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پالكگذاري درختان باغ بهشت آغاز شد

عضو ش��وراي شهر تهران گفت :پالكگذاري درختان مجتمع باغ بهشت
آغاز شد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از فارس ،زهرا نژادبهرام در حاش��يه جلسه
ش��وراي شهر درباره پالكگذاري درختان مجموعه باغ بهشت گفت :اين
باغ در منطقه دو تهران واقع شده است و طرح پالكگذاري درختان اين
مجموعه از روز گذشته آغاز شد.
وي گفت :بهدليل گزارش شهروندان و نظارتهاي اجتماعي آنها شوراي
شهر از مشكل درختان باغ بهشت اطالع يافت و جهت رفع دغدغه آنها
نسبت به ضرورت حفاظت از فضاي سبز اقدامات الزم را انجام داد.
عضو هيئت رئيسه شوراي شهر تهران گفت :براي نخستينبار شهرداري
منطقه دو طي تفاهم با مديريت مجتمع مربوطه نس��بت به پالككوبي
درخت��ان اين مجتمع اقدام كرد .مجتمع باغ بهش��ت چه��ار هزار و 500
درخت تنومند ،كهنس��ال و تازه غرس شده دارد كه اقدامات الزم جهت
حفظ آن انجام خواهد گرفت.
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تهديدمحيطزيستدرياييباكيسههايکاغذیو پالستيكي

