
یکی از جاذبه های گردشــگری در سراسر دنیا را می توان 
به باغ های پرندگان نسبت داد. باغ هایی که طرفداران خاص 
خود را دارد و در مواقعی از سال رابطه آشتی مردم با طبیعت 
و جانداران هستند. باغ هایی که در بسیاری از کشورها ساخته 
شده و نماد زندگی جانوری و جانداری در منطقه ای محسوب 
می شوند. در بیشتر مواقع وقتی نامی از پرنده می آید بسیاری 
از مردم ذهنشان خطور می کند به اردک و مرغابی و قو. چیز 
بیشــتری جز این نام ها را نمی توانند به زبان بیاورند. این در 
حالیست که وقتی به باغ پرندگان مراجعه می کنند با پرندگان 
نادری آشنا می شوند که هرگز فکرش را نمی کردند. پرندگانی 
که در فضاهای کوچک و بزرگی که محل زندگیشــان شده 
است به راحتی جلوی دید مردم زندگی می کنند و بدون اینکه 
ترســی از شکار داشته باشــند با مهر و عطوفت آنان مواجه 
می شــوند و همزیستی مســالمت آمیزی در شهرها و باغ ها 

دارند.
یکی از باغ های معروف پرندگان در همین گوشــه از شهر 
خودمان قرار دارد. این باغ در شــمال  شــرق تهران در دل 
جنگل لویزان قرار دارد. باغ پرندگان تهران در ۲ فاز طراحی 
شــده است. فاز اول که به نام »دشــتچر« نام گذاری شده 
و در اردیبهشــت ســال 139۲ افتتاح و بهره برداری شــد، 
شامل پرنده  هایی اســت که در قفس نگهداری می شوند و 
یــا توان پرواز ندارند. فاز دوم که مســاحتی کمتر از فاز اول 
دارد در محدوده شــمالی اســت و »آبچر« نام دارد. این فاز 
شامل پرندگانی است که قابلیت پرواز دارند و احتمااًل مشابه 
آنچه در باغ پرندگان اصفهان وجود دارد توسط تور از خروج 
پرندگان از آن جلوگیری خواهد شــد. در قســمت ورودی 
محوطه باغ اولین چیزی که جلب توجه می  کند طوطی های 
سخنگو هستند که به شــما خوش آمد می  گویند. پرندگانی 
نظیر کبوتر، طوطی، کالغ، خروس، فنج . . .. در این محوطه 
قــرار گرفته اند. باغ پرندگان تهران محدوده بزرگی دارد و به 
دلیل طراحی مســیرهای پیچ در پیچ در آن مســیر طوالنی 
را شامل می  شــود. با توجه به اینکه ورودی باغ در باالترین 
قســمت آن قرار دارد و از باال تقریباً محوطه باغ قابل رویت 
است. در شمالی  ترین قسمت باغ پرندگان بزرگترین قفس آن 
جلب توجه می کند که گونه هایی از عقاب ها بر روی درختان 
تنومند اما بی شاخه در آن قرار داده شده اند. برخی گونه  های 
الشــخور هم در این قفس به چشم می  خورند، گونه  هایی از 
جغد و شاهین نیز در قفس های کوچکی در آن قرار گرفته اند. 

در قسمت میانی باغ پرندگانی نظیر قرقاول، طاووس، پلیکان، 
فالمینگو و . . . قرار گرفته اند. این محدوده توســط آبشارها 
و برگه  های بزرگی که از باالدســت باغ آب گیری می  شوند 
احاطه شــده اســت. دو طرف برکه  های آب توسط پل  های 
چوبی و زیبایی به هم وصل شــده است. در محدوده جنوبی 
باغ هم پرندگان نام آشــنایی هم چون اردک، قوی سیاه و 

سپید، غاز و . . . . به چشم می خورند.
بنگاه پرزرق و برق

باغ پرندگان در فاز نخست زمانی مورد استفاده قرار گرفت 
کــه هنوز به بهره برداری کامل نرســیده بود و این موضوع 
یکی از انتقادات جدی کمیته محیط زیســت شــورای شهر 
تهران بود. رئیس کمیته وقت محیط زیســت شورای شهر 
تهران در آن زمان با اشــاره به خریــد و فروش گونه های 
مختلــف پرندگان در این باغ گفته بــود که عالوه بر اینکه 
در این فضا همچنان گونه های مختلف پرنده خرید و فروش 
می شود، فضای باغ پرندگان مشکالت زیست محیطی دارد. 
به گفته محمد حقانی، باغ پرندگان کاربردهای مختلفی دارد 
اما آنچه که مهم اســت ایجاد و نگهــداری باغ پرندگان بر 
اســاس قوانین و ضوابط محیط زیســتی اســت. در حالی 
مسئوالن شورای شــهر تهران و محیط زیست انتقاداتی به 
عملکرد باغ پرندگان داشــتند، شــهرداری منطقه 4 مدعی 
بود که باغ پرنــدگان مجوزهای الزم را از محیط زیســت 
و دامپزشــکی دریافت کرده اســت. باغ پرندگان تهران، که 
می توانســت بستر همزیستی مسالمت آمیزی را میان حیات 
وحش و عالقمندانش ایجاد کند، بالی جان هر دو شــده و 
به نوعی به بنگاهی پر زرق و برق و در عین حال امن و دنج 
بــرای خرید و فروش یا به عبارتی واضح  تر قاچاق گونه های 
مختلف حیات وحش بدل شده، باالبان هایی که امروز ظاهر 

