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دامنه خطرات زیستمحیطی در ایران در حال گسترش است

اخبار
مديركل حفاظت محيطزيست خوزستان:

عرضهپرندگانوحشيحرامگوشت
در اهواز متوقف شود

مديركل حفاظت محيطزيست خوزستان گفت :بررسيهاي ما حاكي از
عرضه پرندگان حرامگوشت در بازار كيان اهواز توسط دستفروشان است،
اما شهرداري اهواز به اين موضوع ورود نكرده و اقدامي براي جمعآوري
عرضهكنندگان اين پرندگان انجام نميدهد .به گزارش «سبزینه » به نقل از
ايرنا،احمدرضاالهيجانزادهدركارگروهمخاطراتزيستمحيطياستاناظهار
کرد :پرندگاني كه برخي صيادان براي فروش به بازار كيان ميآورند ،پرندگان
وحشي و حرامگوشت هستند كه پس از كندن پوستشان آنها را براي فروش
عرضه ميكنند .وي افزود :شهرداري اهواز و دامپزشكي بايد با ورود جدي به
اين موضوع ،وظيفه نظارتي خود را ايفا كنند .مديركل حفاظت محيطزيست
خوزستان با اشاره به اينكه اينگونه پرندگان ميتوانند ناقل بيماري باشند،
گفت :طي دو سال گذشته دامپزشكي اعالم كرد كه بيماري آنفلوآنزاي فوق
حاد پرندگان شيوع پيدا كرده است و امكان انتقال اين بيماري به انسان نيز
وجود دارد؛ اين واقعيت لزوم كنترل بيشتر بازار عرضه را مضاعف ميكند.
الهيجانزاده همچنين به صيد غيرمجاز ماهيها اشاره و بيان كرد :اخيرا ً
صيادان غيرمجاز با استفاده از برق اقدام به صيد ماهي ميكنند كه موجب
كشتار دستهجمعي و از بين بردن تنوع زيستي ميشود و عالوه بر ماهيها
گونههاي ديگر را نيز نابود ميكنند .در حال حاضر برخی صيادان با استفاده
از شوك الكتريكي با كابل برق به صيد ماهي در هورالعظيم ،تاالب شادگان و
برخي رودخانههاي استان میپردازند .اين افراد مسلح هستند و شبهنگام این
كار را انجام میدهند ،لذا موضوع را در شوراي تأمين استان مطرح ميكنيم تا
تصميم الزم اتخاذ شود .وي تأكيد كرد :صيد با برق در تخمكگذاري ماهيها
اثر ميگذارد و موجب كاهش ذخيره ژنتيكي آبزيان ميشود .الهيجانزاده
همچنين به مهاجرات پرندگان اشاره كرد و گفت :طي ماه آينده مهاجرت
پرندگان را در پيش داريم و با توجه به اينكه آبگيرهاي خوزستان منحصربهفرد
هستند ،پرندگان بسیاری به اين استان ميآيند .وي افزود 127 :هزار هكتار
محيط تاالبي در هورالعظيم و  53هزار هكتار در شادگان از جمله مهمترين
نقاطي هستند كه پرندگان همهساله براي زمستانگذراني و تخمگذاري به
آنجا مهاجرت ميكنند همچنين تاالب بامدژ با وجود اينكه تنها سه تا چهار
هزار هكتار وسعت دارد ،نزديك به  55هزار پرنده قب ً
ال در آن سرشماري شده
است.مديركلحفاظتمحيطزيستخوزستانگفت:يكيازمشكالتاساسي
ما وجود صيادان در هورالعظيم است كه از مرزباني ميخواهيم ترددها در اين
منطقه را كنترل كنند .صيادان اسلحه جنگي در اختيار دارند و با پنهان شدن
درنيزارهابهراحتيبهنيروهاييگانحفاظتمحيطزيستتيراندازيميكنند
كه نيازمند برخورد جدي و قاطع است.
علی تيموري خبر داد

