    

محیط زیست ،میراث و گر دشگری
اخبـــار

پسماندهایکرونایی،زبالهمعمولینیست

کرونا فقط یک ویروس نیس��ت که انس��ان را بیمار کن��د ،بلکه تبعات زیاد
دیگ��ری نیز ب��ه همراه دارد که یک��ی از آنها تولید پس��ماندهای آلوده به
این ویروس یا اصطالحاً پس��ماندهای کرونایی اس��ت که موجب آسیب به
محیطزیس��ت میشود و باید با دقت بسیار بیشتر جمعآوری و امحاء شود
که متأسفانه میبینیم برخی مردم با این پسماندها مانند زبالههای معمولی
رفتار میکنند که بهطور قطع میتواند تبعات ناخوش��ایند زیادی به همراه
داشته باشد.
کرون��ا یا هم��ان کووید  ۱۹مدتی اس��ت گریبان کش��ور را گرفته و به نظر
میرسد حاال حاالها باشد ،در این میان از سوی مسئوالن و جامعه پزشکی
توصیههای زیادی مبنی بر ماندن در خانه ش��نیده می ش��ود اما به نظر می
رسد گوشی شنوای آنها نیست و مردم به گونه ای بار و بندیل سفر بسته و
به دل جاده ها زده اند که گویی اص ً
ال کورنایی در کار نیست.
بهگزارش «س��بزینه» بهنقل از ایرنا ،مدیر کل دفتر مدیریت پس��ماندهای
س��ازمان حفاظت محیطزیست گفت :این س��ازمان در زمینه پسماندهای
کرونایی چندین مذاکره با س��ازمانها و نهادهای مختلف داش��ته اس��ت تا
نظارت دقیقتری بر روند امحای این نوع پسماندها صورت گیرد.
حسن پسندیده افزود :در چندین مکاتبه و بخشنامه با وزارت کشور ،وزارت
بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی و نیز ادارات کل حفاظت محیطزیست
اس��تانها در زمینه نظارت عالیه بر مدیریت صحیح پسماندهای پزشکی و
وابسته ،خصوصاً در مراکزی که بیماران کرونایی تحت مداوا هستند ،صورت
گرفت��ه؛ همچنین بر نظارت مضاعف بر اج��رای ضوابط و روشهای مصوب
مدیریت پس��ماندهای پزشکی و وابسته بهویژه انجام فرآیند بیخطرسازی
صحیح توسط سیس��تمهای موجود در مراکز بیمارستانی و درمانی تأکید
شده است.

وی تأکید کرد :البته به مراجع ذیربط اعالم شده در شرایط خاص کنونی،
تمام پسماندهای جمعآوریش��ده از مخازن شهری ،بهصورت مستقیم به
محل دفن منتقل و از ورود به خط پردازش ،بازیافت و کمپوست برای کاهش
سطح خطرات جلوگیری شود.
پس��ندیده ادامه داد :در چنین ش��رایطی آموزش نقش مهمی در گذر از آن
دارد؛ بنابراین در یکی از این مکاتبات صورتگرفته بر ضرورت آموزشهای
ویژه مختص پرس��نل و عوامل امحاءکننده و بیخطرس��ازی پسماندهای
عفونی و همچنین آموزشهای عوامل نقلوانتقال پس��ماندهای پزشکی به
مراکز دفن تأکید بس��یار ش��د ،همچنین از نهادهای مرتبط خواسته شد تا
نسبت به ضدعفونی و گندزدایی مستمر ماشینآالت اختصاصی حملونقل
پسماندهای پزشکی توجه ویژه داشته باشند.
وی افزود :یکی از راههای گندزدایی استفاده از مواد ضدعفونیکننده مانند
آهک اس��ت .ازاینرو تأکید ش��د تا در دفن پس��ماندهای پزشکی و عفونی
بیخطرشده در لندفیلهای اختصاصی بهصورت کامل با آهک پوشش داده
شوند و سپس کام ً
ال با خاک پوشانده شوند که این کار باید بهصورت روزانه
انجام شود.
مدیرکل دفتر مدیریت پسماندهای س��ازمان حفاظت محیطزیست ادامه
داد :همچنی��ن بر اجرای بن��د «ر» ماده  ۶۹ضواب��ط و روشهای مدیریت
پس��ماندهای پزشکی و وابسته توسط وزارت بهداشت و درمان در خصوص
مدیریت و نحوه دفع پس��ماندهای پزش��کی و وابس��ته تأکید ش��د و اعالم
کردی��م که در صورت لزوم اعمال ضوابط خاص آن را به س��ازمان حفاظت
محیطزیست گزارش دهند.
وی تأکید کرد :در این میان نصب مخازن و سطل مخصوص در معابر و مراکز
پرتردد شهری برای قرار دادن اقالمی مانند ماسک ،دستکش و موارد مشابه
پس از مصرف توسط ش��هروندان برای جلوگیری از رهاسازی آن در سطح
زمین الزامی است که در این بخشنامه ها بر آن تأکید شده.

