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فهرجاســتانکرمان گذشــتهشــاخصآالیندگیدر روز
بهعــدد۵00رســید

هوای ناسالم در 8 شهر ایران
در  آالیندگی  شاخص  گذشته  ]شهروند[روز 
فهرج استان کرمان به عدد ۵۰۰ رسید و گردوغبار 
در این شهرستان که از صبح آغاز شده بود، بعد 
از مدت کوتاهی سه برابر حد مجاز را نشان داد. 
محیط زیست  حفاظت  مدیرکل  شاکری،  مرجان 
طی  هوا  اگر  که  نکته  این  اعالم  با  کرمان  استان 
آالیندگی  باشد و غلظت  پایدار  آینده  ۲۴ساعت 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  کند،  پیدا  افزایش 
ادارات  تعطیلی  مورد  در  بحران  مدیریت  ستاد 
تصمیم گیری می کند، گفت: »از بین رفتن پوشش 
وقوع  و  پیاپی  خشکسالی های  دلیل  به  گیاهی 
طوفان شن در این شهرستان در بسیاری از ایام 
 سال موجب بروز گردوغبار و مختل شدن زندگی 
اهالی این منطقه می شود. مردم فهرج امروز را در 
منازل خود بمانند و برای کار های غیرضروری بیرون 
نروند.« شاکری درحالی از سه برابر حد مجازبودن 
شاخص آالیندگی در فهرج صحبت کرد که شهرام 
سپهرنیا، رئیس گروه پایش آلودگی هوا و صوت 
سازمان حفاظت محیط زیست هم از ناسالم بودن 
شهرهای  »هوای  داد:  خبر  کشور  شهر  هوای 8 
کرمان با شاخص ۱۰۱، اهواز ۱۱۳، یزد ۱۱۵، اصفهان 
۱۲۰، تهران ۱۲8، مشهد ۱۳۹، قم ۱۴۳ و شیراز ۱۴۴ 
ناسالم برای گروه های حساس است.« به گفته 
او، هوای شهرهای زنجان، رشت، گرگان، سمنان، 
تبریز، ایالم، سنندج و آبیک درشرایط پاک است و 
شهرهای زابل با شاخص ۵۲، جاجرم ۵۷، بوشهر ۶۰، 
کرج ۶۱، یاسوج ۶۳، بیرجند ۷۶، کرمانشاه ۷8، اراک 
8۴، همدان 88 و خرم آباد 8۹ در دسته قابل قبول 

قرار دارد.
این درحالی است که پایتخت هم در طول هفته 
گذشته روزهایی با هوای آلوده را سپری کرد و هفتم 
برای  ناسالم  وضع  در  تهران  هوای  هم  تیرماه 
گروه های حساس جامعه قرار داشت و این وضع از 
سه روز قبلش یعنی چهارم تیرماه آغاز شده بود تا به 
این ترتیب تعداد روزهای آلوده پایتخت از ابتدای  
پیش  چندی  برسد.  ۱۰روز  به  تاکنون  سال جاری 
عیسی کالنتری، معاون رئیس جمهوری و رئیس 
که  بود  گفته  محیط زیست  حفاظت  سازمان 
شهروندان در کالنشهر تهران در تابستان  سال 
گذشته به دلیل حجم باالی گاز آالینده اوزون ۱۲روز 
معنای  به  این  کردند،  تنفس  ناسالم  هوای 
اثر  بر  بیمارستان  به  هزارنفر  ده ها   راهی شدن 
فعالیت صنایع آالینده است. در واقع درجه حرارت 
توسط  اوزون  گاز  تولید  موجب  ۳۲درجه  باالی 
عنصری  که  می شود  پایین  سطح  در  خودروها 
آلوده  کننده و یکی از خطرناک ترین گازهای سمی 
است و تأثیر منفی فراوانی بر سالمتی انسان دارد که 
این میان صنعت خودروسازی در صف اول  در 

مقصران قرار دارد.

