
يادداشت بنويسيدكامنت بگذاريدعكس بفرستيد

 @salamatweekly   weeklysalamat   weeklysalamat@gmail.com   02122887355   22 94 32 10 با ما تماس بگیرید

نگاه سبز

تصویری از محیط زندگی فالمینگوها در کنار آلودگی های ناشی از 
سوخت های فسیلی. عکاس این عکس، بابک مهدوی است.

در آستارا پویشی برای پاکسازی رودخانه شهر راه افتاده است. این پویش 
که به ابتکار یک گروه مردمی از سوم آذر آغاز شده بود، در هفته های 

اخیر با استقبال تعداد زیادی از شهروندان قرار مواجه شده است .

به گفته علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت، آلودگی هوا 
علت مرگ بیش از 20هزار ایرانی در سال 95 بوده است.

تبلیغ خالقانه یک بنیاد خیریه در کره جنوبی برای هشدار درباره 
اسراف و دورریختن غذا: »برای بازکردن در سطل،  باید دست های 

کودک آفریقایی را که روی پدال چاپ شده، لگد کنیم.«

رئیس شبکه دامپزشکی گالیکش از مسمومیت غذایی و تلف 
شدن١5 گراز در پارک ملی گلستان خبر داد. او ضمن اعالم 

این خبر، به مسافران توصیه کرد از دادن هرگونه موادغذایی، 
به خصوص غذاهای مانده و فاسد به حیات وحش خودداری کنند.

درست است که برنامه های کالن حرف اول را در حفظ محیط زیست 
می زنند، اما عملکرد خود ما هم بی تردید اثری بسیار مهم؛ چه مثبت و چه 

منفی در محیط زیست دارد. در ادامه به 9 راهکار عملی می پردازیم:
• به میزان مصرف آب دقت کنید: همیشه می توان راه هایی برای استفاده 
بهتر و کمتر آب پیدا کرد، مثال آبی که حاوی مواد شوینده و شیمیایی نیست 
را برای گل ها و گیاهان مصرف کنید یا در زمان لوله کشی، ترتیبی دهید که 

آب دستشویی به سیفون توالت منتقل شود.

• زباله کمتری تولید کنید: زباله خشک و تر را از هم جدا کنید. تا می توانید 
زباله ها را خشک کنید. از ریختن مستقیم تفاله چای در زباله و خرید اشیای 

غیرکاربردی که تبدیل به زباله می شوند، خودداری کنید.

• برای خریدهایتان برنامه داشته باشید: برای خرید برنامه داشته باشید 
و مسیرهای طوالنی را طی نکنید. تا جای ممکن در کیسه های پالستیکی 

صرفه جویی کنید و برای خرید کیسه های پارچه ای همراه داشته باشید.

• سفر سازگار با محیط زیست داشته باشید: تا حد امکان از وسایل نقلیه 
عمومی استفاده کنید. با استفاده و پراکندن ظروف یکبارمصرف و زباله ساز 

طبیعت را زشت نکنید. برای نریختن زباله در طبیعت برنامه داشته باشید.

• آرامش طبیعت را به هم نزنید: در فصل تخمگذاری و زایش، وارد محوطه 
زندگی حیوانات نشوید و با ایجاد آلودگی صوتی، استرس و تنش، آنها را 
آزار ندهید. در جاده مراقب حیوانات باشید. به فرزندانتان احترام به طبیعت 

را یاد بدهید.

• خودرو را تا دل طبیعت نرانید: مسیرهای بکر و دست نخورده در طبیعت 

را راه گشایی نکنید. در طبیعت هیچ اثری از خود به جا نگذارید. اجازه ندهید 
روغن و بنزین در طبیعت نشت و سرریز کنند.

• شوینده های شیمیایی را بی رویه مصرف نکنید: شوینده های شیمیایی 
به آب های سطحی و مخیط زیست آسیب می رسانند. تا حد ممکن این 

شوینده ها را با شوینده های طبیعی جایگزین کنید.  

• مسووالنه حمام کنید: در فواصل شامپو زدن و شستشو، شیر آب را 
ببندید. از سالم بودن شیرآالت خود مطمئن باشید و در صورت چکه کردن 

تعویض شان کنید.

• آگاهانه شستشو کنید: از روی عادت و وسواس شستشو نکنید. لباس های 
خیلی کثیف را با آنهایی که شستشوی کمی نیاز دارند با هم نشویید. در ساعات 

پرمصرف از ماشین لباسشویی استفاده نکنید. 

