
با نزدیک شــدن به نیمــه دوم ســال، آلودگی هوای 
کالن شــهرها و ابرشــهرها دوباره در حال شــاخ و شانه 
کشــیدن است. دور نیســت روزهایی که به دلیل آلودگی 
هوای تهران، ورود افراد مســن و کسانی که ناراحتی قلبی 
دارند به داخل شــهر ممنوع شــود و کالس های ورزش و 
مراســم صبح گاهی و زنگ تفریح در داخل کالس برگزار 
شود. به گفته کارشناسان، منابع آلوده کننده شهر تهران را 
می توان به دو منبع طبیعی و انســانی تقســیم کرد. اولین 
قدم در راســتای مدیریت آلودگی هوای شهر تهران تعیین 
نوع منابع آلوده کننده اعم از منابع متحرک و ثابت اســت. 
سپس در گام بعد باید ســهم هر کدام از منابع به تفکیک 
مشخص شوند. منابع ســاکن شامل تمام ساختمان ها اعم 
از مســکونی یا تجاری، نیروگاه ها، پایانه های مسافربری، 
جایگاه های بنزین و صنایع نظیر پاالیشگاه می شوند. منابع 
متحرک نیز شــامل تمامی وســایل نقلیه متحرک اعم از 
خودروهای سواری شخصی، اتوبوس، تاکسی، مینی بوس 
و یا ماشین های سنگین نظیر کامیون ها می شوند. در حال 
حاضر، عالوه بر تردد بیش از هفت  میلیون موتور ســیکلت 
و خودرو در داخل شهر، وجود و تردد کامیون های فرسوده 
برای حمل مصالح ساخت و ســاز در شب ها، عامل دیگری 
است بر آلودگی هوای تهران. عواملی که در مجموع دست 
به دســت هم داده اند تا چتر خاکســتری همچنان بر شهر 

سایه اندازد و نتوان آسمان شهر را آبی دید.
شب های تهران آلوده تر از روزها

آلودگــی شــب های تهران مســأله جدیدی نیســت. 
مســئله ای که به عدم کنترل و مدیریت بی رویه ســاخت 
 و  سازها از ســوی شهرداری ها گره خورده است. همچنین 
در این میان حضور و تردد کامیون ها موضوعی اســت که 
فعاالن محیط زیســت را به خود مشــغول کرده است. به 
عقیده کارشناسان ساخت  و  ســازهای بی  رویه در شهرها و 
مــوارد  مرتبط بــا آن به  عنوان یکی از مســائل مهم در 
بروز آلودگی هوای کالنشهرها موثر است. به گفته فعاالن 
زیســت محیطی »مســئله مهم آلودگی ناشی از تخریب 
و ســاخت است اما در شــهرهای بزرگ به آن توجه نمی  
شود؛ زیرا بســیاری از منابع آالیندگی در زمان تخریب و 
بخشی نیز در زمان ســاخت یک ساختمان ایجاد می شود 
و حتی کامیون  های فرســوده  ای که وظیفه خروج و حمل 
نخاله های ساختمانی را برعهده دارند نیز بر میزان آلودگی  

هوا می افزایند.« 
چند روز پیش، درســت در روزهای پایانی نیم سال اول 
و نزدیک شدن شروع مجدد آلودگی هوای تهران، عیسی 
کالنتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست 

خبری به مناســبت روز جهانــی حفاظت از الیه اوزون در 
جمع خبرنــگاران گفت: ۵۱ درصد آلودگی شــهر تهران 
ناشــی از تردد ۲۰ تا ۲۵ هزار کامیون است که شبانه وارد 

تهران می شوند.
عیسی کالنتری اظهار کرد: تجربه طرح ملی حفاظت از 
الیه اوزون نشان می دهد که می  توان با یک کار هماهنگ 

مشکالت محیط زیستی را حل و فصل کرد.
وی ســهم نیروگاه شــهید رجائی در آلودگی زمستانی 
تهران ۲۰ درصد عنوان کرد و ادامه داد: در فصول ســرد 
سال که ســوخت این کارخانه از گاز به مازوت تغییر پیدا 
می  کند، سهمی ۲۰ درصدی در آلودگی را بوجود می  آورد؛ 
ما باید منابع و منشــأ آلودگی  ها و دیگر مشــکالت زیست 

