محیط زیست و گردشگری
اخبار
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست:

اشتباهاتمهندسيدرسدگتوند
عامل شوري آب خوزستان است

رئيس سازمان حفاظت محيطزيست با اشاره به مشكالت
كمآبي در استان خوزستان گفت :اشتباهات مهندسي در ساخت
سـد گتوند ،عامـل شوري آب خوزسـتان شده اسـت .به گزارش
«سبزینه» بهنقل از ايسنا ،درپي دعوت دانشجويان انجمن اسالمي
دانشگاه اميركبير براي حضور در خوزستان و پيگيري معضالت
زيستمحيطي ،نشستي با حضور اين دانشجويان و رئيس سازمان
حفاظت محيطزيست برگزار شد .عيسي كالنتري در اين نشست
با اشاره به مشكالت زيستمحيطي استان خوزستان گفت :با روال
طبيعي هرجاي ايران ممكن بود خشك شود؛ ولي خوزستان آخرين
نقطه بود .حتي ممكن است گيالن و مازندران خشك شود ،ولي
براي خوزستان اين اتفاق نميافتاد؛ اما مشكلي كه در خوزستان
داريم مديريت آب و فقدان تشخيص اولويتهاست .منابع آب را
در آن منطقه از دست داديم يا از نظر كيفي آلوده کرديم .معاون
رئيسجمهور افزود :توزيع آب در خوزستان با مشكل روبهرو است.
در شمال اين استان مردم راحت ميتوانند آب مصرف كنند؛ ولي در
جنوب ،زهاب نصيب مردم ميشود .اتفاق بدي كه افتاد ،آبگيري سد
گتوند بود .اين پروژه در زمان مرحوم آقاي هاشمي كلنگ زده شد.
در آن زمان هيچ اشكالي در اجراي آن نبود؛ اما در زمان دولت نهم
محل سد تغيير كرد .وي افزود :اين كار باعث شد كه گنبدهاي نمكي
به درون آب راه پيدا كنند .گفتند پوشش ُرسي ميدهيم و نمك را از
بستر جدا ميكنيم؛ ولي با نخستين آبگيري ،پوشش از بين رفت و
آب شيرين كارون ،شور شد .ما بخش اعظم آب خوزستان را با يك
اشتباه مهندسي محرز شور كرديم .رئيس سازمان حفاظت محيط
زيست در ادامه گفت :مشكالت آب خوزستان به دو بخش تقسيم
ميشود ،مسائل مهندسي و توزيع آب .حتي وجود بخشي از گردوغبار
نيز بهدليل مديريت اشتباه در موضوع آب است .سيالب در خوزستان،
سالي دو تا سهبار ،منطق ه جنوب اهواز را زير آب ميبرد و باعث ميشد
كه خاك لميزرع خوزستان سبز شود و جلوي انتشار گرد وغبار گرفته
شود .كالنتري درباره موضوع گردوغبار اظهاركرد :پيش از انقالب در
مناطقي كه گردوغبار از آن بلند ميشد ،مالچ نفتي ميريختند و تا
حدي خاك را تثبيت كرده بود؛ اما در زمان جنگ تحميلي از بين
رفت .بعد هم سازمان محيط زيست وقت گفت كه اين كار از نظر
زيستمحيطي اشكال دارد .بدينترتيب راهي كه بين بد و بدتر بود،
متوقف شد .گردوغبار داخلي در زمستان و ريزگردهاي خارجي در
فصول بهار و تابستان برميخيزند .وي ادامه داد :يكي ديگر از مشكالت
خوزستان آلودگيهاي نفتي است .ما پس از گذشت  ۱۱۰سال ،هنوز
فلرهاي گازي را در خوزستان ميسوزانيم؛ درحاليكه خارجيها
آمادهاند تا نصف پول گاز را بگيرند و اينها را تبديل به ميعانات گازي
كنند .پس از اين سالهاي طوالني هنوز نتوانستند فلرها را مهار
كنند .رئيس سازمان حفاظت محيطزيست گفت :نميتوانيم بگوييم
سدسازي ،خوب يا بد است .در اطراف تهران ،پنج سد داريم كه آب
شرب تهران را تأمين ميكنند .پس در اينجا سدسازي براي ما خوب
بوده است .البته بايد گفت بهترين جا براي ذخيره آب ،زير زمين است
نه روي آن .درباره خوزستان بردن آب به زير زمين سخت بود ،چون
خاك اين استان نفوذناپذير است .بيشتر سدهايي كه در خوزستان
احداث شده براي تأمين برق بوده است .يكي از مشكالت حال حاضر
صنعت برق همين كم آبي سدهاست .وي در پايان گفت :سدسازي
بخشي از توسعه پايدار است .ما در توسعه پايدار بايد چهار نكته را در
نظر داشته باشيم .فعاليت ما توجيه اقتصادي داشته باشد ،زمينهساز
بر هم خوردن نظم اجتماعي نباشد و مسائل اجتماعي ايجاد نكند،
محيط زيست را تخريب نكند و حق و حقوق نسلهاي بعدي را از بين
نبرد .متأسفانه در اين سالها اهداف كوتاهمدت ما بر اهداف بلندمدت
غالب بوده است .توليد غذا خوب است؛ ولي بايد رعايت پايداري آب
نيز شود .سدسازي بخش كمتري از مصيبت آب است؛ ولي مصيبت
اصلي ما مصرف آن است .مشكالت سازهاي و كوتاهمدت ما را از اهداف
بلندمدت جدا كرده است.
رئيس كميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران عنوان كرد