رفــاه،خدمــاتومشــارکتهای سرپرســتســازمان
اجتماعــیشــهرداریتهــران:
 وضعیت گرمخانه ها 
همچنان قرمز است

]شهروند[ سرپرست سازمان رفاه ، خدمات و 
مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران می گوید 
اکنون چالش جدی ما مسأله تأمین منابع برای 
نگهداری مراجعان و سطح مناسب ارایه خدمات در 
گرمخانه هاست. مالک حسینی در پاسخ به سوالی 
گرمخانه های  در  بهداشتی  نکات  رعایت  درباره 
پایتخت با توجه به افزایش آمار ابتال به کرونا گفت: 
گروه های  با  گرمخانه ها  در  اینکه  به  توجه  »با 
آسیب پذیری مواجهیم، در نتیجه باید تالش برای 
رعایت پروتکل های بهداشتی منظم و بدون اخالل 
ادامه داشته باشد.« به گفته او، اگرچه حساسیت 
عمومی جامعه نسبت به کرونا فروکش کرده  اما در 
و  است  قرمز  وضع  ما  نظر  از  هنوز  گرمخانه ها 
هیچ یک از پروتکل هایی که از روزهای اول اجرا شد، 
تغییر پیدا نکرده است: »اما در واقعیت بخشی از 
مسأله روانی است و وقتی در سطح جامعه مردم 
کمتر از ماسک استفاده می کنند و موارد بهداشتی را 
رعایت نمی  کنند، ممکن است این حساسیت 
عمومی کم شود.« او ادامه داد: »ما هر روز برنامه های 
میزان  و  کردیم  اجرا  گرمخانه ها  در  را  آموزشی 
آموزش پذیری این افراد بسیار خوب بود؛ اینکه 
چقدر رعایت کنند، مسأله دیگری است، اما کامال 
پروتکل ها را یاد گرفتند و به آن آگاهی دارند و این 
موضوع ما را به سمتی برد تا بتوانیم به مسأله 
پیدا  اقامت  گرمخانه ها  در  که  افرادی  آموزش 
می کنند، ورود کنیم.« حسینی با اشاره به بازدیدهای 
بازرسان از وضع گرمخانه ها گفت: »در این مدت 
و  هفتگی  بازدیدهای  سازمان  بازرسان  توسط 
دوره ای انجام شده است و در مواردی که پروتکل ها 

رعایت نشود، به شدت تذکر داده ایم.« 
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ایران روی موج سنگین کرونا
]شهروند[ایران بر موج سنگین کرونا قرار دارد. 
آمارهای شیوع، وضع نگران کننده ای را از پیشروی 
بیماری در کشور نشان می دهد. تنها در شبانه روز 
اخیر، ۱۴۴ نفر درپی ابتال به این بیماری جان شان را از 
جدید  بیمار   ۴8۹ و  ۲ هزار  و  دادند  دست 
شناسایی شدند. استان های خوزستان، کردستان، 
آذربایجان غربی، هرمزگان و کرمانشاه در وضع قرمز و 
و  آذربایجان شرقی  ایالم،  بوشهر،  استان های 
خراسان رضوی در وضع هشدار قرار دارند. کیانوش 
جهانپور، مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت که تا 
چندی پیش سخنگوی این وزارتخانه هم بود، روز 
گذشته اعالم کرد که برخی استان ها در حال رسیدن 
به وضع سفیدند و وضع قرمز در پنج استان هنوز 
دیده نمی شود که ممکن است در ماه های آینده به 
این مرحله برسند. بیش از چهار ماه از اعالم رسمی 
ورود کووید-۱۹ در ایران می گذرد و آمارها پس از یک 
دوره کوتاه از ثبات، بار دیگر روند فزاینده ای گرفته، به 
طوری که به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت، کشور بر موج سنگین کرونا 
قرار گرفته است. محمدمهدی گویا از شرایط شیوع 
این ویروس در فصل سرما بی اطالع است، این 
کووید-۱۹ در  گفته می شد  که قبال  درحالی است 
تابستان فروکش می کند و بار دیگر با شروع پاییز 
فصل  از  ماه  نخستین  در  اما  می شود.  شایع 
تابستان آمارها همچنان درحال تاختن است. به 
گفته گویا موارد ابتال در خارج از بیمارستان ۱۰ برابر 
بیشتر است، حتی در برخی از استان ها بیش از ۱۰ 
برابر شناسایی بیماران به صورت سرپایی انجام 
می شود. حاال در این شرایط وزارت بهداشت نگران 
است و خبر از وقوع موج بعدی کرونا می دهد: »با 
که  هستیم  مواجه  جدید  کامال  ویروس  یک 
شخصیت آن به لحاظ عملکردی با شخصیت سایر 
متفاوت  کامال  خود  هم خانواده  ویروس های 
است.« به گفته او قبال گفته می شد که این بیماری 
امروز  اما  درگیرمی کند،  را  تنفسی  دستگاه  تنها 
مشخص شده است که همه دستگاه های بدن را 
می تواند درگیر کند. این ویروس روزبه روز پیچیده تر 
می شود. گویا اعالم کرد که درحال حاضر بیماری در 
بیش از ۹۰ درصد موارد در ابتدا کم عالمت و خفیف 
است و اگر بیمار مراجعه و دارویی مصرف نکند، 
اگر دستگاه  اما  خودبه خود بهبود پیدا می کند،  
تنفسی به صورت شدید در بیماری گرفتار شود، 
بیمار باید با شرایط خاص تحت درمان قرار گیرد و 
شکل بدتر این است که عالوه بر دستگاه تنفسی، 
دستگاه های دیگر بدن هم گرفتار شوند. وزارت 
بهداشت از سرنوشت این ویروس بی اطالع است 
و نمی داند که در فصل سرما چه اتفاقی خواهد افتاد: 
»قابل پیش بینی نیست که کرونا با بیماری مانند 
غیرقابل  اتفاقات  چه  شود،  همزمان  آنفلوآنزا 
پیش بینی ای رخ  دهد که همگی آنها از نگرانی های 