دالیل آلودگی هوای پایتخت اعالم شد

مدیرکل محیطزیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ،وارونگی دما و تردد
خودروهای دیزلی را ازجمله علل اصلی آلودگی هوای این روزهای پایتخت
عنوان میکند.
بهگزارش «س��بزینه» بهنقل از مهر ،ش��ینا انصاری با اشاره به اقدامات این
حوزه برای مقابله با ویروس کرونا در نشست خبری مجازی گفت :ادارهکل
محیطزیست شهرداری تهران بهصورت مستقل کاری را انجام نداده ،اما در
کنار مابقی ادارات و سازمانها همکاری کرده است.
وی ادامه داد :پیگیری نحوه دفن پس��ماندهای عفونی ،بازدید از اسکانهای
کارگری و لغو تمام برنامههای مناسبتی محیطزیست و همچنین نمایشگاه
بینالمللی محیطزیست ازجمله پیگیریهای این اداره بوده است.
انص��اری همچنین در واکنش به این پرس��ش که آیا مواد ضدعفونیکننده
به گیاهان و حیوانات ش��هری آس��یب میرساند یا خیر ،گفت :غلظت مورد
اس��تفاده ما از این مواد ،مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی و وزارت ارشاد
است و طبق پروتکلهای آنها عمل میشود.
مدیرکل محیطزیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در واکنش به ادعایی
مبن��ی بر اینکه آیا حیوانات ناقل بیماری کرونا هس��تند یا خیر نیز گفت:
براساس اعالم سازمان بهداشت جهانی هنوز شواهدی وجود ندارد ،اما باید
تماس با حیوانات چه خانگی و چه غیرخانگی کنترلش��ده باش��د و بعد از
تماس با پوست بدن حتماً فرد خود را ضدعفونی کند.
انصاری از جمعآوری بنرهایی با محتوای تماس کنترلشده با حیوانات خبر
داد و گفت که هرچند این بنرها حیوانستیزانه نبود ،اما با توجه به دغدغهای
که برخی از فعاالن حقوق حیوانات داشتند ،آنها را جمعآوری کردیم.
مدیرکل محیطزیس��ت ش��هرداری تهران با بیان اینکه ش��هروندان باید
دستکش و ماسک خود را در نایلکسهای در بسته بگذارند ،گفت :همچنین
از ش��هروندان میخواهم که از مصرف بیرویه ش��ویندهها بهویژه در فضای
بسته خودداری کنند.

باگیاهمهاجمغیربومی
در گرداب «بن» مبارزه میشود

با گیاه غیربومی پرطاوس��ی سنبلهای در گرداب بن در استان چهارمحال و
بختیاری مبارزه میش��ود .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از باشگاه خبرنگاران
جوان ،ش��هرام احم��دی ،مدی��رکل حفاظت محیطزیس��ت چهارمحال و
بختی��اری ،گفت :ب��رای جلوگیری از انتش��ار بیش از حد گی��اه غیربومی
پرطاوسی سنبلهای که عواقب و تبعات منفی را در گرداب بن ایجاد خواهد
کرد ،مقرر شد شهرداری بن با همکاری دانشگاه شهرکرد نسبت به ریختن
ماهی در گرداب در هر هکتار یکهزار قطعه اقدام و در صورت نیاز همزمان
با اق��دام بیولوژیکی جمعآوری و انتقال گیاه مذک��ور به محلهای مجاز را
پیگیری کند.
او اف��زود :همچنین یک ماه پس از ماهیریزی ش��هرداری بن در خصوص
تغییرات ایجادشده در این محل ،گزارشی در جلسه آینده کارگروه مخاطرات
زیستمحیطی استان ارائه کند.
احمدی اضافه کرد :شهرداری شلمزار با هماهنگی دانشگاه شهرکرد موضوع
گیاهان مهاجم را در دریاچه ش��لمزار بررسی کرده و راهحل مناسب جهت
مرتفع شدن این مشکل را در نشست بعدی این کارگروه ارائه دهد.
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«سبزینه»گزارشمیدهد