چارهانديشيبرايهواكشهايفلزي
مرتفع محوطه برج آزادي

رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران گفت:
در فرآيند ساماندهي برج آزادي ،هواكشهاي فلزي و مرتفع
در محوطه ايجاد شده كه هماهنگي با اين برج تاريخي ندارد.
به گزارش «سبزينه» به نقل از مهر ،محمد ساالري با اشاره به
بازديدي كه از برج آزادي داشته است ،گفت :در اين بازديد فضاهاي
زيرسطحي و محوطه برج مورد بررسي قرار گرفت ،اقداماتي در
محوطهسازي برج انجام شده كه به اتمام رسيده است و همچنين
فضاهاي زيرسطحي كه بعضاً از آنها آب چكه ميكرد تا حد زيادي
برطرف شده؛ اما بخشهايي نيز باقي مانده كه نياز به ترميم و
بازسازي دارد كه اين روند بايد با نظر سازمان ميراث و شهرداري
باشد .رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران
افزود :يكي از اشكاالتي كه در فرآيند محوطهسازي آنجا مشاهده
شد ،ايجاد هواكشهاي فلزي مرتفعي بود كه تناسبي با برج آزادي
به عنوان يكي از نمادها و عناصر هويت بخش شهر تهران نداشت.
در محوطه پيراموني برج آزادي و فضاي سبز آن ،مناسبتهاي
ملي گستردهاي شكل ميگيرد و همه مردم از سراسر ايران و جهان
در اين محوطه در اين سالگردهاي ملي گردهم ميآيند؛ اما ما
شاهد ايجاد هواكشهايي با تركيب نامناسب در اين فضا بوديم
كه ارتفاع قابل توجهي نيز از سطح چمن داشته است .ساالري با
بيان اينكه مسئوالن برج نيز اذعان داشتهاند مجموعه هواكشها
بدون در نظر گرفتن سيما و منظر كلي برج است و بايد مورد
بازبيني و تغيير قرار گيرد ،اظهار داشت :برج آزادي به عنوان يكي
از مراكز جاذب توريست نياز دارد محوطه و فضاي پيراموني آن،
آرامسازي شود و مجموعه اقداماتي در حوزههاي مختلف عمراني
و حمل و نقل ترافيك براي آرامسازي اين منطقه انجام شود .در
حال حاضر اطراف برج بهدليل وجود بزرگراهها ،خودروها با سرعت
بااليي تردد ميكنند و امكان حضور شهروندان به سهولت در
محوطه پيراموني فراهم نيست .وي خاطرنشان كرد :دو ترمينال
اتوبوس درون و برونشهري در اطراف برج وجود دارد كه جاذب
خودروهاي شخصي است و نياز به تصميمگيري مجدد درباره آنها
الزامي است .رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر
تهران درباره اينكه معاون حمل و نقل و ترافيك شهر تهران معتقد
است پايانهها بايد در شهر باقي بمانند و انتقال پايانه غرب كه
بخشي از پروژه آرامسازي برج آزادي بود ،بههمين دليل متوقف
مانده است ،تصريح كرد :همه نظريه پردازان شهري قبول دارند
محدوده برج آزادي به عنوان يكي از عناصر پرسفر و جاذب سفر
بايد آرامسازي شود .نگاهي كه معاون حمل و نقل درباره وجود
پايانهها در درون شهر يا حتي ايستگاههاي راه آهن در دل شهرها
دارند نگاهي ترافيكي است؛ در حالي كه در پروژه آرامسازي برج
آزادي ما نگاهي ميراثي ،شهرسازي و ترافيكي داريم .اين منطقه
بايد به نفع شهروندان آرامسازي و ساماندهي شود.
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مهمترین زيستبومهای کشور حال و روز خوبی ندارند و مرگ در كمين آنهاست

