    

محیط زیست و گردشگری

موافق واگذاري طرحهاي بلندمدت
سواحل هستيم

هدف از اجراي طرح پرچمگذاري شناگاهها
در استانهاي شمالي
اين مسئول با بيان اينكه مردم حق طبيعيشان است كه از اين
شناگاهها بهره ببرند ،عنوان کرد :مردم چگونه بايد متوجه شوند كه
كدام شناگاه مطلوب و كدام آلوده است و بر اين اساس در يك طرح
مشترك ميان وزارت كشور ،بهداشت و محيط زيست به اجراي طرح
پرچمگذاري رسيديم .فرشچي در ادامه به اهداف اجراي اين طرح
اشاره و بيان كرد :هدف اول از اجراي اين طرح اين است كه مردم
انگيزه پيدا كرده و مطالبهگري كنند ،براي ايجاد و افزايش شناگاهها
از مسئوالن امر ،دوم آنكه مسئوالن هم از دستگاههاي متولي ترغيب
شوند تا در دور يكميز جمع شوند و اتفاق مطلوبي در اين حوزه رخ
دهد و توجهها به اين سمت جلب شود .وي ادامه داد :هدف سوم
از اجراي اين طرح آن بود كه بخش خصوصي هم كه ميخواهد
سرمايهگذاري كند ،اگر سالمت شناگاه تحت مديريتش برقرار نباشد،
سرمايهاش از بين ميرود؛ لذا يا سرمايهگذاري نميكند يا حداقلها را
براي ادامه كار آماده ميكند.
توسعه گردشگري ساحل به ساحل
و ضرورت ساماندهي سواحل
معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست كشور با بيان
اينكه ارتباط با همسايگان درياي خزر در حال گسترش است و اتفاقات
زيادي در اين خصوص در حال رخ دادن در منطقه است ،تصريح كرد:
همه اينها زمينهاي را فراهم ميكند براي گردشگري ساحل به ساحل
ميان كشورهاي منطقه كه ما هم بايد از آن بهره ببريم؛ لذا ميتوانيم از
سواحلمان بهعنوان منابع درآمدي ملي بهره ببريم .اين مسئول با بيان
اينكه در اجراي اين طرح ما بهسمت سالمتي و امنيت شناگاهها حركت
ميكنيم ،بيان كرد :ما در بودجه ،پايشها و نيروي انساني مشكل داريم؛
اما اين دليل نميشود تا اين حركت را به جلو پيش نبريم .فرشچي يادآور
شد :وقتي استاندار يكي از استانهاي شمالي ما اعالم كند كه در سال
ل جاري اين رقم به
قبل  20پرچم زرد در شناگاههاي ما بود كه طي سا 
 10شناگاه كاهش يافت ،يعني ما به هدفمان رسيدهايم.
ضرورت استقرار بازرس در شناگاههاي شمالي كشور
وي در ادامه به ضرورت بازرسي از شناگاههاي استان اشاره و تأكيد
كرد :اينكه ما بايد بازرس براي شناگاهها داشته باشيم يك ضرورت
است .اينكه ما بايد پس از بازرسي ،به شناگاههاي زردمان مهلت براي
بازنگري دهيم يكضرورت است تا خود را ترميم و تصحيح كنند.
با واگذاري طرحهاي بلندمدت سواحل موافقم
معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست كشور متذكر
شد :البته برخي از ايرادات هم در توان مدير طرح نيست كه بتواند آن را
رفع كند ،زباله يا فاضالب در حيطه وظايف و كنترل او نيست ،البته از سوي
ديگر در واگذاري طرحها براي طوالنيمدت نيز كام ً
ال موافقم؛ چراكه براي
سرمايهگذار كوتاهمدت ،نه دلي ميسوزاند و نه برايش مقرون بهصرفه است.
مطالبهگري مردم از مسئوالن در گرو آگاهيبخشي عمومي
اين مسئول در ادامه به ضرورت اطالعرساني و آگاهيبخشي عمومي در اين
طرح اشاره و تصريح كرد :واقعاً ضرورت دارد مردم بدانند پرچم چيست،
رنگها به چه معناست؛ چراكه اگر بدانند مطالبهگري ميكنند و از سوي
ديگر جز در مناطق با پرچم آبي در مناطق ديگر هم شنا نميكنند .فرشچي
با بيان اينكه طي سال گذشته بيش از  60نفر در درياي خزر غرق شدند
كه  60خانواده را داغدار كرد ،گفت :مرگ يك نفر به نوعي مرگ يك خانواده
است و ما بايد آگاهيرساني را چند برابر كنيم و براي تحقق اين امر بايد
از تمام ظرفيتها از صداوسيما ،رسانهها و تشكلهاي مردمي بهره ببريم.
كارگروه دائمي ساماندهي شناگاهها در استانهاي شمالي
شكل بگيرد
وي گفت :اکنون که ميدانيم چالشها كجاست و چگونه حل ميشود
بايد همه پاي كار بياييم .كارگروه دائم شناگاههاي استاني بايد شكل
ن آنها
بگيرد و از تمام دستگاههاي متولي بايد دعوت شود تا نمايندگا 
بهطور مستمر در جلسات حاضر شوند .درباره بودجه هم بايد يك بودجه
ملي جداگانهاي براي اجراي اين طرح در نظر گرفته شود ،مهم نيست به
كدام دستگاه تخصيص مييابد ،مهم آن است كه كار پيش رود .معاون
محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست كشور خاطرنشان
كرد :بايد در هر سه استان شمالي پرچمها با يك رنگ ،سايز و طرح نصب
شود و شاهد تعدد طرح ،رنگ و سايز نباشيم تا مردم شاهد اجراي يك
طرح واحد در سواحل و شناگاهها باشند .فرشچي در پايان با بيان اينكه
اگر تعداد شناگاهها را افزايش دهيم ،دليل بر اشتغالزايي بيشتر نيست
و ميشود از آنها در يك فضاي كيفي و منسجم بهره برد ،گفت :بايد
بهسمتي برويم كه تعداد شناگاهها را كاهش دهيم و از آن سو كيفي
كنيم ،برويم بهسمتي كه دو تا سه تا سرمايهگذار در كنار هم در يك
مجموعه مطلوب گردشگري كار كنند و خدمات مطلوب و شايستهاي
را به مردم ارائه كنند.
آگهی مزایده
به موجب دادنامه شماره  161 ،95مورخه 95/12/27
صادره از شعبه اول شورای حل اختالف گهواره بدینوسیله
مراتب آگهی مزایده یکدستگاه پراید متعلق به آقای حمید
عبدی  ،تیپ  131مدل  ۱۳۹۰رنگ سفید با شماره شاسی
 3412290413245که توسط کارشناس قیمت آن مبلغ
 105/000/000ریال معادل ده میلیون و پانصد هزار
تومان محاسبه گردیده که ارزیابی آن طبق نظریه کارشناس
برآورد گردیده است  ،به استناد مواد  105الی 112و 137
قانون اجرای احکام مدنی اعالم می گردد ،جلسه مزایده
وسیله نقلیه مذکور در تاریخ ( 97/6/27رسیدگی) راس
ساعت  10صبح مستقر در اجرای احکام مدنی شورای حل
اختالف بخش گهواره برگزار خواهد شد  .لذا کسانی که
مایل در شرکت مذکور هستند  ،می توانند  10روز قبل
از اجرای مزایده به این مرجع مراجعه تا ترتیب بازدید از
وسیله نقلیه موصوف داده شده و هر کس باالترین قیمت
را اعالم نماید ،به عنوان برنده مزایده شناخته شده و 10
درصد از بهای مزایده فی المجلس از برنده اخذ و به حساب
سپرده دادگستری واریز و خریدار مکلف است مابقی
قیمت را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده
دادگستری واریز نماید.
دبیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف بخش گهواره
 -سعید باقریان

