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ماهيهای قرمز همهساله در آستانه سال جديدميهمان موقت سفرههاي عيد ايرانيها ميشوند

اخبار
معاون رئيسجمهور:

توسعهكشور
بهبهايتخريبمحيطزيستبوده

معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان حفاظت محيطزيست گفت:
هرچند توسعه كشور در زمينههاي مختلف پيش رفته ،اما بهبهاي تخريب
محيطزيست انجام شده است .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ايرنا ،عيسي
كالنتري در نشست شوراي اداري استان البرز ،با بيان اينكه تخريب
محيطزيست بهدليل ناپايداري توسعه بوده ،اظهار داشت :وزارت بهداشت
اعالم كرده كه در كالنشهرهاي كشور ،تعداد افرادي كه براثر بدي هوا
فوت شدهاند ساالنه  30هزار نفر است .وي ادامه داد :فرسايش خاك و
آب و اين آلودگيها همه در اجراي توسعه ناپايدار صورت گرفته است.
كالنتري گفت 66 :درصد آلودگيها در تهران بهعلت تردد خودروهاي
گازوئيلي بوده كه در سال جاري با كنترلكردن ورود كاميونهاي آالينده
به تهران ،دوسوم اين آلودگيها كاهش يافته است .رئيس سازمان حفاظت
محيطزيست گفت :بهعنوان سازماني كه بتوانيم از حقوق آيندگان
محافظت كنيم موفق عمل نكردهايم ،اين بهمعناي توسعه پايدار نيست
كه به هر قيمتي شغل ايجاد كنيم ،نتيجهاش همين توسعه نامتوازن
ميشود .وي با بيان اينكه سال گذشته خسارت ريزگردها در استان
خوزستان بيشتر از توليدات كشاورزي در اين استان بوده ،اظهار داشت:
قرار بود تا سال  1404اقتصاد اول منطقه باشيم ،اما زمان كافي نداريم.
معاون رئيسجمهوري با اشاره به اينكه توسعه با محيطزيست هيچگونه
تضادي ندارد ،گفت :طي  14سال پيش حدود  200طرح توسعهاي با
ميلياردها دالر سرمايهگذاري در سازمان محيطزيست متوقف شد كه با
دستور رئيسجمهوري طي مدت پنج ماه دستور رسيدگي و پيگيري به
اين طرحها داده شد .كالنتري ادامه داد :سازمان حفاظت محيطزيست
با هفتهزار نفر پرسنل نميتواند بهتنهايي حافظ محيطزيست باشد و
بايد  80ميليون ايراني نيز در اين زمينه فعاالنه وارد شوند .وي با اشاره به
اينكه محيطزيست محرك توسعه است ،افزود :جمهوري اسالمي ايران
چهار سال پيش به كنوانسيون پاريس پيوسته ،كساني با اين كنوانسيون
مخالفت كردهاند كه اين كنوانسيون را نخواندهاند ،اين در حالي است كه در
اين كنوانسيون ما تعهد دادهايم در سال  2030نسبت به سال پايه با رشد
هشت درصدي ،توليد كربن را كاهش دهيم كه موجب افزايش بهرهوري
ميشود .رئيس سازمان حفاظت محيطزيست كشور گفت :دستور مجلس
در برنامه ششم توسعه 19 ،درصد است ،اين در حالي است كه اگر دستور
مقام معظم رهبري در سال  89را اجرايي ميكرديم بيش از  730ميليون
تن كاهش كربن داشتهايم .كالنتري با بيان اينكه باالترين مصرف انرژي
را داريم ،خاطرنشان كرد :بايد تحولي در همه بخشهاي كشور ايجاد
شود و انرژيهايي را كه خداوند به ما داده نبايد به حراج بگذاريم ،نگهبان
خوبي براي حفظ محيطزيست و نسلهاي بعدي نبودهايم .وي با اشاره
به اينكه در مصرف آب ،فرسايش خاك ،نابودي جنگلها ،آلودگي هوا
و توليد پسماند ما يك كشور جهان سومي هستيم ،افزود :ميزان توليد
زباله در كشور ما بسيار باالست كه اين امر سبب ميشود بتوانيم كارنامه
موفقي از بعد محيطزيستي ارائه بدهيم .كالنتري در بخش ديگري از
سخنان خود به وضعيت تاالبها اشاره و گفت :يكي از برنامههاي سازمان
حفاظت محيطزيست احياي تاالبها بوده ،زيرا تاالبها را خودمان
خشكانديم .وي با اشاره به اينكه آبهاي فسيلي در كشور از 100هزار سال
پيش 500ميلياردمترمكعببرآوردشدهبود،بيانداشت:ازاينميزان300
ميلياردمترمكعبآبهايشورومابقيآبهايشيرينبودهاستكهطي25
سال گذشته بيش از 100ميليارد مترمكعب از اين حجم را برداشت كرديم
كه نشاندهنده اين است كه حافظ خوبي براي محيطزيست نبودهايم.
معاون رئيسجمهوري افزود :سرانه آب شرب يكهزار متر مكعب براي
هر نفر در كشور شده ،اين در حالي است كه اين سرانه زماني كه زير
يكهزار و  700مترمكعب باشد وضعيت خطر و زماني كه زير یکهزار
مترمكعب باشد وضعيت بحراني است كه  70درصد جمعيت ما سرانه آب
آنها زير یکهزار مترمكعب است .كالنتري اظهار داشت :موضوع شعاع
 120كيلومتري براي ساخت واحدهاي صنعتي ديگر موضوع خاصي
نيست و اگر مسائل محيطزيستي رعايت شود ميتوانيم كارخانه را در
دل تهران ايجاد كنيم.
كلكسيونرهاي دنيا بهدنبال افعي ايران

