
بنا به گفته معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیســت، برای کاهــش آلودگی هوای 
کالن شــهرها، از ســال 98 خودروهــای داخلــی با 

استاندارد یورو 5 به تولید خواهند رسید.
معضلی که در سال های اخیر پدیده فراگیر در بیشتر 
شهرها و کالن شهرهای کشور شده است تا چند سال 
پیش فقط مختص به چند شــهر در کشــور می شد؛ 
معضالتی که از گردوغبار، پدیده وارونگی هوا، فعالیت 
کارخانه های آالینده، بنزین آلوده، غیراستاندارد بودن 
خودروهــا و هــزاران دلیل دیگر دست به دســت هم 
داده انــد تا نه تنها معضل آلودگی هوا و انباشــت دود 
از بین برود بلکه این معضل به شــهرهای کوچک هم 
کشیده شود. مسئوالن سازمان محیط زیست هم زمان 
با آغاز به کار دولت یازدهــم، اعالم کردند که بنزین 
تولیدشده در پتروشیمی ها از استاندارد الزم برخوردار 
نیســت و به دلیل میــزان بیش ازحد بنــزن در این 

بنزین ها، آلودگی هوا افزایش یافته است.
 همیــن اعالم ســبب شــد تــا تولیــد بنزین در 
پتروشــیمی ها قطع و واردات بنزین از خارج از کشور 
)به خصوص ترکمنستان( آغاز شود. اما واردات بنزین 
آغــاز دعوا در خصوص آلودگی هــوا در دولت جدید 
بــود، چراکه مخالفان دولت قطع وابســتگی به خارج 
و خودکفایــی در تولید بنزین را یک دســتاورد برای 
کشور می دانســتند و معتقد بودند که دولت یازدهم، 
این دســتاورد بزرگ را نادیده گرفته است. مخالفان 
همچنین اعتقاد داشــتند کــه بنزیــن وارداتی نیز 
از اســتاندارد یورو 4 برخوردار نیســت. اما ســازمان 
محیط زیســت با اســتناد به آمار روزهــای پاک هوا 
در تهــران، تأکید می کرد که بنزیــن وارداتی دارای 
اســتاندارد یورو 4 بــوده و در کاهش آلودگی هوا نیز 

تأثیر داشته است.
استاندارد یا غیراستاندارد؟!

درحالی که برخی کارشناسان بر غیراستاندارد بودن 
بنزیــن یورو 4 تأکید می کنند، مســئوالن ســازمان 
محیط زیســت می گویند که پایش دائمی سوخت در 
جایگاه های عرضه ســوخت نشان می دهد که سوخت 

توزیع شده دارای این استاندارد است.
 این گفته مســئوالن محیط زیســت را مســئوالن 
شــهرداری تهران تأییــد می کننــد و می گویند که 
نمونه برداری و آزمایش های صورت گرفته از ســوخت 
توزیع شــده در شهر تهران در سال های گذشته نشان 
می دهد که کیفیت ســوخت به صورت مداوم رشــد 
داشــته و ســوخت توزیعی دارای اســتاندارد یورو 4 
اســت. بااین وجــود، هرچند برخی بنزیــن را مقصر 
آلودگی هــوا می دانند، اما به نظر می رســد که علت 
را بایــد در جای دیگری جســت وجو کرد. از ســوی 
دیگر برخی کارشناســان هم معتقدند که خودروهای 
تولیدی اســتاندارد الزم را ندارنــد و بیش ازحد مجاز 
آلودگــی تولیــد می کنند و معتقدند کــه 80 درصد 

آلودگی هوای شهر تهران از تردد خودروهای فرسوده 
و غیراستاندارد است.

