    

محیط زیست و گر دشگری
اخبار

مسائلمحيطزيست
هنوز براي مردم بياهميت است

معاون توسعه مديريت ،حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت
محيطزيست گفت :با وجود گذشت حدود  40سال از عمر انقالب
اسالمي هنوز نتوانستهايم فرهنگسازي مطلوبي براي حفاظت از
محيطزيست انجام دهيم و امروز برخي از مسائل اين حوزه براي مردم
بياهميت است .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايرنا ،اصغر دانشيان در
آيين تكريم و معارفه مديركل محيطزيست استان كرمان افزود :موضوع
محيطزيست امروز در دنيا بهعنوان اولويت نخست پذيرفته شده و
رؤساي جمهوري اين كشورها بهسبب اهميت اين حوزه شخصاً رياست
شوراي عالي محيطزيست را برعهده ميگيرند .وي اظهار داشت :ريختن
زباله در طبيعت در كشورهاي توسعهيافته جرم تلقي ميشود ،اما در ايران
بهراحتي اين اقدام توسط مردم انجام ميشود .معاون توسعه مديريت،
حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيطزيست كشور با بيان اينكه
اين سازمان امروز با جنگندگي و فرياد توانسته براي مسئوالن ارشد نظام
اهميت محيطزيست را تفهيم كند ،گفت :ابتدا بايد مجاب شويم و سپس
زيرمجموعه خود را در راستاي يك هدف هدايت كنيم .وي عنوان كرد:
يك دهه پيش از ماجراي درياچه اروميه رئيس سازمان محيطزيست
مشكل آب را گوشزد كرد ،اما كسي به اين اخطار توجه نكرد و امروز سوز
بيآبي با تمام وجود در كشور احساس ميشود .دانشيان با بيان اينكه
تفويض اختيارات از سازمان حفاظت محيطزيست كشور به استانها،
مديران كل استانها را از خواب بيدار كرده است افزود :فرآيند زمانبر
صدور مجوزها كاهش يافته و در اين زمينه خود استان بايد مسئوليت
كارش را بپذيرد .وي اضافه كرد :طي بيش از يك سال گذشته  280طرح
بزرگ نيمهتمام در كشور تعيين تكليف شد و با اين اقدام ضمن تحقق
توسعه پايدار ،اشتغالزايي خوبي در كشور رقم خورده است .دانشیان
گفت :مديريت در نظام جمهوري اسالمي قلبي بوده و دستوري نيست
و امروز توجه به نيروي انساني بايد اساسيترين وظيفه در بين مديران
باشد .وي بيان كرد :نوع رفتار ،برخورد و كردار بايد بدون جناحبندي و
باندبازي در مجموعه محيطزيست باشد و امروز بايد استعدادهاي استان
كرمان شناسايي و از آنان استفاده شود .دانشيان گفت :سازمان حفاظت
محيطزيست بايد مديراني تربيت كند كه جايگزين مديران آينده كشور
باشند ،لذا در اين سازمان از افراد خارج از سازمان استفاده نميشود.
همچنين در اين آيين ،مرجان شاكري بهعنوان مديركل جديد حفاظت
محيطزيست استان كرمان انتخاب و از خدمات رضا جزينيزاده،
مديركل سابق اين اداره كل ،تقدير شد.