سالسوم شماره 649

خشكسالي ،هجوم ريزگردها و حركت شنهاي روان عرصه را بر مردم سيستان تنگ كرده است

اخبار

معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيطزيست گفت :بايد
در هر سه استان شمالي پرچمها در دريا با يك رنگ ،سايز و طرح نصب
شود و واقعاً ضرورت دارد مردم بدانند پرچم چيست ،رنگها به چه معنا
است؛ چراكه اگر بدانند مطالبهگري ميكنند .به گزارش «سبزینه» بهنقل
از باشگاه خبرنگاران پويا ،پروين فرشچي در نشست بررسي وضعيت
شناگاهها و ساماندهي سواحل استان مازندران كه با حضور نمايندگان
دستگاههايمتوليمانندبهداشت،وزارتكشوروفرماندارانمحيطزيست
برگزار شد ،اظهار كرد :در ساماندهي سواحل و شناگاهها همواره بهدنبال
يك متولي بوديم و به هم برای ایجاد يك مديريت جامع يا يك شوراي
سياستگذاري براي مديريت سواحل متشكل از بخش خصوصي و دولتي
اعتماد نداشتیم .وي افزود :برخي معتقدند بايد يك متولي متمركز بر روي
شناگاهها و سواحل باشد تا كاري صورت بگيرد؛ اما من بر عكس اين ايده
فكر ميكنم؛ چراكه هر يك از دستگاهها ،ضوابط ،مقررات ،استانداردها و
نظرات و ساليق خود را داشته و اعمال ميكنند .معاون محيط زيست
دريايي سازمان حفاظت محيطزيست كشور خاطرنشان كرد :ما حدود
دوسال ،پايش چهار فصل شناگاهها را داشتيم كه در نهايت نشان داد كه
ي نیز به مقدار كمي آلوده هستند.
ي به مقدار زیاد و بعض 
بعض 
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سبزینه