توقف ساخت سايت دفن زباله اليگودرز
با اعتراض مردم
سبزینه

زهرا اشرفزاده

در يكماه اخير س��اخت س��ايت دف��ن زباله در
شهرس��تان اليگودرز س��رخط خبرهاي استان
لرس��تان بود؛ موضوعي كه براساس آن قرار بود
پسماندهاي پتروشيمي شازند اراك به اين استان
انتق��ال یابد و در اليگودرز دفن ش��ود .اين طرح
واكنش منفي مردم ،فعاالن محيطزيست و حتي
امام جمعه اين ش��هر را بهدنبال داشت؛ مردمي
كه بعد از اجراي پروژه قمرود اکنون حساس��يت
بيشت��ري به اين قبيل طرحه��ا دارند؛ پروژهای
كه با هدف انتق��ال  181ميليون مترمكعب آب
لرستان و تأمين آب شرب و صنعت در درازمدت
برای ش��هرهاي خوانس��ار ،خمي��ن ،گلپايگان،
محالت ،نيمور ،سلفچگان ،ساوه و قم اجرا و باعث
شد بيش از  ۴۰روستاي اليگورز متضرر و خالي از
س��كنه شود .اكنون نیز پس از گذست دو ماه و با
ادامه نارضايتيهاي مردم گويا استاندار لرستان با
توقف طرح ساخت سايت دفن زباله در شهرستان
اليگودرز موافقت كرده است.
عض��و ش��وراي هماهنگ��ي تش��كلهاي
زيستمحيطي لرس��تان با انتقاد از ساخت اين
كارخانه در شهرس��تان اليگ��ودرز گفت :حدود
يكس��ال و نيم قبل مصوبهاي ابالغ شده بود كه
پتروش��يمي ش��ازند را موظف ميكرد محلي را
بهعنوان دفن زباله انتخاب و زبالههاي خود را در
آن محل دفن كند .ابتدا قرار بود اين كارخانه در
شهرس��تان ازنا ساخته شود كه با پيگيري مردم
و فعاالن محيطزيس��ت اين اتفاق نيفتاد؛ اما دو
ماه قبل شهرستان اليگودرز بهعنوان محل جديد
انتخاب شد و مس��ئوالن استان و شهر بهصورت
چراغ خاموش و بدون اطالعرسانی پيگير ساخت
اين كارخانه شدند .محل ساخت سايت اليگودرز
را ه��م در نزديكي جاده اليگودرز ب��ه ازنا و كنار
روستاي محمودآباد و شريفآباد در نظر گرفتهاند
که حتي فاصله اس��تاندارد س��ايت ت��ا مناطق
مسكوني هم رعايت نشده است.
احس��ان پارس��ا در گفتوگو با «سبزینه» افزود:
متأسفانه  40هكتار از بهترين اراضي شهرستان
اليگودرز بهعنوان محل ساخت این سایت انتخاب
ش��د؛ زمينهايي با منابع آبهاي زيرزميني كه
بن��ا بود محل دفن زبالههاي س��مي ش��ود .اين

عضو شوراي هماهنگي
تشكلهايزيستمحيطي
لرستان :بهجاي اينكه
سايتهاي دفن زباله در بهترين
آبادترين و سرسبزترين مناطق
منابع طبيعي ايران احداث شود
بهتر است از ظرفيت كويرهاي
خالي از سكنه براي امحاي
زبالهها استفاده شود

لزوم مكانيابي مناسب  براي سايتهاي دفن زباله
يك كارشناس محيطزيست هم با اشاره به لزوم مكانيابي مناسب براي سايتهاي دفن زباله گفت:
ايجاد سايت بازيافت و دفن زباله به خوديخود مشكلي ندارد و اين موضوعي است كه در ساير كشورها
هم وجود دارد؛ اما اگر جانمايي آن اشتباه باشد ،ميتواند خطرناك باشد .در واقع ساخت چنين سايتي
مستلزم بررسيهاي دقيق اكولوژيكي ،زيستمحيطي و مطالعات زمينشناسي است.
محمد رضايينسب در گفتوگو با «سبزینه» افزود :مشابه همين طرح در ساير مناطق كشور ازجمله
س��ايت قزوين با باالترين اس��تانداردهاي ارزيابي و پايش زيستمحيطي از نظر كارشناسان سازمان
حفاظت محيطزيس��ت ساخته شده اس��ت كه در ابتداي صدور مجوز اين سايت نيز به مردم قزوين
براي نظارت دقيق بر حس��ن اج��راي طرح اطمينان خاطر دادند؛ اما ميبيني��م كه امروز به بحرانی
زيس��تمحيطي تبديل ش��ده و حتي اس��تاندار قزوين از روند غيراصولي بازيافت و دفن زبالهها ابراز
نگراني كرده است.
وي ادامه داد :س��ايتهاي دفن پس��ماند زبال ه پتروش��يمي بايد در مناطقي باشد كه سنگ بستر آن
منطقه ضخامت داشته و عميق باشد تا شيرابهها و آلودگي ناشي از اين پسماندها به آبهاي زيرزميني
نفوذ نكند .همچنين جهت باد بهسمت مناطق مسكوني نباشد تا گازهايي كه از آن زبالهها متصاعد
ميشود ،با وزش باد بهسمت جمعيت شهري و روستايي هدايت نشود و نيز در ابتداي حوضه آبخيز
و سرچشمهها نباشد.
زمينها مالك ش��خصي داشتند که مخالف این
اقدام بودند ،اما نكته تأسفبار اين است كه اداره
محيطزيس��ت هم از اين موضوع حمايت كرده؛
درصورتيكه اين اداره كل بارها تصميماتي گرفته
كه آثار زيانباري بهجاي گذاشته است.
وي ادامه داد :فعاالن محيطزيس��ت حتي براي
گالي��ه و يافت��ن راهحل با نماين��ده اليگودرز در
مجلس هم تم��اس گرفتند كه متأس��فانه وي
توجهي به اين موضوع نكرد.
پارسا اضافه كرد :مسئوالن تأكيد بر اشتغالزايي
ط��رح دارن��د و آن را جزو صنايع س��بز و حافظ
محيطزيس��ت ميدانند ،اما س��وال اينجاست
که اش��تغالزايي ب��ه چه قيمتي انج��ام خواهد
ش��د؟ اگر اينطور اس��ت چرا هيچ شهري اجازه
س��اخت كارخانه را نداده اس��ت؟ چرا زبالههاي
سمي يك اس��تان بايد در اس��تان ديگري دفن

