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پیشخـوان

خبـــر

کمبود نیرو در عرصههای محیطزیست
فرصتی برای سودجویان

هنوز سه هکتاری مانده بود تا آتش به منطقه حفاظتشده خاییز در بهبهان
برس��د .هدایت دیدهبان رئیس منطقه حفاظتشده خاییز و یک محیطبان
دیگر به محل رسیده بودند ،اما نه تعدادشان برای ایستادن در مقابل شعلهها
کافی بود و نه امکاناتشان.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،دو نفری ،کاری از دستشان برنمیآمد
و تا بقیه نیروها به همراه گروههای مردمی برسند ،آتش به تمام عرصههای
منطقه دویده بود .خاییز ۲۲هزار هکتار است؛ در حالی که باید ۲۰محیطبان
ت نفر به عنوان محیطبان در اینجا فعال هستند.
داشته باشد ،اما فقط هش 
نیمی از این هشت نفر با سابقه باالی ۲۰سال توانایی فیزیکی چندانی برای
عبور از مناطق صعبالعبور و گشتزنی مفید ندارند؛ بنابراین میمانند چهار
نفر دیگر برای ۲۲هزار هکتار.
برای هر ۱۲هزار هکتار یک محیطبان داریم
ب��ر اس��اس اس��تانداردهای جهان��ی ،هر یکه��زار هکتار عرص��ه ،به یک
محیطبان نیاز دارد تا در وقت آتشس��وزی یا تعرض شکارچیان غیرقانونی
از آن حفاظت ش��ود ،اما در ایران برای وس��عت ۲۴میلیون هکتاری مناطق
چهارگان��ه و ش��کار ممنوع ح��دود دوهزار محیطبان فعال هس��تند و این
یعن��ی س��رانه حفاظت ه��ر محیطبان برای ای��ن مناطق ۱۲ه��زار هکتار
اس��ت که به گفته فرمانده یگان حفاظت محیطزیس��ت کش��ور۱۲ ،برابر
استاندارد جهانی است.
جمش��ید محبتخانی گفت :تع��داد زیادی از نیروه��ا در مناطقی خدمت
میکنند که فاقد منطقه رس��می یا ش��کار ممنوع بوده و مناطق آزاد تحت
پوش��ش هر استان را تحت حفاظت قرار میدهند؛ در واقع آمار بسیار فراتر
از این عدد است.
یگان حفاظت محیطزیست دارای هفتهزار و  ۳۴۰پست سازمانی است و
در حال حاضر تعداد سههزار و ۴۰۰نفر رسمی ،پیمانی و قراردادی در سطوح
مختلف آن خدمت میکنند ،اما این تعداد پاسخگوی نیاز عرصههای کشور
در حوزه محیطزیست نیست.
مجوز استخدام ۳هزار نفر در ۱۰سال
از تبدیل کانون شکار به سازمان شکاربانی و نظارت بر صید در ایران نزدیک به
نیم قرن گذشته است؛ نهادی که ریاست آن را اسکندر فیروز بر عهده داشت و
بعدها وقتی سازمان حفاظت محیطزیست را تأسیس کرد ،روش استخدامی
پرسنل گارد محیطزیست را در ایران پیادهسازی کرد .پس از انقالب هم یگان
حفاظت محیطزیست به عنوان یکی از زیرمجموعههای پلیس پیشگیری
نیروی انتظامی ،حراس��ت از عرصههای حفاظتشده محیطزیست ایران را
ادامه داد .حاال اما این نهاد از کمبود نیرو رنج میبرد؛ اگر چه تالش شده این
کاستیها اصالح شود.
مجوز اس��تخدام دوهزار و ۵۰۰نفر نیروی محیطبان و ۵۰۰نفر کارش��ناس
در ۱۰سال آینده ،افزایش بیش از ۵۰درصدی حقوق نیروهای درگیر با امر
حفاظت ،جذب نیرو بر اس��اس مجوزهای صادره ،آموزش نیروی تحتاالمر
و جوامع محلی برای رسیدن به اهداف تعیینشده در حوزه محیطزیست و
تالش برای تنویر افکار عمومی از طریق رس��انههای ملی و محلی از جمله
این اقداماتی است که محبتخانی از آنها نام برده وافزود :هر چند اقدامات
یادشده هر یک به گونهای در امر حفاظت از محیطزیست کشور تأثیرگذار
است ،ولی مشکالت و مسائل این حوزه بسیار عمیق و ریشهدار بوده و صرفاً
سازمان حفاظت محیطزیست توان حل و فصل مشکالت انباشتهشده طی
چند دهه گذشته را ندارد.