محیطی را شناسایی و برای رفع آن ها تالش کنیم.
وی افزود: وقتی تخریب الیه اوزون از ســوی مردم و 
مسئوالن درک می شــود و وقتی اجماع ملی و بین  المللی 
در این زمینه ایجاد می  شــود می بینیم که بعد از ۳۰ سال 
الیه اوزون ترمیم می شــود. این سبک و مدل در حفاظت 
از الیــه اوزون را باید در محیط زیســت کشــورمان الگو 

قرار دهیم.
رییس ســازمان حفاظــت محیط زیســت تاکید کرد: 
خوشــبختانه دولت جمهوری اســالمی ایران همیشه به 
تعهدات بین  المللــی خود پایبند بوده اســت. پایبندی به 
پروتکل مونترال در زمینه حفاظت از الیه اوزون نمونه بارز 
این خصیصه اســت همچنین جمهوری اسالمی ایران به 
ســایر تعهدات در قالب برجام یا صلح ایران و عراق پایبند 
بــوده و هرگز تعهدات بین المللی خود را زیر پا نگذاشــته 

است.
کالنتری در ادامه اظهار کرد: امیدواریم یک تعهد ملی 
نیز برای حل مشــکالت محیط زیســت در داخل کشور 
داشــته باشــیم و بتوانیم مشــکالت عمده محیط زیست 
کشور در حوزه پسماند، تخریب خاک، هدر رفت منابع آبی 

و از بین رفتن حیات وحش را حل کنیم.

وی بــا تاکید بر اینکه الزم اســت مــردم در جریان 
مشکالت محیط زیســت کشور قرار گیرند، گفت: سازمان 
حفاظت محیط زیســت باید بتواند مشکالت محیط زیست 
کشــور را عمومی کنــد چون بدون توجــه و مطالبه گری 
مردم نمی  توانیم مشــکالت را حل و فصل کنیم. قطعا با 
چند محیط بان یا حضور چند کارشــناس محیط زیست در 
اجالس های خارجی نمی توانیم بر مشکالت فائق بیاییم.

کالنتری با بیان اینکــه موفقیت در طرح ملی حفاظت 
از الیــه اوزون باید الگوی حل مشــکالت داخلی محیط 
زیســت کشور باشــد، گفت: باید بتوانیم مشکالت محیط 
زیســت را عمومی کنیــم چون بدون مــردم نمی  توانیم 
مشــکالت را حل و فصل کنیم برای همین قصد داریم با 
توسعه آموزش و فرهنگ  سازی محیط زیست، ۸۰ میلیون 

محیط بان داشته باشیم.
رییس ســازمان حفاظــت محیط زیســت در ادامه با 
اشــاره به اینکه ســازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ 
تشــکیالتی دچار تحوالتی خواهد شد، گفت: در تغییرات 
جدید ســازمان کاوه مدنی در مدیریت اجتماعی، فناوری و 

آموزش محیط زیست فعالیت خواهد کرد.
کالنتری با تاکید بر اینکه نباید اصل محیط زیســت را 
با مسائل فرعی اشتباه بگیریم، گفت:  برخی مسائل محیط 
زیستی ممکن اســت برای گروه خاصی در کشور جذابیت 
داشــته باشد اما واقعیت این است که مشکالت عمده مثل 
آلودگی هوا در کالن شــهرها و پسماندها در نقاط مختلف 
کشــور به ویژه در استان های شمالی، محیط زیست کشور 

را به خطر انداخته است.
رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت تاکید کرد: در 
ســازمان حفاظت محیط زیســت نباید اصل را فدای فرع 
کرد. متاسفانه شــاهد آن هســتیم که در مسائل اساسی 
محیط زیســت کارشناس کافی در سازمان حفاظت محیط 
زیســت نداریم. این بدین معناســت که منابع محدود این 

سازمان را به خوبی تخصیص نداده ایم.
کالنتری در ادامه اظهار کرد: امیدواریم پروژه حفاظت 
از الیــه اوزون را به عنوان یک الگــو مدنظر قرار دهیم 
زیرا وقتی تولیدکنندگان و انتشــاردهندگان مواد مخرب با 
خطرات این مواد آشنا می شوند خود آن ها برای جلوگیری 

