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سازمان حفاظتمحیطزیست با درخواست وزارت صنعت مخالفت کرد

سهمخواهی بیشتر از عوارض خروج
قرار بود وقتی نرخ عوارض خروج تصاعدی
سه تا شش برابر گرانتر میشود 40 ،هزار
تومان آن با توجیه «مشارکت عمومی در
توسعه زیرساختها» به گردشگری برسد اما
محاسبات از یک خلف وعده حکایت دارد.
به گزارش ایسنا ،در الیحه بودجه سال ۹۸
پیشبینی شده است که از محل عوارض خروج
مسافر از مرزهای کشور ۱,۴۰۰ ،میلیارد تومان
درآمد جذب شود .سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری درخواست داده بود
 ۵۰۰میلیارد تومان از آن مبلغ ،خرج توسعه
گردشگری شود اما مسعود نوری ،مدیرکل
دفتر برنامهریزی و بودجه سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری اطالع
داد :کمیسیون تلفیق مجلس با این پیشنهاد
موافقت نکرده است .با این حال در سازمان
برنامه و بودجه با تخصیص  ۲۴۶میلیارد
تومان از محل عوارض خروج مسافر به توسعه
زیرساختها و تأسیسات گردشگری و حمایت
از میراث فرهنگی و صنایع دستی موافقت شده
که این مصوبه به الیحه بودجه اضافه شده و
در اختیار مجلس قرار گرفته است .کمیسیون
تلفیق الیحه بودجه کل کشور سال  ،۹۸تاکنون
فقط وضعیت عوارض خروجی زائران عتبات
عالیات را رسما ً معلوم و اعالم کرده که زائران
اربعین از پرداخت عوارض خروج از کشور در
سال  ۹۸معاف هستند و عوارض خروج از
کشور برای زائران عتبات در سال  ۹۸نیز افزایش
پیدا نمیکند .عوارض خروج مسافر از مرزهای
کشور در سال  ۹۷به شکل تصاعدی ،سه تا
شش برابر افزایش یافت .این مبالغ در بودجه
سال  ۹۸نیز بدون تغییر به مجلس پیشنهاد
شده است .در این الیحه پیشنهاد شده مبلغ
 ۴۰۰هزار ریال از محل عوارض خروجی هر
مسافر برای توسعه زیرساختها و تأسیسات
گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی
و صنایع دستی اختصاص یابد .این بند در
الیحه بودجه سال  ۱۳۹۷نیز آمده بود اما طبق
اظهارات رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری مستند به پرداختیهای
دولت تاکنون ،سهم این سازمان از عوارض
خروج هر نفر ۱۷ ،هزار تومان بوده است ،نه
 ۴۰هزار تومان .مسعود نوری ،مدیرکل دفتر
برنامهریزی و بودجه سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری گفت :در بودجه
امسال از محل عوارض خروج مسافر از مرزهای
کشور ،تخصیص  ۱۲۳میلیارد تومان به توسعه
زیرساختها و تأسیسات گردشگری و حمایت
از میراث فرهنگی و صنایع دستی مصوب شد
که تاکنون  ۴۶میلیارد تومان آن از محل خزانه،
نقدا به این سازمان پرداخت شده است که
این رقم به «سه ماه» نخست امسال مربوط
میشود و تقریبا ً ۳۷درصد از کل اعتبار درنظر
گرفته شده را شامل میشود که البته مابقی
آن پرداخت خواهد شد .او با اشاره به شمار
مسافرانی که به خارج از کشور سفر کردهاند
و طبق آخرین گزارش سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری تا پایان  ۹ماه اول
امسال ،حدود  ۵میلیون و  ۹۰۰هزار نفر بوده
است ،گفت :محاسبات با درنظر گرفتن اعتبار
تخصیص داده شده به توسعه زیرساختهای
گردشگری از محل عوارض خروج ( ۱۲۳میلیارد
تومان) و شمار مسافرانی که تاکنون به خارج
از کشور سفر کردهاند ،یعنی حدود  ۶میلیون
نفر ،نشان میدهد تقریبا ً ۲۱هزار تومان از هر
مسافر خروجی به توسعه گردشگری تخصیص
یافته است که باتوجه به پیشبینیها برای
افزایش شمار مسافران خروجی به  ۷میلیون
نفر ،سهم گردشگری از محل عوارض خروج
مطابق با نظر آقای مونسان رئیس سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری،
همان  ۱۷هزار تومان بوده است.