حذف ذخایر ژنتیکی کشور در نتیجه کمبود نیرو
تیر امس��ال تنها در دو روز حدود ۱۰۰هکتار از جنگلهای زاگرس ،خرداد
۲۰۰هکتار از جنگلهای گچساران و مرداد سال گذشته۱۸۰ ،هکتار از مراتع
منطقه حفاظتشده بیستون در آتش سوخت .خبرهای اینچنینی در تقویم
محیطزیس��ت ایران زیاد است؛ وقایعی که در نبود امکانات و نیروی انسانی
بیشتر خود را نشان میدهند.
در زمان آتشسوزی البته عرصههای محیطزیست کمک نیروهای مردمی
را در کن��ار خود دارد ،اما در زمان ش��کار بیرویه ،جنگلخواری و قاچاق
چوب ،محیطبانان و یگان حفاظت محیطزیست تقریباً تنها هستند؛ هم
به آنها آس��یب وارد میشود و هم به عرصههای طبیعی و حیات وحش.
پرندگان شکاری بحری و شاهین از گونههای در معرض انقراض در خاییز
و در مناطق تحت حفاظت کرمانشاه ،آهوی قرآویز ،خرس قالجه ،خرس
قهوهای یا پلنگ ایرانی که پارسال نخستین تصویرش در رسانهها منتشر
شد ،مرال در جنگلهای شمال و شوکا در غرب کشور هنور به محیطبانان
نیاز دارند.
در 50سال گذشته بیش از ۱۴۰محیطبان برای حفاظت از محیطزیست در
ایران کشته شده ،بسیاری زخمی شدهاند و بعضی تا پای چوب ه دار رفتهاند.
به اعتقاد فرمانده یگان حفاظت محیطزیست کشور ،کمبود نیرو سبب فشار
مضاعف به سایر نیروها ،کاهش توان و عملکرد آنان و عدم پوشش حفاظتی
کامل مناطق شده و متخلفان به راحتی عمل مجرمانه خود را انجام میدهند.
کدام مناطق نیاز بیشتری به نیروی انسانی دارند؟
به باور وی ،همه مناطق رس��می س��ازمان اهمیت و ویژگیهای منحصر ب ه
فرد دارند ،چراکه هرکدام براس��اس پتانسیلهای گیاهی و جانوری خاص
انتخابشدهاند.
محبتخان��ی تصریح کرد :در حال حاضر پارکهای مل��ی و مناطق دارای
گونههای در معرض خطر انقراض و مناطقی که به طریقی در مجاورت شهرها
و مراکز جمعیتی قرار گرفتهاند ،بیشتر مورد تهدید هس��تند و حفاظت از
آنان بس��یار اهمیت دارد .وی پارکهای ملی خجیر ،سرخهحصار و منطقه
حفاظتش��ده جاجرود را در تهران نام میبرد که بهواسطه فشار جمعیت،
ارزش زمین و وجود انواع ارگانهای دولتی در داخل و مجاورت منطقه نیاز
به مراقبت بیشتری دارند یا منطقه حفاظتشده ورجین در شمیرانات که به
واسطه ارزش باالی زمین و وجود شکارچیان متمول توجه ویژهای میطلبد.
موارد بعدی ،مناطق واقع در مسیر توسعه شهری یا صنعتی هستند ،مانند
منطقه حفاظتشده لشگر واقع در شهرستان مالیر استان همدان یا سواحل
مناطق حفاظتشده در جنوب کشور.

مدیرکل حفاظت محیطزیست
آذربایجان شرقی:

حفظمحیطزیست
نیازمند حمایت تمامی
ارگانهاست
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لزوم اجباریشدن معاینه فنی
برایموتورسیکلتهایترخیصشده

انرژی خورشیدی جایگزینی مناسب برای سوختهای فسیلی
و راهکاری برای کاهش آلودگی هوا است

