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ملغمهايازمديريتناپذيريموتورها

دبير كارگروه ملي كاهش آلودگي هوا با اشاره به اينكه موتورسيكلتها
به يك ناوگان مديريتناپذير تبديل شدهاند ،گفت :از آنجا كه موضوع
موتورسيكلتها جنبههاي اجتماعي و امنيتي دارند ،ساماندهي اين
دستگاهها بايد در سطح وزارت كشور مطرح شود .به گزارش «سبزینه»
به نقل از ایسنا ،وحيد حسيني در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به
سهم باالي موتورسيكلتها در انتشار گازها و ذرات آالينده چه تدبيري
براي مديريت اين دستگاهها انديشيده شده است ،گفت :براساس برآورد
انجامشده درباره ميزان آاليندگي دستگاههاي مختلف متحرك در تهران،
يك موتورسيكلت كاربراتوري شش برابر آاليندهتر از يك دستگاه خودرو
است .متأسفانه هنوز هيچ راهي براي ساماندهي اين دستگاه بهشدت
آالينده وجود ندارد و همين روند باعث شده كه موتورسيكلتها به يك
ناوگان مديريتناپذير تبديل شوند .وي با بيان اينكه طي سالهاي
اخير از طريق اجراي طرح اصالحي ،مثل طرح كاهش ( ،)LEZسعي
شده سياستي براي ساماندهي و مديريت خودروهاي سبك و سنگين
اعمال شود ،اما در اين ميان تنها غايب همه اين طرحهاي بازدارنده
محيطزيستي «موتورسيكلتها» بودهاند .حسيني ضمن تأييد اين نكته
كه موتورسيكلتها در قالب طرح كاهش يا طرح ترافيك نميگنجند،
ت صحبت ميكنيم ،با پديدهای
اظهار كرد :وقتي درباره موتورسيكل 
بهشدت پيچيده مواجه هستيم ،چون تعداد قابلتوجهي از موتورها در
زمينه سند و پالك دچار اشكال هستند .مشاور رئيس سازمان حفاظت
محيطزيست تأكيد كرد :مشكل مهم ديگر درباره موتورسيكلتها
نبود ضمانت اجرايي براي اخذ جرايم اين دستگاههاست .افزونبر اينها،
واقعيت انكارناپذیر در جامعه ما اين است كه موتورسيكلتي كه جلب و
به پاركينگ منتقل ميشود ،صاحب آن ديگر دليلي براي اين ندارد كه
بهدنبال ترخيص موتور خود باشد ،بنابراين ملغمهاي از مديريتناپذيري
درباره موتورها وجود دارد .بهگفته وی ،از آنجا كه موضوع موتورسيكلتها
جنبههاي اجتماعي و امنيتي دارد ،ساماندهي اين دستگاه بايد در سطح
وزارت كشور مطرح شود ،البته  1/5سال پيش در شوراي عالي ترافيك
كشور مصوبهاي با بندهاي متعدد درباره موتورسيكلتها تصويب شد،
اما به اجرا نرسيد .افزونبر اينها ،اقدام خوبي كه در سالهاي گذشته
با هدف كنترل آلودگي موتورسيكلتها انجام شده تصويب ممنوعيت
توليد و شمارهگذاري موتورسيكلتهاي كاربراتوري است و شركتهاي
موتورسيكلـتساز موظف شدند كه از ابتداي سال  ۹۶موتورسيكلت
انژكتوري توليد كنند .وي در پايان با اشاره به آييننامه ماده  2قانون
هواي پاك مبني بر اسقاط يك دستگاه موتورسيكلت فرسوده
درا ِزاي هر دستگاه موتورسيكلت انژكتوري جديد ،گفت :البته همه
توليدكنندهها موظف شدهاند كه ۱۰درصد توليداتشان موتور برقي باشد،
اما متأسفانه تاكنون در اين زمينه هيچ قدمي برداشته نشده و وزارت
صنعت به وظايف خود عمل نكرده است.