از انتشار مواد مخرب پیش قدم می  شوند.
وی با اشــاره به اینکه ســازمان حفاظت محیط زیست 
باید بتواند در برابر برخی درخواســت  ها و پروژه ها راهکار 
ارائه دهد،  گفت: این ســازمان نبایــد در مقابل طرح ها و 
پروژه  هــای مختلف »نــه« بگوید چــون در این صورت 
کســی حرف ســازمان را گوش نمی  دهــد و بخش  های 
مختلف ســازمان را دور می  زنند بنابراین سازمان حفاظت 
محیط زیســت باید بتواند در مقابل ملت و نسل های آینده 
پاسخگو باشــد. اگر در مواردی سیاست ها و درخواست  ها 
 ضدتوســعه  ای و ضدمحیط زیستی بود آن ها را باید اصالح 

کنیم.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست در پایان اظهار 
کرد: مقام معظم رهبری نیز به حفظ محیط زیســت پایبند 
هســتند و بســیار تاکید دارند ولی در عین حال ایشــان 
معتقدنــد باید برای درخواســت هایی که مشــکل محیط 
زیســتی دارند جایگزین داشته باشــیم امیدواریم بتوانیم 
ســازمان حفاظت محیط زیست را به یک سازمان مردمی 

تبدیل کنیم تا مردم به حرف ما گوش دهند.
درخواست تسهیالت بین المللی برای  نوسازی 

۱۷ هزار کامیون
 در همین راســتا، وزیــر راه و شهرســازی از اعطای 
تســهیالت ۷۰ میلیون یورویی پاریس به تهران، در زمینه 

نوسازی ناوگان خبر داد.
عباس آخوندی بــا بیان اینکه در در آســتانه تفاهمی 
مشــخص با دولت فرانســه بر ســر تأمین مالی پروژه  ها 
هســتیم، گفت: خوشــبختانه جلســات ایران و فرانسه به 
گفت وگوهای مداوم تبدیل شده است و تعداد قراردادهای 
دو کشــور درحال گسترش است و اکنون فقط بحث عمده 
تأمین مالی پروژه ها اســت. آخونــدی در این باره توضیح 
داد: خوشبختانه طی مذاکراتی که با دولت فرانسه صورت 
گرفت، در مــورد تأمین مالی پروژه هــا در قالب وام های 
خزانه داری فرانسه به نتیجه رسیده ایم و پاریس دراین باره 

طرح روشنی را به ما ارائه خواهد داد.
اعطای اعتبار ۷0 میلیون یورویی فرانســه به 

ایران
وی از پیشــنهاد اعطــای اعتبار ۷۰ میلیــون یورویی 
فرانسه به ایران خبر داد و گفت: اکنون نامه  امضا شده این 
وام از ســوی وزیر اقتصاد فرانسه خانم بورن، توسط آقای 
ژان باتیســت لوموئن دبیر دولت فرانســه در امور اتحادیه 
اروپا و امور خارجه این کشور به ایران آورده شده است که 
به عنوان آغاز یک دوره جدیدی از جهت اعطای اعتبارات 

مالی بین فرانسه و ایران خواهد بود.
آخوندی ابــراز امیدواری کرد که مذاکرات در ســطح 
دو دولت و سیستم  بانکی دو کشــور به راه کارهای خیلی 
روشــنی دســت یابد و ادامه داد: قاعدتًا انتظار ما و شــما 
این اســت که کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا بتوانند از 
شرکت های اروپایی برای فعال شدن در بازار ایران حمایت 
کننــد. وی هم چنین به موضوع نوســازی ناوگان جاده ای 
ایران اشــاره کرد و بــا بیان اینکه این مهــم نیز با بحث 
کنفرانس پاریس کاماًل هم راســتا اســت، گفت: مشخصًا 
به دنبال نوســازی 6۵ هزار کامیون ایرانی هســتیم، عمر 
این کامیون ها باالی ۲۵ ســال اســت و دو برابر معمول، 
گازوئیل مصرف می کنند و ایجاد آلودگی بسیار گسترده ای 
دارند. برای ۱۷ هــزار کامیون قرارداد نوســازی داریم و 
 عالقه مندیم از سیستم های بین المللی برای این مهم کمک 

بگیریم.
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سالمت

مدیرعامل انجمن پرنده شناسی طرالن با اشاره به اینکه در حال حاضر کمتر از ۵۰ فرد گونه پرنده ای میش مرغ در کشور باقی مانده است، گفت: حفاظت از این پرنده کار دشواری نیست و با سخت گیرانه تر کردن قوانین می توانیم 
جلوی انقراض این گونه را در کشور بگیریم.