22روز آلودگی
متوالی هوای تهران
در دیماه سالجـاری
سبزینه

علی عبدالخالق

داس��تان آلودگی هوای ته��ران از طرح مجلس
در دهه ۴۰شمسی تا سفر یک هیئت ژاپنی در
دهه ۷۰و راهاندازی سایت کنترل کیفیت هوا در
دهه ۹۰همچنان ادامه دارد .درحالحاضر هم از
ابتدای دیماه س��الجاری تاکنون هوای تهران
22روز متوالی آلوده بوده که این آلودگی سبب
گلهمن��دی تعداد زیادی از ش��هروندان تهرانی
شده است .در زمانیکهویروس کرونا جان تعداد
زی��ادی از افراد را تهدید میکن��د ،هوای آلوده
س��بب نگرانی بیشتری میش��ود؛ اما آلودگی
هوا آن قدرها هم پیچیده و غیرقابلحل نیست
و ب��ا تدابیری میتوان ای��ن موضوع را حل کرد؛
اما نه تدابیری مانند قانون هوای پاک که تعداد
زیادی از مصوبههایش هنوز عملی نشده است.
یک��ی از روشهای مؤثر ب��رای کاهش آلودگی
هوا اس��تفاده از انرژیهای خورش��یدی بهجای
سوختهای فسیلی اس��ت .انرژی خورشیدی
وسیعترین منبع انرژی در سراسر جهان است.
انرژی خورش��یدی یک��ی از منابع تأمین انرژی
رایگان و عاری از اثرات مخرب محیطزیس��تی
اس��ت ک��ه میتوان��د بهراحت��ی جایگزی��ن
س��وختهای فس��یلی مخرب و آالینده شود.
کش��ورهای زیادی توانستهاند با اتخاذ تدابیری
از این انرژی پاک اس��تفاده کنند و این موضوع
تأثیر بسیار خوبی بر محیطزیست آنها گذاشته
است ،اما در کش��ور ما تنها بهصورت محدود از
این انرژی استفاده میشود و حاال همین موضوع
س��بب شده که استفاده از سوخت مازوت نفس
همه پایتختنش��ینان را تنگ کند؛ درحالیکه
میتوان بهراحتی انرژی خورشیدی را جایگزین
سوخت فسیلی کرد.
خورشید یک راکتور هستهای طبیعی از جنس
انرژی بس��یار عظیم اس��ت که ماده در آنجا بر
اثر همجوش��ی هس��تهای به انرژی خورشیدی
تبدیل میش��ود و هر روز ح��دود ۳۰۰میلیارد
ت��ن از جرم آن به تابش تبدیل میش��ود ،دمای
داخلی آن حدود ۱۵میلیون درجه س��انتیگراد
ی بدینترتیب بهشکل نور
است .انرژی خورشید 
مرئی ،فروس��رخ و فرابنفش به ما میرسد که در
هر س��اعت با تابش بر هر متر مربع یککیلووات
ان��رژی تولید میکند .خورش��ید به توپ بزرگ
آتشین شباهت دارد که 100بار بزرگتر از زمین
است .گازها انفجارهای بزرگی را ایجاد و پرتوهای
ق��وی گرما و نور را تولید میکنند .این پرتوها از
خورشید به س��وی زمین میآیند .در طول راه،

ساالنه هزاران ایرانی
بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند
مجی��د فراهانی ،رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورایش��هر تهران ،در یکی از جلس��ات
شورایش��هر با اشاره به ضررهای س��وخت مازوت گفت :ساالنه هزاران ایرانی بر اثر آلودگی هوا
جان خود را از دست میدهند و در شرایط جدید همه آمارها نشان میدهد که سوخت مازوت
در صنایع و نیروگاههای اطراف تهران از یکس��و و گازوئیل در دیزلها و کامیونهای فرس��وده
مسبب ۶۰درصد حجم آلودگی هوای تهران هستند.
این عضو شورایشهر تهران با بیان اینکه مازوت آلودهترین سوخت فسیلی است ،تصریح کرد:
مقدار س��ولفور موجود در گازوئیل بنا به گفته رئیس س��ازمان حفاظت محیطزیس��ت بیش از
۲۰برابر مجاز و اکنون باالی یکهزار اس��ت .اس��تفاده از انرژی خورش��یدی برای تولید برق و
درنهایت مصرف سوخت برای کشورمان که در تمام فصول خورشید به آن میتابد ،کار سختی
نیس��ت و همچنین آلودگی هوا هر ساله در فصول سرد مهمان ناخوانده شهر تهران است؛ پس
بای��د برای آین��ده کاهش آلودگی هوا برنامهریزی کرد تا در س��الهای پیشرو با آلودگی هوا و
آسیبهای آن روبهرو نباشیم.
یکس��وم آنها در فضا پخش میش��وند و بقیه
بهصورت انرژی گرما و نور به زمین میرسند.
استفاده از انرژی خورشیدی
در ساختمانهای شهرداری و شهری
ک عضو شورایش��هر تهران در یکی از جلسات
ی 
شورایش��هر با اشاره به لزوم اس��تفاده از انرژی
خورش��یدی به باش��گاه خبرنگاران جوان گفت:
از ش��هردار محترم تقاضا دارم دس��تور بررسی و
اقدام الزم جهت استفاده از انرژی خورشیدی در
ساختمانهای شهرداری و شهری را مورد بررسی
ق��رار ده��د و نتیجه آن را به شورایش��هر اعالم
کن��د و از اس��تاندار و دولت محترم گله میکنم؛
زیرا علیرغم اینکه گزارشهای هواشناس��ی و
دادههای علمی حاکی از این است که آلودگی هوا
بیش از گذشته است و ضرورت دارد فعالیتهایی
در ای��ن زمینه متوقف ش��ود ،اما هن��وز اقدامی
صورت نگرفته است .زهرا صدراعظمنوری اظهار
داشت :به هر حال آثار تصمیمات دیرهنگام را باید
متوجه و پاسخگو باش��یم؛ زیرا به سالمت مردم
آس��یب وارد میکند و امروز شهر تهران و آنچه
ش��هروندانش را رنج میدهد ،استفاده بیرویه از
منابع انرژی نظیر بنزی��ن ،گازوئیل ،نفت ،گاز و
متأسفانه مازوت است که بهشدت سالمت مردم
را تهدید میکنند .او عنوان کرد :بیماری و مرگ
ناشی از آلودگی هوا در کنار مرگ و میر ناشی از
ابتال به ویروس کرونا شرایط را برای مردم کشور
بهویژه کالنشهری مانند تهران سخت و غیرقابل
تحمل کرده است.

