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دود موازیکاریها در مدیریت بحرانهای زیستمحیطی به چشم مردم میرود

ب اوجودسوختگاز

معضل شبکههای موازی

گزارش

در ســطح کشــور در
عرصههــای حفاظــت
و مدیریــت آب ،خــاک
و هــوا ،هــم در حــوزه
محمدطالب حیدری ســختافزار و هــم
کارشناس هواشناسی
در حــوزه نرمافــزار
موازیکاری وســیعی وجــود دارد؛ مثالً وجود چند
شــبکه ایســتگاههای هواشناســی و یا وجود شبکه
آلودگی ســنجی هــوا در چند ســازمان و یا احداث
پژوهشــگاهها وپژوهشــکدههایی در زمینــه آب،
آبوهوا و محیطزیست به موازات دانشگاهها .این
توسعهها گاهی بهصورت خارج از برنامه و مثالً در
سفر مقامی به استان بهعنوان پیشنهاد ارائه شده
و بــدون توجه بــه نیاز واقعــی با صــرف اعتبارات
کالن احداث شده؛ اگرچه برخی از این تصمیمها
مبتنــی بر نظرات کارشناســی بــوده مانند احداث
مرکز باروری ابر در یزد.
بهرغم توســعه تولیــد در زمینههای صنعتی،
در کشــور مــا هنوز اقتصــاد مبتنی بــر قابلیتهای
زیســتبومی بخــش عمــده درآمــد ،معیشــت و
تولید موردنیاز مصرف را تشــکیل میدهد و از هر
نظــر ضرورت حفــظ ایــن قابلیتها امری اســت
که بر کســی پوشیده نیســت .باید توجه داشت که
کمربنــد عرضهــای جنــب حــاره که کشــور ما در
آن قــرار گرفته ب ه دلیــل ســازوکار کالن دینامیکی
جــو زمیــن ،شــرایط خشــکی هــوا را غالــب کــرده
اســت و مــا بــه ناچار بایــد ایــن واقعیــت را در هر
گام برنامهریــزی و آیندهنگری توســعه اقتصادی
مدنظــر قــرار دهیم تــا ظرفیتهــای ایجاد شــده
بهرهبــرداری با توان زادآوری طبیعت در تناســب
باشــند .این امر نیز با توجه به دانــش روز نیازمند
پایــش مــداوم مؤلفههــای گوناگــون زیســتبوم
منطقــه و نیزضــرورت رعایــت یکپارچگــی ایــن
زیســتبوم اســت .از یــاد نبریــم همیــن ســازوکار
کالن اتمســفر زمیــن اســت کــه گســتره وســیعی
از کشــور مــا را بــه بیابــان و کویــر لمیــزرع تبدیــل
نمــوده اســت ،بنابرایــن واقعیــت آن اســت که با
این ســازوکار کالن ،نه میشــود و نه باید ســر ستیز
داشــت ،بلکه باید با شناخت نوســانات آن روش
حفاظــت و بهرهبــرداری را به روز نمــود .یعنی در
شــرایط خشکســالی از بهرهبرداری چشمپوشــی
کنیم و صرفاً وظیفه حفاظت از سامانههای مورد
تهاجــم خشکســالی را در دســتور کار قــرار دهیم.

نیروگاه نکا همچنان مازوت میسوزاند

متأســفانه دیده میشــود در شــرایط خشکســالی
تــوان بهرهبــرداری خــود را به کمــک فناوریهای
جدید و البته با یارانه انرژی دولت حفظ میکنیم
که آســیبهای برگشــتناپذیری به ســامانههای
زیستبومی کشور وارد میشود.