زباله از سروكول ساحلنشينان خزر
باال ميرود

در چهارمين جلسه شوراي اداري فريدونكنار موضوع سگهاي ولگرد
و زباله بهعنوان بزرگترين چالش بهداشتي در اين شهرستان مطرح
شد .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايسنا ،عبداهلل محمدي ،رئيس
شبكه بهداشت و درمان فريدونكنار در اين جلسه با بيان اينكه سه
مشكل اساسي بهداشتي در فريدونكنار وجود دارد ،يادآور شد :دفع
غيربهداشتي زباله در معابر و خيابانها ،دفع غيربهداشتي زباله در
سطح شهرستان و وجود سگهاي ولگرد ازجمله چالشهايي است
كه بايد دستگاههاي مربوطه اقدامات الزم را براي برطرفشدن آنها
انجام دهند .ولياهلل نانواكناري ،نماينده مردم فريدونكنار و بابلسر
در جلسه شوراي اداري فريدونكنار ،اظهار كرد :طبق رايزنيهاي
صورتگرفته ،بايد در سه سال آينده تمامي آببندانهاي شهرستان
فريدونكنار اليروبي شود ،زیرا اين امر از مؤثرترين راههای تأمين كمبود
آب كشاورزان است .نانواكناري ادامه داد :درحاليكه اهداي زمين و
كلنگزني پايگاه امداد و نجات جادهاي هاللاحمر سال گذشته انجام
شد ،اما هنوز اتفاق خاصي براي راهاندازي ساختمان آن انجام نشده
كه بايد پيگيريهاي الزم در اين خصوص صورت گيرد .محمدمهدي
نصيري ،فرماندار فريدونكنار ،در اين جلسه اظهار كرد :تعيين حريم
زيست محيط دامگاه بايد مشخص شود ،زیرا اين امر موجب بروز
توساز در بخش دهفري شده است .نصیری
موانع زيادي در ساخ 
خاطرنشان كرد :آمادگي براي سفرهاي نوروزي بايد جدي گرفته
شود كه شهرداري ،شوراي شهر ،بخشداريها ،ميراث فرهنگي و
گردشگري بخشداريها بايد اين امر را دنبال كنند .محمد هاديزاده،
مدير جهاد كشاورزي فريدونكنار ،در اين جلسه با اشاره به عملكرد
اين اداره از ابتداي سال  97تاكنون اظهار كرد :سطح زير كشت در
فريدونكنار شش هزار و  22هكتار با بهرهبرداري پنج هزار و 300
نفر است .متأسفانه پايه اقتصادي فريدونكنار فقط كشت برنج است
كه الزم است با تنوعبخشي در كشتها مانند پرورش گلوگياه زينتي
از تكمحصولي بودن خارج شويم و بهدنبال توسعه اقتصادي باشيم.
وي يادآور شد130 :هكتار مركبات در فريدونكنار وجود دارد و اگر
هر كشاورز در خانه خود چند درخت مركبات داشته باشد ميتواند در
تنظيم بازار شهرستان مؤثر باشد.
وضعيت نابهسامان اراضي كشاورزي
در محل دپوي زباله در فريدونكنار
اراضي كشاورزي در محل دپوي زباله در فريدونكنار وضعيت
نابهساماني دارد ،بهگونهاي كه شيرابههاي توليدشده از اين زبالهها وارد
اين زمينهاي كشاورزي ميشود .اين تهديد سالهاست كه سالمت
مردم در مازندران و بهويژه فريدونكنار را به خطر انداخته و مردم اين
مناطق نسبت به برخي كمكاريها ناراضي هستند .محل دپوي زباله در
فريدونكنار دقيقاً در كنار اراضي شاليزاري برنج قرار دارد ،بهگونهاي كه
شيرابههاي زباله وارد اين زمينها ميشود كه نتيجه آن رشد نامنظم
شاليهاي برنج است .دپوي زباله در كنار اراضي شاليزاري سالمت
انسانها را به خطر مياندازد و بسياري از بيماريها را بهوجود ميآورد.
دپوي زباله در ساحل فريدونكنار و بابلسر
نماينده مردم فريدونكنار و بابلسر در مجلس شورای اسالمی در
سال  96گفته بود :دپوي زباله در دو نقطه در ساحل فريدونكنار و
بابلسر مشكالتي را براي شهروندان ايجاد كرده است كه در آينده نزديك
بايد اين مشكل برطرف شود .ولياهلل نانواكناري در جمع خبرنگاران
در پاسخ به اينكه معضل دپوي زباله چگونه برطرف ميشود ،تصريح
كرد :معضل دپوي زباله دامنگير مردم شده است .اين موضوع در حال
بررسي است و بهدنبال ورود سرمايهگذاران و شركتهاي خصوصي در
استان هستيم .وی در ادامه گفت :حجم نشت شيرآبههاي پسماندها
در مازندران 10ها برابر از بمبهاي شيميايي خطرناكتر است .ولياهلل
نانواكناري در ديدار با رئيس جهاد دانشگاهي مازندران ،با اشاره به
اينكه پسماند زباله يكي از مهمترين معضلهاي مازندران است،
اظهار كرد :موضوع پسماند را در روزهاي اخير در قالب طرح سؤال از
وزير كشور پيگيري كرديم و اين پيگيري ادامه مييابد .وي با اشاره به
اينكه زباله براي اين استان با توجه به وضعيت آبوهوايي و باالبودن
سطح آب زيرزميني ،خطرناك است ،تصريح كرد :قتلعام آبزيان در
مازندران بهدليل مسموميت آبهاي مازندران ناشي از نشت شيرآبه
زبالههاست؛ برخي از رودخانههاي مازندران آنقدر آلوده شده است
كه حتي براي آبزيان نيز قابلاستفاده نيست .نانواكناري با اشاره به
ي ريزي زندگي ميكنند
اينكه در ساحل درياي مازندران گونهها 
كه با قرارگرفتن در مسير نشت شيرآبههاي زباله ،در حال انقراض
هستند ،گفت :برخي ماهيان مانند كفال در تابستانها بهدليل آلودگي
از بين ميرود و دليل اصلي آن نيز سمومي است كه از زبالهها خارج
ميشود .وي با بيان اينكه در تحقيق چند روز گذشته مركز پژوهش
مجلس آمده است كه بهدليل مسموميت آبهاي سطحي و زيرزميني
مازندران ،بيماريهايي چون سرطان در منطقه افزايش يافته است،
اظهار كرد :برمبناي اين تحقيقات عموماً توليدات كشاورزي مانند
برنج ،مركبات و ...مسموم هستند.
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دوده برای اتوبوسهای فرسوده مخالفت کردند
اعضای شورای شهر تهران با خرید فیلتر 