پتانسیل باالی کشور
در استفاده از انرژی خورشیدی
حاال ایران با داش��تن حدود ۳۰۰روز آفتابی در
س��ال جزو بهترین کش��ورهای دنی��ا در زمینه
پتانس��یل انرژی خورش��یدی در جهان است .با
توجه به موقعی��ت جغرافیای ایران و پراکندگی
روستایی در کشور ،استفاده از انرژی خورشیدی
یکی از مهمترین عواملی اس��ت ک��ه باید مورد
توجه قرار گیرد.
یک کارش��ناس محیطزیس��ت هم درخصوص
انرژی خورش��یدی و سوخت مازوت اظهار کرد:
همزمان با فصل سرد سال که مصرف گاز طبیعی
در کش��ور افزایش پیدا میکند ،صنایع بسیاری
ازجمله نیروگاهها و پاالیش��گاهها با مش��کالت
متعددی در تأمین س��وخت مواجه میش��وند؛
در نتیجه سوخت مازوت جایگزین گاز طبیعی
میشود که ارزانقیمت است.
محمدرضا محبوبفر با اشاره به ارتباط آلودگی
هوا و س��وخت مازوت گف��ت :ممنوعیتهایی
درخصوص اس��تفاده از مازوت هرس��اله صورت
میگی��رد ،اما با توجه به کمب��ود گاز طبیعی و
کمبود س��وختهای جایگزین مازوت بسیاری
از کارخانهها و صنایع با مش��کل تأمین سوخت
مواجه میش��وند ،به نوعی که م��ردم ایران باید
بپذیرن��د ،در مصرف گاز صرفهجویی کنند یا به
آلودگی هوا و مصرف مازوت تن دهند.
این کارش��ناس محیطزیست تصریح کرد :یکی
از ترکیب��ات م��ازوت ،گوگ��رد اس��ت؛ بنابراین
وقتی مازوت بهعنوان انرژی س��وزانده میشود،