ëëلــزوم نظــارت بر اجــرای وظایــف مرتبط بــا آب،
خاک و هوا
جهت برونرفت از این بیبرنامگیها ضرورت
دارد کلیــه دســتگاههای اجرایــی مرتبــط بــا آب،
هــوا ،خاک ،حیاتوحــش و نظام بهرهبــرداری از
طبیعت نهایتاً توســط سامانهای با هم هماهنگ
شــده و نظام حفاظت از ســامانه کالن زیستبوم
در یک سطح عالی نظارت شود .نابسامانی فعلی
سبب شــده مرزهای فعالیت ســامانههای اداری
مســئول ،مشــخص نشــده و موازیکاری وسیعی
در کار بــه وجود بیاید که عالو ه بر هدر رفتن منابع
اعتبــاری ،تبعات ناشــی از ناهماهنگی فیمابین و
معلق شدن مدیریت بحرانهای زیستمحیطی
از اولین نتایج آن به حســاب میآید .دو نوع خطا
در انجام وظایف دستگاهها دیده میشود .خطای
عــدم انجــام کامــل وظایف ذاتــی و خطــای ورود
بــه اجرای وظایــف دیگران که در اینجــا تیتروار به
برخی از این موازیکاریها اشاره میشود.
 وجود شبکه مفصل ایستگاههای هواشناسیبهطــور همزمــان و گاهــی در کنــار هــم در وزارت
نیــرو (تحتعنــوان تبخیرســنجی) و در ســازمان
هواشناسی کشور
 وجــود شــبکه مــوازی آلودگیســنجی هوا درسازمان محیطزیست ایران و سازمان هواشناسی
و نیز برخی از شهرداریهای کشور
 وجــود پژوهشــگاهها و پژوهشــکدههایی دروزارتخانههــا و ســازمانهای دولتــی بــه مــوازات
دانشگاههای کشور
ایجاد شبکهای در سازمان هواشناسی به نام
تهــک به مــوازات نهاد ترویج وزارت کشــاورزی
برای ورود به توصیههای کشاورزی
مــی تــوان همچنــان این لیســت را ادامــه داد.
ناگفته پیدا اســت که تمام این موارد موازیکاری،
در حال حاضر نهادینه شــده و دولت ناچار اســت
بــرای ادامــه کار آنهــا اعتبارات کالنــی اختصاص
دهــد و البتــه توجیــه ضــرورت ایــن کار را هــم از
ذینفعــان این مــوازیکاری طلبکنــد که طبیعتاً

میتواننــد دهها جلــد گــزارش در توجیه ضرورت
آن ارائــه نمایند .انــدازه و حیطه فعالیت هر نهاد
دولتــی طبــق قانون مشــخص اســت و البته خود
قانون هم در مواردی ب ه دلیل ابهام و مورد تفسیر
قرار گرفتــن ،امکان ایــن موازیکاریهــا را فراهم
یآورد.
م 
هــر چند منطق حکــم میکند حتــی اگر قانون
ابهــام داشــته باشــد بــا وجــود ســازمان حرفــهای
هواشناســی در کشور ،نیازهای اطالعاتی مربوط به
آبوهوا توسط این ســازمان برآورده و تأمین شود
و اینکه وزارت نیرو یک شــبکه وســیعتر از سازمان
هواشناســی را به مــوازات آن گســترش داده ،قابل
توجیه نیست .همین نظر را درباره آلودگیسنجی
هــوا بایــد گفــت کــه در بعضی از شــهرهای کشــور
اصوالً دســتگاهی برای سنجش آالیندههای جوی
وجــود نــدارد ،در صورتی که در شــهرهایی در کنار
هم چند دســتگاه نصب شــده و اغلــب هم دارای
ارتبــاط و هماهنگــی با هم نیســتند .بهطــور مثال
در اســتان کردســتان در شــهر بانــه ،هــم ســازمان
هواشناســی و هم ســازمان محیطزیســت دستگاه
آلودگیســنجی هــوا نصب کردهاند اما شــهر مهم
مریوان فاقد دستگاه اندازهگیری آلودگی هوا است.
در این راستا باید مشاوری که طرف ثالث باشد
و با هیچکدام از این دستگاهها ارتباط نداشته باشد