سیستان،دیارفراموششدگان
فائقه راغي

سالهاست منطقه سيستان با بحران هجوم
ريزگردها و آلودگي بيش از حد هوا مواجه است و
تنفس براي مردم دشوار شده و به سراغ هر يك از
شهروندان سيستاني كه ميرويم تنها يك جمله
را تكرار ميكنند« :ديگر با ماسك هم نميتوانيم
نفس بكشيم» .زابل آلودهترين شهر جهان است؛
بارها و بارها اين جمله را از زبان مردم و مسئوالن
شنيدهايم و براي چندمين سال متوالي تيتر يك
رسانههاي داخلي و خارجي شده است؛ حال آنكه
اين آلودگي تنها مربوط به شهر زابل نبوده و پنج
شهر شمالي استان يعني زابل ،زهك ،هيرمند،
نيمروز و هامون را دربرميگيرد .سالهاست كه
موضوعاتي نظير حقابه ،خشكسالي ،افزايش
ريزگردها و غلظت بيش از حد مجاز ذرات
گردوغبار و گرفتاري مردم در گردوخاك نقل
محفل و مجلس مسئوالن شده و هرازچند گاهي
هواي قابل تنفس براي مردم مطالبه شده و آتش
مسئوالن برای رسیدگی به آن تند ميشود .گاهي
هم اين آتش مطالبه تا جايي فروكش ميكند
كه ادارات و نهادهاي دولتي منطقه سيستان را
به تعطيلي دو روزه بهعلت آلودگي بيش از حد
ميكشاند .خشكسالي ،بيآبي ،تلف شدن دامها
و بيكاري صيادان و كشاورزان از يكسو ،هجوم
ريزگردها بهسبب خشكسالي تاالب هامون و
حركت شنهاي روان از سوي ديگر عرصه را براي
تنفس و زندگي مردم در منطقه سيستان تنگ
كرده است.
صداي سيستان شنيده نميشود
يونس دهمرده ،يكي از شهروندان سيستاني،
ميگويد :واقعيت اين است كه كسي صداي
اين مردم را نميشنود و توجهي هم نميكند.
همه ميگويند دليل اين حجم از بيتوجهي به
زندگي اسفبار مردم سيستان ،سكوت اين مردم
است؛ چراكه به ضدانقالب روي خوش نشان
نميدهند و دولتمردان هم خيالشان راحت است
و اقدامي نميكنند .كافي است دوربين بهدست
وارد ريزگردهاي سيستان شويد آنوقت است
كه متوجه ميشويد حجم بدبختيها و اوضاع
زندگي مردم سيستان از تصاويري كه در رسانهها
مشاهده ميكنيد نیز وخيمتر است .واقعيت از
آنچه در عكسها و فيلمها ميبينيم خيلي
وخيمتر است و مرزنشينان بهمعناي واقعي در
زير خاك مدفون شدهاند.
مسئوالن برايمان كاري نكردهاند
دهمرده در ادامه گفت :تنها كاري كه برايمان
انجام ميشود پخش تصاوير و فيلمهاي كوتاه
ن ما است كه در نهايت
چند دقيقهاي از خفه شد 
هيچ نتيجه مثبتي براي مردم نداشته و حتي
يك نهال گز يا يك متر مالچپاشي و تثبيت
شن را هم براي دلخوشي مردم انجام ندادهاند.
مشكالت تنفسي ،ريوي ،عوارض و مشكالت
پوستي ،اختالالت بينايي و بيماريهايي از
اين دست دستاوردي است كه بيآبي تاالب
هامون و بينتيجه ماندن مذاكرات دولت ايران و
افغانستان براي تأمين حقابه هامون ،براي مردم
سيستان به ارمغان آورده است.
  445نفر
در صف مراكز درماني سيستان
نو
مديركل مديريت بحران استانداري سيستا 
بلوچستان با بيان اينكه مردم منطقه سيستان
چند روز طاقتفرسا و سخت را پشتسر
گذاشتهاند ،عنوان میکند :طي روزهای گذشته

