    

محیط زیست و گر دشگری
اخبار

تأكيد كالنتري
بر پيگيري وضعيت معيشتي محيطبانان

معاون رئيسجمهوري و رئيس سازمان حفاظت محيطزيست
بر پيگيري وضعيت معيشتي محيطبانان و بهبود شرايط آنها
تأكيد دارد .به گزارش «سبزینه» به نقل از پايگاه اطالعرساني
سازمان حفاظت محيطزيست ،عيسي كالنتري در بازديد
سرزده از يگان حفاظت محيطزيست ضمن تقدير و تشكر
از فعاليتهاي صورتگرفته در حوزه اين يگان بر پيگيري
وضعيت معيشتي محيطبانان تأكيد كرد و خواستار پيگيري
آخرين ابالغ درباره رسيدگي به وضعيت محيطبانان از فرمانده
يگان حفاظت محيطزيست شد .كالنتري در اين ديدار برای
مطلوبشدن وضعيت محيطبانان قول مساعد داد و گفت :يگان
حفاظت محيطزيست مسئوليت نظارت و رصد مصوبات نشست
محيطبانان منتخب استانها را دارد .در ابالغ كالنتري كه اصرار
به اجراي دقيق بندبهبند آن دارد ،خطاب به مديران كل حفاظت
محيطزيست استانها آمده است :پيرو نشست همانديشي
مورخ  29آبان  97اينجانب با فرماندهان يگانها و محيطبانان
منتخب استانها و همچنين استماع از دیدگاههای مطرحشده
از جانب نمايندگان آنها ،به آگاهي ميرساند ،پس از بررسيهاي
كارشناسي از پيشنهادات و هماهنگي با فرمانده يگان حفاظت
سازمان ،مقرر شد براي رضايتمندي يگانهاي حفاظت استانها
از خواستههاي اصولي ،تسهيل در انجام صحيح امور حفاظتي و
همچنين رفع مشكالت پرسنلي و اداري كه در بيشتر ادارات كل
بهنحوي مشهود بوده ،الزم است موارد مشروحه ذيل موردتوجه
و در دستوركار مديرانكل حفاظت محيطزيست استانها قرار
گيرد .با توجه به اينكه ،پرسنل يگان حفاظت بايد با نظم و
انضباط خاص در محل خدمتي حضور و در سنگر حفاظت از
محيطزيست پيشران و الگو باشند ،شايسته است از وظيفهشناسي
اين سبزانديشان كه در اعتالي حفظ و صيانت از محيطزيست
كشور صادقانه تالش ميكنند و محيطزيست را براي فردايي
بهتر و سازنده آماده ميسازند ،بهنحو شايسته حمايت شود .همه
يگانهاي شهرستانها و مراكز حفاظت استانها ،ضروري است در
فضايي مستقل در ساختمان اداري و تحت عنوان فرماندهي يگان
حفاظت استان مستقر شوند و اين اماكن با امكانات و تجهيزات
موردنياز آنان تجهيز شود .مديرانكل استاني هر ماه جلساتي با
فرمانده يگان حفاظت استان تشكيل میدهند تا برای مطالبات،
رفع تمام كمبودها و مشكالت اقدام مقتضي شود .با توجه به
لزوم پوشش بيمه تكميلي پرسنل يگان حفاظت از طريق سازمان
مركزي ،الزم است از جانب مركز برنامهريزي ،تحول اداري و
بودجه سازمان و با همكاري فرماندهي يگان حفاظت و ساير
دفاتر مرتبط ،هرچه سريعتر اقدام شود .با توجه به لزوم بازنگري
در ميزان ساعات كاري محيطبانان ،اصلح است مأموراني كه در
مناطق تحت مديريت سازمان خدمت ميكنند و محل مأموريت
آنها در خارج از شهرها و مناطق مسكوني بوده و كنترل مداوم
حوزه استحفاظي و گشت و كنترل و سركشي مستمر به نقاط
مختلف حوزه و مأموريت از ضروريات انجام وظايف قانوني آنان
است و الزاماً بايد در محل مأموريت خود نيز شبانه بيتوته كنند.
در هر ماه  15روز خدمت و  15روز استراحت بهنحوي تعيين
شود كه ميزان خدمت متوالي بيشتر از پنج روز نباشد و خدمت
بهصورت  24ساعت شيفت و  24ساعت استراحت برقرار شود.
تمام پاسگاهها به خودروهاي عملياتي در سطح ادارات كل تجهيز
و درصورت اختصاص خودرو سازماني يا خريد استاني ،اولويت
به مناطق تحت مديريت سازمان اختصاص داده شود .با توجه
به لزوم برخورداري نيروهاي يگان حفاظت و ساير افراد مرتبط
از مزاياي حقالكشف ناشي از مطالبه ضرر و زيان شكار و صيد
حيوانات وحشي ،ضروري است معاونت توسعه مديريت ،حقوقي
و امور مجلس سازمان راهكار اصولي و قانوني را براي تحقق اين
امر ،تا پايان سال جاري ارائه دهد و نيز پرداخت معوقات سالهاي
گذشته را هم احصاء و اجرايي كند .با توجه به خأل قانوني موجود
درباره زمان بهكارگيري سالح توسط محيطبانان ،اصلح است
معاونت توسعه مديريت ،حقوقي و امور مجلس سازمان با همكاري
فرماندهي يگان حفاظت سازمان ،از طريق مراجع ذيصالح براي
رفع ابهامات موجود درباره قانون بهكارگيري سالح اقدامات الزم
بهعملآورند و نتيجه را بهنحو مقتضي به ادارات كل اعالم كنند.
با توجه به كمبود نيروي حفاظتي موجود در برخي از استانها و
اجبارا ً بهطور موقت نيروهاي طرحي و شركتي در بخش اجرايي
بهكار گرفته شدهاند و ضروري است اينگونه افراد از بخش
اجرايي منفك و تا زمان تعيين تكليف قطعي ،درصورت امكان ،در
ساير بخشها بهكار گرفته شوند .ضروري است تمام مديرانكل
استانها رسيدگي به مسائل و مشكالت يگان حفاظت استان را
مورد توجه قرار داده و دفاتر تخصصي مرتبط ،موفقيت در حوزه
يگان حفاظت را بر وفق مقررات ،بهعنوان يكي از شاخصهاي
عملكردي مديران لحاظ كند ،بهگونهاي كه بهجاي افراد ضعيف
يا بدون كارايي ،افراد توانمند و عالقهمند به اين حوزه جايگزين
شوند .در تمام شيفتهاي خدمتي محيطبانان ،حداقل بايد دو
نفر حضور داشته و درصورت رعايتنکردن اين بند و بروز حادثه
براي محيطبانان ،مسئوليت مستقيم اين امر متوجه فرمانده يگان
حفاظت منطقه ،فرمانده يگان حفاظت شهرستان يا استان و
شخص مديركل خواهد بود.

