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اخبــار
عیسیکالنتریعنوانکرد

عزم جدي سازمان
حفاظتمحيطزيست
براي اجراي نظام دولت
الكترونيك

نشستمشتركسازمانحفاظتمحيطزيست
و سازمان فناوري اطالعات ايران با حضور رئيس
سازمان حفاظت محيطزيست و معاون وزير و
رئيس سازمان فناوري اطالعات ايران برگزار
شد .به گزارش«سبزینه» به نقل از پايگاه
اطالعرساني سازمان حفاظت محيطزيست،
عيسي كالنتري ،معاون رئيسجمهور و رئيس
سازمان حفاظت محيطزيست ،در اين نشست
بر عزم جدي اين سازمان براي شفافسازي
اطالعات و ضوابط آاليندگي و مجوزهاي
ذيربط تأكيد كرد و گفت :نظام دولت
الكترونيك در اين سازمان اجرايی ميشود .وي
با بيان اينكه اگر مردم از ضوابط آاليندگي و
شاخصهاي زيستمحيطي اطالعات شفافي
داشته باشند ،محيطزيست سالمتر ميشود،
اظهار داشت :يكي از مهمترين ايراداتي كه به
سازمان حفاظت محيطزيست وارد ميشود ،در
حوزه محيطزيست انساني است ،چون ضوابط،
محدوديتها و شاخصهاي زيستمحيطي
براي مردم ناآشناست و هرطور که ميخواهند
تفسيرميكنند.
پايگاه اطالعات زيستمحيطي
در كشور راهاندازي ميشود
نصراهلل جهانگرد ،معاون وزير و رئيس سازمان
فناوري اطالعات ايران ،در اين نشست
ظرفيتهاي سازمان فناوري اطالعات را تشريح
و اعالم آمادگي كرد تمامی فرآيندهاي سازمان
محيطزيست الكترونيكي شود .وی همچنين
گزارشي درباره فعاليتهاي سازمان فناوري
اطالعات در زمينه صدور يكپارچه مجوزها،
سامانه تداركات الكترونيكي دولت ،سامانه
كارپوشه در وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي،
سامانه پايش اطالعات كشور و درگاه ملي
خدمات هوشمند ارائه و براي راهاندازي پايگاه
اطالعاتزيستمحيطيدركشوراعالمآمادگي
كرد .بنابر اين گزارش حامد مقصود طالقاني،
مديركل پيشتيباني ،فني و مهندسي و فناوري
اطالعات سازمان حفاظت محيطزيست ،نيز در
ايننشستگزارشیازاقداماتاينسازمانبراي
اجراي نظام دولت الكترونيك ارائه كرد و گفت:
در حال حاضر از طريق پورتال اطالعرساني اين
سازمان،انتخابصنعتسبز،ثبتنامآزمايشگاه
معتمد ،مجوزهاي استقرار صنعت ،بانك شكار
و صيد ،صدور پروانههاي صيد و سامانه رصد
و پايش انجام ميشود و صدور مجوز احداث
باغ وحشها ،پسماند و خدمات ديگر سازمان
حفاظت محيطزيست را در دستوركار داريم.
بنابر اين گزارش ،در اين نشست كارگروهي
از دو سازمان مأمور شناسايي ساير فرآيندها و
خدمات و مجوزهاي محيطزيستي در سازمان
حفاظت محيطزيست و تبديل آنها به خدمات
دولت الكترونيك از سوي سازمان فناوري
اطالعات شدند.
رئيسادارهمحيطزيستشهرتهران
خبرداد