شماره گذاری خودرو فقط با استاندارد یورو 4 
در دولت یازدهم

موضــوع بهبــود کیفیت هــوای کشــور ازجمله 
اولویت هــای دولت یازدهــم و تأکید رئیس جمهوری 
بود. بر همین اســاس اجباری شــدن استاندارد یورو 
5 برای خودروهای تولید داخــل از تأکیدات اعضای 
کارگــروه ملی مقابله با آلودگی هوا نیز بود. در همین 
زمینــه معــاون رئیس جمهــوری و رئیس ســازمان 
حفاظت محیط زیســت، گفت: شماره گذاری خودرو با 
اســتاندارد یورو 4 تا ســال 98 به پایان می رسد. به 
گفته معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست، برای کاهش آلودگی هوای کالن شهرها، 
از ســال 98 خودروهای داخلی با اســتاندارد یورو 5 
به تولید خواهند رســید. معصومه ابتکار در مراســم 
رونمایی از طرح کالن ملی فناوری و نوآوری خانواده 
موتور ملی سه سیلندر افزود: دولت یازدهم از ابتدای 
کار گام هــای خوبــی درزمینه کاهــش آلودگی هوا 
برداشته که اســتاندارد کردن خودروها یکی از آن ها 
است. در همین زمینه در دولت یازدهم و از سال 9۳ 
فقط خودرو با اســتاندارد یورو 4 شماره گذاری شده 
و غیرازاین اســتاندارد در کشور هیچ خودرویی مجوز 

شماره گذاری دریافت نکرده و نخواهد کرد.
ابتــکار بابیان اینکه با برنامه هــای صورت گرفته از 
ســال 98 خودروها با استاندارد یورو 5 تولید خواهند 
شــد تا کمک بزرگی به کاهش آلودگی هوا در شهرها 
به ویژه کالن شهرها شــود، ادامه داد: ۶ میلیون 800 
هزار خودرو و موتورسیکلت در تهران تردد می کند که 
اگر از استاندارد کافی برخوردار نباشند سهم عمده ای 

در آلودگی هوا خواهند داشت.
به گفته وی هم زمان بــا رونمایی از این طرح ملی، 
استانداردهای جدید خروجی معاینه فنی نیز آغاز به 
کار کرد و به عبارتی این اســتانداردها سختگیرانه تر 

شده است.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: 
هر انســانی روزانه به ۱۶ کیلوگرم هــوا نیاز دارد که 
ســالمت این هوا از اهمیت زیادی برخوردار اســت و 
اقداماتی که انجام می شــود همه در راستای کاهش 
آلودگی برای داشــتن هوایی ســالم است. وی تأکید 
کرد: ســازمان حفاظت محیط زیســت به طور مستمر 
از صنعت خودروســازی بازدیــد می کند و همین کار 
را برای تولید ســوخت بنزین باهدف استاندارد بودن 
نیز داریم تــا کیفیت بنزین همگام با رشــد صنعت 
خودرو اتفاق بیفتد و ما از وزارت نفت تولید سوخت با 

استاندارد یورو 5 و به باال را انتظار داریم.
انتشار گازهای گلخانه ای

وی به توافق آب و هوایی پاریس اشاره کرد و افزود: 
در این توافق بحث انتشــار گازهای گلخانه ای و سهم 
ما در این حرکت جهانی در بهینه ســازی ســوخت و 

حفاظت از ذخایر سوختی بسیار حائز اهمیت است.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت گفت: در 
سال های گذشته به علت یارانه ها و اینکه قیمت واقعی 

برای منابع نداشتیم حجم زیادی به هدر می رفت اما 
امــروزه برنامه ریزی ها و فناوری هــای جدید موجب 
کاهش مصرف ســوخت و انتشــار گازهای گلخانه ای 

شده است.
وی با تشکر از تالش وزارت صنعت معدن و تجارت 
بــرای حرکت به ســمت ارتقای اســتانداردها افزود: 
رئیس جمهــوری از ابتــدا اعالم کرده بــود که دولت 
یازدهم دولتی محیط زیســتی است ازاین رو همواره 
تأکید داشــت که اولویت با مســائل محیط زیستی 
اســت و با این نگاه انتظار این بود که مســیر صنعت 
به ســمت فناوری های روز دنیا حرکت کند الزمه آن 
گام برداشــتن صنعت خودروســازی همگام با جهان 
بود به ویژه در مســائلی که به طور مستقیم به مسائل 
محیط زیست مربوط می شد. ابتکار تأکید کرد: کیفیت 
زندگی بشــر امروز به دلیل انــواع آلودگی ها ازجمله 
آلودگی هوا به شدت مورد تهدید قرارگرفته است، در 
این زمینه کیفیت زندگی در شــهرها یکی از مؤلفه ها 
مهم بحث محیط زیســت، آلودگی و پسماند است که 
صنایــع به ویژه صنعت خودروســازی در آلودگی هوا 
نقش به ســزایی دارد که در این راستا گام های خوبی 
برداشــته شد و شــاهد کاهش آلودگی در تعدادی از 
کالن شهرها هستیم که امیدواریم این روند با سرعت 
بیشــتری ادامه یابد. نخســتین نمونه موتور ملی سه 
ســیلندر پرقدرت و کم مصرف یورو ۶ تولیدشــده در 
شرکت سایپا با حضور معاون رئیس جمهوری و رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست، معاون علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری و وزیر صنعت، معــدن و تجارت 

