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تخريب باغويالهاي غيرمجاز موجب نميشود ابنيه تخريب شده دوباره به اراضي كشاورزي تبديل شود

اخبار
مديركل حفاظتمحيطزيست استان تهران:

 ۳۵واحد آالينده
در استان تهران پلمب شد

كالنتري گفت :در ششماهه اول امسال  ۳۵واحد صنعتي ،كارگاهي
و صنفي به منظور رفع آاليندگي پس از طي مراحل قانوني پلمب
شد .به گزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،كيومرث
كالنتري ،مديركل حفاظت محيطزيست استان تهران ،اظهار كرد:
واحدهاي پلمبشده اغلب با ايجاد آلودگي آب ،خاك و هوا به تهديدی
عليه بهداشت عمومي و سالمت شهروندان بدل شده بودند .وي با بيان
اينكه پنج هزار و  ۲۶۰مورد پايش واحدهاي صنعتي در ششماهه
نخست امسال انجام شده است ،از پيگيري پروندههاي قضايي واحدهاي
متخلف تا پلمب اين واحدها خبر داد .كالنتري با اشاره به اينكه در
ششماهه اول سال جاري یکهزار و  ۷۵۴واحد صنعتي و كارگاهي
در استان تهران اخطاريه زيستمحيطي دريافت كردهاند ،گفت :صدور
و ابالغ اين اخطاريهها به واحدهاي متخلف بر اساس حدود  ۶۱۷مورد
شكايات واصله و گزارشهای مردمي و پنج هزار و  ۲۶۰مورد پايش و
بازديد كارشناسانمحيطزيست استان از واحدهاي صنعتي مستقر در
استان صورت گرفته است .وي در ادامه به انتقال  ۱۲۷واحد به محل
مورد تأييد سازمان حفاظتمحيطزيست در نيمه نخست سال اشاره
و اظهار كرد :طي اين مدت  ۴۳۰مورد ارائه خوداظهاري و یکهزار و
 ۱۹۴مورد پيگيري پروندههاي حقوقي صورت پذيرفته است .كالنتري
در پايان تصريح كرد :پايش واحدهاي صنعتي و خدماتي در سطح
استان تهران همچنان با قوت ادامه خواهد داشت و با واحدهاي آالينده
و متخلف برخورد قانوني خواهد شد.
فردین حکیمی خبر داد

احضار  4شهردار استان البرز به دادگاه
بهدليلتخلفزيستمحيطي

حكيمي گفت :اداره كلمحيطزيست البرز از چهار شهردار استان به دليل
نداشتن مديريت در جمعآوري پسماندهاي اطراف شهرها شكايت كرد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،فردين حكيمي،
مديركلمحيطزيست استان البرز ،درباره انباشت زبالههای ساختماني و
خانگي در جاده قزل حصار اظهار كرد :جمعآوري و پاكسازي زبالهها
و پسماندهاي خانگي و ساختماني بر عهده شهرداري منطقه است و
سازمانمحيطزيست تنها يك دستگاه نظارتي است .وي افزود :اداره كل
محيطزيست استان در پي مشاهده اين زبالهها به شهرداريهاي منطقه
هشدار و به آنها براي پاكسازي محدوده شهر يك ماه مهلت داده است.
حكيمي گفت :اداره كلمحيطزيست البرز از چهار شهردار استان به
دليل نداشتن مديريت در جمعآوري پسماندهاي اطراف شهرها شكايت
و پرونده آنها را به مراجع قضايي ارسال كرده است .وي ادامه داد :در
پی اين اقداممحيطزيست ،برخي شهرداريهاي استان براي جمعآوري
زبالهها اقدام كردند .مديركلمحيطزيست استان البرز تصريح كرد :در
صورت تخلف هر دستگاهي در حوزهمحيطزيست اداره كل ،اين حوزه
ميتواند از آن دستگاه به مراجع قضايي شكايت كند.