پالستيك ۸۰درصد
اززبالههايدرياييراتشكيلميدهد

دريا در مازندران آلودهتر است يا جنگل؟

در پاس��خ به اين س��وال كه دريا در مازندران بيشتر آلوده شده يا جنگل،
كارشناسان و محققان نظرهاي مختلفي دارند .عدهاي معتقدند دريا در اين
استان تحت تنش شديد آلودگي ناشي از ورود شيرآب ه زبالههاي خانگي و
بعضاً صنعتي ق��رار گرفته و عدهاي ديگر جنگل را بهعنوان ميزبان دفن و
دفع زباله ،محيطي آلودهتر از دريا ميدانند ،اما بهواقع كدام آلودهتر است؟
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایسنا ،بسياري از كارشناسان و محققان
معتقدند درياي خزر هر سال ،نسبت به سال گذشته آلودهتر ميشود و اين
آلودگي براي انس��ان و موجودات دريا خطراتي را بههمراه دارد .از يكسو
س��احل در استانهاي ش��مالي بهويژه در مازندران به مكاني براي جذب
گردش��گر بدل شده است ،بس��ياري از مردم از سراسر كشور در مازندران
بهمنظور اس��تفاده از اين موهبت خ��دادادي حضور مييابند و با توجه به
امكانات زيرساختي نامناسب در اين استان در پذيرايي از اين گردشگران
سبب ميشود همواره با ناهنجاريهاي زيستمحيطي روبهرو باشيم.
ورود شيرآبههاي خطرناك خانگي و صنعتي به دریا
از س��ويي ديگر ورود ش��يرآبههاي خانگي و صنعتي ناشي از دفن زبال ه به
رودخانه و در ادامه ورود آن به دريا نيز زمينهساز آلوده شدن دريا ميشود.
توجه به اين نكته بسيار مهم است كه طبيعت بسته درياچه خزر ،آن را به
زيستگاه جانوران و گياهاني منحصربهفرد تبديل كرده است و منبعي غني
از آبزيان بهش��مار ميرود .بدون شك آلودگي ،معضلي جدي و خطرناك
براي خز ِر پهناور است.
براساس آمار منتشر ش��ده از سوي رسانهها ،ساالنه حدود  ۱۲۲هزار تن
آلودگي ناشي از فعاليت كشورهاي حاشيه درياي خزر مانند آلودگيهاي
نفت��ي ،فاضالبهاي خانگي و صنعتي ،ورود انواع زباله ،ناوگان تجاري و...
محيط آن را آلوده و گونههاي زيستي آن را تهديد ميكند.
عزير عابس��ي ،عضو هيئت علمي دانشگاه نوش��يرواني مازندران ،چندي
پيش به اين موضوع اش��اره ك��رده بود كه عم��ق آلودگيهاي ميكروبي
در ش��ناگاههاي مازندران ريش��ه در فاضالبهاي خانگي ،كشتارگاهها و
دامداريها دارد.
وي تصريح كرده بود :بدترين آلودگيها ازجمله جيوه و سرب در رودخانه
و دري��ا ماندگار بوده و از بي��ن نميرود ،حال آنكه باع��ث انتقال فلزات
سنگين ،آزبست ،آفتكشها و  DDTميشود.
عابسي معتقد بود متأس��فانه در مازندران يك محل دفن زباله استاندارد
نداريم و فرياد دانشآموختگان محيطزيست به گوش كسي نميرسد.
عضو هيئت علمي دانشگاه نوشيرواني مازندران به اين نكته مهم نيز اشاره
كرده بود كه محل دفن استاندارد زباله بايد از باران دور باشد و شيرآبهها به
رودخانه و نهايتاً دريا نفوذ نكند و اين نخستين اقدام پيشگيرانه در استان
خواه��د بود كه متأس��فانه اين ديدگاه وجود ندارد و ش��يرآبهها به منابع
آبهاي زيرزميني و در انتها به دريا ختم ميشوند .وي به اين موضوع نيز
اش��اره كرده بود كه تخليه  35ساله زبالهها در فاصله  200تا  300متري
درياي خزر در مازندران يكي ديگر از مصداقهاي آلودگي اس��ت ،چراكه
شيرابه زبالههايي كه در چند صد متري دريا قرار دارند ،پس از بارش باران
مستقيماً توسط آبهاي زيرزميني بهسرعت وارد درياي خزر ميشود.
عابس��ي به اين نیز موضوع اشاره كرده بود كه بهعنوان مثال فاضالبهاي
ش��هرك صنعتي يكي از منابع ب��زرگ و مهم آلودگي رودخانههاس��ت،
ش��هرك صنعتي ام��امزاده عبداهلل(ع) ي��ا بابلكنار در مازن��دران يكي از
نمونههايي است كه فاضالب آن پس از تصفيه در تصفيهخانه وارد درياي
خزر ميش��ود ،هر چند اين فاضالب بايد در مكاني تخليه ش��ود؛ اما نكته
اينجاس��ت زماني بايد اين اتفاق صورت بگيرد كه كار تصفيه بهدرستي
انجام شده باشد.
عوامل آلودگي جنگلهاي مازندران
از س��ويي ديگر جنگلهاي بكر هيركاني در اين اس��تان ني��ز در هر ايام
تعطيل ،ميزبان مس��افران ميش��ود و با توجه به مشكالت زيرساختي و
ل را بههمراه خواهد داشت.
البته عدم رعايت برخي مسافران آلودگي جنگ 
عابسي به ميزان و نحوه آلودگي جنگلهاي نيز اشاره كرده و گفته بود :در
استان مازندران از  ۱۳لندفيلي كه مورد مطالعه قرار گرفت ،پنج مورد در
ناحيه جنگلي قرار دارد كه بابل ،نور و تنكابن نمونههايي از اين لندفيلها
هس��تند و در واقع دور بودن مناطق جنگلي از ش��هرها سبب شده تا اين
مناطق براي دفن زباله در نظر گرفته شوند.
وي گفت��ه ب��ود :عالوهب��ر دپوي زبال��ه ،جنگلها بهواس��طه خصوصيت
گردشگرپذير بودن مورد آسيب عمومي هستند ،مصداق عيني و بارز آن
دقيقاً يك روز پس از  ۱۳فروردين به وضوح قابل لمس است.
عضو هيئت علمي دانشگاه نوشيرواني مازندران ديگر آسيب آلودهكننده
به اراضي جنگلي را به تخليه فاضالب س��پتينگها توس��ط ماشينهاي
لجنكش در جنگلها نس��بت داد و تصريح كرده بود :ماشينهاي حمل
لجن تسويهخانه شهركهاي صنعتي
فاضالب و برخي خودروهاي حامل ِ
عمدتاً راهي اراضي جنگلي و رودخانههاي ميان جنگلها ش��ده و در اين
اماكن تخليه مخازن صورت ميگيرد.
مديركل محيطزيست مازندران با بيان اينكه در سال  ،97سه شناگاه در
درياي خزر بدون آلودگي اعالم شد؛ اما در سال  98اين ميزان به  10نقطه
رسيده اس��ت ،گفت :بر اساس شاخصهاي ارزيابي ،اقدامات مناسبي در
رفع آلودگيهاي درياي خزر در مازندران انجام شده است.
مديركل محيطزيس��ت مازندران با بيان اينكه تمام آلودگيهايي كه به
رودخانه در اثر نشت شيرآبه و فاضالبهاي خانگي و صنعتي وارد ميشود،
به دريا ميريزد ،تصريح كرد :در كنار صيد بيرويه ،اين عوامل در كاهش
آبزاين درياي خزر تأثيرگذار بوده است.
ابراهيمي با اش��اره به اينكه روش علمي در اس��تفاده از كود و س��م در
كش��اورزي نداريم و نسبت به نحوه اس��تفاده از اين مواد ،انتقاد شديدي
وجود دارد ،خاطرنشان كرد :در چالوس يا قائمشهر ،زباله در كنار رودخانه
دفن و شيرآبه آن مستقيم وارد اين رودخانه ميشود و بنابراين نميتوان
گفت اين رودخانهها آلوده نيست.