وزارت بهداشت است.« 

شبکه شاد به بیرون از مرزها می رود
]شهروند[شبکه شاد از ابتدای سال تحصیلی 
در مدارس خارج از کشور برای ایرانیان راه اندازی 
امور  مرکز  رئیس  کریمی،  غالمرضا  می شود. 
بین الملل و مدارس خارج از کشور با اشاره به اینکه 
شبکه شاد در مدارس داخل کشور اجرایی شد 
گفت :»ما می توانیم  از ابتدای سال تحصیلی آینده 
شبکه شاد را در مدارس خارج از کشور برای ایرانیان 
داشته باشیم. از ساخت مدارس مجازی در بیرون از 
مرزها برای ایرانیان خبر داد. او گفت:»برای اینکه 
طیف وسیع تری از دانش آموزان را در خارج از کشور 
اسالمی  جمهوری  آموزشی  نظام  تحت پوشش 
مجازی  مدرسه  داریم  نظر  در  دهیم،  قرار  ایران 
ایرانیان درست کنیم که هر ایرانی در هر نقطه از دنیا 

که عالقه مند است.« 

»  همیار محیط زیست »خبر
 با ضربات چاقو مصدوم شد

زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  ]شهروند[ 
زیست  محیط  همیار  که  داد  خبر  کرمان  استان 
پارک ملی خبر مورد اصابت ضربات چاقو متخلفان 
شاکری  گرفت.مرجان  قرار  منطقه  این  در  شکار 
پارک  ماموران  شنبه  شب  »نیمه  گفت:  ایرنا  به 
ملی خبر حین ماموریت گشت و کنترل، متوجه 
حضور شکارچیان در این منطقه شده و بصورت 
که  می کنند  حرکت  آنها  سمت  به  نامحسوس 
درصدد  متخلفان  به  رسیدن  و  محاصره  از  پس 
دستگیری آنها بر می آیند. متخلفان که خود را در بند 
می بینند، اقدام به مقاومت و درگیری می کنند و یکی 
از شکارچیان با چاقو ضرباتی را به یکی از همیاران 
محیط زیست در منطقه خبر وارد می کند که از چهار 
نقطه بخصوص ناحیه گردن دچار جراحات شدید 