از طرف نهاد عالیتر دولت مأمور انجام مطالعه
حــدود واقعــاً الزم این شــبکههای موازی شــود تا
انــدازه الزم و مطلوب آنها تعیین شــود .چرا باید
ثالث باشــد چــون در هر کدام از این دســتگاههای
اجرایی ظرفیتهایی به مرور زمان ایجاد شده که
امــروز خارج از نیاز واقعی کشــور بوده اما تعطیل
شــدن ایــن فعالیتهای موازی بــا منافع جمعی
در این نهادهــا در تقابل بوده ،لذا قطعاً مقاومت
کرده و مانند ســه دهه گذشــته دولت ناچار اســت
وجــود غیر الزم آنها را تحمل کــرده و از اعتباراتی
که باید صرف بهســازی امور الزم شوند برای آنها
خرج نماید.
همچنیــن ایجــاد یــک ناظــر فراگیــر کشــوری
بــرای هماهنگــی اقدامــات زیســتمحیطی و
بحرانهــای مربوطــه الزم اســت .بهطــور مثــال
بحــران طوفانهــای جدیــد گردوخــاک معلــوم
نیســت توســط چه نهــادی پیگیری میشــود؟ در
ســازمان حفاظت محیطزیست مســئول دارد ،در
مدیریت بحران کشــور هم به همچنین و در زمان
اوج بحران ،وزارت کشــور و نهادهای استانداریها
و ســازمان هواشناســی کشور هم مورد ســؤال قرار
میگیرنــد .در ســازمان محیطزیســت ایــران از
طریــق شــبکه مهــم  DOEشــاخصهای آلودگی
در ســطح کشــور اعالم میشــود( ،البته اخیراً این

شبکه خاموش شده است) در سازمان هواشناسی
تــوان پیشبینی ظهور و خاتمــه گردوخاک وجود
دارد ،وزارت بهداشــت،درمان و آموزش پزشــکی
وظایفــی مربــوط بــه ســامت مــردم در شــرایط
بحــران را برعهــده دارد و مدیریــت بحران کشــور
هــم به مــوازات ایــن دســتگاهها وظایفــی دارند و
در بخشــی که مشــکل ،ریشــه خارجــی دارد تمام
این دســتگاهها الزم اســت بــا وزارت امــور خارجه
هماهنگ شــوند اما در شــرایط بروز این بحرانها
دیده میشود هرکدام از این بخشها اطالعرسانی
خــود را دارند کــه گاهی حتی با هم همخوانی هم
نــدارد .یعنــی مــا بــا مــوازیکاری واقعــی در اجرا
و نیــز در عرصــه نظــری و فهم موضــوع و هم در
عرصههای حــل بحران مواجه هســتیم که نهایتاً
دود ایــن ناهماهنگیها به چشــم مــردم میرود.
البته دولت هم با وجــود ایجاد امکانات ،ب ه دلیل
این موازیکاریها از طرف مردم مورد انتقاد قرار
میگیرد .باید به این ناهماهنگیها پایان داد و این
دو خطای مشاهده شده ،یعنی عدم انجام کامل
وظایــف ذاتــی خــود و دخالــت در انجــام وظایف
دیگران را در دستگاههای اجرایی زیستمحیطی
کشــور حل نمود ،چراکه الزمه غلبه بر بحرانهای
زیســتمحیطی ایجــاد مدیریتــی هماهنــگ و
مصمم است.