سبزینه

فاطمه عبدالخالق

زبالههای پالستیکی  ۶۰تا ۸۰درصد از زبالههای
دریایی را تش��کیل میدهند و این زبالهها مانند
مواد ارگانیک ،تغییر نیافته و به همان شکل باقی
میمانن��د و جریانات و ج��زر و مدهای دریایی
آنها را هزاران کیلومتر با خود حمل میکنند.
به اذعان كارشناسان محيطزيست ،مصرف يك
كيلوگ��رم از نمك دريايي ح��اوي بيش از ۶۰۰
قطعه ميكروپالستيك است و يكي از بزرگترين
منابع شناختهشده ميكروپالستيكها ،آبهاي
بستهبنديهستند.
چالشه��اي حوزه مديريت پس��ماند در كش��ور
جدي و گس��ترده اس��ت .در س��الهاي گذشته
بهطور مستمر به امور مرتبط با مديريت پسماندها
پرداخته نشده است و به همين دليل امروز شاهد
چالشهاي��ي در بخ��ش مديريت پس��ماندهاي
عادي بهخصوص در اس��تانهاي ساحلي شمالي
بهش��كل گسترده هس��تيم و البته انتظار ميرود
با اجراييش��دن برنامههاي تدوينش��ده حداقل
در م��دت دو تا س��ه س��ال آين��ده چالشهاي
محيطزيستي ناش��ي از پس��ماندها بهطور قابل
مالحظهاي رفع ش��ود .اما مس��أله پس��ماندهاي
درياي��ي كه بهعنوان يك��ي از چالشهاي جهاني

دريايي و مناطق ساحلي ،سازمانهاي ذيربط
نس��بت به ارائه گزارش��ي از وضعيت مديريت
پسماندها اقدام كنند.
مدي��ركل دفت��ر مديريت پس��ماند س��ازمان
حفاظت محيطزيس��ت نيازس��نجي آموزشي
و برگ��زاري پنج جلس��ه تخصصي در خصوص
مديريت پسماندها در دريا و تدوين پيشنويس
برنامههاي ساماندهي جزاير ،پسماندهاي گروه
 ،POPsس��اماندهي جيوه در س��واحل ،پايش
پسماندهاي نوار ساحلي در ماهشهر و عسلويه،
توسعه پالس��تيكهاي زيس��ت تأخيرپذير در
استانهاي ساحلي ،بررس��ي اجمالي مديريت
پسماندها در س��كوهاي نفتي براي تصويب در
كارگ��روه ملي پس��ماندها را از ديگر اقدامهاي
انجامشده در راس��تاي برنامهها و سياستهاي
سازمان حفاظت محيطزيست عنوان كرد.
وي افزود :از س��ال  ۱۳۹۲تا پايان س��ال ۱۳۹۸
تعداد مراكز دفن زبالههاي ش��هري از سههزار
و  200مرك��ز دفن زباله به ش��ش هزار و 600
مركز دفن زباله رسيده است كه با كاهش تعداد
كانونهاي انتش��ار آلودگي كه اغلب به صورت
مراكز دفن س��نتي انجام ميش��ده ،بس��تری
مناس��ب براي نظارت و پايش زيس��تمحيطي
فراهم كرده است.

محيطزيس��ت دريايي ،كشور ما در قبال بعضي
از كنوانسيونهاي دريايي و مارپل (كنوانسيون
بينالملل��ي جلوگي��ري از آلودگ��ي ناش��ي از
كش��تيها) تعهداتي در مديريت پسماندها به
س��ازمان حفاظت محيطزيس��ت بهعنوان نهاد
حاكميتي تعيين ش��ده اس��ت كه با همكاري
كارگ��روه مل��ي مديريت پس��ماندها ،ضوابط و
شيوهنامههاي مديريت پسماند دريايي را تهيه
كن��د به همين منظ��ور با اس��تفاده از ظرفيت
پژوهش��كده محيطزيس��ت قراردادي در سال
گذشته منعقد ش��د كه در اين زمينه همكاري
كن��د و از آنج��ا ك��ه تدوين ضواب��ط موضوعی
فرابخش��ي اس��ت ،به هم��كاري س��ازمانها و
دستگاههاي ذينفع نياز است.
اهميت نوار ساحلي
موضوعی اثباتشده است
محم��د عل��يزاده ،كارش��ناس محيطزيس��ت و
مدير گروه پس��ماند آب و خاك سازمان حفاظت
محيطزيس��ت ،به توضيح چالشه��ا ،برنامهها و
اقدامها در حوزه پسماندهاي محيطزيست دريايي
در س��ال ج��اري پرداخت و اظهار ک��رد :موضوع
اهميت نوار ساحلي براي همه كشورها موضوعی
اثباتشده اس��ت؛ بهخصوص در كشور ما هم كه