ش��ود؟ زبالههايي كه قرار بود در لرس��تان دفن
شود ،پسماندهاي شيمیايي و مضر پتروشيمي
ماهشهر ،اراك و پااليش��گاه اصفهان بود ،وگرنه
لرس��تان صنعت چش��مگيري ندارد كه بخواهد
براي امحاي پس��ماندهاي آن س��ايت دفن زباله
ايجاد كند.
وي ادام��ه افزود :اليگودرز يك��ي از مراكز عمده
توليدات كش��اورزي و دامي اس��تان است و اين
س��ايت بهطور يقين سبب دريافت سفارشهاي
زيادي از ش��هرهاي صنعتي اطراف ميش��ود و
بدينترتيب اليگودرز به قبرس��تان زباله س��اير
مناطق كش��ور تبديل ميش��ود .بهجاي اينكه
س��ايتهاي دفن زباله را در بهترين ،آبادترين و
سرس��بزترين منابعطبيعي ايران بسازند ،شايد
بهتر باش��د از ظرفيت كويرهاي خالي از س��كنه
براي امحاي زبالهها استفاده کنند ،نه در بهترين

اراض��ي كش��اورزي شهرس��تان و در مجاورت
استقرار مراكز جمعيتي روس��تايي و نزديك به
ش��هر ،چراكه اجراي چني��ن طرحي براي مردم
بسيار خطرناك است.
پارس��ا گفت :وجود فلزات سنگين و خطرناكي
ازجمله جيوه ،سرب ،آرسنيك ،نيكل ،كادميوم
و انادي��وم در پس��ماندهاي صنعتي و نفوذ آن به
آبهاي س��طحي و زير زميني س��بب آلودگي
محيطزيست و عامل انتشار آلودگيهاي جديد
و ناش��ناخته و شيوع انواع مواد سمي و سرطانزا
در محيط ميشود.
توقف ساخت سايت دفن
پسماند پتروشيمي در اليگودرز
مديركل محيطزيس��ت لرس��تان ه��م در اين
رابطه گفت :در راس��تاي سياس��تهاي سازمان
محيطزيس��ت مبنيبر مديريت اصولي پسماند
براي حفظ محيطزيس��ت و جامعه ،هر اس��تان
بايد تا پايان س��ال  98داراي يك مركز بازيافت،
بيخطرس��ازي و امحاي پسماندهاي صنعتي و
ويژه باش��د .بر همين اساس سرمايهگذار بخش
خصوصي قص��د انجام اين طرح را در لرس��تان
داش��ت و ش��ركتهاي تخصصي نيز شهرستان
ل س��اخت و اجرای این
اليگودرز را بهعنوان مح 
طرح انتخاب كردند.
مهرداد فتحيبيرانوند در گفتوگو با «سبزینه»
اف��زود :اي��ن انتخ��اب برحس��ب پارامترهاي
اجتماعي ،اقتصادي و زيس��تمحيطي بوده و با
استفاده از نرمافزارهاي تخصصي براساس توان
اكولوژيكي مناطق ،بهترين مكان موجود انتخاب
ش��ده اس��ت؛ كما اينكه بيشترين واحدهاي
توليدي فعال در شرق اس��تان قرار دارند ،اما با
توجه به نارضايتي مردم شهر و با پيگيري فعاالن
محيطزيست ادامه ساخت اين پروژه به دستور
استاندار متوقف شد.