بودجه 98به محيطزيست
و كاهش آاليندهها توجه ويژهاي دارد

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهينشهر اصفهان
گفت :توجه دولت تدبير و اميد به محيطزيست و رشد  80درصدي
بودجه اين بخش به حفظ منابع طبيعي ،كاهش آاليندهها و كاهش
هزينههاي سالمت جامعه كمك ميكند .به گزارش «سبزینه» به نقل
از ایرنا ،عليرضا مرادي افزود :رشد بودجه محيطزيست و توجه دولت
به اين بخش در آينده تأثيرات كوتاهمدت و بلندمدت بسياري در پي
خواهد داشت .استاد اقتصاد و فرهنگ دانشگاه آزاد شاهينشهر با بيان
اينكه طرح تحول سالمت در سالهاي آينده با قوت به پيش ميرود
اظهار داشت :به معيشت مردم ،عدالت اجتماعي ،طرح تحول سالمت
و كاهش فقر مطلق در اليحه بودجه  98توجه ويژهای شده است .وي
با بيان اينكه دولت براي موفقيت بيشتر در سال آينده بايد شرايط
موجود اشتغال را بهخوبي كنترل كند ،اضافه كرد :بودجه شركتهاي
دولتي در بودجه سال آينده در راستاي حفظ و افزايش اشتغال 51
درصد افزايش پيدا كرده است .مرادي تصريح كرد :منابع محدودي
در اختيار دولت قرار دارد و به همين دليل اولويتبندي در تخصيص
بودجهها ضرورت جدي پيدا ميكند .عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد
شاهينشهر با بيان اينكه دولت در بودجه  98به بخش آموزش
و آموزش عالي هم توجه داشته است گفت :بودجه آموزش عالي
هم نسبت به سال گذشته  14درصد افزايش پيدا كرده است .اين
كارشناس مديريت و برنامهريزي فرهنگي در ادامه با اشاره به اينكه
اصالح ساختار دريافت يارانهها از نكات مثبت بودجه سال آينده است
تأكيد كرد :با پرداخت يارانهها به بخش توليد و خدمات ،فشار بر روي
زندگي مردم كاهش پيدا ميكند .اليحه بودجه  98سهشنبه چهارم
دي به مجلس شوراي اسالمي تقديم شد.
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شیراز در مجاورت شاهچراغ
نابودی بافت تاريخي 

