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گونههای گیاهی و جانوری ،مستاجر آپارتمان نیستند!

این تصویری از مجسمه زیبای اسب آهنی در پارک ائلگلی تبریز
است که با قطعات بازیافتی خودروها ساخته شده است.

زباله ریختن در جنگلهای انگلستان  ۳۴۰میلیون تومان جریمه دارد.

در تاریخ دوم اسفند سال جاری خبری کوتاه و پرابهام در خبرگزاریها منتشر
شد .به گزارش خبرگزاری ایسنا ،جلسه شورای عالی محیطزیست به ریاست
حسن روحانی تشکیل شد .در این جلسه درباره تجدیدنظر در برخی مناطق
حفاظتشده کشور که مشکالتی برای بخشهای مختلف بهوجود آوردهاند،
بحث و تبادلنظر شد و با تصمیم اعضای عالی شورای محیطزیست مقرر
کیارش
یشایایی
شد بعضی از این مناطق حفاظتشده در نقاط مختلف کشور افزایش یا
فعال
کاهش داشته باشند .خبر پرابهامتر از آن است که بتوان درباره آن صحبت
محیطزیست
کرد .البته روزهای بعد در تکمیل خبر نکاتی اضافه شد اما باز هم تا زمانی
که نقشههای جدید منتشر شوند ،چیزی از ابهام خبر کم نمیشود .در متن خبر اشاره شده
برخی از این مناطق مشکالتی برای بخش های مختلف بهوجود آورده و میتوان حدس زد
نقاطی از این مناطق در تعارض با برخی فعالیتهای اقتصادی یا نظامی قرار گرفته است.
مناطق چهارگانه حفاظتشده عبارتند از -1 :پارک ملی -2 ،پناهگاه حیات وحش -3 ،منطقه
حفاظتشده -4 ،اثر طبیعی ملی .درجه حفاظتی هر یک از این مناطق با دیگری متفاوت است.
بیشترین درجه حفاظتی مربوط به پارکهای ملی است که برای جلوگیری از دخالتهای
مخرب انسانی و حفظزیستبوم محافظت میشود و هیچگونه فعالیت مرتبط با بهرهبرداری
و مسکونی در این مناطق مجاز نیست .پناهگاه حیاتوحش و منطقه حفاظتشده به ترتیب
درجات حفاظتی پایینتری دارند ،بهطوری که برخی فعالیتهای بهرهبرداری کنترلشده در
این مناطق مجاز است .منظور اصلی از اعالم مناطق حفاظتشده این است که در این مناطق
از فعالیتهایی که با تخریب محیطزیست مالزمه دارند ،جلوگیری شود .اگر قرار شود به
محض وجود یک معارض زورمند ،منطقه حفاظتشده کم و زیاد شود ،دیگر چه حفاظتی؟!
ضمن اینکه حدود مناطق حفاظت شده در شورای عالی محیطزیست با حضور وزرای برخی
وزراتخانههای ذینفع و پس از گذشتن از راهی دراز و پر از مشکالت مصوب میشود و دریغ
است همین مقدار را که زیاد هم نیست دوباره از طبیعتمان دریغ کنیم .منطقه حفاظتشده،
زمین شهری نیست که قسمتی را تصرف کنیم و به جای آن معوض بدهیم؛ حیاتوحش و
گونههای جانوری و گیاهی و عوارض طبیعی هم مستاجر آپارتمان نیستند که با یک چرخش
قلم بر کاغذ و صدور حکم تخلیه ،به راحتی جلوپالسشان را جمع کنند و به زمین معوض
بروند .عوارض طبیعی ،وضعیت آبهای جاری و زیرزمینی و زیستگاههای مختلف گونههای
گیاهی و جانوری ،همه محصول حداقل صدهاهزار سال تکامل هستند .حتی مناطق آزادی
که بین مناطق حفاظتشده قرار دارند بهعنوان داالن مهاجرتی جانوران دارای اهمیت فراوانی
هستند .گونههایی مانند پلنگ و یوزپلنگ گاهی در مناطق آزاد هم دیده میشوند و به این
معنی است که هنوز مکانهایی باقی ماندهاند که میتواند به مناطق حفاظتشده افزوده شود.
گونههای گیاهی و جانوی طی سالیان متمادی با محدوده مناطق حفاظتشده سازش پیدا
کردهاند و جابجایی این مناطق قطعا بدون آسیب نخواهد بود.