قاب سبز

توصیه  سبز

گردشگری، چیزی کم از صنعت ندارد
تاکنون صنایع پتروشیمی به علت آالینده بودن در 3 استان ساحلی شمال کشور 
احداث نشده و به تازگی برای اولین بار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست با احداث پتروشیمی در استان های شمالی موافقت کردند. 
استدالل  هم این است که »تکنولوژی امروز این اجازه را به ما می دهد که بدون 
آالیندگی کنار آب یا حتی وسط آب صنعت شیمی یا پتروشیمی داشته باشیم، 
بدون اینکه به محیط زیست آسیب بزنیم.« رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
این مطلب را در مراسم بزرگداشت روز بین المللی تاالب ها در رامسر بیان کرد 
و در پاسخ به یکی از حاضران که بر اساس کدام ارزیابی این اجازه داده شده، 
توضیح داد:» هنوز پروپازالش هم آماده نشده و تا استانداردهای زیست محیطی رعایت نشود، اجازه 

احداث پتروشیمی داده نخواهد شد.«
 در مورد اینکه آیا می شود چنین مجتمعی با آالیندگی صفر احداث شود یا نه، اطالعی ندارم و از 
این مرحله درمی گذرم. فقط به نظر می رسد اول باید حداقل پروپوزال این مجتمع پتروشیمی آماده  
و پس از اثبات عدم آالیندگی، درباره آن تصمیم گرفته می شد، اما نکته مهم دیگری که موضوع 
اصلی بحث ماست، ادامه سخنان معاون رئیس جمهور است که می گفت )نقل به مضمون(  چرا 
باید استان های گیالن و مازندران به خاطر طبیعت زیبای خود از صنعت محروم بمانند و دچار 
عقب افتادگی شوند؟ چرا نباید هیچ کارخانه ای در استان های سرسبز شمالی باشد؟ و با اشاره به 
جمعیت و جوانان جویای کار استان های شمالی با کمال تاسف ادامه داد:» چرا جوانان گیالن و 
مازندران باید سرایدار تهرانی های پولدار باشند؟ چرا باید نوکری تهرانی های پولدار را بکنند؟ باید 
برای آنها اشتغال مولد ایجاد کرد.« ابتدا متوجه نشدم منظور ایشان چیست اما در ادامه صحبت ها 
متوجه شدم این سخنان به امرار معاش مردم این خطه از راه گردشگری اشاره می کند. اجاره دادن 
ویال در رامسر با قیمت های نجومی برای برخی روزها به ویژه ایام عید اسمش نوکری و سرایداری 
نیست. نوکر هیچ کس نیستند، آقای خودشانند. گردشگری در این استان ها و البته در سایر نقاط 
می تواند و باید امرار معاش پایدار و پاک مردم را تشکیل دهد. درآمد گردشگری مستقیم به 
دست مردم می رسد، امکان رانت خواری در آن حداقل است، توزیع درآمد آن یکنواخت تر است، 
آالیندگی کمتری دارد )یا اصال ندارد( و سرمایه گذاری کمتری می طلبد. مناطق سرسبز شمالی ما 
عالوه بر گردشگران اروپایی بدون شک قابلیت جذب گردشگران مناطق گرم و خشک مثل خیلی 
از کشورهای عربی را هم دارد.  نمی دانم چرا گفته شد استان های شمالی محروم مانده اند؟ بعد از 
گردشگری که خودش صنعت مهمی است، کارخانه هایی در این استان ها دایر است که مشغول به 
کارهستند و کارخانه های دیگری هم بودند که به علت سوء مدیریت فعال بسته شده اند. بی تدبیری 
و بی خیالی طی دهه ها کار را به آنجا رساند که به جای اسباب های چوبی، مصنوعات نساجی و 
بسیاری از صنایع دستی دیگر که خاص مازندران، گیالن و گلستان بود، اجناس بدلی و بی کیفیت 
چینی وارد شوند. پیشرفت و توسعه را همیشه در دود کارخانه ها و غرش مهیب ماشین آالت صنعتی 

نبینید. استان های شمالی ما محروم نیستند و هنوز هم جای پیشرفت زیادی دارند.

