    

محیط زیست و گر دشگری

اعتبارات حفاظت  از تاالبها
فداي سيل نشود

مديركل دفتر اكوسيستمهاي تاالبي سازمان حفاظت محيطزيست
گفت :بعد از وقوع سيل زمزمههايي از مجلس شنيده ميشود كه
اعتبارات مربوط به حفاظت از تاالبها بهجبران خسارات سيل و سيالب
اختصاص يابد ،درحاليكه این کار بههيچعنوان درست نيست و بايد
اين اعتبارات را حفظ كنيم .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایرنا ،مسعود
باقرزاده كريمي در نشست خبري بهمناسبت روز جهاني زمين افزود :در
راستاي حفاظت از تاالبها چهار كار ،ازجمله تعيين حد بستر ،تعيين
نياز آبي ،پايش و مديريت زيستبومي را دنبال ميكنيم .وي اظهار
داشت :در برنامه حفاظت از تاالبها كه بسيار هم مهم است بحث سيل
را لحاظ كردهايم و روشهاي مقابله با آن ديده شده است؛ بنابراين دليلي
ندارد تا اعتبارات موردنياز براي حفاظت از تاالبها را از دست بدهيم.
وي ادامه داد :وزارت نيرو اعالم كرده  11ميليارد مترمكعب آب را براي
محيطزيست كنار ميگذاريم كه بايد با برنامهريزي اين ميزان آب را
بهسمت تاالبها هدايت كنيم .برای مثال سهم آب درياچه نمك 154
ميليون مترمكعب است و در اينجا سازمان محيطزيست مكلف است
عالوه بر حفظ و تأمين آن ميزان آب ،نياز واقعي درياچه را نيز حساب
كند .وي درباره نقش سيالب در تخريب زيستگاهها گفت :سيالب
بهصورت طبيعي آسيبي به زيستگاهها وارد نميكند ،بلكه اين آسيبها
نتيجه دخالت ما انسانها در طبيعت است .باقرزاده تصريح كرد :الزم
نيست تمام آبي را كه از بارش حاصل ميشود پشت سدها جمع كنيم،
بخشي از اين آب در طبيعت ذخيره ميشود ،بخشي وارد رودخانهها
شده ،بخشي نيز مصرف ميشود و آب مازاد را ميتوانيم در پشت سدها
ذخيره كنيم .وي گفت :اگر آب شيريني كه وارد خليجفارس ميشود
قطع شود ،در مدت كمتر از دو سال ،شوري آب آن بسيار افزايش مييابد.
گاه ميشنويم كه گفته ميشود آب شيرين با وارد شدن به خليجفارس
هدر ميرود ،پس سد بزنيم ،درحاليكه هدررفتني در كار نيست ،اين كار
اشتباه است؛ يعني اگر وزارت نيرو به اين اشتباه بيفتد بههيچوجه قابل
جبران نيست .باقرزاده كريمي تأكيد كرد :بايد طوري برنامهريزي كنيم
كه آب در باالدست ذخيره و در رودخانهها روان شود و به مصرف برسد
و درنهايت مازاد آن در پشت سدها ذخيره شود.

حیات وحش

موفقيتلقاحيوزپلنگايراني
تا  6٠روز آينده مشخص ميشود

معاون محيطزيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت
محيطزيست گفت :چندي پيش لقاح مصنوعي براي يوزپلنگ ماده
در اسارت «دلبر» انجام شد كه  50تا  60روز آينده ،موفقيتآميز بودن
يا نبودن آن مشخص ميشود .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایرنا،
حميد ظهرابي در نشست خبري بهمناسبت روز جهاني زمين افزود:
اولويت نخست سازمان حفاظت محيطزيست حفاظت از يوزپلنگ در
زيستگاههاي طبيعي آن است؛ بنابراين تالش كرديم تا ظرفيتهاي
ملي و منطقهاي را بهسمت حفاظت از يوزپلنگ در زيستگاهها معطوف
كنيم .ازاينرو پايش را تقويت كرديم .وي اظهار داشت :در اين ميان
برخي از اقدامات مانند تكثير در اسارت را بهعنوان گزينهاي كه نبايد
از آن غافل باشيم موردتوجه قرار داديم كه براي اين كار يك منطقه
در دست مطالعه است .ظهرابي به باروركردن در اسارت بهعنوان گزينه
ديگر اشاره كرد و گفت :سايت بارورسازي يوزپلنگها را در پارك
پرديسان با همكاري مشاوران بينالمللي پيش ميبريم ،برايناساس
بهمنماه سال گذشته مشاوران بينالمللي شرايط اوليه «دلبر» و
«كوشكي» ،دو يوزپلنگ ماده و نر در اين سايت ،را بررسي کردند كه
مشخص شد دلبر ازنظر سيكل فحلي شرايط نامناسبي دارد؛ ازاينرو
طي يك عمل جراحي ايمپلنت كار گذاشته شد و بعد از خارج كردن
آن دلبر آماده جفتگيري بود .ازاينرو به كوشكي معرفي شد ،اما
متأسفانه جفتگيري طبيعي اتفاق نيفتاد كه احتماالً بهعلت باال بودن
سن كوشكي است .وي ادامه داد :ازاينرو لقاح مصنوعي را در دستور
كار قرار داديم و با اسپرم يوزپلنگ نري كه در اختيار داشتيم ،اين
كار انجام شد و برايناساس  50تا  60روز آينده مشخص ميشود كه
آيا اين اقدام ،موفقيتآميز بوده يا خير .ظهرابي تأكيد كرد :البته در
اين شيوه شانس بارورسازي يوزپلنگ بسيار پايين است ،اين روش در
دنيا زياد موفق نبوده ،بهويژه در تعداد كم شانس بسيار پايين ميآيد،
اما با تمام اينها ما تمام روشها را آزمايش خواهيم كرد .وي درباره
«ايران» ،مادهيوزپلنگ ديگري كه در پارك پرديسان زندگي ميكند،
نيز گفت« :ايران» به نظر ميآيد ماده خوبي است و با وجود سن پايين،
رفتارهاي جفتگيري از خود نشان ميدهد ،بنابراين با توجه به جوان
بودن «ايران» ،ترجيح ميدهيم بهصورت طبيعي بارور شود.