یادداشت سبز

گزارش سبز

نوروز و چهارشنبهسوری را با شادمانی برگزار کنیم

اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران خوزستان در اقدامی
نمادین با دوچرخه به محل کار رفتند.

شورایاسالمیشهررشتطرحپیشنهادیممنوعیتاستفادهازآببطری
پالستیکیوظروفیکبارمصرفدرجلساتشوراراباتکیهبرشعار«از
خودمانشروعکنیم»ودرراستایطرح«بیزباله»مصوبکرد.

از رسمهای دیرینه ما ایرانیان ،برگزاری مراسم چهارشنبهسوری در آخرین
سهشنبه سال است .این رسم چندهزارساله که برای گرامیداشت پاکی آتش
نزد ایرانیان کهن به ما رسیده  ،روزگاری لطف و زیبایی خود را داشت و با
مراسمی مانند پریدن از روی آتش و قاشقزنی به خاطرهای خوش در آستانه
سال نو تبدیل میشد .امروز ،اما اجزایی به این جشن اضافه شده که نهتنها
سیدنادر
هرگز جایی در آن نداشته ،بلکه باعث آزار هر موجودی میشود .استفاده از
صادقیراد
رفتارشناس
مواد انفجاری که تولید صدایی مهیب میکنند ،گوش و روان شرکتکنندگان
حیوانات
در مراسم یا حتی رهگذران را آزار میدهد و گاهی بسیار خطرناک است.
صحنههای غمانگیز نقص عضو و نابینایی هر سال نوروز ما را تلخ میکنند ،اما مواد منفجره
تنها آرامش انسانها را نشانه نمیرود .در این روزها پرندگان در حال زادآوری و جوجه آوردن
هستند و این صداهای مهیب در شب و کنار درختان میتواند باعث پراکنده کردن این حیوانات
شود و بر جوجهها و تخمهای آنها اثر بگذارد .شهر ما نباید از پرنده خالی شود ،شهر بیپرنده،
بیروح است .ماهی قرمز موجودی است بسیار زیبا که صدها سال است سفرههای هفتسین
ایرانیان را جلوه و آرامش میبخشد ،اما باید پرسید چند نفر از افرادی که این موجود زیبا با نام
«کپور قرمز» را برای تحویل سال نو به خانههای خود میبرند ،به راستی به این فکر هستند که
ماهی قرمز مانند سایر اجزای سفره هفتسین نیست ،بلکه موجود زندهای است و مراقبت الزم
دارد و باید مسوولیت مراقبت از آن را برعهده گرفت.
اغلب این ماهیها چند روزی بعد از نوروز از بین میروند .اولین اصل مراقبت این است که
آب لولهکشی را مستقیم درون تنگ ماهی نریزید .آب تازه را چند ساعتی بیرون بگذارید و
بعد با آب کهنه عوض کنید .دقت کنید این ماهی بعد از آزادسازی وارد رودخانهها نشود و در
آبهای بسته آزاد شود زیرا میتواند با تغذیه از تخم ماهیهای دیگر ،نسل آنها را تهدید کند.
قبال در یادداشتی در همین صفحه با عنوان «گونههای مهاجم را بشناسیم» نوشتم« :این ماهی
بسیار مقاوم است و تخم آن حتی در جاهای خشک با کمرطوبت مثل گلوالی هنوز دوام
میآورد .اگر قرار بر این است که ماهی کپور قرمز را سر سفره هفتسین بگذاریم ،باید آن را
بشناسیم و راههای نگهداری از آن را در تنگ بدانیم و مهمتر از آن به کودکانمان که مجذوب
ظاهر زیبای آن میشوند ،بیاموزیم چگونه از آن مراقبت کنند .معموال مدتی که از نوروز بگذرد،
مردم ماهیهای قرمز خود را به دالیل مختلف در جویبارها رها میکنند که درنهایت به سدها
میرسند .تا چند سال پیش ،شما در سد الر ماهی کپور قرمز نمیدیدید ،اما امروز ماهیهای کپور
قرمز درشت خود را به سد الر رساندهاند .شاید بگویید ضرر آن چیست؟ ماهی کپور قرمز با
توجه به طبیعت مقاومش به تخم ماهیهای دیگر آسیب میزند و اکوسیستم را ضعیف میکند.
از گونههای دیگری که بهتازگی و شاید بهتر باشد گفت متاسفانه راه خود را به سفرههای
هفتسین ما باز کرده ،سمندر آبی است .مراقبت از این حیوان حشرهخوار که از گونههای نادر
است ،آسان نیست و باید حتما در شرایطی خاص نگهداری شود.
به یاد داشته باشیم جانوران موجودات زنده هستند ،نه اشیایی تزئینی!