می شود.«

]مهتابجودکی[مختار، سیروان و بالل در آتش زاگرس سوختند. آنها 
از اعضای انجمن ژیوای پاوه اند که دیروز وقتی برای خاموشی آتش منطقه 
حفاظت شده »بوزین و مرخیل« رفته بودند، جانشان را فدای طبیعت کردند. 
جنگل های  پی درپی  آتش های  از  »شهروند«  با  قبل  روز  دو  خندانی  مختار 
زاگرس، از بلوط ها و بنه های سوخته گفته بود؛ از اینکه انجمن ژیوای با ۱۲ دمنده و 
بی شمار شاخه تر به دل آتش می زند. از این گفته بود که نیروهای سازمان محیط 
زیست و سازمان جنگل ها تعدادشان زیاد نیست و در نبود آنها، دوستداران 
طبیعت بی ترس از آتش به دل حادثه می روند. البرز زارعی هم ۳۰ خرداد، جانش 
را از دست داد. او از کوهنوردان انجمن کوهنوردی زاگرس و از اعضای فعال 
تشکل زیست محیطی سبزگامان کهگیلویه و بویراحمد بود که در آتش کوه 
دیل گچساران سوخت. دوستداران محیط زیست دلشان از سوختن مختار، 
سیروان، بالل و البرز سوخته است. اولین بار نیست. سوم شهریور دو سال 
پیش، شریف باجور فعال محیط زیست و از اعضای انجمن سبز چیا، به همراه 
آتش جنگل های  در  حکیمی نیا  و رحمت  پژوهی  امید حسین زاده، محمد 

روستای پیله و سلسی مریوان کشته شدند.
زبانه های آتش در ارتفاعات »بوزین و مرخیل« چنان قد کشیده اند که هیچ 
دمنده و  شاخه تری نمی تواند حریف شان باشد. بعد از چندین ساعت خاموشی 
آتش در این منطقه حفاظت شده، شعله ها  دوباره از صبح دیروز در جان طبیعت 
نشسته اند. آتش از بامداد پنجشنبه آغاز شده و با وجود چندبار  خاموشی، هنوز 
درحال سوزاندن است.    برآورد های اولیه می گوید بیش از ۵۰۰ هکتار از مراتع و 
جنگل های  منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل، جایی بین پاوه و جوانرود، 
سوخته و خاکستر شده است. معلوم نیست  که با هر خاموشی، آتش دوباره ای 
روی زمین سوخته می نشیند اما این زمزمه شنیده می شود که احتمال دارد 

نارضایتی از روند برداشت سقز، دلیل آتش سوزی باشد. 
آتش  سوزی »بوزین و مرخیل« صبح دیروز دوباره شروع شد. دوباره یعنی 
پس از ۷۲ساعت سوختن درختان و  مراتع و پس از چندین مرتبه تالش برای 
خاموشی. عطااهلل قادری، رئیس اداره محیط زیست شهرستان  جوانرود می گوید 
شعله ها چنان بلندند که دیگر کار از کار گذشته است. نفرات بسیاری از گروه های 
مختلف  امدادی، دوستداران طبیعت، محیط بانان و نیروهای منابع طبیعی، 
همه برای نجات طبیعت به بلندی ها  رفته اند اما چطور می شود مقابل هیأت 
عظیم آتش ایستاد؟ »آتش در دو نقطه شروع شده و دیگر غیرقابل  کنترل است. 
چنان مهیب شده که از عهده نیروی انسانی خارج است. نیروها با خودشان چه 
دارند؟ دمنده و  شاخ و برگ تر، مثل همیشه.« شعله های »سرسوروان« ساعت 
ر گرفت. آتش ژاله هم 

ُ
۱۱ ظهر شنبه خاموِش خاموش شد اما از ۹ شب دوباره گ

مهار شده بود و صبح دیروز )یکشنبه( بار دیگر جان گرفت. قادری  می گوید 
امیدی نیست: »نیروهای امدادی آنجا هستند اما آنها هم امیدی به خاموشی 
این آتش ندارند. این  منطقه سخت گذر است. باد شدیدی می آید. شیبش 
آن قدر تند است که آدم نمی تواند خودش را روی دوپا نگه  دارد. درختان کهنسال 
بسیاری سوخته اند. ما امیدمان را از دست داده ایم. دیگر حتی بالگرد آبپاش 
هم  نمی تواند کمکی کند. تنها به این امیدواریم که آتش جایی به رودی برسد و 
سد راهش باشد.« قادری در  جنگل های سوخته مار، سنجاب  و خرگوش های 

سوخته دیده و شنیده که کل و بزها از آتش گریخته اند. 