پيشبينيوقوعپديدهكولداسپل
و يخبندان  ۱۰روزه در ديماه جاري

پدر علم هواشناسي ايران براي ماه جاري ،در بازه زماني  ۱۵تا  ۲۵دي،
وقوع پديده كولد اسپل و يخبندان  ۱۰روزه در اكثر نقاط كشور پس از
ريزش برف قابلمالحظه پيشبيني كرد .به گزارش «سبزینه» به نقل از
باشگاه خبرنگاران پويا ،حسين اردكاني درباره ميزان بارشها در ديماه
جاري و احتمال پديده يخبندان در نخستين ماه از زمستان امسال
اظهار كرد :در ديماه جاري شاهد نخستين وقوع پديده كولد اسپل
( )cold spellيا همان ماندگاري هواي سرد بهمدت حداقل  10روز بعد
از ريزش برف زمستاني در كشورمان خواهيم بود .وي افزود :علت اين
پديده هجوم هواي بسيار سرد از روي درياي يخزده پرنس در حاشيه
اقيانوس منجمد شمالي و در شمال كشورهاي اسكانديناوي بهطرف
كشورهاي اروپاي شمالي و مسيري بهطرف اروپاي مركزي و درياي
سياه و نهايتاً شرق درياي مديترانه است .اردكاني تصريح كرد :همچنين
با شكلگيري يك فشار زياد از نوع سرد روي كشورهاي اسكانديناوي
و با توسعه مركز فشار كم و فعال همراه با جبهههاي گرم و سرد روي
مديترانه شرقي و جفتشدن آن با ناوه باران درياي سرخ ،انتظار ميرود
از پنجم ژانويه ،مطابق با  15تا  25دي ،كشورمان تحتتأثير اين حادثه
زمستاني قرار گيرد .پدر علم هواشناسي ايران درباره پيامدهاي اين
حادثه زمستاني متذكر شد :پيامد آن در تمام نواحي غربي ،شمالغربي،
سواحل درياي خزر ،استانهاي شمالي و جنوبي البرز و همچنين
منطقه زاگرس ،نواحي جنوبي ،استانهاي شرقي و شمالي كشور،
بهاستثناي جنوبشرق كشور ،ريزش برف و باران خواهد بود .وي يادآور
شد :اين حادثه يكي از دو حادثهاي است كه انتظار وقوع آن را داشتيم،
بنابراين اميد است كه كشاورزان عزيز و همچنين مسئوالن راهداري و
رانندگي تمهيدات الزم را انجام دهند.

دولت
ازحملونقلعموميحمايتكند

معاون حملونقل و ترافيك شهرداري قم با اشاره به افزايش  ۱۰برابري
قيمت ناوگان حملونقل عمومي نسبت به  ۱۰سال گذشته ،گفت :دولت
از شهرداريها براي خريد اتوبوس حمايت كند .به گزارش «سبزینه» به
نقل از مهر ،عباس ذاكريان از اجراي طرح نوسازي ناوگان درونشهري
و برونشهري در كشور خبر داد و بيان كرد :در قالب اين طرح  ۵۰درصد
از هزينه ناوگان بهصورت ارزي از صندوق توسعه ملي پرداخت ميشود
كه  ۳۰درصد در قالب تسهيالت  ۶۰ماهه تأمين خواهد شد و مابقي را
هم بايد متقاضي بهصورت نقدي پرداخت کند .وي از تصويب پيشطرح
خريد  ۲۳اتوبوس توسط شهرداري در شوراي اسالمي شهر قم خبر
داد و تصريح كرد :اين پيشطرح چند ماه پيش به تصويب رسيده و
شهرداري قم بهدنبال امضاي يك قرارداد ديگر براي خريد  ۵۰اتوبوس
درونشهري است .معاون حملونقل و ترافيك شهرداري قم با بيان
اينكه در ناوگان درونشهري قم ۱۱۰ ،دستگاه اتوبوس فرسوده وجود
دارد ،بيان كرد :اين اتوبوسها بهدليل مشكالت فراوان در پاركينگ قرار
دارند كه پس از بازسازي اساسي ميتوانيم بهمدت حداقل پنج سال
ديگر از آنها در سرويس حملونقل درونشهري بهره ببريم.
افزايش قيمت اتوبوس
ذاكريان در بخش ديگري از سخنان خود با تأكيد بر اينكه شهرداري
براي نوسازي اتوبوسهاي درونشهري نيازمند كمك دولت است ،عنوان
كرد :دولت در زمانهاي گذشته  ۸۲درصد يارانه براي تهيه اتوبوسهاي
درونشهري پرداخت ميكرد و اين يارانه در حالي به شهرداري داده
ميشد كه قيمت اتوبوس بين  ۱۰۰تا  ۱۵۰ميليون بود و شهرداري
قم ميتوانست با مبلغ  ۲۰ميليون تومان مالك يك اتوبوس شود ،ولي
اين طرح  ۱۰سال است كه اجرا نميشود .وي با اشاره به قيمت كنوني
براي خريد يك اتوبوس درونشهري ،گفت :مبلغ خريد اتوبوس از ۱۰
سال گذشته تا امروز افزايش قابلتوجهي داشته و به يك ميليارد و ۵۰۰
ميليون تومان رسيده است .ذاکریان با تأكيد بر اينكه خريد اتوبوس
با چنين قيمتي بدون كمك دولت از توان همه شهرداريها بهويژه
شهرداري قم خارج است ،عنوان كرد :در حال حاضر اين مسأله موجب
چالش بسيار جدي در حملونقل عمومي شهرداريها شده است.
اجراي طرح سهشنبههاي بدون خودروي شخصي در قم
وي در بخش ديگري از سخنان خويش با تأكيد بر اينكه بزرگترين
كشورهاي دنيا بهدنبال متقاعدكردن جامعه براي استفاده از حملونقل
عمومي و دوچرخه هستند ،عنوان كرد :شهرداري قم نيز بهدنبال
مطالعه براي ايجاد مسيرهاي ويژه دوچرخه و اجراي طرح سهشنبههاي
بدون خودروي شخصي است .ذاكريان با اشاره به شلوغي بسياري از
معابر عمومي بهدليل پارك وسايل نقليه كنار خيابانها و نبود پاركينگ
عمومي گفت :شهرداري قم بهدنبال ايجاد كميته پاركينگ است تا
شاهد اشغالشدن همين معابر بهدليل پارك دوبل خودروها نباشيم.
وي يكي از مشكالت بارز در قم را حركت موتورسيكلتها در مسيرهاي
پيادهرو يا پارك در كنار معابر عمومي ذكر كرد و گفت :براي رفع اين
مشكالت بايد حركت جمعي صورت گيرد و محدوديتهايي بهوجود
بيايد تا حملونقل عمومي براي مردم مطلوبيت پيدا كند.
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خودروهاي دو ديفرانسيل له شده است
طبيعت استان گلستان زير چرخ 