كيسههاي پالستيكي و كاغذي دومين رقم پسماندهاي واردشده به دريا است
وي ادامه داد :آمارهاي مزبور به ما اين پيام را ميدهد كه ضروري است
استانهاي ساحلي به ترويج استفاده از پالستيكهاي زيستتخريبپذير
اقدام كنند .كيس��ههاي پالس��تيكي و كاغذي دومين رقم پسماندهاي
واردشده به درياست كه بايد در قالب برنامه زمانبنديشده ،استانهاي
ساحلي مكلف شوند از كيسههاي زيستتخريبپذير استفاده كنند و در
اين زمينه خوش��بختانه زيرساختهاي مناسبي در كشور وجود دارد و
فرهنگ عامه هم پذيرفته اس��ت كه در برخي فروشگاهها از كيسههاي
زيستتأخيرپذير استفاده ميكنند.
اين كارشناس محيطزيست اظهار كرد :عالوه بر قوانين ملي در ضميمه
پنج كنوانس��يون مارپل به بحث پسماندهاي پالستيكي اهميت داده
ش��ده و برنامهريزيهايي در اين زمينه صورت گرفته است ،بر اساس
آماري كه  EPAگزارش كرده اس��ت ،پسماندهاي پالستيكي در بازه

ش��ناخته ميش��ود ،كمتر از ديگر چالشها مورد
توجه ق��رار گرفته اس��ت .ضياءالدين الماس��ي،
مديركل دفتر بررس��ي و مقابله ب��ا آلودگيهاي
دريايي سازمان حفاظت محيطزيست ،با اشاره به
اينكه پسماندها در خاك ،هوا ،آبهاي زيرزميني
و س��طحي پيامده��اي ناگ��واري از خ��ود به جا
ميگذارند و مواد شيميايي حاصل استفاده از انواع
پسماندها حتي پسماندهاي خانگي چرخه حيات
را به خطر مياندازد ،به مهر گفت :شدت پيامدهاي
زيستمحيطي پسماندها در حوزه محيطزيست
درياي��ي چند برابر اثراتي اس��ت كه در خش��كي
مشاهده ميش��ود ،چراكه درياها پذيرنده نهايي
تمام��ي زبالههاي صنعتي ،بيمارس��تاني ،خانگي
و ...هس��تند و درياها به سرعت تمام معضالت را
به اكوسيستم و سالمت انساني منتقل ميكنند و
ضرورت دارد موضوع مديريت پسماندهاي دريايي
در كارگروه ملي مديريت پسماندها بررسي شود
تا سياستها و برنامهريزيهاي الزم انجام شود.
تعیین وظایف براي ۱۰دستگاه
در قانون مديريت پسماندها
حسن پسنديده ،مديركل دفتر مديريت پسماند
س��ازمان حفاظت محيطزيست ،نيز با اشاره به
اينكه در اج��راي قانون مديريت پس��ماندها،
سازمان حفاظت محيطزيست بهعنوان مسئول
نظارت بر حس��ن اج��راي قانون اس��ت ،گفت:
حداقل براي  ۱۰دستگاه بهصورت مستقيم در
قانون مديريت پسماندها و آييننامههاي اجرايي
آن در حوزه اجرا ،تدوين ضوابط ،استانداردها و
در بخشهاي نظارتي وظايفي تعيين شده است
و سازمان حفاظت محيطزيست وظيفه دارد با
همكاري و مشاركت سازمانها و وزارتخانههاي
ذيربط نس��بت به تدوين شيوهنامهها و ضوابط
اجرايي مورد نياز اقدام كند.
وي تأكيد کرد :الزم است در حوزه محيطزيست

زماني كوتاهمدت قابل تجزيه نميش��ود .وي با بيان اينكه كشتيها
روزان��ه بي��ش از  ۵۰۰هزار تكه ظرف و كيس��ههاي پالس��تيكي در
اقيانوسها ميريزند ،گفت :آمار پالس��تيكها نشان ميدهد در سال
 ۲۰۱۷ميالدي در سطح جهان  ۲۷۵بيليون كيسه پالستيكي توليد
ش��ده است و در هر ثانيه  ۱۶۰هزار كيسه پالستيكي توليد و مصرف
و ساالنه هش��ت ميليون تن پالس��تيك وارد دريا ميشود و آلودگي
پالس��تيك باعث م��رگ يك ميليون پرن��ده و  ۱۰۰هزار پس��تاندار
دريايي ميشود.
عليزاده به پيامدهاي زبالههاي دريايي اش��اره ک��رد و گفت :زبالههاي
دريايي موجب گيرافتادن حياتوحش ،بلعيدن زبالههاي دريايي توسط
حيوانات ،انتقال گونههاي مهاجر ،تخريب زيس��تگاهها ،ايجاد مشكالت
دريانوردي و انتقال آاليندهها میشود.