ترکیبات گوگرد در هوا منتش��ر و سبب آلودگی
هوا میشود و وجود این گوگردهای منتشر شده
ن بسیار سمی و خطرناک است.
برای انسا 
خطرات مصرف سوخت مازوت
محبوبفر درباره خطرات مصرف سوخت مازوت
تصریح کرد :م��ازوت عالوهبر تولید گوگرد ،گاز
منواکس��یدکربن نیز تولید میکند که این گاز
برای سالمت دستگاه تنفس خطرناک است.
او درباره جایگزین سوخت مازوت برای نیروگاهها
اظه��ار کرد :ب��رای جایگزینی س��وخت مازوت
میت��وان از گاز طبیعی اس��تفاده ک��رد ،همان
گازی ک��ه در من��ازل و مجتمعهای مس��کونی
مورد مصرف قرار میگیرد؛ زیرا این گاز آلودگی
کمت��ری در مقایس��ه با س��وخت م��ازوت که
ارزانترین سوخت فسیلی است ،دارد.
محبوبفر با بیان اینکه نور خورش��ید در تمام
فصول س��ال در ایران وجود دارد ،گفت :استفاده
از انرژیهای خورشیدی جایگزین دیگری برای
مازوت اس��ت .از برق میتوان بهعنوان سوخت
نیز اس��تفاده کرد ،اما چون تولید برق پرهزینه
اس��ت ،برای تولید برق میت��وان از نیروگاههای
خورشیدی استفاده کرد.
سوخت هستهای
یکی دیگر از جایگزینهای مازوت است
این کارش��ناس محیطزیس��ت در پاسخ به این
سؤال که آیا سوخت هستهای میتواند جایگزین
مازوت شود ،گفت :سوخت هستهای یکی دیگر
از جایگزینیهای مازوت اس��ت؛ در ایران معادن
اورانیوم و معادن بسیاری از فلزاتی که میتوانند
در فرآیند شکاف هس��تهای قرار گیرند و تولید
ان��رژی کنند ،وج��ود دارد؛ اما فرآیند تولید برق
از طریق سوخت هستهای به هزینه و تکنولوژی
پیشرفته نیاز دارد.
محبوبف��ر ادام��ه داد :البته این نکت��ه را نباید
فرام��وش کرد که اگر س��وختهای هس��تهای
مورد مصرف قرار گیرند ،س��بب ایجاد زبالههای
هس��تهای خواهن��د ش��د؛ ای��ن زبالهه��ا برای
محیطزیس��ت بس��یار خطرناک اس��ت و دفع
ای��ن زبالهه��ا خود میتواند س��بب آس��یب به
محیطزیست شود .این کارشناس محیطزیست
با اش��اره ب��ه اینک��ه بهترین جایگزی��ن برای
م��ازوت ،گاز طبیعی اس��ت ،گف��ت :میتوانیم
م��ردم را تش��ویق کنیم ت��ا برای پاک ش��دن
ه��وا در فص��ول س��رد س��ال در مص��رف گاز
صرفهجوییکنند.

موانع توسعه صنایع دستی در استان سمنان

یک کارشناس صنایع دستی با بیان اینکه موانع تولید بر سر
راه صنایع دستی استان سمنان فراوان هستند ،گفت :نخستین
مش��کل ما با مس��ئوالنی اس��ت که به صنایع دستی به چشم
یک هنر نگاه میکنند؛ حال اینکه صنایع دس��تی از دیدگاه
تولیدکننده یک صنعت است ،پس درک متقابلی برای حمایت
وجود ندارد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از بازار ،نگار میرحسینی ضمن
بیان اینکه موانع تولید صنایع دس��تی در اس��تان س��منان
فراوان هس��تند ،ابراز کرد :نخستین معضل به تهیه مواد اولیه
بازمیگردد که نسبت به سه سال گذشته بیش از ۱۰برابر شده
اس��ت .برای مثال ،نخ ،ابریشم و حتی لوازم مورد نیاز تولید و
ابزارآالت نیز گران ش��دهاند ،ام��ا آیا قیمت فروش محصوالت
تولیدی صنایع دستی هم ۱۰برابر شده؟ پاسخ خیر است .وی
با بیان اینکه مشکل دوم این است که تولیدکنندگان صنایع
دستی امروز با مشکالت مالی فراوانی روبهرو هستند و حمایتی
از آنها نمیش��ود ،افزود :برای یک تولیدکننده صنایع دستی
فروش مهمتر از تولید است؛ حال آنکه در زمینه فروش هیچ
حمایتی از سوی مسئوالن و حتی بخش خصوصی نمیشود.
حمایت از تولید
این کارش��ناس صنایع دستی با اش��اره به اینکه حمایتها از
تولیدکنندههای صنایع دس��تی نهایتاً به اعط��ای وام آن هم
اندک ختم میش��ود ،بیان کرد :وقتی تولیدکننده با وام بانکی
محصوالت خود را تولید کرد ،باید چه کند؟ وقتی ساختاری
مدیرکل حفاظت محیطزیس��ت آذربایجان
شرقی گفت :در راستای حفظ محیطزیست،
نیازمن��د حمایت هم��ه ارگانها بهخصوص
دستگاه قضائی هستیم.
ب��ه گزارش «س��بزینه» ،حس��ن عباسنژاد
در دیدار ب��ا بابک محبوبعلیلو ،دادس��تان
مرک��ز اس��تان ،با اش��اره به اهمی��ت اجرای
سیاس��تهای کلی محیطزیس��ت در زمینه
حفظ محیطزیس��ت اظه��ار ک��رد :جایگاه
محیطزیس��ت در قانون اساس��ی جمهوری
اسالمی ایران و همچنین سیاستهای کلی