ارائه طرح جامع
مديريت پسماند شهر
تهران تا سال آينده

رئيس اداره محيطزيست شهر تهران ضمن
اشاره به ضعف در مديريت پسماند برخي نقاط
شهرستانتهرانگفت:الزماستكهطرحجامع
مديريت پسماند شهر تهران از سوي شهرداري
هرچهزودتربهروزرسانيوبهادارهمحيطزيست
پايتخت ارائه شود .به گزارش«سبزینه» به
نقل از ایسنا ،محمدحسين بازگير با اشاره
به جلسه مديريت پسماند شهرستان تهران
اظهار كرد :در اين جلسه شهرداري پايتخت
درباره آخرين وضعيت طرح جامع پسماند شهر
تهران توضيحاتي را ارائه داد .اين طرح مستلزم
انجام برخي مطالعات است و چند فاز دارد كه
در هر يك از آنها براي مديريت پسماند شهر
تهران وظيفههايي شرح داده شده است .وي با
بيان اينكه شهرداري تهران طي جلسه اخير
موظف شد كه تا ماه آينده فاز اول طرح جامع
پسماند شهر تهران را تحويل دهد ،تصريح كرد:
ل آينده اين طرح
در اين جلسه بنا شد تا سا 
بهروزرساني و ارائه شود .بازگير ادامه داد :اعضاي
اين كارگروه ،ماهانه از تعدادي بيمارستانهاي
پايتخت بازديد ميكنند كه طي بازدید مهرماه،
 ۱۰بيمارستان مشكل مديريت پسماند
داشتند .كارگروه مديريت پسماند و اداره
محيطزيست شهر تهران تذكرات الزم را به
اين بيمارستانها خواهد داد و به آنها مهلت
داده ميشود كه رفع مشكل كنند .رئيس اداره
محيطزيست شهر تهران با اشاره به اينكه طي
اين جلسه از كارخانه پارس خودرو نيز بازديد
شد ،گفت :وضعيت زيستمحيطي اين كارخانه
مورد بررسي قرار گرفت كه خوشبختانه اين
كارخانه در بخش مديريت پسماند به درستي
عملميكند.

محیـط زیســت

سال دوم شماره 414

فروش و واگذاري زمينهاي غربي محوطه تاريخي عباسآباد در كشوقوس اعتراضات

ویالسازیبيخگوشباغغيركويريايران
سبزینه

بهاره نوري

پروژه ويالسازي در  ۵۰۰متري باغ
غيركويري ايران و محوطه تاريخي
عباسآباد بهشهر كليد خورده و قرار
است  ۷۰ويال در آن سبز شود .باغ و
محوطه تاريخي عباسآباد در قسمت
جنوب شرقي بهشهر و در ميان
جنگلهاي انبوه واقعشده است .اين
باغ تاريخي ثبتشده در ميراث جهاني
يونسكو كه شامل حمام تاريخي همراه با
درياچه و بناي ميراثي واقع در آن است،
توسط برجهاي ديدهباني در اطراف اين
محوطه در بيش از  ۴۰۰سال قبل از
سوي شاهعباس صفوي به عنوان يكي
از باغهاي مهم ايراني بنا شد .وجود
ساختماني چهارطاق در مركز درياچه
و آبنماي زيبا كه ساختمان حمام
شاهعباسي را به فضاي مملو از آب آن
متصل ميسازد ،هارموني جذابي از
تاريخ و هنر را در باغ تاريخي عباسآباد
به نمايش گذاشته است .در اطراف
اين درياچه كه همواره مورد استقبال
گردشگران زيادي است و جزو دومين
مناطق جذب گردشگر در مازندران
به شمار ميرود ،رستوران و بناهایی
برای امور رفاهي و گردشگري ایجاد
شده است .در قسمت جنوب غربي اين
محوطه ساختمان زنداني وجود داشت
و سازمان زندانها در سال  ۷۷و در
قالب ماده  ۱۴۷قانون ثبت به اخذ سند
مالكيت براي مجموعه زندان عباسآباد
اقدام و اين اراضي را در سال  ۹۱در
مزايدهاي به مالك خصوصي واگذار كرد.
واگذاري عرصه جنگلي
به مالك خصوصي
واگذاري عرصه جنگلي واقعشده در
محوطه تاريخي عباسآباد بهشهر به
مالك خصوصي و فروش آن توسط
سرمايهگذار مذكور با انتشار آگهي
در يكي از نشريات محلي دوباره
پرونده نقلوانتقاالت ساختمان زندان
عباسآباد بهشهر را روي زبانها انداخت.
در اين خصوص در نامهاي كه از سوي
اداره منابع طبيعي بهشهر به تاريخ
 ۱۷ديماه سال  ۹۳به اداره كل منابع
طبيعي و آبخيزداري مازندران ارسال
شد و مستندات آن محفوظ است،
اداره منابع طبيعي بهشهر اراضي در
اختيار سازمان زندانها را كه در بخش
غربي عباسآباد بهشهر واقعشده ،جزو
الينفك اراضي ملي شناخته و صدور
سند مالكيت براي اداره زندان بهشهر
را بدون استعالم از منابع طبيعي اعالم
كرده است .در اين نامه همچنين تأكيد
ميشود كه موضوع امر در شعبه سوم
دادگاه عمومي بهشهر مطرح و دادگاه
جهت صحتوسقم موضوع آن را به
كارشناسي ارجاع داده و نظر كارشناس
نيز بر ملي بودن عرصه اظهار ميشود.
اداره منابع طبيعي بهشهر در نامه
مذكور اعالم ميدارد كه نقلوانتقال
زمين فوق را قانوني ندانسته و آن را رد