تاريخيكه با خاك يكسان میشود

سبزینه

سعيده اسديان

شيراز  360هكتار بافت تاريخي دارد كه 57
هكتار از آن تحت عنوان توسعه حرم شاهچراغ
در دست تخريب قرار گرفته ،در اين  57هكتار
بافت تاريخي  462پالك وجود دارد كه امكان
ثبت حداقل  150پالك وجود داشت؛ اما بهدليل
خواب زمستاني مسئوالن ذيربط متأسفانه تنها
 13پالك آن ثبت ملي شده است .چندسالي
ميشود كه به بهانه توسعه حرم شاهچراغ در
شيراز ،بافت تاريخي اين شهر پرآوازه به سيبل
مسئوالني تبديل شده كه با نشانهگيريهاي
اشتباه خود ،تار و پود اين بناهاي قديمي را از
هم باز كردهاند .در كوچهپسكوچههاي بافت
قديمي شيراز كه راه برويد قلبتان ميگيرد از
اين همه بيرحمي ،از اين همه تاريخي كه با
خاك يكسان شده و از آن همه شكوه ،زيبايي
و قدمت ،تنها تكه پارههايي از بناهاي قديمي
حال اين
بر بدن اين بافت تاريخي مانده استِ .
روزهاي بافت تاريخي و فرهنگي شيراز شبيه
بيماري است كه زخمهاي روي بدنش او را
نحيف و فرسوده كرده؛ اما هنوز اميد به بهبودي
دارد .اينجا بافت تاريخي شيراز است ،جاييكه
روزگاري مردمان اصيل شيراز در آن رفت و
آمد ميكردند و امروز الشه آن را تبديل به يك
پاركينگ عمومي كردهاند .شيراز  360هكتار
بافت تاريخي دارد كه  57هكتار از آن تحت
عنوان توسعه حرم شاهچراغ در دست تخريب
قرار گرفته ،در اين  57هكتار بافت تاريخي
 462پالك وجود دارد كه امكان ثبت حداقل
 150پالك وجود داشت؛ اما بهدليل خواب
زمستاني مسئوالن ذيربط متأسفانه تنها 13
پالك آن ثبت ملي شده است .آخرين تخريب
در اصيلترين بافت تاريخي خاورميانه مربوط
به اسفندماه سال  96بوده و ظاهرا ً قرار است در
همزيستي لودرها با بافت تاريخي شيراز بار ديگر
طرح  57هكتاري آغاز به كار كند.
هيچ ارادهاي براي برخورد
با تخريبکنندگان وجود ندارد
ابراهيم صبوري ،نايبرئيس شوراي شهر
شيراز ،درباره وضعيت بافت تاريخي شيراز
و اقداماتي كه قرار بود در راستاي مصوبه
دوفوريتي شوراي شهر همچون مستندنگاري و
نصب دوربين مداربسته انجام شود ،گفت:
واقعيت اين است كه هنوز بهدليل كمبود بودجه
شهرداري نتوانستهايم كاري انجام دهيم .وي
افزود :قرار بود كه كميسيون اصل  90مجلس
و ميراث فرهنگي در بافت تاريخي كارهايي
را انجام دهند؛ چراكه متصدي اين خانهها و
بافتهاي تاريخي سازمان ميراث فرهنگي
است .صبوري با بيان اينكه ما صرفاً توانستيم
از تخريب بيشتر جلوگيري كنيم ،گفت:
براي مستندنگاري ،برنامهريزيهايي را انجام
دادهايم و يك تيم دانشگاهي مسئوليت كار را
برعهده گرفتند .نايبرئيس شوراي شهر استان
فارس با تأكيد بر اينكه ميراث فرهنگي بايد در
اين زمينه ورود كرده و از خانهها نگهداري كند،
گفت :بسياري از خانههايي كه در بافت تاريخي
شيراز تخريب شده ،ثبت ملي است؛ اما متأسفانه
هيچ ارادهاي براي برخورد با تخريبگران وجود
ندارد .وي در پاسخ به پرسشی مبنيبر اينكه
چرا پس از گذشت حدود يكسال از آخرين
تخريبها هنوز مستندنگاري انجام نشده،گفت:
كارهاي اوليه مستندنگاري انجام شده ،اما شما
درست ميگوييد ،ما چند ماهي است كه درگير

مسائلي شديم و از موضوع بافت تاريخي غفلت
كرديم ،البته دستهايي در جريان است كه
اجازه نميدهد كارها بهدرستي پيش برود.
عدهاي از اسامي مقدس
سوءاستفادهميكنند
نايبرئيس شوراي شهر استان فارس تصريح كرد:
در يكي از جلسات در خيابان اسكندريه درباره
بازآفريني بافتهاي تاريخي شهر صراحتاً گفتم
ي تخريب شد؛ هيچكس
زمانيكه دو خانه قديم 
به فرياد ما نرسيد ،اگر آن موقع كاري انجام ميشد
تخريبها اينقدر جلو نميرفت .صبوري گفت :از
سوي ديگر عدهاي از اسامي مقدس سوءاستفاده
ميكنند و در حال نابودي بافت تاريخي هستند،
توليت آستان شاهچراغ گناهي ندارد؛ اما عدهاي
به اسم طرح بينالحرمين بافت تاريخي را نابود
كردهاند .وي گفت :در هر صورت ما بايد پيگيري
كنيم و حداقل مستندنگاري را شروع كنيم،
قرار بود شهرداري و شورا اين كار را انجام دهند
كه متأسفانه شرايط بد بودجهاي و درگيريهاي
روزمرگي باعث غفلت ما از اين موضوع شد.
فعاليت يك گروه تحقيقاتي خارجي
در بافت تاريخي شيراز
اين درحالي است كه مصيب اميري ،مديركل
ميراث فرهنگي و گردشگري استان فارس،
درباره وضعيت بافت تاريخي شيراز اظهار داشت:
در راستاي بهبود بافت تاريخي شيراز مطالعات
جامعي انجام شده و قراردادي با يك شركت
خارجي و با همكاري وزارت راه و شهرسازي و
سازمان مركزي ميراث فرهنگي منعقد شده تا كل
بافت تاريخي شيراز را مطالعه كنند .اميري تصريح
كرد :گروه تحقيقاتي بافت تاريخي بيش از يكسال
است كه در حال فعاليت هستند و مراحل آخر كار
سپري ميشود .وي گفت :بايد بررسي كنيم كه
چه اتفاقي در بافتهاي تاريخي ميافتد كه خالي
از سكنه ميشوند ،وقتي بافت بهدليل شرايط
مختلف خالي ميشود افرادي در آنجا ساكن
ميشوند كه شايد حضورشان چندان تناسبي با آن
مجموعه نداشته باشد ،بخشي از اين افراد معتادان
هستند كه بهعنوان يك معضل اجتماعي شناخته
ميشوند و در بافت ساكن شدهاند .مديركل ميراث
فرهنگي استان فارس گفت :در چند سال گذشته