رونمایی شد.
استاندارد موتور ملی یورو 6 است

در همیــن زمینــه معــاون ســازمان حفاظــت 
محیط زیست با اشــاره به اینکه استانداردهای کنونی 
خودروهای داخلی یورو 4 و خودروهای وارداتی یورو 
5 اســت، گفت: استاندارد موتور ملی یورو ۶ است که 

به معنای کاهش مصرف سوخت و آالیندگی کم و هم 
سنگ استانداردهای روز اروپاست.

ســعید متصدی با اشــاره به اینکه موتــور ملی از 
اســتهالک کمتری برخوردار اســت گفــت: این امر 
هزینه نگهــداری خود را پایین می آورد لذا دوســت 
محیط زیســت به حســاب می آید که امیــدوارم همه 
خودروســازان به ســمت اســتفاده از یــک چنین 

موتورهایی حرکت کنند.
متصدی افزود: ما از ســال 98 قصد داریم استاندارد 
پایه یورو 5 را برای همه خودروهای داخل الزامی و در 
سال های بعد از ۱400 فاصله خود را با استانداردهای 

اروپا کمتر کنیم.
او گفت: پیش بینی ما این اســت که اگر معاینه فنی 
به خوبی صورت بگیرد بیــن 9 تا ۱0 درصد از میزان 

آالیندگی هوا کاسته می شود.
قناتی مدیــرکل نیرومحرکــه وزارت صنعت دیگر 
مهمــان برنامه با اشــاره به اینکه آنچه امروز شــاهد 
افتتاحــش بودیم حاصل همدلی تک تک دســتگاه ها 
بوده اســت گفــت: وزارت صنعــت، معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری، شــرکت دانش بنیان که 
متولی طراحی و ســاخت موتور ملی بــود، کارخانه 
خودروســازی، وزارت نفت و غیره دست به دست هم 

دادند و این پروژه ملی را به ثمر رساندند.
معــاون ســازمان حفاظت محیط زیســت گفت: ما 
در خــودرو فقط بحث موتــور را نداریم بلکه ایمنی و 
کیفیت هم موثرانــد، وزارت صنعت باید مجموعه ای 
از قوانین را تعریف کند، این شــرکت های دانش بنیان 

هستند که فّناوری های روز را می آورند.
متصدی با بیان اینکه اســتفاده از فّناوری روز باعث 
رشــد کیفیت خودروهای داخلی می شود، افزود: ما با 
اســتفاده از فّناوری های روز می توانیم عالوه بر تأمین 
نیاز داخل محصوالتی باکیفیــت به بازارهای جهانی 

صادر کنیم.
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رئیس کمیته محیط زیست شورای اسالمی شهر تهران گفت: روند انعقاد قراردادها و واگذاری های جدید در مجموعه شهر و مدیریت شهری تهران همچنان ادامه دارد.
 محمد حقانی در سیصد و شصت و سومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر تهران افزود: فاز دوم مجموعه به نیروی انتظامی برگزار شده و قرارداد این واگذاری نیز منعقد شده است.

وی با اســتناد به وعده شــهردار تهران مبنی بر این که قرارداد جدیدی در شهر منعقد نمی شــود اظهار کرد: واحدهای بهاران به رغم تکذیب شهرداری تهران با قراردادهایی که به امضای شهرداران مناطق 
رسیده، به قرارگاه امام رضا )ع( واگذار شده است.

حفانی گفت: همچنین بازارچه های سطح شهر تهران به خصوص بازارچه های داخل بوستان ها نیز درحال واگذاری به افراد خاص است که به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
عضو شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه شهرداری تهران پل های پشت سر خود را خراب می کند افزود: بسیاری از ساختمان های شهرداری تهران برای فروش، تخلیه شده است.

وی، تخلیه یکی از ساختمان های شهرداری تهران در خیابان آفریقا و انتقال کارمندان آن به ساختمانی در خیابان کریم خان را از جمله اقدامات نادرست شهرداری عنوان کرد.