ميكند و به لحاظ حساسيت موضوع و
قرار گرفتن عرصه اطراف اراضي جنگلي
در محوطه تاريخي عباسآباد بهشهر
مراتب اين موضوع به نماينده وقت
مردم بهشهر ،نكا و گلوگاه براي حفظ
حقوق بيتالمال ارجاع ميشود.
 مگر عرصه ملي را
ميتوان فروخت؟
احمدعلي مقيمي كه در سالهاي
 ۸۷تا  ۹۵نمايندگي شرق مازندران
در مجلس شوراي اسالمي را عهدهدار
بود ،در توضيح اين واگذاري؛ باتأييد
اين موضوع گفت :بعد از در جريان قرار
گرفتن از برگزاري مزايده و واگذاري
عرصه به مالك خصوصي براي صيانت
از حقوق بيتالمال نامهاي را در سال
 ۹۲به همراه مستندات به كميسيون
اصل  90ارسال كردم و در آن نامه با
شرح موضوع نكاتي را يادآور شدم .وي
تصريح كرد :اين نقلوانتقال و فروش
عرصه مذكور به شخص حقيقي از
طريق مزايده با قوانين و سياستهاي
صيانت از اراضي ملي در تعارض بوده
و از سوي ديگر با قوانين حاكم بر
عرصه و حريم محوطههاي تاريخي
ثبتشده در فهرست آثار تاريخي و
بهويژه سازمان جهاني يونسكو مغايرت
داشته و ضرر و زيان جبرانناپذيري را
بر عرصه ملي و تاريخي تحميل خواهد
كرد .احمدعلي مقيمي ،نماينده دو
دوره مجلس شوراي اسالمي در شرق
مازندران ،با بيان اينكه مگر عرصه
ملي قابلفروش است ،ميگويد :در آن
زمان با بيان مطالب طرحشده اهميت
موضوع را گوشزد كرديم و اينكه تأثير
منفي فروش اراضي موصوف به بخش
خصوصي مشكالت الينحلي را در آينده
نزديك ايجاد خواهد كرد و درخواست
كرديم كه بررسي همهجانبهاي درباره
موضوع همراه با اجراي صحيح قوانين
مربوط معمول داشته شود.
نماينده سابق بهشهر در مجلس شوراي
اسالمي يادآور شد :موضوع واگذاري
زمين به بخش خصوصي تا زماني كه

نمايندگي مردم را در مجلس بر عهده
داشتم با مكاتبات و اقدامات انجامشده به
تعويق افتاد و اين اقدام صورت نپذيرفت؛
اما بعد از اتمام دوره نمايندگيام با درج
آگهي دريكي از نشريات محلي باخبر
شديم كه زمين مذكور با تغيير كاربري
بهصورت تفكيكشده توسط مالك
خصوصي به فروش گذاشتهشده است.
مقيمي اما تأكيد ميكند :اگر فردي در
يكي از روستاهاي دوردست يا بخش
هزارجريب خانهاي در عرصه ملي بسازد،
با ارائه سند اقدام به قلعوقمع ميكنند
و آن عرصه به منابع ملي بازميگردانده
ميشود؛ اما در عرصه تاريخي عباسآباد
اين اتفاق نيفتاده است و اين برخورد
تأثيري منفي بر اعتماد اجتماعي مردم
بهنظام خواهد داشت .نماينده سابق
بهشهر در مجلس شوراي اسالمي اما
به طرح شكايت از مالك خصوصي
عرصه واگذارشده عباسآباد اشاره
ميكند و ميگويد :فردي با نام الف–
ج در مصاحبهاي با يكي از روزنامههاي
سراسری كه خبرش هم بهصورت
مستند موجود است ،ادعايي را درباره
اينجانب درباره مزايده فروش زمين
زندان عباسآباد به عنوان نماينده
بهشهر در مجلس شوراي اسالمي بيان
داشته كه به جرم افترا و تشويش اذهان
و نشر اكاذيب شكايتي را تنظيم كردهام.
وي ادامه ميدهد :گاهي به يك شخص
ادعايي نسبت داده ميشود و گاهي به
جايگاه حقوقي يك نماينده كه وكيل
مردم و تمامي رأيدهندگان در مجلس
شوراي اسالمي است؛ بنده اين مسأله
را پيگيري خواهم كرد ،چراكه اگر اين
كارها جلويش گرفته نشود ،فردا براي
مسئول ديگري اتفاق ميافتد.
اما مالك كنوني زمين واگذار
شده از سوي سازمان زندانها كه
مسئول اجراي شهرك است ،درباره
حساسيتهاي عنوانشده درباره زمين
خريداريشده ميگويد :اين زمين كه
مساحت آن  ۲۴هزار و  ۳۸۰مترمربع
است ،طبق قانون برنامهوبودجه در سال