تالش كرديم تا فعاليتهايي را در حوزه بافت
تاريخي شيراز فعال كنيم تا از كنار اين فعاليتها
رفتوآمد در بافت اضافه شود ،چندين هتل و
اقامتگاه سنتي در بافت تاريخي ايجاد كردهايم،
خانه صنايع دستي و موزه در بافت تاريخي شيراز
راهاندازي كردهايم و تعدادي خانههاي بافت
تاريخي هم به سفرهخانههاي سنتي و اقامتگاهها
تغيير كاربري دادهاند.
راهاندازي پاركينگ عمومي
در بافت تاريخي موقت است
اميري تصريح كرد :ما قادر نيستيم افرادي كه
در گذشته در بافت ساكن بودند را برگردانيم،
بافت تاريخي شيراز  360هكتار است و كل
خانههايي كه مالك آن ما هستيم حدود
 40خانه است ،تعدادي از اين خانهها تغيير
كاربري داده و براي  28خانه ديگر طراحيهايي
صورت گرفته تا به مركز اقامتي ،رستوران
سنتي و فروشگاههاي صنايع دستي تبديل
شوند .وي ادامه داد :تعدادي از خانهها ثبت
ملي شدهاند كه قرار است با تعیین اعتباري
از سوي ميراث فرهنگي و تقبل بخشي از
هزينهها از سوي مالكان ،بازسازي صورت گيرد
و سكونت در آن اتفاق بيفتد .تمام اين كارها
انجام ميشود تا بخشي از معضالت در بافت
تاريخي شيراز به حداقل برسد؛ اما در بافت
تاريخي تنها ميراث فرهنگي مسئول نيست
و بايد شهردار ،شوراي شهر و ساير سازمانها
در اين زمينه كار را پيگيري كنند .مديركل
ميراث فرهنگي استان فارس درباره تبديل
بخشي از بافت تاريخي به پاركينگ عمومي
گفت :اين پاركينگ موقت است و ما مسئول
آن نيستيم و نميتوانيم درباره آن توضيح
دهيم .پيگيري ما از جواد بهادر بهعنوان
مديركل شهرسازي شهرداري استان فارس
درباره مستندنگاري و نصب دوربينهاي مدار
بسته در محوطه بافت تاريخي به جايي نرسيد
و وي اعالم كرد كه در اين موضوع مسئوليتي
بر عهده ندارد .همچنين احمدرضا دستغيب،
رئيس شوراي شهر استان فارس ،هم درباره
شروع مجدد طرح  57هكتاري و اقدامات انجام
گرفته براي جلوگيري از تخريب بافت تاريخي
پاسخگو نبود و احمد تنوري ،رئيس كميسيون

فرهنگي اجتماعي شوراي شهر شيراز را براي
پاسخگويي به اين موضوع معرفي كرد.
نصبدوربينهايمداربسته
در محوطه بافت تاريخي در اولويت قرار گيرد
احمد تنوري درباره سرنوشت اجراي مصوبه
دو فوريتي كه پس از تخريبهاي سال  96در
بافت تاريخي تدوين شد ،اظهار داشت :مصوبه
الزماالجراست و شهرداري بايد مصوبه دو فوريتي
را اجرا كند .وي افزود :با توجه به كمبود بودجه
بايد در متمم بودجه امسال يا بودجه سال آينده
اين موارد ديده شود و سازمان فناوري اطالعات
و ارتباطات شهرداري شيراز نسبت به نصب
دوربينهاي مدار بسته در محوطه بافت تاريخي
اقدام كند .رئيس كميسيون فرهنگيـ اجتماعي
شوراي شهر شيراز تصريح كرد :موضوع نصب
دوربينها بايد در اولويت پروژههاي سازمان
فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري شيراز قرار
گيرد .تنوري با بيان اينكه نگاه به بافت تاريخي
نه تنها محلي بلكه ملي است ،گفت :جامعه ايراني
بخش عمدهاي از هويت فرهنگي ايران را در بافت
تاريخي شيراز جستوجو ميكند ،به همين جهت
در بخشي كه مربوط به هويت و معماري ميشود
معاونت شهرسازي و در بخشي كه مربوط به
هويت تاريخي ميشود سازمان فرهنگي شهرداري
شيراز وظايف مهمي را برعهده دارند.
نابودي هويت خانههاي تاريخي
با نامهاي تجاري
وي گفت :عمده خانههاي بافت تاريخي شيراز
عمدا ً به نام آخرين مالك نامگذاري شدهاند،
البته بوميهاي منطقه اطالعات درستي درباره
صاحبان اصلي اين ملكها دارند؛ اما بايد الزامي
بهوجود آيد كه هويت تاريخي اين خانهها
معرفي شود؛ چراكه در حال حاضر خانههايي با
كاربري گردشگري نام تجاري دارند و همين امر
هويت خانهها را از بين برده است .رئيس كميته
رسيدگي به شكايات شوراي شهر شيراز با بيان
اينكه بسياري از اين خانهها در بافت تاريخي و
از دوره قاجار به بعد متعلق به شعرا ،معماران،
نقاشان ،فالسفه و علماي ديني شيراز بوده است،
گفت :شايد سياست سازمان ميراث فرهنگي اين
بوده كه خانهها به نام ديگري شناخته شوند.