علیرضا هاشمی با بیان اینکه میش مرغ سنگین وزن ترین پرنده قادر به پرواز کشور است، اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای دیگر با روش تکثیر در اسارت تعداد این گونه را افزایش داده و جلوی انقراض آن را گرفته اند ولی 
متاسفانه در کشور ما میش مرغ وضعیت مناسبی ندارد و تنها تعداد اندکی از آن در زیست گاه بوکان وجود دارد. علت اصلی کاهش جمعیت میش مرغ در کشور ما تعارض داشتن فعالیت های انسانی و کشاورزی با زیست گاه این 
پرونده و  شکار غیرمجاز آن است.  سازمان حفاظت محیط زیست نیز برنامه  عمل ملی برای حفاظت از این گونه تهیه کرده است ولی متاسفانه این پرنده در حال حاضر وضعیت خوبی در کشور ما ندارد. از آنجایی که زیست گاه های 

میش مرغ در کشور ما مزارع هستند گاهی اوقات موقع برداشت محصول جوجه این پرندگان در دستگاه درو محصوالت کشاورزی می ماند و از بین می روند.

سنگین وزن ترین 
پرنده پروازگر کشور 

در معرض خطر

کامیون ها علت ۵۱ درصد آلودگی هوای تهران
پرخاش گری، بیش فعالی و گاهی گوشه گیری برخی از پیامدهای زندگی شهرنشینی است که 
در کودکان بروز می کند؛ از این رو برای کاهش این اثرات و آشــتی با محیط زیست، مدارس 

طبیعت ایجاد شده که در ایران نیز از سه سال پیش، فعال است.
انســان همواره با طبیعت عجین بوده اســت؛ پیش از ورود به دنیای به اصطالح متمدن و 
صنعتی در بیشه زارها و جنگل ها روزگار می گذراند اما با ورود غول های صنعتی و توسعه زندگی 
شهرنشینی سرنوشت جور دیگری رقم خورد و تمام زندگی به یک چهاردیواری ختم شد. در 
کشور ما نیز زمانی بیشترین تراکم جمعیت در روستاها بود و کودکان روزهای خوش کودکی را 
در کوچه ها، باغ ها و حیاط های دل باز می گذراندند که در این روند راه های تعامل، انجام کارهای 
گروهی، همدلی و دوستی را می آموختند اما امروزه با توسعه شهرنشینی تمام دنیای کودکان به 

دیوارهای خانه های اغلب چند ده متری ختم شده است.
از سوی دیگر، با کوچک شدن خانواده ها، فرزندان دیگر هم بازی ندارند و تعامل و کارگروهی 
را نمی آموزند، ادامه این روند موجب ایجاد اختالل در رفتار کودکان از جمله مشکالت روانی، 

ناتوانایی در انجام کارهای گروهی و یا تعامل با هم ساالن و گوشه گیری می شود.
تداوم این روند، زنگ خطر توســعه و تاثیر منفی آن بر دنیای کودکان را در جهان به صدا 
در آورد که در نتیجه، برای نخســتین بار ۱۵ سال قبل سوئد اقدام به ایجاد مدارسی با عنوان 
مدارس طبیعت کرد و این رویکرد اکنون در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله نروژ، فنالند، 
دانمارک، ســویس و همچنین آمریکا و کشورهای آســیای جنوب شرقی همچون مالزی و 

سنگاپور نیز اتخاذ شده است.
در ایران نیز سه سال پیش اولین مدرسه طبیعت با عنوان کاوی کنج در مشهد راه اندازی شد.

مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست روز سه شنبه در گفت و 
گو با خبرنگار علمی ایرنا درباره تاثیر مدارس طبیعت در تربیت و روحیه کودکان، گفت: اولین 
مدرسه طبیعت سه سال پیش با همت سازمان حفاظت محیط زیست در کشور راه اندازی شد و 

اکنون ۵4 مدرسه طبیعت در ۱9 استان کشور فعال است.
محمد درویش با اشاره به این که ایجاد این مدارس در ایران از سوی عبدالحسین وهاب زاده 
بوده است، افزود: این مدارس در استان های تهران، اصفهان، فارس، خراسان شمالی، خراسان 
جنوبی، همدان، کردستان، کرمانشــاه، آذربایجان شرقی، مازندران، گیالن، گلستان، قزوین، 
هرمزگان، یزد و بوشهر راه اندازی شده و تالش می کنیم تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه، 