تصمیماتسورپرایزی،کابوسمحیطزیست
سبزینه

زينب رحيمي

با  ۵۰۰ميليارد تومان چند فيلتر دوده ميتوان
خريد؟ نصب فيلتر دوده روي  ۱۰هزار
اتوبوس تا چند درصد باعث كاهش آلودگي
هوا ميشود؟ با  ۵۰۰ميليارد تومان چه تعداد
اتوبوس نو ميتوان تهيه كرد؟ آيا در حال
حاضر امكان مالي و فني براي نوسازي همه
اتوبوسهاي فرسوده تهران وجود دارد؟ اينها
سواالتي است درباره فيلتر دوده و اتوبوس نو
و سرنوشت يك انتخاب اثرگذار .يك كارشناس
حوزه آلودگي هوا و خودرو به اين سواالت
پاسخ ميدهد .در حالي نخستين ماه از فصل
زمستان را ميگذرانيم كه شاخص غلظت
آاليندهها در تعدادي از شهرها ازجمله تهران
باال رفته و هوا آلوده است .طي سالهاي اخير
كمتر مسئولي بوده كه درباره خطرات ناشي
از آلودگي هوا براي سالمتي و جان مردم و
ي نكرده باشد؛
ضرورت حل اين بحران سخنران 
اما متأسفانه شاهديم كه تعدادي از اينها به
پاي عمل كه ميرسند ،نه تنها همه اين حرفها
را فراموش ميكنند بلكه چوب الي چرخ حل
معضالت آلودگي هوا هم ميگذارند و حتي
برخي از اين تصميمگيران در برابر حرفهاي
غيرعلمي سكوت ميكنند .مصداق بارز اين
وضع را ميتوانيم در عملكرد اخير شوراي شهر
تهران ببينيم ،شورايي كه حدود سههفته پيش
در جريان بررسي بودجه توسعه حمل و نقل و
تخصيص سههزار ميليارد تومان از محل فروش
اوراق مشاركت ،رديف بودجه خريد فيلتر دوده
را براي اتوبوسها حذف و اعالم كرد :بهتر است
بهجاي نصب فيلتر دوده روي اتوبوسهاي
كاركرده ،اتوبوسهاي نو خريداري شود .در
اين زمينه علي اعطا ،سخنگوي شوراي شهر،
ضمن دفاع از عملكرد شوراي شهر در حذف
بودجه فيلتر دوده تأكيد كرد :نصب فيلتر
دوده روي اتوبوسهاي فرسوده يك انتخاب
ايدهآل نيست و انتظار ميرود مسأله نوسازي
ناوگان اتوبوسراني از طريق دولت حل شود و
نه نصب فيلتر جاذب دوده روي اتوبوسهاي
فرسوده .پيشنهاد شوراي شهر تهران براي
كاهش آلودگي هوا ،در نگاه اول قابل قبول و
منطقي به نظر ميرسد كه بهجاي خريد فيلتر
دوده و نصب آن روي اتوبوسهاي فرسوده و
كاركرده ،اتوبوسهاي نو خريداري شود؛ اما با
كمي دقت اين سوال در ذهن شكل ميگيرد كه
آيا در حال حاضر توان مالي كافي براي نوسازي
تمامی ناوگان اتوبوسراني تهران وجود دارد؟ و با
بودجه فيلتر دوده چه تعداد اتوبوس نو ميتوان
براي تهران فراهم كرد ؟ محمدعلي احترام ،عضو
هيئت علمي دانشگاه بهشتي ،ميگويد :با توجه
به شرايط مالي موجود در تهران و در كشور
امكان نوسازي تمامی ناوگان ديزلي تهران
وجود ندارد؛ بنابراين فيلتر دوده مؤثرترين و
بهصرفهترين راهكار براي كاهش آلودگي ناشي
از اتوبوسها است.

فيلتر دوده چند؟
احترام با اشاره به اينكه قيمت هر فيلتر دوده با
دالر كنوني  ۵۰ميليون تومان است ،ميگويد:
با  ۵۰۰ميليارد توماني كه قرار بود از محل
فروش اوراق مشاركت براي خريد فيلتر دوده
براي اتوبوسهاي كاركرده تهران تخصيص
يابد ،ميتوان  ۱۰هزار فيلتر خريداري كرد كه
اين تعداد كل ناوگان ديزلي تهران را پوشش
ميدهد و تا  ۴۰درصد در كاهش آلودگي هواي
ناشي از اين خودروها مؤثر خواهد بود .او ادامه
داد :اگر مبلغ  ۵۰۰ميليارد تومان براي نوسازي
س هزينه شود ،تنها ميتوان  ۳۰۰تا ۵۰۰
اتوبو 
اتوبوس نو براي تهران تهيه كرد كه طبيعتاً اين
تعداد اتوبوس به هيچوجه پاسخگوي شهري
با اين مساحت و جمعيت نخواهد بود؛ ضمن
اينكه در حال حاضر در پايتخت دوهزار و
 500اتوبوس باالي  ۱۰سال وجود دارد و
چهارهزار اتوبوس در مرز سن فرسودگي قرار
دارند؛ بنابراين واضح است كه نوسازي ۵۰۰
اتوبوس دردي از تهران دوا نميكند و آلودگي
كاهش نمييابد .درباره نوسازي اتوبوسهاي
تهران بهجاي خريد فيلتر دوده و نصب آن روي
اتوبوسهاي كاركرده ،يوسف رشيدي ،متخصص
آاليندههاي محيطزيست ،ميگويد :اگر شوراي
شهر تهران اعالم كند كه همه خودروهاي
فرسوده جمعآوري و خودروهاي نو جايگزين
آن ميشود ،اتفاق خوبي است و بهطور قطع
بهترين و ايدهآلترين حالت اين است كه بهجاي
اتوبوسهاي فرسوده ،اتوبوسهاي نو و مجهز به