و بر اثر غلظت بيش از حد مجاز ذرات گردوغبار
در منطقه سيستانوبلوچستان 445 ،نفر بهعلت
بيماريهاي تنفسي ،قلبيـ ريوي ،پوستي و
اختالالت بينايي روانه مراكز درماني شدهاند كه
از اين تعداد  362نفر بهصورت سرپايي و  83نفر
بستري شدهاند .عبدالرحمن شهنوازي با بيان
اينكه شعاع ديد در منطقه سيستان از  150متر
به  900متر رسيده ،ميگويد :بهمرور زمان و در
مدت زمان چند روزه شرايط عادي خواهد شد.
توزيع  21هزار ماسك
مديركل مديريت بحران استانداري سيستان
وبلوچستان در ادامه اظهار میکند :غلظت ذرات
معلق در هوا در منطقه سيستان طي روزهای
گذشته از یکهزار ميكروگرم بر مترمكعب به
پنجهزار ميكروگرم بر مترمكعب رسيده است و
اميدواريم اين رقم هم كاهش يابد .وي ميافزايد:
 21هزار ماسك در بين مردم منطقه سيستان
توزيع شده است .شهنوازي در ادامه با اشاره به
اينكه ستاد مديريت بحران بهمنظور كنترل
شرايط نابهسامان مردم در هر دو روز تشكيل
شده ،ميافزايد :جلسات مديريت بحران استان
تشكيل شده و تصميماتي براي كنترل وضعيت
مردم در منطقه سيستان نهايي و عملياتي شد.
وي ميافزايد :تعداد  600بسته غذايي ميان
نيازمندان و آسيبديدگان در منطقه سيستان
توزيع شده است .در صورتيكه مديريت بحران
استانداري از توزيع ماسك براي تنفس در منطقه
سيستان خبر ميدهد ،عليرضا لكزايي يكي از
شهروندان ميگويد :دلتان خوش است كدام
ماسك و كدام تنفس؟! شدت طوفان و حجم
ريزگردها تاحدي است كه سر تا پايمان پر از
خاك و گردوغبار است ،ماسك هم كه بزنيم مگر
فايدهاي دارد ،آن همزماني كه دهانمان پر از
شن و خاك شده و راه نفسهايمان بسته شده؟
دواي دردمان آب است
لكزايي به خودروي پوشيده شده از خاك خود

اشاره ميكند و ميگويد :وضعيت را ميبينيد؟
اين خودرو از صبح تاکنون به اين روز افتاده؛
حال شما ببينيد ماسك زدن دردي از ما دوا
ميكند؟ دواي درد ما آب است ،بايد سهم آب
تاالب هامون را پس بگيريم و از اين زندگي
كه گردوغبار هر روزش را برايمان جهنم كرده
خالص شويم.
در خاك دفن ميشويم
و صدايمان شنيده نميشود
محسن عباسيان ،يكي ديگر از شهروندان
سيستاني ،كه ساكن شهرستان زابل است،
عنوان میکند :همه تالش ميكنند صداي
مردم سيستان ب ه گوش مسئوالن كشور رسيده
شود؛ اما مسئوالني كه وظيفه دارند كاري براي
مردم سيستان انجام دهند ،كوتاهي ميكنند.
ميترسم آنقدر مسئوالن دست روي دست
بگذارند تا اينكه آخر زير تلي از خاك مدفون
شويم .او ميگويد :اين درد دلها مربوط به امروز
و ديروز نيست و سالهاست مردم سيستان
نفس كشيدن را رويايي ديرينه ميدانند ،زندگي
بیشتر مردم سيستان مختل شده ،شهر تعطيل
شده همه مجبور به خانهنشيني شدند ،اين دو
روز حتي با ماسك هم نميتوانستيم از خانه
خارج شويم ،نفس كشيدن براي افراد مسن و
كساني كه بيماري تنفسي دارند سخت و مشكل
شده است.
آمادگي پيش از بحران
معاون استاندار و فرماندار ويژه زابل درباره نقش
خود در گردوغبار و زندگي اين روزهاي مردم
سيستان ميگويد :براساس اعالم هواشناسي
و افزايش شدت باد و افزايش غلظت گردوغبار
تمامي دستگاههاي ذيربط در حالت آمادهباش
قرار گرفتند .هوشنگ ناظري با بيان اينكه
وضعيت نامناسب و آلودگي بيش از حد هواي
سيستان را به ستاد بحران منتقل شده و پيشنهاد
تعطيلي ادارات و نهادهاي دولتي اين منطقه را

ارائه كردهاند ،عنوان میکند :طبق بررسيهاي
ستاد بحران از شرايط نامساعد منطقه سيستان،
تعطيلي ادارات و نهادهاي دولتي اين منطقه
براي دو روز متوالي تأييد شد .به گفته ناظري،
ميزان آلودگي هوا در سيستان از  64برابر حد
مجاز هم گذشت ،ميافزايد :سرعت باد طی
روزهای گذشته به  115كيلومتر بر ساعت بوده
و شعاع ديد هم كمتر از  150كيلومتر بر ساعت
بود كه بهناچار برخي از محورهاي مواصالتي
مسدود شد.
بازگشايي محورهاي مواصالتي