توقفانتقالگورخرهايجديد
به پارك ملي كوير

مديركل جديد حفاظت محيطزيست استان سمنان وعده داد تا ايجاد
يك مركز تكثير ،نگهداري و رهاسازي كام ً
ق شدن
ال استاندارد ،از ملح 
گورخرهاي جديد آسيايي به سايت نگهداري گورخر پارك ملي كوير
جلوگيري كند .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا ،امير عبدوس در
پاسخ به پرسشی درخصوص آخرين وضعيت گورخرهاي منتقلشده به
اين سايت كه انتقال آنها در سال گذشته با سروصداي زيادي همراه
بود اظهار كرد :گورخرهاي منتقلشده به اين سايت در وضعيت مناسبي
هستند .وي با اشاره به استانداردهاي جهاني سايتهاي نگهداري و
تكثير حياتوحش افزود :يك مركز تكثير ،نگهداري و رهاسازي
استاندارد جدا از استانداردهاي حفاظتي بهگونهاي طراحي ميشود
كه همه مراحل از انتقال و قرنطينه تا نگهداري ،تكثير و رهاسازي
بدون استفاده از بيهوشي انجام شود .اين مدير مسئول اطمينان داد
تا استانداردسازي كامل اين سايت از انتقال گونههاي جديد و ازجمله
گورخرهاي ايراني به اين سايت جلوگيري كند .مديركل جديد حفاظت
محيطزيست استان سمنان از تهيه يك طرح براي استانداردسازي اين
سايت خبر داد و گفت :در حال حاضر پيگير دریافت اعتبارات مورد
نياز براي اين سايت هستيم .ضمن اينكه بنا داريم در اين طرح از
ظرفيت بخش خصوصي نيز استفاده كنيم .وي با بيان اينكه فرآيند
اعالن فراخوان اين طرح بهزودي اعالم ميشود ،تصريح كرد :با توجه
به قرار گرفتن اين سايت در پارك ملي كوير كه ساالنه گردشگران
داخلي و خارجي زيادي دارد ،سرمايهگذاران بخش خصوصي ميتوانند
درآمدزايي مناسبي از طرح داشته باشند ،چراكه ميتوان بخشي را براي
بازديد گردشگران در آن تعبيه و از محل آن ايجاد درآمد كرد .ضمن
آنكه امكان استفاده از ظرفيت خيرين و دوستداران حياتوحش نيز
وجود دارد .وي با بيان اينكه برخي خيرين از هماكنون براي كمك به
اجراي اين طرح اعالم آمادگي كردهاند اضافه كرد :حوزه محيطزيست
ظرفيت خوبي براي استفاده از خيرين دارد كه بنا داريم در صورت نياز
از اين ظرفيت ،در راستاي حفاظت بهتر از گونههاي در معرض خطر،
بهره بگيريم .مديركل جديد حفاظت محيطزيست استان سمنان از
سالمتي همه گورخرهاي ايراني منتقلشده به اين سايت خبر داد و
تصريح كرد :خوشبختانه با توجه به تالش همكاران ما در سايت گورها
در شرايط مناسبي هستند .عبدوس يادآوري كرد :خوشبختانه امسال
در همين سايت نگهداري شاهد نخستين زايمان گورخر ايراني در پارك
ملي كوير خواهيم بود .وي همچنين در پاسخ به پرسشي در خصوص
طرح انتقال آب از چشمههاي قطري به شاهرود كه در زمان مديريت
وي در استان گلستان با مشكالتي روبهرو بود گفت :محيطزيست حد و
مرز نميشناسد؛ همكاران ما در اين حوزه ميكوشند جهاني بينديشند
و محلي عمل كنند ،لذا در اجراي اين طرح چه در گذشته و چه در آينده
به منافع محيطزيست خواهيم انديشيد ،اگرچه برخالف آنچه گفته
شد ،هيچگونه مخالفتي با انتقال آب اين چشمهها نبوده و هماكنون نيز
اين فرآيند در حال انجام است.
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تاالبهای گلستان میزان تخریب سیل را به يكسوم كاهش دادند

