن چند هزار ماهی در کرخه

او ب��ا اعالم این که کارشناس��ان محیط زیس��ت 
اندیمشك از ساعات نخست حادثه، در محل وقوع 
حادثه حاضر بودند و اقدام��ات الزم را انجام داده اند، 
می گوید: »متاسفانه بر اثر این حادثه عالوه بر آلودگی 

آب و خاک، چند هزار ماهی نیز تلف شده اند.«
مدی��رکل محیط زیس��ت اس��تان خوزس��تان 
درخص��وص اقدامات قانون��ی ص��ورت گرفته در 
ای��ن حادثه، ادام��ه می دهد: »اداره محیط زیس��ت 
اندیمشك در این خصوص وارد عمل شده و پرونده 
قضایی برای آلودگ��ی ورودی ب��ه رودخانه کرخه 
تشكیل داده اس��ت. همچنین اداره محیط زیست 
پلدختر نیز به ص��ورت جداگانه اقدام به تش��كیل 
پرونده قضایی دیگری برای آلودگی ایجاد شده در 
حوزه استان لرستان کرده است.«  این نخستین بار 
نیس��ت و قطعا آخرین ب��اری هم نخواه��د بود که 
محیط زیست لرستان و خوزستان زیر سایه خطوط 
انتقال مواد نفتی بحرانی می ش��ود و آس��یب های 
ج��دی می بیند. تا کن��ون هم اقدام موث��ری برای 
ایمن شدن این خطوط و محافظت از محیط زیست 
اس��تان هایی که محل عبور خطوط لوله هس��تند 
انجام نش��ده، این بار هم وقتی قرار بود خطوط لوله 
در این منطقه نوسازی شوند تا احتمال وقوع حوادث 
مشابه کمتر شود، بولدوزر فاجعه آفرید، خط لوله را 

شكست و 50 کیلومتر از کرخه را آلوده کرد. 
در پی شكس��تگی خط لوله انتق��ال گازوئیل در 
لرس��تان و ورود آن به رودخان��ه کرخه که منجر به 
آلودگی حدود 50 کیلومتر از مس��یر این رودخانه 
شد رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست دستور 
رس��یدگی ویژه برای رفع آلودگی ای��ن رودخانه را 
صادر کرد. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی سازمان 
حفاظت محیط زیست)پام(، معصومه ابتكار معاون 
رئیس جمهوری در دستور خود به سعید متصدی 
معاون محیط زیس��ت انس��انی س��ازمان حفاظت 
محیط زیست تأکید کرده اس��ت در این خصوص 
رس��یدگی الزم تا حصول نتیجه برای پاکسازی و 

حفاظت از کرخه صورت گیرد.

شهروند| قرار است آشوراده مرکز گردشگری 
شود. تغییرات بسیاری به خود ببیند و 23 پروژه 
تنها در فاز نخست خوابی که برای آن دیده شده 
به اجرا درآید. قرار اس��ت کاربری 380 هكتار از 
مس��احت 680 هكتاری جزیره آشوراده تغییر 
کند و آرام��ش تنها جزیره ایرانی خ��زر زیر و رو 
شود. این همه تغییر، تغییر کاربری 380 هكتار 
از اراضی جزیره و اجرای 23 پروژه در نظر رئیس 
س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری چیزی 

نیست جز جنجال و هیاهوی رسانه ای. 
در هفته ه��ای گذش��ته یعنی پ��س از آن که 
رئیس جمه��وری در س��فر خ��ود ب��ه اس��تان 
گلس��تان خبر تبدیل شدن آش��وراده به مرکز 
گردشگری را داد، جزیره به نگرانی بزرگ فعاالن 
زیس��ت محیطی و دوس��تداران طبیعت تبدیل 
شد. جزیره ای بكر و دس��ت نخورده که از گزند 
ساخت وساز و دس��ت اندازی انس��ان ها درامان 
مانده بود و حاال قرار ب��ود زیر پای بلدوزرها برود 

و آینده زیست محیطی آن مبهم شود.
در این مدت رئیس س��ازمان میراث فرهنگی 
اظهارنظ��ری درباره آش��وراده نك��رد و به قولی 
سیاست سكوت در پیش گرفت. این درحالی بود 
که سازمان میراث فرهنگی یك پای نگرانی های 
زیس��ت محیطی دوس��تداران محیط زیس��ت 
نام داش��ت، س��ازمانی که متولی اجرای پروژه 
گردشگری در آشوراده شده و برای آینده جزیره 
تفاهمنامه امض��ا کرده ب��ود. در این چند هفته 
مسعود سلطانی فر نگرانی های زیست محیطی 
دوس��تداران طبیعت و فعاالن محیط زیس��ت 
را لمس نك��رد و در نخس��تین اظهارنظر درباره 
آشوراده نگرانی هایی که از آینده جزیره می شد 
را به هیاهوی رس��انه ای معنی ک��رد اما در میان 
صحبت های خود در تأیید حرف های معصومه 
ابتكار رئیس س��ازمان محیط زیس��ت، از واگذار 
نشدن آشوراده حكایت کرد و گفت قرار نیست 