می شوند و هفته بعد اثری از آثارشان نیست. 
وضعیت باغ پرندگان پایتخت مناسب است

مدیرکل محیط زیســت اســتان تهران چنــدی پیش با 
بیان اینکه با پیگیری هایی که محیط زیســت استان تهران 
درخصوص وضع باغ پرندگان داشته در حال حاضر وضعیت 
باغ پرندگان پایتخت نسبت به گذشته بهتر است و مشکالت 
زیســت محیطی ندارد گفت: با توجه به پیگیری های خوبی 
که سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص باغ پرندگان 
پایتخت داشــته و طبق بازدیدهای میدانی که در چند وقت 
اخیر صورت گرفته نگرانی ما نسبت به گذشته در خصوص 
باغ پرندگان مرتفع شده چرا که در شش ماه گذشته اقدامات 

خوبی برای وضع بهبود باغ پرندگان صورت گرفته است.
ناصــر مهردادی ادامه داد: با توجــه به اهمیت پرندگان و 
شــرایط نگهداری آنان در 6 ماه گذشته کسی که پیمانکار 

این پروژه از طرف شهرداری انتخاب شده بود یک جابه جایی 
صورت گرفته و فرد خاطی از سمت خود برکنار شده است و 
در حــال حاضر وضعیت باغ پرندگان پایتخت به نوعی برای 

محیط زیست استان تهران راضی کننده است.
مدیرکل محیط زیست استان تهران گفت: در حال حاضر 
شرایط به گونه ای اســت که می توان امیدوار بود و به زودی 
تفاهم نامه ای بیــن ما و پیمانکار جدید باغ پرندگان مبنی بر 
اینکه اگر برخی گونه هایی که به هر دلیلی تخلف محسوب 
می شــود حق نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران 

باشد، منعقد می شود.
مهردادی با اشاره به تعداد گونه های زیستی در باغ پرندگان 
گفت: براساس اطالعاتی که به وجود آمده است بیش از 160 
گونــه تاثیرگذار در باغ پرندگان وجود دارد و مابقی پرندگانی 
کــه در باغ پرندگان نگهداری می شــوند از مناطق مختلف 
و حتی اســتان های دیگر به این منطقــه امده و از این پس 

براساس چک لیستی که ما تهیه کرده ایم این گونه ها را چک 
می کنیم و اگر نکته خاصی باشــد با پیمانکار پروژه برخورد 

خواهد شد.
نگرانی مسئوالن محیط زیست از افتتاح فاز دوم 

باغ پرندگان
رئیس اداره محیط زیست شهر تهران، محمدحسین بازگیر، 
با بیان اینکه متولی اصلی باغ پرندگان شــهرداری است، به 
ایسنا گفته اســت که فاز اول باغ پرندگان مشکالتی داشت 
که گزارش آن را به صورت مکتوب به شــهرداری منطقه 4 

فرستاده ایم و پیگیر هستیم که رفع شود.
وی افــزود: پرونده ای حقوقــی از پیمانکار فــاز اول باغ 
پرندگان و تخلفاتی که انجام شده است توسط مراجع قضایی 
درحال رســیدگی اســت بنابراین ابتدا باید این موضوع حل 
شود. گزارشــاتی از فاز اول باغ پرندگان مبنی بر تلف شدن 