یادداشت سبز

کوچک شدن خانواده ها و کار بیرون از منزل بسیاری از خانم ها مانند آقایان  
باعث شده سفارش غذای آماده در ایران، به خصوص تهران، امری معمول 
باشد. با فعالیت استارت آپ اسنپ فود این خدمات تا حدود زیادی منسجم 
شده و صاحبان موتورسیکلت ها هم شناخته  شده اند. کسانی که غذاهای آماده 
سفارش می دهند، اغلب افراد متوسط یا متمکن جامعه هستند و بسیاری از 
آنها در شرکت های خصوصی کار می کنند. غذاهایی که از این طریق جابجا 
می شوند حجم بسیار باالیی  ظروف یکبار مصرف را با خود به همراه دارند 
که طبعا از نظر محیط زیستی خسارت سنگینی به طبیعت کشور وارد می کند 
و هزینه باالیی هم بر دوش شهرداری ها می گذارد. برای رساندن غذا به محل کار یا منزل 
تقریبا همیشه از موتور سیکلت استفاده می شود. این موتور سیکلت ها نقش بسیار باالیی در 

آلوده کردن شهر، به خصوص در اطراف مناطق مسکونی و مراکز تجاری مرکز شهر دارند.
آن  مالی  پرسود است چون گردش  از مشاغل  یکی  همان طور که می دانید رستوران داری 
به شدت  آنالین  تلفنی و  ارائه خدمات سفارشی  آنها و  تعداد  بر  اخیرا هم  نقدی است و 

افزوده شده است.
طبق اظهارات مسووالن، برقی کردن 2/5 میلیون موتورسیکلت کار بسیار دشوار و پرهزینه ای 
است چرا که بخش عمده صاحبان موتور سیکلت های موجود طبقه ضعیف جامعه هستند که 
توانایی خرید نوع برقی آن را ندارند، اما همین طبقه ضعیف ابزار کسب درآمد یا آسایش 
طبقه بسیار مرفه یا متوسط جامعه هستند و برای پولدارها ارز، کاال و... جابجا می کنند. بنابراین 
پیشنهاد می شود سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری شهرداری و صنف رستوران دارها 
و دولت در اولین گام تمام رستوران هایی که غذای سفارشی با موتورسیکلت توزیع می کنند 
را به موتور سیکلت های برقی تبدیل کنند. بدون شک برای یک رستوران دار تخصیص 50 
میلیون تومان برای خرید چند موتور سیکلت )حدود7( کار دشواری نیست. ضمن اینکه دولت 
می تواند برای صاحبان رستوران هایی که در تغییر این الگو پیشقدم می شوند، تسهیالتی مانند 
بخشش درصدی از مالیات در سال اول قائل شود. همین تخفیف آنها را تشویق می کند سریع 
به این طرح بپیوندند. رستوران دارها هم می توانند مثال با اضافه کردن هزار تومان به هزینه 

حمل غذا با موتورهای برقی هزینه های آن را جبران کنند.
همین روش را می توان در مورد سایر استارت آپ ها مانند دیجی کاال اعمال کرد. شرکتی که 
در این سال ها بسیار موفق بوده و شاید روزانه هزاران سفارش دریافت می کند، می تواند در 
جابجایی شهری سفارشات کوچک خود که با موتورسیکلت انجام می شود، در سالم سازی 

شهر نقش پیشرو ایفا کند.
خواهشمند است با به اشتراک گذاری این پیشنهاد در کوتاه ترین مدت این روش را به گوش 
مسووالن برسانید و با ایجاد پویش هایی از آنها توجه به پیشنهادات سازنده در کاهش آلودگی 

شهری را درخواست کنید.