تجارت«افعيدمعنكبوتي»
ممنوعميشود

افعي دمعنكبوتي بهعنوان يكي از شاخصترين گون ه افعيها ،تنها در
ايران وجود دارد .تجارت غيرقانوني ،بقاي اين گونه را تهديد ميكند .براي
همين دفتر كنوانسيون تجارت گونههاي گياهي و جانوري ( )SITISدر
ايران ،پيشنهاد داده كه افعي دمعنكبوتي در ليست اين كنوانسيون قرار
گيرد .در اين مورد رضا فرجي ،مدير اجرايي كنوانسيون تجارت گونههاي
گياهي و جانوري در معرض انقراض ،با تأكيد بر جايگاه ارزشمند افعي
دمعنكبوتي ،تصريح كرد« :افعي دمعنكبوتي» گونه اندميك ايران
بهحساب ميآيد .به اين معنا كه اين گونه تنها در كشورمان يافت
ميشود و در سال  ۲۰۰۶شناسايي و بهعنوان گونه جديد معرفي شد .اين
خزندهشناس تأكيد كرد :افعي دمعنكبوتي گونه بسيار خاصي از افعي
است كه انتهاي دم آن عنكبوتيشكل است و از آن بهعنوان طعمه براي
فريب استفاده ميكند و زماني كه پرندهاي به آن نزديك ميشود ،آن را
شکار میکند .اين گونه از لحاظ تكاملي در دنيا بينظير است ،هرچند
برخي گونههاي مار هم تكامل و تغييرات ظاهري داشتهاند ،اما روند
تكاملي افعي شاخدار دم عنكبوتي بينظير و با هدف شكار اختصاصي از
پرندههاي كوچك بوده است .فرجي در پاسخ به پرسشي درمورد خطرات
احتمالي براي افعي دمعنكبوتي گفت :از آنجا كه افعي دمعنكبوتي از
لحاظ ظاهري و رفتاري يك گونه منحصربهفرد است و تنها در ايران
يافت ميشود ،به يك گونه بازارپسند تبديل شده است و بسياري از
كلكسيونرها يا صاحبان باغوحشها عالقه زيادي دارند كه اين گونه را
در مجموعههاي خود داشته باشند .در چنين شرايطي متأسفانه افعي
دمعنكبوتي از كشور خارج شده است و خريدوفروش غيرقانوني ميشود.
اخيرا ً نمونهاي داشتيم كه مقصد افعي دمعنكبوتي آلمان بود .مدير
اجرايي كنواسيون تجارت گونههاي گياهي و جانوري در معرض انقراض
با تأكيد بر اينكه جمعيت افعي دمعنكبوتي براي برداشت بهشدت
شكننده است ،درباره روند پراكنشي اين گونه گفت :آمار جمعيتي دقيقي
از افعي دمعنكبوتي نداريم ،چون مطالعه كاملي در اين مورد صورت
نگرفته است ،اما عمده پراكنش آن در استان ايالم است و در استانهاي
كرمانشاه و لرستان هم يافت ميشود .اميدوارم جوامع بومي و محلي در
حفاظت از اين گونه شاخص هوشيارانهتر عمل و در برابر پيشنهادات
براي صيد و فروش اين افعي دمعنكبوتي مقاومت كنند و حتي تخلفات
اين حوزه را به سازمان حفاظت محيطزيست اطالع دهند .وي در ادامه
با اشاره ضرورت مقابله با تجارت افعي دمعنكبوتي اظهار كرد :پيرو
وظايف «سايتيس» كه براي حفاظت از گونههاي در معرض انقراض
در برابر تجارت غيرقانوني تشكيل شده است و از آنجا كه تقاضاي
بينالمللي بهدليل تجارت غيرقانوني اين گونه بسيار باالست ،مديريت
كنوانسيون سايتيس در ايران ،پروپوزالي را تنظيم و به دبيرخانه مركزي
كنوانسيون ارسال كرد تا اين گونه را به ضمائم سايتيس اضافه و به اين
ترتيب از تجارت غيرقانوني آن پيشگيري كند .مدير اجرايي كنوانسيون
تجارت گونههاي گياهي و جانوري در معرض انقراض با اشاره به ضرورت
مقابله بينالمللي با تجارت غيرقانوني افعي دمعنكبوتي گفت :پروپوزال
گونه افعي دمعنكبوتي بهمنظور ايجاد چتر حفاظتي بينالمللي براي اين
گونه و جلوگيري از تجارت غيرقانوني بينالمللي آن به دفتر كنوانسيون
ارسال شده است تا در كنفرانس بعدی كه خردادماه سال آينده در
سريالنكا برگزار خواهد شد ،بررسي شود و اميدوارم با حمايت كشورهاي
عضو تصويب نهايي شود ،البته سعي كرديم با گروهها و انجمنهاي
بينالمللي مؤثر روي اين موضوع ارتباط داشته باشيم و حمايت آنها
را جلب كنيم .بر همین اساس گروه تخصصي افعيها در  IUCNنيز
از اضافهشدن افعي دمعنكبوتي به ليست سايتيس حمايت كرده است.