خبر

سبزینه

5

ثروتی بهنام تاالب

مهدیه ومسه

معاون محيطزيست طبيعي و تنوعزيستي
سازمان حفاظت محيطزيست گفت :بررسيها
نشان داد كه تاالبهاي آالگل ،آجيگل و
آلماگل در استان گلستان ميزان تخريب سيل در
اين استان را به يكسوم كاهش دادهاند .حميد
ظهرابي افزود :بررسيها نشان ميدهد اقداماتي
كه سازمان حفاظت محيطزيست در راستاي
حفاظت از تاالبها مانند اليروبي و احياي آنها
انجام داد ،تأثير بسيار زيادي در جلوگيري از
سيالب و تخريب داشته است كه نمونه بارز آن
تاالبهاي استان گلستان است .وي ادامه داد:
اگر اين تاالبها زهكشي شده بود و كاركرد
خود را از دست ميدادند حداقل يكسوم استان
گلستان خسارت ميديد .برآوردها نشان ميدهد
 120تا  130ميليون مترمكعب آب در سه تاالب
آلماگل ،آجيگل و آالگل ذخيره شده است.
وي اظهار داشت :در خوزستان نيز ثابت شده
تاالبهاي موجود حجم زيادي از آب و سيالب
را دريافت و در خود ذخيره كردهاند؛ بنابراين بايد
بپذيريم كه تاالبها نقش بسيار زيادي در مهار
سيالبها و كاهش ميزان تخريب ناشي از وقوع
سيل دارند .ظهرابي گفت :يكي از اشتباهاتي كه
بهويژه در كوهستانها مرتكب شديم زهكشي
و تغيير كاربري تاالبها در مناطق كوهستاني
و باالدست است كه به اراضي كشاورزي تبديل
شدند و كاركرد خود را براي مهار سيل از دست
دادند .وي با اشاره به اينكه حجم زيادي آب در
تاالبهاي كشور ذخيره شده است ،تأكيد كرد:
در واقع بسياري از تاالبها پر شدهاند؛ اما اگر
حقابه وارد آنها نشود بعد از مدتي به علت تبخير
دوباره به شرايط قبلي برميگردند .پس بايد از
اين فرصت ايجاد شده براي تداوم وضعيت كنوني
تاالبها استفاده كنيم .وي گفت :اكنون بيشتر
تاالبهاي كشور شرايط خوبي دارند و بين  40تا
 90درصد آنها آبگيري شدند ،فقط چند تاالب
است كه شرايط آنها تغيير نكرده كه مهمترين
آنها درياچه پريشان است ،تاالب گاوخوني نيز
 10تا  15درصد آبگيري شده ،تاالب كافتر هم
تقريباً به همين ميزان آبگيري شده است ،تاالب
بختگان  30تا  40درصد آبگيري شده و تاالب
هامون نيز  70تا  80درصد و هورالعظيم بيش از
 90درصد آبگيري شده است.
آلوده بودن سيالب به پساب
انكارناپذير است
ظهرابي درباره كيفيت آبي كه وارد تاالبها
شده است ،گفت :روانابهايي كه در قالب
سيالب تشكيل شد حجم زيادي از رسوبات
را بههمراه داشت تا جاييكه در برخي از نقاط
ن رو
تا  50درصد حجم مشاهده شد؛ از اي 
سيالبي با حجم زيادي رسوب ايجاد شد كه از
يكسو ميتواند حاوي مواد مغذي براي مزارع
باشد؛ اما از سوي ديگر ميتواند موجب تخريب
اكوسيستمهاي طبيعي شود .وي افزود :اين آب
ميتواند موجب مرگومير آبزيان ازجمله ماهيان
و كفزيان شود ،همچنين موجب پر شدن حجم
مخزن تاالبها شود و شرايط زيستگاهها را
تغيير دهد ،البته برخي گونهها به كدورت آب
و گلوالي حساس هستند كه صدمه بيشتري
ميبينند .ظهرابي گفت :بیشك سيالب در
مناطق شهري به پسابهاي شهري ،خانگي،
صنعتي و بيمارستاني آلوده شدهاند و اين مسأله
انكارناپذير است؛ اما زمانيكه حجم سيالب در
محيط طبيعي زياد باشد آلودگي نميتواند زياد
تأثيرگذار باشد.