حیات وحش

پليكانهاي سفيد در پارك ملي
درياچه اروميه فرود آمدند

رئيس اداره حيات وحش اداره كل حفاظت محيط زيست آذربايجان
غربي گفت :مهاجرت پليكانهاي سفيد به پارك ملي درياچه اروميه آغاز
و تاكنون  500بال از اين پرندهها در اين پارك ملي مشاهده شده است.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،اميد يوسفي با بيان اينكه آذربايجان
غربي در كريدور مهاجرتي پرندگان واقع شده ،افزود :پليكانهاي سفيد
از عرضهاي شمالي و مناطق قفقاز و آسياي ميانه با هدف مهاجرت به
مناطق گرمتر و براي زمستانگذراني از اين استان عبور ميكنند .وي
ادامه داد :پليكانهاي سفيد در صورت وجود شرايط زيستي در استان
فرود ميآيند و تا بهار آينده در آذربايجان غربي ميمانند .وي با اشاره به
اينكه در زمان حاضر شرايط زيستي براي زمستانگذراني پليكانها در
درياچه اروميه و تاالبهاي اقماري آن مساعد است ،اضافه كرد :اگر شرايط
زيستي اعم از غذا و زيستگاههاي امن براي پليكانها فراهم نباشد ،بيشتر
پليكانها براي زيست به عرضهاي جنوبيتر ميروند و تا اسفندماه در
مناطق جنوبي زيست ميكنند .يوسفي گفت :اغلب پليكانهاي سفيد
بومي مناطق آسياي ميانه ،قفقاز و سيبري هستند و پس از بازگشت
از مناطق جنوبي نسبت به جوجه آوري در زيستگاههاي خود و بزرگ
كردن جوجههايشان اقدام ميكنند .وي با بيان اينكه در پارك ملي
درياچه اروميه تنوع پرندگان حمايت شده و در خطر انقراضي چون
پليكان خاكستري ،پليكان سفيد و غاز پيشاني سفيد باالست ،گفت:
حفاظت از اينگونهها توسط دوستداران طبيعت و محيطبانان به صورت
جدي در ايام مختلف سال و به ويژه زمستان انجام ميشود .وي با اشاره
به سرشماري پرندگان مهاجر در دي ماه ،گفت :با توجه به آغاز فصل
مهاجرت و احتمال شيوع بيماريها تاكنون گزارشي از مرگ و مير ناشي
از آنفلوآنزاي فوق حاد در بين جمعيت پرندگان بهويژه پرندگان مهاجر
مشاهده نشده است .وي همچنين از مردم استان خواست تا در صورت
مشاهده موارد مشكوك آن را به اداره كل دامپزشكي يا محيط زيست
استان اطالع دهند .به گزارش ايرنا پارك ملي درياچه اروميه با پنج هزار
و  700كيلومتر مربع وسعت ،همه ساله ميزبان انواع پرندگان از جمله
فالمينگوها و پليكانهاست .پليكان سفيد يا همان مرغ سقاي سفيد
بزرگ ( )Pelecanus onocrotalusيك پرنده از خانواده مر غ سقاييان
است؛ محل زندگي آن از جنوب شرق اروپا تا سراسر آسيا و آفريقا و در
باتالقها و درياچههاي كمعمق است .مرغ سقاهاي سفيد بزرگ در هنگام
كوچ به شكل منظم در يك خط يا دايرهوار حركت ميكنند.
رئيس محيطزيست شاهرود:

تلفشدنهفتمين
خرس قهوهاي شاهوار

رئيس محيطزيست شاهرود از تلف شدن يك قالده خرس قهوهاي در اثر
برخورد با خودروهاي عبوري در مسير جاده مجن خبر داد و گفت :اين
ف ميشود .به
هفتمين خرس قهوهاي است كه طي يكسال گذشته تل 
گزارش«سبزینه»بهنقلازمهر،علياكبرقربانلو،ضمنبياناينكهيكقالده
خرس قهوهاي در اثر برخورد با خودروهاي عبوري در محور مجن شاهرود
تلف شد ،ابراز داشت :در پي اين حادثه توله خرس از ناحيه سر بهشدت
دچار آسيبديدگي و درنهايت تلف شد .وي اضافه كرد :با نزديك شدن
خواب زمستاني خرسها و ضرورت ذخيرهسازي چربي در بدن ،تحركات
آنها افزايشيافته و از طرفي كمبود غذاي حيوان و معدنكاوي در باالدست
شاهوار خرسها را به باغات و حاشيه روستاهاي منطقه ميكشاند.
افزايش چشمگير تلفات خرس قهوهاي در شاهوار
رئيس محيطزيست شاهرود بابيان اينكه تلفات خرس قهوهاي در اين
محور طي يك سال گذشته افزايش چشمگيري داشته است ،ابراز داشت:
از همه همشهريان و رانندگاني كه در شب در مسيرهاي جاده شاهرود
به مجنـ تاش و بسطام به آزادشهر رانندگي ميكنند تقاضا داريم كه با
سرعت مطمئنه رانندگي كنند و در شب با مشاهده حيوانات وحشي
سرعت خود را كاهش دهند تا شاهد چنين اتفاقاتي ناگوار نباشيم .قربانلو
اضافه كرد :از شهروندان تقاضا داريم چنانچه با حيوانات در محورهاي
شهرستان برخورد كردند ابتدا خونسردي خود را حفظ كرده و سپس به
محيطزيست شهرستان ارتباط برقرار كنند تا بتوان حيوان آسيبديده
را از خطر مرگ رهايي بخشيد .يك خرس مادر به همراه توله و چهار
خرس ديگر درمجموع هفت خرس در اين محور از تاريخ هشتم
شهريور  ۹۶تاكنون تلف شدهاند كه با توجه بهاتفاق افتادن موارد متعدد
محيطزيست استان سمنان بايد براي آن چارهاي تدبير كند.