با وجود معرفی شهر ورزنه اصفهان بهعنوان شهر تاالبی جهانی

حقابه به تاالب «گاوخونی» نرسید
زهره توکلی
خبرنگار

تسنیم

از معدود شهرهایی است که به همان شکل 2هزار
ســال قبل حفظ شده اســت .گویش محلی ،آداب
و ســنن و نیز پوشش محلی آنها جالب است .این
شــهر توانســته ســالها در خط مقــدم حفاظت از
تاالب گاوخونــی دوام بیــاورد و در این راه ،بهترین
حافظان از تاالب ،مردم بومی این شهر بودهاند که
ازاینعرصهطبیعیمحافظتکردهاند.عظیمپور
اظهار داشــت :تــاالب گاوخونی در گذشــته پرآب،
وسیع و پهناور بوده و حتی ماهیگیری و قایق سواری
نیز در آن انجام میشــد از این رو ارتباطی که شهر
ورزنــه با تــاالب گاوخونی داشــته به گونهای اســت
کــه حتی اســم خیابانهــای این شــهر را نیز تحت
تأثیر قــرار داده به طوری کــه خیابانها بهنامهای
«ســاحل»« ،تاالب» و ...نامگذاری شــده است.وی
با اشــاره به اهمیت حفاظت از شــهر تاالبی ورزنه،
گفت :مهمترین کاری کــه میتوان برای حفاظت
از این شــهر تاالبــی انجام داد این اســت که حقابه
محیطزیســت تــاالب گاوخونی رعایت شــود .آب
زاینــدهرود بایــد بــه تــاالب گاوخونــی وصل شــود
چون هم اکنون بیش از 20ســال است که به شکل
غیرمستقیم و اندک اندک آب به تاالب گاوخونی

میرســد و حجم زیــادی از این آب نیــز «زهآب» و
پسابهای کشاورزی و ســطحی است که به تاالب
میرســد .همچنین باید ســعی کنیم بافت سنتی
مرکز شــهر ورزنه مخدوش نشود و به همان شکل
بماند چون این ویژگی ،یکی از مشخصاتی بوده که
کمک کرده تا ورزنه واجد شرایط شهر تاالبی شود.
عظیمپــور ،ارائــه آموزشهــای عمومــی را در
حفاظت از این شهر تاالبی بسیار تأثیرگذار دانست
و گفت :ممکن است در زمینه ارزشمندی حفاظت
از المانهای تاریخــی ،هویت فرهنگی و حفاظت
از تــاالب گاوخونی ،گسســتگی میان نســل قدیم و
نســلهای جدید ایجاد شود بنابراین آموزشهای
عمومــی میتوانــد از ایــن گسســتگیها و شــکاف
بین نســلها جلوگیری کند؛ همچنــان که آموزش
طی این ســالها ،توانســته تنور حفاظــت از تاالب
گاوخونی را داغ نگه دارد.این فعال محیطزیســت
تصریــح کــرد :اگر امــروز به تــاالب گاوخونــی نگاه
کنیــم متوجه میشــویم که حجم آب آن نســبت
بــه  50ســال قبــل ،پســرفت زیــادی داشــته و این
پسرفت و کمآبی ممکن است باعث بیانگیزگی و
بیعالقگی جامعه محلی شود.

کاوش تاریخ در پشت سد چم شیر به ساسانیان رسید

میراث آریا

کاوشهای باســتان شناســی در حوضه ســد چشــم شــیر به کشــف آثاری از دوره
ساســانی تا اســامی منجر شــد .به گفته ســعید امیرحاجلو سرپرســت کاوشها
در ایــن کاوش ســه دوره معماری ،قطعاتی از ســفال ،شیشــه ،مهرههای ســنگی،
نـــــما
هاون ســنگی و صدف تراشخورده در کاوش نجاتبخشــی محوطه  ۱۰۶حوضه
ســد چمشیر گچســاران شناسایی شــد .او گفت«:هیأتی متشــکل از  ۴متخصص
باستانشناسی به مدت  ۳۴روز بدون وقفه به مطالعات باستانشناسی در این محوطه پرداختند و
با ایجاد  ۵کارگاه کاوش ۱۶۲ ،مترمربع از این محوطه خواناسازی شد».
امیرحاجلو گفت« :با توجه به وجود دو اســتودان در صخرههای مشــرف بــه این محوطه تاریخی،
گونههای ســفال شــاخص و شــیوه معماری برخی از دیوارها ،به نظر میرســد اســتقرار و ســکونت
جوامع انسانی در این محوطه دستکم از دوره ساسانیان آغاز شده است».
همچنین او گفت« :چشــمانداز و توانمندیهای طبیعی منطقه و نزدیکی به رودخانه زهره ســبب
شــده اســتقرار و ســکونت در این محوطه در یک بازه زمانــی تقریباً هزارســاله ،تا ســدههای میانی
اسالمی تداوم یابد».