سبزینه

از دبه تا تُنگهای َتنگ شیشهای
حسن حسينزاده

ماهي قرمز همهساله در آستانه سال جديد
با ُسر خوردن زندگي از كف دستش در
تُنگهاي تنگ شيشهاي قرار ميگيرد و
ميهمان سفرههاي عيد ايرانيها ميشود كه
بهتازگي اين عضو خوش رنگ و لعاب براي
حضورش پاي سفره هفتسين مخالفان و
موافقاني دارد .ماهي قرمز همهساله چند روز
قبل از فرارسيدن عيد نوروز همانند قاصدك،
عطر و بوي بهار را به مشام ميرساند .امسال
نيز با جنب و جوش خود بهدنبال گل انداختن
لپهاي بهار و سرخ كردن سفره هفتسين
عيد است .فروش ماهي قرمز در خيابانها
هميشه خبر از آمدن بهار ميدهد و با حضور
خود در بساط ماهيفروشان جنب و جوش
روزهاي پاياني سال را در كنار سفرههاي
هفتسين ،ميوه و شيريني و ساير اقالم شب
عيد بيشتر ميكند .اينميهمان كوچك كه
سالهاست در سفرههاي هفتسين ايراني
جايي براي خود باز كرده است به ماهي گلي،
ماهي قرمز و ماهي حوضي شهرت دارد و
تاريخچهاش به كشور چين باز ميگردد ،اما
در سالهاي گذشته عضوي از خانوادههاي
ايراني هنگام لحظه سال تحويل است .ماهي
قرمز براي قرارگيري در سفره عيد ايرانيها
همه ساله از اوايل اسفند از سوي فروشندگان
به خيابانها و مغازهها ميآيد و در داخل
سطلها و شيشههاي بزرگ و آكواريومهاي
مكعبي و تنگهاي سفالي و شيشهاي
قرار ميگيرد تا براي رهگذاران دلبري
كند .كودكان بهدليل ظرافت اين ماهيها
بيشترين مشتريان آنها هستند و پدرها و
مادرها نيز در كنار خريدهاي ضروري شب
عيد يك تا چند قطعه از ماهيهاي حوضي
را براي خريد انتخاب ميكنند .خريد و قرار
دادن ماهي قرمز در كنار سفره هفتسين
موافقان و مخالفان خود را دارد و موافقان كه
بيشتر خانوادهها هستند آن را جنبهاي از
تزئين و زيبايي در كنار هفتسين و نمادي از
زندگي لحظه تحويل سال ميدانند .مخالفان
آن نيز بر اين باورند كه محبوس كردن
اين حيوانات در داخل تنگهاي شيشهاي
به نوعي حيوانآزاري محسوب ميشود و
عدهاي نيز آنها را بهعنوان گونههاي مهاجم
محيطزيست ايران ميدانند و برخي هم
ديدگاه بهداشتي به آن دارند و اين ماهيها را
بعضاً ناقل بيماريهاي مشترك بين ماهيان و
انسان اعالم ميكنند .برخي هم بر اين باورند
ماهي قرم ِز گلي ميتواند حتي تا  ۲۰سال
هم عمر كند و با حبس كردن آن در شرايط
نامناسب و تُنگهاي هفتسين ،اجازه ۲۰
روز زندگي كردن هم به اين موجود زيبا داده
نميشود .در هر صورت ماهي قرمز با تكاپوي
خود در ظرفهاي بزرگ كنار خيابان به
دنبال نقشآفريني در سفرههاي مردم است
و اكنون نيز در خيابانهاي شهرستانهاي
استان كردستان همانند ساير نقاط كشور
حضوري پر رنگ دارد و ميخواهد با رنگ
قرمز خود گرما بخش محفل نوروز باشد.