تعدادی از پرندگان شــکاری داشــتیم. از این رو الزم است 
کــه وضعیت گونه های پرنده و ورود و خــروج آن ها به باغ 
پرندگان مشخص و اصالح تصفیه خانه فاضالب در این مرکز 
انجام شــود. بازگیر با بیان اینکه منتظر هستیم تا مشکالت 
فاز اول باغ پرندگان رفع شود، اظهار کرد: مجوزهایی را برای 
افتتاح فاز دوم از اداره محیط زیســت درخواست کرده اند که 
درصورت رفع مشــکالت فاز اول به درخواست آن ها پاسخ 
خواهیم داد. رئیس اداره محیط زیســت شهر تهران تصریح 
کرد: در شهر تهران حدود 1۲ مرکز نگهداری از حیات وحش 
داریم. برخی از این مراکز مشکالت زیست محیطی داشتند 
که اخطاریه های الزم برای آن ها صادر شــده است و بیشتر 
آن ها رفع مشکل کرده اند ولی مرکز نگهداری قوچ و میش 
چیتگر با وجود اخطاریه های صادر شــده هنوز مشــکل را 
برطرف نکرده است. چنانچه شهرداری اخطاریه  های زیست 
محیطی را جدی نگیرد به عنوان یک مرکز متخلف با مرکز 
نگهداری قوچ و میش چیتگر برخورد خواهیم کرد. همچنین 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به 
اینکــه با توجه به وضعیت فعلی فاز اول باغ پرندگان، افتتاح 
فاز دوم آن می  تواند معضل جدیدی در زمینه قاچاق پرندگان 
ایجاد کند، اظهار کرد: فاز دوم هنوز  مجوز سازمان حفاظت 
محیط زیست را ندارد و ما منتظر هستیم که سازمان وضعیت 
مجوز این مرکز را روشن کند. نقی میرزاکریمی با بیان اینکه 
فاز اول باغ پرندگان موافقت اولیه را دارد، تصریح کرد: منتظر 
هســتیم که ســازمان حفاظت محیط زیست اعالم کند که 
آیا ایــن مرکز مجوز اصلی را دارد یا خیر. مدیرعامل انجمن 
پرنده نگــری طرالن نیز درباره فاز دوم بــاغ پرندگان گفته 
بود: با توجه به تجربه مســئوالن امر درفاز اول، یقینا شاهد 
مالحظات زیســت محیطی دقیق  تری در فاز جدید خواهیم 
بود. هرچند فاز اول تغییری بنیادی و مثبت در محدوده خود 
ایجاد کرده است. علیرضا هاشمی با بیان این ادعا که برخی 
افراد و پیمانکاران انتخاب شده برای تامین پرندگان فاز اول 
پروژه بیشتر به قاچاق حیات وحش تمایل داشتند، اظهار کرد: 
این   کار نه تنها سبب حضور شمار بسیاری از پرندگان وحشی 
با منشــاء نامشخص در این مرکز شــد بلکه سبب ناراحتی 
تعداد زیادی از فعاالن محیط زیســت شد. سرانجام ذره  بین 
بخش نظارت بر شکار و صید سازمان مرکزی محیط زیست 
کشور و همت مســئوالن شهرداری سبب تغییراتی در روند 
نامناســب اجرای فاز اول باغ پرندگان و اصالح برخی امور 
شد. خوشبختانه اکنون وضعیت باغ پرندگان در فاز اول نسبتا 
مناسب است و یک رویکرد آموزشی - فرهنگی بر آن حاکم 
شــده اســت نه اینکه به آن به عنوان یک بنگاه داد و ستد 

پرنده نگاه شود.
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دیدگاه

هشتمین جلسه کمیته سیاست گذاری )کمیته راهبری( ستاد احیای دریاچه ارومیه در راستای به روزرسانی و تدقیق نقشه راه احیای دریاچه ارومیه برپا شد. 
عیسی کالنتری در این جلسه با اشاره عدم تخصیص کامل منابع مورد نیاز ستاد در سه سال و نیم اخیر از سوی دولت گفت: هنوز مشکالت مالی دولت به پایان نرسیده و در مقطع کنونی نیز با کمبود منابع روبه رو است؛ به همین 
دلیل توصیه من رفتن به دنبال منابع دیگری غیر از منابع دولتی است زیرا با منابع داخلی دریاچه ارومیه و محیط زیست کشور احیا نمی شود. اگر ستاد صرفا تمرکز و برنامه ریزی را روی منابع دولت کند، احیای دریاچه با تاخیر بیشتری 
مواجه می شود.  وی افزود: اگر ما صرفا صبر کنیم پول هنگفت برسد، بعد محیط زیست را نجات دهیم، محیط زیست از بین رفته است. االن باید سالی دو میلیارد دالر پول به محیط زیست تزریق شود تا بتواند جان بگیرد. باید به 

دنبال منابع مالی بین المللی برویم. چون هیچ چاره ای جز استقراض از منابع بین المللی نداریم. االن در دنیا 1۲ هزار دالر پول سرگردان وجود دارد که به دنبال محلی برای سرمایه گذاری هستند.