 خطر بروز كانونهاي گردوغبار جديد
وي توضيح داد :گلوالي معموالً ريزدانههايي
هستند كه بعد از تهنشين شدن ميتوانند به
كانون گردوغبار تبديل شوند و اين پتانسيل
را دارند و از آنجا كه هيچ حفاظ و پوششي
ندارند با كوچكترين باد به هوا بلند ميشوند
كه براي مهار آنها بايد حتماً برنامهريزي
داشته باشيم كه تقويت پوشش گياهي يكي
از راهكارهاست.
برآورد خسارت به زمان نياز دارد
وي درباره برآورد خسارات گفت :البته برآورد
خسارات زمانبر است؛ زيرا در محيطزيست
رشتههاي مختلفي را در برميگيرد؛ از اينرو به
مطالعات عميق و دقيق نياز دارد .در بسياري
از كشورها زمان برآورد خسارات سيل بر
محيطزيست چهار تا پنج سال زمان ميبرد و
در ايران نيز بههمين ميزان زمان نياز داريم .اين
برنامه را در دستوركار قرار داريم.
 اجازه ورود دام به مناطق حفاظتشده
داده نميشود
ظهرابي با اشاره به اينكه در روند سيل برخي
از مراتع تخريب شده است ،گفت :سازمان
حفاظت محيطزيست اجازه ورود دامها را به
مناطق حفاظتشده با هدف چرا نميدهد .وي
افزود :در برخي از مناطق برخي دامداران مجوز
ورود به مناطق حفاظتشده را دارند و فقط
به آنها اجازه ورود ميدهيم؛ اما اگر آنها هم
بخواهند بيشتر از ظرفيت دام وارد مناطق كنند
جلوگيري خواهيم كرد؛ بهعنوان مثال چندي
پيش قرار بود حدود  20هزار رأس دام وارد
منطقه حفاظتشده خارتوران شود كه داشتند
 30درصد اضافهبر ظرفيت وارد كنند كه مانع
انجام اين كار شديم.
 مانع بازسازي اماكن تخريبشده
در بستر و حريم رودخانهها شويم
معاون محيطزيست طبيعي و تنوع زيستي
سازمان حفاظت محيطزيست تأكيد كرد:
سازمانهاي مرتبط بايد مانع بازسازي اماكن
تخريبشده در حريم و بستر رودخانهها شوند،

بايد حريم و بستر رودخانه حفظ شود؛ چون
ممكن است دوباره چنين سيلي رخ دهد،
همانطور كه در تاريخ كشور بارها وقوع چنين
سيلهايي آمده است.
گزارشي از آلودگي نفتي
تاالب هورالعظيم نداريم
وی اظهار داشت :تاكنون وزارت نفت گزارشي
مبنيبر آلودگي نفتي تاالب هورالعظيم به
سازمان محيطزيست ارسال نكرده است .بخشي
از تاالب هورالعظيم كه در حاشيه تاالب قرار
دارد ،بهعلت موقعيت طبيعي و جغرافيايي آن
آبگيري نميشود؛ بهعبارتي بهعلت شيبدار
بودن آب به آن نقطه نميرسد؛ بنابراين در
هيچ جايي از تاالب وزارت نفت مانع ورود آب
نشده است.
جستوجو براي يافتن
گوزنهاي سايت خوزستان ادامه دارد
ظهرابي درباره وضعيت گوزنهاي زرد سايت
خوزستان گفت :با توجه به اينكه سال  95سايت
خوزستان بهويژه در بخشي از پارك ملي دز غرق
آب شده بود ،يكسري تمهيدات انديشيده شده
بود كه در اين راستا تپهاي در نظر گرفته شد كه
در صورت وقوع سيل گوزنها بتوانند خود را به
آن برسانند و در امان بمانند .ظهرابي افزود :بعد
از وقوع سيل بخشي از ديوار سايت تخريب شد و
گوزنها از آن خارج شدند؛ اما بررسيها عالئمي
از حيات گوزنها را نشان داد و از آنجا كه آن
منطقه زيستگاه اصلي گوزنها است؛ از اينرو
خطري آنها را تهديد نميكند .وي تأكيد كرد:
البته جستوجو براي يافتن گوزنها ادامه دارد؛
اما از آنجا كه جنگلهاي انبوهي در آن منطقه
وجود دارد كار بهسختي پيش ميرود.
با احداث سدهاي مخرب مخالفيم
وي درباره اينكه برخي به سدسازي در حوضه
آبريز كارون اشاره ميكنند ،گفت :برخي از
محيطزيستيهاي تندرو ،از پايه و اساس
با سدسازي مخالفاند؛ اما معتقدم كه سد
ميتواند هم خوب و هم بد باشد ،اگر سد در
جاي مناسبي قرار گيرد ميتواند مفيد و اگر در