اطالعي از آسيبهاي ماهي قرمز ندارم
ولي ميخرم
يكي از خريداران ماهي قرمز در خيابان انقالب
سنندج كه چهار قطعه ماهي را در داخل
پالستيك قرار داده ،ميگويد :طبق عادت هر
ساله اين ماهيها را خريده و باور دارم يكي از
اجزاي جدا نشدني سفره هفتسين است .وي
ميگويد :اطالعي از بيماريهاي اين ماهي
و همچنين آسيبهاي آن نسبت به محيط
زيست ندارم؛ اما هر ساله در روز  13بدر آن را
در رودخانهها يا پشت سدها رها ميكنيم تا به
زندگي خود ادامه دهد.
مردم ماهي قرمز را
در زيستگاهها رها نكنند
معاون فني اداره كل حفاظت محيطزيست
كردستان در اين ارتباط ميگويد :ماهي قرمز از
گونههاي بومي ايران نيست و با توجه به همه
گير شدن فرهنگ خريد آن در ايام نوروز به
مردم توصيه ميشود كه پس از ايام تعطيالت
نوروز در اكوسيستم طبيعي استان رهاسازي
نشود .شهاب محمدي افزود :براي جلوگيري
از رهاسازي اين ماهي در زيستگاههاي طبيعي
استان با شهرداريهاي استان هماهنگيهاي
الزم براي تعبيه استخرهاي مختلف در سطح
شهرها انجام شده تا قبل از زمان رهاسازي به
اطالع مردم رسيده شود .وي اضافه كرد :با
وجود اينكه آسيبهاي اين گونهها بارها در
رسانهها اعالم شده ،اما باز هم بسياري از اين
آسيبها و معايب آگاه نيستند همواره به خريد
آن ادامه ميدهند.
 ماهي قرمز گونهاي مهاجم است
معاون نظارت و پايش اداره كل حفاظت
محيطزيست كردستان نيز معتقد است ماهي
قرمز بهعلت اينكه گونهاي غيربومي است براي
زيستگاههاي استان مهاجم شناخته ميشود

و در زمان حاضر تا شكلگيري فرهنگ عدم
استفاده از آن حفاظت محيطزيست تنها
از خريد و فروش گونههاي حياتوحش در
كنار اين ماهيها جلوگيري ميكند .اقبال
حميدي گفت :اين اداره كل طبق كنوانسيون
تنوعزيستي مبنيبر مقابله با سوء تأثيرات
گونههاي مهاجم و غيربومي بر تنوعزيستي
بهصورت جدي با هرگونه خريد و فروش
گونههاي حياتوحش مقابله ميكند و عرضه
آنها در كنار ماهي قرمز پيگرد قانوني دارد.
وي با اشاره به اينكه در روزهاي پاياني سال
و نزديك شدن به عيد نوروز ،عدهاي افراد
فرصتطلب و سودجو در برخي مناطق اقدام
به خريد و فروش غيرمجاز گونههاي جانوري
مانند مار ،سمندر ،الكپشت در كنار ماهي
قرمز ميكنند ،اضافه كرد :براساس اين
كنواسيون و مواد  7و  10قانون شكار و صيد،
خريد و عرضه تمامي اين گونهها ممنوع و با
متخلفان بهشدت برخورد ميشود .حميدي
افزود :بر اين اساس مأموران يگان حفاظت
محيطزيست اين اداره كل در اين ايام به گشت
و نظارت مستمر بر مراكز خريد و فروش ماهي
قرمز و پرندهفروشيهاي سطح استان اقدام
ميكنند و درصورت مشاهده هرگونه تخلف،
ضمن ضبط جانوران وحشي و رهاسازي آنها
در طبيعت ،با افراد خاطي و سودجو براساس
قوانين و مقررات برخورد ميكنند .وي گفت:
برخورد با عرضه گونههاي مهاجم ،مانند ماهي
گوشتخوار زبرا و الكپشت پشت قرمز بهشدت
در حال انجام است و مأموران پس از كشف و
ضبط بهدليل آنكه بهشدت محيطزيست و
زيستگاههاي استان را به خطر مياندازند آنها
را معدومسازي ميكنند .حميدي از شهروندان
خواست از خريد جانواران وحشي خودداري
كنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب
را به سامانه تلفني  1540يا ادارات محيط
زيست اطالع دهند.

رعايت بهداشت فردي هنگام
نگهداري از ماهي قرمز ضروری است
سرپرست بهداشت عمومي اداره كل دامپزشكي
كردستان نيز در اين ارتباط گفت :ضوابط و
تحقيقات دامپزشكي با نگهداري و عرضه ماهي
قرمز بهدليل شرايط نگهداري در تنگ ،محبوس
شدن در يك مكان كوچك و احتمال انتقال
بيماريها موافق نيست .عابد نمدي با اشاره
به اينكه پرورش اين ماهي در كشور صورت
ميگيرد ،اظهار داشت :دامپزشكي در خصوص
خريد و فروش آن اقدام به توجيه فروشندگان و
اطالعرساني در خصوص بيماري اين ماهي كرده
است .وي گفت :الزم است شهروندان هنگام
نگهداري از اين ماهي به نكاتي مانند دستزدن
به ماهي قرمز بدون دستكش يا حفاظ خودداري
كنند ،استفاده از غذاي مناسب آن ،جلوگيري
از قرار گرفتن ظرف ماهي مقابل آفتاب و عدم
رهاسازي در رودخانهها دقت كافي داشته باشند.
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي پيشتر
اعالم كرده ماهيهاي قرمز ممكن است عصبي يا
بيمار باشند ،مهمترين راه شناخت اين ماهيها
چرخش مكرر ماهي داخل تنگ و ديگر ظروف
نگهداري است .از اين رو الزم است در خريد
ماهي قرمز به يكسري نكات توجه كرد ،شكسته
شدن يا تاخوردن بالهاي ماهي ،شناي نامتعادل،
بيرونزدگي چشمها ،تشكيل گلولههاي پنبهاي
اطراف دهان ،دم يا بالها و سفيدك زدن جداره
پوست از اعالم بيماري ماهيهاي قرمز است
كه از خريد آنان بايد اجتناب كرد .با توجه به
آسيبهاي نگهداري از ماهي قرمز درخصوص
اهميت نگهداري از محيطزيست و بهداشت
اجتماعي در صورت اصرار بر خريد آن بهتر
است با رعايت مسائل بهداشتي نگهداري شود.
انتظار ميرود به مروز زمان با حذف آن سفرههاي
عيد گامي در حفظ محيط زيست و همچنين
جلوگيري از حيوانآزاري برداشت و بهجاي
ماهي ،از نماد آن در هفتسين استفاده كرد.