پیشنهاد رئیس جدید سازمان محیط زیست: 

پول های سرگردان در دنیا را 
جذب احیای دریاچه ارومیه کنیم

باغ پرندگان، مرکزی آموزشی برای آموزش و پرورش  

تصویــب الیحــه هوای پــاک و الیحه خاک، بازنگــری در برنامه هــای ارزیابی 
زیســت محیطی طرح های انتقال آب، حذف بنزین پتروشیمی، تصویب توافق نامه 
پاریس و شناسایی کانون های داخلی گرد و غبار از جمله مهم ترین اقدامات محیط 
زیســتی دولت یازدهم طی چهار سال گذشته است. »محیط زیست کشور شرایط 
بســیار شکننده ای دارد.« این جمله ای اســت که بسیاری از مدیران و کارشناسان 
محیط زیست بر آن تاکید و اصرار دارند. بر اساس گزارش عملکرد سازمان حفاظت 
محیط زیست در دولت یازدهم در شرایط کنونی، محیط زیست ایران با چالش  های 
حوزه آب، خاک و هوا مواجه است. در این شرایط این سازمان برای کاهش آلودگی 

آب، خاک و هوا دست به اقداماتی زد.
رتبه  ایران در مدیریت منابع آبی از بین ۱۳۳ کشور، ۱۳۲ است

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش سازمان محیط زیست در حوزه آب، افت شدید 
کمی و کیفی اندوخته های آبی کشور در دهه های اخیر به یکی از مهم ترین بحران ها 
و چالش های راهبردی دولت تبدیل شــده  است. رتبه  ایران در مدیریت منابع آبی 
از بین ۱۳۳ کشور، ۱۳۲ است. با چنین روندی ساالنه ۱۰دشت آبی کشور از ۶۰۰ 
دشــت موجود دچار بحران می شوند که این مســئله بر وضعیت روستاهای کشور 
تاثیرگذار است به گونه ای که بیش از نیمی از آبادبوم های روستایی کشور در طول 

سه دهه  گذشته عماًل از سکنه خالی و متروکه شده اند.
بازنگری در برنامه های ارزیابی زیست محیطی طرح های انتقال آب

ســازمان حفاظت محیط زیســت کشــور که با روی کار آمدن دولت یازدهم در 
ســال ۹۲، کار خود را با شــعار دولت محیط زیســتی آغاز کــرد در حوزه مقابله 
با آلودگی آب مجموعه اقداماتی داشــته که بازنگــری و اجرای برنامه های ارزیابی 
زیست محیطی طرح های انتقال آب و ســدهای بزرگ، ابالغ استاندارد و راهنمای 

تعیین شاخص کیفیت منابع آب از جمله آن ها است.
پاکسازی آلودگی های نفتی

تشــکیل کارگروه ساماندهی رودخانه ها در استان ها، تدوین راهنمای پیشگیری، 
ارزیابی و پاکســازی آلودگی های نفتی آب های زیرزمینی و اثرات زیســت محیطی 
طرح های عمرانی بر منابع آب زیرزمینی و تدوین برنامه مدیریت زیســت محیطی 
بنادر کشــور سایر اقدامات ســازمان حفاظت محیط زیست طی دولت یازدهم در 

حوزه مقابله با آلودگی آب است.
فرسایش ۵ میلیارد تن خاک در سال

خاک به عنوان یکی دیگر از چالش های محیط زیست کشور شناخته می شود که 
جابه جایی خاک و نرخ باالی فرسایش آبی و بادی – به میزان سه برابر متوسط آسیا 
- مهم ترین چالش این حوزه اســت. ۵ میلیارد تن خاک در سال فرسایش می یابد. 
این بدترین وضعیت فرسایش در جهان است؛ در حالی که شاخص جهانی فرسایش 
خاک ۵ تا ۶ تن در هکتار است این رقم در ایران در حدود ۱۷ تن در هکتار است.

۷ میلیون هکتار کانون بحران بیابانی در ایران
در فعالیت های کشاورزی نیز مصرف ساالنه ۱.۲ میلیون تن کود شیمیایی سالمت 
آب و خــاک و هــوا را تهدید می کند، در حالی که ظرفیت تحمل مراتع کشــور ۴۰ 
میلیون واحد دامی است. در حال حاضر شاهد چرای حدود ۱۲۰ میلیون واحد دامی 
در مراتع هســتیم. از ۳۲ میلیون هکتار عرصه های بیابانی کشور حدود ۷.۸ میلیون 

هکتار آن کانون بحران است.
تصویب الیحه خاک در دولت یازدهم

تهیــه و تدوین و تصویب الیحه خاک در دو بخش آلودگی و فرســایش خاک و 
تقدیم آن به مجلس شــورای اسالمی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست طی 
دولت یازدهم یکی از اقدامات این ســازمان برای مقابله با آلودگی  و تخریب خاک 
است که در راستای سیاست گذاری و قانون گذاری انجام شد. افزون بر این تصویب 
استاندارد و شــاخص کیفیت منابع آب و خاک در دولت، ایجاد کمیته ویژه سم و 
کود در ســازمان و  تهیه » گزارش ملی وضعیــت تولید، واردات، توزیع و مصارف 