 ۳سال حبس جریمه متخلفان نگهداري
ازحياتوحش

مديركل دفتر حفاظت و مديريت شكار و صيد از جريمه  ۸۰ميليون توماني
و سه سال حبس براي متخلفان نگهداري از حياتوحش خبر داد .به گزارش
«سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،علي تيموري ،مديركل دفتر
حفاظت و مديريت شكار و صيد سازمان حفاظت محيطزيست ،درباره دور
دور پولدارهاي تهران با حيوانات وحشي اظهار کرد :سازمان محيطزيست
به هيچ عنوان براي افراد حقيقي و حقوقي مجوز نگهداري حياتوحش جز
در مراكز نگهداري و باغ وحشها را صادر نميكند .وي افزود :هر شخصي
بدون مجوز سازمان حفاظت محيطزيست اقدام به نگهداري گونههاي
حياتوحش كند ،بر اساس ماده 7قانون صيد و شكار و ماده 8قانون حفاظت
و بهسازي متخلف و مجرم شناخته ميشود و سازمان محيطزيست تاكنون
مجوزي براي نگهداري گونههاي چهارپاي وحشي در اماكن خصوصي
صادر نكرده است .مديركل دفتر حفاظت و مديريت شكار و صيد سازمان
حفاظت محيطزيست تصريح كرد :بر اساس قانون ،اگر شخصي اقدام به
نگهداري چهارپاي وحشي كند ،به جريمه نقدي حدود  80ميليون تومان
و سه سال زندان محكوم ميشود .تيموري گفت :افراد براي اخذ مجوز بايد
شرايط نگهداري از حيوان را داشته باشند .نگهداري هرگونه جانداري از جمله
پرندگان مانند كاسكو و طوطي نيز بايد با مجوز سازمان محيطزيست باشد.
وي افزود :جريمه نگهداري و شكار پرندگان از جمله باز شكاري حدود 60
ميليون تومان و حبس و شكار پرندگان غيربومي حدود سه ميليون تومان
است .تيموري گفت :هر نوع صادرات گونههاي حياتوحش بدون مجوز
سازمان محيطزيست نيز قاچاق محسوب میشود و با متخلفان برخورد
قانونيصورتميگيرد.
ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9409980290600549ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ960682
ﺷﻌﺒﻪ 1159ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ )1159ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9709970211700598ﺷﺎﻛﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﻣﺤﺴﻨﻰ
ﻳﻮﺳﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺩﺑﺪﺍﺏ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻣﻠﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﺗﻮﻫﻴﻦ – ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ – ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻓﻮﻕ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﻭﺍﻗﻊ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺍﺣﻀﺎﺭ
ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺘﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ
ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺩﺑﺪﺍﺏ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﻣﺤﺴﻨﻰ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺷﺎﻛﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻓﻘﺪ ﺍﺩﻟﻪ ﺍﺛﺒﺎﺗﻰ ﻛﺎﻓﻰ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺣﺎﻛﻴﻤﺖ ﺍﺻﻞ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  4ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻭ ﺍﺻﻞ  37ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺣﻜﻢ
ﺑﺮﺍﺋﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

 /53337ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ 1159ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ
ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ )1159ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(

ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  9609982999900199ﺷﻌﺒﻪ  1125ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ
ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 1125ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  9709970232600734ﺷﺎﻛﻰ ﺍﻗﺎﻯ ﺳﻤﻴﺮ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺮﺍﻥ
ﻳﻮﺳﻔﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺪﻧﻰ ﻏﻴﺮﻋﻤﺪﻯ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ
ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ
ﺑﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺪﻧﻰ ﻏﻴﺮﻋﻤﺪﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷﺎﻛﻰ ﺳﻤﻴﺮ ﺯﻣﺎﻧﻰ – ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ  ،ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ
ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺩﺍﻥ ﻓﻨﻰ ﺭﺍﻫﻮﺭ – ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ
ﺧﺼﻮﺻﻰ – ﻣﻔﺎﺩ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  14ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ
ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﻳﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺰﻩ ﺭﺍ
ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ 449ﻭ448ﻭ488ﻭ569ﻭ 710ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﺎﺑﺖ ﺷﻜﺴﺘﮕﻰ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺛﻠﺚ
ﻣﻴﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺭﺍﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﺍﻟﺘﻴﺎﻡ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺭﺵ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﻧﺴﻮﺝ ﻧﺮﻡ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺑﺎﺯ ﻋﻤﻞ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻯ ﺩﺭ
ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺭﺍﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﻔﻮﺕ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺳﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷﺎﻛﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺑﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﺩﺭ
ﺍﻣﺮ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  717ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺑﻨﺪ  1ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻧﺤﻮﻩ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ
ﻇﺮﻑ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﻇﺮﻑ  30ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
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محیطزیستدرسراشیبیسقوط