پسماند
توليد انرژي از
مقرون بهصرفه نيست

مكان نامناسبي قرار گيرد ميتواند بد و مخرب
محيطزيست باشد .ظهرابي تأكيد كرد :احداث
هر سدي نيازمند ارزيابي زيستمحيطي است
و اگر اين ارزيابي نشان دهد كه تهديدي براي
محيطزيست وجود ندارد احداث آن ايرادي
ندارد؛ اما اگر كمترين آسيب را نشان دهد با
احداث آن مخالفت خواهيم كرد .ظهرابي به
بارندگيهاي اخير در كشور اشاره كرد و گفت:
بارندگيها اتفاق نادري بود اگرچه قطعاً اين
مسأله در تاريخ ايران تكرار شده بود؛ اما وقوع
سيل اخير چند نكته را به ما يادآوري كرد اينكه
ت برداريم
ما انسانها بايد از تقابل با طبيعت دس 
و با آن همراستا شويم ،در فعاليتهاي خود به
طبيعت بيشتر توجه كنيم .وي افزود :سيل
در واقع به ما يادآوري كرد تخريب سرزمين و
بهرهبرداري بيرويه از منابع طبيعي ميتواند
فرسايش خاك و افزايش روانابها و در نهايت
تخريب محيطزيست را بههمراه داشته باشد،
به ما فهماند اگر به طبيعت تجاوز كنيم پاسخ
الزم را به ما خواهد داد و اين تفكر را كه تمام
اجزاي طبيعت را ميتوان مهندسي كرد به
چالش كشيد .ظهرابي گفت :برخي معتقدند
اگر در باالدست پوشش گياهي نداشته باشيم با
احداث سد و تعريف طرحهايي مانند آبخيزداري
ميتوان مانع وقوع سيل و تخريب شد يا اينكه
تجاوز به حريم و بستر رودخانه قابلكنترل
است؛ اما ديديم كه اينطور نيست و بيشترين
آسيبها به تأسيساتي وارد شد كه در بستر و
حريم رودخانهها بودند .وي تأكيد كرد :اگرچه
نميتوان گفت تمام داليل وقوع سيل دستكاري
انسان بوده است؛ زيرا گاهي طبيعت نيز بيشتر
از آن چيزي كه انتظار ميرود بارش دارد ،اما
اين دستكاريها در افزايش خسارات قطعاً تأثير
داشته است ،حال اين سوال پيش ميآيد كه براي
جبران چه كنيم؟ اول بايد موانعي كه طبيعت
براي مهار روانابها ايجاد كرده بود؛ مانند جنگل،
مراتع و دستگاههاي طبيعي را احياء و حفاظت
كنيم .وي ادامه داد :وقتي صحبت از راهكار
ميشود ذهن خودبهخود بهسمت سازههاي
سيماني و سنگي پيش ميرود؛ اما بايد بپذيريم
كه اين روش جوابگو نيست پس بايد طبيعت را
حفظ كنيم و براي آن احترام قائل شويم.

هواي پاك ديگرآرزو نيست

يادمان نرفته كه سالها نوشتيم تهران «هوا»
ندارد و باور كرديم كه داستان دنبالهدار
تشديد آلودگي هوا در روزهاي سرد پاياني
ندارد .باور كرديم كه داستان آلودگي هوا
تنها زماني مسئوالن امر را به تكاپو مياندازد
كه شاخصهاي آلودگي هوا باال رود و آنها
در جلسات متعدد خود كه دست آخر به
تعطيلي مدارس و اجراي طرحهاي ضربتي
ميانجاميد ،يادشان بيايد كه دچار آلودگي
هوا هستيم؛ اما با پايين رفتن شاخصها باز
موضوع را از ياد ببرند و تا سال بعد هم خدا
بزرگ است .يادمان نرفته كه سالهاي سال
هر پاييز و زمستان ،منتظر آلودگي هوا و ذرات
معلق و ...ميمانديم و مسئوالن هم مثل هر
سال هشدار پشت هشدار ميدادند تا آلودگي
هوا خسارت جاني كمتري داشته باشد .پاي
صحبت مسئوالن كه مينشستيم ،دست آخر
به اين نتيجه ميرسيديم ك ه اي بابا ،زورمان
كه به آن وزارتخانه و اين نهاد و آن سازمان
و كارخانه كه نميرسد؛ اما سال گذشته و
امسال داستان آلودگي هوا متفاوت بود؛ چراكه
مسئوالن شهري و شهروندان آستين همت
را باال زده و بهجاي غرغر ،توصيه و نصيحت
همراه با باد و باران ،اقدامات جدي در راستاي
كاهش آلودگي هوا انجام دادهاند كه نتيجهاش
سال گذشته اين بود كه كيفيت مطلوب هوا
ركورد زد و بهجاي آسمان تيره هميشگي در
سالهاي قبل ،آسماني آبي بيشتري را ديديم
و هواي سالمتري را تنفس كرديم .به گزارش
«سبزینه» به نقل از ايسنا سال  ،۹۷براي
آسمان تهران و مردم ،هواي پاك بسيار خوش
يمن بود ،بهگونهاي كه هواي پايتخت طي سال
 ۹۷با  ۳۰۶روز هواي مطلوب ركورد زد و براين
اساس هواي تهران در اين سال با  ۲۸روز هواي
پاك و  ۲۷۸روز هواي سالم ،وضعيت مطلوبي
را از سر گذراند .درحالي پايتختنشينان سال
گذشته  ۳۰۶روز هواي مطلوب تنفس كردند
كه اين آمار طي هفتسال اخير بيسابقه بود؛