سموم و کودهای شیمیایی« به منظور مقابله با آلودگی خاک پیگیری شد.
ایرانیان 4 برابر خارجی ها بنزین مصرف می کنند

آلودگی هوا یکی ازمهم ترین چالش های محیط زیست کشور است معموال مصرف 
ســوخت غیراستاندارد و وسایل نقلیه بی کیفیت به عنوان مهم ترین عوامل آلودگی 
مطرح می شود همچنین بر اساس برآوردها سازمان حفاظت محیط زیست، مصرف 
ســوخت در ایران چهار برابر میانگین مصرف سرانه در دنیا و حدود ۸۵۰ میلیون 
لیتر در روز اســت. تولید و انتشار کربن ناشی از مصرف سوخت های فسیلی ساالنه 

در حدود ۷۰۰ میلیون تن است.
آمار تکان دهنده مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا

خســارت اقتصادی آلودگی هوای ســاالنه ایران در حدود ۸ میلیارد دالر است و 
ســالیانه بیش از ۲۷۰۰ نفر تنها در تهران بر اثر استنشاق ذرات معلق کمتر از دو 
و نیم میکرون جان خود را از دســت می دهند. در ۲۳ استان کشور با پدیده گرد و 
غبار روبه رو هستیم و ساالنه در حدود ۱۲۰ رخداد گرد و غبار در ایران رخ می دهد. 

وجود آزبست  در کشور ۵۰ برابر حد مجاز است.
حذف بنزین پتروشیمی و تصویب الیحه هوای پاک  

در راســتای کاهش آلودگی هوا، بر اساس مصوبه هیأت دولت در اردیبهشت ماه 
سال ۹۳، ارتقای کیفیت سوخت با حذف توزیع بنزین پتروشیمی و جایگزینی آن 
با بنزین و گازوییل اســتاندارد یورو ۴، اجرای اســتاندارد یورو ۴ در خودروسازی 
کشور)پس از ۸ سال تاخیر( انجام شد همچنین در این دوره الیحه هوای پاک بعد 

از تدوین و تصویب در دولت، در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید.
توقف تولید موتورسیکلت های کاربراتوری

افــزون بر این احیــای کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا و برگزاری جلســات در 
سطوح وزرا، معاونین وزرا و کارشناسی، توقف تولید موتورسیکلت های کاربراتوری 
و اجرای استاندارد یورو ۳، تعیین استاندارد یورو ۵ برای خودروهای سبک وارداتی، 
جایگزینی ۴۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده، ایجاد سامانه یکپارچه معاینه فنی در 
بیش از ۸۰ درصد مراکز بــه منظور مقابله با آلودگی هوا طی دولت یازدهم انجام 

شد.
تصویب توافق نامه پاریس در دولت و مجلس

همچنین کاهش مصرف مازوت در نیروگاه های کشور و جایگزینی با گاز طبیعی، 
تصویب اهداف مشارکت ملی معین در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و گرمایش 
زمین )INDCs( کشــور در هیئت دولت و ارسال به دبیرخانه کنوانسیون تغییر 
آب و هوا، تصویب موافقت نامــه پاریس برای کاهش گازهای گلخانه ای و مقابله با 
گرمایش زمین در هیئت دولت و ارائه به مجلس شــورای اسالمی دیگر از اقدامات 

سازمان حفاظت محیط زیست در دولت یازدهم است.
شناسایی کانون های داخلی گرد و غبار

از آنجا که عالوه بر آلودگی شــیمیایی ناشــی احتراق خودروها، گرد و غبار نیز 
یکی از عوامل مهم آالینده هوا محســوب می شــود که در مقاطعی تعداد زیادی از 
استان ها را درگیر می کند. در دولت یازدهم آیین نامه اجرائی مقابله با گرد و غبار 
تهیه و تصویب شــد همچنین برنامه شناسایی کانون های داخلی گرد وغبار در ۱۲ 

استان کشور اجرا شد.

بررسی کارنامه عملکرد سازمان محیط زیست 
در دولت یازدهم

مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان 
تهران گفــت: میزان هدررفــت آب در لوله های 
توزیــع آب شــرب بین ۲0 تا 30 درصد اســت.