برقی کردن موتورسیکلت ها را از اسنپ فود و 
دیجی کاال شروع کنید

حفظ محیط زیست در 9 حرکت
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برای کسانی که با طبیعت مأنوس نیستند 
و به زندگی شهری خو گرفته اند، شکار 
مترادف است با کشتار حیات وحش و 
ازبین برنده گونه های جانوری. مفهوم 
شکار و فوایدی که برای محیط زیست 
دارد و نیز خساراتی که به آن می زند، 
مانند بسیاری از مسائل دیگر، در هیاهوی 
افراد غیرکارشناس گم شده و باید از منظر 
کارشناسی به آن پرداخته شود. آنها که با شکار مخالفند 
باید بدانند، اگر در منطقه ای که گنجایش هزار کل و بز را 
دارد، جمعیت آنها به 40هزار و 50هزار برسد، چه اتفاقی 
خواهد افتاد؟ این عدم تعادل در جمعیت حیوانات شهری 
هم مشکل ایجاد می کند. شکارچی اول باید هدفی داشته 
باشد و بداند با چه هدفی به شکار می رود. گاهی پیش 
آمده که افزایش بی رویه حیات وحشی مانند کل و بز که از 
پوشش گیاهی منطقه تغذیه می کنند، به این پوشش صدمه 
زده یا زیاد شدن بیش ازحد جمعیت گرازها به محصوالت 
کشاورزی خسارات جدی وارد کرده. هرچند گرازها با 
داشتن طبیعتی بسیار مقاوم راه را در انبوه برف برای 
سایر حیات وحش بازمی کنند و از این راه در زمستان به 
داد گونه های مختلف جانوران می رسند یا در نقاط دیگر 
دنیا، افزایش کانگوروها یا مثال خرگوش ها تهدیدی برای 
گونه های دیگر یا پوشش منطقه است. در این وضعیت 
آن طور که در همین یادداشت به آن خواهم پرداخت، 
شکارچی هدفمند بازوی کمک به محیط زیست می شود.
 کنترل حیات وحش توسط سازمان های نظارتی در جهان 
به چند روش انجام می گیرد؛ اول تعادلی است که حیوانات 
گوشتخوار با شکار در طبیعت ایجاد می کنند. در این روش، 
با رهاسازی گوشت خوارانی مانند پلنگ در منطقه تعداد 
حیات وحش مانند کل، بز و میش را متعادل نگه می دارند، 
اما این آزادسازی حد و مرزی دارد، مثال یک پلنگ در هفته 
2 کل  یا میش شکار می کند، اما باید توجه داشت جمعیت 
پلنگ هم از تعادل خارج نشود. اگر این راه موثر نباشد، 

نمونه ها را جابجا می کنند و نمونه های زنده گیری شده در 
مناطق دیگری رها می شوند. البته باید توجه داشته باشیم 
نمونه های رهاشده باید از نظر کروموزومی با حیات وحش 
منطقه همخوانی داشته باشند. مثال یک قوچ البرز را نمی توان 
در شیراز رها کرد. در ضمن، درباره پرندگان نمی توان از 

روش انتقال استفاده کرد.
در مرحله سوم، شکارچی طبق قوانین و نظر کارشناسی 
وارد عمل می شود تا جمعیت حیات وحش را به تعادل 
برساند. گاهی شکار در منطقه ای زیاد می شود. در این 
وضعیت براساس آمار جمعیت حیات وحش، برای مازاد 
جمعیت اجازه شکار داده می شود. شکار با مجوز در 
کلونی های ساکن حیوانات حرکت به وجود می آورد و 

آنها را از حالت سکون خارج می کند.
باید بدانیم تعریف شکارچی چیست؟ اول اینکه شکارچی 
باید با مجوز باشد. آنها که تجربه شکار دارند، می دانند 
رفتن به دل طبیعت برای شکارچی نوعی درمان و تجدید 
روحیه است. تا کسی این حس را نداشته باشد نمی تواند 
این عشق را بفهمد. این افراد ما ه ها منتظرند و با تفنگشان 
دلنوازی می کنند، لوازم شکار را آماده می کنند و روغن 
می زنند تا روز موعود برسد. با این مقدمات وارد طبیعت 
می شوند و آرامش پیدا می کنند. زدن شکار کار آسانی 
نیست. فقط یک شکارچی می داند چقدر باید باال برود تا 
بتواند تیری به کبکی بیندازد. عکس هایی که درباره شکار 
در فضای مجازی گذاشته می شود، حساسیت برانگیز و 
گاهی غیرمنصفانه است. در گذشته، شکارچیان آموزش های 
درستی می دیدند و معموال پدرپیشه بودند و آگاهی درباره 
شکار را از پدران خود آرام آرام می آموختند. حتی اگر در 
مواردی قانون اجازه شکار داده باشد، شکارچیان باید خود 
مراقب حیات وحش منطقه باشند. شکارچیان قانونمند 
قرن هاست می دانند شکار در فصل بهار ممنوع است 
یا مادری که بچه هایش را شیر می دهد نباید شکار کرد. 
شکارچی باید بداند طبیعتی را که به او آرامش می بخشد،  

به ارث برده و باید به آیندگان خود منتقل کند.

شکارچی قانونمند، یکی از بازوهای تعادل جمعیت حیات وحش

 سیدنادر 
صادقی راد
رفتارشناس 

حیوانات

شماره ششصدوپنجاه وهفت  شنبه بیست و هشت بهمن نودوشش

 کیارش 
یشایایی

فعال 
محیط زیست

محیط زیست سالم، محیطی است که دارای حداقل های زندگی سالم، 
مطابق با استانداردهای کمی و کیفی تعیین شده در بخش های مختلف 

آب،  هوا،  خاک و تنوع زیستی باشد. »طرح سبز« این هفته، 
اشاره ای دارد به همین موضوع؛ محیط زیست سالم. 

طرح سبز