شگفتی و گالیه از اقدامات بیاثر

سبزینه

پرهام پوررجب

تخريب باغويالها در بسياري از نقاط كشور در
حالي صورت ميگيرد كه بسياري معتقدند،
اين اقدام موجب نميشود ابنيه تخريب شده
دوباره به اراضي كشاورزي تبديل شود .مدتي
است اخباري در رسانهها و فضاي مجازي
منتشر ميشود كه با دستور مسئوالن تعدادي
از باغچهها ،ويالها و باغويالها در برخي از
مناطق استان تهران بهويژه در روستاها تخريب
شده است .در اين خصوص چند سوال در ذهن
مردم ايجاد ميشود ،اوالً اينكه چگونه اجازه
داده شده اين باغها و ويالها در زمينهاي
كشاورزي بدون مجوز ساخته شده و بعد از
سالها حكم تخريب آنها صادر ميشود ،آيا در
هنگام ساخت متوليان امر ،بهويژه بخشداريها
و فرمانداري نميتوانند جلوي اين ساخت و
سازها را بگيرند .نقش دهياريها و شوراهاي
روستا در اين خصوص چيست؟ بخشداريها
كه داراي پليس ساختماني هستند و جهاد
كشاورزي نيز تيم گشت در اينخصوص دارند،
براي پيشگيري از اين تخلفات چه اقداماتي
انجام ميدهند .يكي از ساكنان روستاي
ييالقي و خوش آب و هواي «يوسف رضا» از
توابع بخش مركزي شهرستان پيشوا در اين
خصوص گفت :ساخت يكمنزل بهويژه يك
باغچه در خارج از روستا اقدامي نيست كه از
ديد مسئوالن نهادهاي نظارتي پنهان بماند.
وي افزود :چرا بايد بعد از سالها حكم تخريب
اين منازل و باغچهها صادر شود.



مأموران از ابتدا نبايد
اجازه ساخت غيرمجاز دهند
ضعف بخشداريها يا احياناً فساد اداري را
ميتوان علت بخشي از اين ناهماهنگيها و
تناقضات دانست و در برخي از موارد مشاهده
شده است ،صاحب اين باغچهها در هنگام
ساخت مبالغي را پرداخت كردهاند .فرماندار
پيشوا در پاسخ به سوالی مبنيبر اينكه چرا
اين باغچههاي بدون مجوز ساخته شدهاند كه
حاال بايد تخريب شوند ،اظهار داشت :كوتاهي
و كمكاري مسئوالن و متوليان در اين امر
مهمترين دليل است ،كه نميتوان از آن به
سادگي گذشت ،اما صرف ساخت يك باغ يا
باغچه نميتواند دليلي بر مجاز و قانوني بودن
يك ساخت وساز باشد .حسين عباسي ادامه
داد :گاهي ممكن است ،دهيار يا حتي بخشدار
چراغ سبز نشان داده باشند و فرد اقدام به ساخت
غيرمجاز كند ،اما خود سازنده ملك كه قطعاً
ميداند اين زمين كشاورزي است و بايد براي
تغيير كاربري اقدام و موافقت كشاورزي را اخذ
ميكرده است .صرف اينكه احتماالً يك دهيار يا
مسئول ديگري از خطاي وي چشم پوشي كرده
يا شفاهاً به او گفته برو بساز ،دليلي براي قانوني
بودن اين ساخت وساز نيست و در اين صورت
عالوهبر دهيار ،سازنده ملك نيز مقصر است و
ميدانسته كه غيرقانوني ميسازد ،اما اگر برگه
مجوزي از دهياري براي ساخت داشته باشد ،در
اين صورت تنها دهيار تقصير دارد .وي در پاسخ

به اين پرسش كه چه سازكاري براي جلوگيري
از ساخت چنين امالك و ويالهاي غيرقانوني
در نظر گرفته شده است ،گفت :از زماني كه
من به اين سمت منصوب شدم ،ستاد مقابله
توساز غيرمجاز در پيشوا بهطور مرتب
با ساخ 
تشكيل جلسه داده است و هر دستگاه را كه در
اين خصوص مسئوليتي دارد ،موظف كردهايم
تا به دقت بر اين ساخت و سازهاي غيرقانوني
نظارت داشته باشد و به اندازه مسئوليت هر
دستگاه بازخواست صورت خواهد گرفت .عباسي
افزود :گشتهاي مراقبتي بهشدت در حال انجام
است و از ابتداي امر كه مصالح ساختماني در
محلي تخليه ميشود ،مأموران در محل حاضر
شده و با علم بر اينكه اين مصالح براي ساخت
وساز استفاده خواهد شد ،مدارك و مجوزهاي
الزم را از مالك مطالبه ميكنند و اجازه ساخت
و ساز به وي داده نخواهد شد و اين اطمينان را
ميدهم كه هر مسئولي از هر ادارهاي يا حتي در
بخشداري يا دهياريها در زمينه اين ساخت و
ساز كوتاهي كند ،بايد پاسخگو باشد و برخورد
ما قاطع خواهد بود .وي در پاسخ به اين سوال
كه ساخت ويال يا باغچه در برخي مناطق مورد
مطالبه و نياز مردم است ،چه راهكاري براي
پاسخگويي به اين نياز در نظر گرفته شده است،
گفت :بايد اين مطالبات از راه قانوني و با رعايت
اصول صورت بگيرد ،تغيير كاربري انجام شود،
آسيبي به زمينهاي كشاورزي نرسد و در
چارچوب قانون باشد.