نابودی طبیعتبهای هیجان گردشگران

سبزینه

محمد صالحي

بيتفاوتي دستگاههاي نظارتي گلستان
نسبت به برگزاري تورهاي آفرود غيرمجاز
دبير هيئت اتومبيلراني و موتورسواري
گلستان با بيان اينكه اين هيئت داراي كميته
سافاري و آفرود است ،ميگويد :فعاليتهاي
گردشگري ورزشي بهطور قانوني زيرنظر
كميته گردشگري ورزشي هيئت همگاني است

در روزهای اخیر شاهد فعالشدن برخي از
دوستداران ميراث فرهنگي و گردشگري در
فضاي مجازي براي متوجهكردن افكار عمومي
و نظر مسئوالن و جلوگيري از تخريب بيشتر و
فروريختن بازار وكيل در استان فارس هستيم.
فعاالن گردشگري اميدوارند با حضور سطوح
باالي مديريتي سازمان ميراث فرهنگي،
نگاهها به فارس و جايگاه واالي اين استان
در حوزه گردشگري ،خصوصاً گردشگري
تاريخي ،عميقتر و تأثيرگذارتر شده و شاهد
برنامهريزي بهتر و بودجهريزي مناسبتري
براي اين استان و بناهاي تاريخي آن باشيم.
ل در حال فروريختن
بازار وكي 
بهدنبال هشدار رئيس كميسيون گردشگري
شوراي اسالمي شهر شيراز ،به مسئوالن
درباره احتمال ريزش سقف بازار وكيل
شمالي ،نايبرئيس اين شورا نيز در توئيتي
خواستار توجه رئيس دولت به اين موضوع
شد .به گزارش «سبزینه» به نقل از ایسنا،
بازار وكيل شيراز كه زمان ساخت آن به
دوران زنديه بازميگردد ،بخشي از مجموعه
تاريخي زنديه را شامل ميشود و شامل دو
بخش شمالي و جنوبي و بازارهاي فرعي و
سراها و بناهاي بسيار شاخصي است .هفته
گذشته رئيس كميسيون گردشگري شوراي
شهر شيراز در نشست مشتركي با اعضاي
هيئترئيسه نظام مهندسي ساختمان فارس
درباره بازار وكيل شمالي هشدار داد و اعالم
كرد اين اثر تاريخي و بسيار بااهميت در حال
فروريختن است ،اما هيچ فريادرسي نيست.
سولماز دهقان تأكيد دارد كه نه شهرداري
بودجهاي براي مرمت بازار در اختيار دارد
و نه ميراث فرهنگي به آن اهميت ميدهد
و اعتبارات استاني هم پاسخگوي بحران
بازار وكيل نيست .در ادامه اين هشدارها،
نايبرئيس شوراي شهر شيراز نيز با انتشار
توئيتي خواستار همكاري رئيسجمهور براي
نجات بازار وكيل شد .ابراهيم صبوري در پيام
توئيتري خود آورده است :بازار وكيل شمالي
در حال فروريختن است! آقاي رئيسجمهور
انتظار داريم با تدابير ويژه اين بناي عظيم
تاريخي دوره زنديه را نجات دهيد! وي
شهروندان را نيز دعوت كرده است به كمپين
نجات بازار وكيل بپيوندند.