تجمع آاليندهها در عسلويه

پايشزيستمحيطياينجالنگميزند

مديركل حفاظت محيطزيست استان بوشهر،
با اشاره به تجمع آاليندگيها در عسلويه ،گفت:
بهعلت نبود زيرساختهاي الزم براي پايش
زيستمحيطي در عسلويه اين امر با مشكالتي
مواجه است .به گزارش «سبزینه» به نقل از
مهر ،هدي خرمآبادي گفت :وضعيت آاليندگي
در عسلويه سالهاست كه محل بحث و
ض و البته نگرانيهاست .مدتهاست
اعترا 
كه به گفته ساكنان منطقه ،خبري از هواي
پاك نيست .وقتي صحبت از آاليندگي در
عسلويه ميشود ،آماري از ميزان آاليندگيها
و اينكه چند روز در سال هواي پاك در
عسلويه استنشاق ميشود ،اعالم نميشود
و فقط درباره موضوع بديهي آاليندگي در
عسلويه مطالبي منتشر ميشود .براي آگاهي
از اقدامات اداره كل حفاظت از محيطزيست
براي كاهش آاليندگيها در عسلويه به سراغ
مديركل محيطزيست استان بوشهر رفتيم و
نظر او را در اين باره جويا شديم .فرهاد قلينژاد
اظهار داشت :براي بهرهبرداري از ميدان گازي
مشترك با قطر ،صنايع در مدت  ۳۵ماه فرصت
استقرار در منطقه را داشتند ،به همين علت
مهلت پرداختن به ضوابط زيستمحيطي
براي آنها فراهم نميشود و مجوزي هم
براي آنها صادر نميشود كه در ادامه همين
نداشتن مجوز ،زمينهساز تخلفات و مشكالت
بعدي شده است .مديركل محيطزيست
استان بوشهر گفت :ما در منطقه با حجمي از
آاليندگيها اعم از آاليندگي هوا ،خاك و دريا
روبهرو هستيم كه فارغ از آاليندگي واحدها
بهصورت مجزا ،كنار هم قرارگرفتن اين
مجموعهها ،به تجمع آاليندگي منجر شده و
اين ناشي از استقرار بيشازحد صنايع در يك
محدوده جغرافيايي است .وي با اشاره به اينكه
آاليندگي هوا از حساسترين منابع آلودگي
است ،تصريح كرد :بحرانيترين شاخص
آلودگي هوا ،تركيبات سولفور يا  ،SO2پس
از آن فلرينگها و در درجه سوم نشتيهاي
ناشي از سيستمها و بخشي از آلودگي ناشي

از تكنولوژي مورداستفاده در صنايع و آلودگي
پسماند و فاضالبهاست.