پسنديده با اشاره به اينكه متأسفانه در اجراي
تكاليف قانوني عليرغم وجود قوانين مربوطه در
س��ال  ۱۳۸۴با گذشت  ۱۵سال اتفاقي نيفتاده
است ،گفت :در سال  ۱۳۹۸در ارتباط با مديريت
پسماندهاي حوزه نفت با همكاري وزارت نفت
ضوابط و روشهاي مديريت پسماندهاي حوزه
نف��ت ،گاز و ان��رژي نهايي ش��د و همچنين در
حوزهه��اي آب و نيرو در روشه��اي مديريت
پسماندهاي صنعتي و معدني ضوابطي تدوين
ش��د كه براي تصويب به شوراي عالي حفاظت
محيطزيست ارسال شد.
وي با تأكيد ب��ر اينكه نقش همكاري و تعامل
بينبخشي و فرابخشي در مديريت بسيار حائز
اهميت است ،گفت :اين مسأله به يك سازمان يا
يك نهاد مربوط نميشود ،وقتي درباره مديريت
پس��ماند صنعتي صحبت ميكني��م ،اين مهم
فقط بخش صنع��ت را درگي��ر نميكند ،بلكه
وزارت كش��ور ،سازمانهاي محيطزيست ،ملي
استاندارد و برنامه و بودجه را هم شامل ميشود.
مديركل دفتر مديريت پسماند سازمان حفاظت
محيطزيس��ت اظهار ک��رد :به لح��اظ اهميت

امروز سمتوس��وي توسعه كش��ور به بارگذاري
جمعيتي س��واحل هدايت ميشود و بهطور يقين
اين موضوع در كش��ور ما هم داراي اهميت است
و آمار موجود بهخوبي اهمي��ت روزافزون نواحي
سواحلي و درياها را نشان ميدهد.
وي با اش��اره به فراواني معضالت و چالشهاي
محيطزيس��ت دريايي كش��ور ،آن را ناش��ي از
عقبماندگ��ي برنامههاي كش��ور در اين حوزه
دانست و گفت :الزم اس��ت برنامههاي جدي و
اثرگذار تدوين و اجرا شود.
عليزاده با اش��اره به اينك��ه در بحث زبالههاي
دريايي تعاريف متعددي وجود دارد و سازمانها
و ساير مراكز تعاريف متفاوتي از تعريف زبالهها
در درياها دارند و اين تعاريف در كنوانسيونهاي
دريايي ،مارپل يا در مؤسس��ه  NOAAوجود
دارد ،گف��ت :اين تعارف با تعريفي كه در قانون
مديريت پس��ماندها وجود دارد ،متفاوت است
كه تعريف پسماند در قانون مديريت پسماندها
شامل جامد ،مايع و گاز است كه بهطور مستقيم
و غيرمستقيم حاصل فعاليتهاي انساني است و
از نظر توليدكننده زائد تلقي ميشود .وي افزود:

شناورهاي اسقاطي بايد اسكراپ شوند

محم��د عليزاده ،كارش��ناس محيطزيس��ت با اش��اره ب��ه كيفي��ت پس��ماندهاي دريايي و با
طبقهبنديهايي كه انجام ش��ده اس��ت ،گفت :از مهمترين فعاليتهايي كه به توليد پسماند در
دريا منجر ش��ده اس��ت ،شناورهاي اسقاطي هستند كه الزم است اسكراپ شوند البته اين قبيل
فعاليتها سالها به صورت غيرمجاز در كشور انجام ميشده است.
وي ادامه داد :اس��كراپ كش��تيها باعث توليد مقادير زيادي پسماند در دريا شده است و چون
چرخه حيات اين پس��ماندها مشخص نيست ،باعث آلودگي سواحل ميشود و الزم بود در اين
خصوص برنامهريزيهايي صورت گيرد كه خوش��بختانه با جانماييهايي كه تعيين شده است،
عم ً
ال اين موضوع شناسنامهدار ميشود و هويت مشخصي پيدا ميكند و مسئوليتهاي اجرايي
كه در قانون مديريت پسماند به آن اشاره شده ،در واقع با كسي است كه در اين حوزه كار ميكند
و پاسخگو خواهد بود.