فاطمه ابراهیمی

محيطزيست بهعنوان سرمايه ملي و متعلق به نسل
امروز و آينده امانتي ارزشمند در دستان ماست،
وديعهاي كه نيازمند حفاظت و صيانت همگاني بوده
و فرهنگسازي و آموزش در اين مسير ضرورتي
فراموش نشدني است .پيوند انسان و طبيعت داراي
تاريخچه طوالني به قدمت خلقت بشر است ،جهان
زنده زنجيره حياتي باور نكردني است كه نابودي
يك حلقه آن بدون كيفر و پيامدهاي جبرانناپذير
نميماند .جانوران نيازمند گياهاني هستند كه
قادرند انرژي خورشيد را به غذا تبديل كنند ،گياهان
براي انتقال دانههاي گرده و بارور كردن آنها محتاج
جانورانندوبقايجانوراندرگروبقايطعمههايشان
است و در اين ميان انسان نيز بهره خود را همانند
ساير جانداران از اين چرخه ميبرد .اما در اين ميان
زيادهخواهي بشر و رشد روزافزون منابع انرژي،
نابودي جنگلها ،گرم شدن كره زمين ،توليد
آاليندههاي متعدد و انتقال آن به محيطزيست و
شكار بيرويه گونههاي جانوري ،ثروت طبيعي و
خدادادي را كه به نام «محيطزيست» ميشناسيم
به ورطه نابودي و اضمحالل كشانده است.
محيطزيست و تنوع زيستي در آن بهعنوان ثروتي
زنده و داراي حيات ،در كشورهاي مختلف جهان
مورد توجه جدي قرار گرفته است؛ بهطوري كه
حفاظت و صيانت از آن تنها مسئوليت و وظيفه
يك سازمان و نيروي خاص محسوب نميشود،
بلكه بهعنوان تكليف آحاد مردم جامعه و يك وظيفه
فردي و اجتماعي ارزيابي ميشود .ارزشمندي
گونههاي مختلف زيستي و گياهي و نقش آنان
در اكوسيستم در جهان امروز به قدري براي مردم
روشن شده كه بهخوبي ميدانند مرگ كوچكترين
گونه در محيطزيست ميتواند اثر نامطلوب در
چرخه حيات داشته باشد و مرگ هر گونه گياه
ميتواند نسلهاي آينده را از نفس كشيدن محروم
كند .فرهنگ حفاظت از محيطزيست و توجه به
حفظ تنوع زيستي در ايران با وجود تالشهاي انجام
شدههنوزبهخوبيجانيفتادهاستوحتيدرتعريف
محيطزيست بيشتر فضاي سبز شهري ،بوستانها
و درختها به ذهن شهروندان ميرسد تا گونههاي
ارزشمندي چون پلنگ و عقاب طاليي و امثال آن.
در اين ميان برخي افراد فعاليتهاي زيستمحيطي
و حفاظت از آن را از سوي ديگران نوعي تفريح و
سرگرمي قلمداد ميكنند و به فعاليتهايي مانند
جمعآوري زبالهها از مناطق گردشگري طبيعي با
لبخندي بر لب و نگاهي حقارتآميز مينگرند؛ اما
غافل از اين حقيقت هستند كه همين تالشهاست
كه به همه ما اجازه نفس كشيدن و تداوم حيات
ميدهد .هجمه شكارچيان غيرمجاز به جانوران،
تخريب زيستگاههاي طبيعي توسط افراد ناآگاه،
چراي غيرمجاز دام ،ايجاد آلودگي در زمينههاي
مختلف ازجمله آب ،خاك ،هوا و ايجاد تهديدهاي
زيستمحيطي در كنار عواملي چون خشكسالي،
كانونهاي بحران گرد و غبار ،تغييرات اقليمي و
امثال آن ،زيست جانوري ،محيطزيست و در نتيجه
حيات انسان را با تهديد مواجه كرده است.
همهمسئولحفاظتهستند
مديركل حفاظت محيطزيست استان خراسان
رضويگفت:سالمتوحفاظتمحيطزيستپيوند
تنگاتنگباحياتسالمجامعهداردوهمانگونهكهدر
جوامع بشري ،بهداشت و پيشگيري مقدم بر درمان
است ،تأمين فضاي سالم و محيطزيست مناسب نيز
مقدم بر جبران خسارتهاي ناشي از محيطزيست
آلوده است .تورج همتي افزود :سالم نگه داشتن
محيطزيست يعني رعايت حق زمين ،هوا ،آب،
خاك ،دريا ،صحرا ،كوه و دشت ،گياهان ،حيوانات
و ساير موجودات و عرصههاي محيطزيستي كه با
حيات جامعه پيوند دارند .وي اظهار داشت :تأمين
سالمت و بهداشت محيطزيست از اصول اوليه است
و مردم و مسئوالن جامعه موظفند در تحقق اين
مهم سعي و تالش خويش را به كار گيرند؛ ولي آنچه
در زندگي جوامع مختلف بشري ظهور دارد و نمايان
است ،نشان ميدهد كه عدهاي بيمحابا براي تأمين
منافع خويش به همه اصول زيستمحيطي پشت
پا زده و هيچگونه حريمي را رعايت نميكنند .وي
گفت :يكي از ابعاد سالمت زيستمحيطي ،تحرك و
پويايي افراد و جامعه است و تالش نكردن و تحرك
از آفاتي است كه ميتواند هم بر فرد و هم بر جامعه
تأثير سوء داشته باشد .همتي افزود :قرآن روش
پسنديده ذوالقرنين را با برخورداري از همه وسايل
مقدور آن عصر بهطور نسبي ستوده و در آيات آن
آمده است كه وي از تمام امكانات الزم بهرهمند بود
و كارهاي قابل توجهي كرد كه يكي از آنها ساخت
سد عظيم و نفوذناپذير بود .وي اظهار داشت :از اين