خبر در خبر

شــهر ورزنــه اســتان اصفهــان از شــهرهایی اســت
کــه هماننــد بندرخمیــر جــزو شــهرهای انتخابی
کنوانســیون رامسر برای انتخاب شــهر تاالبی بوده
است .این شهر با داشتن بیش از 2هزار سال سابقه
تاریخــی و پایداری فرهنگ ،آداب و رســوم ســنتی
و از جمله زبان و پوشــش مــردم منطقه و نیز قرار
داشــتن در مجاورت تــاالب بینالمللی گاوخونی،
توانسته شرایط الزم را برای قرار گرفتن در فهرست
شهرهای تاالبی جهان کسب کند و به تازگی نیز به
طور رســمی برای یک دوره 3ســاله بهعنوان شهر
تاالبی معرفی شــود.دکتر حســین اکبری ،معاون
محیطزیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی حفاظت
محیطزیســت اســتان اصفهان درخصوص واجد
شرایط شدن شــهر ورزنه استان اصفهان بهعنوان
شــهر تاالبی کشــور از ســوی کنوانســیون رامســر به
«ایــران» گفــت :هــدف از اعطای اعتبارنامه شــهر
تاالبی به برخی شــهرها ،تشــویق جوامع محلی و
دولتمردان به تقویت ،توســعه و ارتباط ســازنده با
اکوسیســتمهای ارزشــمند تاالبی و اولویتبخشی
بــه حفــظ و حراســت از آنهــا در رونــد توســعه
تاالبهاست.
وی افــزود :ورزنــه ،شــهری تاریخــی اســت کــه
بــه لحــاظ فرهنگــی ،اجتماعــی ،آداب و رســوم،
معیشــت ،گردشــگری و دیگر شــاخصها ارتباط
تنگاتنگی با تــاالب بینالمللی گاوخونی دارد .این
وابســتگی همیشــه وجود داشــته چــون حفظ این
تــاالب برای شــهر ورزنه ،اســتان اصفهان و کشــور
اهمیــت زیــادی دارد .تاالبهــا ،بویــژه تاالبهای

بینالمللــی ،عملکــرد فرامنطقــهای دارنــد
بنابراین مختــص به یک مکان نمیشــوند ،بلکه
زیســتبومهایی با عرصــه طبیعــی فوقالعاده و
اثرگذاریفرامنطقهایمحسوبمیشوند.
اکبــری ادامــه داد :تــاالب گاوخونــی اگــر مثــل
گذشتهوضعیتپرآبیراداشتهباشدعملکردهای
فوقالعــادهای خواهد داشــت .شــهر ورزنــه نیز به
لحاظ گردشگری ،معیشــت پایدار و شاخصهای
فرهنگــی از کارکرد این تاالب اســتفاده خواهد کرد
اما اگر خشــک شــود -که در حــال حاضر به علت
عدم تأمین حقابهها ،در آستانه خشکی قرار گرفته
است -دچار آسیب خواهیم شد.
وی بــا بیان اینکه وقتی شــهری بهعنوان شــهر
تاالبی انتخاب میشــود ،اعتبارش جهانی خواهد
شــد ،گفت :یکــی از فواید داشــتن اعتبــار جهانی،
کمک به توســعه گردشگری است چرا که معرفی
آن شــهر و تــاالب وجهــه جهانی خواهــد یافت .از
همین رو مراودات فرهنگی و فنی چنین شهرهایی
افزایــش مییابــد و در کل بــه نفــع توســعه پایدار
شهری و استان خواهد شد.
این مســئول افــزود :ثبت شــهر ی چــون ورزنه
بهعنوان شــهر تاالبی در کنوانســیون رامسر ،نوعی
تعهــدات را برای کشــور ،شــهر ،مدیران شــهری و
جوامع محلی ایجــاد خواهد کرد .این تعهدات به
حفظ و حراســت از تاالب مربوط میشــود که باید
بــا قوت ادامه و اشــاعه یابد چون کمــک بزرگی به
احیای تاالب گاوخونی خواهد کرد.
وی ،آموزشهــای عمومــی را کلیدیتریــن
نکته بــرای جوامع محلی و مســئوالن عنــوان کرد
و گفــت :هرچــه بــا آمــوزش ،بتوانیــم آگاهیهای