روزگار تیرهوتار تاالبهاي ايران

سبزینه سيداميرحسينعظيمي

زنگ خطر از بين رفتن تاالبهاي ايران
بهعنوان مهمترين زيستبومها از چندي
پيش نواخته و گامهاي حفاظتي از اين
منابع غني زيستمحيطي آغاز شد .با وجود
اين هنوز برخي تاالبهاي كشور حال و
روز خوبي ندارند و مرگ در كمين آنها
است ،وضعيتي كه تشديد تنشهاي آبي
را درپي دارد .هشدار مسئوالن سازمان
حفاظت محيطزيست حكايت از اين دارد
كه حال تاالبهاي ايران خوب نيست.
همين چندي پيش بود كه عيسي كالنتري،
رئيس سازمان حفاظت محيطزيست ،از
وضعيت نامناسب تاالبهاي كشور خبر
داد .اين اظهارات در حالي بيان ميشود كه
احياي تاالب و درياچههاي ايران يكي از
دغدغههاي زيستمحيطي مسئوالن دولت
به شمار ميرود .اما از آنجا كه بحرانهاي
زيستمحيطي يكشبه به وجود نميآيند،
برطرفسازي آنها نيز در كوتاهمدت امكان
پذير نخواهد بود .وضعيت بحراني تاالبهاي
ايران نيز نتيجه چند دهه بيتوجهي به
حقابههاي زيستمحيطي ،تغيير اقليم و
بهرهبرداري بيرويه براي مصارف گوناگون
است .قرار گرفتن محيطزيست در ليست
ِ
اولويت اقدامات و برنامهريزيهاي
نخست
دولت يازدهم و دوازدهم ،حساسيتهاي
عمومي نسبت به مسائل زيستمحيطي را
در جامعه افزايش داد .از اين رو كليد احياي
تاالب و درياچههاي ايران از دور نخست
دولت تدبير زده شد .اگرچه اقدامات اجرايي
در اين راستا ،برخي تاالب و درياچههاي
ايران را از مرگ حتمي نجات داد؛ اما هنوز
شمار زيادي از تاالبها در وضعيت قرمز يا
همان ليست مونترو قرار دارند .ابوالفضل
آبشت ،مدير ملي طرح حفاظت از تاالبهاي
ايران ضمن تشريح وضعيت تاالبهاي
كشور به بررسي داليل بحراني شدن اين
زيستبومها پرداخت.
تاالبها
منابعی غني اما رو به مرگ هستند
قرار گرفتن سرزمين ايران روي كمربند
خشك و نيمهخشك جهان اين سرزمين را
در معرض ابتال به بحرانهاي زيستمحيطي
چون خشكسالي ،بيابانزايي و بيآبي قرار
داده است .موقعيت جغرافيايي ويژه ایران
اقليمهاي متنوعي را دربر دارد .از دريا و كوير
گرفته تا دشت ،تاالب و جنگلهاي انبوه که
كشور ما را به سرزمين چهار فصلي تبديل
آن واحد ميتوان همه
كرده است كه در ِ
فصلها را در مناطق يافت .در اين ميان اما
تاالب و درياچهها اصليترين و مهمترين
زيستبومهاي محيطزيست بهشمار ميروند
كه چند سالي است با بحران خشكسالي
توپنجه نرم ميكنند .چنين اهميتي
دس 
از منافع متعدد تاالبها براي ساكنان
مناطق ناشي ميشود .تأمين غذا و آب،
پاكسازي و تلطيف هوا ،جذب آاليندهها،
كنترل سيالب و خشكسالي ،ذخيره كربن،
تعديل خرده اقليمها ،مصارف شيالت ،رونق
گردشگري ،حفظ فرهنگهاي بومي و حفظ
گونههاي زيستي گياهي و جانوري گوشهاي
از كاركردهاي اين زيستبومهاي مهم
بهشمار ميرود .تاالبها همچنين در ثبات
سطح آبهاي زيرزميني ،تأمين منابع آبي