فيلتر دوده وارد كنيم؛ اما بايد با نگاه منطقي و
واقعبينانه اين سوال را بپرسيم كه تا چه حد
توان مالي براي نوسازي ناوگان اتوبوسراني
وجود دارد؟ به گفته اين استاد دانشگاه شهيد
بهشتي ،رويكرد واقعبينانه نشان ميدهد كه
اتوبوسهاي موجود در تهران حداقل بايد  ۱۰تا
 ۱۵سال آينده هم كار كنند و امكان مالي براي
از رده خارج كردن آنها وجود ندارد؛ بنابراين
در شهري مثل تهران چارهاي نداريم جز نصب
فيلتر دوده روي اتوبوسهاي كاركرده .پيش
از اين هم مهدي دوزندگان ،كارشناس ارشد
مكانيك ،با اشاره به ضرورت نصب فيلتر دوده
روي اتوبوسهاي كاركرده ،گفته بود كه در
شرايط فعلي حتي اگر همه خودروهاي ديزلي
نو با فيلتر دوده توليد و وارد بازار شوند ،بهدليل
وجود ناوگان ديزلي موجود و نبود بودجه كافي
براي نوسازي كل اين ناوگان ،بهبود كيفيت هوا
در ميان مدت ممكن نيست؛ بنابراين راهحل
منطقي براي حل چالش خودروهاي ديزلي،
جايگزيني ناوگان بسيار فرسوده با خودروهاي
مجهز به فيلتر دوده و تجهيز ساير خودروهاي
كاركرده به فيلتر دوده است .جالب اينكه هفته
گذشته در جريان سيوچهارمين جلسه كارگروه
ملي كاهش آلودگي هوا نوسازي ناوگان فرسوده
در دستوركار اين كارگروه بود كه نماينده وزارت
صنعت به وجود مشكالت پيشروي صنعت براي
نوسازي اشاره كرد و گفت :دغدغههايي در حوزه
نوسازي وجود دارد ،همچنين در حال حاضر
بهدليل تحريمها ،امكان خريد و فروش قطعه

وجود ندارد و همين موضوع هم موانعي را براي
نوسازي ايجاد كرده است .افزونبر اين در همين
جلسه پوريا محمديان ،مديركل دفتر حملونقل
و ترافيك و دبيرشوراي عالي هماهنگي ترافيك
شهرهاي كشور گفته بود كه بهدليل وجود
مشكالت مالي و كمبود اعتبارات الزم است
بازسازي را جايگزين نوسازي كنيم .با اين
اوصاف اين پرسش بزرگ مطرح ميشود كه چرا
با وجود اينكه بارها بر اين موضوع تأكيد شده
است كه دولت در حال حاضر توان مالي كافي
براي خريد اتوبوسهاي نو ندارد ،شوراي شهر
همچنان از انجام وظايف خود در حوزه كاهش
آلودگي هوا شانه خالي و اعالم ميكند كه شورا
بودج ه فيلتر دوده را حذف ميكند و بهجاي آن
دولت بايد به خريد اتوبوسهاي نو اقدام كند .آيا
نبايد در چنين شرايط اقتصادي ،همه دستگاهها
و نهادها اعم از دولت و شورا و شهرداري وحدت
عمل داشته باشند و با وجود كمبود بودجه در
راستاي كاهش آلودگي هوا قدم بردارند؟ در
اين ميان بايد يادآوري شود كه «نصب فيلتر
دوده» و «خريد اتوبوسهاي نو» ،دو موضوع
مجزا هستند و از سالها پيش برنامهريزيهاي
مجزايي هم براي هر يك از اين موارد پيشبيني
شده است .قطعاً اجراي يكي از اين دو مصوبه
نافي ديگري نيست و دستگاههاي متولي ازجمله
شهرداري تهران ،وزارت كشور و بهويژه سازمان
محيطزيست بايد پيگير اجراي تعهدات خود در
زمينه نوسازي ناوگان اتوبوسراني و نصب فيلتر
دوده در راستاي كاهش آلودگي هوا باشند.