خوان
پی
ش خط
روی

انتقادمحيطزيستتهران
از واحدهايي كه قانون
هواي پاك را دور ميزنند

رئيس اداره محيطزيست شهر تهران با اشاره به اينكه برخي واحدهاي
صنعتي و خدماتي قانون  ۱۰درصد فضاي سبز را رعايت نميكنند،
گفت :سال گذشته بيش از  ۳۹۰واحد در اين باره اخطاريه گرفتند.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایسنا ،محمدحسين بازگير با انتقاد
از اينكه برخي از واحدهاي صنعتي و خدماتي استان تهران به
ماده  ۱۵قانون هواي پاك عمل نميكنند ،اظهار كرد :براساس اين
ماده ،شهركها ،مراكز و واحدهاي صنعتي و توليدي مكلف هستند
كه برحسب اقليم حداقل  ۱۰درصد از فضاي تخصيص دادهشده
برای احداث واحد مربوطه را به ايجاد فضاي سبز مشجر و غرس
درختان مناسب منطقه اختصاص دهند ،همچنين بهرهبرداري از
اين واحدها مشروط به رعايت اين ماده و تأييد آن از سوي سازمان
حفاظت محيطزيست است .وي با اشاره به اينكه اداره محيطزيست
شهر تهران بهطور مستمر اين موضوع را پيگيري ميكند ،تصريح كرد:
اگر واحدهاي توليدي يا صنعتي اين ماده قانوني را رعايت نكرده باشند،
براي آنها اخطاريههاي زيستمحيطي صادر ميشود .بازگیر گفت:
رعايتكردن سرانه فضاي سبز جزو شروط صدور مجوز براي واحدهاي
جديداالحداث است ،همچنين براي توسعه واحدهاي قديمي اين
قانون بايد رعايت شود .بازگير در پايان اظهار كرد :ايجاد فضاي سبز در
واحدهاي صنعتي و خدماتي ،خدمات اكولوژيك فراوان به همراه دارد و
بخشي از آلودگيهاي ايجادشده در فضا را كاهش ميدهد ،همچنين با
ايجاد فضاي سبز در واحدها ميتوان از ظرفيـتهاي در حال هدررفت
آنها ،مانند پسابهاي تصفيهشده ،براي آبياري استفاده كرد.

بازار داغ سوءاستفادهكنندگان از گردشگري
موجب جوالن تورهاي آفرود در گلستان شده
تا طبيعت استان زير چرخ خودروهاي دو
ديفرانسيل له شود .اين روزها بازار تورهاي آفرود
داغ بوده و استان گلستان با طبيعتي بكر به
مقصد هيجانانگيزي براي آفرودسواران تبديل
شده است .در اين ميان برخي فرصتطلبان
هم با سوءاستفاده از نام آفرود و گردشگري به
محيطزيست و منابع طبيعي گلستان آسيب
ميزنند ،برگزاركنندگان تورهايي كه بدون
اطالع و حتي مجوز از دستگاههاي نظارتي
خودروهاي دو ديفرانسيل خود را وارد عرصههاي
زيستمحيطي استان كرده تا به قيمت آسيب
زدن به آن هيجان بيشتري را تجربه كنند.
 ۶۰درصد تورهاي آفرود در گلستان
غيربومي است
دبير هيئت اتومبيلراني و موتورسواري
گلستان معتقد است آژانسهاي برگزاركننده
تورهاي آفرود در استان اكثرا ً غيرمجاز هستند
و از شهرهاي ديگر ميآيند .مرتضي عباسي
ميگويد ۶۰ :درصد تورهاي آفرود در استان
مربوط به آژانسهاي غيربومي است كه اكثرا ً
از استانهاي تهران ،البرز و سمنان به گلستان
ميآيند و از منابع آن استفاده ميكنند بدون
اينكه سودي عايد استان شود .وي ادامه
ميدهد :شرايط بهگونهاي شده كه هر فردي
با تهيه خودروي دو ديفرانسيل بدون آنكه
اطالعي از چالشها و تخريب محيطزيست
و منابع طبيعي داشته باشد اقدام به برگزاري
تور آفرود ميكند و  ۱۵۰هزار تومان تا ۳۰۰
هزار تومان هم از هر مسافر ميگيرند و در
نهايت دردسر آن براي هيئت اتومبيلراني و
موتورسواري است .عباسي با بيان اينكه چالش
اصلي ما در كنار آسيبزدن به محيطزيست و
منابع طبيعي خودرويي است كه اين آژانسها
براي تورهاي آفرود انتخاب ميكنند ،ميگويد:
اين آژانسها در هر صورت مجوز ميگيرند
و سپس باعنوان «آفرود هيجانانگيز» تبليغ
ميكنند؛ اما بدون اينكه آموزشي ديده باشند
و خودروي آنها براي آفرود استاندارد باشد
مسافران را به اين تورها ميبرند .وي اضافه
ميكند :متأسفانه چندي پيش يكي از همين
خودروها در منطقه جهاننما واژگون شد و چند
نفر آسيب ديدند كه در نهايت آژانس جوابگوي
حوادث نبوده و اينجا خاطره بد از اسم آفرود
ميماند و پيكان اتهامات هم بهسمت هيئت
اتومبيلراني و موتورسواري ميچرخد.
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كه ما با آنها تفاهمنامه داريم و با چند آژانس
مذاكره كردهايم كه براي برگزاري تور آفرود
با هيئت اتومبيلراني و موتورسواري مكاتبه
كنند تا با اخذ مجوز ،خودروي استاندارد
آفرود در اختيار آنها قرار دهيم .عباسي اضافه
ميكند :رانندههاي آفرود هيئت اتومبيلراني
و موتورسواري استان گلستان آموزش ديد ه و
قابل اعتماد هستند كه كارت عضويت دارند و
ما هم قبل از برگزاري برنامه با محيطزيست
و منابع طبيعي مكاتبه ميكنيم تا براي رفت
و آمد از مسيرها راهنمايي بگيريم .وي عنوان
ميكند :دستگاههاي نظارتي استان نسبت به
برگزاري تورهاي آفرود غيرمجاز در گلستان
بيتفاوت هستند و ميگويد :بارها ديده شده
كه حدود  ۵۰خودرو در قالب تور آفرود وارد
منطقه جهاننما ميشوند و هيچ كسي نيست
به آنها بگويد كجا ميرويد .گلستان بهدليل
داشتن طبيعت بكر و جذاب و كمبود نظارت،
مورد توجه آژانسهاي برگزاركننده تورهاي
آفرود قرار گرفته و اين آژانسها با مجوز
به گلستان ميآيند؛ اما آسيبهاي زيادي
به محيطزيست و منابع طبيعي استان
وارد ميكنند.
لزوم نظارت بيشتر معاونت گردشگري
اداره كل ميراث فرهنگي گلستان
نظارت نكردن بر فعاليت تورهاي آفرود در
گلستان موضوعي است كه رئيس انجمن
صنفي راهنمايان گردشگري استان هم به آن
اشاره ميكند .يحيي جالليفر ميگويد :گلستان
بهدليل داشتن طبيعت بكر و جذاب و كمبود
نظارت ،مورد توجه آژانسهاي برگزاركننده
تورهاي آفرود قرار گرفته و اين آژانسها با