 ۹۱به بنده فروخته شده است .وي ادامه
ميدهد :در زمان به مزايده گذاشتن
و فروش اين زمين صحبتي درباره
ثبت اين محوطه در ميراث جهاني با
اينجانب نشده و اين ملك در دو مرحله
به فروش گذاشته شد كه در مرحله
اول كسي در مزايده شركت نكرد و در
مرحله دوم بنده با قيمت بااليي كه ارائه
كردم ،اين زمين را با قيمت يك ميليارد
و  ۶۰۰ميليون تومان خريداري كردم.
وي درباره تعلق زمينهاي واگذارشده به
عرصه ملي ميگويد :هدف از خريداري
كردن اين زمين سرمايهگذاري در
بخش گردشگري بهشهر بوده و جز اين
هدف ديگري نداشتم و اگر سرمايهام
را در بازار ديگري ميگذاشتم سود
بيشتري نصيبم ميشد؛ اما تأكيد
داشتم كه درزمينه رونق گردشگري و
اشتغال در بهشهر قدم بردارم.
مالك خصوصي زمينهاي جنوب
غربي عباسآباد بهشهر در پاسخ به
اينكه آيا مذاكراتي با مديركل ميراث
فرهنگي و گردشگري استان داشتهاید
يا خير ،بيان داشت :صحبتهايي با
بزرگنيا ،مديركل ميراث فرهنگي
استان ،انجامشده و تا زمان اخذ مجوز
رسمي ساختوسازي صورت نميگيرد.
به اظهار مالك ،زمين مذكور فاصلهاي
حداقل  ۵۰۰متري با درياچه عباسآباد
دارد و در طرحي كه براي اين زمين
آماده شد ،تنها شش هزار مترمربع آن
را به ساختوساز ،احداث رستوران و
استراحتگاه اختصاص خواهد یافت
وحدودا ً  ۷۰ويال در آن ساخته خواهد
شد و مابقي مساحت باقيمانده كه
شامل  ۷۵درصد زمين ميشود ،به
فضاي سبز و گلكاري اختصاص
مييابد .مسأله فروش و واگذاري
زمينهاي غربي محوطه تاريخي
عباسآباد در كشوقوس اعتراضات
منابع طبيعي و تأكيد ميراث فرهنگي
و فعاالن محيطزيست بر حفظ حريم
محوطه ميراثي عباسآباد همچنان در
روال اداري ميچرخد.