تعداد مدارس طبیعت را به ۵۰۰ مدرسه افزایش دهیم.
مدارس جوار

درویش با بیان اینکه طرحی با عنوان مدارس جوار نیز در دست داریم، گفت: اینها در واقع 
همان مدارس طبیعتی هستند که در جوار مناطق حفاظت شده و پارک های ملی با هدف ارتقای 
دانش های محیط زیســتی، فهم اکولوژیک و کاهش تعارض جوامع محلی به ارزشمندترین 

مناطق زیستی کشور ایجاد می شوند.
مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: اکنون مدرسه 
طبیعت در تنگراه استان گلستان در جوار پارک ملی گلستان شکل گرفته و جزو مدارس جوار 

است که در این راستا چند طرح دیگر را نیز در دست بررسی داریم.
65 درخواست جدید برای ایجاد مدارس طبیعت

وی در خصوص اســتقبال از مدارس طبیعت، گفت: اکنون 6۵ درخواست جدید برای ایجاد 
مدارس طبیعت در کشــور به سازمان محیط زیست رسیده اســت که در حال بررسی آن ها 

هستیم.
درویش به نقش آموزش برای تســهیل گران مدارس طبیعت اشــاره کرد و افزود: برگزاری 
یک دوره آموزشی سه روزه مقدماتی و همچنین یک دوره چهارروزه پیشرفته جزو برنامه های 
آموزشــی در نظر گرفته شــده است که تسهیل گران باید در ســال اول فعالیت خود آن ها را 

بگذرانند.
بازار اشتغال برای یک و نیم میلیون نفر

وی ادامه داد: در مدارس طبیعت برای هر پنج دانش آموز یک تسهیل گر در نظر گرفته شده 
و با توجه به این که کودکان بین سه تا ۱۲ سال در این مدارس پذیرفته می شوند؛ اکنون هشت 
میلیون و 6۰۰ هزار نفر از ایرانیان در این رده ســنی قرار دارند بنابراین این مدارس می توانند 
دورنمای یک بازار اشــتغال تا حد یک و نیم میلیون شغل باشند که می تواند به اهداف دولت 
در زمینه اشتغال بسیار کمک کند. باید توجه داشته باشیم شغلی که از طریق مدارس طبیعت 
ایجاد می شود، نه نیاز به حفر چاه دارد و نه آلودگی هوا ایجاد می کند، در واقع خروجی آن نیز 
پرورش ایرانیانی است که در پیشگاه آن ها نه هیچ گیاهی علف هرز و نه جانداری زیانکار است .

کاهش 40 درصدی بیش فعالی با مدارس طبیعت
درویش همچنین درباره سایر تاثیرات تحصیل در مدارس طبیعت گفت: مطالعه گسترده ای 
در کشورهای اســکاندیناوی و چند ایالت امریکا روی ۵۰۰ هزار دانش آموز مدارس طبیعت 
انجام و در یکی از ژورنال های روان شناســی آن ها چاپ شده است که نشان می دهد مدارس 
طبیعت نه فقط تا ۲۵ درصد ضریب یادگیری را افزایش داده بلکه تا 4۰ درصد بیش فعالی کم 
شــده و از این طریق حتی بلوغ اجتماعی در میان بیمارانی که دچار اوتیسم هستند، به شدت 

ارتقا یافته است.
وی افزود: در ایران نیز مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری پژوهش مشابهی 
را در دستور کار دارد که اگر انجام شود، می توانیم عدد و رقم های مربوط به ایران را نیز اعالم 
کنیم. مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه با 
انجام کارهای گروهی در مدارس طبیعت، خالقیت و اعتماد به نفس در این کودکان افزایش 
یافته است، گفت: حضور در مدارس طبیعت این مجال را به کودکان می دهد تا خاطراتی شیرین 

از لمس طبیعت به دست آورند و عاشق سرزمینشان شوند.
وی تاکید کرد: باور ما این است مردمی که عاشق سرزمینشان باشند، هرگز شیشه خودروی 
خود را با هدف انداختن زباله به بیرون پایین نمی کشند، در کنار الشه خون آلود یک حیوان 
به دوربین لبخند نمی زنند، عکس نمی گیرند و خود را با افتخار شــکارچی اعالم نمی کنند، 
هرگز در برابر رخدادهایی مانند آتش ســوزی جنگل ها و مراتع بی تفاوت نمی مانند و اقدام به 
حفر چاه های غیرمجاز نمی کنند، همچنین در برابر پاسداران و سلحشورانی مانند محیط بان ها 
و جنگل بان ها به عنوان یک متعارض ظاهر نمی شــوند، می توانیم با تربیت نسلی که بالقوه 
می توانند نه فقط یک محیط بان بلکه یک ایرانیان باشند، فاجعه بیش از ۱۳۰ شهید محیط بان 