بدعت نيك احياي باغهای قديمي تبريز

انتشار خبر ورود شهرداري تبريز به موضوع
صيانت از باقيمانده باغهای قديمي در مناطق
مختلف اين شهر و احياي آنها بهعنوان
يادگاران «شهر باغات» ،بدعت حسنهاي
است كه اميد ميرود در آينده نيز ادامه يابد
و اقدام تبليغاتي مقطعي و زودگذر نباشد.
به گزارش «سبزینه» بهنقل از ايرنا ،خبري
مبنيبر دستور شهردار تبريز براي احياي «باغ
صفاري» در خيابان راهآهن اين كالنشهر
منتشر شد كه بازتاب خوبي نزد افكار عمومي
داشت و از سوي شهروندان بهعنوان طليعه
رويكرد صيانتي مديريت شهري در پوشش
فضاي سبزي اين شهر تلقي شد .اقدام ايرج
شهينباهر در صدور دستور احياي باغ صفاري،
بهويژه پس از اتفاقات ناگوار مرتبط با فضاي
سبز تبريز ازقبيل بريدن پر تعداد درختان
در بلوار  29بهمن و زعفرانيه كه واكنش
تند افكار عمومي و مديران ارشد استاني را
بهدنبال داشت ،ميتواند زمينهساز اصالح
ذهنيت منفي ايجاد شده درخصوص عملكرد
شهرداري تبريز و زيرمجموعههاي آن در
ارتباط با باغها و فضاي سبز باشد .البته پيشينه
نگراني از رهاشدگي درختان باغ صفاري كه
پيش از اين محوطه واحدهاي مسكوني يكي
از ارگانهاي دولتي بود ،به سه تا چهار سال
قبل بر ميگردد و انتشار خبري در آن سالها
مبنيبر تصميم مالكان واحدهاي مسكوني ياد
شده براي تبديل فضاي اين باغ به مجتمع
تجاري -مسكوني ،گاليه شهروندان و مديران
ارشد استانداري آذربايجانشرقي را بهدنبال
داشت .در آن سالها ،مالكان واحدهاي
مسكوني ياد شده براي خشك شدن درختان
باغ يكهزار مترمربعي صفاري ،نه تنها آنها را
آبياري نميكردند ،بلكه نخالههاي ساختماني
نيز در كنار درختان انباشته ميشد و سموم
ناشي نخالهها ،در حال خشك كردن ريشه
درختان بود .در همان زمان محمدصادق
پورمهدي ،معاون فني و عمراني وقت استاندار
آذربايجان شرقي ،از جديت استانداري
و شهرداري تبريز در حل مسأله محوطه

پردرخت كوي صفاري در خيابان راهآهن،
خبر داده و گفته بود :با توجه به دستور
صريح استاندار در زمينه حفظ فضاهاي سبز
شهري و همچنين اعالم آمادگي شهرداري
تبريز مبنيبر تملك اين محوطه و تبديل
آن به يك پارك محلهاي ،مصمم هستيم
كه با همكاري شهرداري ،اين مسأله را حل
كنيم .هرچند پورمهدي در آن زمان تأكيد
كرد كه نياز به فضاي سبز در سطح شهر و
بهخصوص منطقه راهآهن بسيار قابل توجه
است و چون اين محوطه ،درختان بزرگ و
سرسبز زيادي دارد ،حفظ آن ميتواند كمك
شاياني به توسعه فضاي سبز تبريز بنمايد ،اما
از آن موقع تاكنون اقدام عملي براي نجات
درختان باغ صفاري از خطر نابودي برداشته
نشده و وعدههاي مسئوالن در حد شعار
باقي مانده بود .تالش براي خشك كردن
درختان باغ صفاري ،درحالي در سالهاي
 1394-1393با واكنش تند مردم و مسئوالن
مواجه شد كه هنوز نوستالژي باغهای چند
هزار هكتاري پيرامون خيابان راهآهن تبريز در
ذهن شهروندان تبريزي پرسه ميزند و تصور
هرگونه اقدام براي از بين بردن فضاهاي سبز
و درختي باقيمانده حتي كوچك ،با عصبانيت
آنها مواجه ميشود .حاال اما شهردار تبريز