انتقاد یک عضو 
شورا از تداوم روند 

واگذاری های 
شهرداری تهران

شماره گذاری خودرو با استاندارد یورو ۴ تا سال ۹۸
کمیتــه  جلســه  در  ابتــکار 
راهبــردی مقابله با گــرد و غبار 
گفت: ســتاد ملی مقابله با گرد و 
غبار باید در موضوع اســتفاده از 
ظرفیت نهادهــای مدنی و جلب 
مشــارکت مردم، بــه ویژه جلب 
سازمان های  و  تشکل ها  همکاری 
مردم نهــاد نیز اقــدام کند زیرا 
جلب مشــارکت مردم در مراحل 
مختلــف آمــوزش، پیشــگیری، 
مســائل  تمامی  و  مواجه  کاهش 
مرتبط با پدیده گرد و غبار کمک 
 می کنــد تــا میــزان آســیب وارده بــه مــردم بر اثــر افزایــش آگاهــی، کاهــش پیدا 

کند.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست با بیان این مطلب در جلسه کمیته راهبردی مقابله 
بــا گرد و غبار با اشــاره به برگــزاری کنفرانس بین المللی مقابله با گــرد و غبار در تهران و 
دســتاوردها و بازتاب این کنفرانس در ســطح بین المللی، افزود: این کنفرانس از آن جهت 
که نشــان دهنده اراده جمهوری اســالمی ایران برای افزایش همکاری های محیط زیستی به 
 ویــژه در زمینه مقابله با گرد و غبار در ســطح منطقه و بین الملل بود، بســیار حائز اهمیت 

است.
معصومه ابتکار ادامه داد: دو بیانیه وزرا و تخصصی و فنی که از جمله دستاوردهای کنفرانس 
بین المللی مقابله با گرد و غبار بود هم به اســناد ســازمان ملل افزوده می شود و هم می تواند 
به عنوان دستور کاری در سطح ملی باشد تا با استفاده از تجربیات سایر کشورها بتوانیم برای 

کاهش آثار این چالش مهم برنامه ریزی کنیم.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت اشــاره ای هم به جدول مدون ســتاد ملی مقابله 
بــا گــرد و غبــار در خصوص شناســایی کانون هــای گرد و غبــار در اســتان ها، همچنین 
برنامه هــای اســتانی مقابله با ایــن کانون ها داشــت و اظهار کــرد: تمامی اســتان ها باید 
برنامــه مصــوب بــرای مقابله با گرد و غبار داشــته باشــند و این برنامه هــا ضمن طرح در 
شــورای برنامه ریزی اســتان ها، باید در برنامه ملی مقابله با گرد و غبار نیز مورد اســتفاده 
 قــرار گیرد، البته برای اجــرای تمامی این برنامه هــا باید جدول زمان بندی وجود داشــته 

باشد.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت تصریح کرد: ترکیه برای تأمین منابع مالی اجرای 
این پروژه در ابتدا به بانک جهانی مراجعه کرده بود اما به دلیل اینکه تســهیالت این بانک به 
پروژه ها در صورت برخورداری ارزیابی محیط زیســتی تعلق می گیرد، همچنین آثار و تبعات 

منطقه ای و محیط زیستی پروژه، بانک جهانی در این زمینه کمک نکرد.
همچنین، سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست صدور 
دو بیانیــه وزرا و فنــی و تخصصی در کنفرانس بین المللی مقابلــه با گرد و غبار در تهران را 
دســتاوردی مهم ارزیابی کرد و گفت: این کنفرانس، یکــی از موفق ترین کنفرانس های بین 

المللی بود.
وی ادامه داد: اما این موفقیت نباید باعث شــود تا کاســتی ها را فراموش کنیم بلکه باید ما 
را برای رفع نواقص و کاســتی ها مصمم کند و از جمله این کاستی ها، ضعف در مستند سازی 

است.
متصدی خاطرنشان کرد: برای موفقیت در عرصه دیپلماسی محیط زیست، نیازمند هدایت 
تحقیقات به ســمت تعیین و پیش بینی آثار، همچنین مستند سازی اقدامات و اطالع رسانی 

به مجامع بین المللی هستیم.
معاون محیط زیســت انســانی سازمان حفاظت محیط زیســت در خصوص مباحث مطرح 
شده در جلسه پیرامون استفاده از مالچ برای تثبیت اراضی بیابانی و کانون های گرد و غبار با 
بیان اینکه مدعی در این حوزه بســیار هست، گفت: آنچه مشهود است، اثرات محیط زیستی 