برای فروش وج��ود ندارد ،این محصوالت به خودی خود پول
نمیش��وند .میرحس��ینی با بیان اینکه وقتی فروش و پولی
نباشد ،صنایع دستی هم خلق نمیشود ،گفت :صنایع دستی
مانند کارخانهای نیس��ت که دهها تن مواد اولیه را یکجا بخرد
و کمکم تولید کند و تا یکس��ال هم نیاز به چیزی نداش��ته
باشد .در زمینه صنایع دستی باید حتی هفتگی هم مواد اولیه
خریداری کنید .وی با اش��اره به اینکه وقتی مواد اولیه روز به
روز و ساعت به ساعت گران میشود و از سوی دیگر ،ساختاری
برای فروش و قیمتگذاری وجود ندارد ،پس نمیتوان شاهد
خروجی اقتصادی مثبتی بود ،اظهار کرد :متأسفانه مشکالت
اقتصادی از این جهت توانس��ته است جلوی انگیزه بسیاری از
تولیدکنندگان را بگیرد.

ن شده
نظام و چشمانداز 20ساله کشور تدوی 
اس��ت و رهب��ر معظم انقالب نی��ز در همین
زمین��ه و در اجرای بند یک اصل  ۱۱۰قانون
اساسی ،سیاس��تهای کلی محیطزیست را
ابالغ کردهاند.
وی افزود :س�لامت محیطزیس��ت میتواند
از طریق توس��عه برنامهریزیش��ده و پایدار
تضمین ش��ود ،اما به این ش��رط که همه در
این امر سهیم باشند و تنها محدود به سازمان
حفاظت از محیطزیست نشود.
او گفت :حفظ محیطزیست در یک مفهوم به

دیدگاه مسئوالن دولتی
این کارشناس صنایع دستی با بیان اینکه از دیدگاه مسئوالن
دولتی تولیدکننده صنایع دس��تی هنرمند اس��ت ،اما تحت
نظارت ارش��اد اس�لامی که متولی هنر محس��وب میشود،
دس��تهبندی نمیش��ود ،گفت :از لح��اظ تولیدکننده صنایع
دستی ،کار او یک صنعت است؛ یعنی باید پول بسازد تا بتواند
زندگی و معاش داشته باشد.
میرحس��ینی افزود :اگر تولیدکننده صنایع دس��تی هنرمند
اس��ت ،چرا مش��مول قوانین هنرمندان ارش��اد نمیشود .اگر
صنعت اس��ت ،چرا مش��مول قوانین رونق تولید و تسهیالت
اشتغال صنعتی نمیشود؟ اگر صنعت محسوب میشود ،چرا
حمایتی برای تولید نمیشود .اگر هنر محسوب میشود ،چرا
در زمینه برندس��ازی کاری صورت نمیگیرد؟ این تعارضها
باعث شده تا تولیدکنندگان با مشکالت فراوان روبهرو شوند.
وی با بیان اینکه بعد از مدتها قرار ش��ده تا میراث فرهنگی
ترتیب نمایشگاهی از صنایع دستی استان سمنان را در تهران
بدهد ،گفت :این کارها خوب است به شرطی که تداوم داشته
باش��د .ما تا زمانی که بازارچههای صنایع دس��تی دائمی در
درون و بیرون اس��تان نداشته باش��یم ،نمیتوانیم به صنایع
دستی امید داشته باشیم؛ در حالی که ظرفیتهای خوبی در
استان وجود دارد .از سوی دیگر ،بخش خصوصی هم صنایع
دس��تی را یک هنر س��رگرمی میبیند نه صنعت ،در نتیجه
حاضر است روی بستنیفروشی سرمایهگذاری کند ،اما روی
صنایع دستی خیر.

معنی حفظ زندگی اس��ت؛ بنابراین توجه به
اجرای سیاستهای کلی حفظ محیطزیست
یک اصل بوده و رهاورد آن سالمت انسانها،
حف��ظ منابع طبیع��ی از جمل��ه آب ،خاک
و ه��وا ،احق��اق حق��وق آین��دگان و حفظ
تنوع زیستی است.
دادس��تان مرکز آذربایجان شرقی نیز در این
جلس��ه با تبریک انتصاب مدی��ر کل جدید
حفاظت محیطزیست استان ،گفت :سالمت
مردم و محیطزیس��ت یکی از مصادیق مهم
حقوق عامه اس��ت و ما در این زمینه با کسی

مماشات نمیکنیم و در کنار این موضوعات
نیز از رونق تولید و اشتغال نیز حمایت کرده
و س��عی میکنی��م تا ب��ه یک نقط��ه تعادل
برس��یم ک��ه هیچک��دام از ای��ن دو موضوع
آسیب نبینند.
بابک محبوبعلیلو افزود :دس��تگاه قضائی
ب��ه موضوع حفظ محیطزیس��ت ب��ه عنوان
انفال الهی و س�لامت مردم حساس است و
م��ا در این موضوع هم ورود جدی داش��تیم
و دغدغهه��ای مردم و م��ا باید در این زمینه
رفع شود.

