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مدافع سرسخت شکار عضو هیاتمدیره صندوق ملی محیط زیست شد
همزمان با خبرسازشدن فروش پروانههای ویژه به شکارچیان خارجی ،سعید نمکی که فعاالن محیط زیست او را به عنوان مدافع سرسخت شکار میشناسند به عنوان عضو هیاتمدیره صندوق ملی
محیط زیست منصوب شد .به گزارش مهر ،عیسی کالنتری ،رئیس سازمان حفاظت محیط زیست طی حکمی سعید نمکی را به عنوان عضو هیاتمدیره صندوق ملی محیط زیست منصوب کرده است؛
فردی که فعاالن محیط زیست او را بیش از همه به عنوان مدافع و فعال سرسخت حوزه شکار میشناسند .در حالی که فروش پروانه شکار ویژه به شکارچیان خارجی از طریق صندوق ملی محیط زیست،
اخیرا در رسانهها خبرساز شده و اعتراضات بسیاری را به همراه داشته است ،تصویر منتشر شده از پروانه شکار اتباع خارجی در استان خراسان رضوی حکایت از آن دارد که صندوق ملی محیط زیست
تنها یک هفتادم مبلغ دریافتی از شکارچیان خارجی یعنی یک میلیون تومان را به اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی واریز کرده و الباقی ۱۰هزار دالر دریافتی را نزد خود نگه داشته است.
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شاید آن زمان که آنتوان دو سنت اگزوپری در کتاب
شازده کوچولویش از درختان بائوباب حرف میزد ،هرگز
تصور نمیکرد روزی فرا برسد این درختان که به قول او
«هیچوقت نمیشود از شرشان خالص شد» ،دیگر وجود
نداشته باشند .بائوبابهایی که شهریار کوچک به دنبال آن
بود تا گوسفندان بوتههای کوچکش را از همان اول بخورند
تا کار او را راحتتر کنند .چرا که «بائوبابها آن قدر رشد
میکنند که تمام سیاره را میگیرند و با ریشههایشان
خ سوراخ میکنند .اگر سیاره ،سیاره
سیاره را سورا 
کوچکی باشد یا درختهای بائوباب تعدادشان زیاد باشد،
سیاره را میترکانند».
سالها از زمان نگارش کتاب شاهزاده کوچولو میگذرد اما
شاید بسیاری از ما با بائوبابها در همان کتاب آشنا شده باشیم.
درختانی تنومند و بلند و عجیب و غریب .درختانی که به خاطر
شكل عجيب ميوههايشان به درختان «موش مرده» هم
مشهورند .درختانی که حاال به گفته محققان بعضی از قدیمیترین
و بزرگترین درختان بائوباب آفریقا به طور ناگهانی در دهه گذشته
به طور کامل یا به طور جزئی جان خود را از دست دادند.
این تیم پیشبینی کرده است که درختان بائوباب بین  1100تا
 2500ساله که پهنای بعضی از آنها به اندازه یک اتوبوس میرسد
ممکن است قربانی تغییرات آب و هوایی شوند .این تیم از محققان
در گزارشی که مجله علمی «گیاهان طبیعت» به چاپ رسیده
این اتفاق را «یک رویداد بیسابقه» توصیف کردهاند و گزارش
کردهاند که در طول  12سال گذشته 9 ،درخت از  13درختی که
کهنسالترین بائوبابهای آفریقا بودهاند ،مردهاند یا حداقل یکی از
قدیمیترین ساقههای آنها به مرور خشک شده و شکسته و افتاده
است .از میان  9درخت مرده 4 ،درخت از بزرگترین بائوبابهای
آفریقایی بودند .آدریان پاتروت ( ،)Adrian Patrutهمکار این
مطالعه از دانشگاه بیس بوالی ( )Babes-Bolyaiدر رومانی
میگوید« :قطعا حیرت انگیز و دراماتیک است که در طی عمر
ما شاهد مرگ بسیاری از درختان با سنین هزار ساله هستیم»
گرچه هنوز علت اصلی مرگ خاموش بائوبابها روشن نشده

است اما محققان بر این عقیدهاند که حداقل یا تا حدودی ممکن
است تغییرات اقلیم و شرایط آب و هوایی به خصوص در جنوب
آفریقا دلیل مرگ این درختان افسانهای باشد .البته این فرضیه
در حالی است که تیم تحقیقاتی از رومانی ،آفریقای جنوبی و
ایاالت متحده آمریکا میگویند رد یا تایید این فرضیه نیازمند
تحقیقات بیشتر است .تحقیق و بررسی محققان از سال 2005
تا  2017نشان میدهد که عموما همه درختان بائوباب شناخته
شد ه بسیار بزرگ و قدیمی بیش از  60اصله بوده است .محققان
طی جمعآوری دادهها در زیستگاه این درختان ،بر روی ارتفاع،
سن و چوب این درختان به یک واقعیت غیر منتظره و تلخ
رسیدهاند ،واقعیتی که حکایت از مرگ خاموش این درختان
در طول  12سال مورد مطالعه دارد .درختانی که در زیمبابوه،
نامیبیا ،آفریقای جنوبی ،بوتسوانا و زامبیا بودهاند .به گفته این تیم
تحقیقاتی ،بائوبابها بزرگترین و بلند قامتترین درختان گلدار
جهان هستند که به طور طبیعی در مناطق ساوانای آفریقا و خارج
از قاره در مناطق گرمسیری یافت میشود.