دولت قبلي طرحي مبنيبر ساخت
باغويال براي هر ايراني مطرح كرد
زماني كه فردي دهها و چه بسا چند ميليارد
تومان هزينه ميكند تا ملكي را بهصورت

غيرمجاز بسازد ،بايد از خودمان سوال كنيم،
ابتدا ميتوانستيم جلوي اين تخلفات را بگيريم
يا خير و آيا تخريب اين ملك راه مناسبي
است .عضو مجمع نمايندگان استان تهران در
مجلس شوراي نيز خصوص خأل قانوني مواجهه
با باغويالها در مناطقي از كشور گفت :ما خأل
قانوني در اين رابطه نداريم ،قانون هست ،اما اجرا
نميشود ،ما قانون كم نداريم ،ولي بايد بپذيريم،
در اجراي قانون مشكل داريم .سيدحسين
نقوي حسيني با تأكيد بر اينكه اصل بر حفظ
زمينهاي كشاورزي است ،گفت :طبق قانون
جهاد كشاورزي بايد با تمام توان براي حفظ
زمين كشاورزي بكوشد و با هركس كه زمين
كشاورزي را از بين ببرد برخورد كند ،درباره
ساختن اين باغويالها دولت قبلي يك طرح ارائه
كرد كه هر شهروندي ميتواند يك باغويال به
متراژ يك هزار متر مربع براي خود ايجاد كند،
توجيه هم اين بود كه در باغويال نيز سبزي/
كاري ،درختكاري و بهبود هواي سبز رخ داده
و به نوعي آباداني به همراه دارد.



تخريب باغويالها كمكي به بازگشت
زمين به اراضي كشاورزي نميكند
وي گفت :اما اقدام به ساخت اين باغويالها
به هرحال زمين كشاورزي را خرد ميكند
و جهاد كشاورزي كه مسئول حفظ زمين
كشاورزي است ،به محض اينكه مشاهده كرد
در منطقهاي كه آجر ،لوله يا مصالح ساختماني
تخليه ميشود ،بالفاصله بايد اقدام و از ساخت و
ساز جلوگيري كند ،نه اينكه اجازه دهد ،بعدها
باغويال ساخته شده و در هركدام از آنها از ۱۰
ميليون الي چند ميليارد تومان هزينه شود و
سپس در پي تخريب آن برآيد .نقوي حسيني

افزود :اين راه صحيح اجراي قانون نيست ،قانون
وجود دارد ،اما در اجراي آن كوتاهي صورت
ميگيرد و اين كوتاهي سبب وارد آمدن
خسارت ميشود وگرنه ما ابهام قانوني يا خأل
قانوني نداريم .وي با بيان اينكه جهاد كشاورزي
بايد در زماني كه فرد شروع به احداث باغويال
ميكند ،جلوگيري كند و اجازه ساخت ندهد،
افزود :اما حاال كه اين ويالها ساخته شده و
پر از درخت ميوه بوده و منطقه را زيبا كرده
است ،تخريب سودي نداشته ،بلكه ضرر دارد،
اين تخريب به ايجاد زمين كشاورزي كمك
نميكند ،بلكه صدمه بيشتري به اين زمينها
وارد كرده و چهره منطقه را نازيبا ميكند،
مسلم است كه اين ساختماني كه تخريب شده
ديگر به زمين كشاورزي تبديل نميشود .قطعاً
هزينههاي اجتماعي و اقتصادي پيشگيري از
ساخت وساز غيرمجاز در زمينهاي كشاورزي
كمتر از تخريب اين باغها است ،از سوي ديگر
مسئوالن امر بايد با بررسيهاي دقيق متوجه
شوند چه چيزي باعث شده است كه اين
باغچهها ايجاد شود و بايد شجاعانه اعالم كنيم
بخشي از نياز جامعه به ساخت وساز باغچهها و
باغويالها است و اگر اين امر با رعايت قانون انجام
شود ،نه تنها به زمينهاي كشاورزي آسيب
نميرساند؛ بلكه ميتواند موجب گسترش
روستاهاي گردشگر پذير ،ايجاد اشتغال و كسب
درآمدهاي پايدار براي مردم روستاها شود .از
سوي ديگر نيز انتظار است مسئوالن ضمن
تقويت گشتهاي بازرسي و پيشگيري از اين
ساخت و سازهاي غيرمجاز نسبت به حل و
فصل باغچهها و ويالهاي موجود كه غيرمجاز
است ،اقدام كنند ،تخريب شايد آخرين راه براي
يك اقدام غيرقانوني باشد.