تاالبهاي پاييندست ،جلوگيري از نفوذ
آبهاي شور ،كنترل بادهاي سخت و نمكي
و رسوبزدايي از آبها نقش پررنگي دارند كه
بهطور حتم اخالل در چرخه زيستي تاالبها
هر يك از اين كاركردها را به مخاطره انداخته
و محيطزيست اطراف را دچار بحران ميسازد.
درياچه پريشان ،درياچه اروميه ،تاالبهاي
كميجان ،انزلي ،شادگان ،هامون ،شورگل و
اميركاليه نمونههايي از تاالبهاي پراهميت
كشور هستند كه برخي در سال اخير از
مرگ نجات يافتند؛ اما شماري نيز در شرايط
نامناسبي بهسر ميبرند .در حال حاضر شش
تاالب ايران در ليست مونترو قرار دارند و در
وضعيت قرمز به سر ميبرند .تاالبهاي انزلي،
هامون ،نيريز و كمجان ،شورگل ،يادگارلو و
درگه سنگي جزو اين تاالبها هستند .البته
براساس گزارشها تاالب انزلي در صف
خروج از اين ليست دارد .در اينباره آبشت
در بيان علل وضعيت نامناسب تاالبها گفت:
انتظارات ما در فصل بارش آنگونه كه بايد
محقق نشد و تغذيه منابع آبي ناشي از بارشها
صورت نگرفت .با وجود اينكه در ماههاي
اخير بارندگي داشتيم؛ اما كاستيها جبران
نشد .در حال حاضر در وضعيت خشكسالي
قرار گرفتهايم كه ادامهدار نيز است .اين در
شرايطي است كه افزايش جمعيت ،رفاه
اجتماعي ،توسعه اقتصادي و زيرساختها
نيز موجب بهرهبرداري بيش از حد از منابع
آبي شده است .تقاضا براي آب روزبهروز در
حال افزايش است .مدير ملي طرح حفاظت از
تاالبهاي ايران توسعه ناپايدار را عامل عمده
به مخاطره افتادن تاالبها و درياچههاي
ايران عنوان كرد و گفت :توسعه ناپايدار
بيشترين بار را روي دوش منابع طبيعي
انداخته است؛ درحاليكه در ساير كشورهاي
توسعهيافته و پيشرفته بار توسعه اقتصادي بر
بخشهايي چون خدمات و فناوري گذاشته
ميشود .براساس استانداردهاي جهاني
براي توسعه در بخشهاي گوناگون تنها
ميتوانيم  40درصد از منابع آب تجديدپذير
استفاده كنيم؛ درحاليكه رقم كنوني براي
كشور ما اكنون بيش از اين ميزان است،
به عبارت بهتر در حال حاضر بيش از آنچه
داريم در حال استفادهايم ،به همين دليل

اصطالح ورشكستگي آب را به كار ميبريم.
آبشت ميگويد :اگر دست روي دست بگذاريم،
زيستبومهاي بسياري را از دست ميدهيم
كه منابع تغذيه بسياري از افراد ،گياهان و
حيوانات هستند .به گفته وي ،طبيعت ايران
به سوي تخريب و سمتوسوي بدي در حال
پيش روي است ،زيرا توسعه ناپايدار را در پيش
گرفتهايم .اين مسئول سازمان حفاظت محيط
زيست در ادامه به پيامدهاي از بين رفتن
تاالبها اشاره و عنوان كرد :تاالبها كه از
بين بروند انواع بيماريهاي پوستي و تنفسي
به سراغ ساكنان بومي و حتي نقاط ديگر
خواهد آمد .معيشت اقتصادي جوامع محلي
به مخاطره افتاده و مردم ديگر منبعي براي
كسب درآمد نخواهد داشت؛ چراكه تاالبها
اصليترين منابع درآمدزايي مردم محلي در
مناطق بهشمار ميروند .خشكي تاالبها
خسارتهاي جبرانناپذير ديگري را به جامعه
وارد ميسازد كه تنها داراي بعد زيستمحيطي
نيست .تاالب كه خشك شود ،ساكنان اطراف
آن كوچ را پيشه ميكنند و به شهرهاي بزرگ
و پرآب مهاجرت ميكنند ،صنعت كشاورزي و
شيالت در اين مناطق به گوشهاي رفته و ديگر
كشاورزي امكانپذير نخواهد بود .تاالب كه
نباشد فرهنگ بومي منطقه همراه با ساكنان
آن كوچ خواهد كرد و در دل فرهنگهاي
ديگر نابود ميشود ،ريزگردها از بستر خشك
تاالب به هوا برخاسته و در ريه نه تنها ساكنان
محلي بلكه مناطق دوردست نشين جا خوش
ميكنند .تاالب كه نباشد ،زندگي نيست،
حيات معنا ندارد و سرزمين خشك بر جاي
مانده ديگر پذيراي هيچ انسان و گياه و
حيواني نخواهد بود.
نقش برجسته جوامع محلي
در احياي تاالبها
آبشت الگوبرداري از مديريت كشورهاي
خارجي را در كنترل بحرانهاي
زيستمحيطي نظير آنچه در درياچه اروميه
رخ داد ،راهكار مناسبي براي نجات تاالبها
عنوان كرد و گفت :افزايش سطح آب درياچه
اروميه و تغييرات عمده در شرايط اين درياچه
نشان ميدهد كه گامهاي موثري در احياي
اين درياچه برداشته شده است؛ اگرچه براي