تش از کجا آمد؟ این آ
بنه ، بلوط و زالزالک پوشش قالب این منطقه است. ۵۰۰ هکتار جنگل و 
مرتعی که این درختان را در خود  داشته، سوخته اند. این آتش از کجا آمد که 
خاموش نمی شود؟ رئیس اداره محیط زیست شهرستان جوانرود  می گوید 
درختان کهنسال سوخته در دلشان آتش دارند و می توانند گیاهان دیگر را زغال 
کنند. »هنوز دلیل  آتش سوزی معلوم نیست. دیروز در منطقه ای بودم که برای 
برداشت صمغ به یک طایفه اجاره داده شده بود.  معیشت شان در خطر بود 
و با هرچه در توان داشتند، به کمک ما آمده  بودند.« مختار خندانی، از فعاالن 
محیط زیستی که برای اطفای حریق به مناطق سوخته رفته، هم می گوید: »هر 
منطقه ای آتش می گرفت، دوباره  بچه ها مشغول کار می شدند و دوباره آتش 
دیگری می دیدند .   ما آتش را سه بار خاموش کردیم اما باز هم از  نقاط مختلف خبر 
می رسید که آتش درجایی شروع شده .  « خندانی معتقد است اختالفات میان 
عشایر باعث  شده آ نجا را آتش بزنند .   »سقزگیری از بنه، از زمان قدیم میان مردم 
بومی رسم بود اما امروز استفاده از  درختان، تجاری شده است. منابع طبیعی 
منطقه را برای بهره برداری به مردم بومی اجاره می دهد اما پای  واسطه هایی به 
میان آمده که منطقه را به قیمت چندبرابر از نفر اول تحویل می گیرند و آن قدر از 

درخت  برداشت می کنند که بی جان می شود .« 
یک منبع آگاه در اداره منابع طبیعی پاوه، دلیل تکرار آتش سوزی در این 
مناطق را شرایط خاص مناطق مرزی  و مسائل اقتصادی می داند. »خواسته 
ما این است که اگر مانوری هم درحال  برگزاری است، نیروهای آتش نشانی و 
یگان منابع طبیعی هم حضور داشته باشند تا درصورت وقوع حادثه به  سرعت 
وارد عمل شوند.« او دلیل معیشتی آتش سوزی را هم این طور تشریح می کند: 
»سالیان  سال است که  عشایر مناطق مرزی به بهره برداری از جنگل وابسته اند. 
وقتی استفاده از منابع طبیعت بدون هیچ دلیلی برای  آنها قطع می شود، باعث 
نارضایتی است. آنها هم می دانند بنه ای که هر سال شیره اش گرفته می شود، 
 دیگر قدرت صمغ دهی ندارد اما می گویند ما هم گرسنه ایم. می پرسند زندگی 
درخت مهم است یا ما آدم ها؟  اختالفات طایفه ای بر سر اینکه چرا صمغ گیری 
آزاد نمی شود، باعث مناقشاتی می شود و سبب می شود کسی  سامان عرفی 

درختان را آتش بزند تا رقیب نتواند بهره برداری کند.« 

ماجرای سقز و اختالفات  
روز شنبه خبر آمد که مجوز بهره برداری از درختان بنه در استان صادر شده 
است. درختان بنه در سطح   ۲۰۰هزارهکتار از عرصه های منابع طبیعی پراکنش 
دارند و موضوع بهره برداری از آنها در جلسه اداره منابع  طبیعی پاوه، »با توجه به 
مشکالت عدیده ازجمله مسأله بیکاری مردم در این ایام شیوع بیماری کرونا و 
 وابستگی تعداد زیادی از خانوارها به جهت تأمین معیشت، حضور بهره برداران 
در عرصه و پیشگیری از حریق  در جنگل ها« بررسی شد. نتیجه اینکه با کسب 
کشور،  آبخیزداری  مراتع  و  جنگل ها،  سازمان  جنگل  شورای عالی  از  تکلیف 

موافقت بهره برداری در  سال ۱۳۹۹ کسب و قرار شد شرایط عقد قرارداد به اطالع 
مردم  غرب کرمانشاه برسد.  