ناصر مهــردادی در برنامه تهــران ۲0 ضمن 
تبریــک هفته دولــت درباره وضعیــت محیط 
زیســت اســتان تهران اظهار کرد: بــا توجه به 
اهمیتــی که محیط زیســت کشــور بخصوص 
اســتان تهران دارد این ســوال وجــود دارد که 
جایگاه استان تهران در محیط زیست کجاست؟

وی با اشــاره به اینکه نزدیک به 1۸ درصد از 
کل مساحت اســتان تهران را مناطق چهارگانه 
محیط زیســت تشــکیل می دهد، تصریح کرد: 
ایــن مناطق چهارگانــه عبارتنــد از پارک های 
ملــی، مناطق حفاظت شــده، آثــار طبیعی ملی 
و مناطق شــکار ممنوع که با توجــه به اقدامات 
حفاظتی مناســبی که در ایــن مناطق چهارگانه 
انجام شــده اســت، مشــکالت زیست محیطی 
در ایــن مناطــق کاهــش پیــدا کرده اســت.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان تهران 
ادامه داد: استان تهران نسبت به استان های دیگر 
کشور شرایطی دارد که همیشه بحث های زیادی در 
محیط زیست انسانی مانند آلودگی هوا یا آب دارد 
ولی به مسائل محیط طبیعی در استان کمتر توجه 
می شود. با وجود این گونه های گیاهی و جانوری 
در مناطق مختلف استان تهران تنوع زیادی دارد 
به طوری که براساس سرشماری حیات وحش در 
سال گذشته 1۷ هزار راس حیات وحش در مناطق 
چهارگانه محیط زیست سرشــماری شده است.

مهردادی در ادامه با بیان اینکه بوی بد اطراف 
فرودگاه امــام خمینی)ره( طی چند ســال اخیر 
کاهش یافته است، گفت: براساس پیگیری هایی 
که اداره محیط زیست انجام داده است مشخص 
شــد که ۲4 کانون آالیندگــی در اطراف منطقه 
فرودگاه امــام خمینی)ره( وجود دارد که ســبب 
ایجاد بوی بد می شــوند. این ۲4 کانون به ســه 
دســته اصلی تقسیم می شــوند که یکی از آن ها 
فاضالب شهری اسالمشــهر و شهر واوان است 
کــه در داخل جوی هــا و نهرها رها می شــدند.

وی ادامــه داد: منشــأ دیگر این بــوی بد در 
اطراف فــرودگاه امام خمینــی)ره( دامداری های 
اطــراف منطقه بوده اند که براســاس پایش های 
اداره محیط زیســت مشــخص شــد کــه این 
دامداری هــا نیاز به سیســتم تصفیه فاضالب و 
امکانــات اولیه زیســت محیطی دارند. ســومین 

منشــأ نیز در ارتباط بــا بوی بد فــرودگاه امام 
خمینی)ره( مرکز ســاماندهی زباله کهریزک بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان تهران 
با اشــاره به اینکــه اقداماتــی در جهت تصفیه 
فاضــالب اسالمشــهر و واوان صــورت گرفته 
اســت، گفت: این اقدام ســبب شــد که بوی بد 
اطراف این فرودگاه کاهــش پیدا کند. همچنین 
سیســتم تصفیه فاضالب فــرودگاه امام خمینی 
)ره( نیز ســاماندهی شد و اخطاریه هایی که برای 
دامداری های اطراف فرودگاه صادر شد به رعایت 
تمهیدات زیســت محیطی در دامداری ها کمک 
کرد و خوشبختانه تاکنون نتیجه مثبت بوده و این 
بوی بد اطراف فرودگاه کاهش پیدا کرده اســت.

مهردادی در ادامه درباره وضعیت آب شهر تهران 
توضیح داد: آب شــهر تهــران از دو مرکز تامین 
می شود که همکاران ما در شرکت آب منطقه ای 
روی آن نظارت دارند. منابع تامین آب در شــهر 
تهران مشخص است و تصفیه آن ها نیز با کنترل 
خاصی انجام می شــود و در حال حاضر شــرایط 
به گونه ای اســت که آب کیفیــت مطلوبی دارد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه در بعضی مناطق 
شــهر تهران لوله های توزیع آب نیاز به بازسازی 
دارنــد، گفت: از رودخانه هایی کــه آب تهران را 
نمونه برداری می شــود  مرتبط  تامین می کننــد 
اما متاســفانه میزان هدررفــت آب در لوله های 
توزیــع آب شــرب بین ۲0 تا 30 درصد اســت.