چالشهاي بودجهاي سازمان محيطزيست براي مديريت پسماند

مديركل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت
محيطزيست با تأكيد بر اينكه حال و روز
مديريت پسماند كشور خوب نيست ،گفت:
متأسفانه در حال حاضر به دليل مديريت
نادرست پسماند ،صنعت بازيافت كشور،
پالستيك كهنهها را از عراق وارد ميكند اين
درحالي است كه جمعآوري پسماند خشك
مثل پالستيكها و شيشهها ضمن حفظ
محيط زيست مانع خروج ارز از كشور ميشود.
به گزارش«سبزینه» به نقل از ایسنا ،علي
مريدي كه به ضرورت اصالح نحوه مديريت
پسماند كشور معتقد است ،با بيان اين اينكه
مديريت پسماند ميتواند فرصت اشتغالزايي
براي جامعه ما فراهم كند ،اظهار كرد :تجربه
جهاني نشان ميدهد زباله و مديريت درست
آن در توليد ارزشافزوده نقش بسياري دارد،
به حدي كه در شرايط حاضر ،صنعت بازيافت
 ۱۵درصد ( GDPتوليد ناخالص داخلي) برخي
كشورها را تشكيل ميدهد و فرصت شغلي
بسياري هم ايجاد ميكند .اين كارشناس
سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينكه
مديريت پسماند در ايران حال و روز خوبي
ندارد ،از واردات پالستيك كهنه از كشور عراق
براي استفاده در صنعت بازيافت كشور ،خبر داد
و گفت :جاي تاسف دارد كه در كشور ما به جاي
اينكه پالستيك كهنه و آشغالهاي خشك را
از مردم خودمان بخريم و در بازيافت استفاده
كنيم ،اقدام به خريد و واردات پالستيك كهنه
از عراق ميكنيم .دليل اين وضعيت آن است كه
در ايران زبالههاي خشك از جمله پالستيكها
به درستي به دست صنايع بازيافت داخل كشور
نميرسد و مجبور ميشويم از كشور همسايه
آشغال وارد كنيم .مديركل دفتر آب و خاك
سازمان حفاظت محيط زيست با تاكيد بر
اينكه صنعت بازيافت يك صنعت سود آور به
حساب ميآيد ،اظهاركرد :در صورت مديريت
صحيح پسماند در كشور -كه مهمترين ركن آن
تفكيك از مبدأ زبالهها است -ميتوانيم ضمن
حفظ محيط زيست و جلوگيري از تخريب و
آلودگي آب ،خاك و هوا از خروج ارز از كشور
نيز خودداري كنيم .مريدي تأكيد كرد :وزارت
كشور و شهرداريها متولي مديريت پسماند
شهري هستند و سازمان حفاظت محيط
زيست نيز ناظر عالي اين موضوع است .بايد
تأكيد كنم كه حال و روز مديريت پسماند
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كشور از جمله پسماند شهري خوب نيست
و پيشنهاد و برنامه سازمان حفاظت محيط
زيست اين است كه در مديريت پسماند،
تفكيك از مبدأ و كاهش توليد زباله در
اولويت قرار گيرد؛ همچنين شهرداريها بايد
از طرحهاي جمعآوري پسماندهاي خشك از
طريق استارتاپها حمايت كنند .شك نكنيد
چنين طرحهايي بيش از اينكه به كمك مالي
نياز داشته باشد به حمايتهاي قانوني نيازمند
است .وي با تأكيد بر اينكه بايد تفكيك از
مبدأ را هدف قرار دهيم ،اظهار كرد :دقت
داشته باشيم كه در تفكيك از مبدأ ،روشهاي
مدرن مثل خدمات اينترنتي مدنظر است تا
جمعآوري زبالههاي خشك كه ارزش اقتصادي
بااليي هم دارند به شكل ساماندهيشده توسط
برخي شركتهاي خصوصي و استارتاپها
صورت گيرد .مديريت صحيح پسماند و تفكيك
از مبدأ مشكل اشتغال و محيط زيست كشور را
توأمان حل ميكند.
روشهاي مدرن
براي مديريت پسماند تر
مديركل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت
محيط زيست در ادامه درباره مديريت
پسماندهاي «تر» با اشاره به ضرورت
بهرهگيري از روشهاي بهروز اظهار كرد :در
برخي كشورها ،در سينكهاي ظرفشويي،
يك دستگاه خردكن مخصوص نصب ميشود
كه زبالههايتر از طريق اين دستگاه ،به حدي
خرد و ريز ميشود كه در مسير فاضالب وارد
ميشود .استفاده از راكتورهاي كمپوست،