در اقدامي همهپسند دستور داده است كه
محوطه باغ صفاري خيابان راهآهن تبريز
كه از قضا بهشدت از كمبود فضاي سبز و
بوستانهاي محلي رنج ميبرد ،احياء شود.
البته ايرج شهينباهر به صدور دستور احياي
باغ صفاري اكتفا نكرده و در بازديد از آن
بههمراه سعيد نيكوخصلت ،رئيس كميسيون
محيطزيست و توسعه پايدار شوراي شهر
تبريز ،در جريان عمليات پاكسازي اين باغ
توسط شهرداري منطقه  ۶تبريز قرار گرفته
است .شهردار تبريز در اين ديدار با بيان اينكه
در نظر داريم باغ صفاري را در قالب معماري
باغهاي ايراني احياء و بازسازي كنيم ،گفت:
چند طرح قابل توجه در اين زمينه مطرح شده
و با بررسيهاي الزم برنامه احياي باغ صفاري
بهشكل باغهاي تاريخي و كهن ايراني احياء
و بازسازي ميشود .شهينباهر تشريح كرد:
كوي صفاري تبريز يكي از باغهای قديمي
و مطرح شهر تبريز است كه پيش از اين در
انحصار اداره كل راه ،مسكن و شهرسازي بود
و شهرداري تبريز با پيگيريهاي فراوان بارها
آمادگي خود را نسبت به جمعآوري نخاله،
هرس و آبياري درختان اين مجموعه اعالم
كرده و در نهايت بعد از چند سال پيگيري
مستمر ،اين محل طي مذاكرات انجام شده به

شهرداري تبريز واگذار و عمليات نخالهبرداري،
خاكبرداري و هرس درختان باغ درآستانه
نوروز آغاز شده است .وي يادآوري كرد :سال
گذشته در كميسيون حفظ و گسترش فضاي
سبز شهرداري تبريز ،پرونده «باغ صفاري» در
حضور معاون دادگستري آذربايجانشرقي،
مطرح و طرح شناسنامهدار شدن درختان
اين كوي مصوب شد تا ضمن حفظ درختان
مجموعه در زمينه توسعه فضاي سبز تبريز
اقدام شود .شهردار تبريز تأكيد كرد :آن موقع
بهدليل حصاركشي و قفل بودن درب ورودي،
شهرداري امكان رسيدگي به اين باغ را نداشت،
اما در نهايت موفق شديم موافقت مسئوالن
ذيربط را نسبت به پاكسازي نخالههاي
محوطه و هرس درختان اخذ كنيم .شهينباهر
تأكيد كرد :شهرداري تبريز با تمام توان توسعه
فضاي سبز را در اولويت برنامههاي اجرايي قرار
داده و با كاشت نهال در مناطق مختلف ،سعي
در بهبود وضعيت زيستمحيطي ،افزايش
نشاط اجتماعي و كاهش آلودگي هوا دارد .در
همين حال سامان احمدزاده ،شهردار منطقه ۶
تبريز نيز در بازديد از طرح احياي باغ صفاري،
گفت :عمليات نخالهبرداري و پاكسازي،
خاكبرداري و هرس درختان اين باغ همزمان
بهصورت شبانهروزي اجرا ميشود .احمدزاده
ادامه داد :با توجه به قدمت درختان باغ صفاري
و عميق بودن ريشههاي آن ،وظيفه داريم
چنين مجموعههايي را براي آيندگان حفظ
كنيم و تالش داريم درختان كوي صفاري
را بهعنوان تنها محدوده فضاي سبز شهري
در مسير خيابان راهآهن حفظ و احياء كنيم.
اميد كه اقدام نيك شهرداري تبريز در احياي
باغ صفاري به فضاهاي سبز و باقيماندههاي
باغها در ديگر مناطق تبريز نيز تسري يابد تا
انگاره ذهني نهادينه شده در نزد شهروندان
ن كالنشهر مبنيبر ارجحيت فروش
اين كه 
بر حفظ زمين در حوزه مديريت شهري،
زدوده شود و دريچه اميد براي بازگشت تبريز