پتروشيميها وضعيت بحراني ندارند
قلينژاد درباره ورود فاضالب و پسماند
صنايع به دريا توضيح داد :در حال حاضر
پتروشيميهاي مستقر در منطقه به فاضالب
مركزي مبين متصل هستند و فاضالب آنها
تصفيه ميشود .پتروشيميها وضعيت بحراني
ندارند ،ولي پسابها و فاضالبها مسألهسازند؛
پااليشگاهها تصفيهخانه دارند ،اما اين فرايند
بهصورت كامل انجام نميشود و نياز به
راهاندازي يك فاضالب مركزي است كه در
حال پيگيري اين تصفيهخانه هستند .وی با
اشاره به آلودگي پسماندها خاطرنشان كرد:
مجوز الزم براي راهاندازي نخستين لندفيل
بازيافت پسماند استان در منطقه مجوز گرفته
و مكانيابي آن هم انجام شده است .وي بيان
كرد :هيچگونه پسماندي از عسلويه در دريا
رها نميشود و طي بازديدهاي مكرري كه
از منطقه انجام دادهايم ،پسماندها از طريق
شركتهاي بازيافت معتمد به استانهاي ديگر
منتقل ميشوند.
دفن پسماند بهصورت غيرمجاز
قلينژاد ادامه داد :ناگفته نماند ،در روند همين
بازديدها متوجه شديم كه برخي واحدها
پسماندهاي خود را بهصورت غيرمجاز دفن
ميكنند ،ازاينرو ،شكواييه حقوقي خود را به
مراجع تنظيم كردهايم تا سير قانوني خود را
طي كند .اگر متوجه شويم واحدي پسماند خود
را به دريا ميريزد يا هرگونه تخلف ديگري را
ن رفتار خواهيم
مرتكب ميشود برابر قانون با آ 
كرد .وي 2از گزارشي با عنوان «مديريت اثرات
توسعه» نام برد و درباره اين گزارش توضيح
داد :براي ساخت پتروشيمي يا واحد جديد به
گرفتن مجوزهاي زيستمحيطي نياز است و
اگر واحدي ساخته شده باشد ،بايد اقداماتي
را براي كاهش آاليندگيهاي خود انجام دهد.

وی افزود :اميدواريم با اين گزارش كه در حال
حاضر به سازمان محيطزيست ارسال شده تا
راهكارهاي پيشنهادشده در آن براي كاهش و
كنترل آاليندگيها با يك ضمانتنامه اجرايي
به تأييد و تصويب برسد و پس از آن با دادن
فرصت به صنايع ،فرايند صدور مجوز براي
آنها طي شود ،شاهد اتفاقات خوبي در منطقه
باشيم و بتوانيم پاسخ فرياد چندينساله بوميان
را اجابت كنيم .وي با تأكيد بر اينكه شركت
نفت را مكلف كردهايم تا مجوز زيستمحيطي
پااليشگاهها را بگيرد ،خاطرنشان كرد :پرونده
تخلف تعدادي از واحدهاي صنعتي كنگان
در جريان است ،واحدها ملكفند حداقلها
را رعايت كنند و اگر متوجه شويم واحدي
پسماند خود را به دريا ميريزد يا هر گونه
تخلف ديگري را مرتكب ميشود برابر قانون
با آنها رفتار خواهيم كرد.

راهاندازي مركز پايش زيستمحيطي
قلينژاد بيان كرد :يكي از مهمترين مشكالت
ما در عسلويه ،پايش زيستمحيطي است.
بهعلت نبود زيرساختهاي الزم در عسلويه
اين امر با مشكالتي مواجه است و نميتوان به
قطع و يقين آماري از آاليندگيها اعالم كرد،
اما اميدواريم طي ماههاي آينده با راهاندازي
مركز پايش زيستمحيطي از طرف سازمان
محيطزيست در عسلويه بتوانيم منطقه را
بهصورت روزانه رصد كنيم .بايد واقعيت را
بپذيريم ،نه به آاليندگيها بيتوجه باشيم
كه جبران را غيرممكن كند و نه بيش از حد
درباره آن بزرگنمايي كنيم .به گفته مديركل
محيطزيست استان بوشهر ،تاكنون همكاري
صنايع و بهويژه پتروشيميها در بحث پايش
آنالين خوب بوده است .در يك سال اخير
هيچگونه صنعتي بدون مجوز فعاليت نكرده
و درصورت فعاليت براي آن واحد اخطاريه
صادر كرده و مانع از فعاليتش شدهايم .يكي
از اين موارد تخلف واحدي در كنگان بود كه
بهصورت غيرقانوني به استحصال دريا مبادرت

ورزيده بود .وي در ادامه با تأكيد بر اينكه
محيطزيست بهتنهايي متولي دريا نيست،
يادآور شد :هرچند در باور عموم ،مسئوليت
حفاظت از دريا برعهده محيطزيست است،
اما واقعيت و قانون تأييدكننده آن است كه
ارگانهايي مانند اداره بنادر و دريانوردي ،منابع
طبيعي ،وزارت نيرو و اداره آب متوليان دريا
هستند كه هركدام با توجه به چارچوبهاي
حوزه خود بايد به موضوع استحصال دريا
وارد شده و همه مسئوليت را بر دوش
محيطزيست نگذارند.

كاهش آاليندگي
تنها براي كاركنان يا بوميان نيست
قلينژاد تصريح كرد :در سايه همكاري
نهادهاست كه ميتوان از منابع طبيعي
حفاظت كرد .همين چند وقت پيش از يكي
از شهرداريهاي استان بهسبب استحصال
غيرقانوني دريا شكايت كردهايم و مكاتبات
الزم را درباره قوانين و الزامات حفاظت از دريا
به استانداري و شهرداريها ارسال كردهايم.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا نگرانيها
از ميزان آاليندگيها در منطقه بجاست
يا خير ،گفت :بايد واقعيت را بپذيريم ،نه
به آاليندگيها بيتوجه باشيم كه اين
بيتوجهي ،جبران را غيرممكن كند و نه
بيش از حد درباره آن بزرگنمايي كنيم .به
گفته مديركل محيطزيست استان بوشهر،
با استقرار مركز پايش زيستمحيطي امكان
اعالم ميزان آاليندگيها فراهم ميشود و با
شناسايي دقيق منابع آالينده ميتوان آنها
را كنترل كرد .وي تصريح كرد :چاره امر اين
است كه مسئوالن و مديران همه واحدهاي
صنعتي و منطقه بپذيرند كه كاهش آاليندگي
تنها براي كاركنان يا بوميان نيست ،براي همه
كساني است كه هواي پاك حق آنهاست،
ي خود
پس براي محققشدن حق همگان 
مسئوليتپذيرتر باشيم .اميدوارم شاهد
اتفاقات خوبي براي عسلويه باشم.
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آيا خيابان وليعصر(عج)
ثبت جهاني ميشود؟