بنزین را گران کنید و با پولش ناوگان عمومی بسازید
متاسفانه دولتهای قبل و البی
خودروسازی داخلی همیشه سعی در
پایین نگهداشتن قیمت بنزین داشته
است .بنزین  100تومانی مردم را به
مصرفبنزینمعتادکردهوکسیهمکه
حسین
معتاد شد طبعا با باال رفتن قیمت دست
آخانی
کارشناس
از اعتیاد خود برنمیدارد .با این حال
محیطزیست
بنزین  1000تومانی در کشور هم در
مقایسه با قیمت سایر کاالهای ضروری بسیار ارزان و با
توجه به نرخ تورم هرگز آهنگ رشد موزونی نداشته و پر
شدن خیابانها با خودرو خود دلیل همین سیاست است.
ایران یکی از پرمصرفترین و شهرهای آن از آلودهترین
شهرهای جهان ،به دلیل ناتوانی دولتها در مبارزه با
این اعتیاد خطرناک است که مانند هر ماده مخدری
منافع سرشاری برای قاچاقچیان و عوامل توزیعکننده
آن دارد .همین بخشنامه اخیر وزارت صنایع و معادن
در افزایش  11برابری تعرفه خودروهای هیبریدی از
جنس منافع همان اعتیاد مزمن و خطرناک است که
مشابه رفتار قاچاقچیان مواد مخدر برای سود خود هیچ
مرز اخالقی نمیشناسد.
اکنون که این مطلب را مینویسم برای سفر علمی
در شهر ادینبورگ اسکاتلند (انگلیس) آمدهام .کشور
انگلیس قدیمیترین صنعت نفت جهان را دارد و تاریخ
کشف نفت در ایران با این کشور گره خورده ،اما در
همین انگلیس خیابانها پر است از اتوبوس ،شبیه همان
اتوبوسهای  2طبقهای که  30-40سال پیش مشابه آنها
در تهران زیاد بود ،با این تفاوت که این اتوبوسها به
روز و دوستدار محیطزیستاند .در این کشور حداقل
 3عامل باعث میشود مردم از وسیله نقلیه شخصی کم
استفاده کنند یا هرگز استفاده نکنند؛  .1داشتن سیستم
بسیار کارآمد حمل و نقل عمومی که شبانهروز در
دسترس همه است .2 ،باال بودن قیمت بنزین که در
حال حاضر به ازای هر لیتر  1/2پوند (حدود  7هزار

تومان) است و  .3محدودیتهای بسیار شدید از نظر
پارکینگ و قیمت بسیار باالی آن .مجموعه این عوامل
باعث شده افراد فقط در مواقع بسیار ضروری (مثال
جابجایی وسیله یا بیماری) از خودروی شخصی استفاده
کنند .استفاده از دوچرخه هم یکی از رایجترین راههای
جابجایی است که عالوه بر پاکی ،برای حفظ سالمت
مردم بسیار مفید است.
برای حفظ محیطزیست باید بنزین و گازوئیل را گران
کرد اما این گرانی نباید در بندهای دیگر بودجه به جیب
دیگرانی برود که سالهاست مانند چاله سیاه بودجه
را میمکند و کاری برای مردم نمیکنند .برای نمونه
پروژههای نجومی سدسازی و انتقال آب ،درآمدهای
ملی را صرف ویرانی ساختار هیدرولوژیک کشور کردند،
منازعات قومی و استانی را تشدید کردند ،شهرها را
گسترش دادند و ارمغانی جز تبخیر آب ،خشکی تاالبها
و گسترش ریزگرد نداشتند .پیشنهاد میشود با فرمول
زیر با کمک کارتهای بنزین قیمت به صورت پلکانی
و منطقهای افزایش یابد و درآمد آن مستقیم به سود
مردم و محیطزیست صرف شود.
پیشنهاد میشود تنها  20لیتر اول هر کس همان قیمت
 1000تومان باشد .بیش از  20لیتر در تهران قیمت
سطح  2( 1هزار تومان) و سایر مراکز استان سطح 2
( 1500تومان) و مناطق سطح  3کشور ( 1200تومان)
اعمال شود .بین راه هم متوسط قیمت  1500تومان
باشد .این کار باعث میشود کسانی که کمترین استفاده
از خودرو را دارند همچنان بنزین ارزان دریافت کنند
ولی کسانی که مصرف باال دارند و در شهرهای بزرگ
هستند پول بیشتری بپردازند.
درآمد افزایش بنزین در همه شهرها فقط باید صرف
گسترش حملونقل عمومی شود تا طی  2-3سال
مشکل حمل و نقل عمومی در تهران و دیگر کالنشهرها
حل و منابع درآمدی جدید و حتی فرصتهای شغلی
جدید ایجاد شود.