فرماندار زابل در ادامه ميگويد :طوفان و
ريزگردها خسارتهاي فراواني به بخشها وارد
كرده كه مبلغ خسارت در دست بررسي است.
تمامي مسيرهاي مواصالتي و جادهها به استثناي
جاده زابلـ نهبندان كه بهعلت شدت طوفان
مسدود اعالم شده بود و تردد در آن جاده ممنوع
شده ،بازگشايي شده است .شدت باد و طوفان
سبب سقوط تيرهاي چراغ برق و تنه درختان
بر روي كابلهاي برق شده و خسارات فراواني را
به بخش تأسيسات شبكه برقرساني وارد كرده
است .وي ميگويد :هيئتي متشكل از وزارت
امورخارجه ،وزارت نيرو ،وزارت كشور و سازمان
محيط زيست تشكيل شده و پيگيريهاي الزم
براي تأمين حقابه هامون را انجام ميدهند.
ناظري ميگويد :حركت شنهاي روان و ايجاد
ريزگردها مشكالتي است كه همواره در منطقه
سيستان وجود دارد .ما تنها كاري كه براي مردم
و منطقه ميتوانيم انجام دهيم اين است كه
نسبت به مهار كانونهاي گردوغبار اقدام كنيم.
وي ميافزايد :مشكالت سيستان در بخشهاي
برونمرزي است؛ يعني كانونهاي بحراني كه در
افغانستان وجود دارد ،از اين رو بايد با تعامل و
همكاري كه كشور همسايه ما انجام ميدهد
اين مراكز و كانونها كنترل و مهار شود و اگر
اين اتفاق بيفتند مشكالت سيستان تاحدودي
برطرف ميشود.

 ۱۴شناگاه بحراني و فوق بحراني است

 ۴۳شناگاه در نوار ساحلي  ۳۳۸كيلومتري
مازندران وجود دارد كه به اعتقاد مسئوالن
اين شناگاهها نامطلوب است؛ اما در عين
حال شناكردن در آن را غيرمجاز نميدانند.
شناگاهها از نظر وضعيت بهداشتي و محيط
زيستي به سالم ،نامطلوب و آلوده تقسيم
شدهاند كه پرچمهاي آبي و زرد وضعيت
آن را مشخص ميكند و در مازندران
 ۴۳شناگاه زرد ،سه شناگاه آبي و مابقي
غيرمجاز ،بحراني و فوق بحراني تشخيص
داده شده است .هر سال شماري زيادي
از مسافران براي شنا در دريا به مازندران
سفر ميكنند و بسياري از آنان از وضعيت
سالمت و آلودگي شناگاهها بيخبرند و خطر
همواره در كمين مسافران درياي خزر است.
واقع نشدن شناگاهها در مجاورت محل دفن
زباله و مصب رودخانهها ،ممنوعيت رهاسازي
فاضالب ،ممنوعيت تجمع قايقها ،منع
وجود رستوران آبي و نگهداري حيوانات
اهلي و غيراهلي و احشام در شناگاه ،وجود
سرويسهاي بهداشتي داراي موازين،
ممنوعيت انباشت زباله و نزديكي به اماكن
مسكوني ازجمله شاخصهايي كه در تعيين
رنگ پرچمهاي شناگاه موثر است .مريم
موسوي ،كارشناس محيط زيست مازندران،
با بيان اينكه در استان مازندران بر اساس
بزرگي شناگاهها و عمومي بودن طرحها
پايش ميشود ،اظهار داشت :بيشترين
شناگاهها مربوط به بابلسر ،فريدونكنار،
محمودآباد و نوشهر است و شهرستانهاي
نكا ،گلوگاه و عباسآباد فاقد شناگاه هستند
كه سال قبل پنجبار از هر شناگاه و امسال
نيز يكبار از سوي محيطزيست ارزيابي و
پايش شده است .وي با اشاره به تهيه ليست
شناگاههاي آلوده و علل آلودگي آن ادامه داد:
در سال جاري چهار نامه به دادستان استان
درباره آلودگي شناگاهها زده شد و نتايج
آزمايش ميكروبي سال قبل نشان ميدهد كه
 ۴۹درصد شناگاهها داراي آلودگي ميكروبي
هستند و براساس آزمايشها و دستورالعمل

ابالغي  ۱۴شناگاه بحراني و فوق بحراني
شناسايي شدند و دستور تعطيلي شناگاههاي
فوق بحراني صادر و به شناگاههاي بحراني
مهلت دو هفتهاي براي رفع و اصالح مسائل
زيستمحيطي داده شد .وي افزود :دونوع
پرچم در شناگاهها تعريف شده كه پرچم آبي
نشان ميداد شناگاهها و طرح سالمسازي از
نظر زيستمحيطي براي شنا پاكيزه است و
پرچم زرد نشان ميدهد كه شناگاه از نظر
بهداشتي و ساير موارد مناسب و مطلوب
نيست و احتمال خطر وجود دارد.
به گفته كارشناس محيطزيست مازندران،
بازرسي و پايش آب برخی از شناگاهها نشان
ميدهد كه بايد از فعاليتشان جلوگيري شود و
شناگاههاي فاقد پرچم شرايط الزم را براي شنا
ندارند .وي علل آلودگي شناگاهها را قرارگرفتن
بيشتر شناگاهها در مصب رودخانهها برشمرد
و گفت :آلودگي ناشي از برداشتهاي غيرمجاز،
باالرفتن كدورت آب ،آلودگي ناشي از تخليه
فاضالبهاي شهري و روستايي ،آلودگي ناشي
از رستورانهاي درياي فاقد سيستم تصفيه،
عدم ساماندهي مناسب پسماندها ،عدم نصب
سپتيك تانك و رهاسازي پساب دوشها روي
ماسهها و غيره ازجمله داليل آلودگي شناگاهها
است .وي با بيان اينكه بيشتر شناگاهها در
نزديك مصب رودخانهها تعريف شده است