نجات كامل درياچه نيازمند زمان طوالني
هستيم ،اما همكاري كشور ژاپن در اين
زمينه در كنار مشاركت مردم در روستاهاي
اطراف كمك بزرگي به احياي اين زيستبوم
مهم در منطقه داشت .در زمينه احياي
تاالبها نيز نخستين نگاهها بهسمت بوميان
ساكن و جوامع محلي است .مدير ملي طرح
حفاظت از تاالبهاي ايران در ادامه با اشاره
به نگاه رويكرد غالب سازمان محيطزيست
بر زيستبومها گفت :خوشبختانه در حال
حاضر رويكرد اكوسيستمي یعني بهرهبرداري
خردمندانه از محيطزيست در ميان مسئوالن
سازمان حفاظت محيطزيست جاري است.
اين نگاه امكان بهرهبرداري از منابع طبيعي
را به شرط حفاظت به انسان ميدهد.
آبشت با اشاره به برنامه و اقدامات دفتر حفاظت
از تاالبها عنوان كرد :در تالش براي مديريت
زيستبومي  18تاالب مهم كشور هستيم .ما
بهدنبال گسترش اين نگاه هستيم كه تمام
ذينفعان براي حفظ و احياي محيطزيست
مشاركت داشته باشند .كميتههاي محلي
نقش پررنگي در حفاظت و احياي تاالبها
ايفا ميكنند .در حفظ و نگهداري اين
زيستبومهاي مهم ،عملكردهاي جزيرهاي
نتيجهاي دربرنخواهد داشت؛ بلكه همكاري
و همياري سازمان و ارگانهاي مختلف
در كنار كمك جوامع محلي اصليترين
راه حفظ تاالبها و درياچهها است.
قرار گرفتن تاالبها در شرايط هشدار،
عملكرد زيستمحيطي و غني تاالبها را به
مخاطره انداخته است .تاالبها سرمايههاي
بينظيري هستند كه در صورت از بين
رفتن گزينههاي جايگزيني براي آنها وجود
نخواهد شد .احياي هر يك از اين تاالبها و
بازگشت به شرايط يك يا دو دهه قبل آنها
نيازمند بيش از دو يا سه دهه زمان است .با
وجود همه تالشها به نظر ميرسد ،گامهاي
موثر برداشته شده در اين زمينه كافي نبوده؛
چراكه هشدارها درباره وضعيت تاالبها
هنوز ادامه دارد .تنشهاي آبي در مناطقي
كه تا پيش از اين از جريان تاالبها تغذيه
ميكردند ،گواهي بر اين ادعا است .اين
تنشها در مناطق مركزي كشور بيشتر
بوده است.

دود آتش كاه و كلش در چشم محيطزيست

كشاورزان مازني همه ساله با برداشت گندم
و برنج ،براي آماده كردن سريع زمين و
كشت دوم ،كاه و كلش آن را آتش ميزنند،
بدون آنكه از ضررهاي اين كار براي محيط
زيست اطالع كافي داشته باشند .به گزارش
«سبزینه» به نقل از ايرنا ،اين درحالي
است كه براساس گزارش محيطزيست
مازندران ،آتشسوزي كاه و كلش عالوهبر
آلودگي محيط بهدليل سوختن سموم و
مواد شيميايي كشاورزي موجود در آن
ميتواند براي مردم مرگبار باشد .جدا از
آن دود ناشي از آتش زدن نفس كشيدن
را براي مردم عادي سخت كرده و هفتهها
بوي نامطبوع در فضاي منطقه استشمام
ميشود .به گفته كارشناسان فرسايش خاك،
كاهش قوت زمين (حاصلخيزي زمين)،
پوشيده شدن روزنه خاك براي نفوذ آب
و از بين رفتن حشرات خاكساز از ديگر
مضرات مهم اقتصادي ناشي از آتشسوزي
كاه و كلش است كه تاكنون جدي گرفته
نشده است .عالوهبر اين كمك به گرم شدن
بيشتر هوا و تأثير بر شرايط اقليمي بهويژه
كاهش بارندگيها از زمره ديگر مضرات اين
آتشسوزي است كه شايد چندين سال بعد
دودش به چشم كشاورزان برود.
كشت دوم عامل آتش زدن كاه و كلش
مرسوم شدن كشت دوم بهعنوان يكي از
فعاليتهاي اقتصادي سودآور براي كشاورزان
كه عالوهبر تغيير در زندگي سنتي كشاورزان،
از بين بردن دامداري سنتي را نيز بهدنبال
داشت ،كشاورزان را به وسوسه انداخت تا
با رها كردن دامداري بهجاي جمع كردن