خط مشي ميتوان استنباط کرد كه استفاده از
صنعت ،تكنولوژي و فعاليت و پويايي افراد جامعه در
تمام امور سازنده و سودمند رواست؛ ولي بهرهبرداري
از آن در امور تخريبي و تهاجمي ،كشنده ،سوزنده
و تباهكننده زمين ،دريا ،گياهان ،جانوران و انسانها
هرگز روا نيست.
 فرهنگسازي ،ضرورت هميشگي
مديركل حفاظت محيطزيست خراسان رضوي
با بيان اينكه يكي از راهكارهاي بسيار موثر و
سازنده در صيانت از سرمايههاي حياتي خداوند،
فرهنگسازي در اين زمينه است ،گفت :براي
نجات و حفظ محيطزيست از تهديدات گوناگون
بايد فرهنگ توجه به اهميت و ارزش محيطزيست
سالم بين آحاد مردم ايجاد و تقويت شود .وي افزود:
مهمترين هدف در ارتقاي فرهنگ زيستمحيطي
افراد جامعه ،ايجاد شناخت در زمينه اهميت تعامل
انسانبامحيطزيستوتأثيرعملكردمنفييامثبت
وي بر محيط است .وي اظهار داشت :در پايهگذاري
فرهنگ حفاظت از محيطزيست و ترويح و توسعه
آن بايد سازمانهاي مسئول و تأثيرگذار بر مقوله
آموزش ازجمله وزارت آموزش و پرورش ،وزارت
علوم و فناوري ،سازمان صدا و سيما ،سازمان
تبليغات اسالمي ،حوزههاي علميه ،تشكيالت
غيردولتي طرفدار محيطزيست و سازمان حفاظت
از محيطزيست سهيم باشند و هر كدام به سهم خود
در اين زمينه اقدام اصولي و ريشهاي انجام دهند.
همتي گفت :ركن اصلي در آموزش افراد جامعه
ايجاد توانمندي در آنان براي تصميمگيري صحيح،
تغيير رفتار و عملكرد و استفاده بهينه از منابع است.
هرچه آگاهي مردم جامعه در زمينه محيطزيست
بيشتر باشد ،اجراي قوانين و رضايتمندي آنان نيز
افزايش مييابد و هرچه ساختار توانمندسازي افراد
دراجرايقوانينمحيطزيستيواحساسمسئوليت
آنان بيشتر شود رابطه مثبت با توانمندي رواني و
ايجاد انگيزه دروني در افراد به وجود ميآيد .وي
افزود :براي آموزش افراد جامعه در زمينه پيشگيري
از تخريب محيطزيست بايد برنامهريزي منظم بر
مبناي اولويتها در جامعه انجام شود و براساس آن،
ف شده،
سازمانهاي مسئول با توجه به وظايف تعري 
اولويتها را در برنامه كاري خود بگنجانند .وي اظهار
داشت :تشكلهاي مردمنهاد طرفدار محيطزيست
نيزبايد بهصورت فعال با ارائه برنامههاي عمومي
نسبت به افزايش آگاهي و توجه مردم به مسائل
زيستمحيطي اقدام کنند .همتي گفت :سازمان
حفاظت از محيطزيست نيز بهعنوان سكاندار و
سازمان مسئول در اين رابطه آموزش دانشآموزان،
دانشجويان و اقشار مختلف را در دستوركار قرار داده
است ،اما در اين ميان رسانهها و صدا و سيما بايد
بيش از پيش همكاري و همراهي داشته باشند.
رمز توسعه پايدار در برخورداري
ازفرهنگزيستمحيطي
معاون پايش و نظارت اداره كل حفاظت
محيطزيست خراسان رضوي نيز گفت :نهادينه
شدن فرهنگ در هر جامعه مستلزم گذشت زمان
است و بايد دانست كه فرهنگسازي با تكرار ،تذكر
و آگاهي به وجود ميآيد و افراد جامعه به مرور به
فرهنگ جديد تن ميدهند .محمد عرفاني افزود:
از هماكنون بايد به فكر اقدامات جدي در ارتباط
با فرهنگسازي عميق و ريشهاي در زمينه
محيطزيست بود تا با فكر و ذهن مردم عجين شود

و تكتك آحاد جامعه حافظاني براي محيطزيست
باشند .وي اظهار داشت :رسيدن به توسعه پايدار نه
تنها متكي بر رفاه اجتماعي و اقتصاد پايدار است،
بلكه نيازمند داشتن يك فرهنگ زيستمحيطي در
ميانجامعههايانسانياست.ويگفت:زندگيبشر
از طبيعت و محيطزيست آغاز شد و بقاي زندگي
انسان همواره وابسته و متكي بر حفظ محيطزيست
است .عرفاني افزود :محيطزيست ،سامانهاي تعريف
ميشود كه انسان ،طبيعت و فرهنگ ،عنصرهاي
تشكيلدهنده آن به حساب ميآيند؛ بنابراين تغيير
نگرش و رفتار جامعه در رابطه با ارزش و اهميت
محيطزيست براي ادامه حيات بشر ،امري ضروري
است .وي اظهار داشت :توسعه پايدار ،توسعهاي
است كه نيازهاي نسل فعلي را بدون خدشه آوردن
بر توانايي نسلهاي آينده تأمين كند و هدف توسعه
پايدار ،حفظ جامعههاي انساني از طريق نوعي
توسعه است كه سيستمهاي پايهاي پشتيبان
زندگي محيطزيستي را از بين نبرد.
تأثيرمتقابلفرهنگومحيطزيست
عرفاني گفت :رابطه ميان فرهنگ و محيط اطراف،
از بسياري جهات داراي اهميت است؛ زيرا از تأثير
محيطزيست است كه فرهنگ ما بر ما اثر ميكند.
وي افزود :فرهنگ ،عامل اصلي و به معناي موتور
توسعه پايدار و حفاظت از محيطزيست است .وي
اظهار داشت :بهبود محيطزيست زماني حاصل
ميشود كه محيط طبيعي و فرهنگي انسان با هم
مرتبط باشند و الزمه تحقق چنين هدفي ،وجود
اخالق زيستمحيطي در تمام اقشار يك جامعه
است .عرفاني گفت :اخالق زيستمحيطي نيز
رفتار ايدهآل بشر نسبت به محيط زندگي خود اعم
از محيططبيعي ،اجتماعي و فرهنگي است .معاون
اداره كل محيطزيست خراسان رضوي افزود :اغلب
جمعيت كشور در زمينه فرهنگ زيستمحيطي با
چالشهاي متعدد روبهرو هستند .وي اظهار داشت:
با اينكه در اصل پنجاهم قانون اساسي ،اهميت
حفظ محيطزيست بسيار زيبا توصيه شده و قوانين
و مقررات ديگري هم به تبعيت از آن تهيه ،تدوين و
تصويب شده است؛ اما حفظ محيطزيست به حالت
شعار باقي مانده؛ زيرا بهدليل خألهاي آموزشي و
آگاهيهايزيستمحيطي،نبوداحساسمسئوليت
در كل جامعه ،عدم اخالق اجتماعي مناسب و فقر
فرهنگي ناشي از آن ،آلودگيهاي زيستمحيطي
كشور را به مرز بحران سوق داده است.
حفاظتازمحيطزيست
از شاخصهاي سواد است
مديركل حفاظت محيطزيست خراسان رضوي
گفت :مهمترين هدف در ارتقاي فرهنگ
زيستمحيطي افراد جامعه ،ايجاد شناخت درباره
اهميت تعامل انسان با محيطزيست و تأثير عملكرد
وي بهصورت منفي يا مثبت بر محيط است .همتي
افزود :برخورداري از سواد بهعنوان نوعي توانايي
ارزشمند ،غناي فرهنگي و اجتنابناپذير زندگي
توأم با رشد ارزشهاي انساني است و امروزه حيات
رو به رشد جامعهها با ميزان سواد و دانش پيوند
خورده است .وي اظهار داشت :ايجاد تحول و ارتقاي
فرهنگ زيستمحيطي ،مستلزم افزايش بهرهوري
نيروي انساني در زمينه مسائل زيستمحيطي و
اشاعه آموزش زيستمحيطي در ابعاد گستردهتر
است .وي گفت :تبلور فرهنگ زيستمحيطي
در جامعه در اين است كه آحاد مردم از هر جهت