ایرانشهر
تالش دوباره برای درجهبندی
مجدد اقامتگاههای بومگردی

جدال بر سر موتورسیکلتهای اسقاطی
 21شهریور  1397هیئت وزیران آییننامههای
اجرای قانونی را تصویب کردند که پس از  20سال
قوانین مربوط به آلودگی هوا را با تغییراتی مواجه
ت برخی روبهرو
کرد .یکی از تغییراتی که با مخالف 
شد ،آییننامه فنی «ماده  »2قانون هوای پاک
هیئت وزیران بود که براساس آن پالکگذاری هر
موتورسیکلت بنزینی جدید را منوط به اسقاط یک
دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری کرده است .به
دنبال تصویب این آییننامه دی ماه بود که وحید
حسینی ،دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا
خبر از اسقاط  25هزار موتور کاربراتوری در جریان
توافق بین پلیس راهور ،ستاد اجرایی فرمان امام
خمینی(ره) بهعنوان مالک عمده موتورسیکلتهای
رسوبی ،انجمن صنفی اسقاط و بازیافت و ستاد
مدیریت سوخت وزارت راه و شهرسازی در محل
سازمان حفاظت محیط زیست داد .او گفت:
«مقرر شده همه نهادهای ذیربط تمام تالش
و همکاری خود را برای تحویل حداقل  ۲۵هزار
موتورسیکلت رسوبی طی دو ماه آینده برای اسقاط
انجام دهند ».ا و گفت« :هدف از تصمیم برای
اسقاط انبوه موتورسیکلتهای رسوبی ،نوسازی
و جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده در حال
تردد با موتورسیکلتهای جدید و حمایت از
موتورسیکلت برقی است».
او اما اشارهای هم به دالیل انجام اسقاط
موتورسیکلتهای فرسوده تا سالهای قبل کرده
و مشکالت اجرایی و حقوقی را ازجمله دالیل آن
دانسته که حاال با تصویب آییننامههای اجرایی
قانون هوای پاک توسط وزیران راه برای اجرای این
تصمیم هموار شده است .او گفته« :خوشبختانه
با تالش همه دستگاههای دولتی و تحت نظارت
سازمان حفاظت محیط زیست این موضوع در
قالب مصوب ه هیئت وزیران حل و فصل شد و
موتورسیکلتسازان مکلف شدند در ازای تولید
هر دستگاه موتورسیکلت بنزینی جدید یک
موتورسیکلت کاربراتوری را اسقاط کنند ».حسینی
در کنار مصوبه اسقاط موتورهای کاربراتوری اما خبر
از تالش سازمان حفاظت محیطزیست برای ایجاد
بسته حمایتی از سوی دولت است تا دارندگان
موتورسیکلتهای فرسوده رغبت الزم برای تبدیل
وسیله خود به شرایط بهتر را پیدا کنند .به گفته
او ،شهرداری تهران نیز در این زمینه آمادگی خود
را برای همکاری اعالم کرده است .دبیر کارگروه
ملی کاهش آلودگی هوا اظهار امیدواری کرده که
عالوه بر تهران سایر کالنشهرهای درگیر آلودگی هوا
نیز وارد میدان شوند و به جمع شهرهایی بپیوندد
که موتورسیکلتهای فرسوده را اسقاط خواهند
کرد چرا که به اعتقاد او موضوع اسقاط ،سیاست
هوشمندانهای است که به کاهش آلودگی هوا
کمک و همزمان استفاده از موتورسیکلتهای برقی
را تشویق میکند و همچنان چرخ تولید و اشتغال را
هم در صنعت موتورسیکلت و هم در مراکز اسقاط
و بازیافت به حرکت در میآورد.

گروه ایرانشهر« :اسقاط  ۲۵هزار موتور کاربراتوری تا اسفندماه »97؛ این تصمیم که براساس رای هیئت وزیران و براساس قانون هوای پاک رقم خورده،
یک وزارتخانه و یک سازمان دولتی را رودرروی یکدیگر قرار داده .وزارت صنعت خواستار حذف یکی از مواد قانون هوای پاک است که منجر به تصمیم
وزیران برای اسقاط موتورسیکلت کاربراتوری به ازای تولید هر موتورسیکلت بنزینی جدید شده و سازمان حفاظت محیط زیست مخالف حذف این ماده
از قانون هوای پاک است.