پيشنهاد جابهجايي و استقرار آن در فاصله
بيشتري از مصب رودخانه را داد و گفت:
شناگاههاي آلوده از طريق محيطزيست و
بهداشت معرفي و پرچمهاي الزم در آن
نصب و شناگاههاي غيرمجاز نيز تعطيل شوند،
همچنين ساماندهي مديريت پسماند در
سواحل و رودخانهها ،اجراي سيستم تصفيه
فاضالب ،اشاعه فرهنگ زيستمحيطي و
تمهيدات الزم براي پسماندهاي كشاورزي
بايد مورد توجه قرار گيرد .در عين حال محمد
جعفري ،نماينده وزارت كشور ،گفت :طبق
دستورالعملهاي رسيده و تفاهمنامه ،پايش
شناگاههاي ساحلي و مناطق ساحلي بايد
مدنظر قرار گيرد و اكنون  ۵۱طرح ساحلي
پايش و بررسي شده است .وي با بيان اينكه
هنوز در مناطق غيرمجاز شنا پايش صورت
نگرفته ،به نصب پرچم در شناگاهها اشاره و
اضافه كرد :در بسياري از طرحها ،پرچمها
نصب نشده است .به گفته جعفري ،بايد ايرادات
موجود در شناگاهها توسط سازمانهاي متولي
احصا و رفع شود ،زيرا در مازندران  ۳۸۶منطقه
حادثهخيز وجود دارد و قرار شد طرحهاي
ساحلي و مناطق حادثهخيز پايش و بررسي
شود .وي به صدور مجوز ساحلي و طوالني
بودن روند صدور مجوز از مراكز هشتگانه
گفت :اين امر سبب ميشود تا سرمايهگذار
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عطاي سرمايهگذاري را به لقايش ببخشد و
بايد شرايط سرمايهگذاري تسهيل شود؛ عالوه
براين برخي ايرادات و مشكالت از سوي مدير
طرح ساحلي قابل رفع نيست و بايد بازنگري
الزم در دستورالعملها صورت گيرد و بايد
ببینيم آيا ابزارهاي قانوني را برای حل آن
در اختيار داريم يا خير .حسينعلي ابراهيمي
كارنامي ،مديركل حفاظت محيط زيست
مازندارن ،نيز با بيان اينكه حداكثر مجوزها
طي  ۵۸روز بايد پاسخ داده شود ،گفت :پاسخ
به مجوزها در محيط زيست حداقل در يك
هفته صورت ميگيرد .وي نظارت بر پسماند
را وظيفه محيط زيست و بهداشت دانست و
گفت :اگر قرار است قبل از شناگاهها نظارت
صورت گيرد بايد دستگاهها تعامل داشته
باشند و در تفاهمنامه موارد الزم گنجانده
شده است .وي تأكيد كرد :اگر آلودگي بنا
به هر دليلي وارد طرح سالمسازي شود نبايد
مسئول طرح را مبرا بدانيم؛ زيرا بايد از فعاليت
شناگاه جلوگيري شود .ابراهيمي ادامه داد:
در يكسال گذشته طرح جامع گردشگري
دريايي و ساحلي از سوي سازمان بنادر و
دريانوردي استان تهيه شده است و اين طرح
پايان يافته و ميتواند نقشه راهي براي ما باشد.
مديركل محيط زيست مازندران تصريح كرد:
پسماندهها و فاضالبهاي خانگي و شهري
عمده مشكل ما بهشمار ميرود و وظيفه داريم
با همه محدوديتها با آن مقابله كنيم .علي
اسد ،فرماندار بابلسر ،نيز گفت :نصب پرچم در
شناگاه بابلسر صورت گرفته است و وضعيت
شناگاههاي شهرستان نه خراب و نه خوب
است و بايد شرايط را مطلوب و اصالح كنيم.
براي اصالح ساختار بايد در حوزه فرهنگي
و اجتماعي سرمايهگذاري و از ظرفيتهاي
تشكلهاي مردمي استفاده كنيم .طرح
سالمسازي دريا در مازندران از اول خردادماه
در  ۹۵نقطه ساحلي شروع شد و همچنان
بسياري از شناگاهها پاكيزه نيستند و هر روز
شمار زيادي در اين مناطق آلوده تن به آب
دريا ميزنند.
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معاون سازمان حفاظت محيط زيست خبر داد