درختان بائوباب گیاهان عجیب و غریبی هستند که

شاخههایشان شبیه به ریشههای درختان به سمت آسمان پیچ
و تاب میخورند و گاهی به عقب یا به پایین نگاهی میاندازند.
براساس آنچه که وب سایت پارک ملی کورگر در آفریقای جنوبی
ب میتواند  3هزار سال زندگی کند.
اعالم کرده ،درخت بائوبا 
اما درختان بائوباب برای چه اهمیت دارند؟ آیا فقط به خاطر
اینکه ظاهری عجیب و غریب دارند؟ نه .درختان بائوباب همانند
یک فروشگاه عظیم آب عمل میکنند و میوههایی را حمل
میکنند که غذای انسانها و حیوانات است .برگ های آن آب
پز شده و به عنوان همراهی مشابه با اسفناج خورده میشوند یا
برای مصارف پزشکی مرسوم در آفریقا از آنها استفاده میشود .به
عالوه مردم محلی از پوست درختان بائوباب طناب ،سبد ،پارچه و
کاله ضد آب میبافند.
محققان با استفاده از روش تاریخگذاری رادیو کربن ،یکی از
روشهایی که جهت تخمین تاریخ مرگ موجوداتی که کربن
مصرف میکنند (مانند گیاهان) کاربرد دارد ،استفاده کردهاند و
برای این تجزیه و تحلیل نمونههای گرفته شده از قسمتهای
مختلف تنه هر درخت استفاده کردند .آنها دریافتهاند که تنه

بائوبابها از یک مرکز اصلی رشد نمیکند بلکه از چند مرکز
رشد میکنند .بنابراین مرگ یا کشتن آنها بسیار دشوار است.
آنها میتوانند بسوزند یا پوست خود را از دست بدهند اما در کمال
ناباوری آنها میتوانند پوست جدیدی برای خود درست کنند و
دوباره رشد کنند .هنگامی که درختان بائوباب میمیرند ،آنها به
سادگی از داخل میپوسند و ناگهان فرومیریزند و تبدیل به یک
توده فیبر میشوند.
از  10درختی که محققان از آنها در گزارش خود یاد کردهاند،
 4درخت به طور کامل مردهاند به این معنی که تمام ساقههای
آنها از داخل پوسیده و فروریخته است اما  6درخت دیگر بائوباب
از مرگ یک یا چند بخش خود رنج میبرند.
قدیمیترین درخت بائوباب که تمام ساقههای خود را در سال
 2011-2010از دست داده ،درختی به نام پانکی در زیمباوه است
که  2500سال سن داشته است .اما بزرگترین درخت بائوباب که
هابلوم نامگذاری شده در نامیبیا بوده که ارتفاعش به  30.2متر
( 99فوت) و پهنای بدنهاش به  35.1متر میرسیده است.