پسماندها در قانون مديريت پسماند به پنج گروه
اصلي ش��امل عادي ،پزشكي ،ويژه ،كشاورزي و
صنعت��ي طبقهبندي ميش��ود و جالب اس��ت
در بعضي اوقات در اس��تانهاي س��احلي با اين
س��ؤال روبهرو ميش��ويم كه در دريا قانون ملي
وجود ندارد و خأليي احس��اس ميشود اين در
حالي اس��ت كه قانون ملي وجود دارد و تمامي
حوزههاي دريايي و خشكي را پوشش ميدهد،
ولي الزم است در ابتدا به قوانين و مقررات ملي
استناد كرد كه خوشبختانه اين قوانين در سال
 ۱۳۸۳به تصويب رسيده است.
عل��يزاده ب��ا بيان اينك��ه پس��ماندهاي حوزه
دريايي به ش��كل عادي ،صنعتي و ويژه اس��ت،
گفت :مث ً
ال در اس��كلههاي نفتي و ش��ناورها بر
اس��اس پروتكلها و چارچوبهاي تعيينشده
زبالهها را طبقهبندي و شناسهگذاري ميكنند
و پسماندها در گام اول به دو بخش عادي و ويژه
تقسيم ميشوند و اين طبقهبندي بايد در همان
اسكلهها انجام شود .كنوانسيونها و پروتكلها
تأكيد ميكند در گام اول پسماندهاي صنعتي،
عادي و ويژه جداسازي شوند.
كارشناس محيطزيست با بيان اينكه بر اساس
ماده  ۲۳قانون مديريت پس��ماندها ،تكاليفي بر
عهده س��ازمان حفاظت محيطزيست گذاشته
ش��ده اس��ت ،گفت :زبالههاي دريايي از طريق
مصبها ،زهكش��ي و فاضالبه��ا ،فعاليتهاي
كشتيراني ،نظامي ،شيالت ،تفريحي ،شهرهاي
ساحلي و استخراج نفت به دريا وارد ميشود.
وي ادامه داد :در رابطه با پس��ماندهاي دريايي
دستورالعملها ،كنوانس��يونها و پروتكلهاي
بينالمللي متعددي وج��ود دارد كه مهمترين
آنها شامل دريانوردي  ،IMOكنوانسيونهاي
بازل ،اس��تكهلم ،مناطق درياي��ي مثل راپمي،
پروت��كل لندن و برنامه اق��دام جهاني مقابله با
آلودگيهاي ناشي از فعاليتها در خشكي است.
عل��يزاده گف��ت :ب��ر اس��اس آم��ار موج��ود،
بررس��يهايي صورت گرفته اس��ت كه نش��ان
ميدهد  ۸۰درصد پس��ماندهايي ك��ه به دريا
وارد ميشود ،با منشأ خشكي است و  ۲۰درصد
باق��ي ناش��ي از فعاليتهاي صنايع ش��يالتي،
آبزيپروري ،كشتيها ،اكتشاف و استخراج نفت
در دريا و دفنهاي غيرقانوني است.
وي با اش��اره به اينكه حوضههاي آبريز تقريباً
 ۸۰درصد كش��ور را پوشش ميدهد ،گفت :هر
تالش��ي که در بخش آبريزي جنوب ،ش��مال و
ساير بخشهای آبريز كش��ور براي ساماندهي
پس��ماندها انج��ام ميش��ود ،قطع��اً در حوزه
محيطزيست دريايي اثرگذار است و آماري كه
اخيرا ً منتشر شده ،نشانگر بارگذاري قابل توجه
جمعيتي در استانهاي ساحلي است كه نبايد
ناديده گرفته شود.
سوءمديريت گردشگري سواحل
حجم زيادي زباله را راهي دريا ميكند
عليزاده سوءمديريت گردشگري را يكي ديگر
از فعاليتهاي��ي كه به توليد زباله در دريا منجر
میش��ود ،دانس��ت و گفت :نوارهاي س��احلي
بهعل��ت س��وءمديريت پس��ماند در دريا تولید
میکنند و بايد برنامههاي مديريتي تدوين كرد
كه با بخشهاي خصوصي و عوارضي كه گرفته
ميش��ود ،مديريت كرد .پس��ماندهايي كه در
بخش شيالت توليد ميشوند ،از نوع پليمرهاي
بس��يار مقاومي هس��تند كه ميتوانند به توليد
ميكرو پالستيك در درياها منجر شوند و اثرات
منفي در آبزيان دارند و همچنين اس��كلههاي
نفتي عليرغ��م تمهيداتي ك��ه در وزارت نفت
پيشبيني شده اس��ت ،در اجرا با پروتكلهاي
تعريفشده خيلي فاصله دارند.
وي به فعاليتهاي بنادر و كشتيراني نيز اشاره
ك��رد و گفت :اقدامهايي براي تحويل پس��ماند
در بنادر تعبيه ش��ده اس��ت كه بخش عمدهاي
از پس��ماندها را جمعآوري ميكنند ،اما با اين
ح��ال ،نظارت را بايد افزاي��ش داد و برنامههاي
منس��جمتري تدوين كرد چراكه بنادر توانايي
توليد پسماندهاي هم عادي و هم ويژه را دارند.
عليزاده با اش��اره به ارائه گزارش  UNDPدر
س��ال  ۲۰۰۹ميالدي كه اين تناس��ب در سال
 ۲۰۱۹ميالدي وجود دارد ،گفت :در بعضي موارد
مثل فيلتر سيگار از عمدهترين پسماندي است
كه از طريق مصبها و كانالهاي فاضالب به دريا
وارد ميش��ود و ميتواند محيطزيس��ت دريايي
را متأثر كند .كيس��ههاي كاغذي ،پالس��تيكي
و طنابهاي��ي كه در بخش ش��يالت اس��تفاده
ميش��ود ،يكي ديگر از عمدهترين پسماندهايي
است كه ميتواند محيطزيست دريايي را تهديد
كند .زبالههاي پالس��تيكي  ۶۰الي  ۸۰درصد از
زبالههاي دريايي را تشكيل ميدهند.
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يوزپلنگهادراستانسمنان
برخطميشوند