خيابان وليعصر(عج) در  ۷ديماه سال  ۱۳۹۰ثبت ملي
شد ،اما اخيرا ً خبرهايي منتشر شده كه قرار است همزمان با
نودسالگي خيابان وليعصر ،اين خيابان ثبت جهاني شود .خيابان
وليعصر بلندترين خيابان ُمشجر تهران و همچنين بلندترين
خيابان خاورميانه با طول  17/9كيلومتر است كه از ميدان
راهآهن در ميانه جنوبي تهران آغاز شده و به ميدان تجريش در
منطقه شميرانات در شمال تهران ميرسد .اين خيابان در سال
 1307بهدستور رضاشاه ساخته شد و تا سال  57با نام جاده
مخصوص پهلوي شناخته ميشد ،اما پس از انقالب بهمدت 2/5
سال بهنام «خيابان مصدق» و سپس ب ه نام كنوني آن «وليعصر»
تغيير نام يافت .بسياري از مراكز خريد بزرگ ،پاركهاي عمومي،
رستورانها ،موزهها ،مراكز فرهنگي و دفاتر ملي و بينالمللي در اين
خيابان قرار دارند .به گزارش «سبزینه» به نقل از فارس ،فرهاد
نظري درباره انتشار اخباري مبني بر ارسال مستندات براي ثبت
جهاني خيابان وليعصر ،گفت :براي ثبت يك اثر ابتدا بايد پيشنهاد
آن به دبيرخانه ميراث جهاني داده شود و سپس در فهرست انتظار
قرار گيرد .وي افزود :بعد از آن ميراث فرهنگي بايد پرونده ثبتي
اثر را آماده كند ،اين پرونده پس از ارسال به يونسكو حدود 18ماه
بررسي میشود و نمايندگاني از يونسكو براي كنترل وضعيت اثر
معرفيشده و اينكه ارزشهايي كه از آن صحبت شده با واقعيت
منطبق است يا نه به كشور مقصد سفر ميكنند .نظري ادامه داد:
براي مثال ما ميگوييم يك بنا ارزش منحصربهفرد جهاني دارد ،اگر
نظرها درست بود در يكي از جلسات كميته ميراث جهاني كه اواخر
خرداد و اوايل تيرماه هر سال در يكي از كشورها برگزار ميشود
مورد داوري نهايي قرار ميگيرد .مديركل ثبت آثار و حفظ و احياء
ميراث معنوي و طبيعي با بيان اينكه اين كار يك پروسه طوالني
است ،تصريح كرد :در فهرست انتظار ما حدود  70اثر وجود دارد و
اين انتخاب ماست كه كدام را در اولويت قرار دهيم .وي افزود:
براي اينكه يك اثر ثبت جهاني شود عالوهبر اينكه بايد داراي
ارزشهاي منحصربهفرد باشد از لحاظ مديريتي و حفاظتي هم
بايد وضعيت مطلوبي داشته باشد ،زیرا اگر وضعيت مغشوش بوده
و دولتي كه متولي آن است بودجه الزم و برنامه مناسبي نداشته
باشد ،پيشنهاد ثبت جهاني رد ميشود .نظري در پاسخ به اين
سؤال كه آيا خيابان وليعصر امكان ثبت جهاني دارد گفت :خيابان
وليعصر بايد بررسي شود ،اما بههرحال اين خيابان منحصربهفرد و
داراي ارزشهاي بيبديل است ،تا زماني كه پروندهاش را ننويسيم
نميتوانيم بهدقت درباره آن صحبت كنيم .وي تأكيد كرد :اگر
بخواهيم پرونده وليعصر را پيشنهاد كنيم چون يك تجربه جديد
است و تاكنون يك خيابان و محور عبورومرور را ثبت نكرهايم بايد
وارد كار شويم ،اما اين اقدام همكاري شهرداري ،شوراي شهر و
وزارت راهوشهرساري را ميطلبد ،فع ً
ال گفتوگوهايي در اين زمينه
انجام شده اما هنوز تعيين تكليف نهايي نشده است .نظري گفت:
خيابان وليعصر بايد وضعيت مطلوبي داشته باشد كه ارزشهاي
آن را مخدوش نكند تا وقتي هيئت بازرسي يونسكو براي بازديد به
ايران ميآيند ،مشكلي وجود نداشته باشد.