دادناخطارهايمتعدد
به وزارت كشور و فرمانداريها
برايعدممديريتپسماند

معاون محيطزيست انساني سازمان حفاظت محيطزيست با اشاره
به وجود شيرابههاي فاضالب در تمام رودخانههاي شمال كشور از
اخطارهاي متعدد اين سازمان به وزارت كشور و فرمانداريها براي عدم
مديريت پسماند خبر داد .به گزارش «سبزینه» بهنقل از ایلنا ،مسعود
تجريشي ،معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست،
با بيان اينكه شهرهاي كوچك و روستاها تمايل دارند ،خود به تنهايي
مديريت پسماند را برعهده بگيرند ،گفت :براساس قانون سازمان برنامه
و بودجه و وزارت كشور موظف هستند ،مكانهايي را در كل كشور
شناسايي كرده و در آن مكانها پسماندهايي را كه توسط شهركها و
روستاها توليد ميشود با هم در يك جا جمع كنند تا از اين طريق بتوانيم
نظارت بهتري بر آنها داشته باشيم .وي با اشاره به تخصيص منابع مالي
براي مديريت پسماند در كشور خاطرنشان كرد :سازمان برنامه و بودجه
براي عملي كردن اين قانون جلساتي را تشكيل داده است؛ اما مشكلي كه
وجود دارد اين است که روستاها خود ميخواهند محل دفن را شناسايي
كرده و كار را انجام دهند ،در حالي كه اگر قرار باشد هر شهر يا روستا
به تنهايي اقدام به دفن پسماند كند ،هم به هزينه باال نياز داريم و هم
نميتوان استانداردها را رعايت كرد؛ از همين رو قانون تجميع پسماند
را براي شهرهاي كوچك و روستاها در نظر گرفته است تا همه آنها
در يكجا بهصورت مهندسي دفن شوند .معاون محيط زيست انساني
سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه سازمان حفاظت محيط
زيست بارها بهدليل عدم جمعآوري استاندارد و بهداشتي و دفع مناسب
پسماندها به وزارت كشور و فرمانداريها اخطار داده است ،تصريح كرد:
نكتهاي كه درباره مديريت پسماند وجود دارد ،اين است كه نميتوانيم
هزينه مديريت پسماند را از مردم بگيريم و اگر بر اساس قانون مكانهايي
براي تجمع زباله مشخص شود ،حداقل ميتوانيم اين زبالهها را در آنجا
تجميع كنيم و از عملكرد بد شهرداريها درباره پسماندها جلوگيري
شود.تجريشيدربارهوضعيتپسماندهادرشمالكشورگفت:متأسفانه
درشمالكشورنهتنهابامشكلشناساييمكانبرايجمعآوريپسماند
مواجهيم ،بلكه بدون استثنا ميتوانيم در تمام رودخانهها شيرابههاي
فاضالب را ببينيم و اگر يك باران ببارد ،رودخانهها به شيرابه پسماند
تبديل ميشوند .وي با اشاره به دستور رئيسجمهور درباره ساماندهي
پسماندها در شمال كشور تأكيد كرد :رئيسجمهور درباره پسماندهاي
شمال كشور دستور داد كه بهصورت ويژه پيگيري شود در حال حاضر
نيز كارگروه مشتركي تشكيل شده است و وزارت كشور برنامههاي خود
را در اين خصوص ارائه داده است .متأسفانه بزرگترين مشكل در شمال
كشور اين است كه نميتوان اين پسماندها را دفع كرد و بايد سوزانده
شوند ،براي سوزاندن نيز سرمايهگذار بايد مطمئن باشد برق توليد شده
از سوخت پسماند اقتصادي است .معاون محيط زيست انساني سازمان
حفاظت محيط زيست با اشاره به چالشهاي پيشروي زبالهسوزي در
شمال كشور گفت :چالش بزرگ ما در بحث زبالهسوزي در شمال كشور
بين وزارت كشور و وزارت نيرو است ،بهدليل اينكه برق توليد شده
از زبالهسوزها بسيار گرانتر از برق توزيعي توسط اين وزارتخانه است.
بنابراين وزارت نيرو معتقد است برق توليد شده از زبالهسوزها توجيه
اقتصادي براي اين وزارتخانه ندارد .تجريشي تأكيد كرد :تالش داريم
آييننامههايي را براي سازمان برنامه و بودجه تعيين كنيم كه ارتباط بين
قيمت فروش برق و زبالهسوز در آن حذف شود و اگر بتوانيم اين مورد
را بهطور قانوني حذف كنيم ،نمايندگان مجلس ميتوانند از صندوق
توسعه وام بگيرند ،مانند همان اقدامي كه نمايندگان مجلس شوراي
اسالمي در جنوب كشور براي ريزگردها گرفتند .وي ادامه داد :مجلس
بايد مجوز بدهد تا دولت از محل صندوق ذخيره ارزي پنج تا شش
كارخانه زبالهسوز باالي  ۱۰۰تا  ۲۰۰تن در شهرهاي شمالي ايجاد
كرده و بهدنبال توجيهپذيري اقتصادي براي توليد برق از زبالهسوزي
نباشند .حدود شش ماه است كه دستگاه اندازهگيري گاز فوران را نيز
فعال كردهايم و ميتوانيم زبالهسوزها را اندازهگيري كنيم .معاون محيط
زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست در پاسخ به اين پرسش كه
با وجود تحريمها آيا ميتوان تجهيزات مورد نياز زبالهسوز را وارد كشور
كرد ،گفت :مشكل خاصي در اين زمينه وجود ندارد؛ چراكه فناوري
زبالهسوزي پيچيده نيست و در همه جاي دنيا زبالهسوز را سرمايهگذار
ميآورد و دولت زبالهسوز نميخرد.
يك فعال محيطزيست:

رهاسازي آب
دربخشعراقيهورالعظيم
آتشسوزي را مهار نميكند

يك فعال محيط زيست با اشاره به تصويب رهاسازي آب در بخش
عراقي تاالب هورالعظيم جهت مهار آتش در اين بخش گفت :بهدليل
اينكه آتشسوزي بخش عراقي تاالب هورالعظيم در بخش شمالي
تاالب قرار دارد ،رهاسازي آب از طرف ايران به بخش عراقي هورالعظيم
كمكي به خاموش كردن آتش در بخش عراقي نخواهد كرد؛ زيرا آب
بهسمت جنوب حركت ميكند .به گزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا،
حميدرضا خدابخشي با اشاره به ادامه آتشسوزي بخش عراقي تاالب
هورالعظيم و انتشار دود اين آتشسوزي در شهرهاي خوزستان كه
موجب تصويب رهاسازي آب از ايران به بخش عراقي تاالب شده است،
اظهار كرد :با توجه به ميزان منابع آب موجود در پشت سد كرخه ،امكان
رهاسازي و سرريز آب تنها در مخازن يك و دو تاالب هورالعظيم در
بخش ايراني وجود دارد .وي با اشاره به گزينه رهاسازي آب در تاالب
هورالعظيم جهت سرريز شدن بهسمت بخش عراقي تاالب تصريح كرد:
ايران در محدوده تاالب هورالعظيم يك خاكريز مرزي دارد و از طرف
ديگر كشور عراق نيز در محدود هورالعظيم به فاصله  500تا 800
متري از مرز يك خاكريز ايجاد كرده كه ابعاد متفاوتي دارد و بعد از
خاكريز هم يك جاده احداث كردهاند كه مانع روان شدن آب بهسمت
عراق ميشود .در نتيجه تنها بخشي كه با رهاسازي آب از سوي ايران
مرطوب خواهد شد ،حدفاصل خاكريز ايراني و عراقي است .اين فعال
محيط زيست ادامه داد :در صورت رهاسازي آب از حوضچه مخزن
يك و دو تاالب هورالعظيم بهسمت كشور عراق تنها يك ناحيه بين
ايران و عراق مرطوب خواهد شد تا در اين نقطه آتشسوزي رخ ندهد.
خدابخشي تصريح كرد :منطقه دچار آتشسوزي در بخش عراقي تاالب
هورالعظيم ،در بخش شمالي تاالب و پشت دژ (خاكريز) و در باالدست
هورالعظيم در عراق قرار دارد ،در نتيجه بعيد است رهاسازي آب موجب
خاموششدنآتشسوزيهايباالدستبخشعراقيتاالبهورالعظيم
شود .وي با تأكيد بر لزوم انجام مذاكرات بينالمللي جهت رهاسازي آب
در بخش عراقي تاالب هورالعظيم ،گفت :بايد ميزان مشخصي آب از
سدهاي كشور تركيه بهصورت سيالبي در رودخانههاي دجله و فرات
رهاسازي شود و كشور عراق نيز همكاري كند و آبهاي رهاسازي
شده را پشت سدها نگهداري نكند تا آب بهصورت سيالبي به پهنه
دچار آتشسوزي هورالعظيم وارد شود .اين كارشناس ارشد منابع آب
تصريح كرد :بهدليل اينكه آتشسوزي بخش عراقي تاالب هورالعظيم
در بخش شمالي تاالب قرار دارد ،رهاسازي آب از طرف ايران به بخش
عراقي هورالعظيم كمكي به خاموش كردن آتش در بخش عراقي
نخواهد كرد .خدابخشي عنوان كرد :با رهاسازي آب از سوي ايران ،آب
بهسمت جنوب هورالعظيم حركت خواهد كرد و قسمتي را مرطوب
ميكند كه دچار آتشسوزي نيست .وي با اشاره به دود منتشر شده در
شهرهاي خوزستان درپي آتشسوزي بخش عراقي تاالب هورالعظيم
بيان كرد :بايد سازمان حفاظت محيط زيست و دانشگاه علوم پزشكي
اهواز هرچه سريعتر درباره آثار دودي كه درپي اين آتشسوزي در
شهرهاي خوزستان انتشار مييابد ،مطالعاتي انجام دهند.
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