كاهشكيفيتزندگي،پيامدتغييراتاقليمي

پديده تغيير اقليم در زمان حاضر مهمترين تهديد براي آينده
كره زمين بهشمار ميرود ،بهطوريكه پيامدهاي مخرب آن
چرخه حيات زندگي ساكنان اين كره خاكي را تحت تأثير
خود قرار داده و كيفيت زندگي بشر را با افت محسوسي روبهرو
ساخته است .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايرنا ،روند زندگي
بشر در يكصد سال گذشته و اشتهاي سيريناپذير آن ،در
مصرف انرژيهاي فسيلي و توليد گازهاي گلخانهاي ،در كنار
نابودي محيطزيست و جنگلها ،خسارتهاي جبرانناپذيري به
سياره آبي وارد كرده است .سرعت تغيير اقليم و گرمايش زمين،
زمستانهاي پاييزهاي پرباران و زمستانهاي برفي و يخزده را
به خاطره و بارانهاي بهاري را به سيالبهايي مخرب تبديل
كرده و مراتع سبز بهتدريج جاي خود را به عرصههاي بياباني
ميدهد .در پي نگراني جامعه جهاني ،پيمان كيوتو ()1997
مهمترين معاهده بينالمللي براي كنترل و كاهش گازهاي
گلخانهاي است كه در آن كشورهاي صنعتي به كاهش پنج
درصد از گازهاي گلخانهاي خود متعهد شدهاند و اینکه به
كشورهاي درحالتوسعه كمكهاي مالي براي افزايش ضريب
نفوذ استفاده از انرژيهاي تجديدپذير ،نظير انرژي خورشيدي و
بادي ،اعطا كنند .اما سرعت تغييرات اقليمي بيشتر از اقدامات
كشورهاي جهان است و همين مسأله رخدادهاي مخرب ناشي
از گرمايش زمين را با رشد قابلتوجهي همراه كرده و اثرات منفي
آن رو به افزايش است .ملموسترين پيامد تغيير اقليم در كشور
ما كاهش نزوالت جوي و خشكسالي سالهاي متمادي است
كه خود علت بحرانهاي كمآبي ،فرسايش خاك ،فرونشست
زمين و افزايش ريزگردها بهشمار ميرود .در اين بين كشاورزان
مهمترين گروهي هستند كه بهدليل نوسانات دمايي حاصل از
تغيير اقليم ،بيشترين خسارت را در جريان توليد محصوالت
كشاورزي متحمل شدهاند .با توجه به تأثيرات بسيار منفي
تغييرات اقليمي بر كيفيت زندگي بشر ،باید براي مقابله با آن
راهكارها و روشهاي نوين و علمي در دستور كار قرار گيرد.
همكاري بينالمللي براي مبارزه با تغيير اقليم
ضروري است
رئيس گروه تحقيقات كاربردي هواشناسي استان كرمان گفت:
گرمايش جهاني ناشي از افزايش غلظت گازهاي گلخانهاي و
تغيير كاربري اراضي ،موجب تغييرات آشكاري در فراسنجهاي
اقليمي جهان و ايران شده است .زهرا نجفي نيك با اشاره به
پيامدهاي تغيير اقليم افزود :گرمايش جهاني پيامدهايي مانند
افزايش رخداد مخاطرات جوي اقليمي ،وقوع بارشهاي سنگين و
غيرمترقبه (با وجود كاهش كلي ميانگين بارش) ،افزايش رخداد
طوفان ،كاهش عملكرد محصوالت زراعي و باغي ،كاهش امنيت
غذايي را در پي داشته است .وی ادامه داد :همچنين حذف يا
جابهجايي برخي گونههاي جانوري و گياهي ،افزايش انواع
بيماريهاي انسان ،دام و گياه ،كاهش تنوع زيستي و موجودات
دريايي ،كاهش چشمگير پهنههاي اقليم مرطوب و افزايش اقليم
خشك كشور ،افزايش روند بيابانزايي نيز ناشي از گرمشدن
زمين است .وي با اشاره به ابعاد مختلف مخاطرات تغيير اقليم
تصريح كرد :كاهش كيفيت شاخص زيست اقليمي و كمرونق
شدن گردشگري ،افزايش بيماريهاي مناطق گرمسيري ،مانند

ماالريا ،افزايش ريسك سرمايهگذاري در بخشهاي كشاورزي،
افزايش هزينه حوادث غيرمترقبه ،بياعتمادي به برنامهريزي
و بودجه ساالنه و همچنين افزايش مهاجرت از مناطق در
معرض مخاطرات اقليمي مهمترين مخاطرات تغيير اقليم در
كشور است .نجفي نيك با اشاره به تغييرات محسوس دمايي
اظهار داشت :در  50سال اخير ميانگين دماي كشور با شيبي
حدود چهار دهم درجه سلسيوس بر دهه افزايش يافته است.
ويادامهداد:بررسيبارشدرنيمقرناخيرنشانازكاهشآنباشيب
حدود 11ميليمتربردههداردوافزونبراين،تبخيروتعرقظرفيت
(نياز آبي بالقوه) با شيب  54ميليمتر بر دهه افزايش يافته است.
وی بيان كرد :بارش در شمالغرب و غرب كشور بهشكل معناداري
كاهش يافته و نزوالت جوي از برف به باران تغيير شكل داده
است .وي تأكيد كرد :با وجود چالشها و پيامدهاي زيانبار تغيير
اقليم ،ميتوان با مديريت صحيح از برخي فرصتهاي آن در
جهت رشد اقتصادي و افزايش تعامالت بينالمللي استفاده كرد.
نجفي نيك با اشاره به كاهش سوختهاي فسيلي براي جلوگيري
از گرمايش زمين ادامه داد :ايران بهلحاظ قرارداشتن در موقعيت
جغرافيايي مناسب ،ميتواند به قطب بينالمللي توليد انرژي پاك
با استفاده از منابع عظيم انرژي خورشيدي در مناطق مركزي
و جنوبي كشور تبديل شود .نجفی نیک اظهار داشت :حركت
بهسوي اقتصاد بدون نفت ،برنامهريزي و حمايت از شركتهاي
دانشبنيان براي ارتقای دانش و فناوريهاي نوين در توليد
انرژيهاي تجديدپذير ،برنامهريزي براي تغيير تدريجي رژيم
غذايي كشور در راستاي كاهش يا حذف محصوالت داراي
محدوديتاقليميبايددردستوربرنامههايكالنكشورقرارگيرد.
وي با اشاره به برخورد علمي با پديده تغيير اقليم تصريح كرد:
توليد دانش سازگاري با اقليم و ايجاد رشتههاي تحصيلي مرتبط
با مهندسي اقليم و با هدف بهبود سيستمها در راستاي كاهش
انتشار گازهاي گلخانهاي و سيستمهاي با بهرهوري باالي انرژي
و رهبري علمي بايد برنامهريزي و اجرا شود .نجفي نيك افزود:
افزايش دما ،كاهش بارش و افزايش فراواني رخداد پديدههاي
مخرب جوي در كشور بهويژه در دو دهه اخير ،ازجمله تأثيرات
منفي اين رخداد هستند .وي تأكيد كرد :با توجه به خسارات
سنگين كشاورزي براثر نوسانات جوي ،امكان كشت دوم برخي
محصوالت با توجه به تغيير رژيم دمايي و كاهش يا حذف روزهاي
يخبندان در برخي مناطق كشور ضروري بهنظر ميرسد.
تغيير اقليم ،كيفيت زندگي را
با افت روبهرو كرده است
مديركل حفاظت محيطزيست استان كرمان گفت :تغيير اقليم
متأثرازعللوعواملمختلفيهمچونگازهايگلخانهاي،تغييرات
اتمسفري و اقيانوسي ،آتشفشانها و ...است كه در مقياس جهاني
اتفاق ميافتد و تأثيرات مخربي بر كره زمين ميگذارد .رضا
جزينيزاده افزود :تغييرات اقليمي به دگرگوني در وضع آبوهوا،
تغيير توزيع مكاني و زماني بارشها و افزايش ميانگين درجه هوا
در نزديكي سطح زمين منجر شده است .وي تصريح كرد :افزايش
دياكسيدكربن حاصل از گازهاي گلخانهاي تغيير اكوسيستم
را در پي دارد و تأثيراتی منفي بر گونههاي گياهي و جانوري
ميگذارد كه باعث مهاجرت جانوران و تغيير پوشش گياهي