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خبر
ت کاربراتوریبه
درخواست شمارهگذاری  ۱۰هزار موتورسیکل 
وزارت کشور رسید

زمزمه تولید مجدد موتورسیکلتهای کاربراتوری در وقت اضافه
بعد از گذشت بیش از دو سال از آغاز ممنوعیت تولید موتورسیکلتهای
کاربراتوری ،باز هم موتورسیکلتسازان قصد تولید این دستگاه آالینده را دارند.
به گزارش ایسنا ،بر اساس نامهای که بهتازگی در اختیار رسانهها قرار داده شده
است ،درخواست جدیدی برای پالکگذاری حدود  ۱۰هزار موتورسیکلت کاربراتوری
از سوی وزارتخانههای صنعت و کشور مطرح شده این درحالی است که بر اساس
مصوبه تیرماه سال  ،۹۵تولید موتورسیکلت کاربراتوری در کشور ممنوع است و از
این تاریخ شرکتها باید به سمت تولید موتورسیکلت انژکتوری حرکت میکردند.
در این نامه که خطاب به معاون اول رئیس جمهوری نوشته شده و به امضای محمد
شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت و همچنین عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر
کشور رسیده ،آمده است:
«جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری ،معاون اول محترم رئیس جمهوری
احتراما به استحضار میرساند پیرو اطالع مصوبه شماره /۳۸۴۵۴ت۵۳۱۷۲ه مورخ
 1395/۴/2هیات وزیران در مورد ممنوعیت تولید و شمارهگذاری موتورسیکلتهای
کاربراتوری و پس از اعالم لیست تعداد  ۴۰۰هزار دستگاه موتور از سوی وزارت متبوع
بر اساس اعالم انجمن سازندگان موتورسیکلت و شرکتهای مربوطه به وزارت کشور
و پلیس راهور ،مجددا برخی از شرکتهای تولیدکننده موتورسیکلت اعالم داشتند که
به دلیل عدم اطالع و اعالم لیست موجودی موتور به انجمن ذیربط ،تعدادی از موتور
سیکلتهای تولیدی آنان (جمعا ۹۵۴۳دستگاه) موفق به شمارهگذاری نشدهاند لذا برای
جلوگیری از تبعات اجتماعی و بروز مشکالت کارگری و مساعدت برای تداوم فعالیت
این شرکتها خواهشمند است دستور فرمایید متن مصوبه پیشنهادی به منظور طرح و
تصویب در دستور کار هیات وزیران قرار گیرد ».الزم به ذکر است که بر اساس مطالعات
کارشناسی موتورسیکلتهای کاربراتوری سهم باالیی در تولید گازهای آالینده و کاهش
کیفیت هوا دارند .چندی پیش هم نیره پیروزبخت ،رئیس سازمان ملی استاندارد اعالم
کرد که یک موتورسیکلت کاربراتوری چهار برابر یک خودرو ایجاد آلودگی میکند و
باید موتورسیکلتهای کشور مطابق با استانداردهای روز اروپا تولید شوند و مصوبه دولت
در این زمینه باید رعایت شود .عیسی کالنتری ،رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
در مورد درخواست مجدد برای تولید موتورسیکلتهای کاربراتوری میگوید :قطعا ما
مخالف پالکگذاری مجدد موتورسیکلتهای کاربراتوری هستیم و مخالفت خود را هم
به دولت اعالم کردهایم .وی در پاسخ به این پرسش که چطور بعد از گذشت دو سال از
مصوبه دولت برای توقف شمارهگذاری موتور کاربراتوری چنین درخواستی مطرح شده
است ،اظهار میکند :من نمیدانم این  ۱۰هزار موتورسیکلت کاربراتوری از کجا پیدا
شده است .گویا در انبار برخی از موتورسازان تعدادی موتور کاربراتوری باقی مانده که
قصد دارند آنها را شمارهگذاری کنند و بفروشند .وی تاکید میکند :دولت در این زمینه
تصمیم میگیرد و اگر بخواهد به تولید مجدد موتور کاربراتوری مجوز دهد ،کاری از
دست ما برنمیآید حتی من حق رای در دولت ندارم و تنها وزرا حق رای دارند .به هر
حال صدور یا عدم صدور مجوز به موتورهای کاربراتوری تصمیمی است که بر عهده
دولت است و باید ببینیم چه تصمیمی گرفته میشود.