محيطزيست را يك پديده حياتي و باارزش بدانند
و هيچگاه به عوامل تشكيلدهنده آن (هوا ،آب و
زمين) آسيب نرسانند .همتي افزود :اگر  10درصد از
افراد جامعه سيگار بكشند ،بهطور يقين در حق بقيه
ظلم ميكنند و حق آنها را ضايع ميكنند يا اگر 20
درصد از افراد داراي ماشين با سوخت فسيلي باشند
كه ايجاد آلودگي كند ،ديگران را از استنشاق هواي
سالم محروم ميكنند .وي اظهار داشت :فرهنگ
زيستمحيطي اين است كه همه افراد جامعه بهطور
برابر از امكانات محيطزيست برخوردار باشند .وي
گفت :نبود يك فرهنگ زيستمحيطي صحيح نه
تنها راه به سوي توسعه پايدار نميبرد؛ بلكه سرانجام
آن زوال و تخريب  100درصدي منابع و از دست
دادن آنهاست .همتي افزود :فرهنگ و اجتماع،
محيطزيستواقتصاد،سهركناساسيتوسعهپايدار
است كه نشان از همبستگي فرهنگ محيطزيستي
و توسعه پايدار دارد و فرهنگ زيستمحيطي ،نوعي
رفتار و روش زندگي است .وي اظهار داشت :يكي از
اقدامات اساسي براي رفع مشكالت زيستمحيطي،
ارتقاي فرهنگي عمومي است كه اين فهم نيازمند
آموزش در تمام سطوح است .وي گفت :حفاظت از
محيطزيستبايدبهصورتيكگفتمانغالبدرآيد
و آگاهيهاي زيستمحيطي به يك فرهنگ عمومي
مبدل شود تا مشكالت و آسيبهاي محيطزيست،
نگراني عمومي را موجب شود و يكايك افراد جامعه
در قبال آن احساس مسئوليت كنند.
 خراسان
سرزمين ثروتهاي زيستمحيطي
استان پهناور خراسان رضوي از نظر تنوع زيستي
و شمار مناطق تحت حفاظت اداره كل حفاظت
ت و 20
محيطزيست داراي رتبه اول در كشور اس 
درصد مساحت  117هزار و  769كيلومتر مربعي
خراسان رضوي زيرپوشش حفاظت محيطزيست
قرار دارد .مساحت زيستگاههاي اين استان دو
ميليون و  500هزار هكتار است كه شامل 41
منطقه چهارگانه و شكار ممنوع تشكيل شده از
 28اثر ملي طبيعي ،پارك ملي ،پناهگاه حيات
وحش ،مناطق حفاظت شده و  13منطقه شكار
ممنوع است .حدود  80گونه پستاندار 285 ،گونه
پرنده ،دو گونه دوزيست 68 ،گونه خزنده و  24گونه
ماهي در طبيعت خراسان رضوي زيست ميكنند.
گونههاي شاخص حياتوحش اين استان شامل
بز وحشي ،قوچ ،گوسفند وحشي ،آهو ،پلنگ،
يوزپلنگ ،گرگ ،كفتار و انواع پرندگان از قبيل
پرندگان شكاري ،هوبره و كبك است .مديركل
حفاظتمحيطزيستخراسانرضويبابياناينكه
طراحي و شكلگيري يگان حفاظت محيطزيست
با هدف وجود يك نيروي قهري و رسمي براي
برخورد با متجاوزان به محيطزيست انجام شده
است ،گفت :اما اين يگان نيز بهدليل كمبود نيروي
انسانيباوجودجانفشانيهاوتالشهايشبانهروزي
محيطبانان ،بهطور كامل قادر به حفاظت و صيانت
از مناطق تحت حفاظت نيست .همتي افزود :طبق
استانداردهاي موجود بهازاي هر دوهزار و  500تا
سههزار هكتار ،يك محيطبان الزم است و اين در
حالي است كه در خراسان رضوي بهطور متوسط به
ازاي هر  20تا  25هزار هكتار يك محيطبان وجود
دارد .وي اظهار داشت :حفاظت و صيانت از اين پهنه
وسيع به تنهايي از عهده عدهاي معدود بر نميآيد و
اين امر عزم ملي و حضور موثر مردم در اين عرصه
راميطلبد.