روش ديگري است كه در شمال كشور در
ويالها و خانههاي بزرگ قابليت عملياتي شدن
دارد البته در حال حاضر هم توليد كمپوست
در برخي مناطق انجام ميشود؛ اما بهدليل
تفكيك نادرست زبالهها كود توليدي مرغوب
نيست و حاوي تكههاي فلزي و پالستيكي
است و در نتيجه قابليت استفاده ندارد .طبيعي
است كه اگر تفكيك از مبدأ پسماند صورت
گيرد كيفيت كمپوست هم باال ميرود.
سازمان محيط زيست
براي مديريت پسماند چه كرده است؟
مريدي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه
سازمان حفاظت محيط زيست از ابتداي دولت
دوازدهم براي مديريت پسماند كشور چه
اقدامي انجام داده است ،با اشاره به ضرورت
ايجاد زيرساختهاي تفكيك از مبدأ پسماند
و مديريت صحيح پسماند گفت :در چند ماه
گذشته در حال مطالعه و بررسي بهروزترين
روشها براي مديريت پسماند بوديم .در نتيجه
همين مطالعات و مقايسه آن با برنامههاي
داخلي بود كه متوجه شديم كه در ايران عمده
تمركز مديريت پسماند بر زبالهسوزيها و از
تفكيك پسماند از مبدأ غفلت شده است .براي
همين پيگير آن هستيم كه زيرساخت قانوني
الزم را براي جمعآوري پسماندهاي خشك
ايجاد كنيم .خريد تضميني زباله از استارتاپها
ازجمله زيرساختهاي قانوني است .وي تأكيد
كرد :شهرداريها هم بايد از شركتهاي
جمعآوري زباله حمايت كنند چون شهرداريها
همين كار را به شكل غيراصولي و غيربهداشتي

و توسط كودكان كار انجام ميدهند .همچنين
تفكيك از مبدأ باعث كاهش هزينه  ۴۰درصدي
مديريت پسماند ميشود .افزونبر اينها،
تفكيك پسماند از مبدأ باعث ميشود كه حجم
مورد نياز زبالهسوزها در كشور حداقل تا ۵۰
درصد كاهش يابد كه در اين صورت با كاهش
هزينه براي خريد تجهيزات مورد نياز قابليت
اجرايي بيشتري پيدا ميكند.
نحوه تأمين بودجههاي
مورد نياز براي مديريت پسماند
مديركل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت
محيط زيست در پايان در پاسخ به پرسشي
درباره بودجه موردنياز براي مديريت پسماند
با اشاره به اينكه يكي از وعدههاي انتخاباتي
رئيسجمهور روحاني مديريت پسماند بوده
است ،گفت :متأسفانه بودج ه درخواستي
سازمان حفاظت محيط زيست براي مديريت
پسماند از صندوق توسعه ملي در مجلس
شوراي اسالمي رأي نياورد و با مخالفت
نمايندگان روبهرو شد .امسال سعي داريم
روي تفكيك از مبدأ زبالهها ،تمركز كنيم
كه به حجم سرمايهگذاري ناچيزي نياز دارد
و طبيعتاً ابعاد زبالهسوزها كاهش مييابد؛
بنابراين حجم بودجه درخواستي كمتر
ميشود .اين برنامه بايد در قالب بودجه  ۹۸در
دولت تصويب شود كه دو منبع تامين براي آن
وجود دارد ،يكي صندوق توسعه ملي است و
ديگري محل دريافت عوارض از كاالهايي مثل
محصوالت پالستيكي ،يخچال و تلويزيون
است كه پسماند ويژه توليد ميكنند.