وزارت صنعت
خواستار حذف
یکی از مواد قانون
هوای پاک است
که منجر به اسقاط
موتورسیکلتهای
کاربراتوری شده
و سازمان حفاظت
محیط زیست با این
درخواستمخالفت
کرده
اما این نظر که اسقاط موتورهای فرسوده چرخه
تولید و اشتغال را به حرکت در میآورد از نظر
وزارت صنعت چندان هم درست نیست .این
وزارتخانه از سازمان محیطزیست درخواست کرده
که این ماده از قانون هوای پاک را که به اسقاط
موتورسیکلتهای فرسوده میانجامد حذف کند.
اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در
مصاحبهای که با ایسنا انجام داده مخالفت خود را
با این درخواست اعالم کرده است.
عیسی کالنتری تاکید کرد :سازمان حفاظت
محیط زیست مخالف حذف ماده  ۱۱آییننامه
ماده  ۲قانون هوای پاک است و حتما ً موتورهای
فرسوده باید اسقاط شوند .وی با بیان اینکه در
حال حاضر بیش از هفت میلیون موتورسیکلت در
کشور وجود دارد که بخش عمده آنها کاربراتوری
و آالینده هستند ،گفت :متأسفانه وزارت صنعت
و موتورسیکلتسازان دنبال حذف ماده مربوط
به «اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده در ازای
تولید موتورسیکلتهای جدید بنزینی» هستند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مورد
فرآیند اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده تصریح
کرد :بیش از  ۵۰۰هزار موتورسیکلت رسوبی
(موتورسیکلتهای بالصاحب) در اختیار ستاد
اجرایی فرمان امام است و سازمان حفاظت محیط
زیست اعالم کرده است که موتورسیکلتسازان

این موتورها را اسقاط کنند تا دوباره وارد چرخه
مصرف نشود بنابراین موتورسیکلتسازان
میتوانند با خرید این موتورها از ستاد اجرایی
فرمان امام نسبت به اسقاط موتورهای فرسوده
اقدام کنند .کالنتری ادامه داد :همچنین پیشنهاد
ما این است که با هر برگه اسقاط ،به جای هفت
موتورسیکلت ،چهار موتورسیکلت بخرند و اسقاط
کنند که در نتیجه این اقدام ،ارزش برگههای
اسقاط باال میرود و برای دارندگان موتورهای
فرسوده نیز انگیزه ایجاد میشود تا نسبت به
اسقاط موتورسیکلت خود اقدام کنند .به گفته
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ،قیمت
هر موتورسیکلت اسقاطی حدود  ۵۰۰هزار تومان
است و موتورسیکلتسازان به منظور اجرای قانون
هوای پاک باید این بودجه را اختصاص دهند و
نسبت به خرید موتورهای فرسوده و اسقاط آن
اقدام کنند تا امکان تولید جدید داشته باشند.
کالنتری با بیان اینکه پیشنهاد حذف ماده ۱۱
آییننامه ماده  ۲قانون هوای پاک مبنی بر اسقاط
موتورسیکلتهای فرسوده ،احتماال ً در هیئت
دولت مطرح میشود ،در پاسخ به پرسشی در مورد
موضع دولت دراینباره گفت :فکر میکنم دولت
حذف ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلتهای
فرسوده را قبول نکند چون دستیابی به هوای پاک
و سالم و کنترل منابع آالینده در کالن.شهرهای

کشور اولویت اول دولت در حوزه محیط زیست
است و جزو سیاستهای اصلی رئیسجمهوری
است.
ترافیکی،
مدلسازیهای
اساس
بر
موتورسیکلتها به دلیل ارزان بودن به عنوان
سومین وسیله موتوری محبوب در کالنشهر تهران
شناخته شدهاند .البته اکثر موتورسیکلتهای
مورد استفاده کاربراتوری هستند و سهم بسیاری
در تولید آالیندگیهای زیست محیطی دارند.
طبق آمارهای موجود ،تعداد موتورسیکلتهای
شمارهگذاری شده در شهر تهران در سال 93
بیش از یک میلیون دستگاه برآورد شده است .سن
فرسودگی برخی از موتورسیکلتهای سطح شهر به
بیش از  10سال میرسد و این یک معضل جدی
در تولید آالیندههای زیست محیطی است .بر
اساس برآوردهای اولیه از مدلهای تخمین انتشار
آالیندگی در شهر تهران سهم موتورسیکلتهای
کاربراتوری در توزیع آالیندگی بسیار حائزاهمیت
است و کاهش آن نیازمند یک بررسی دقیق و
همهجانبه است .آزمایش و اندازهگیری دقیق
آالیندهها حاکی از تولید  15میلیگرم آالینده توسط
هر دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری در هر کیلومتر
پیمایش است در حالی که بر اساس استاندارد یورو
 3این میزان باید  2گرم بر هر کیلومتر پیمایش
باشد.