رئیس سازمان محیط زیست گفت: ریزگردها 
یک شبه ایجاد نشــده که بخواهد یک شبه از 
بین برود. عیســی کالنتری در نشست خبری 
که در کرمانشاه برگزار شد، بخش عمده معضل 
ریزگردها را ناشی از بحران آب و خشک شدن 
تاالب ها دانست. وی با بیان اینکه وزرات نیرو 
باید حق آبه 11.۸میلیارد مترمکعبی در ســال 
برای محیط زیست، تاالب ها، سراب ها و ... در 
نظر بگیرد، تاکید کرد: متاسفانه این حق آب در 
بسیاری از موارد رعایت نشده و یا به مقدار کم 

رعایت می شود.
معاون رئیس جمهور یــادآوری کرد: البته ما 
هم کوتاهــی کرده ایم و وزارت نیــرو را برای 
تخصیص این حق آبه تحت فشــار نگذاشتیم. 
کالنتری با بیان اینکه مسئولیت اجرایی اصلی 
در حوزه مقابله با ریزگردها بر عهده ســازمان 
جنگل ها و مراتع است، تاکید کرد: همه ما باید 
در کنار یکدیگر برای این معضل تالش کنیم. 
وی گفت: البته به نظر می رســد با از بین رفتن 
داعش و استقرار دولت عراق، وضعیت ریزگردها 
خصوصا برای اســتان هایی مانند کرمانشاه و 
کردســتان بهتر شود. رئیس ســازمان محیط 
زیســت ادامه داد: البته نباید فراموش کنیم که 
معضل ریزگردها یک شــبه ایجاد نشــده که 
بخواهیم یک شبه آن را درست کنیم. کالنتری 
در ادامه از معضل آتش ســوزی ها هم یاد کرد 
و گفت: در این بحران هــم عامل اصلی نبود 
آب و خشــک شدن جنگل ها و مراتع است که 

آن ها را آماده آتش گرفتن با هر جرقه کوچک 
می کند. وی بخشی از آتش سوزی هایی که رخ 
می دهد را اجتناب ناپذیر دانست که در تمام دنیا 
رخ می دهــد و عنوان کرد: نباید فراموش کنیم 
این آتش ســوزی ها ناشی از رفتار 40 ساله ما با 
طبیعت اســت و فکر نمی کردیم نتایج آن را به 
این زودی ببینیم. معاون رئیس جمهور یادآوری 
کرد: بسیاری از جنگل ها خصوصا در زاگرس که 
از بین رفته دیگر احیا نخواهد شد. کالنتری در 
ادامه گفت: از این پس صنایع آب بری همچون 
صنایع فوالد باید در نزدیکی دریا احداث شــود 
و اگر الزم بود مرزهای محیط زیســتی را برای 
ایجاد این صنایع و سرمایه  گذاری در این بخش 
جابه جا کنیم. در ادامه فرهاد دبیری مشاور رئیس 
ســازمان محیط زیست کشور نیز با بیان اینکه 
حدود ۲۸5 معاهــده و توافق بین المللی در دنیا 
در حوزه محیط زیست وجود دارد، افزود: ما اکثر 
این معاهــدات را پذیرفتیم و به آن ها پایبندیم 
کــه آخرین معاهده نیز معاده پاریس بود که در 
مجلس تصویب شد و اکنون در شورای نگهبان 
در دست بررسی است. وی خاطرنشان کرد: به 
عالوه تفاهم نامه های دوجانبه ای هم با برخی از 
کشــورهای دیگر داریم که در این دولت برای 
افزایش این تفاهم نامه ها با سایر کشورها برنامه 
وجود دارد. دبیری از تفاهم نامه چهار جانبه بین 
وزارت کشور، ارتش، مدیریت بحران و سازمان 
محیط زیســت و سازمان جنگل ها و مراتع هم 
برای اعزام بالگرد در زمان آتش سوزی خبر داد.

مدیرکل دفتر آســیب های اجتماعــی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی از تشــکیل کارگروه بررســی وضعیــت زباله گردی 
کودکان خبر داد و گفت: بایــد با عوامل پایدارکننده زباله گردی 

با سیاست های موثر مقابله کرد.
روزبه کردونی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه کارگروه بررسی 
وضعیت زبالــه گردی کودکان، ذیل شــورای حمایت اجتماعی 
کودکان برگزار خواهد شــد، اظهار داشت: طبق مصوبه شورای 
حمایــت اجتماعی کــودکان این کارگروه با حضــور نمایندگان 
دستگاه های ذیربط نظیر شهرداری، وزارت دادگستری، بهزیستی، 
نیروی انتظامی و نمایندگان سازمان های مردم نهاد برگزار خواهد 

شد.
مدیر کل دفتر امور آسیب های اجتماعی با اشاره به اینکه  هدف 
از تشــکیل این کارگروه تببین عمده ترین مسائل و چالش هایی 
است که سیاست گذاری حمایتی از این کودکان با آن مواجه است 
اظهار داشت: شیوه و نوع مداخله و نیز راه حل های کمک به رفع 