به روزهاي خوش باغ شهري دو دهه قبل باز
همچنان بماند.
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کسب درآمد با «شکارفروشی»
باعث «شرمساری» است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی ضمن ابراز تأسف
از اینکه در فیلمها و تصاویر مرتبط با شکار ،محیطبانان ،شکارچیان
را همراهی و حتی تشویق میکنند ،میگوید :اگر میخواهیم با
گردشگری از ظرفیتهای حیاتوحش استفاده کنیم ،چرا صرفاً روی
«شکارفروشی» تمرکز کردهاند .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از تسنیم ،با
وجود اینکه پرونده اعتراضات و انتقادات نسبت به شکارفروشی سازمان
حفاظت محیطزیست روزبهروز قطورتر میشود ،حمید ظهرابی ،معاون
شکاردوست محیطزیست طبیعی سازمان حفاظت محیطزیست ،که با
روی کار آمدنش ،فصلی تازه در کشتار وحوش بهدست شکارچیان خارجی
و داخلی باز شد ،هفته گذشته در مراسم روز درختکاری در ساری ،در
صحبتهایش بر محور شکار متمرکز شد و ضمن خبردادن از راهاندازی30
قرق خصوصی در آینده نزدیک به کسب درآمد دومیلیارد تومانی از محل
فروش  60مجوز شکار در سال جاری ابراز خرسندی کرد! علی وقفچی؛
عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی ،با
انتقاد از صدور مجوزهای شکار از سوی سازمان حفاظت محیطزیست
میگوید :براساس نظر متخصصان و کارشناسان ،بنا بود با توجه به وضعیت
نامناسب حیاتوحش ،از آغاز سال  93دستکم بهمدت پنج سال مجوزی
برای شکار چارپایان صادر نشده و بهعبارتی ،شکار چارپایان ممنوع شود،
اما حاال چند ماهی است که سازمان حفاظت محیطزیست با نادیدهگرفتن
این تصمیم مشترک و با وجود تمام انتقادات وارده ،مجوزهایی را برای
شکار وحوش در استانهای مختلف صادر کرده است که این بیتوجهی
به نظرات و توجیه یک تصمیم نادرست ،زیبنده هیچ مسئولی نیست.
وی با اشاره به رابطه تنگاتنگ فرهنگ ایران با طبیعت میگوید :طبیعت
و حیاتوحش همواره مایه آرامش مردم بوده و طی این چهار سال
ممنوعیت شکار که حاصل توافق صاحبنظران در حوزه محیطزیست
بود ،شاهد فرهنگسازی خوبی در مسیر حفاظت از حیاتوحش در سطح
جامعه بودیم ،اما متأسفانه سازمان حفاظت محیطزیست بهجای تقویت
این فرهنگسازی ،با صدور مجوزهای شکار ،مسیر این فرهنگسازی را
معکوس کرد.نماینده مردم زنجان و طارم ادامه میدهد :اینکه مسئوالن
فروش مجوز شکار را راه ارزآوری معرفی میکنند ،درست نیست؛ ما ابتدا
باید تالشمان را برای حفاظت از زیستگاهها بهکار بگیریم و درصورتی که
تصمیمداریمازظرفیتهایحیاتوحشبرایارزآوریاستفادهکنیم باید
بدانیم فروش مجوز شکار تنها راه کسب درآمد از حیاتوحش نیست؛ اگر
میخواهیم با گردشگری از ظرفیتهای حیاتوحش استفاده کنیم ،چرا
سازمان محیطزیست صرفا روی «شکارفروشی» تمرکز کرده است،
درحالیکه جذب گردشگر و طبیعتگرد بدون واردآوردن خسارت به
حیاتوحش و اکوسیستم میتواند بهمراتب بهتر و پایدارتر به کسب درآمد
از طبیعت کمک کند.