خوان
پی
ش خط
روی
تمركز پژوهشگران بر يك معضل

چهكسيمسئولچالشهاي
زيستمحيطيدريايخزراست؟

درياي خزر بزرگترين پهنه آبي بسته در جهان است .اين دريا نقش
ژئوپليتيكيمهميدرمنطقهآسيايميانهايفاميكند.ازاينروپژوهشگران
در مطالعهاي چالشهاي زيستمحيطي درياي خزر و مسئوليتهاي
بينالمللي كشورهاي ساحلي آن را مورد بررسي قرار دادند.به گزارش
«سبزینه» به نقل از ايسنا ،درياي خزر بزرگترين پهنه آبي كامال بسته
در جهان است كه بطور طبيعي به هيچ اقيانوسي متصل نيست .همين
خصوصيت باعث شده كه اين دريا در برابر مشكالت زيستمحيطي
آسيبپذيرتر باشد .درياي خزر از شمال به روسيه ،از جنوب به ايران ،از
غرب به جمهوري آذربايجان و از شرق به جمهوري تركمنستان و قزاقستان
محدود ميشود .اين دريا از طريق رودخانههاي ولگا ،سپس اترك ،كاما
و سفيدرود تغذيه ميشود .در طول چند دهه گذشته ،فعاليت مشترك
عوامل طبيعي و انساني باعث وخيم شدن وضعيت زيستمحيطي درياي
خزر شده است .افزايش فعاليتهاي انسان مانند صنايع نفت و گاز بهويژه
در قسمت شمالي درياي خزر ،ماهيگيري ،كشاورزي و توريسم ،همراه با
دهههاسوءمديريتزيستمحيطي،منجربهپايينآمدنشديدكيفيتآب
شده است .داوود هرميداس باوند ،استاد حقوق بينالملل و روابط بينالملل
و همكارانش چالشهاي زيستمحيطي و مسئوليتهاي بينالمللي
كشورهاي ساحلي آن را بررسي كردند .به گفت ه اين پژوهشگران افزايش
سطح آب درياي خزر ،آلودگي محيطزيست ،ظهور گونههاي بيگانه ،كم
شدنگونههايجانوريويوتروفيكاسيونچالشهاياصليزيستمحيطي
درياي خزر هستند .افزايش سطح آب دريا ،آلودگيهاي توليد شده توسط
صنايع را به دريا انتقال ميدهد و باعث كاهش غذاي ماهيها ميشود.
نزديك شدن آب به زمينها ،ساختمانها را از بين ميبرد و زبالهها و
ويرانهها به دريا وارد ميشوند .همچنين زمينهاي كشاورزي تخريب شده
و افزايش سطح آب شيب هيدروليكي رودخانهها را تغيير ميدهد .همين
پيشروي آب جنگلهاي جنوب و جنوبغربي درياي خزر را نابود كرده
است .رودخانه ولگا در روسيه ،حدود  ۸۰درصد از آب درياي خزر را تأمين
ميكند ۹۵ .درصد آلودگيهاي شيميايي درياي خزر توسط زبالههاي اين
رودخانه ايجاد شده است .تقريبا  ۹۰درصد از هيدروكربنهاي نفتي كه به
دريا وارد ميشوند از گل حفاري ناشي از فرايند استخراج نفت است .آلودگي
دريا ممكن است منجر به تغييرات  ،pHكاهش شفافيت آب ،آلودگي در
بستر دريا ،تغيير ميزان گاز ،مرگ و مير ماهيها شود .كاهش ميزان گوشت
ماهيهاي خاوياري نيز ممكن است ناشي از آلودگيهاي نفتي باشد .ورود
گونههاي جانوري و گياهي بيگانه از مشكالت در حال رشد سيستمهاي
آبي است .به تازگي ،بسياري از اينگونهها بهطور تصادفي يا عمدا ً وارد دريا
شدهاند .اينگونهها براي غذا ،محل زندگي و مكان تخمريزي با گونههاي
بومي رقابت ميكنند .همچنين ممكن است گونههاي بيگانه تهاجمي
باشند و پرورش موفق گونههاي ماهي بومي را محدود كنند .آنها ممكن
است تاثير قابل توجهي بر حفظ و ترميم تنوع زيستي بومي داشته باشند.
كاهش گونههاي جانوري يكي ديگر از مشكالت درياي خزر است .در بخش
شمالي اين دريا ،تنوع از  ۷۸گونه به  ۴۶گونه كاهش يافته است و در بخش
جنوبي و مركزي به ميزان يكسوم گونهها كم شدهاند .در قسمتهايي از
جمهوري آذربايجان سختپوستان و برخي از گونههاي نرمتنان بهشدت
كاهش يافتهاند .ذخاير عمده ماهيهاي تجاري در دهههاي گذشته بطور
قابل توجهي كاهش يافته است .يوتروفيكاسيون يكي ديگر از مشكالتي
است كه درياي خزر با آن مواجه است .اين پديده بهدنبال افزايش بيش
از حد مواد طبيعي يا مصنوعي (مثل نيترات و فسفات) در يك محيط
آبي ايجاد ميشود و باعث افزايش جلبكها در آب و سبز رنگ شدن آب
ميشود .ورود زبالههاي حاوي كود شيميايي و فاضالب شهري باعث
شكوفايي جلبكها و كاهش شفافيت آب ،كاهش عبور نور خورشيد و
مرگ ماهيها ميشود .به گفت ه هرميداس باوند و همكارانش «كشورهاي
ساحلي درياي خزر هر كدام به تنهايي يا بهطور جمعي بهدليل غفلت يا
فعاليتهاي خود منجر به آسيب زيستمحيطي شدهاند .آنها بايد از طريق
جبران يا پرداخت غرامت ،آسيبهايي كه وارد كردهاند را بهبود بخشند» .به
اعتقاد ديپلمات سابق وزارت امورخارجه با توجه به اصول قانوني بينالمللي
وقوانينرسمي،همراهباموافقتنامههايبينالملليومنطقهاي،دولتهاي
درياي خزر داراي تعهدات بينالمللي در پيشبيني اقداماتي هستند كه
اثرات خطرناكي بر محيط زيست و جلوگيري از آلودگيهاي مرزي دارند.
بنابراين ،رعايت اقدامات مشترك در پيشگيري از آلودگي درياي خزر،
وظيفه دولتهاي ساحل درياي خزر است .نقض اين مسئوليت و آسيب
رساندن به ذات يا داراييهاي موجود در كشورهاي ديگر ،پرداخت جبران
خسارت را دنبال خواهد كرد .دسترسي به امنيت محيط زيست در منطقه
خزر به مديريت اصلي ،همكاري منطقهاي كشورهاي خزر و پذيرش
مسئوليتهايزيستمحيطينيازدارد.