میشود .جزینیزاده اظهار داشت :زنجيره غذايي و محيطزيست
در پي گرماي جهاني آسيب ميبيند و با رخدادن خشكسالي
و ازدسترفتن منابع آبي ،مهاجرت حيوانات را از زيستگاهها به
آباديها و شهرها داريم كه به تلفشدن و شكار اين حيوانات
منجر ميشود .وي با بيان اينكه عامل انساني مهمترين دليل
تغيير اقليم است افزود :اين تغييرات در كوتاهمدت و بلندمدت،
همه فعاليتهاي بشري را در بخشهاي مختلف با اختالل روبهرو
ميكند .جزينيزاده با اشاره به رابطه مستقيم تغيير اقليم و پديده
ريزگردها گفت :در سالهاي گذشته با توجه به تراكم خوب
پوشش گياهي طوفانها تأثير چنداني بر محيطزيست كشور و
استان نداشتند ،اما در سالهاي اخير با ظهور خشكسالي ،بيش
از  33درصد از ريزگردها در كرمان توليد ميشود .وي ادامه داد:
ريزگردها كيفيت زندگي در شرق ،جنوب و حاشيه كوير لوت در
استان كرمان را با افت مواجه كرده است كه نتيجه آن مهاجرت
مردم به نقاط ديگر كشور و استان بوده است .وی تأكيد كرد:
بايد براي تغييرات آبوهوا و اقليم آمادگي داشته باشيم و نبايد
به مصرف منابع آبي بهويژه آبهاي تجديدناپذير بيتوجه باشيم.
وي افزود :بايد خودمان را با تغيير اقليم سازگار كنيم و در حوزه
شيوهها و راهكارهاي مقابله با اين پديده سرمايهگذاري كنيم و
با روشهاي علمي تأثيرات منفي گرمايش جهاني را به حداقل
برسانيم .جزينيزاده گفت :بايد با آگاهي و مشاركت مردم تأثيرات
منفي تغيير اقليم را كاهش دهيم و با زندگي سبز و بهرهوري از
انرژي و اختصاص بودجه مناسب به جنگ تغييرات اقليمي برويم.
بيشترين مخاطرات تغيير اقليم
در بخش كشاورزي اتفاق افتاده است
معاون توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان كرمان
گفت :تغييرات اقليمي واقعيتي است كه تمام جهان را تحت
تأثير خود قرار داده و بيشترين مخاطرات اين پديده در بخش
كشاورزي اتفاق افتاده است .محمدرضا پورخاتون با اشاره به
خشكساليهاي دو دهه اخير در كشور و استان افزود :كميت
و كيفيت آب در طول سالهاي گذشته تعييرات منفي داشته
است و شاهد كاهش محصوالت كشاورزي هستيم .وي تصريح
كرد :حرارت و سرماي بيموقع و ناگهاني ناشي از تغيير اقليم،
خسارتهاي بسياري به محصوالت كشاورزي كرمان وارد ميكند
و دسترنج كشاورزان بر باد ميرود .وی افزود :در سال جاري،
بهدلیل تغييرات جوي  85درصد از محصول پسته 30 ،هزار تن
خرما و  10هزار تن گردوی استان كرمان كام ً
ال از بين رفت .وي
با بيان اينكه شيوع آفات كشاورزي نيز از تأثيرات غيرمستقيم
تغيير اقليم است ،تصريح كرد :آفتهايي مانند پسيل پسته ،كرم
خراط و چوبخوار گردو و زنجره خرما و خشكيدگي از مهمترين
تهديدات محصوالت كشاورزي بهشمار ميرود كه در چند سال
گذشته فراگير شده است .پورخاتون ،با اشاره به تغيير دما براثر
تغيير اقليم ،گفت :گرماي بيشازحد هوا در فصول پاييز و زمستان،
خواب زمستاني درختان را مختل ميكند و قدرت باروري آنها
را كاهش ميدهد و روشهاي مصنوعي براي جبران اين مشكل
تأثير كافي ندارد .وي اظهار داشت :هرچند تغيير اقليم پديدهاي
فراگير و مقابله با آن مستلزم اقدامات بينالمللي و ملي است ،اما با
برنامهريزي و پيشگيري ميتوان اثرات آن را محدودتر كرد.
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جمعيتآرتميابااحداثميانگذر
در درياچه اروميه تغيير نكرده است