زیســتمحیطی را افزایــش دهیم در واقع اشــاعه
فرهنگ زیستمحیطی را بهدنبال خواهد داشت.
از ایــن طریق ،خدمــات ،فرصتهــا ،ظرفیتها و
ارزشهــای عرصههای طبیعی (کــه تاالبها هم
جزو اکوسیستمهای منحصر به فرد هستند) تبیین
میشــود .البته به طور همزمــان ،تهدیدها و نقاط
ضعــف در زمینه حفظ و حراســت از تاالبها باید
اطالعرسانی شده تا این امر موجب ایجاد دغدغه
عمومی نسبت به حفظ تاالب شود.
اکبــری تصریــح کــرد :بــرای حفــظ ایــن شــهر
تاالبی ،تأمیــن حقابههای زیســتمحیطی تاالب
در درجه نخســت ،اهمیــت دارد چــون این تاالب
به علت عدم دریافت حقابهها ،به سمت خشکی
کامــل رفتــه اســت و ایــن امــر یکــی از اولویتها و
اساســیترین اقداماتــی اســت کــه بــرای حفــظ و
حراست از تاالب به شمار میآید.خوشه عظیمپور،
فعــال محیطزیســت نیــز در ایــن خصــوص بــه
«ایران» گفت :ویژگیهای شهر ورزنه نظیر داشتن
بیش از 2هزار ســال سابقه تاریخی ،قرار داشتن در
مجاورت تــاالب گاوخونــی ،پایبند بودن بــه آداب
و رســوم و ســنتها ،حفظ گویش و پوشش سنتی،
داشتن تصفیهخانه فاضالب ،المانهای طبیعی،
تاریخــی و شــهری نظیــر وجــود پرنــدگان مهاجر
ماننــد فالمینگــو ،نزدیکی به «رامســر ســایت» که
تــاالب گاوخونــی ،عنوان رامســر ســایتی را بیش از
 50ســال دارد و ...موجــب شــد که این شــهر واجد
شــرایط شهر تاالبی شــود.وی با بیان اینکه شرایط
شهر تاالبی طی سالها و بتدریج ایجاد شده است،
ادامه داد :ورزنه ،شــهری تاریخی اســت و جدای از
اینکه بهعنوان یک شهر تاالبی انتخاب شود ،یکی