كوش��كي ،دلبر و ايران ،س��ه يوزپلنگ آسيايي انتقاليافته به منطقه
حفاظتش��ده توران در شرق استان سمنان هس��تند .اكنون تالش
ميش��ود براي بهبود ش��رايط رصد و پايش هرچه بهتر زيس��ت آنها،
زيرساخت ارتباط اينترنتي در اين منطقه ارتقا يابد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،فراهمكردن شرايط هرچه بهتر
براي زيستگاه يوزپلنگهاي آس��يايي در منطقه حفاظتشده توران
در شهرس��تان شاهرود استان سمنان به دغدغهاي براي مسئوالن در
اين اس��تان تبديل ش��ده است .اكنون توجه به زيس��ت اين گونه در
خطر انقراض در استان سمنان به جايي رسيده كه نياز است پوشش
اينترنتي تلفن همراه در منطقه ارتقا يابد.
رصد برخط داده و اطالعات دريافتي بهويژه از دوربينهاي نصبشده
مزيت بزرگ اس��تفاده از فناوري ارتباطي با س��رعت مطلوب (از نوع
نس��ل سوم اينترنت تلفن همراه) در زيس��تگاه يوزپلنگها در استان
سمنان خواهد بود.
يوزپلنگ ايراني در فهرس��ت اتحادي��ه بينالمللي حفاظت از محيط
زيست قرار دارد؛ به معناي اينكه گونهاي در خطر انقراض است .حدود
دو هزار سال پيش يوزها در بيشتر نقاط آسيا حضور داشتند اما اكنون
منحصر به نواحي بياباني ايران شدهاند.
گ آسيايي
در واقع ايران از دهه  ۱۹۷۰به عنوان تنها زيستگاه يوزپلن 
ش��ناخته ش��ده اس��ت از اينرو به آن يوزپلنگ ايراني نيز ميگويند.
منطقه توران يا خارتوران يكي از س��ه منطقه حفاظتش��ده ايران با
مساحت يك ميليون و  ۴۷۰هزار هكتار ،زيستگاه يوزپلنگ ايراني به
شمار ميرود كه در شرق استان سمنان قرار دارد.
كوش��كي و دلب��ر دو يوزپلنگ نر و مادهاي هس��تند كه بهترتيب ۱۰
آذر  ١٣٩٣از پناه��گاه حي��ات وحش مياندش��ت و  ۱۱آذر  ١٣٩٣از
ذخيرهگاه زيس��ت كره توران به پارك پرديسان تهران منتقل شدند.
اين دو گونه ارزشمند با هدف تكثير در اسارت و انجام تحقيقات روي
رفتار گربهسانان به اين مكان منتقل شدند و فروردين  ۹۹هر دو يوز
به توران در شرق استان سمنان بازگشتند.