فعاالن بومگردی خواستار افزایش بستههای حمایتی دولت تا  6ماه هستند

غولهای گردشگری سر سفره کمکهای دولت به فعاالن بومگردی
کرونا تیر آخری بود که به یکباره قامت گردش��گری را نقش بر
زمین کرد؛ نونهال گردشگری اما جامعه بومگردی است که اسیر
تندب��اد حوادث همچنان افتان و خی��زان راه میپیماید و در این
میان بستههای حمایتی دولت نسخهای در خور برای او و جامعه
بومی و محلی نیندیشده است.
روزی که بومگردی با تکیه بر جامعه محلی و بومی متولد ش��د،
از همین تکیهگاه اس��توار ،آموخت که باید ایس��تاد و راه پیمود.
جامعه محلی حاال دلخوش به بارقههای امید برآمده از بومگردی
هیچجا را بهتر از سرزمین و آبادی خودش نمیدید .جایی و راهی
برای مش��ق زندگی و رفع دغدغههای معیشت که رو به افقهای
بلندتری میرفت.
براس��اس آمار موجود  ۴۴۴واحد بومگردی در اس��تان اصفهان
فعالیت دارد و بهگفته مس��ئوالن امر قرار ش��د این تعداد تا پایان
سال  ۹۸به  ۵۰۰واحد افزایش یابد .همیشه اما باد نمیآید و گل
سرخ بیاورد ،هر راه و پیمایشی سختیهای خودش را دارد .نهال
نورسته گردشگری هم خواسته و ناخواسته در همین مسیر ،تناور
میشود؛ اما اگر تاب بیاورد و بایستد!
سالی که به گردشگری سخت گرفت
و غولهایی که ماهیگیر شدند
حاال که س��ال بر همه س��خت گرفته و گردش��گری در صف اول
آس��یبدیدگان ،نیازمن��د عالج یا مس��کنی ایس��تاده ،متولیان
گردش��گری کش��ور بس��تههای حمایتی ترتیب دادهاند تا برای
جامعه گردش��گری ایران کاری کرده باش��ند .تعویق س��هماهه
پرداخت مالیات ،قبضهای حامل انرژی ،حق بیمه و تسهیالت و
البته قسطبندی پرداختها بعد از تمام شدن این فرصت سهماهه؛
بسته ای که قرار است مسکنی باشد تا دوباره جامعه گردشگری
به خود آید و روی پایش بایس��تد .اما گویا لقمهها همیش��ه برای
کس��انی اس��ت که بیشتر حرص و طمع میورزن��د؛ غولهای
گردش��گری ،از آژانسها گرفته تا هتلهای بزرگ همه دهان باز
کردهاند و با اعالم ورشکستگی دست به سوی بستههای حمایتی
دولت دراز کردهاند و بهمدد بزرگیشان ،سایه بر بخشهای دیگر
انداختهاند .بومگردی هم یکی از این بخش هاست که در ماجرای
کرون��ا و تندباد حوادث اخیر در کنار غولهای گردش��گری قرار
گرفته و یکسان قلمداد میشوند یا دستکم تناوران گردشگری
فرصت را غنیمت ش��مردهاند و خود را مستحقتر میپندارند و از
این آب گلآلود ماهی میگیرند.
جامع��ه بومگردی روزهای س��ختی را میگذران��د .روزهایی که
سرنوش��ت روزهای بعدی را رقم میزن��د؛ ماندن یا میدان خالی
کردن؟! دلزدگی از عرضه آنچه که داش��تند .چش��م به راه کدام
حادثه دیگر باید باشند؟! همه چیز گنگ و مبهم است؛ غم و غصه
ن��ان و گذر زندگی تا کجا توان ماندن میدهد؟! جامعه محلی به
بومگردی دلخوش کرده بود و دس��ت در دست کارآفرینان کار

میکرد؛ حاال اما به کدام دست برخیزد و باز هم مرد راه باشد؟!
فرزانه سلیمانی دست در دست همین جامعه محلی در روستای
زردنجان ،حوالی ش��رق اصفهان ،اقامتگاه بومگ��ردی دارد .این
کارآفرین در حوزه گردشگری از آنچه که بر تن جوان بومگردی
گذش��ته بیشتر میگوید؛ اینکه چگونه اقامتگاههای بومگردی
و کس��بوکارهای نوپای آن در حال دس��ت و پنج��ه نرم کردن
با مش��کالت ج��دی اقتص��ادی ،اجتماعی و فرهنگ��ی بودند تا
موقعیتشان را در عرصه گردشگری تثبیت کنند که بحران های
اخیر از سیل نوروز  ۹۸تا کرونا بر سر آنها آوار شد.
س��لیمانی اما از همبس��تگی فعاالن عرصه بومگردی که معموالً
خانوادهها و زوجها هس��تند و هر بار در برابر بحرانها ایستادهاند،
گفت :بحرانها انگار هر بار تبری بر بدنه این نهال میزدند و هربار
بهدلیل اینکه اکثر فعاالن عرصه بومگردی کسبوکار خانوادگی
هستند ،با همبستگی هم ،این زخمها را ترمیم میکردند و مانع
فرو ریختن میشدند تا اینکه به گرانیهای بنزین و اتفاقات آبان
و بعد از آن سقوط هواپیما و حاال کرونا رسیدیم.