در پی اجرای طرح ترخیص موتورسیکلتهای رسوبی از پارکینگها
و توقفگاهها توس��ط نیروی انتظامی ،یک کارش��ناس آلودگی هوا با
اش��اره به اینکه موتورس��یکلتهای توقیفش��ده جزو ام��وال مردم
هستند ،گفت :آنچه اهمیت دارد ،لزوم اجباریشدن معاینه فنی برای
موتورسیکلتهای ترخیصشده است.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایسنا ،نیروی انتظامی که خود یکی از
متولیان اجرای قانون هوای پاک است ،از آبانماه امسال طرح ترخیص
موتورسیکلتهای رسوبی از پارکینگها و توقفگاهها را اجرایی کرده
اس��ت؛ در حالی که هزاران موتورسیکلت رس��وبی به چرخه حمل و
نقل بازمیگردند که س��ازمان حفاظت محیطزیس��ت معتقد اس��ت
۹۰درصد موتورسیکلتهای رسوبی در پارکینگها فرسوده هستند
و باید اسقاط شوند.
این تصمیم نیروی انتظامی در حالی اتخاذ ش��ده که براساس آخرین
س��یاهه انتش��ار ش��هر تهران س��هم منابع متحرک مانند خودروها،
موتورس��یکلتها ،خودروهای دیزل��ی و ...در آلودگی هوا ۶۰درصد و
س��هم منابع ثابت حدود ۴۰درصد بوده و س��هم موتورسیکلتها در
تولی��د آالیندههای گازی ح��دود ۲۱درصد و در تولی��د ذرات معلق
۱۰درصد اس��ت؛ همچنین هر ۱۰موتورس��یکلت کاربراتوری در هر
کیلومتر به اندازه یک اتوبوس دیزلی قدیمی ،ذرات معلق  -که عامل
اصلی آلودگی هوا در فصول سرد است  -تولید میکند.
تصمیم برای ترخیص موتورس��یکلتهای رس��وبی واکنش سازمان
حفاظ��ت محیطزیس��ت را به دنبال داش��ت و مس��عود تجریش��ی،
مع��اون محیطزیس��ت انس��انی س��ازمان حفاظت محیطزیس��ت
گفت :سیاس��تهای تش��ویقی برای بازگرداندن موتورسیکلتهای
غیراس��تاندارد به سطح خیابانها متضاد با منافع سالمت مردم است.
حتم��اً یکی از اهداف پلی��س برای ترخیص این موتورس��یکلتها با
تسهیالت ویژه ،خالیکردن پارکینگها بوده ،این در حالی است که به
ل حاضر خالیکردن پارکینگها
این مسأله نگاه جامعی نشده و در حا 
مساوی با افزایش آلودگی هوای شهرهاست.
یک کارش��ناس آلودگی هوا نیز با اشاره به اینکه موتورسیکلتهای
توقیفشده جزو اموال مردم هستند و نمیتوان از ترخیص آنها صرف
نظر کرد ،گفت :با این حال ،الزم بود اس��تانداردی برای ترخیص این
موتورسیکلتها تعیین میشد و حداقل معاینه فنی موتورسیکلتهای
ترخیصش��ده را ک��ه بعض��اً مدتهاس��ت در پارکینگ ق��رار دارند،
اجب��اری میکردن��د .وی ضم��ن تأکید بر ض��رورت جایگزینکردن
موتورسیکلتهای فرسوده و کاربراتوری با موتورسیکلتهای برقی و
موتورسیکلتهایی که آالیندگی کمتری دارند ،تصریح کرد :متأسفانه
دولت در مدیریت و واردکردن موتورسیکلتهای برقی و کمترآالینده
در چرخ��ه تولی��د موفق عم��ل نکرده و هی��چ اقدامی ب��رای از رده
خارجکردن موتورس��یکلتهای کاربراتوری که اکنون در سطح شهر
تردد میکنند و هیچ کس نگران آنها نیست ،صورت نگرفته است.
این کارش��ناس آلودگی ه��وا در ادامه اظهار کرد :س��ازمان حفاظت
محیطزیس��ت ،دولت و نیروی انتظامی باید چارهای میاندیش��یدند
تا در زمان ترخیص موتورس��یکلتهای رس��وبی با موافقت مالکان و
بر اساس یک مکانیس��م مالی مشخص ما به ازای موتورسیکلتهای
فرسوده و کاربراتوری ،موتورسیکلتهای انژکتوری جدیدی را تحویل
آنان دهند و موتورسیکلتهای فرسوده را وارد چرخه اسقاط کنند.
رشیدی در پایان ضمن اشاره به نقش موتورسیکلتهای کاربراتوری
و فرس��وده در تش��دید آلودگی هوا گفت :الزم است برنامههایی اجرا
ش��ود تا بتوان با در نظرگرفتن حق مالکان موتورس��یکلتها اقدام به
نوس��ازی ،تعویض و تعمیر موتورسیکلتهای آالینده کرد تا آلودگی
هوا نیز کاهش پیدا کند.