تأمينآبتاالببينالملليگاوخوني
نيازمندتصميمملياست

مديركل حفاظت محيط زيست اصفهان گفت :درباره موضوع آب و تأمين
نياز آبي تاالب بينالمللي گاوخوني بايد از تعصبهاي بيمورد دوري كرد و
مليانديشيد.بهگزارش«سبزینه»بهنقلازایرنا،سيدرحماندانياليافزود:
بعد از آب آشاميدني توجه به نياز آبي تاالب بينالمللي گاوخوني اولويت
محيط زيست استان است و توجه نكردن به آن معضالت بزرگي ازجمله
ريزگردها را بهوجود ميآورد كه تا شعاع 500كيلومتري تبعات زيادي را در
بردارد .برخي از كارشناسان معتقدند اگر اين تاالب منشأ گرد و غبار شود،
آنها سمي آلوده به فلزات سنگيني مثل سرب ،روي و كادميوم و سونامي
كلريد و سديم بوده و شهر اصفهان و استانهاي اطراف را تهديد ميكند.
وي با بيان اينكه اگر به اين تاالب توجه ميكرديم نياز به احداث 700
ميلياردريالچاهعميقدراصفهاننبود،اظهارداشت:مشكالتناشيازآب
و فاضالب ،كشاورزي همه از بیتوجهی به تاالب بينالمللي گاوخوني است.
دانيالي تصريح كرد :طبق قانون بعد از آب آشاميدني ،نياز آبي تاالب بايد
اولويت دوم در استان باشد ،ادامه داد :در باال دست مراتع به ديم تبديل
و با وامها ،باغ درست ميشود كه با حقابهاي از آب منطقهاي گرفته شد،
آب را پمپاژ كردند و حتي عرض رودخانهها از  50متر به دو سه متر
رسيد .مديركل حفاظت محيطزيست استان اصفهان تصريح كرد :اين
مناطق 270ميليون مترمكعب به اندازه تونل دوم كوهرنگ و 120ميليون
مترمكعبديگربهاندازهچشمهلنگانآبپمپاژميشود.اينتاالبدرسال
 1354در كنوانسيون رامسر به ثبت رسيد و نام آن در فهرست تاالبهاي
بينالمللي قرار گرفت كه همواره يكي از زيستگاههاي حياتوحش و
پرندگان در فالت مركزي ايران بود كه اكنون خبري از موجودات زنده
در آن نيست .دانيالي خاطرنشان كرد :بايد در اين زمينه دست به دست
هم بدهيم و درباره موضوع آب ملي بينديشم كه بعد از آشاميدني ،تاالب
بينالمللي گاوخوني از اهميت بااليي برخورداراست.وي با اشاره به توجه
نكردن به موضوع آمايش سرزمين در اين زمينه تصريح كرد :عملگرايي در
حوضه آبخيز تاالب ،مديريت جزيرهاي ،نبود تصميمگيري واحد و عدم
استفاده از مديران قوي به همراه اعتبارات الزم ازجمله معضالتي است
كه در حوضه زاينده رود وجود دارد .تاالب بينالمللي گاوخوني يكي از
تاالبهاي مشهور در جلگه مرتفع مركزي ايران بهشمار ميآيد ،اين تاالب
كه منطقهاي به وسعت  476كيلومتر مربع را پوشانده ،در  167كيلومتري
جنوب شرق اصفهان در كنار شهر ورزنه و در مجاورت تپههاي شني واقع
است .اين تاالب با داشتن منابع زيستي غني ،پناهگاهي براي پرندههاي
مهاجر است و با همه اين ويژگيها يكي از جاذبههاي گردشگري محسوب
ميشود .چند سالي است كه بهدليل خشكسالي ،تخصيص بيش از حد
آب به صنايع و كشاورزي و تأمين نكردن حقابه زاينده رود ،آبي وارد اين
تاالب نشد تا اينكه در اوايل تير سال 1394با اقدامات سازمان حفاظت
محيط زيست ،آب رودخانه زايندهرود دوباره به تاالب بينالمللي گاو خوني
رسيد و اين تاالب پس از 10سال آبگيري شد .از سوي ديگر در چند سال
اخير توسعه نامتوازن استان اصفهان سبب ايجاد مشكالت و چالشهاي
زيستمحيطي بسياري شامل آلودگي هوا ،آلودگي آب ،ك م آبي ،خشكي
تاالب گاوخوني و رودخانه زايندهرود و افت شديد آبهاي زيرزميني شده
است .تاالب بينالمللي گاوخوني در سالهاي اخير بهدليل كاهش بارشها
در حوضه زايندهرود و برداشت بيرويه در اين حوضه آبي ،به منطقهاي
خشك بدل شده است ،اين تاالب نقش عمدهاي در اكوسيستم منطقه
بهويژه پراكنش ريزگردها تا كويري مركزي ايران دارد.
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