دشمنان آگاه و دوستان نادان
مانع رونق انرژيهاي تجديدپذير هستند

رئيس سازمان محيطزيست كشور گفت :ما در
زمين ه انرژيهاي تجديدپذير به تحولی جدي
نيازمنديم و بايد قوانيني تصويب شود كه باب
ميل دوستان پوپوليست ما نخواهد بود .به گزارش
«سبزینه » به نقل از ايلنا ،عيسي كالنتري ،رئيس
سازمانمحيطزيستكشور،درسومينكنفرانس
بينالملليانرژيهايتجديدپذيرايراناظهاركرد:
كره زمين تحمل مصرف انرژي اضافي را ندارد.
افرادي كه امسال جايزه نوبل اقتصادي را بردند،
هر دو در مبحث عدم تحمل زمين ،محيطزيست،
آب و انرژي صحبت كردند .كشور ما در حالي كه
يك درصد از جمعيت جهان را دارد  1/7درصد
از انرژي جهان را مصرف ميكند؛ اين در حالي
است كه  60درصد از متوسط توليد ناخالص
داخلي را داريم و بر مبناي توليد ناخالص در
واقع سه برابر انرژي جهان را مصرف ميكنيم.
ما تاكنون سياستهاي مقام معظم رهبري را
اجرا نكردهايم .ايشان در سال  89ابالغ كردند تا

پايان برنامه پنجم توسعه بايد شدت انرژي 33
درصد بهبود پيدا كند و تا پايان برنامه ششم هم
قوانين جاري كشور بايد شدت مصرف انرژي را
كاهش دهند ،اما تاكنون اين مسائل اجرايي
نشده است .كالنتري در ادامه تصريح كرد :در
سال  1990توليد كربن در ايران  283ميليون
تن بو د که در سال  2012به  730ميليون تن
رسيد .توليد ناخالص داخلي  102ميليارد دالر
بود كه به  258ميليارد دالر رسيد ،اما شدت رشد
كربن بيشتر از توليد ناخالص داخلي بود .ما تنها
كشوري هستيم كه شدت استفاده از انرژي و
توليد كربن باالیی داريم .در كنار مصرف بيرويه
آب ،مصرف انرژي هم باال رفته است كه با اين
روند از محيطزيست چيزي نميماند .كالنتري
با اشاره به اجالس ريو عنوان كرد :اجالس ريو
مصوب كرده بود  40درصد از آبهاي تجديدپذير
را ميتوانيم استفاده كنيم كه سازمان ملل اين
 40درصد را سقف نهايي استفاده اعالم كرد،

اما در كشور ما امسال باالي  110درصد مصرف
آب داشتهايم .ما باالترين رقم فرسايش خاك در
جهان را داريم .همچنين خشك شدن جنگلها
و نابودي آنها به دلیل كمآبي و كمبود بارش در
حال وقوع است .وي با اشاره به اينكه ايران نسبت
به كنوانسيون پاريس تعهداتي دارد خاطرنشان
كرد :ما كنوانسيون پاريس را امضاء كرديم كه
طبق آن در شرايط عادي و بدون تحريم ميزان
گازهاي گلخانهاي را  12درصد كاهش دهيم و
در صورت تحريم اين ميزان چهار درصد باشد .اين
همه دشمنان آگاه در مقابل تمام كنوانسيونهاي
مختلف مانند  FATFجبهه گرفتند كه عمل
به اين كنوانسيون يعني جلوگيري از توسعه اما
اين درست نيست .رئيس سازمان محيطزيست
افزود :اگر رشد اقتصادي ما طبق برنامه كه ساالنه
هشت درصد پيشبيني شده عملی شود ،كربن به
یکهزار و  700ميليون تن در سال  2030خواهد
رسيد .تعهد ما كاهش چهاردرصدي يعني حدود

 70ميليون تن كربن است ،اما اگر به تعهدات
قانوني و دستورات رهبري مبني بر كاهش شدت
انرژي عمل شود ،تا سه سال ديگر توليد كربن
حداقل 230ميليون تن كاهش مييابد .كالنتري
با اشاره به موانع موجود بر سر راه مصارف انرژي
گفت :عوامفريبي نميگذارد شدت استفاده از
انرژي كاهش يابد و در نتيجه نوبت به انرژيهاي
تجديدپذير هم نميرسد .ما امروزه معادل 4/5
ميليون بشكه نفت انرژي مصرف ميكنيم.
سوبسيدهايكالن و قيمتهاي تمامشده از موانع
اصلي در مقابل انرژيهاي تجديدپذير خواهد بود.
وي افزود :به گفته دولت ،در برنامه ششم بايد پنج
هزار مگاوات انرژي تجديدپذير اضافه شود ،اما
منابع يارانهاي آن در اختيار وزارت نيرو است و
بايد اين انرژيها را از توليدكننده خريداري كند
يا طبق قانون هواي پاك بايد ساالنه  30درصد
بر مقدار انرژيهاي تجديدپذير اضافه شود ،اما آيا
يارانه آن وجود دارد؟
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«بومگردي» همچنان در غربت