معاون محيطزيست انساني سازمان محيطزيست گفت :ميانگذر درياچه
اروميه باعث كاهش جمعيت و انقراض گونه آرتميا (تنها گونه باقيمانده و
در حال انقراض درياچه اروميه) نشده است .به گزارش «سبزینه» به نقل از
باشگاهخبرنگارانجوان،مسعودتجريشيدربارهآرتميااظهاركرد:براساس
گفته برخي كارشناسان احداث ميانگذر در درياچه اروميه باعث انقراض
اين گونه شده است ،اما مطالعات انجامشده نشان ميدهد كه جمعيت اين
گونه با احداث ميانگذر هيچ تغييري نكرده است .وي افزود :جمعيت گونه
آرتميا از لحاظ اكولوژيكي كاهش يافته است ،اما لوله يا كالبدي كه شمال و
چ نقشي در انقراض
جنوب درياچه اروميه را به يكديگر مرتبط ميسازد ،هي 
اين گون ه نداشته است .تجريشي با بيان اينكه آب شمال درياچه شور و
جنوب آن شيرين است ،گفت :بهدليل تبادل  ۵۰درصد آب شور و شيرين
درياچه با يكديگر گونه آرتميا ميتواند در تمام بخشهاي درياچه اروميه
زيست كند و وجود داشته باشد .وي ادامه داد :سرعت آب در زمان تبادل
آب شور و شيرين بخشهاي شمالي و جنوبي درياچه ،حتي در زمانهايي
كه آب دارد ،ميتواند  ۵۰مترمكعب در ثانيه باشد .وی تصريح كرد :چرا
برخي ميگويند دهانه كالبد بايد بيشتر باشد؟ اين به اين دليل است كه
تبادل آب شور و شيرين بخشهاي شمالي و جنوبي بيشتر صورت گيرد.
وي افزود :كارشناسان به اين نتيجه رسيدهاند كه كالبد يا لوله را طوري
طراحي كنند كه تبادل آب شمال و جنوب درياچه بيشتر صورت گيرد تا
آب شيرين بهطور يكسان به تمام نقاط درياچه وارد شود .تجريشي گفت:
زماني كه آب شيرين در تمام درياچه بهطور يكسان آبگيري ميشود ،ديگر
گونه آرتميا بهسمت شوري نميرود و اين تبادل بين شوري و شيريني
باعث زيستن اين گونه در تمام نقاط درياچه اروميه ميشود .وی تصريح
كرد :اگر تبادل آب شور و شيرين بين بخشهاي شمالي و جنوبي درياچه
اروميه بهطور يكسان صورت گيرد ،گونه آرتميا در تمام فضاي درياچه
وجود خواهد داشت ،بنابراين بايد بهگونهاي تبادل ايجاد شود كه شوري
آب در تمام نقاط درياچه يكسان باشد.

پرديسان امنتر خواهد شد

فرمانده يگان حفاظت سازمان حفاظت محيطزيست از نصب دو كانكس
پليس در ضلعهاي شمالي و جنوبي پارك پرديسان خبر داد .به گزارش
«سبزینه» به نقل از مهر ،پس از ارسال گزارشهاي مردمي از حضور
برخي افراد كه در قالب دستفروش در پاركينگهاي پارك حضور داشتند،
جلسهاي در محل فرماندهي يگان حفاظت سازمان محيطزيست برگزار
شد .جمشيد محبتخاني در اين باره گفت :باخبر شديم كه چند نفر در
پاركينگ شمالي و جنوبي باعث آزار و اذيت نواميس مردم شدهاند و اقدام
به فروش كاالهاي غيرمجاز و نامشروع ميكنند .اين موضوع ناراحتي مردم
را به همراه داشت .وي ادامه داد :با توجه به موقعيت استراتژيك پارك
پرديسان و تمايل خانوادهها به استفاده از اين پارك ،متأسفانه مواردي
از سلب آسايش شهروندان گزارش شد كه براي رفع آن اقدام كرديم.
محبتخاني با اشاره به همراهي نيروي انتظامي گفت :جلسهاي با حضور
ظهيري ،رئيس پليس پيشگيري فاتب ،بهاري ،جانشين پايگاه دوم پليس
آگاهيونمايندهپايگاهدومپليسامنيت،عبادي،رئيسپليسبزرگراههاي
غرب تهران ،بابك غالمي ،معاون عمليات يگان حفاظت سازمان حفاظت
محيطزيست و حميدرضا ايلكا ،رئيس حراست سازمان ،حفاظت پرسنلي
حراست و دادخواه ،مسئول حفاظت فيزيكي سازمان محيطزيست ،در
محل فرماندهي يگان حفاظت سازمان محيطزيست ،برگزار شد و بهاتفاق
بازديدي از محل داشتيم .قرار شد رزمايش انتظامي در پارك انجام بگيرد
تا پارك براي مجرمان ناامن شود .همچنين در دو ضلع شمالي و جنوبي
پارك نيز كانكس نيروي انتظامي مستقر شده و گشتزنيها در پارك
افزايش خواهد يافت تا امنيت افزايش پيدا كرده و خانوادهها با آرامش
بيشتري از فضاي پارك استفاده كنند.