همچنين هواي پايتخت طي سالي كه گذشت
 ۵۹روز ناسالم براي گروههاي حساس بود و
خوشبختانه هيچ روزي در شرايط ناسالم براي
همه گروهها قرار نگرفت .نگاهي به آمار سالهاي
نهچندان دور نشان ميدهد كه وضعيت ما در
آلودگي هوا بهقدري بد بود كه در سال  ۸۹تنها
 ۱۴روز ،در سال  ۹۰تا  ۹۲تنها سه روز هواي
پاك ،در سال  ۹۳نيز  ۱۶روز ،سال  ۹۴تنها ۲۱
روز ،سال  ۹۵نيز  ۱۷روز ،سال  ۹۶تنها ۱۴
روز هواي پاك ثبت شد .هواي پاكي كه اين
روزها وارد ريههاي شهروندان تهراني ميشود،
حاصل تالشهاي سال گذشته مسئوالن و
همراهي شرايط جوي و باران است .محسن
پورسيدآقايي ،معاون حملونقل ترافيك
شهرداري تهران ،معتقد است هرچند ميزان
بارشها در سال گذشته اثر مثبتي بر كاهش
آلودگي هوا داشت؛ اما اقدامات شهرداري تهران
نيز در كسب اين نتيجه مهم اثرگذار بوده است.
وي ميگويد :اين دستاورد بزرگ حاصل تالش
همه مسئوالن شهر است؛ از پليس ،فرمانداري،
استانداري و ...همگي تحت مديريت شهردار
تهران توانستيم با همكاري و همراهي مردم به
اين مهم دست يابيم .پورسيدآقايي ميافزايد:
ما با اجراي طرح كاهش آلودگي هوا سه هدف
عمده ممنوعيت تردد و اعمال عوامل بازدارنده
جهت خروج خودروهاي فرسوده ،كاربراتوري
و آالينده از چرخه تردد حملونقل ،كنترل
مكانيزه معاينه فني خودروها با استفاده از
دوربينهاي ترافيكي در سطح شهر و تشويق و
ترغيب شهروندان به استفاده از خودروهاي پاك
را دنبال ميكرديم و براي دستيابي به اين سه
هدف ،برنامههاي خود را متمركز كرديم .معاون
حملونقل و ترافيك شهرداري تهران با بيان
اينكه در گام اول اجراي معاينه فني برتر در
شهر تهران را در دستوركار قرار داديم بهگونهاي
كه حتي براي ترغيب و تشويق شهروندان براي
خودروهاي داراي معاينه فني برتر تخفيف
روزانه  ۲۰درصد در نظر گرفتيم ،ميگويد:

برهمين اساس ركورد مراجعه به مراكز معاينه
فني شكسته شد و يكميليون و  ۸۰۰هزار
دستگاه خودرو در سال  ۹۷به مراكز معاينه فني
شهر تهران مراجعه كردند .وي ميافزايد :حتي
كارشناسان معاينه فني در بررسي خودروها به
پديده اجاره كاتاليست برخوردند و مالحظه شد
كه بعضاً خودروهايي كه از تست آاليندگي در
معاينه فني برتر مردود ميشوند با استفاده از
كاتاليستهاي استيجاري تستها را پاس
ميكنند كه اين ستاد براي جلوگيري از اين
تخلف نسبت به بازديد كاتاليست تعويض شده
خودرو و نشانهگذاري آنها جهت جلوگيري از
استفاده مجدد و تعويض آن پس از قبولي در
تعميرگاههاي متخلف اقدام كرد .پورسيدآقايي
در ادامه ميگويد :در بررسي علل عدم مراجعه
شهروندان به مراكز معاينه فني دريافتيم كه
برخي با اين بهانه كه مراكز دور است يا وقت
ندارند از مراجعه خودداري ميكنند كه با
راهاندازي مراكز سيار حجت را بر آنها تمام
كرديم .در حال حاضر هشت واحد سيار تك
خطه خودروهاي سبك راهاندازي كردهايم
تا بتوانيم پاسخگوي نياز شهروندان بهويژه
سازمانهاي خدماتي باشيم كه جهت مراجعه
به مراكز ثابت با معذوريت زماني مواجهند.
معاون حملونقل و ترافيك شهرداري تهران
ميافزايد :ساعت كاري مراكز معاينه فني را
افزايش داديم و برخي از مراكز در دو و سه
شيفت كاري فعاليت كردند و حتي در روزهاي
تعطيل نيز مشغول خدمترساني به مردم
بودند و در كنار اين اقدامات نرمافزار نوبتدهي
اينترنتي و پيامكي ( )۲۰۰۰۱۱۲معاينه فني
راهاندازي شد .اقدام مهم ديگر ارسال پيامك
اطالعرساني درخصوص اعالم زمان انقضاي
اعتبار معاينه فني و خودروهايي فاقد معاينه
فني كه در طرح ترافيك تردد كردهاند ،بود
كه سبب شد تمايل شهروندان به دريافت
معاينه فني افزايش يابد .وي با بيان اينكه
براي نخستينبار با راهاندازي خودروهاي سيار
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ثبت پالك براي كنترل مكانيزه معاينه فني
توانستيم به رصد خودروهاي ترددكننده در
شهر اقدام كنيم ،ميگويد :در اقدامي مشترك با
سازمان راهداري كشور و بههمراه پليس راهور
تهران بزرگ ،دو واحد سيار كنترل وضعيت
آاليندگي راهاندازي شد كه اقدام به بررسي و
ارزيابي آاليندگي خودروهاي سنگين كردند.
در اين بررسي خودروهاي آالينده و فاقد
گواهي معاينه فني توسط پليس راهور جريمه
شدند و صحت معاينه فني آنها كنترل شد .در
صورت مردودي خودروهاي داراي معاينه فني
از آزمون آاليندگي ،معاينه فني آنها از طريق
سازمان راهداري كشور ابطال شد .در اين طرح
بيش از پنجهزار و  300خودروي ديزل مورد
ارزيابي قرار گرفت كه یکهزار و  657مورد
آن دودزا بودند .معاون حملونقل و ترافيك
شهرداري تهران ادامه ميدهد :در همين راستا
نيز خودروهاي دودزا اعمال جريمه و فك پالك
شدند و معاينه فني كنار جادهاي بهمنظور
اندازهگيري سطح آاليندههاي خروجي از
اگزوز خودروهاي سنگين در پايانهها ،سرويس
ادارات و سازمانها ،شركت واحد ،پليس راهها،
مراكز تخليه زباله ،ميادين شهر و ...انجام شد.
پورسيدآقايي با بيان اينكه عالوهبر اقدامات
ايجابي الزم بود تا سازمانها و ...را با برنامههاي
طرح كاهش آلودگي هوا همراه كنيم ،ميگويد:
الزم بود تا براي انجام برخي اقدامات ديگرمان
از حمايتهاي سازمانهاي باالدستي همچون
استانداري برخوردار شويم ،بههمين دليل
مقيمي ،استاندار وقت تهران ،در بخشنامهاي
همه خودروهاي سازمانها و نهادهاي دولتي
پايتخت را ملزم كرد تا معاينه فني دريافت
كنند .همچنين در اين بخشنامه تأكيد شد تا از
انعقاد قرارداد با پيمانكاراني كه خودروهايشان
فاقد معاينه فني هستند ،اجتناب شود .اين
بخشنامه توانست مشكل ما در عدم مراجعه
خودروهاي دولتي به مراكز را تا حدودي
حل كند.