ماشاهلل کوالنی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه به ایرنا 
گفته است که این مجوز برای  برداشت سقز از سطح ۲۰۰ هزار هکتار از جنگل های 
استان که پراکنش بنه در آنها مطلوب است، صادر شده  است .   آخرین برداشت 
سقز در  سال ۹۷ انجام شد و سال۹8 زمان استراحت بنه ها بود. در  سال ۹۷، ۴۵ 
تن سقز در  استان به دست آمد که نیمی از آن در داخل کشور مصرف شد و نیم 

دیگر به کشورهای اروپایی و حاشیه  خلیج فارس صادر شد . 
پیام حسن زاده، مدیرعامل انجمن ژیوای پاوه معتقد است که برداشت 
صمغ از درختان بی رویه و رقابت و  نارضایتی باعث چند مورد آتش سوزی شده 
است. از نگاه او، ناآگاهی درباره طبیعت و محیط زیست باعث شده  درخت ها و 
زمین ها و آب به چشم وسیله ای دیده شوند که فقط باید سوددهی کنند و اگر 
به رقیبان سود  رساندند، بهتر است از بین بروند. »در این چند روز متوجه شدیم 
سامان عرفی که برای بهره برداری درنظر  گرفته اند، مشکالتی دارد و شرایط آن در 
شهرستان های مختلف فرق می کند و امکان شرکت همه وجود ندارد.  چند روز 
پیش سامان یکی از شهرستان ها به هر دلیلی غیرفعال بود و عده ای نتوانستند 
برای بهره برداری ثبت  نام کنند و باعث اعتراض شد. اطالع رسانی هم درست 
نبود. آنها معترض  شدند و آتش زدند.« او هم از  مشاهداتی می گوید که نشان 
می دهد این زمین ها چندبرابر قیمت واگذاری منابع طبیعی، به افراد غیربومی 
 داده می شود: »آنها حتی اگر آتش هم نزنند، دارند شیره جان درختان را بدون 
مهلتی برای نفس کشیدن  می گیرند. نهایتا پول برداشت محصول به جیب 
کسی می رود که بعد از دهیاری ها یا با دالل ها و واسطه هایی  که بعد از دهیاری 
پیدا می شود، این امتیاز را خریداری کرده است.« اقبال جعفری، کارشناس ارشد 
امور جنگل منابع طبیعی شهرستان پاوه هم معتقد است اگر بهره برداری از بنه 
 آزاد باشد، مردم احساس مسئولیت بیشتری به طبیعت دارند. او البته می گوید، 
نمی توان درباره دلیل  آتش سوزی مطمئن بود اما وقوع آتش سوزی به دلیل این 
اختالفات را رد نمی کند: »گاهی خطاهای انسانی  غیرعمد و گاهی مناقشاتی درباره 
بهره برداری از درختان به آتش سوزی منابع طبیعی منجر می شود.« جعفری 
 توضیح می دهد که هرکدام از مراتع، یک مالک عرفی دارد و برای بهره برداری از مراتع 
به آنها مجوز داده  می شود: »ما برای هر سامان طرحی تعریف کرده ایم؛ به طور 
مثال از 8۹ مراتع مختلف برای برداشت سقز به  صورت میدانی شمارش شده 
و قابلیت بهره برداری و نرخ بهره مالکانه آنها تعریف شده است؛ مثال اگر امروز 
نرخ  هر کیلو سقز در حدود ۲۰۰ هزار تومان درنظر بگیریم، ۱۰ تا ۱۵ درصد آن نرخ بهره 
مالکانه محاسبه  می شود.« این طور که او می گوید، امتیاز سامانی که بهره برداری 
یک تن صمغ از آن پیش بینی می شود، به کسی  که در آن مرتع نوبت داشته باشد، 
فروخته می شود. آن فرد می تواند یک طایفه، خانواده یا گروه باشد و بعد  بین 
آنها تقسیم شود. آن طایفه، خانواده یا شخص به واسطه شورای محل به منابع 
طبیعی معرفی می شود و  با آنها قرارداد بسته می شود، هزینه آن به خزانه دولت 

واریز می شود و بهره برداری تحت نظارت انجام می گیرد. 