زیســت بــوم -مدیــرکل محیطزیســت مازنــدران بــا اشــاره بــه تــداوم
مازوتســوزی در نیــروگاه شــهید ســلیمی نکا ،خواســتار حــذف تدریجی و
در نهایــت کامــل ایــن ســوخت در این نیروگاه شــد .این در حالی اســت که
مهمترین ســؤال مــردم مازندران از مســئوالن منطقه این اســت که چرا با
وجود گرم شدن هوا و ورود به تابستانی گرم و سوزان ،باز هم مازوتسوزی
ادامه دارد؟
روز گذشته «عطاءاهلل کاویان» مدیرکل محیطزیست استان مازندران ،در
توگو با ایلنا ،با اشاره به تداوم مازوتسوزی در نیروگاه نکای این استان
گف 
بــا وجــود گرم شــدن هوا اظهار کرد :مســئوالن ایــن نیروگاه باید پاســخگوی
ایــن موضوع باشــند که چرا از ســوخت گاز اســتفاده نمیکننــد ،در حالی که
این نیروگاه بر مبنای ســوخت گاز طراحی و ســاخته شده است .ما در فصل
زمستان و پیک مصرف گاز در ایران و منطقه نیستیم لذا این موضوع که این
نیروگاه از مازوت به جای گاز استفاده میکند جای سؤال دارد.
کاویــان ادامــه داد :درخواســت ما از مســئوالن نیروگاه نکا این اســت که
اســتفاده از سوخت مازوت را متوقف کند و طی یک برنام ه زمانبندی شده
به سوی حذف تدریجی و در نهایت کامل آن گام بردارد.
مدیرکل محیطزیست استان مازندران تأکید کرد :ما از مسئوالن نیروگاه
نکا درخواست داریم که برنامهای به ما ارائه دهند و در آن مسیر ،جایگزینی
گاز به جای مازوت را ارائه دهند.
وی ادامه داد :در طول این سالها
این پیگیریها را انجــام دادهایم اما
جوابــی نگرفتهایم .بــا این حال طی
جلســهای با مدیر جدید نیروگاه نکا
بار دیگــر این خواســتهها را در هفته
قبــل مطــرح کردیم و از ســوی دیگر
برنامــ ه و مهلت زمانــی برای حذف
مازوت از چرخه سوخت این نیروگاه
را به آنها دادهایم و امیدواریم ضمن
عمــل بــه ایــن موضــوع در جهــت
کنترل دودکشهای نیروگاه حرکت
کرده و اقداماتــی را در جهت حذف
آالیندگــی دودکشهــا نیــز انجــام
دهند.
کاویان بیان کرد :تا امروز هیچ گونه پاسخی از وزارت نیرو هم نگرفتهایم
با این حال مدیر جدید این نیروگاه ،نگاه محیطزیستی دارد و قول همکاری
بــه ما دادهانــد و امیدواریم که االن که زمان مناســبی برای جایگزین کردن
گاز به جای مازوت است این کار را انجام دهد .مردم هم در منطقه منتظر
این تغییرات تدریجی هستند.کاویان یادآور شد :اخیراً مسئوالن نیروگاه نکا
خوداظهاریهــای خود را انجام میدهند که قبــاً این کار بهصورت منظم
انجام نمیشــد ضمن اینکه ســازمان محیطزیســت نیــز بهصورت منظم
نمونهبرداریهایی را از آالیندهها و پسابها انجام میدهد.
مدیــرکل محیطزیســت مازنــدران یــادآور شــد :مــا آالیندههــا را مــورد
ســنجش قرار میدهیــم اما این آالیندهها در جو پراکنده هســتند و غلظت
آنها در هر نقطه تحت تأثیر شــرایط آب و هوایی مانند ســرعت باد ،جهت
بــاد و ...تغییر میکند لذا نمیتوانیم بهصورت قطعی بگوییم چند درصد
آلودگی هوای این منطقه ناشــی از مازوتســوزی در نکا است اما بهصورت
مشــخص میتوان گفت که شــعاعی از منطقه را تحت تأثیر قرار میدهد.
با این حال میتوان گفت در شــهرها و روستاهای اطراف بهصورت قطعی
آلودگی ناشی از سوخت وجود ندارد.
انتقاد مدیرکل محیطزیست مازندران از مازوتسوزی در نیروگاه شهید