مصوبه شوراي امنيت ملي
براي رودخانه كرج به كجا رسيد؟

مديركل محيطزيست البرز گفت :در حال حاضر سيستم
جمعآوري فاضالب روستاهاي پوركان و سرودار كه در مجاورت
رودخانه كرج قرار دارند راهاندازي شده است .به گزارش
«سبزینه» به نقل از ایسنا ،فردين حكيمي با اشاره به اهميت
حفظ رودخانه كرج از منابع آالينده بهويژه فاضالب ،افزود :كار
احداث سيستم جمعآوري در روستاهايي چون واليترود هم در
مراحل پایانی قرار دارد و در چند روستا هم در حال مكانيابي
است .مديرعامل شركت آبوفاضالب روستايي استان البرز هم
در اين خصوص گفت :فاضالب روستاهايي كه در حوضه آبريز
سد و رودخانه كرج هستند مستقيماً وارد رودخانه نميشود و اين
روستاها چاههاي جذبي دارند .مصوبه شوراي عالي امنيت ملي
براي جلوگيري از آلودگيهايي است كه ممكن است در آينده
بهوجود آيد .عبدالحسن حسنزاده خاطرنشان كرد :در حال
حاضر دو روستا داراي شبكه جمعآوري است ،عمليات اجرايي
احداث شبكه در چهار روستا در حال انجام و شبكه سه روستا
هم در شرف افتتاح است و مطالعات ساخت در شش روستا هم
در حال نهايي شدن است تا كار در سال  98آغاز شود .وي
افزود :در سال  97اعتباري  9ميليارد توماني براي احدث شبكه
جمعآوري فاضالب در روستاهاي حوضه آبريز سد و رودخانه
كرج در نظر گرفته شد كه درصورت تخصيص كار انجام خواهد
شد .پيشتر خسرو ارتقايي  ،معاون هماهنگي امور عمراني
استاندار البرز ،گفته بود :طبق مصوبه شوراي عالي امنيت ملي
بايد در اين  ۱۰۰روستاي حوضه آبريز رودخانه و سد كرج ،شبكه
فاضالب اجرا شود .وي خاطرنشان كرده ،اگر هر سال بتوانيم
شبكه فاضالب  ۱۰روستا را اجرايي كنيم ۱۰ ،سال زمان خواهد
برد ،بنابراين با اين روند نميتوانيم نقشي در اين حوزه ايفا كنيم.
ارتقايي به همين دليل خواستار تخصيص منابعي چشمگير از
صندوق توسعه ملي براي ا حداث شبكه جمعآوري فاضالب
در حوضه آبريز رودخانه و سد كرج شد .پيش از اين ،مديركل
محيطزيست استان البرز با بيان اينكه انتقال تونلي آب رودخانه
كرج يك پروژه ملي و بااهميت است گفته بود :مهم اين است
كه انتقال آب طوري پيش برود كه حيات رودخانه حفظ شود
و زندگي آبزيان و حيات زيستي و گياهي دچار مشكل نشود.
حكيمي درباره آخرين وضع يت تونل انتقال آب رودخانه كرج
به تهران گفت :در حال حاضر هنوز انتقال آب صورت نگرفته،
ولي براي سازمان محيطزيست آنچه اهميت دارد بحث حقابهاي
است كه طي مطالعات انجا مشده بايد اختصاص داده شود.
همچنين موضوع ديگري كه اهميت زيادي دارد بحث حفظ
حيات طبيعي رودخانه است  .وي با اشاره به اهميت رودخانه
كرج گفت :رودخانه كرج ا هميت و تأثيرات مهمي در تأمين
حقابه كشاورزي ،تغذيه سفرههاي زيرزميني ،تأمين آب شرب
منطقه و فضاي سبز و طبيعي محور كرجـچالوس دارد ،بنابراين
بايد اين موضوع با برنامهريزي و دقت عمل بسياري انجام شود،
زيرا اگر اين رودخانه خشك شود ،بخش گردشگري ،اقتصادي و
زيستمحيطي با مشكالت بسياري مواجه ميشود و تمام تمركز
و تالش ما بايد بهگونهاي باشد كه به رودخانه آسيبي نرسد .وي
در ادامه افزود :انتقال آب رودخانه كرج يك پروژه ملي است كه
اهميت زيادي دارد و م حيطزيست نيز با اين موضوع مشكلي
ندارد ،ولي اين در صورتي است كه پروژه طوري پيش برود كه
حيات رودخانه حفظ شود و زندگي آبزيان و حيات زيستي و
گياهي دچار مشكل نشود .پيش از اين ،داوود نجفيان ،مديرعامل
شركت آب منطقهاي البرز ،گفته بود كار تونل اين پروژه به اتمام
رسيده و فقط يكي از تصفيهخانههاي آن هنوز براي تكميل نياز
به زمان دارد .نجفيان اعالم كرده بود كه با پايان اين تصفيهخانه
حداكثر تا آخر امسال كار انتقال آب رودخانه كرج به تهران از
طريق تونل آغاز خواهد شد.
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