مالچ ها است.
مرکز توان افزایی مقابله با گرد و غبار عراق می تواند به مرکز توان افزایی منطقه ای 

تبدیل شود
ضیاء الدین شــعاعی مدیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار با اشاره به اهمیت مقابله با 
کانون های خارجی پدیده گرد و غبار در کشور، گفت: به دلیل عدم شکل گیری همکاری های 
مطلوب میان کشورهای منطقه در این حوزه به سمت استفاده از زیرساخت های سازمان ملل 
برای گســترش همکاری ها در این زمینه رفتیم و در منطقه نیز با عراق و ســوریه اقداماتی را 

آغاز کردیم.
وی هدف از این اقدامات را به اشتراک گذاشتن توان تخصصی و تجربه ای سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری و 70 ســال فعالیت ایران در موضوع بیابان زدایی و همچنین بهره مندی 
از تجارب و دانش سایر کشورها در این زمینه اعالم کرد و افزود: سال ها بود موضوع همکاری 
پایلــوت در عراق برای مقابله با گرد و غبار را پیگیری می کردیم که بنا به دالیل مختلف این 
اقدام اجرایی نشــده بود اما از سال ۱۳92 و پس از سفر معصومه ابتکار به عراق، این موضوع 
با جدیت بیشــتری دنبال شــد و نهایتاً با واگذاری 200 هکتار زمین بــرای انجام این اقدام 
پایلوت در شمال غرب کربال پس از مصوبه دولت این کشور، ایجاد مرکز توان افزایی مقابله با 
 گرد و غبار خدیجه کبری )س( در عراق با همکاری ســتاد عتبات عالیات در دستور کار قرار 

گرفت.
ضرورت فعال کردن کنوانسیون مدیریت آب دجله و فرات

همچنیــن، هدایــت فهمــی معــاون مدیــر کل دفتــر برنامه ریــزی کالن آب و آبفای 
وزارت نیــرو بــا بیــان اینکه تاکنــون بخــش مهمــی از آورد کل رودخانه دجلــه و فرات 
بــه واســطه سدســازی ها، تغییر اقلیــم و برداشــت های آب در منطقه از بین رفته اســت، 
گفــت: سدســازی های ترکیه می توانــد منطقه و ایــران را با خطری جــدی مواجه کند از 
 ایــن رو ضروری اســت کنوانســیون مدیریــت آب دجله و فــرات یا میــان رودان را فعال 
کنیم. معاون مدیر کل دفتر بـرنـــامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو ادامه داد: بررســی 
وضعیت آبی تاالب شــادگان در فاصله سال های 78 تا 9۶ نشان می دهد، 2۳ درصد از منطقه 
در ســال آبی 78، ۳8 درصد در ســال آبی 92، ۳۶ درصد در سال آبی 95 و ۳8 درصد در 9 

ماهه نخست سال آبی 9۶، برخوردار از آب بوده است.
وی با بیان اینکه میزان آب رهاســازی شــده در حوزه شــادگان طی 9 ماه نخســت سال 
آبــی 9۶، 528 میلیــون مترمکعب بوده، ابــراز امیدواری کــرد: این میزان تا پایان ســال 
 آبــی 9۶ بــه 700 میلیــون مترمکعب حق آبه زیســت محیطــی آب شــیرین این تاالب 

برسد.
بنابراین گزارش، غالمحســین طهماســبی قائم مقام ســازمان تحقیقات آموزش و ترویج 
کشــاورزی نیز بــا ارائه گزارشــی از اقدامات صورت گرفته توســط این ســازمان در بخش 
بیابان زدایی، گفت: از ســال ۱۳92 تا پایان ســال ۱۳95، از طریق انواع عملیات بذرکاری و 
بذرپاشــی، نهال کاری، احداث بادشکن زنده و غیر زنده، مالچ پاشی و مراقبت و آبیاری برای 
 بیابــان زدایی اقدام کردیــم و تقریباً ۱84 هزار و 588 هکتار عملیــات بیابان زدایی صورت 

گرفت.
وی اشــاره ای هم به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در خوزستان داشت و افزود: طی سال 
95، 4 هزار و ۶00 هکتار نهالکاری صورت گرفت و حدود 77 درصد ســبزینگی در خوزستان 