دماي هوا را از مضرات ديگر آتشسوزي كاه
و كلش در مزارع دانست كه ميتواند باعث
از بين رفتن ابرهاي بارور و كاهش بارندگي
شود .ابراهيمي معتقد است كه كشاورزان
مازني با هيچ يك از مضرات آتشسوزي كاه
و كلش شناخت درست حسابي ندارند و با
اين فرآيند اين كار منفي در سالهاي اخير
نيز تداوم يافت.

طافتفرسا كاه و كلش ،آتش زدن اين سرمايه
را بهعنوان كار دم دستي انتخاب كنند.
عالوهبر آن پايين بودن ارزش اقتصادي كاه
و كلش و هزينهبر بودن خروجش از مزارع
از ديگر عواملي است كه حفاظت از محيط
زيست و سالمت شهروندان را قرباني خود
ميكند .مديركل جهادكشاورزي مازندران
در اينباره گفت :آتش كشيدن كاه و كلش
در مزارع كشاورزي اين خطه شمال كشور
باعث از بين رفتن بافت و حشرات سازنده
خاك ميشود .عزيزاهلل شهيديفر افزود :اين
درحالي است كه وجود كاه و كلش در زمين
و قرارگيري آن در طبقه زيرين خاك زمان
ماندگاري رطوبت كه حاصلخيزي خاك را
نيز بهدنبال خواهد داشت .وي اضافه كرد:
در سالهاي اخير با فرهنگسازي نسبت به
مضرات آتش زدن كاه و كلش ،اين كار تا
حد زيادي در مزارع كشاورزي اين استان كم

شد؛ ولي همچنان خيل زيادي از كشاورزان
اين كار برايشان به عادت تبديل شده است.
مديركل محيط زيست مازندران كشت دوم
برنج را علت اصلي روي آوري كشاورزان به
آتش زدن كاه و كلش در مزارع ميداند.
حسينعلي ابراهيميكارنامي گفت :دود ناشي
از آتش زدن كاه و كلش بهعلت داشتن مواد
شيميايي ناشي از سموم كشاورزي ميتواند
خطرات جاني براي شهروندان در كنار آلودگي
زيستمحيطي بهدنبال داشته باشد .وي افزود:
هم ه ساله در آستانه برداشت غالت و برنج در
مازندران آتش زدن كاه و كلش و آلودگي
زيستمحيطي ناشي از ان معضل اصلي
محيط زيست و شهروندان است كه تاكنون
برخورد جدي با اين معضل انجام نشد.
گرم شدن دماي هوا
مديركل محيطزيست مازندران گرم شدن

 شدت بخشيدن به برخورد قانوني
مديركل محيطزيست مازندران گفت:
براساس ماده  667قانون مجازات اسالمي
آتش زدن كاه و كلش و آلودگي محيط
زيست جرم محسوب ميشود و با شكايت
متوليان دستگاه قضا با متخلفان برخورد
ميشود .ابراهيميكارنامي معتقد است
كه بخش زيادي از كشاورزان مازني با
مضرات ناشي از آتش زدن كاه و كلش بر
اراضي كشاورزي و شهروندان اطالعاتي
ندارند و با آگاهسازي ميتوان بخش
زيادي از اين فعاليتها را كاهش داد.
وي اضافه كرد :دهياران بهعنوان متولي
روستاها بايد اطالعرساني دقيقي نسبت
به مضرات اين آتشسوزي و برخوردهاي
قانوني به كشاورزان داشته باشند .در
مازندران  460هزار هكتار از اراضي
زيركشت محصوالت كشاورزي قرار دارد
و ساالنه از اين مزارع حدود ششميليون
تن محصول برداشت ميشود .حدود 20
درصد از اشتغال در مازندران در اختيار
بخش كشاورزي است و حدود 300
هزار نفر بهرهبردار اين اراضي كشاورزي
محسوب ميشوند.
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ناتواني در اعمال قانون
محيطزيست را به خطر انداخته است