پاسخ بنه ها به برداشت سقز
در پژوهشی با عنوان »پاسخ درختان بنه به برداشت سقز« که  سال۹۵ در 
شماره چهارم نشریه پژوهش های  علوم و فناوری چوب و جنگل منتشر شده، 
آمده: در روش سنتی برداشت سقز، در پوست تنه و شاخه های  اصلی درختان 
بنه با قطر برابر سینه بیش از ۲۰سانتی متر، تعداد زیادی شیار ایجاد می شود و 
شیرابه های  تراوش شده در کاسه های گلی جمع آوری می شود. این کار، با اعمال 
تناوب ۴-۳ساله توسط روستاییان  جنگل نشین انجام می شود و در هر نوبت 
بهره برداری به طور متوسط از هر درخت، ۲8۷گرم شیره سقز  استخراج می شود. 
دفتر بهره برداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری از  سال ۶۴ برداشت سقز از 
بنه ها را  آغاز کرده و این تحقیق که در جوانرود انجام شده، نتیجه می گیرد که اگرچه 
برداشت سقز یک منبع مهم  معیشتی برای ساکنان محلی در زاگرس شمالی 
است اما روش سنتی بهره برداری از نظر اکولوژیکی و اقتصادی  ناکارآمد است. 
جعفری، کارشناس امور جنگل منابع طبیعی پاوه می گوید این صمغ هم در ایران 
فرآوری  نمی شود و از طریق عراق به ترکیه صادر می شود؛ هم با مجوز و هم به 
صورت قاچاق. »برداشت سقز اگر به  صورت اصولی باشد، صدمه ای به درخت 
نمی زند. باید به درخت زخمی زد که به الیه آوند های آب بر برسد و  شیره در 
ظرف های سفالی بریزد؛ ۱۰ زخم سطحی و اصولی کارگر است و در کنارش می توان 
کارهای پرورشی  برای درخت انجام داد. اگر اصولی باشد و توانایی را بسنجیم، 
آسیبی نمی زند. اما ممکن است بعضی بگویند  حاال که نوبت آنها شده، سود 
بیشتری بخواهند و به درخت هم رحم نکنند. ما موافق زخم زدن به درخت 
 نیستیم اما برای معیشت منطقه مجبوریم.« او معتقد است اگر امسال زودتر 
آزادسازی بهره برداری اعالم  می شد، نارضایتی کمتر بود. »در گذشته هرساله این 
واگذاری انجام می شد، سال های 8۹ تا ۹۳ هر سال و هر سال. این بهره برداری 
درخت را ضعیف می کند و خود بومیان هم می دانند. بعد از آن یک سال درمیان 

بود و  سال ۹۹ وقت بهره برداری شد.« 

میز خبر تش رویداد رئیس اداره محیط زیست شهرستان جوانرود می گوید دیگر امیدی به مهار آ
»بوزین و مرخیل« نیست

تش زاگرس مرگ سه داوطلب دیگر در آ

مختار خندانی، عضو انجمن ژیوای پاوه  
یک روز قبل از مرگ در این گزارش درباره 
 آتش سوزی های منطقه با »شهروند«
 صحبت کرده است
  

تش بزنند. سقزگیری از بنه     خندانی، فعال محیط زیست: اختالفات میان عشایر باعث شده آنجا را آ
 از  زمان قدیم میان مردم بومی رسم بود اما امروز استفاده از درختان، تجاری شده است

اقبال جعفری، کارشناس 
ارشد امور جنگل منابع 
طبیعی شهرستان پاوه 

هم معتقد است اگر 
بهره برداری از بنه  آزاد باشد، 

مردم احساس مسئولیت 
بیشتری به طبیعت دارند. 
او البته می گوید، نمی توان 

تش سوزی  درباره دلیل  آ
ع  مطمئن بود اما وقو

تش سوزی به دلیل این  آ
اختالفات را رد نمی کند: 
»گاهی خطاهای انسانی 

 غیرعمد و گاهی مناقشاتی 
درباره بهره برداری از درختان 

تش سوزی منابع  به آ
طبیعی منجر می شود.«