رئيس سازمان محيطزيست گفت :توليد انرژي از پسماند مقرون
بهصرفه نيست و روي دست وزارت نيرو ميماند.
به گزارش «سبزینه» به نقل از فارس ،عيسي كالنتري ،رئيس
سازمان حفاظت محيط زيست ،گفت :هفت و نيم ميليارد نفر در
كره زمين تنها يك محل براي زندگي دارند كه امروز بسيار كوچك
شده و فشارهاي بسياري را متحمل ميشود .وي افزود :بارندگيهاي
اخير كشور بعد از سالها ،كمبود آب و خشكي را جبران كرد كه
بايد قدردان اين نعمت خدا باشيم و از طرفي از زمين مراقبت كنيم.
كالنتري اظهار كرد :مصرف متوسط اهالي كره زمين طي  50سال
اخير بيش از دو و نيم برابر شده كه به كره زمين فشار آورده و
مشكالت زيادي را به وجود ميآورد .وي تغيير اقليم را ازجمله همين
مشكالت دانست و افزود :متأسفانه سالها دچار خشكسالي و در
نتيجه با كمبود آب روبهرو بوديم؛ آبهاي زيرزميني رو به پايان
بود و به موازات آن شوري بيش از حد گريبان آب را گرفته بود كه
باعث افزايش فشار بر خاك سرزمين ايران ميشد .كالنتري پسماند
را از ديگر مشكالت ازدياد جمعيت خواند و گفت :شهرداريها
عليرغم مديريت ،قادر به جمعآوري درست پسماند نيستند يا در
برخي شهرها توان مديريت وجود ندارد .رئيس سازمان حفاظت
محيطزيست درخواست كرد :از مردم ايران ميخواهم تالش كرده تا
حد امكان پسماند كمتري توليد كنيم كه شايد شهرداريها فرصت
مديريت صحيح بيشتري داشته باشند .كالنتري شمال كشور را
بهشدت آلوده خواند و تصريح كرد :پاكي مناطق شمالي كه تا 10
سال گذشته در يادها مانده است ،امروز با باقي مانده پسماند و
شيرابههاي آلوده تهديد ميشود و بوي تعفن جنگل و سواحل دريا
را پوشانده است .وي متذكر شد :مردم بايد در اين زمينه كمك كرده
و دولت نيز بايد كمك کند .كالنتري پسماندهاي نفتي و زباله در
جنوب كشور را موجب به خطر افتادن حيات خليج فارس دانست و
ادامه داد :ايران يكي از كشورهاي آلوده به پسماند در كرهزمين است؛
امكانات اين سرزمين به نسلهاي بعد نيز تعلق دارد و عدم دقت كافي
در پاكيزه نگه داشتن كافي ،موجب تخريب بهداشت كشور ميشود.
اين مقام ارشد در حوزه محيط زيست افزود :اگر قدري بيشتر به
تميزي خاك كشور توجه كنيم ،اقتصاد سودهاي كالن خواهد بُرد
و براي ارزش افزوده و ايجاد شغل هزينه ميشود .كالنتري اضافه
كرد :جوانان بايد بيش از سايرين مواظبت كنند؛ لذا تحولي عظيم از
ملزومات آموزش عالي و آموزش و پرورش است تا اين نسل را آشنا
سازند .همچنين برخي ائمه جمعه قبل از نماز جمعه پسماند مسيرها
را جمعآوري ميكنند كه با استقبال مردم نيز مواجه شده است .وي
با تأكيد بر اينكه توليد انرژي از پسماند مقرون بهصرفه نيست ،به
مقوله توليد انرژي از پسماند اشاره كرد و افزود :انرژي از پسماند در
ايران روي دست وزارت نيرو ميماند چون هر كيلو وات ساعت 800
تومان تمام شده كه با احتساب يارانه فقط  60تومان فروخته ميشود.
كالنتري ادامه داد :رهبري بيش از  15سال تأكيد دارند شدت انرژي
در كشور باالست .ما بعد از روسيه باالترين شدت انرژي را داريم؛
يعني براي يك واحد توليد ،به مراتب بيشتر از كشورها انرژي مصرف
ميكنيم .رئيس سازمان حفاظت محيطزيست افزود :رهبري بارها
تأكيد ميكنند اما بهداليل مختلف در زمان پيادهسازي برنامهها،
فرمايشات ايشان اجرايي نميشود.