وی ادام��ه داد :همه این مصائب باعث ش��ده ش��کاف عظیمی بر
بدنه این نهال عرصه گردش��گری ایجاد شود و بهشکلی باورهایی
که نس��بت به آینده این حوزه گردشگری بهوجود آمده بود دچار
تزلزل شود.
اش��اره این فعال عرصه بومگردی به باور جامعه محلی اس��ت که
به س��ختی با بومگردی همراه ش��ده بود و حاال معلوم نیس��ت با
بحرانیهایی که یک س��ال اس��ت دس��ت از س��ر گردش��گری
برنم��یدارد و کرونایی که آخرین فاجعه بوده آیا میتواند دوباره
اعتماد کند و در خانواده کوچک بومگردی دست در دست هم به
راهشان ادامه بدهند؟!
س��لیمانی به ایرنا گف��ت :نبض جامعه بومگ��ردی روی جامعه
فرهنگی و اجتماعی است .در خاورمیانه و جهان سوم بیشترین
آس��یبها و بحرانها متوجه کسبوکارهایی است که بنیانهای

فرهنگ��ی و اجتماعی دارن��د؛ مثل اقامتگاهه��ای بومگردی که
آسیبپذیرتر ،چالشپذیرتر و ناپایدارترند.
جامعه بومگردی در منگنه اقتصادی
از نگاه این فعال گردش��گری اقامتگاهها تنها بخش��ی از جامعه
بومگردی هس��تند و بنیان و ریشه اقامتگاههای بومگردی موفق
وقتی اس��ت که ب��ه جامعه بومگردی از هم��ه جوانب فرهنگی،
اجتماعی و بهخصوص اقتصادی فکر شود و برایش برنامه داشته
باشند .سلیمانی با اشاره به کسبوکارهای جامعه محلی ازجمله
صنایعدستی ،هنرهای س��نتی و صنایع سبز و کشاورزی گفت:
بعض��ی از اقامتگاهها بهصورت جدی اف��رادی از جوامع محلی را
برای تولید فرش ،گلیم ،زیلو و هزاران صنایعدس��تی خرد دیگر
استخدام کرده بودند و جامعه محلی مشغول شده بودند ،اما حاال
کارها نصفه مانده و شاید به لحاظ روحی و نگاه کارآفرینانه ،آنقدر
افراد عش��ق به این کار دارند که ب��ه امید پایان بحرانها و عرضه
دوباره محصوالت ادام��ه میدهند ،اما بههرحال در یک منگنه و
بنبست اقتصادی هستند.
او یکی از افرادی است که در گیرودار بحرانهای بومگردی و حاال
ماجرای کرونا دست و پنجه نرم میکند و بر آنچه بر همکارانش و
جامعه محلی در عرصه بومگردی میگذرد شاهد است؛ شرایطی
که هم کارفرم��ا و هم کارگران در عرص��ه بومگردی در انقباض
ش��دید مالی هستند .با تمام این تفاسیر اما این فعال گردشگری
معتقد اس��ت هن��وز جامعه بومگردی روحی��هاش را نباخته و به
انگیزهها و نشاط این جامعه باور عمیق دارد.
نگرانی سلیمانی از باوری است که بهسختی در این سالها از سوی
جامعه محلی با آنها و همکارانش همس��و ش��ده و حاال شاید در
حال تضعیف باشد .وی دراینباره یادآور شد :خیلی زمان میبرد
تا یک جامعه بومی و محلی ماجرای تأثیر گردش��گری مثبت و
پایدار در منطقه خودش را باور کند .حاال موضوع این است که با
مشکالت پیشآمده ریشه این باورها تضعیف میشود.
به اعتق��اد س��لیمانی ،جامع��ه اقامتگاههای بومگ��ردی حاال با
بحرانهای پیشآمده با ویروس کرونا بیشتر از پیش با چالشها
روبهرو هستند؛ گرچه همیشه بر زمین زلزلهخیز و بحرانی نفس
میکشند .وی افزود :چالشهای زیادی وجود داشت تا در جامعه
محلی این باورها را تقویت کنند ،اما هر بحرانی یک ضربه به این
باور است؛ باور جامعه محلی برای کارآفرینان و سرمایهگذاران و
مدیرانی که دغدغهمندند مثل ماهی لغزندهای است که هر لحظه
با هر تکانی سر میخورد.
ای��ن کارآفرین عرصه بومگ��ردی نقبی به گذش��ته تاریخ ایران
میزند ،مصیبتهایی که در تاریخ ایران وجود داشته و روستاییها
و عش��ایری که خودش��ان را محکم از این گرداب باال کشیدهاند.
افرادی که هیچوقت طمع نداش��ته و با روحیه قانعگرایی بیشتر
دوام آوردهاند.
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گردشگری