سلیمی نکا در حالی مطرح میشود که «حر منصوری» دیدهبان میانکاله
و فعال محیطزیســت به «ایران» میگوید :با مازوتسوزی در نیروگاه ،هوا
بشدت آلوده شده و آسیب زیادی به سالمتی و بخصوص چشم مردم وارد
میشود .از طرفی خاکستر مازوت ،کیسههای اسانس پوست مرکبات نظیر
پرتقــال و نارنگی را از بین برده و لکههــای قهوهای روی آنها ایجاد میکند.
همیــن امــر نیــز باعث کاهــش کیفیت و قیمــت محصول مرکبات شــده و
ضررهای اقتصادی زیادی را بر مردم تحمیل میکند.
در همین حال «جمال ابوطالبی» ،مدیر تشکل زیستمحیطی دهستان
میانکالــه نیــز بــه «ایــران» میگوید :با تشــدید مازوتســوزی در نکا ،شــاهد
افزایش آمار ابتال به سرطان و بیماریهای چشمی در میان اهالی روستاهای
همجوار این نیروگاه هستیم .در هنگام تردد با موتورسیکلت در منطقه ،این
ذرات وارد چشــم شده و عالوهبر ســوزش ،لکههای قهوهای نیز ایجاد کرده و
کار بسیاری از شهروندان را به درمانگاهها و بیمارستانها میکشاند.
«علیرضا توکلی» یکی از شــهروندان روســتای نوذرآباد نیــز به «ایران»
میگوید 10 :ســال پیش ســوزش شــدید چشــم پیدا کرده و با تشدید آن به
پزشــک مراجعه کردم .به مرور زمان ،لکههایی قهوهای در چشــمم ایجاد
شــده و سوزش بیشتر شد .پزشــک گفت از اثرات مازوتسوزی در منطقه،
این مشکل میان اهالی منطقه شیوع پیدا کرده است.
اگرچه مطالبه حذف سوخت مازوت در نیروگاه نکا که هم اکنون بیش از
 4درصد برق کشور را تأمین میکند ،بیش از یک دهه است از سوی فعاالن
محیطزیســت و رســانهها دنبال میشــود ،اما تاکنون تمامــی وعدهها برای
حل این معضل ،در حد شــعار باقی مانده و هیچ اقدام عملی برای نجات
مردم و محیطزیســت منطقه انجام نشده است .باید منتظر ماند و دید آیا
مســئوالن در ســازمان محیطزیســت کشــور و دیگر متولیان امر برای بهبود
شرایط و ممنوعیت مازوتسوزی ،اقدامی عاجل انجام خواهند داد یا خیر؟
میــراث آریا -عــزتاهلل ضرغامی ،وزیــر میراثفرهنگی ،گردشــگری و
صنایعدســتی کشــورمان بــا بیان اینکه جبــران عقبماندگــی تاریخی
گردشــگری در کشــورهای اســامی با همکاری همهجانبه رســانهای و
همافزایی امکانپذیر اســت ،گفت« :نرمافزار گردشگری ،میتواند راه
را برای تعامل بیشــتر ملتها هموار ســازد و صلــح و ثبات و امنیت را
برای منطقه و جهان به ارمغان آورد».
ایلنــا -میثم لبــاف خانیکی ،سرپرســت کاوش پنجمیــن فصل کاوش
باستانشناســی در محوطــه تاریخــی بــازه هــور بــا اشــاره بــه کشــف
نقاشیهای دیواری و کتیبه پهلوی -ساسانی در آتشکده معظم گفت:
احتماالً سومین آتشکده معظم عصر باستان را کشف کردیم.
میــراث آریــا -آرامــگاه ابــن یمیــن در جلســه شــورای ملــی ثبــت آثار
فرهنگیتاریخــی کــه در ادار ه کل ثبــت و حریــم آثــار و حفــظ و احیای
میراث معنوی و طبیعی برگزار شد ،به ثبت ملی رسید.
ایرنا -محمدرضا بهرامن ،رئیس خانه معدن ایران گفت :گردشــگری
معدنی بهعنوان راهی جدید برای کســب درآمد و معرفی جاذبههای
خود بهمنظور جذب توریست
و ســرمایهگذار اســت .امــروز
مبحــث ژئوتوریســم معدنی
در سیاســتهای کالن بخش
معــدن دیــده شــده اســت و
ظرفیتهــای باالی اشــتغال
و خلــق ســرمایه در آن وجود
دارد.