این آسیب اجتماعی از اهم اهداف کار گروه مذکور است. 
کردونی در ادامه گفت: نکات متعددی اســت که این کارگروه 
باید با نگاهی کارشناسانه و علمی به آن ها بپردازد. مهم تر از همه 
شفاف ســازی و تبیین ابعاد مختلف کار این کودکان است، اینکه 

بازار کار پیرامون زباله گردی چگونه بازاری است؛ قانونی است یا 
غیر قانونی، واســطه ها و کارفرمایان چه کسانی هستند و نقش 

شهرداری به عنوان اصلی ترین بازیگر اقتصاد شهری چیست؟ 
مدیر کل دفتر امور آســیب های اجتماعــی عنوان کرد: مقوله 
آســیب های اجتماعی از پیچیدگی های زیادی برخوردار اســت 
که ورود و مداخله بدون اشــراف به ابعاد مختلف مسئله نه تنها 
موثر نخواهد بود بلکه بی شــک می تواند تبعات منفی به دنبال 
داشــته باشد. تجربه ما در دفتر آسیب های اجتماعی در خصوص 
شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل و اتخاذ سیاست های مناسب 
و هدف مند برای بازگرداندن آن ها به مدرســه در حوزه های دیگر 
نیز می تواند قابل اعتنا باشد. تجربه سیاستی بازگرداندن کودکان 
بازمانده از تحصیل نشــان داد بدون در اختیار داشــتن داده های 
توصیفی زمینه ای-ساختاری دقیق امکان مداخالت موثر جهت 

بازگشت به تحصیل این کودکان وجود نداشت.
مدیر کل دفتر امور آسیب های اجتماعی در پایان تاکید کرد: این 
امیدواری به ویژه وجود دارد که با همکاری جدی تر شــهرداری 
تهران فصل جدیدی از اقدامات و سیاست های مشترک و موثر در 
مواجهه با آسیب های جدیدی مخصوصا در حوزه کودکان انجام 

پذیرد.

رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس ضمن 
تاکید بر توجه به مسائل محیط زیستی در نیروگاه های کشور 
بر ضرورت تعیین قیمت تمام شده انرژی های پاک تولید شده 

تاکید کرد.
به گزارش مهر، نماینده مردم اردکان و رئیس فراکســیون 
محیط زیست و توســعه پایدار مجلس از سد و نیروگاه تلمبه 
ذخیره ای سیاه بیشه بازدید کرد. محمدرضا تابش در این دیدار 
که با همراهی و ارائه توضیحات مدیران نیروگاه انجام شــد با 
اشاره به اهمیت چنین واحدهای نیروگاهی به عنوان یک طرح 
اقتصادی برای تولید برق و پایداری شــبکه سراسری عنوان 
کرد: امکانات و پتانسیل های جانبی سد سیاه بیشه برای ایجاد 
فضاهای گردشــگری، ورزشی، آموزشی و ایجاد اشتغال بسیار 
مناسب است که امیدوارم با لحاظ طبیعت بکر و پرجاذبه منطقه، 

از آن  بهره کافی برده شود. 
وی نیروگاه تلمبه ذخیره ای ســیاه بیشه را از جهت توجه به 
مسائل زیست محیطی نیز مهم دانست و اظهار داشت: دانش 
فنی باالی به کار رفته در این پروژه که به عنوان اولین نیروگاه 

تلمبه ذخیره ای ایران محسوب می شود قابل توجه است.
 تابش همچنین بر ضرورت تعیین قیمت تمام شده انرژی های 
پاک تولید شده تاکید کرد و در عین حال رسیدگی به مطالبات 

کارکنان و پیمانکاران این واحد نیروگاهی را خواســتار شــد.  
مطالعات اولیه طرح احداث سد و نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه 
بیشــه مازندران که با هدف ایجاد تعادل و پایداری در شــبکه 
برق مصرفی کشــور، تولید انرژی برق آبی با ظرفیت حداکثر 
1040 مگاوات در ساعت، ایجاد محیطی تفریحی و توریستی 
و . . . بود، در ســال 1349 آغاز شد که پس از انجام مطالعات 
تکمیلی و آغاز بخشی از پروژه در سال 1364، بازنگری مجددی 
 در این طرح صورت گرفت و در ســال 13۸۲ وارد فاز اجرایی 

شد.

هدر رفت ۳۰ درصدی آب شرب در لوله های توزیع

ضرورت تعیین قیمت تمام شده انرژی های پاکباید با عوامل زباله گردی کودکان مقابله کرد

ریزگردها یک شبه از بین نمی روند

شهال منصوریه 