افسانه سبز
گیاهپشموکازتیرهتاجخروسیکگیاهچندسالهخودرودرجنوب
ایراناست.اینگیاهبسیار زیباآببسیارکمینیاز دارد.

جایگاه هما در اسطورههای ایرانی
هما در اسطورههای ایرانی جایگاه مهمی دارد و میگویند سایهاش بر
سر هر کس بیفتد به سعادت و کامرانی خواهد رسید .به همین دلیل به
مرغ سعادت معروف شدهاست.
این مرغ در افسانههای ایران مثل ققنوس در اساطیر مصر و یونان
صاحب کرامت است.
هما در ادبیات ایران بهعنوان نماد سعادت است ،برعکس جغد که نماد
شومی است .البته هما نیز میتواند پرندهای افسانهای و اساطیری باشد.
در قصهها و مثلهای ایرانی از هما بهعنوان پرنده سعادت یاد شده است.
در خرابههای تخت جمشید که پایتخت هخامنشیان بوده ،دو مجسمه
سنگی از هما پیدا شده که نشان میدهد این مرغ در زمان ایران باستان
نیز پرنده سعادت بوده است.

وضعیت استادیوم آزادی بعد از بازی استقالل و پرسپولیس

هما در فرهنگ و ادبیات ایران
هما (همای) جایگاه برجستهای در ادبیات ایران زمین داشته است.
در سرودههای بسیاری از شاعران از هما بهعنوان پرنده خوشبختی و
سعادت یاد شده است .در ادبیات فارسی آن را نماد فر و شکوه میدانند
و به شگون نیک میگیرند .همچنین آمده« :مرغی است که او را مبارک
دارند و چون پیدا شود مردم به تفال در زیر سایه او روند».
نمونههاییازیادکردهمادرادبیاتفارسی
تو فر همایی و زیبای گاه تو تاج کیانی و پشت سپاه (فردوسی)
همای سپهری بگسترد پر همی بر سرش داشت سایه ز فر (فردوسی)
تا نبود چون همای فرخ کرکس همچو نباشد به شبه باز خشین پند
(فرخی)
کس نیاید به زیر سایه بوم ور همای از جهان شود معدوم (سعدی)

همای گو مفکن سایه شرف هرگز بر آن دیار که طوطی کم از زغن
باشد (حافظ)
تا همایم خواندهای در کام دل هر نواله استخوان میآیدم (خاقانی)
فر همای ملکی داشتی اوج هوای فلکی داشتی (نظامی)
چون تو همایی شرف کار باش کمخور و کمگوی و کمآزار باش
(نظامی)
نقش این پرنده در کندهکاریها و برخی سرستونهای پارسه (تخت
جمشید) نیز پیداست .هواپیمایی ملی ایران با بهکارگیری ایهام نام هما و
نیز نماد هما به بهترین شکل؛ چه در تعبیر پرنده سعادت و چه در استفاده
از حروف کوتاهشده برای نامش این باور فرهنگ عامه را با فعالیت
تجاری خود پیوند زده بود .در نشان کنونی باشگاه فوتبال پرسپولیس
هم نمادی از سر این پرنده به کار گرفته شده است.