مجوز به گلستان ميآيند؛ اما آسيبهاي
زيادي به محيطزيست و منابع طبيعي استان
وارد ميكنند .وي ادامه ميدهد :بسياري از اين
تورها فقط از نام آفرود سوءاستفاده ميكنند؛ در
حالي كه خودرو و راننده آفرودي وجود ندارد و
با سيستمهاي صوتي خود به طبيعت بكر استان
صدمه ميزنند ،آنها نميدانند چقدر به طبيعت
آسيب ميزند و فقط بهدنبال ايجاد هيجان
هستند .جالليفر آفرود را ورزشي ميداند كه
براي آن مسير تعبيه شده و ميگويد :نميتوان
اين ورزش را از گردشگران و مسافران گرفت؛
اما ميتوان آسيبها را به حداقل رساند و نياز
است تا معاونت گردشگري اداره كل ميراث
فرهنگي استان گلستان نظارت بيشتري روي
اين موضوع داشته باشد .وي يادآور ميشود :اداره
كل محيطزيست استان حساسيت بيشتري
نسبت به اداره كل ميراث فرهنگي دارد و معاونت
گردشگري وظيفه دارد تا نظارت بيشتري روي
تورهاي آفرود داشته باشد.
گزارشي تحت عنوان
تور آفرود غيرمجاز نداشتهايم
اما معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي،
صنايع دستي و گردشگري گلستان عنوان
ميكند كه ما فقط بر تورها نظارت ميكنيم و بر
آنهايي كه خارج از قالب تور هستند نميتوانيم
نظارت كنيم .احمد تجري ميگويد :اگر اين
تورها وارد مناطق حفاظت شده محيطزيست
شوند؛ بهطور مشخص اداره محيطزيست بايد بر
آنها نظارت كند و نظارت خارج از آن برعهده
ماست .وي ادامه ميدهد :تاكنون گزارشي
تحت عنوان تور آفرود غيرمجاز نداشتهايم و
اگر در جريان قرار بگيريم حتماً به اين موضوع

بازار وكيل فرو ميريزد؟

نجات بازار وكيل
با نقد و اعالم خطر ممكن نيست
يك متخصص مرمت بناهاي تاريخي گفت:
اگرچه راهاندازي كمپين براي رسيدگي به
وضعيت نگرانكننده بازار وكيل اقدامي ارزنده
ش بودن چنين
است ،اما قطعاً براي نتيجهبخ 
حركتهايي نميتوان به اعالم نقد و نظر و
راهاندازي كمپين بسنده كرد ،زيرا بهتدريج
موضوع به فراموشي سپرده ميشود .خشايار
شيباني با بيان اينكه تمام بناهاي تاريخي كه
بيش از  100سال از ساخت آنها ميگذرد نياز
به پايش دارند ،گفت :پايش بناهاي تاريخي بايد
بهطور مداوم انجام شود تا اگر مصالح قبلي از
پويايي و كارآمدي كافي برخوردار نيست،
نسبت به مرمت و تعميرآن اقدام شود .وي
ادامه داد :بناي بازار وكيل از بناهاي تاريخي
زنده شيراز ،فارس و كشور محسوب ميشود و
محل دادوستد بسياري از شهروندان شيرازي
است ،اما اين بنا با وجود زنده و پويايي ،از قاعده
مرمت مداوم مستثني نيست .مدير سابق پايگاه
شهر تاريخي الر با بيان اينكه در حال حاضر
بخشهايي از بناي بازار وكيل با مشكالتي
روبهروست ،گفت :بخشي از اين مشكالت،
اضطراري بوده و به رسيدگي فوري نياز دارد،
اما در بخشي ديگر ميتوان اقدامات ميانمدت را
در دستور و برنامه كاري قرار داد .شیبانی نسبت
به وضعيت كنوني بازار وكيل ،بهعنوان يك اثر
شاخص تاريخي و معماري ،ابراز نگراني كرد