میراث
پس از وعدههاي بيسرانجام رئيس سازمان ميراث فرهنگي

دفتربناهايتاريخيشهرداريتهران
براي مرمت «اتاق آينهخانه»
اعالم آمادگي كرد

معاون ميراث فرهنگي استان تهران از اعالم آمادگي دفتر بناهاي تاريخي
شهرداري تهران براي مرمت عمارت «اتاق آينهخانه» خبر داد .به گزارش
«سبزینه» به نقل از فارس ،محسن شيخاالسالمي درباره اظهارات رئيس
كميته ميراث فرهنگي و گردشگري شوراي شهر تهران مبني بر اينكه
بخشي از عمارت «اتاق آينهخانه» بهدليل بيتوجهي مسئوالن ميراث
فرهنگي و شهرداري تخريب شده و بخشي ديگر نيز در معرض تخريب
قرار گرفته ،گفت :قبول دارم كه بيتوجهي كرديم .وي افزود :در حال حاضر
مسئول دفتر بافت و بناهاي تاريخي شهرداري تهران ابراز آمادگي كرده
كه اين بنا را در اختيار بگيرد و آن را بازسازي كند .وی با بيان اينكه ما اين
دفتر را به صندوق احياء و بهرهبرداري از بناها و اماكن تاريخي و فرهنگي
معرفيكردهايم،گفت:متأسفانهرسيدگيسازمانميراثفرهنگيمناسب
نبوده و اميدواريم با ورود دفتر بافت و بناهاي تاريخي شهر تهران به موضوع
شاهد اتفاقات مثبتي باشيم .شيخاالسالمي گفت :در حال حاضر برآورد
اوليه براي مرمت عمارت «اتاق آينهخانه»  300ميليون تومان است ،اما
متأسفانه همين رقم هم تخصيص داده نشده؛ ما رديف اعتبارات به اسم
بناهاي مختلف داريم ،اما براي اين بنا رديفي در نظر گرفته نشده و دليل آن
هم معلوم نيست .وي با اشاره به قول مساعد رئيس سازمان ميراث فرهنگي
براي تخصيص اعتبار الزم برای مرمت اين بنا ،گفت :يك هفته از اين
قول گذشته ،اما هنوز اتفاقي نيفتاده است .وی گفت :اميدواريم با بازسازي
عمارت «اتاق آينهخانه» زيرنظر ما و با روال قانوني اين بناي تاريخي
سروسامانيبگيردوبهرهبرداريمناسبيازآنصورتگيرد.شیخاالسالمی
ادامه داد :قطعاً مرمت اضطراري و تثبيت موقت تزئينات اين عمارت بدون
بهرهبرداري درست از آن ،وضعيت خانه را وخيمتر ميكند.

جزئياتيازمحتوايخمرههاي
بزرگ گِ لي شهرري

سرپرست هيئت باستانشناسي و مسئول مركز باستانشناسي اداره كل
ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري به تشريح محتواي خمرههاي
بزرگ گِلي شهرري پرداخت .به گزارش «سبزینه» به نقل از تسنیم ،قدير
افروند درباره كشف آثار قديمي و خمره در عمليات گودبرداري براي
توساز جديد در شهرري اظهار داشت :در حين گودبرداري از يك
ساخ 
ملك خصوصي در شهرري در ديواره و كف اين بنا ،بخشي از معماري
قديم و تعدادي سفال كشف كه پس از اطالع به اداره ميراث فرهنگي
توساز متوقف شده است .وي با اشاره به بازديد معاون
شهرري اين ساخ 
توساز و هماهنگي با مالك اين
ميراث فرهنگي استان تهران از اين ساخ 
بنا گفت كه پس از دريافت مجوز گمانهزني از سوي پژوهشگاه ميراث
فرهنگي ،گمانهزنيها و كاوشهاي احتمالي بهمدت  15تا  20روز انجام
ميشود .افروند تأكيد كرد :خوشبختانه در شهرري آثار تاريخي بسياري
وجود دارد كه در حين ساختوسازها بايد پيمانكارها طبق قانون ،در لحظه
مشاهده چنين آثاري ،موارد را به نيروي انتظامي يا اداره ميراث فرهنگي
اطالع دهند كه متأسفانه در مورد مذكور كمي دير اطالع داده شده است.
افروند درباره جزئيات و محتواي خمرههاي كشفشده نيز عنوان كرد :از
اين خمرهها ،با توجه به تاريخ باستاني شهرري ،نمونههای بسياري وجود
دارد و با توجه به معماري و ساختار اين خمرهها بهويژه در دوره اسالمي،
براي نگهداري آذوقه و غالت بهكار ميرفته است.
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