میــراث

فصل آخر کاوش معبد «الئودیسه»
نهاوند اسفندماه انجام میشود

رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری نهاوند گفت:
از آغاز فصل نهایی کاوش بنای معبد «الئودیس��ه» این شهرستان با
۳۰۰میلیون تومان اعتبار در اسفندماه امسال خبر داد.
به گزارش «س��بزینه» ،محس��ن جانجان اظهار داشت :تاکنون پنج
مرحله از کاوش معبد الئودیس��ه در ش��هر نهاوند انجام شده که این
کاوشها منجر به یافتههای تاریخی و دس��تاوردهای بس��یار خوب و
ارزشمندی در حوزه میراث فرهنگی منطقه شده است.
او افزود :نتایج پنج مرحله کاوش انجامشده در این معبد نشاندهنده
موجودیت و استقرار شهر نهاوند در دوره پیش از تاریخ است.
جانجان با بیان اینکه فصل شش��م کاوش معبد الئودیس��ه به عنوان
فصل نهایی کاوش در راس��تای شناس��ایی کامل ای��ن معبد و بنای
تاریخی انجام میش��ود ،گفت :آزادک��ردن محدودههای فاقد آثار در
قالب فصل شش��م طرح کاوش معبد به عنوان مطالبه ۵۰ساله مردم
محله «دوخواهران» شهر نهاوند از نیمه دوم اسفند امسال با توجه به
شرایط و مساعدبودن شرایط آب و هوایی آغاز میشود.
رئیس میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری شهرستان نهاوند
خاطرنش��ان کرد :برای این فصل از کاوش ۳۰۰میلیون تومان اعتبار
در نظر گرفته ش��ده و در این مرحله با مش��اوره مه��دی رهبر که به
«کلنگطالی باستانشناس��ی» معروف اس��ت ،به یافتن بنای معبد
بسیار امیدوارم هستیم.
سرپرس��ت تیم شش��مین فصل کاوش معبد الئودیس��ه با اشاره به
دستاوردهای پنج فصل گذشته کاوشها افزود :عالوه بر کشف کتیبه
یونانی که اولین کش��ف این معبد در منطقه دوخواهران شهر نهاوند
بود ،به مجسمههای برنزی خدایان یونانی ،قربانگاه سنگی ،سرستون،
ساقه ستون ،پایه ستون و قطعه سفالهای این دوره نیز دست یافتیم.
جانجان تصریح کرد :با توجه به این یافتهها و مطالعات صورتگرفته
به این اطمینان رسیدیم که شهر نهاوند در دوره پیش از تاریخ استقرار
داش��ته و این در حالی است که تاکنون گمان میکردیم پایه و بنیان
این ش��هر مربوط به دوران سلوکی است که پس از کاوشهای قبلی
مش��خص شد شهر سلوکی روی بقایا و اس��تقراری از دوران پیش از
تاری��خ واقع ش��ده .به گفته وی ،برای دس��تیابی ب��ه نتایج مطلوب و
کش��ف بنای معبد نیازمند همت و تعامل بین دستگاههای ذیربط و
مسئوالن شهرستان بهویژه شهرداری ،اداره اوقاف و هیئت امنای بنای
دوخواهران با اداره میراث فرهنگی شهرستان هستیم.
آنتیوخوس س��وم ،پادش��اه س��لوکی ،به پاس نیکیهای همس��رش
«الئودیسه» معبدی باشکوه و جاودان همنام او در نهاوند امروزی که
جزو قلمرو حکومت تازه به دوران رسیدهاش بود ،بنا نهاد.
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