و جنگل بان را مهار کنیم .
وی دربــاره تفاوت رفتاری کودکانی که مدارس طبیعت را درک کرده اند، با ســایر کودکان 
گفت: رمز موفقیت مدارس طبیعت که بدون هیچ پشــتوانه حمایت دولتی در حال گسترش 
است، همین تغییر محسوس رفتاری است که اولیا در بچه های خود مشاهده و زبان به زبان این 
مدارس را تبلیغ می کنند. درویش افزود: با یکی از خانواده ها در بیرجند که برای رساندن فرزند 
خود به مدرسه طبیعت مسافت ۱۰۵ کیلومتری از قائن را طی می کند، صحبت کردم؛ گفتند که 
فرزند آن ها بسیار گوشه گیر بود، هر غذایی را نمی خورد، نمی توانست با دیگران تعامل برقرار 
کند و اعتماد به نفس نداشت، در بازی ها زود گریه می کرد اما اکنون اعتمادبه نفس خوبی پیدا 
کرده، هر غذایی را می خورد، مشکالتش را خود حل می کند، کارهای گروهی انجام می دهد 
بنابراین اگر الزم بود تا ۳۰۰ کیلومتر هم مســافت را طی می کردیم تا فرزندمان را به مدرسه 
طبیعت برســانیم. در این مدارس ترس بچه ها از حیوانات به شــدت کاهش یافته و لحظات 
شــادی را می گذرانند که این باعث می شــود تا در تعامالت خانوادگی هم بتوانند نقش موثر 

تری داشته باشند.
اجرای طرح مدارس جم

به گفته درویش، ســازمان حفاظت محیط زیست بسته ای را به عنوان مدارس جامع محیط 
زیست )جم( تعریف کرده است که بر این اساس کودکان از مدارس طبیعت وارد مدارس جم 
می شوند و به این ترتیب روند آشنایی با محیط زیست همچنان ادامه می یابد. درویش افزود: 
کودکان سه تا ۱۲ ساله در مدارس طبیعت پذیرفته می شوند و برای ورود به دوره متوسطه اول 
و دوم تقریبا با همان شرایط مدارس طبیعت وارد مدارس جم می شوند بنابراین دایره مدارس 
طبیعت تا بعد از ۱۲ سالگی نیز ادامه دارد. مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت 
محیط زیست تاکید کرد: امیدواریم با تعامالتی که با وزارت آموزش و پرورش داریم در طول 

پنج ساله ششم توسعه شرایط ایجاد مدارس جم به خوبی فراهم شود.
وی اظهار کرد: فعال در مراحل اول کار هســتیم یعنی داریم بچه ها را از سه سالگی تربیت 
می کنیم تا ۱۲ سالگی وارد مرحله متوسطه اول و دوم و مدارس جم شوند؛ کسانی که دوره اول 
مدارس طبیعت را گذرانده اند اکنون 6 ساله شده اند و پیش بینی ما این است وقتی که ۱۲ ساله 

بشوند تا آن زمان بسترهای الزم برای مدارس جم را هم فراهم کرده باشیم.

مدرسه طبیعت؛ هر کودک یک ایران بان

شهال منصوریه 

مدیر کل حفاظت محیط زیســت اســتان تهران 
گفت: بزرگ ترین معضل اســتان تهران به طور عام 
معضل محیط زیســتی اســت. این استان ظرفیت 
زیســتی این مقــدار آالیندگــی را نــدارد و تمام 
تالش مــان را خواهیم کرد که بارگذاری های جدید 
که دارای آالیندگی زیادی هستند در استان تهران 

به حداقل برسد.
 کیومــرث کالنتــری بــا تاکید بــر اینکه پایش 
همه جانبه واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در 
اســتان تهران ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: تمام 
این واحدهــا را به فعالیت با بــار آالیندگی کمترو 
اســتفاده از فناوری های جدید و بهبود سیستم های 

زیست محیطی تشویق می کنیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان تهران 