احياي ميانكاله در گرداب اختالفنظرها
احياي خليج گرگان و تاالب ميانكاله اگرچه طي
ماههاي اخير با شكلگيري يك كميته ملي تخصصي
در دستوركار قرار گرفته است؛ اما اختالفنظر ميان
كارشناسان سازمان محيطزيست بهعنوان متوليان
اصلي احياي اين اكوسيستم ،عملكرد كميته را با اما و
اگرهايي همراه كرده است .به گزارش«سبزینه» به نقل
از ايسنا ،ارزيابي وضعيت حياتي خليج گرگان و تاالب
ميانكاله موضوعي است كه شاهد اختالفنظر درباره آن
هستيم .گروهي شرايط خليج را بحراني و گروهي ديگر
غيربحراني و عادي عنوان ميكنند .اخيرا ً شهرام فداكار،
مديركل دفتر سواحل و تاالبهاي ساحلي سازمان
حفاظت محيطزيست ،اعالم كرد كه وضعيت خليج
گرگان و تاالب ميانكاله بحراني نيست و تاريخچه خليج
بيانگر آن است كه در سال  ۱۳۵۶وضعيت خليج بدتر
از شرايط كنوني بود و با اين وجود به كانون گرد و غبار
تبديل نشد .او كم و زياد شدن تراز خليج را رفتار عادي
ايناكوسيستمدانستوتأكيدكردكهگزارشهايمركز
مطالعات درياي خزر و مركز همكاريهاي هواشناسي
منطقهاي نشان ميدهد كه نرخ كاهش تراز خليج
گرگان در سال  ۲۰۱۷روند مثبتی پيدا كرده؛ يعني از
 ۱۸سانتيمتر كاهش كه در هر سال صورت ميگرفت
به  ۱۱سانتيمتر رسيده است؛ بنابراين روند كاهش تراز
خليج گرگان هشت سانتيمتر بهتر شده است .همه اين
شواهد نشان ميدهد كه تراز خليج گرگان به شرايط
قبل برميگردد و آن را از شرايط اضطرار نجات ميدهد.
وضعيت خليج گرگان و تاالب ميانكاله
بحراني است
اين در حالي است كه پروين فرشچي ،معاون
محيطزيست دريايي سازمان محيطزيست ،در
پاسخ به اين پرسش كه آيا شرايط خليج گرگان و
تاالب ميانكاله را بحراني ارزيابي ميكند يا خير،

میراث و گردشگری

موزه تاريخ طبيعي اردبيل
پذيراي كودكان شهر اردبيل

موزه تاريخ طبيعي اردبيل همزمان با هفته ملي كودك پذيراي كودكان
شهر اردبيل است .به گزارش«سبزینه» به نقل از روابط عمومي حفاظت
محيطزيست اردبيل ،همزمان با هفته ملي كودك ( 15تا  21مهرماه) كه با
شعار «هركودك نشاني از خداست» برگزار ميشود ،موزه تاريخ طبيعي اردبيل
با توجه به اطالعرساني قبلي و مشاركت خوب مهدهاي كودك و مربيان و
مراكز كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان هر روز پذيراي كودكان است.
بازديد از موزه تاریخ طبيعي اردبيل براي مراكز مهد كودك و كانونهاي
پرورش فكري كودكان و نوجوانان در هفته كودك رايگان است و هدف از آن
افزايش سطح آگاهيهاي زيستمحيطي كودكان ،ترويج فرهنگ حفاظت از
محيطزيست و آشنايي بيشتر كودكان با گونههاي جانوري است .موزه تاريخ
طبيعي اردبيل با داشتن گونههايي از حيوانات پوستآرايي (تاكسيدرمي)
شده ،سنگوارهها و سنگهاي مختلف ،مجموعهاي زيبا از طبيعت استان را در
مقياسي كوچك براي عالقهمندان به تماشا گذاشته است .اين موزه در حاشيه
شرقي درياچه شورابيل قرار دارده و در آن  ۱۷گونه پستاندار ۸۵ ،گونه پرنده،
 ۲۰گونه ماهي ۱۲ ،گونه خزنده و دوزيست و نمونههاي متنوعي از حشرات و
تيپهاي مختلف گياهي و انواع سنگ و سنگواره نگهداري ميشود.