نباید زمان را برای تکثیر یوزها در اسارت از دست بدهیم
یک متخصص حیات وحش گفت :برای افزایش شانس
موفقیت برنامه تکثیر در اسارت نباید زمان را از دست بدهیم.
دائما باید وضعیت یوزهای در اسارت را بررسی کنیم و روشهای
لقاح مصنوعی مختلف را استفاده کنیم.
به گزارش مهر ،مجید خرازیان مقدم ،مدیرکل دفتر حیات
وحش گفت :تمام توان و تالش ما بر این است که بتوانیم
با همکاری و همفکری تمامی ظرفیتهای تخصصی موجود،
برنامههای منسجمی برای حفاظت از یوز در زیستگاه و خارج از
زیستگاه تدوین و اجرا کنیم.
وی ادامه داد :باتوجه به اینکه پیشنویس فاز سوم پروژه

«قلعه الموت» تیتر یک سیانان تراول شد
بخش سیانان تراول در گزارش مبسوطی ،روستای
گازرخان ،کوههای البرز و قلعه الموت را به
گردشگران دنیا به ویژه آمریکاییها معرفی کرد.
ن تراول در
به گزارش چمدان ،سیانا 
گزارشی درباره الموت اینگونه آغاز میکند:
پشت اولین خاکریزهای کوههای البرز در شمال
ایران ،زیر دیواره غیرقابلنفوذ تپهماهورهایی در
دره باریکی ،روستای گازرخان قرار دارد؛ روستایی
که با باغهای انار و درختان صنوبری که سراسر این زمین
شیبدار را سبز کردهاند احاطه شده است .سپس تودهای از سنگهای
ی -قهوهای کنار روستا پدیدار میشود و شما فقط در آن لحظه
خاکستر 
است که میتوانید استحکامات را در نوک قل ه تشخیص دهید .سیانان
تراول در ادامه مینویسد :این قلعه الموت است ،اولین مقر فرقهای هزار
ساله (حشاشین) که واژه «اساسین» (ب ه معنی قاتل) از نام آنها گرفته شده
است .الموت ب ه معنی «آشیانه عقاب» است .در قرن یازدهم میالدی،
حسن صباح این قلعه را فتح و سلسله اسماعیلیان را تاسیس کرد .سیانان
تراول درباره گردشگرانی که از قلعه الموت بازدید میکنند مینویسد:
«بازدیدکنندهها میتوانند تهران را صبحهنگام به قصد قزوین ترک کنند
و چند ساعت بعد ،اولین خاکریزهای الموت را ببینند و بعد برای ناهار به
روستای گازرخان برسند ».اَلَموت نام منطقهای در استان قزوین است که
خود متشکل از دو بخش الموت غربی و الموت شرقی در رشتهکوههای
البرز ،واقع در شمال شرقی یکی از بخشهای شهرستان قزوین در استان
قزوین ،جنوب مازندران و گیالن ،باختر طالقان و خاور رودبار زیتون قرار
دارد .عمده شهرت این منطقه به علت وجود دو دژ الموت و لمبسر در
آن است.

بینالمللی یوز آسیایی تهیه شده و به زودی مبادله خواهد شد،
در نظر است در کنار پروژه ،برنامههای تکمیلی مورد نظرمان را با
محوریت معاونت محیط طبیعی تهیه و اجرایی کنیم .همچنین
ت وحش از موسسه
ایمکه لودرز متخصص لقاح مصنوعی حیا 
«ژئو الیف» که برای معاینه یوزهای پارک پردیسان به ایران
آمده ،در این جلسه گفت :نخستین تولد یوز در شرایط اسارت
در سال  ۱۹۵۶در باغوحش فیالدلفیا اتفاق افتاد و تا سال ۱۹۷۴
در سراسر جهان  ۱۴۰توله یوز در شرایط اسارت متولد شدند .با
اینحال تا سال  ،۲۰۰۸حدود  ۷۰درصد از یوزهایی که در شرایط
اسارت در ایاالت متحده نگهداری میشدند موفق به جفتگیری

و زادآوری نشدند .لودرز اضافه کرد :یوزها نر در  ۵/۱سالگی
و مادهها در  ۵/۲سالگی آماده جفتگیری و زادآوری میشوند.
بیشترین موفقیت زادآوری برای نرها در  ۶سالگی و برای مادهها
بین  ۴تا  ۸سالگی است .اما پس از  ۸سالگی ،توانایی تولید مثل

کاهش پیدا میکند.
او گفت :برای افزایش شانس موفقیت برنامه تکثیر در اسارت
نباید زمان را از دست بدهیم .دائما باید وضعیت یوزهای در
اسارت را بررسی کنیم و روشهای لقاح مصنوعی مختلف را
استفاده کنیم و سیکلهای تولید مثل یوزها را به دقت بررسی
و ثبت کنیم.