افزود: از آنجایی که نظارت بر پسماندها و پساب ها 
برعهده محیط زیست است، اداره کل محیط زیست 
اســتان تهران نظارت دقیقی بــر مدیریت صحیح 
پسماندها و پســاب های واحدهای مختلف خواهد 
داشــت همچنین بــا وزارت نیرو بــرای مدیریت 
پساب ها و شــهرداری ها برای مدیریت پسماندهای 

شهری مذاکره و همکاری می کنیم.
کالنتری در ادامه با اشــاره بــه اینکه عرصه های 
طبیعی اســتان تهران ریه های تنفســی این استان 
هستند، تصریح کرد: تالش  می کنیم این عرصه های 
طبیعی را حفظ و احیا کنیم و در نهایت برنامه های 

مدیریتی این مناطق را ارتقا دهیم.
وی بــا بیــان اینکــه پارک های ملــی و مناطق 
حفاظت شــده ســرمایه های آینده محیط زیســت 

استان تهران است، گفت: هیچ دلیلی تخریب محیط 
زیســت در این استان را توجیه نمی کند. امیدواریم 
بتوانیم اقداماتی انجام دهیم که شرایط زیست مردم 

در استان تهران بهبود پیدا کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان تهران 
افزود: در شــش ماه دوم سال که آلودگی هوا جدی 
خواهد شــد نیاز به همکاری مردم و رسانه ها داریم. 
همه بخش های اثرگذار بر محیط زیست باید وظایف 

خود را به درستی انجام دهند. 
ما نیز چنانچه شاهد کوتاهی دستگاه های دیگر در 
زمینه رعایت قوانین زیســت محیطی باشیم با آن ها 

برخورد خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: آالینده های هوا جزو جدانشدنی 
کالن شــهرها هســتند و از بین نخواهند رفت باید 

بتوانیــم این آالینده هــا را در محدوده اســتاندارد 
کنترل کنیم.

کالنتری ضمن تاکید بر ضــرورت همکاری همه 
بخش ها و دســتگاه ها با اداره محیط زیست استان 
تهران، اظهار کرد: ســازمان حفاظت محیط زیست 
تنها می تواند نظارت و راه کار ارائه کند. دستگاه های 
دیگر هســتند که باید راه کارهای زیست محیطی را 
اجــرا کنند . مردم نیز نقــش مهمی در حفاظت از 

محیط زیست دارند.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان تهران در 
پایان گفت: امیدواریم بتوانیم شرایط زندگی مردم 
را در کالن شــهر تهران بهبود ببخشــیم و دغدغه 
 مشــکالت زیســت محیطی در این اســتان را کم 

کنیم.

مدیر پروژه حفاظت از یوز پلنگ آســیایی با اشاره به 
اینکه جمعیت یوز ایرانی زیر ۵۰ فرد برآورد می شــود، 
گفت: طی ســه ماه اخیر ۱۹ یوز پلنگ در میاندشت، 
جنوب شاهرود، توران، نایبندان و دره انجیر شناسایی 

شده است که از این تعداد سه قالده ماده بودند.
هومن جوکار در نشســت خبری با موضوع »تشدید 
اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت از 
یوز پلنگ ایرانی« اظهار کرد: چهار سال پیش موسسه 
IUCN هلنــد ۸۵ هزار یورو به انجمن حفاظت از یوز 
پلنگ به منظور خروج آغل دام از پارک ملی توران داد.

وی افــزود: ۱۲ آغل در محدوده پــارک ملی توران 
وجود دارد که هشــت  عدد آن ها فعال هستند و چهار 
آغل اجاره ای هســتند و باید ایــن ۱۲ آغل خریداری 

شود.
مدیر پــروژه حفاظــت از یوزپلنگ آســیایی گفت: 
کمپین »یوز تا ابد« برای خروج آغل از توران راه اندازی 
شده است. برآورد می شــود ۷۰۰ میلیون تومان برای 
خروج ۱۲ آغل از توران نیاز داشته باشیم. اگر کمپین 
موفق شد مبلغی بیش از این اعانه جمع آوری کند این 
مبالغ را برای حل مشکالت میان دشت هزینه می کنیم.