بوي فاضالب در «شاهديه»
و «زارچ» يزد پيچيده

فرماندار يزد گفت :بوي بد فاضالب و همچنين پشه كه در
سالهاي اخير بهشدت باعث نارضايتي مردم شاهديه و زارچ
شده ،بايد بهصورت عملي رفع شود .بهگزارش «سبزینه» بهنقل
از ايسنا ،سيدمحمد رستگاري در نشست بررسي رفع معضل پشه
و تصفيهخانه فاضالب شهر يزد ،اظهار كرد :متأسفانه مشكل
پشه و بوي بد فاضالب بهشدت نارضايتي ايجاد كرده و تشكيل
اين نشست براي اين است كه تمام مديران عزمي براي رفع آن
بهصورت عملي داشته باشند .وي افزود :مجموع آبي كه حاصل
تصفيهخانه فاضالب است ،در قالب بركهاي رهاشده و اين مسأله
مشكلساز است و سال قبل نيز نشستي برگزار و مقرر شده بود
اين مشكل برطرف شود كه بهدليل عدم استفاده از پساب ،كانون
پشه بهوجود آمده و امسال نيز اين معضل اضافه شده است.
فرماندار يزد گفت :بهنظر ميرسد اين معضل هر ساله است و
ميطلبد كه در كنار سمپاشي اين محل ،براي جابهجايي آن به
چندين كيلومتر دورتر از مناطق مسكوني اقدام شود .رستگاري
تصريح كرد :شهرداري شاهديه و زارچ كه فضاي سبز آنها نيز در
حاشيه و كمربند سبز شهر يزد قرار دارد هيچگونه تخصيصي از
پساب تصفيهخانه فاضالب ندارند و اين در حالي است كه بخش
زيادي از اين پساب در بيابان رها ميشود .علي اسالمي ،مديرعامل
آبوفاضالب استان يزد ،نيز در اين نشست گفت :متأسفانه معضل
پشه و رهاشدن پساب فاضالب و عدم استفاده از آن مصيبتي است
كه مردم را دچار كرده و بهويژه در مناطق شهر شاهديه و زارچ
نارضايتيهايي بهخصوص در فصل بهار و تابستان ايجاد ميكند.
وي افزود :من و همه همكارانم از اينكه مردم شاهديه ناراضي
هستند ناراحتيم و همه اقداماتي كه برای كاهش مشكل الزم
بوده انجام داده و خواهيم داد ،اما تا زماني كه اين آب به مصرف
نرسد و در بيايان رها شود پتانسيل وجود پشه وجود خواهد
داشت .اسالمي ادامه داد ۲۰ :سال است كه از  ۲۰ليتر شروع و
به  ۲۸۰ليتر رسيده كه فاضالب با هزينه زياد تصفيه شده و رها
ميشود و سپس تبخير و براي مردم نيز مشكل ايجاد كرده است.
اين مسئول خاطرنشان كرد :در همان اوايل احداث تصفيهخانه
فاضالب سرب و روي مهديآباد و مؤسسه كوثر ،تخصيص همه
پساب را گرفتهاند ،ولي معلوم نيست كي قرار است استفاده شود
و ما فقط اقدامات پيشگيرانه داريم و تا اين آب مصرف نشود
يا انتقال نيابد اين مشكل خواهد بود .سيد وحيد غلمان مدير
تصفيهخانه فاضالب شهر يزد نيز در اين نشست گفت :رشد و
تكثير حشرات را هر ساله داريم و بخشي از منبع آن آبهاي تجمع
يافته است و هر سال از انتهاي اسفند كار سمپاشي آغار ميشود
كه بهدليل تغييرات آبوهوايي سمپاشي را از اوايل اسفند شروع
كرديم .غلمان افزود :حتي نامهنگاري با سازمان هواپيمايي كشور
صورت گرفته تا در صورت امكان با استفاده از هواپيما و سمپاشي
بهصورت هوايي انجام شود كه در حال پيگيري هستيم ،هر چند
ما كنترل ميكنيم ،اما  100درصد نميشود حشرات را از بين
برد .نيره پورماليي ،مديركل محيطزيست استان يزد ،نيز در اين
نشست گفت :معضل فاضالب و راهي كه براي حل اين معضل در
پيش گرفته شده خودش به معضلي براي مردم تبديل شده ،چون
بازچرخاني آب بهصورت درست اجرا نشده است.

5