واگذاری صورت بگیرد. 
رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
در جمع دانش��جویان دانش��كده خب��ر درباره 
تكلی��ف نهای��ی »آش��وراده« گفت: متاس��فانه 
صحبت ه��ای مطرح ش��ده درباره »آش��وراده« 
جنجال و هیاهوی رس��انه ای بوده و ما بنا نداریم 
به آن وارد ش��ویم، زیرا هیچ چیز واگذار نشده و 
قرار نیست که واگذار شود.  او ادامه داد: 10 درصد 
این جزیره مربوط به تأسیسات گردشگری است 
که با مالحظات مطرح شده درباره محیط زیست 
همخوانی داش��ته اس��ت. ما در مرحله تكمیل 
مطالعات در این زمینه هستیم و هنوز تصمیمی 

مبنی بر واگذاری »آشوراده« نگرفته ایم.
س��لطانی فر گف��ت: تفاهمنام��ه ای که بین 
س��ازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی و محیط زیست صورت گرفته با توجه به 

تمام قوانین زیست محیطی انجام شده است. 
 تغییر آشوراده 

خیانت به  میراث طبیعی است
هرچند که رئیس س��ازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری با توجه به عنوانی که دارد، به چشم 
خریدار به آش��وراده نگاه می کند و تبدیل شدن 
جزی��ره ای آرام و س��اکت به مرکز گردش��گری 

می توان��د ب��رای س��ازمان می��راث فرهنگی و 
گردش��گری یك ق��دم ب��زرگ در راه توس��عه 
گردشگری باشد اما این قدم بزرگ در نظر فعاالن 
محیط زیست خیانت به میراث طبیعی نام دارد. 
در روزها و هفته های گذشته نامه های بسیاری در 
حمایت از دست نخورده باقی ماندن آشوراده به 
مسئوالن اجرایی کشور نوشته شده و نگرانی ها 
فعال تغییر وضع جزیره را مسكوت گذاشته است 
تا بررسی های دیگری صورت بگیرد اما همچنان 
نظر فع��االن محیط زیس��ت درباره آش��وراده و 
تصمیمی که برای آن گرفته ش��ده، همان است 
که ب��ود؛ »واگذاری ه��ر وجب از آش��وراده برای 
گردشگری خیانت به میراث طبیعی« این را عضو 
انجمن ارزیابی زیس��ت محیطی دانشگاه تهران 
می گوید و معتقد اس��ت، »واگذاری هروجب از 
منطقه آش��وراده به سازمان گردش��گری برای 
احداث تأسیسات و تس��هیل رفت و آمد به این 
جزیره خیانت ب��ه میراث طبیع��ی وفاجعه ای 

غیرقابل جبران است.« 
نرگس روحان��ی در گفت وگو با مهر می گوید: 
»آشوراده را بیشتر از همه قدمت تاریخی ای که 
دارد مهم ساخته چرا که جزیره ای با این قدمت 

در کل دریای مازندران بی نظیر است.«
به گفت��ه او، این جزیره از دیر ب��از مورد طمع 
بس��یاری ب��وده، روزگاری توس��ط صفوی ها به 
ش��كارگاه تبدیل ش��ده بود و زمانی به اش��غال 
روس ها در آمده تا آن جا که سی س��ال آشوراده 
به بهانه س��رکوب ترکمن ها در اختیار روس ها 
بود، لیانازوف صاحب امتیاز ش��یالت شمال در 
آن سال ها همه کاره آش��وراده بود اما باالخره با 
سقوط تزاریسم، ش��وروی از حاکمیت آشوراده 
چشم پوشید و دقیقا در  س��ال 1310ه.ق اتحاد 
جماهیر شوروی سابق جزیره آشوراده را به ایران 

باز گرداند.
عضو انجمن ارزیابی زیست محیطی دانشگاه 
تهران با اش��اره ب��ه  ویژگی ه��ای منحصربه فرد 
بین المللی جزیره آش��وراده ادامه می دهد: »این 
جزیره بخشی از پناهگاه حیات وحش میانكاله 
محسوب می ش��ود که از  س��ال 1354 به عنوان 
ذخیره گاه زیست کره در فهرست یونسكو ثبت 
شد و این درحالی اس��ت که در روی کره زمین 
تنها چند منطقه خاص زیست کره داریم که به 
خاطر ب��اال بودن کمیت ارزش��ی چنین عنوانی 
گرفته اند. ویژگی دیگ��ر این جزیره وجود ماهی 
ازون برون یكی از نادرترین ماهی های خاویاری 
است که در دریای مازندران در دل آشوراده جای 
دارد و یك��ی از پنج گونه ماهی��ان خاویار ممتاز 
جهان و نیز از کوچكترین ماهیان خاویاری خزر 
نیز محسوب می ش��ود. همچنین فوک خزری 
ای��ن ناحیه ج��زء نادرترین گونه ه��ای جانوری 

شناخته شده در روی کره زمین است.«
به اعتقاد عضو انجمن ارزیابی زیست محیطی 
دانش��گاه تهران، تمام ویژگی های نام برده شده 
حكای��ت از ارزش اقتصادی اکولوژیكی بس��یار 

باالی آشوراده روی کره زمین است .
روحانی اح��داث هتل 20 طبقه، رس��توران، 
زمین گل��ف و تنی��س و ...را عامل ب��ر هم زدن 

آرامش و امنیت آشوراده می داند.  

زیست بوم محیط زیست

شکسته شدن خط انتقال گازوئیل، دو رودخانه استان های لرستان و خوزستان را آلوده کرد

کرخه بوی گازوئیل گرفت
رئیس سازمان میراث فرهنگی نگرانی های زیست محیطی دوستداران طبیعت را درک نکرد

 ماجرای آشوراده
 هیاهوی رسانه ای بود
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