جــوکار اظهار کرد: در منطقه حفاظت شــده توران 
۱۶۸ آغل وجود دارد که ۱۲ آغل در پارک ملی توران 

باید از این منطقه خارج شــوند. وی با اشــاره به اینکه 
من در کمپین یوز تا ابد هیچ نقشی ندارم، تصریح کرد: 
برای ایــن کمپین تنها اولویت ها را مشــخص کردم و 
پیشنهادهایی ارائه دادم. قبل از تشکیل کمپین یوز تا ابد 
با انجمن یوز مذاکره ای در مورد کمک مالی بین المللی 
صورت گرفته انجام شد که انجمن یوز ما را خاطرجمع 
کرد که این پول موجود اســت و هر زمان نیاز باشد آن 
را هزینه می کند. جوکار در مورد علت به تاخیر افتادن 
ســاماندهی جاده عباس آباد اظهار کرد: همه کارهای 
مربوط بــه این جاده انجــام ،بودجه ها مصوب و حتی 
پیمانکار مشخص شده است بنابراین شرایط الزم برای 
اجرای طرح ها به طور کامل آماده اســت اما نمی دانیم 
 چرا مجری یعنــی وزارت راه از اجرای طرح ها اجتناب 
می کند. وی همچنین در مورد آخرین وضعیت دلبر و 
کوشکی یوزپلنگ های حفاظت شده در پارک پردیسان 
گفت: تالش بســیاری برای جفت گیری طبیعی دلبر و 
کوشــکی صورت گرفت. از سال گذشته مطمئن شدیم 
که جفت گیری طبیعی این دو یوز پلنگ ممکن نیست 
و باید به خاطر ســن و سال کوشکی کار دیگری انجام 
دهیم. مدیر پروژه حفاظت از یوز پلنگ آسیایی افزود: 
اجــازه ایــن کار را از معصومه ابتکار -رئیس ســابق 
ســازمان حفاظت محیط زیســت- دریافــت کردیم. 

پیگیری ها برای انجام جفت گیری مداخله گرایانه از دی 
ماه سال گذشته آغاز شده است و سعی داریم با کمک 

کارشناسان خارجی بهترین کار را انجام دهیم.
جوکار در مورد سرشماری جمعیت یوز پلنگ کشور 
اظهار کــرد: آماربرداری از یوز به طور روشــن محقق 
نشده اســت. پیش از این آماربرداری ها تنها بر اساس 
مشــاهدات صورت می گرفت ولی از طریق پروژه یوز، 
دوربین تله ای وارد ایران شــد. وی بــا تاکید بر اینکه 
دوربین تله ای نمی تواند بیان گر کل جمعیت گونه باشد 
گفت: به طــور کامل نمی توانیم به دوربین تله ای برای 
سرشماری اعتماد داشته باشیم و  با اتکا به دوربین ادعا 
کنیم آماربرداری دقیقی در مورد یوز انجام شده است.

مدیر پــروژه حفاظت از یوزپلنگ آســیایی در ادامه 
اظهــار کرد: عــالوه بر دوربیــن تله ای با اســتفاده از 
روش هــای دیگر تعــداد یوزپلنگ ها را طی ســه ماه 
گذشــته برآورد کرده ایم که طی سه ماه اخیر پنج فرد 
در میاندشــت، پنج فرد در جنوب شهر شاهرود، شش 
فــرد در توران، یک فــرد در نایبندان و دو فرد در دره 

انجیر شناسایی شده اند.
جوکار با اشــاره به اینکه در برخــی مناطق دوربین 
نداریــم و نمی توانیم آمار این مناطــق را اعالم کنیم، 
گفت: بــرآورد می کنیم که تعداد یوزهای کشــور زیر 

۵۰ فرد باشــد. وی با اشاره به جلسه برگزار شده برای 
حفظ یوزپلنگ با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیســت اظهار کرد: هفته گذشــته جلسه ای با حضور 
آقای کالنتری برای بررســی موضــوع حفظ یوزپلنگ 
برگزار شد. او موضوع یوزپلنگ را به طور جدی پیگیری 
می کند و اگر این جدیت ادامه داشــته باشــد به نتایج 
مثبتی می رســیم. مدیر پروژه حفاظــت از یوز پلنگ 
آســیایی در پایــان گفت: عوامل اصلــی تهدیدکننده 
 بقــای یوزپلنگ ورود دام به مناطــق و تلفات جاده ای 

است.

استان تهران ظرفیت زیستی این مقدار آالیندگی را ندارد

کمتر از ۵۰ یوزپلنگ در ایران وجود دارد