براینجاتگردشگری
بعد از بحران کرونا چه باید کرد؟

رئیس س��ازمان جهاد دانش��گاهی اس��تان یزد و یکی از بنیانگذاران
دکترای رشته گردش��گری در این استان ،پرداخت یارانههای کمکی،
حمایت و تخصیص تسهیالت ارزانقیمت را از راهکارهای نجاتبخش
صنعت گردش��گری در این برهه زمانی که در مواجهه با ویروس کرونا
دچار خساراتی جدی شده است ،اعالم کرد.
بهگزارش «س��بزینه» بهنقل از ایس��نا ،مهدی باصولی با اشاره به تأثیر
اپیدمی کرونا بر صنعت گردشگری ،اظهار کرد :متأسفانه درحالحاضر
کرونا عم ً
ال صنعت گردش��گری را نابود کرده است و هر چند که برخی
از فعاالن این صنعت بهصورت غیررسمی و غیرقانونی در حال پذیرش
مس��افرند ،اما صنعت رسمی گردشگری تعطیل یا دچار آسیبی جدی
شده است و اگر راهکار و تدابیری برای آن در نظر گرفته نشود ،میتواند
در کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت تأثیرگذار باشد.
وی با بیان اینکه اپیدمی کرونا در نوع خود بینظیر اس��ت ،گفت :هر
چند صنعت گردش��گری رخدادهایی مشابه این ویروس مانند بیماری
س��ارس و بحرانهای مالی جنوبش��رق آس��یا را تجربه کرده و بازار و
جوام��ع محلی را تح��ت تأثیر قرار داده ،اما تف��اوت تأثیر کروناویروس
نهتنها در یک مقصد و بازار خاص بلکه فراگیری آن در بسیاری از نقاط
دنیا بوده است.
این فعال گردش��گری ب��ا بیان اینک��ه کرونا در بح��ث ورود و خروج
گردشگران بهصورت ویژه کشور چین را بهعنوان یکی از عرضهکنندگان
عمده گردشگر به دنیا درگیر کرده است ،گفت :این موضوع ،لزوم نگاه
و توجه ویژهتر به این صنعت را میطلبد.
وی با بیان اینکه گردشگری در کشور ما با وجود فرهنگ غنی میزبانی
و مهماننوازی هنوز صنعتی جانیفتاده اس��ت ،گفت :گردش��گری در
کشور ما با وجود پیشینهای درازمدت در معنای امروزی و نوین بعد از
جنگ جهانی دوم و اوایل دهه  ۶۰شکل گرفته ،اما در این بازه زمانی نیز
بهشکل حرفهای نبوده است و مدلهای توسعهای کاملی در این صنعت
وجود ندارد و درواقع گردش��گری در ایران بیشتر بهواسطه افراد و نه
بهواسطه نظامها توسعهیافته پیش میرود.
باصول��ی از جای خالی میزان ریس��کپذیری در ارزیابیهای اقتصادی
مربوط به صنعت گردش��گری یاد کرد و با بیان این که همین مس��أله
منج��ر به ضعف در توس��عه صنعت گردش��گری فعلی اس��ت ،گفت:
متأسفانه ضرر و آس��یب کنونی صنعت کشور بهخصوص گردشگری،
ناش��ی از شکل نگرفتن مدیریت ریس��کپذیری آن است ،بهنحوی که
امروز ش��اهد تأثیرپذیری مشاغل فردی مانند راهنمایان تور ،مشاغل و
کسبوکارهای کوچک مانند بومگردیها و کسبوکارهای بزرگ مانند
هتلهای بزرگ هستیم.
باصولی پرداخت یارانههایی کمکی و حمایتی و تخصیص تس��هیالت
ارزانقیم��ت را از راهکارهای نجاتبخش صنعت گردش��گری کش��ور
دانس��ت و گفت :ضروری اس��ت تا سازمانها دس��ت به دست هم داده
و س��ازکاری را برای پویایی دوباره این صنعت بیندیشند؛ چراکه نباید
نگاه به این صنعت تکبعدی باشد ،بلکه باید با در نظر گرفتن بستههای
حمایتی مختلف ،این صنعت را یاری داد.
وی ب��ه تأثی��ر نگاه حمایتی ویژه س��ازمانهای مختل��ف مانند تأمین
اجتماع��ی ،وزارت کار و صنایع بزرگتر در نجات صنعت گردش��گری
اش��اره کرد و گفت :وزارت میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
نیز بهعنوان بزرگترین و مهمترین پش��توانه میتواند با در نظر گرفتن
تسهیالت بانکها ،هر چه س��ریعتر از آسیب بیشتر و جدیتر به این
صنعت جلوگی��ری کند ،از طرفی ایجاد ات��اق فکرهایی پس از بحران
ویروس کرونا با هدف بررس��ی و تحلیل و ارائ��ه راهکارهایی بهمنظور
ت دورههای پسابحران نیز ضروری است.
جبران خسار 
این مسئول در ادامه رونق گردشگری داخلی را یکی از راهکارهای حفظ
صنعت گردش��گری دانس��ت و گفت :اقداماتی مانند اعطای مرخصی
تش��ویقی ،پرداخت تسهیالت و کارت بنزین س��فر ،عوامل موثری در
رونق گردشگری داخلی هستند ،البته به شرط آن که زیرساختها مهیا
و توزیع سفر نیز در این برهه فراهم شود.
وی از تعامالت و تبادالت گردش��گر در مقاصد مختلف گردشگری نیز
بهعنوان راهکاری دیگر یاد کرد و گفت :در س��الهای آینده میتوانیم
تعامل با مقاصد مختلف گردشگری را داشته باشیم و دولت در این راستا
با حمایت از مقاصد ارس��الکننده گردش��گر به کشور میتواند صنعت
گردشگری را رونق ببخش��د؛ چراکه اقتصاد گردشگری مستقیمترین
اقتصاد بهشمار میرود.
باصولی یکی از علل خس��ارتها و ضررهای فعلی صنعت گردش��گری
را نبود س��اختارهای قوی حمایتی خواند و گفت :کم رنگ بودن بیمه
گردش��گری برخالف بیمه سفر و نبود پوش��شهای حمایتی از دالیل
سست بودن این صنعت در مقابل بحرانهایی مانند کروناست.