تأثير نوسانات ارز بر صنعت گردشگري

صنعت گردشگري در سالهاي اخير به يكي از منابع درآمدي نسبتاً
پايدار در شهرها و حتي روستاها تبديل شده بود ،اما نوسانات بازار حاال
مشكلي بر سر راه اين صنعت و تحقق رؤياهاي مسئوالن شده است .به
گزارش «سبزینه» به نقل از مهر ،رونق سفرهاي داخلي و خارجي در
سالهاي اخير يكي از نكات مثبت در حوزه گردشگري محسوب میشد
و در شرايطي كه مردم سفر را راهكار رهايي از تنشهاي زندگي قرار
داده بودند ،نوسانات لحظهاي نرخ ارز و تأثير آن بر اين صنعت ،حتي
در حوزه سفرهاي داخلي ،سبب شد تا سفره مردم در اين بخش هر روز
كوچكتر و سفر به عنوان يك نياز لوكس از سبد مصرف خانوار حذف
شود؛ اين در حالي است كه رونق سفرهاي داخلي و خارجي طي سالهاي
گذشته موجب شده بود نبض بازار نيز همگام با حركت مردم در جادهها
تندتر بزند و در نتيجه صنايع مرتبط با گردشگري نيز جان تازهای بگيرند.
گردشگري از ديد برخي مسئوالن ،فانتزي به نظر ميرسد و به همين
دلیل در شرايط دشوار اقتصادي ،سفر به عنوان يك كاالي نه چندان
ل حذف است؛ حا ل آنكه گردشگري
ضروري از چرخه زندگي مردم قاب 
ف شده است و كشورهاي مختلف
به عنوان يك صنعت در سطح دنيا تعري 
با ايجاد تسهيالت و زمينه گردشگري براي مردم و همچنين بسترسازي
مناسب براي گردشگران خارجي ،درآمدزايي كالني از اين صنعت دارند.
گردشگري مانند ديگر صنايع نياز به تهيه مواد اوليه ندارد كه با نوسانات در
حوزه واردات دچار تالطم شود و ميتواند در شرايط كنوني اقتصاد ايران
به تقويت بنيه مالي كشور كمك كند ،اما در حال حاضر با انفعال در حوزه
اقتصاد و رها شدن بازار اين صنعت به خواب زمستاني فرو رفته است و با
تعطيل شدن دفاتر گردشگري بر تعداد جمعيت بيكاران افزوده ميشود.
كارمنداني كه بيش از  ۲۰سال در حوزه گردشگري كار ميكردند ،امروز
در شمار بيكاران قرار گرفتهاند و دفاتر گردشگري يا به طور كامل تعطيل
شدهاند يا با حداقل نيرو ادامه حيات میدهند.
رونق سفر با خودروهاي شخصي به جاي هواپيما
علي جان قربان ،يكي از مديران دفاتر مسافرتي در اصفهان ،ميگويد:
سالهاي متمادي در حوزه گردشگري خدمترساني ميكردم و داراي
سه مجوز «الف»« ،ب» و «پ» در حوزه گردشگري هستم و زندگي
بيش از  ۶۰نفر با اين دفتر گردشگري ميچرخيد ،اما امروز براي
جلوگيري از ضرر و زيان مجبور به تعطيل كردن دفتر خود شدهام.
به دنبال عدم تخصيص ارز دولتي به دفاتر گردشگري ،با اين شرايط
اقتصادي ديگر كار كردن در حوزه گردشگري جواب نميدهد و اگر در
گذشته بين  ۵۰تا  ۱۰۰نفر براي تورهاي گردشگري ثبتنام ميكردند
امروز اين تعداد به زير  ۱۰نفر رسيده است .وي با بيان اينكه بسياري
از مواقع هواپيماها خالي است و ديگر كسي حاضر به مسافرت با
هواپيما نيست ،ادامه داد :مردم ترجيح ميدهند با خودروهاي شخصي
سفر كنند و امروز سفر با اتوبوس رونق يافته است .عضو كميسيون
گردشگري اتاق بازرگاني اصفهان نيز درباره آينده وضعيت گردشگري
گفت :افزايش نرخ ارز و ب ه تبع آن افزايش قيمت بليت خطوط هوايي
ل توجهي بر صنعت گردشگري كشور خواهد گذاشت .اين
تأثيرات قاب 
تأثيرات را ميتوان در دو حوزه گردشگري خارجي و ايرانگردي و در
دو بازه زماني كوتاهمدت و بلندمدت ارزيابي كرد .وی با اشاره به اينكه
در كوتاهمدت تقاضاي سفر خارجي با كاهش مواجه شده است و اين
كاهش بيشتر سفرهاي با سير پروازهاي طوالني را تحت تأثير قرار
خواهد داد ،افزود :در عوض بخشي از افت تقاضاي سفر به كشورهاي
همجوار نظير تركيه ،آذربايجان ،ارمنستان ،گرجستان يا امارات با
انتقال تقاضاي سفر به مقاصد دورتر نظير مالزي و تايلند به اين مسيرها
ممكن است جبران شود؛ بنابراين در كوتاهمدت در مجموع تقاضاي
سفرهاي خارجي با افت تقاضاي كلي بهخصوص درباره مقاصد دورتر
مواجه خواهد شد .تجربه نشان داده است در بلندمدت داستان تا
حدي متفاوت است؛ مث ً