میراث و گردشگری
 5وعده نافرجام گردشگري در سال ۹۷

ن تا وزارتخانهشدن
از طرح سفر ارزا 
سازمانميراثفرهنگي

«استقرار سيستم حسابهاي اقماري گردشگري»« ،منع فعاليت
مهمانسراهاي نهادهاي دولتي»« ،تدوين برنامه جامع توسعه
گردشگري»« ،وزارتخانهشدن سازمان ميراثفرهنگي ،صنايعدستي و
گردشگري» و «اجراي طرح ارزانسازي سفر» ازجمله وعدههايي بودند
كه امسال هم محقق نشد .درحاليكه ،باتوجه به شرايط موجود ،تحقق هر
كدام از اين موارد ميتوانست در راستاي توسعه گردشگري كشور بسيار
تأثيرگذار باشد ،اما در حال حاضر شاهدیم كه پشت خط عملياتيشدن
باقي ماندهاند .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از تسنیم ،تعداد وعدههايي كه
هرسال مديران و مسئوالن گردشگري میدهند و میگویند تا پايان سال
محقق خواهد شد ،كم نيستند و هر سال هم بهميزان اين وعدههايي
ي موكول ميشود ،افزوده شده است .سال  97هم از
كه به سال بعد 
اين قاعده مستثني نبوده و از ابتداي امسال تاكنون وعدههايي داده
شده كه عم ً
ال تا حدود  10روز مانده به پايان سال ،هيچ اتفاقي براي
آن رخ نداده و وارد فاز عملياتي نشده است .حدود دو سال پيش بود
كه مركز پژوهشهاي مجلس بر اهميت حسابهاي اقماري گردشگري
تأكيد كرده بود تا با آن بتوانند تأثير گردشگري را بر حسابهاي ملي
مشخص كنند .همچنين خرداد سال گذشته بود كه تدوين و اجراي نظام
جامع آماري و حسابهاي اقماري گردشگري بهعنوان يكي از مصوبات
ي عالي ميراثفرهنگي ،صناي ع دستي و گردشگري مطرح و پس
شورا 
از بحث و بررسي و ارائه گزارش توجيهي ،مقرر شد مركز آمار ايران با
محوريت سازمان ميراثفرهنگي و با همكاري دستگاههاي مرتبط نسبت
به استقرار و اجراي نظام آماري و حسابهاي اقماري گردشگري تا پايان
سال  97اقدام كند و سازمان برنامه و بودجه هم اعتبار موردنياز اين طرح
را تأمين كند؛ موضوعي كه بهنظر ميرسد با رسيدن روزهاي پاياني اسفند
سال  97همچنان راه به جايي نبرده باشد .سالهاست كه فعاليتهاي
غيرقانوني اقامتگاههاي دولتي ادامه دارد و با وجود ابالغ قانون اجراي
سياستهاي كلي اصل  44قانوناساسي در سال  ،87مسأله واگذاري
اقامتگاههاي دولتي به بخش خصوصي به جريان افتاد؛ همچنان اين قانون
به مرحله اجراييشدن در هيچ استاني نرسيد .بهمنماه سال گذشته
ديوان عدالت اداري هم رأي نهايي خود را در راستاي اجراي تبصره يك
ماده  23قانون مديريت مبني بر ممنوعيت ايجاد و اداره هر گونه واحد
اقامتي شاملمهمانسرا ،زائرسرا ،مجتمع مسكوني ،رفاهي ،واحد درماني
و آموزشي ،فضاهاي ورزشي ،تفريحي و نظاير آن توسط دستگاههاي
اجرايي صادر كرد .با وجود اين و بعد از گذشت يك دهه از ابالغ قانون،
همچنان بساط اينمهمانسراهاي دستگاههاي دولتي برداشته نشده و
مسئوالن سازمان ميراث فرهنگي علناً ميگويند توان مقابله با فعاليت اين
مهمانسراها را ندارد .حاال اقامتگاههاي دولتي و نيمهدولتي كه بهدليل
نداشتن كيفيت مناسب ،بهدليل ارزانبودنشان همچنان به فعاليت
خود ادامه ميدهند ،در يك رقابت نابرابر با واحدهاي اقامتي خصوصي
سرمايهگذاران اين حوزه را به ورطه ورشكستگي كشاندهاند .با وجود آنكه
در زمينه اجراييشدن برنامه جامع توسعه گردشگري از سال  93بهشكل
جديتري پرداخت شد؛ اما هر سال اعالم ميشود اين برنامه تا پايان
سال به مرحله تحقق و اجراييشدن خواهد رسيد .در نهايت نيز گفته
شد از ابتداي برنامه پنجساله ششم توسعه كشور يعني از سال  95اين
برنامه به اجرا درخواهدآمد؛ اما همچنان شاهد آن هستيم كه اجرايي
شدن چنين برنامهاي به سالهاي آينده موكول ميشود .آخرين وعده
هم به پايان سال جاري موكول شده بود كه بهنظر ميرسد اين وعده قرار
است به سال آينده منتقل شود .نزديك به يك دهه ميشود كه موضوع
وزارتخانهشدن سازمان در مقاطع گوناگون مطرح شده ،اما نيمهتمام به
پايان رسيدهاست .كشمكشهاي بين موافقان و مخالفان ازجمله داليلي
بود كه اين موضوع را همچنان بينتيجه گذاشته بود .امسال هم دو ايراد
مطرحشده «بار مالي به دولت» و «افزايش نداشتن تعداد پرسنل» از
سوي شوراي نگهبان باعث شد ،با وجود آنكه اين طرح با  159رأي
موافق 22 ،رأي مخالف و هشت رأي ممتنع ،از مجموع  214نماينده
حاضر ،بهتصويب رسيد ،اما دو بار از شوراي نگهبان به صحن بازگشت
داده شود .با وجود آنكه مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي اعالم
کرده ايرادات برطرف شده و با مجلس هم بر سر وزارتخانهشدن سازمان
توافق شده؛ اما اين طرح همچنان در انتظار تأييد شوراي نگهبان باقي
مانده است .ارزانسازي سفر داخلي ،دغدغهاي است كه در طول سالها
تمام مسئوالني كه وارد سازمان شدهاند ،به آن توجه كردهاند .اما تا به
امروز با وجود ارائه طرحهاي مختلف ،ازجمله طرح تقسيط هزينههاي
سفر ،بنزين مسافرتي ،سفركارت ملي و يارانه سفر ،اتفاقی كاربردي در
اين زمينه رخ نداده است .حاال كه چهار طرح گذشته سفر ارزان نافرجام
بود ،اواخر سال جاري ،معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي به ارائه
پنجمين طرح با عنوان «سفر ارزان» پرداخت؛ طرحي كه با محوريت
توزيع سفر در طول سال و نقاط گوناگون كشور و گرايش به تورهاي
گروهي ايجاد شد .دريافت تسهيالت از سوي بانكها و همكاري با بخش
خصوصي ازجمله اقداماتي بود كه در راستاي اجراي طرح ارزانسازي
سفر در نظر گرفته شد.
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