پیشخوان

تصویبمنطقه«کانیبردبانه»
بهعنواندومیناثرطبیعیملیکردستان

مدیرکل حفاظت محیطزیست کردستان از تصویب منطقه کانی برد
بانه با  68هکتار در محلی مشهور به نجه در حوزه روستای کانی برد و
در شمالغربی شهرستان بانه بهعنوان دومین اثر طبیعی ملی استان
کردستان خبر داد.
بهگ��زارش «س��بزینه» بهنقل از فارس ،فریبا رضایی اظهار داش��ت:
منطقه کانی برد بانه بهدلیل زیستگاه سمندر خالزرد کردستانی در
لیست آثار طبیعی ملی ،ثبت شده است.
وی افزود :این منطقه دارای چهار اصله درخت آزاد کهنس��ال است و
در مسیر آبراههای  Vشکل با شیب بسیار تند و در عرصهای پوشیده
از درختان بلوط قرار گرفته.
مدیرکل حفاظت محیطزیس��ت استان کردستان ادامه داد :براساس
میانگین کش��وری 10 ،درصد از مساحت هر استان بهعنوان مناطق
چهارگانه تحت مدیریت ثبت ش��ده اس��ت و اس��تان کردستان قب ً
ال
دارای چه��ار منطق��ه حفاظتش��ده و یک پناه��گاه حیاتوحش با
وس��عت  6/59درصد از مس��احت کل اس��تان بود و اکنون با تصویب
این منطقه و دو منطقه دیگر ش��امل منطقه حفاظتشده چلچهمه و
سارال با مساحت حدود  90هزار هکتار و اثر طبیعی ملی غار کنهشهم
ش��هم مریوان با مساحت  9هکتار ،در جلس��ه شورای عالی حفاظت
محیطزیست کشور ،سطح مناطق چهارگانه تحت مدیریت این اداره
کل در اس��تان ،به  9/9درصد مساحت کل استان رسید .وی تصریح
کرد :درحالحاضر اس��تان کردستان دارای پنج منطقه حفاظتشده
شامل منطقه حفاظتشده بدر و پریشان قروه ،منطقه حفاظتشده
بیجار (قدیمیترین منطقه حفاظتشده استان) ،منطقه حفاظتشده
عبدالرزاق سقز ،منطقه حفاظتشده شاهو و کوساالن سروآباد ،منطقه
حفاظتشده چلچهمه و ساالل (سارال) ،پناهگاه حیاتوحش زریوار،
تاالب بینالمللی دریاچه زریوار مریوان و دو منطقه شکار ممنوع زرینه
اوباتو و دشت بیلو در نزدیکی تاالب زریوار (زریبار) است.
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