ایجاد شد.
مالچ راهکاری مناسب برای بیابان زدایی نیست

در ادامه، پرویز گرشاســبی معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری با بیان اینکه پیش بینی ها در ســال 9۶ بــرای انجام 247 هزار هکتار مقابله با 
بیابان زایی دولتی و ۳80 هزار هکتار مقابله با بیابان زایی با استفاده از ظرفیت مردم و بخش 

خصوصی است، گفت: یکی از مهمترین چالش های این حوزه، نبود اعتبارات است.
معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری تاکید کرد: بر 
خــالف تصور عموم بیابان زدایی یا کنترل کانون های گرد و غبار با مالچ نیســت و از هفت و 
نیم میلیون هکتار اراضی بیابان زدایی تنها 2۳5 هکتار با مالچ پاشــی بوده است زیرا مالچ را 

به عنوان راهکاری مناسب برای بیابان زدایی نمی شناسیم.

ضرورت مشارکت مردم در مقابله 
با پدیده گرد و غبار

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط 
زیست با اشاره به اینکه دریای خزر از شرایط خاصی 
برخوردار اســت، گفت: این اکوسیســتم آبی نه تنها 

برای منطقه بلکه برای تمام دنیا حائز اهمیت است.
 پروین فرشــچی در نشســت تخصصی مسئوالن 
ذخیره گاه های حاشیه دریای خزر، افزود: این نشست 
با همکاری یونسکو و معاونت دریایی سازمان حفاظت 
 محیط زیســت برگزار شــد و تا 5 مردادمــاه ادامه 

دارد.
وی اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست تبادل 
تجربیات کشورهای حاشیه خزر در خصوص حفاظت 
از ذخیره گاه ها اســت و امیدواریم بتوانیم با استفاده 
از تجربیــات زیســتگاه های خــزری، ذخیره گاه های 
جنوب کشــور را نیز شناسایی کنیم، همچنین انتظار 
می رود عــالوه بر تبــادل تجربیات بتــوان ضوابطی 
 را بــرای شناســایی ذخیره گاه هــای جدیــد مطرح 

کرد.
معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه 

داد: هدف فعالیت شبکه جهانی ذخیره گاه زیست کره 
ایجاد تعامل میان انســان و زیســت کره است؛ فقط 
حفاظت و اکوسیســتم مطرح نیســت بلکــه ارتقای 

معیشــت مردم محلی، بهبــود فرصت های اقتصادی 
و ایجاد چارچوب قانونی برای همکاری در راســتای 
حفاظت از ذخیره گاه های زیست کره هم مطرح است.

فرشــچی گفت: ۶۶9 ذخیره گاه در دنیا وجود دارد 
که 2۱ ذخیره گاه در کشورهای عربی ثبت شده است، 
اروپا و آمریکای شــمالی بیشــترین تعداد ذخیره گاه 
را دارند و ۱49 ذخیره گاه نیز در آســیا و اقیانوســیه 
وجود دارد، البته در ســال های اخیر تعدادی از این ها 

از شبکه خارج و تعدادی اضافه شده اند.
وی دربــاره انتخــاب دریای خزر بــه عنوان محور 
این نشســت، اظهار کرد: خزر بــه دلیل ویژگی هایی 
همچــون بزرگترین دریاچه جهان بــودن که تنها از 
طریق رودخانه ولگا تأمین می شــود، همچنین وجود 
پنج گونه ماهی تن و یک گونه پســتاندار منحصر به 
فــرد به نام فک خــزری در آن و هفت هزار کیلومتر 
خط ســاحلی، از جایگاه اقتصادی، اکولوژیکی و تنوع 

زیستی خاصی برخوردار است.
معاون دریایی ســازمان حفاظت محیط زیست ابراز 

امیدواری کرد: در این نشســت سه روزه که با حضور 
نمایندگان کشــورهای قزاقستان، آذربایجان، روسیه، 
ترکمنســتان و ایران برگزار می شود، از طریق تبادل 
دانش، تخصص و تجربه شاهد افزایش همکاری میان 
کشــورهای حاشــیه خزر در خصوص ذخیره گاه های 

زیست کره باشیم.
وی با بیان این که نماینده ای هم از کشــور رومانی 
به عنوان نماینده دریای ســیاه در این نشست حضور 
دارد، گفت: دو روز آینده، این نشســت در بندر انزلی 