و گفت :بناي بازار وكيل نهتنها نيازمند مرمت
بلكه نيازمند اقدامات اساسي براي ايمنسازي
هم هست .شيباني امكان وقوع آتشسوزي
بهدليل مشكالت ايمني را از ديگر مشكالت بازار
وكيل عنوان و اضافه كرد :بخشي از تأسيسات
موجود در بازار وكيل ،نيازمند استانداردسازي
و ايمنسازي است و تجهيزات كافي براي
مهار آتش در اين بازار وجود ندارد؛ عالوهبراین
دسترسي به بخشهايي از اين بناي ارزشمند،
درصورت وقوع هرگونه حادثه بسيار دشوار
بهنظر ميرسد .وي با يادآوري اينكه بخشهايي
از بناي بازار وكيل شيراز دچار فرسايش شده
كه در اسرع وقت بايد بهسازي شود ،خاطرنشان
كرد :در مقوله بازآفريني شهري يكي از
روشهاي متدوال روش مشاركتي است تا
زمينه مداخله و همراهي مالكان هم در امر
مرمت فراهم باشد .اين متخصص مرمت بناهاي
تاريخي اظهار كرد :اينكه تنها مجموعههايي
نظير شهرداري و ميراث فرهنگي با توجه به
اعتبارات اندك بتوانند همه مشكالت اين بنا را
مرتفع كنند ،انتظاري منطقي نيست و از عهده
متوليان خارج است .شيباني با تأكيد بر اينكه
براي مطلوبيت و سرعت انجام كار در بنايي نظير
بازار وكيل ،نيازمند اقدامات دو و چندسويه و
همپوشاني و همراهي و مشاركت گسترده كسبه
و متوليان و صاحبنظران هستيم ،خواستار
ورود سازمانهاي مردمنهاد براي مرمت و
بازسازي بازار تاريخي وكيل شد.

ورود خواهيم كرد .در جريان برگزاري تورهاي
گردشگري در گلستان هستيم و هر زمان كه
گزارشي به دست ما رسيده از ورود آنها به
مناطق حفاظت شده جلوگيري كرديم و آنها
هم مسير خود را تغيير دادند.
از ورود تورهاي گردشگري
به مناطق حفاظت شده جلوگيري كردهايم
ورود به مناطق حفاظت شده محيطزيست به
استثناي جادههاي عمومي ممنوع است .امير
عبدوس ،مديركل محيط زيست گلستان ،با
بيان اين مطلب ميگويد :تورهاي گردشگري
در قالبهاي مختلف براي تردد در جادههاي
عمومي نياز به مجوز ندارند؛ اما نميتوانند وارد
مناطق حفاظت شده شوند .وي ادامه ميدهد:
در جريان برگزاري تورهاي گردشگري در
گلستان هستيم و هر زمان كه گزارشي به
دست ما رسيده از ورود آنها به مناطق حفاظت
شده جلوگيري كرديم و آنها هم مسير خود را
تغيير دادند .وي اضافه ميكند :تاكنون اتفاقي
رخ نداده و هر زمان كه شاهد ورود تورهاي
گردشگري به مناطق حفاظت شده باشيم
برخورد خواهيم كرد.
گفتنی است ،با توجه به رونق تورهاي آفرود
در كشور ،بهویژه گلستان بهعنوان يك ورزش
رسمي ثبت شده نميتوان از برگزاري آن
جلوگيري كرد ،اما نياز است دستگاههاي
نظارتي تعامل بيشتري با هيئت اتومبيلراني
و موتورسواري و كميته گردشگري ورزشي
هيئت ورزشهاي همگاني داشته باشند
تا برگزاري اين تورها سر و سامان بگيرد و
شاهد كمترين آسيب به محيطزيست و منابع
طبيعي باشيم.