دبير شبكه انجمنهاي زيستمحيطي استان كرمان گفت :موضوع
مهم اين حوزه ناتواني و ضعف در اعمال قانون است كه سازمان
محيطزيست بايد از توان اجرايي خود براي كوتاه كردن دست
سوءاستفادهكنندگان بهره ببرد .به گزارش «سبزینه» بهنقل از
ایرنا ،بابك رمضاني افزود :براي اغلب مسائل محيطزيست راهحل
قانوني و راهكار پيشبيني شده و بهمنظور صيانت از شاخصهاي
اين حوزه در شرايط فعلي نياز به وضع قانون جديد نداريم .وي با
اشاره به فعاليت معدني گسترده در استان كرمان كه برخي از آنها
مشكالت زيستمحيطي ايجاد كرده ،افزود :همانگونه كه در قانون
ديده شده است هر گونه مجوز فعاليت معدني بايد با تأييد سازمان
حفاظت محيط زيست باشد كه در مواردي اين مسأله بهدرستي
رعايت نميشود .اين فعال محيطزيست ادامه داد :بهطور مثال
منطقه معدني بحر آسمان در جنوب كرمان جزو مناطق حفاظت
شده محيط زيست و بر روي سفرههاي زيرزميني آب منطقه قرار
گرفته است و نبايد با فعاليتهاي معدني خارج از ضوابط اين
ناحيه نيز به سرنوشت ديگر نقاط آسيب ديده استان دچار شود.
وي اظهار داشت :تجمعها و مقاومتهاي مردمي در برابر تخلفات
زيستمحيطي با قوت پيگيري ميشود و انتظار داريم دستگاههاي
اجرايي در اين حوزه از ما حمايت جديتري داشته باشند .رمضاني
گفت :گزارشهاي مردمي بهطور مستمر به سازمان حفاظت
محيط زيست ميرسد و بايد سازكاري طراحي شود تا مشكالت در
كمترين زمان ممكن رسيدگي شود .وي با اشاره به فعاليت گسترده
سمنهاي محيطزيست در نقاط مختلف كشور ازجمله كرمان
اضافه كرد :اين تشكلها بدنه مردمي سازمان حفاظت محيطزيست
هستند كه خالصانه فعاليت ميكنند؛ اما با مشكالت مالي
مواجهند كه بايد براي تأمين درآمد آنها راهكاري انديشيده شود.
هماكنون  25سازمان مردم نهاد زيستمحيطي در حوزههاي
مختلفي ازجمله پاكسازي مناطق گردشگري و تفريحي ،قرق
اختصاصي ،آموزش در مدارس و روستاها و حفاظت از مناطق تحت
مديريت اداره كل حفاظت محيط زيست استان كرمان مشغول
فعاليت هستند .مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت
محيطزيست شامل پاركهاي ملي ،اثر طبيعي ملي ،پناهگاه
حياتوحش و مناطق حفاظت شده در مجموع دوميليون و 405
هزار و  257هكتار كه  13/1درصد از وسعت استان كرمان را
شامل ميشود.

حیات وحش
پیام محبي مطرح كرد

حيواناتمعلولوسالمقربانيانفرآيند
تشريحدردانشكدههايدامپزشكي

رئيس انجمن دامپزشكي كشور گفت :دانشكدههاي دامپزشكي براي
تشريح از بدن حيوانات سالم و معلول استفاده ميكنند .به گزارش
«سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،پيام محبي ،رئيس انجمن
دامپزشكي كشور ،در رابطه با تشريح حيوانات زنده در دانشكدههاي
دامپزشكي كشور و همچنين اليحه حمايت از حيوانات اظهار كرد:
تشريح حيوانات زنده در دانشكدههاي دامپزشكي كشور را تأييد يا
تكذيب نميكنم؛ اما دانشكدههاي دامپزشكي بايد روي بدن موجودات
مرده كار تشريح را انجام دهند تا اطالعات الزم را درباره بدن موجودات
زنده كسب كنند .وي با بيان اينكه بسياري از دانشكدههاي دامپزشكي
جهان ،حيوانات را براي تشريح در شرايط فيكس قرار ميدهند ،گفت :در
دانشكدههاي دامپزشكي سراسر دنيا ،حيوانات را در شرايط بيدردي يا
فيكسيشن ميكشند و آنها را ثابت ميكنند تا دانشجويان بتوانند روي
آنها عمليات تشريح را انجام دهند .محبي در ادامه افزود :دانشجويان
دانشكدهدامپزشكيماننددانشجويانپزشكيبايدبررويجسدحيوانات
كار كنند ،اين در صورتي است كه دانشجويان پزشكي تشريح جسد انسان
را در شرايط بيدردي خارجي انجام ميدهند؛ اما دانشجويان دامپزشكي
تشريح جسد را در شرايط بيدردي داخلي انجام ميدهند كه اين در
تمام دانشكدههاي جهان اتفاق ميافتد .وي با اشاره به اينكه وظيفه
تمام دانشكدههاي دامپزشكي تأمين بهداشت دام و انسان است ،گفت:
دانشجويان دامپزشكي بايد به بدن دامها شناخت داشته باشند و بايد كار
تشريح انجام شود؛ چراكه راه ديگري براي شناخت بدن حيوانات در دنيا
وجود ندارد .رئيس انجمن دامپزشكي كشور با اشاره به اينكه در بسياري
از دانشكدهها از حيوانات معلول براي تشريح استفاده ميشود ،تصريح
كرد :بسياري از دانشكدهها به علت نداشتن درمانگاه كار تشريح را بر
روي حيوانات سالم هم انجام ميدهند .وي افزود :در كشور بر عملكرد
دانشكدههاي دامپزشكي و آزمايشگاههاي آنها در بخش باليني هيچ
نظارتي نميشود .محبي با بيان اينكه طي سالهاي گذشته اليحه
حمايت از حيوانات مورد بيتوجهي مجلسيها قرار گرفته است ،گفت:
قانونگذاران كشور هيچ دغدغهاي براي حمايت از حقوق حيوانات ندارند
و هنوز اليحه حمايت از حيوانات در مجلس به تصويب نرسيده است.
وي در پايان با بيان اينكه از اليحه حمايت از حيوانات حمايت ميكنم،
تصريح كرد :اليحه حمايت از حيوانات ،يك اليحه تكبعدي است و بايد
بيشتر بررسي شود و زودتر به تصويب برسد.
براي نخستينبار