معاون گردشگری از تدوین ضوابط درجهبندی
اقامتگاههای بومگردی کشور با رویکرد توجه به
کیفیت این واحدها و نظارت بر خدمات ارائه شده
خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،ولی تیموری
در دیدار با اعضای هیئت مدیره «تشکل جامعه
حرفهای اقامتگاههای بومگردی» و «انجمن بانوان
فعال در صنعت گردشگری و صنایعدستی»
گفت :جامعه حرفهای اقامتگاههای بومگردی
یکی از تشکلهای تخصصی است که براساس
مقررات و ضوابط ابالغی از سوی سازمان تشکیل
شده و در پیشبرد سیاستهای کارساز در حوزه
اقامتگاههای بومگردی تاثیرگذار است .او افزود:
باتوجه به ضعف موجود در حوزه زیرساختهای
اقامتی گردشگری ،اقامتگاههای بومگردی نقش
موثری در این زمینه ایفا کرده است .از سوی دیگر
اقامتگاههای بومگردی معرف فرهنگ بومی کشور
هستند و به دلیل همین ویژگی ،مورد انتخاب
بیشتر گردشگران اعم از داخلی و خارجی است
چرا که گردشگران امروز با گرایشات جدید در پی
تعامل و ارتباط با جامعه محلی هستند تا اصالت
فرهنگی و تاریخی منطقه را به معنای واقعی درک
کنند .تیموری گفت :در کنار اهمیت به مقوله
کمیت و تعداد و تنوع اقامتگاههای بومگردی ،در
حال حاضر تمرکز معاونت گردشگری بر مقوله
ارتقای کیفیت اقامتگاههای بومگردی است.
معاون گردشگری کشور با بیان اینکه قبال
ضوابط سادهای تهیه و حداقلهایی برای تبدیل
واحدهای بومی به اقامتگاههای بومگردی در نظر
گرفته شده بود ،افزود :در حال تدوین ضوابط
ایجاد اقامتگاههای بومگردی مبتنی بر ضوابط
تجهیزاتی ،خدماتی ،استاندارهای کیفی و حتی
شاخصهای مربوط به توسعه پایدار و دسترسی
و دیگر شاخصها در ایجاد و تبدیل و تجهیز
اقامتگاههای بومگردی در قالب یک کارگروه فنی
مشترک ،مرکب از صاحبنظران علمی و اجرایی
کشور هستیم و جامعه حرفهای اقامتگاههای
بومگردی نیز در این کارگروه عضویت دارد.
به گفته تیموری ،براساس ارزیابیها ،هماکنون
آموزش و ظرفیتسازی در بخش نیروی انسانی
فعال در حوزه اقامتگاههای بومگردی ضرورتی
اجتنابناپذیر است و بدون تردید جامعه حرفهای
اقامتگاههای بومگردی باید در برنامههای سازمان
مشارکت فعال داشته باشد .او افزود :حمایت
از اهداف تخصصی تشکلها و کسانی که در
حوزه گردشگری فعالیت دارند ،در اولویت
سیاستهای سازمان است و این معاونت
با مشورت تشکلهای غیردولتی مرتبط و در
چارچوب بستر قانونی ایجادشده در برنامه ششم
توسعه ،برنامههایی در این بخش در دستور
کار قرار داده که واگذاری امور تصدیگری به
تشکلها و ایجاد سازوکار درآمدزایی پایدار برای
آن ها ازجمله این برنامهها است .اقامتگاههای
بومگردی برای پذیرایی از بومگردان و البته
سایر مسافران عالقهمند به حفظ ویژگیهای
محیط ساخته میشوند .در این اقامتگاهها سعی
میشود تا کمترین آسیب به محیط وارد آید و
مهمان نیز تا حدودی با فرهنگ جامعه میزبان
آشنا شود .این اقامتگاهها معموال توسط افراد
محلی اداره میشوند تا در انتقال ویژگیهای
اجتماعی و فرهنگی موفقتر عمل کنند .تزئینات
و ساختار اقامتگاههای بومگردی نیز تداعیکننده
ویژگیهای همان منطقه هستند و حتی غذاهای
سرو شده در آن نیز از میان خوراکهای محلی
انتخاب میشوند .توسعه پایدار گردشگری،
احیای ارزشهای سنتی و بومی ،کمک به
اقتصاد جامعه محلی و حفظ محیطزیست از
فرصتهایی هستند که اقامتگاههای بومگردی در
اختیار جوامع میگذارند .این یک راه خوب برای
به راه انداختن یک کسب و کار کوچک خانوادگی
به شمار میآید.