ميراث فرهنگي
به وضعيت بازار وكيل اشراف كامل دارد
مديركل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و
گردشگري استان فارس با بيان اينكه اين
سازمان نسبت به وضعيت بازار وكيل اشراف
كامل دارد ،گفت :به سهم خود براي حفظ
اين بنا هزينه كردهايم و قطعاً براي مرمت و
حفاظت از آن تالشي مستمر خواهيم داشت.
مصيب اميری در واكنش به هشدار رئيس
كميسيون گردشگري و توئيت نايبرئيس
شوراي شيراز درباره وضعيت سقف بازار وكيل
و ايجاد كمپين و درخواست از رئيسجمهور
براي كمك به مرمت اين بناي تاريخي گفت:
طي يك سال گذشته و با وجود تنگناهاي
مالي و اعتباري موجود ،بيش از  300ميليون
تومان براي مرمت سقف و ساير اقدامات
مرمتي بازار وكيل شمالي و  10حجره از
اين بازار ،هزينه شده است .وي با بيان اينكه
هشدار نسبت به وضعيت اين بازار موضوعي
تازه نيست و هر روز به روشي اين مسأله را
عنوان ميكنند ،افزود :روزي ايمني ،ديگر بار
ريزش سقف و گاهي هم نبود تأسيسات كافي
در اين بازار را مبنايي براي اعالم وضعيت
بحراني قلمداد و مطرح كردهاند .امیری با
انتقاد از سخنان مطرحشده طي روزهاي
اخير از سوي بعضي از مسئوالن شهري،
گفت :مگر تاكنون مسئوالن ميراث فرهنگي
براي حفظ و مرمت بناهاي تاريخي ازجمله
بازار وكيل همكاري نكرده است كه اينبار از
رئيسجمهور استمداد طلبيده ميشود؟ وی
همچنين با بيان اينكه درصورت مشاركت
كسبه و سازمانهاي مردنهاد ميتوان به رفع
مشكالت فعلي و احتمالي اين بازار همت
گمارد ،گفت :برای مثال بازار تاريخي شهر
تبريز بهروش مشاركتي بين نهادهاي متولي
و كسبه مرمت شده كه عالوهبر ايمنسازي
محيط تردد ،منافع بيشتري نصيب خود
كسبه شده است .امیری خواستار مشاركت
بيشازپيش بازاريان براي حفظ اين بناي
تاريخي پويا و زنده شد و گفت :بهحتم
ميراث فرهنگي استان فارس در زمينه حفظ
و مرمت بناهايي نظير بازار ،حساسيت الزم
را دارد و اين موضوع را وظيفه ذاتي خود
ميداند و بدون هيچ منت و ادعاي به آن
اهتمام ميورزد.

تعرضبهكوهپايههايييالقاتيزد

فرماندار مهريز گفت :برخي سرمايهگذاران بدون هماهنگي با شوراي
اسالمي و دهياري منشاد به كوهپايههاي منشاد تعرض كرده و نگراني
اهالي را سبب شدهاند كه در اين باره انتظار داريم سرمايهگذاران
اين بخش حتماً از مردم منطقه دلجويي كنند و آنها را در جريان
فعاليتهاي كلي خود بگذراند .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايسنا،
سيد محمد رستگاري در نشست همانديشي جلوگيري از تعرض به
منابع طبيعي روستاي منشاد مهريز بيان كرد :سرمايهگذاري در امور
حياتوحش بايد با مجوز قانوني باشد و چنانچه سرمايهگذاري بخواهد
بدون هماهنگي با اهالي محلي و شوراي اسالمي و همچنين بدون مجوز
به منابع طبيعي تعرض كند بايد پيگرد قانوني شود و ادارات مربوطه نيز
بايد در اين زمينه وارد شوند .وي عنوان كرد :اگر قرار باشد زميني در
مناطق روستايي براي اشتغالزايي در حوزه حياتوحش واگذار شود،
اولويت با اهالي منطقه است و ادارههاي مربوطه بايد در اين رابطه همه
جوانب را در نظر بگيرند تا آسيبي به منطقه وارد نشود .رستگاری افزود:
منشاد يكي از روستاهاي منحصربهفرد شهرستان مهريز و يزد است و
از استعدادهاي خدادادي خوبي براي پرورش قوچ و ديگر حيوانات در
كوهپايههاي خود بهرهمند است ،برای همین آنهايي كه ميخواهند در
اين زمينه سرمايهگذاري كنند حتماً بايد درخواست خود را به شوراي
اسالمي و دهياري منشاد ارائه دهند و سلسلهمراتب قانوني را سپري
كنند .وي حفظ شرح وظايف را اولويت سرمايهگذاران و مراكزي كه در
اين خصوص دخيل هستند ،دانست و گفت :اهالي روستا با توجه به نقش
سرمايهگذاران در رونق اقتصادي منطقه ،بايد استقبال و همكاري الزم
را داشته باشند؛ سرمايهگذاري و اشتغالزايي در روستاها يكي از اهداف
دولت است و مردم نيز بايد در اين زمينه همكاري كنند تا رونق اقتصادي
و اشتغالزايي را شاهد باشيم .مهدي دهقانزاده ،بخشدار مهريز ،هم از
سرمايهگذاران كه متقاضي فعاليت در مناطق روستايي هستند خواست
تا قبل از هر اقدامي ،مراتب را به بخشداري و شوراي اسالمي گزارش
كنند تا به مشكالت احتمالي بعدي منجر نشود.