يزد ،پايلوت «شهر گردشگر» در كشور
معرفيشد

شهردار يزد در ديدار با معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي ،درخواست
پايلوت شدن يزد بهعنوان شهر گردشگر كشور را مطرح كرد كه مورد موافقت
قرار گرفت .به گزارش«سبزینه» به نقل از مهر ،محمد محبخدايي در ديدار
با شهردار شهر جهاني يزد با اشاره به اهميت بسيار باالي گردشگري در
سطح كشور ،اظهار داشت :ما بهعنوان سازمان ميراث فرهنگي به دنبال خرد
كردن فعاليتهاي گردشگري نيستيم ،بلكه معتقديم براي توسعه اين بخش
همه بايد با هم و در يك مسير حركت كنيم و هر گامي كه در اين مسير
برداشته ميشود ،موفقيت آن مستلزم همكاري همه ارگانهاست .وي با اشاره
به اينكه همه ارگانها بايد براي توسعه گردشگري در يك مسير قرار گيرند،
افزود :بهعنوان مثال براي مجوز هتل نياز به استعالم از ميراث فرهنگي است؛
اما پروانه آن را شهرداري صادر ميكند؛ بنابراين هرگز جدا از هم نيستيم و
هر كجا كه امكانات فراهم شود ،سرمايهگذاران خودشان وارد شده و خود را
با قوانين تطبيق ميدهند و ما فقط بايد زمينه را فراهم كنيم؛ به ويژه در
زمينه هتلها كه در يزد كمبودهايي احساس ميشود .محبخدايي بيان كرد:
اميدوارم با همدلي و همسويي بدون اينكه بگوييم سهم كيست ،توسعه را
به پيش ببريم و اگر همصدا شويم حتي در زمينه اصالح قوانين نيز سرعت
را باال خواهيم برد .معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي عنوان كرد:
در حوزه گردشگري همهچيز بايد منطبق بر شهر گردشگر باشد و حتي در
آينده نزديك شهرهاي گردشگري رتبهبندي خواهند شد و طرحهايي مثل
پليس گردشگر ،تاكسي گردشگري و ...راهاندازي خواهد شد كه اين فعاليتها
مستلزم همكاري و هماهنگي فرابخشي است .وي خاطرنشان كرد :در آينده
شهرداران و رؤساي شوراي شهرها بهعنوان مشاوران گردشگري به صورت
رسمي حكم دريافت خواهند كرد تا در اين زمينه ما را ياري كنند به ويژه
آنكه همه بايد در رسيدن به جذب  ۲۰ميليون گردشگر با هم همراه شويم.
محبخدايي تصريح كرد :با توجه به پيشنهاد شهردار يزد براي مصوب كردن
شهر جهاني يزد بهعنوان نخستين شهر گردشگر و پايلوت در كشور و به خاطر
اينكه اكثر موارد موردنياز اين طرح در شهر يزد قابل دسترسي است ،در
اين زمينه همكاري الزم را خواهيم داشت تا با نشستي كه در آينده برگزار
ميشود با حضور معاونت رئيسجمهور و رئيس ميراث فرهنگي كشور اين
طرح مصوب شود.

حیات وحش

رهاسازي يك بهله عقاب طاليي
در شهرستان گرمي

يك بهله عقاب طاليي پس از تيمار و بازيابي توانايي پرواز با موفقيت
رهاسازي شد .به گزارش«سبزینه» به نقل از روابط عمومي ادارهكل حفاظت
محيطزيست استان اردبيل ،رئيس اداره حفاظت محيطزيست شهرستان
گرمي گفت :اين پرنده شكاري توسط يك نفر از دوستداران حيات وحش
به اداره حفاظت محيطزيست گرمي تحويل داده شده بود .رحمان داداشي
افزود :اين پرنده پس از تيمار و بازيابي توانايي پرواز ،در زيستگاه اصلي خود
رهاسازي شد .داداشي با تأكيد بر لزوم حفظ اين گونههاي ارزشمند گفت :اين
اداره طي سالهاي اخير موارد زيادي از نگهداري و تيمار گونههاي مختلف
جانوري داشته است .وي ضمن تشكر و قدرداني از دوستداران و حاميان
حيات وحش ،حفاظت از محيطزيست را وظيفهاي عمومي عنوان كرد و گفت:
حفظ محيطزيست و حيات وحش جزء با همكاري مردم ميسر نخواهد بود
و در سايه اين حمايتها ميتوانيم در آينده شاهد احيای وضعيت گونههاي
جانوري ارزشمند شهرستان باشيم.
.

ميگويد :وضعيت تاالب به قدري بد است كه اشك
آدم را درميآورد .وضعيت كنوني تاالب بحراني است
و كميتهاي كه در سطح ملي براي احياي تاالب با
محوريت سازمان حفاظت محيطزيست تشكيل شده
است ،سه نوع راهكار كوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت
را دنبال ميكند .وي با تأكيد بر اينكه در احياي خليج
گرگان و تاالب ميانكاله به اقدام ضربالعجلي نياز داريم،
ميگويد :در راهكارهاي كوتاهمدت تأكيد بر اين است
كه بدانيم براي آبرساني به خليج بايد چه كارهاي
ضربالعجلي انجام شود.
مسعود باقرزاده كريمي ،معاون دفتر زيستگاههاي
سازمان حفاظت محيطزيست ،كه بهعنوان رئيس
كميتهمليكنوانسيونرامسرنيزفعاليتميكندبابيان
اينكهخليجگرگانوتاالبميانكالهدچاربحراننيست،
ميگويد :ادعا نميكنم وضعيت خوب است؛ اما بحراني
هم ارزيابي نميشود .باقرزاده كه پيش از اين هم تأكيد
كرده بود كه مشكل خليج گرگان در خشكي است نه
در دريا ،معتقد است :جايي كه وضعيت بحراني دارد
تاالب «لپو زاغمرز» تاالب چسبيده به تاالب ميانكاله و
در انتهاي خليج گرگان است .اين تاالب كه از آب شيرين