ال در جريان سه برابر شدن قيمت ارز در دولت
نهم ،با گذشت مدتي از تثبيت نرخ ارز مردم كمكم خود را با شرايط
جديد تطبيق دادند.
سفرهاي خارجي زميني در بورس
عضو كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني اصفهان عنوان کرد :در اين
وضعيت گرايش به سفرهاي خارجي زميني رشد بيشتري خواهد
يافت ،مسيرهاي نزديك نظير باكو ،تفليس ،ايروان و در كشور تركيه
مقاصد به نسبت جديد نظير شهر وان با استقبال روبهرو میشوند و در
دو سه هفته اخیر هم اين استقبال را شاهد هستيم .وي گفت :طبيعي
است در اين شرايط گروهي از بازار خارجشدهاند و سفرهاي خارجي
هوايي بيشاز پيش به يك كاالي لوكس تبديل ميشود که همين
لوكس شدن خود ضامن تقاضاي بلندمدت آن خواهد بود؛ بنابراين دفاتر
خدمات مسافرتي و جهانگردي كه از بنيه مالي قويتري برخوردارند،
محل ملكي دارند و از نظر نيروي انساني چابكتر و حرفهايتر هستند،
ميتوانند بحران را مديريت كنند و از آن بگذرند .عضو كميسيون
گردشگري اتاق بازرگاني اصفهان ادامه داد :در عوض دفاتر كوچكتري
كه بنيه مالي خوبي ندارند يا دفاتر آنها اجارهاي است و مديريت منابع
انساني مطلوبي ندارند در معرض بحران جدي قرار میگیرند و احتماالً
ناگزير از ترك بازار خواهند بود .اين وضعيت باعث ميشود كه خريد
مجوز دفاتر در بازار تا حدي كاهش يابد .وی گفت :در بازار گردشگري
اتفاقاً كاهش ارزش پول ملي تأثير قابلمالحظهاي بر ورود گردشگر
نخواهد گذاشت .در واقع متغير كليدي توجيهكننده سفر به ايران،
متغير مالي نيست كه به دليل ارزان شدن ،ما را با سيل گردشگر مواجه
کند .هماكنون با برقراري مجدد تحريمها بسياري از تورهاي ورودي در
حال لغو شدن است و اين در حالي است كه ايران حداقل در كوتاهمدت
ارزانتر از هميشه خواهد بود.
ورود گردشگران صرفهجو به ايران
زاهدي بیان کرد :حتي اگر شاهد افزايش ورودي گردشگر خارجي
باشيم ،شامل آن دسته از گردشگراني است كه بسيار صرفهجو
هستند و تأثيرات اقتصادي اندكي بر جامعه ما در جهت مثبت ايجاد
ميكنند؛ كمااينكه روند رو به رشد ورود اتباع عراقي به كشور در
همين راستا ارزيابي ميشود و گردشگران غربي يا شرقي كولهبهدوش
هم كه متغيرهاي مالي بر تصميمات آنها مؤثر است و تا حدي درجه
ريسكپذيري باالتري دارند ،از جمله گردشگران كمخرجي هستند
كه سفر آنها منافع مالي چنداني براي ما ايجاد نميكند؛ بنابراین
علیرغم ارزانتر شدن ایران ریسک باالی سفر از منظر گردشگران
لوکسی که با تور سفر میکنند تقاضای سفر به ایران را افزایش نخواهد
داد .وي افزود :تورهاي داخلي نيز در اين شرايط در مسيرهايي كه با
پروازهاي چارتري شكل نگرفته باشند با افزايش قيمت و افت تقاضاي
سفر مواجه خواهند بود .البته در مشهد تقاضاي سفر به دليل ماهيت
مذهبي در كنار تقاضا براي تفريح و خريد به دليل كشش قيمتي
كمتر ،افت تقاضاي كمتري را تجربه خواهد كرد .زاهدي با اشاره به
اينكه امكان سفرهاي ريلي به مشهد مقدس تا حدي جای اين دو
ابزار حملونقلي را پر خواهد كرد ،گفت :با پايان قراردادهاي چارتري
در دور بعدي قراردادها با افزايش قيمت بستههاي سفر به مقاصدي
نظير كيش ،مشهد يا قشم مواجه خواهيم شد كه ميتواند تأثير منفي
بر تقاضاي سفر به اين مقاصد داشته باشد .وی تصریح کرد :اتفاق
مهم در عرصه سفر ايرانيان ،احتمال تغيير جهت سفر آنان از خارج
به داخل است که از منظر ريالي موجه به نظر ميرسد ،اما متأسفانه
شرايط خدمترساني در داخل چندان مطلوب نيست و از طرفي برخي
گردشگران در سفر خارج از كشور در پي دريافت محصوالت يا خدماتي
هستند كه در مقاصد داخلي عرضه نميشود؛ بنابراين تصور بر اين
است كه تغيير جهت ذكرشده در حد همان دوره كوتاهمدت خواهد
بود و با تطابق يافتن مردم با شرايط جديد بازار در بلندمدت دوباره
شاهد رونق سفرهاي خارجي خواهيم بود.
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