حیات وحش

آمار گور ايراني در پارك ملي
قطرويه 17درصد افزايش يافت

رئيس پارك ملي قطرويه و منطقه حفاظتشده بهرام گور گفت:
آماربرداري تعداد گور ايراني (گورخر) از گونههاي در معرض خطر
انقراض در اين زيستگاه ،واقع در شرق استان فارس ،نسبت به پارسال
 17درصد افزايش داشته است .به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا،
ي خاتمه يافت،
احمد رستگار افزود :در آماربرداري امسال كه پنجم د 
درمجموع  993رأس از اين حيوان در اين منطقه حفاظتشده
شمارش شد .وي اظهار داشت :با توجه به پراكنش اين گونه جانوري
در سطح منطقه ،با پنج اكيپ همراه با امكانات الزم به آمارگيري
پرداختيم .رئيس پارك ملي قطرويه و منطقه حفاظتشده بهرام
گور گفت :بهدليل خشكسالي ،پراكنش و مسيرهاي سرشماري با
سال گذشته متفاوت بود و گورخرها در منطقه پراكنده شده بودند
و اين پراكندگي سبب شد كار سرشماري با يك ماه تأخير به پايان
برسد .منطقه حفاظتشده بهرام گور در  50كيلومتري شهر نيريز
و  260كيلومتري شرق شيراز واقع است .پيش از اين ،مديركل
حفاظت محيطزيست فارس ارديبهشتماه گذشته ،با بيان اينكه
منطقه بهرام گور نيريز دو برابر ظرفيت تعريفشده گورخر دارد،
گفته بود :فزوني اين جانور ،حياتوحش را با خطراتي تهديد ميكند.
سعيد محمودي افزوده بود :اين منطقه حفاظتشده در شهرستان
نيريز تنها ظرفيت نگهداري  500رأس گورخر دارد .به گفته وي،
شماري از گورخرها دراين منطقه به مناطق مسكوني و روستاها
نزديك ميشوند و احتمال برخورد آنها با خودروها وجود دارد .در
فروردين امسال ،تلفشدن دو رأس گور ايراني براثر تصادف در اين
منطقه گزارش شد .گورخر ايراني يا «گور» زيرگونهاي از گورخر
آسيايي است كه در معرض خطر انقراض قرار دارد .گورخر آسيايي در
گذشته جمعيت فراواني در خاورميانه ،آسياي ميانه و چين داشت،
اما اكنون نسل آن در بيشتر مناطق منقرض شده و از زيرگونه ايراني
تنها در شاهرود استان سمنان و بهرام گور شهرستان نيريز استان
فارس باقي مانده است.

دستگيري  ۵۷شكارچي غيرمجاز
پرندگانمهاجر

فرمانده يگان حفاظت سازمان محيطزيست با اشاره به صيد بيرويه و
غيرقانوني پرندگان مهاجر گفت ۵۷:نفر از شكارچيان غيرمجاز دستگير
شدند .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايلنا ،جمشيد محبتخاني ،با
اشاره به مهاجرت پرندگان بهدليل سردی هوا از اروپا بهويژه سيبري به
مناطق گرمسير ،اظهار كرد :بخشهايي از كشور ايران ،ازجمله مناطق
تاالبي در شمال كشور و خوزستان ،ميزبان اين پرندگان مهاجر براي
ادامه حيات هستند .وي با بيان اينكه استانهاي مارندران ،گيالن و
خوزستان بيشترين سهم ميزباني را از اين پرندگان باارزش مهاجر
برعهده دارند ،خاطرنشان كرد :يگان حفاظت سازمان محيطزيست
استانهاي مارندران ،گيالن و خوزستان براي پيشگيري از شكار بيرويه
اين پرندگان ،طرحهايي را با حمايت دستگاه قضايي اجرايي ميكنند.
وی تصريح كرد :متأسفانه تعدادي افراد سودجو ،اقدام به شكار اين گونه
از پرندگان ميكنند كه در اين رابطه  ۵۷نفر از شكارچيان غيرمجاز
و غيرقانوني دستگير شدهاند .اين مقام انتظامي ،با اظهار تأسف از
عدمهمكاري برخي مسئوالن محلي در استان مازندان با يگان حفاظت
از سازمان محيطزيست ،بيان كرد :درهرحال ،افراد سودجو در رصد
مأموران هستند و درصورت بروز هرگونه رفتار غيرقانوني ،هنجارشكنانه
و تعرض به محيطزيست ،با آنان برخورد قاطعي ميشود .محبتخاني
در خاتمه تأكيد كرد :مردم فهيم و دوستدار محيطزيست منطقه
همكاري خوبي با محيطبانان دارند.
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