 ،۹۹سال يوزها در استان سمنان
انتقال سه يوزپلنگ آس��يايي به منطقه حفاظتشده توران در شرق
استان سمنان در فروردين  ۹۹انجام شد و طلب ميكرد براي حفاظت
از اين گونه در حال انقراض گام به گام طرحهايي انديش��يده شود كه
به حفظ اين گونه كمك بيشتري شود.
پايگاه علمي تحقيقاتي در منطقه توران شهرستان شاهرود در استان
سمنان به منظور حفاظت و همچنين كمك به زادآوري يوزها از سوي
اداره كل حفاظت محيط زيست استان همواره مورد توجه بود.
ايجاد دو پايگاه پرورش طعمه شامل آهو و خرگوش براي تغذيه تحت
نظ��ارت و هرچه بهتر يوزها و نصب دوربينهاي��ي براي رصد رفتار و
سالمت يوزها از گذشته پيشبيني شده بود.
اكنون با حضور چندماهه يوزپلنگها در منطقه حفاظتشده توران،
اين ضرورت احساس ميشد كه نياز است ارتباط با منطقه به صورت
برخط و پايدار برقرار شود تا اطالعات و دادههاي دريافتي امكان پايش
لحظهاي داشته باشد.
وجود  ۹دستگاه دوربين رصد در زيستگاه يوزها
مديركل حفاظت محيط زيست اس��تان سمنان در گفتوگو با ايرنا،
از وجود  ۹دس��تگاه دوربين در منطقه زيس��تي يوزپلنگها در توران
شهرس��تان شاهرود خبر داد و گفت :اين دوربينها تنها امكان ضبط
وقايع را داشتند و نياز بود تا امكان رصد برخط نيز ميسر شود.
امير عبدوس افزود :با پيش��نهاد س��ازمان حفاظت محيط زيست و با
تأكيد عيس��ي كالنتري ،مع��اون رئيسجمهوري و رئيس س��ازمان
حفاظت محيط زيس��ت ،پيش��نهادي ب��ه وزارت ارتباطات و فناوري
اطالعات در اين زمينه ارسال شد.
وي ادامه داد :هدف از اين اقدام پوشش آنتندهي تلفن همراه و امكان
برق��راري ارتباط برخط مطمئن و پايدار اس��ت .درصورت تحقق اين
طرح ،اطالعات دريافتي از  ۹دس��تگاه دوربين نصب در محل قابليت
ارسال به صورت برخط دارد.
ارتقاي زيرساخت اينترنتي زيستگاه يوزها به 3G
مديركل حفاظت محيط زيست استان سمنان تأكيد كرد :نوع پوشش
آنتنده��ي تلفن همراه كنوني در منطقه توران اكنون از نوع اينترنت
تلفن همراه از نسل  2Gو ناپايدار است.
عب��دوس گفت :برقراري ارتباط اينترنتي در اين منطقه اكنون از نوع
پرس��رعت نيس��ت و البته در همه نقاط هم امكانپذير نيست ،پايدار
و مطمئن نبود و ضرورت داش��ت ب��راي ارتقاي نوع ارتباطات طرحي
پيشبيني شود .وي يادآور شد :ارتقاي نوع ارتباط اينترنتي در منطقه
توران بركت بزرگي براي اهالي هم محسوب ميشود.
وي با بيان اينكه مهمترين مزيت ارتقاي پوش��ش آنتندهي به نسل
س��وم اينترنت تلفن همراه ( )3Gدر زيس��تگاه يوزها امكان پوشش
تصوي��ري و ارتب��اط ديجيتالي اس��ت ،گفت :امكان ارتقاي س��طح
تحقيقات و بررسي و پايش نيز بر بستر ارتباطي مطمئن و پرسرعت،
ديگر مزيت اين طرح خواهد بود.
زيستگاه يوزها در توران مركز علمي تحقيقاتي ملي است
مديركل حفاظت محيط زيس��ت استان سمنان يادآور شد :زيستگاه
يوزها در منطقه حفاظتش��ده توران در ش��رق اين استان تنها نبايد
زيستگاه اين گونه بينظير قلمداد شود .در واقع اين پايگاه مركز علمي
تحقيقاتي ملي است و بايد امكان بستر ارتباطي آن ارتقا يابد.
عبدوس يادآور ش��د :در صورت تحقق ارتقاي كيفيت پوش��شدهي
اينترنت��ي در اين منطقه ،امكاني ب��راي مردم از ديگر نقاط نيز فراهم
ميش��ود تا از شرايط يوزها مطلع ش��وند .عالوه بر عالقهمندان ،براي
مراكز علمي و تحقيقاتي نيز امكان تازهاي بر بس��تر ساختار ارتباطي
جديد فراهم ميشود تا از دادههاي مرتبط با يوزپلنگها مطلع باشند.
مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات اس��تان سمنان گفت :زيستگاه
يوز آس��يايي در شرق استان زير چتر پوشش آنتندهي تلفن همراه و
اينترنت قرار ميگيرد.
سيدياس��ر حس��نپور اعالم كرد :با دس��تور وزير ارتباطات و فناوري
اطالعات ،زيس��تگاه يوزپلنگ آس��يايي در زيس��تكره توران استان
سمنان با سرمايهگذاري  ۳۰تا  ۴۰ميليارد ريالي اين وزارتخانه تحت
پوشش آنتندهي تلفن همراه و اينترنت پهنباند قرار ميگيرد.
وي با تأكيد بر ضرورت حمايت از يوزپلنگ آسيايي به عنوان گربهسان
نادر و در معرض خطر انقراض خاطرنشان كرد :ايجاد زيرساختهاي
ارتباطي و امكان پوش��ش آنتندهي تلفن همراه و خدمات دسترسي
اينترنت پهنباند س��يار در زيس��تكره توران موجب نظارت ،رصد و
تحليل دقيقتر رفتارهاي يوزهاي آسيايي به كمك فناوريهاي نويني
همچون اجراي طرح دوربينگذاري و ديگر ظرفيتهاي فناوري نوين
در محدوده پارك ملي ميشود.
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