برگزار می شود.
نشست تخصصی مســئوالن ذخیره گاه های حاشیه 
دریــای خزر با حضور پروین فرشــچی معاون محیط 
زیســت دریایی ســازمان حفاظت محیط زیســت، 
اســترکیش الروش مدیر و نماینــده دفتر منطقه ای 
یونسکو در ایران، میگل کالسنر رئیس مرکز تحقیقات 
و سیاســت گذاری اکولوژی و تنوع زیستی یونسکو و 
نمایندگانی از کشــورهای حاشیه خزر برگزار شد و تا 

5 مرداد ماه ادامه دارد.

رییس ســازمان بهزیســتی گفت: غفلت از مباحث 
اجتماعــی در برنامه هــای توســعه ازعوامــل اصلی 
آســیب های اجتماعی و ازیاد تبعات ناشــی از آن در 

کشور بود.
انوشــیروان محســنی بندپی در جلســه کارگروه 
تخصصی اجتماعی شهرستان گمیشان واقع در شمال 
غرب استان گلســتان اظهار کرد: دولت تدبیر و امید 
بــرای اولین بار به مباحث اجتماعی دربرنامه نویســی 
توجــه کرده و فصل جداگانه ای را برای آســیب های 

اجتماعی در برنامه ششم توسعه تدوین کرد.
وی بیان کــرد: مقابله و کاهش آســیب هایی چون 
اعتیاد ، طالق ، حاشیه نشینی ، توجه به نقاط بحرانی 
و مانند آن در این قانون مــورد توجه و تاکید فراوان 

قرار گرفت.
رییس سازمان بهزیســتی افزود: در این پیوند طرح 
بزرگ نماد ) نظام مراقبــت اجتماعی دانش آموزان( 
توســط دولت اجرا می شــود که هدف از آن تمرین 

کار جمعی از کودکی و تالش برای کاهش آسیب های 
اجتماعی است.

محســنی بندپی ادامه داد: 9 وزارتخانه و ســازمان 
مســئولیت برنامه ریزی و اجرای این طرح را برعهده 
دارند که نظارت بر تولید محتوای آن برعهده سازمان 

بهزیستی است.
به گفته وی؛ اجتماع پذیــری ، ارتقای توانمندی و 
افزایش نقــد پذیری؛ از جمله اهداف اجرای این طرح 

است.
وی اضافــه کرد: این طــرح اثرپذیری طوالنی مدت 
دارد و اثرات مثبت حاصل از آن در ســال های آینده 

قابل مشاهده خواهد بود.
محســنی بندپــی در ادامــه به همکاری مناســب 
دســتگاه ها در مقابله با اعتیاد اشــاره کرد و گفت: در 
گذشــته هر ارگانــی یک تعریف از اعتیــاد و راه های 
مقابله با آن داشت اما در سال های اخیر و با هماهنگی 
انجام شــده ، به تعریف مشــخصی از اعتیاد در کشور 

رسیده ایم که این وحدت نظر می تواند مسیر مقابله با 
اعتیاد را کوتاه تر کند.

رییس ســازمان بهزیســتی بیان کرد: اســتفاده از 
ظرفیت های فرهنگی هــر منطقه و ارگان های موثری 
مانند بسیج و سپاه ، از راه های مقابله با اعتیاد و دیگر 

آسیب های اجتماعی است.
محســنی بندپــی به برنامــه راه انــدازی اورژانس 
اجتماعی در کشــور اشــاره کرد و گفــت: اورژانس 
اجتماعــی با هدف مداخله به هنگام و رفع بحران های 
فردی و اجتماعی راه اندازی شــده بــود اما با وجود 
اثــرات مثبت در دولت گذشــته بــه آن کم توجهی 
 شــد و این مراکــز در کمیت و کیفیت توســعه پیدا 
نکرد. وی همچنین ادامه داد: براساس آمارهای موجود 
مداخلــه به موقع کارشناســان اورژانس اجتماعی در 
ســال 95 مانع از حدود 5 هزار خودکشی و همچنین 
 ایجاد ســازش در بین 27 درصــد از متقاضیان طالق 

شد.

خزر بنا به شرایط خاص، اکوسیستمی مهم برای منطقه و جهان است

غفلت از مسائل اجتماعی در برنامه توسعه، عامل ازدیاد آسیب ها بود