گونه جديد درنا در كشور ثبت شد

رئيس اداره حياتوحش محيطزيست آذربايجانغربي از مشاهده و
ثبت گونه جديد درنا بهنام درناي آناتولي براي نخستينبار در كشور و
در منطقه چالدران خبر داد .به گزارش «سبزینه» بهنقل از مهر ،اميد
يوسفي با بيان اينكه اين پرنده ناياب كه در دنيا در معرض انقراض
است براي نخستينبار در كشور و در منطقه چالدران مشاهده شد،
افزود :امسال اين پرنده در تاالب پيراحمد ناتور شهرستان چالدران در
استان آذربايجان غربي مشاهده شد .وي با بيان اينكه بهندرت جمعيت
از پرنده نادر در دنيا به  ۳۰۰بال ميرسد ،اظهار داشت :هفته جاري
پنج بال از اين پرنده در منطقه چالدران براي نخستينبار مشاهده و
به اسم كشور ثبت شد .يوسفي با بيان اينكه درناي آناتولي هماكنون
در دنيا تنها در تركيه ،گرجستان ،ارمنستان و بخشي از شمالغرب
ايران موجود است ،گفت :بهدليل زيست اين پرنده در اين كشورها
اسم آن را درناي آناتولي نامگذاري كردهاند .رئيس اداره حياتوحش
محيطزيست آذربايجانغربي گفت :با مشاهده اين پرنده و ثبت آن
اقدامات اساسي براي صيانت از اينگونه در دست انجام است .وي با
بيان اينكه آذربايجان غربي بهدليل داشتن شرايط اقليمي و جغرافيايي
مناسب ،همه ساله پذيراي هزاران قطعه پرنده است ،افزود :هر سال۲۸۵
گونه پرنده مقيم و مهاجر در كشور زيست ميكنند يكدوم گونههاي
مهم در آذربايجان غربي حضور داشته و جوجهآوري ميكنند .درناها
پرندگاني هستند بزرگ ،با پاها و گردن دراز ،دم نسبتا كوتاه ،بالهاي دراز
و منقاري بلند و كلفت ،ظاهر شبيه لكلك ،شاهپرهاي ثانوي داخلي
بالهاي آنها خيلي بلند شده ،روي دم را ميپوشاند .در پرواز گردن و
پاهاي خود را كشيده نگاه ميدارد .گلههاي آنها هنگام مهاجرت دريك
خط به شكل هفت پرواز ميكنند .آذربايجان غربي در هشتمين كريدور
بينالمللي مهاجرت پرندگان قرار دارد و نزديك ۶۰زيستگاه آبي طبيعي
و مصنوعي براي تابستان و زمستانگذراني انواع پرندگان مهاجر در اين
استان وجود دارد كه هرسال با آغاز فصل كوچ و ورود پرندگان جلوه و
زيباييغيرقابلوصفيبهطبيعتاستانميبخشند.مساحتتاالبهاي
استان را بيش از  ۷۰۰كيلومترمربع تخمين ميزنند كه برخي از آنها
داراي آب شيرين و برخي شور است ،اين تاالبها زيستگاه مناسبي براي
انواع پرندگان بهحساب ميآيد و بيش از  ۱۴۰نوع پرنده آبزي در آنها
مشاهدهشده است.
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