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رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس:

مدیرعامل بنیاد چهارم خرداد:

پاسخهایسازمانمحیطزیستدربارهتولههای«ایران»قانعکنندهنبود

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس
شورای اسالمی با اشاره به جلسه روز گذشته
فراکسیون محیط زیست و کمیسیون اصل
 ۹۰که با موضوع بررسی علت مــرگ توله
یوزپلنگهای «ای ــران» برگزار شــد ،گفت:
پاسخهای مطرح شده از سوی محیط زیست
قانع کننده نبود.
سمیه رفیعی در گفتوگو با ایسنا با اشاره
به جلسه روز شنبه فراکسیون محیط زیست

و کمیسیون اصل  ۹۰که به منظور بررسی
مرگ توله یوزپلنگهای «ایــران» با حضور
مسئوالن مرتبط برگزار شد ،اظهار کرد:
دیروز جلسهای  2.5ساعته در این خصوص
بــرگــزار شــد و بــه طــور مفصل بــه موضوع
رسیدگی کردیم.
وی افزود :در این جلسه سواالت مشخصی
از مسئوالن مربوط پرسیده شد اما از نظر ما
جوا بها قانع کننده نبود و نمیتوانستیم

به راحتی مسائل مطرح شده از سوی محیط
زیست را بپذیریم.
ما از سه متخصص دام پزشک برای حضور در
جلسه دیروز دعوت کرده بودیم و هر آن چه
در جلسه ارائه میشد با نظرات آنها محک
میزدیم.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با
بیان این که «در این جلسه یک متخصص
اکولوژی (بوم شناسی) نیز حضور داشت،
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خاطرنشان کرد :برایند نظرهای تخصصی
نشان م ـیداد که پاسخهای مطرح شده از
سوی محیط زیست قانع کننده نبود؛ ضمن
این که از دام پزشکی کل کشور برای حضور
در جلسه نیز دعوت شده بود و نماینده این
سازمان در پاسخ به این پرسش صریح که
در زمان وضع حمل ایران کجا بودید ،پاسخ
خیلی جالبی دادند و گفتند که کسی از ما
درخواست نکرده بود که در آن موضوع خاص
در محل مربوط حضور داشته
باشیم؛ به نظر من همین یک
مــورد کلی ماجرا به همراه
دارد.

«ایــــران» یوزپلنگی آسیایی اســت کــه در
یــازدهــم اردیبهشت در مــرکــز تکثیر یوز
آسیایی ایران سه توله نر به دنیا آورده بود.
کمتر از دو هفته بعد از وضع حمل یوزپلنگ
ایــران ،دو توله از سه توله یوزپلنگ متولد
شده ،تلف شدند؛ علت مرگ توله نخست
مشکالت ریــوی و علت مــرگ دومین توله
استفاده از شیر بی کیفیت اعالم شده است.
مــرگ دو توله یوزپلنگ و در خطر بــودن
جــان سومین توله «ایـــران» موجب ایجاد
نگرانیهایی در میان دوستداران محیط
زیست و همچنین برخی نهادهای پیگیر
حقوق حیوانات شده است.

مراسمگستردهروزملی
مقاومتوپایداریدر 5شهر
مدیرعامل بنیاد چهارم خرداد گفت :برای روز ملی مقاومت و
پایداری در پنج شهر برنامه گستردهای داریم و با حضور بیش
از دو هزار نفر و سخنرانی وزیر محترم گردشگری مراسم برگزار
میشود .نشست خبری مدیرعامل بنیاد چهارم خرداد ،صبح
روز یک شنبه اول خرداد برگزار شد .سردار غالمحسین کلولی
دزفولی ،مدیرعامل بنیاد چهارم خرداد در این نشست گفت :به
رغم خرابی ها ،جنگ برکاتی نیز برای کشور داشت .وی یکی از
زیباترین جلوههای دفاع مقدس را ایستادگی مردم بیان کرد و
افزود :دشمن از ایجاد جنگ در شهرها دو هدف عمده داشت،
یکی شکست اراده مردم که بعد از آن بتواند فشار سیاسی به
حاکمان بیاورد و دوم ،دستیابی به اهدافش در شهرهایی که
ویژگیهای راهبردی داشته و در گلوگاهها قرار داشتند.