تغذيه ميشود به دليل كاهش ورودي آب شيرين دچار
مشكل شده و به تبع آن تاالب ميانكاله و خليج گرگان
آسيب ديد ه است .به عبارت شفافتر كاهش ورودي
آب شيرين ،خليج و تاالب را دچار بحران كرده است ،نه
پايين رفتن آب درياي خزر .به گزارش«سبزینه» حال
كه سازمان حفاظت محيطزيست مسئوليت كميته
ملي احياي خليج گرگان و تاالب ميانكاله را برعهده
دارد ،انتظار ميرود با ارائه نظرات كارشناسي دقيق
و برنامههاي منسجم در پروژه احياي خليج گرگان و
تاالب ميانكاله قويتر ظاهر شود تا از لحاظ شدن بعد
زيستمحيطي در تصميمات و اقدامات احياء اطمينان
حاصل شود .اكنون سياستهاي درون سازماني رئيس
جديد سازمان محيطزيست در حال شكلگيري است؛
بنابراين در همين مقطع الزم است سازمان حفاظت
محيطزيست به تصميمات درست و هماهنگتري
درباره خليج گرگان و تاالب ميانكاله دست يابد .بديهي
است كه سازمان محيطزيست تنها زماني ميتواند
اثربخشي كافي را در بستر جامعه و در تصميمات كالن
كشور داشته باشد كه بتواند با ارائه ادلههاي علمي پايگاه
قويتري براي خود كسب كند.

خرس قهوهاي بيمه ميشود

مديركل دفتر تنوعزيستي و حيات وحش سازمان حفاظت محيطزيست گفت:
به دليل تعارض خرس قهوهاي با انسان و شمار تلفات ناشي از آن ،در آيندهاي
نزديك بيمه خرس قهوهاي اجرا ميشود .به گزارش«سبزینه» به نقل از باشگاه
خبرنگاران جوان ،سيدمجيد خرازيان مقدم ،مديركل دفتر تنوعزيستي و حيات
وحش سازمان حفاظت محيطزيست ،با اشاره به آخرين وضعيت خرسهاي
قهوهاي و خرسهاي سياه در ايران اظهار داشت :سازمان محيطزيست در
طول برنامه پنجساله ششم كه از سال  1396آغاز شده ،بر روي گونههاي در
حال انقراض مانند خرسهاي قهوهاي و سياه هدفگذاري كرده و براساس
ردهبندي  IUCNاز ميان يكهزار و  170گونه مهرهدار 74 ،گونه در معرض
انقراض شناسايي شده كه بر روي  30گونه از اين موارد هدفگذاري و اقدامات
الزم انجام شده است .وي با اشاره به وجود دو گونه در معرض انقراض در سه
استان كشور ،افزود :دو گونه خرس قهوهاي و سياه از جمله گونههاي مهرهدار در
معرض تهديد است ،البته پراكنش خرس سياه در سه استان كرمان ،هرمزگان
و سيستان و بلوچستان است ،در حالي كه خرس قهوهاي در بيش از  20استان
پراكنش دارد .خرس قهوهاي گونهاي در تعارض با انسان است .مديركل دفتر
تنوعزيستي و حيات وحش سازمان حفاظت محيطزيست گفت :خرس قهوهاي
مانند پلنگ بهعنوان يك گوشتخوار بزرگجثه يك گونه در تعارض با انسان
است و همين تعارض اين حيوان با انسان را ميتوان يكي از مشكالت بزرگ
اين گونه در طبيعت دانست .خرازيان مقدم از تشكيل نخستين جلسه كميته
ملي راهبردي در رابطه با خرس قهوهاي خبر داد و گفت :كميته ملي راهبردي
در رابطه با خرس قهوهاي را به رياست معاونت محيط طبيعي سازمان حفاظت
محيطزيست و با حضور مديركل دفتر حيات وحش تشكيل داديم و به زودي
نخستين جلسه اين كميته تشكيل خواهد شد.

