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اخبار محیط زیستی
 .1مديرکل دفتر زيستگاههاي حفاظت محيطزيست پيشنهاد 22
منطقه براي افزوده شدن به مناطق حفاظت شده ایران-
مديرکل دفتر زيستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت
محيطزيست از پيشنهاد  22منطقه جديد براي افزوده شدن
به سطح مناطق حفاظت شده کشور خبر داد:
فرهنگ قصريانی در گفتوگو با خبرنگار «محيطزيست»
خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ،افزود :در صورتی که اين
پيشنهاد توسط دو وزير جهاد کشاورزي و صنعت ،معدن و تجارت
پذيرفته شود ،سطح مناطق حفاظت شده کشور از 11/2درصد به
 11درصد خواهد رسيد .وي ادامه داد :اين پيشنهاد که در شوراي
عالی محيطزيست مورد بررسی قرار میگيرد ،در حال حاضر از دو
وزارتخانه استعالم شده و پيشنهاد اضافه شدن اثر طبيعی ملی
دُرفک گيالن مورد پذيرش هر دو وزير قرار گرفته است .مديرکل
دفتر زيستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت محيطزيست
افزود :براي ارتقاي مناطق ،به حفاظت شده ابتدا بايد اطالعات
آن از استانها و دفاتر مطالعاتی جمعآوري شود و پس از آن که
يک منطقه به منطقه شکار ممنوع که داراي گونههاي جانوري،
زيستی و گياهی مهمی هستند ،تبديل شد پس از مدتی با
مشاهده پتانسيلها و بر حسب اولويتبندي ،به سطح مناطق
حفاظت شده افزوده خواهند شد .قصريانی تاکيد کرد :براي
افزايش سطح مناطق حفاظت شده ،نظر دو وزارتخانه نامبرده
بسيار اساسی است و اگر اين دو وزارتخانه موافقت نکنند ،با وجود
پافشاريهاي بسيار سازمان حفاظت محيطزيست ،حتی به
درخواست آن توجه نخواهد شد .وي تاکيد کرد :اطالعاتی که در
بررسی مناطق براي اضافه شدن به مناطق حفاظت شده مورد
بررسی قرار میگيرد ،شامل اطالعات گياهی ،جانوري ،جمعيت
ساکن در منطقه ،روستاها ،معادن ،بهرهبرداريهاي صورت گرفته،
تعداد چشمهها و رودخانهها و استعدادهاي آن منطقه میشود.
منبع ،IREN :خبرگزاری مستقل محیطزیست

 .2رییس سازمان حفاظت محیطزیست خبرداد؛ رشد
 5برابری سمنها در برخی استانهای کشور
معاون رييسجمهور و رييس سازمان حفاظت محيطزيست با
اشاره به حضور زنان در سازمانهاي مردم نهاد گفت :با
سياستگذاري در جريانهاي اجتماعی میتوانيم بهبود وضعيت

محيطزيست را در کشور سبب شويم .به گزارش خبرنگار
«محيطزيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ،معصومه
ابتکار در مراسم امضاي تفاهمنامه با معاونت زنان رياست
جمهوري با تاکيد بر نقش کليدي زنان در آموزش و ايجاد
جريانهاي اجتماعی گفت :نقشآفرينی زنان میتواند تاثير بسيار
زيادي در موضوعات محيطزيست و بحرانهايی که در اين حوزه
با آنها مواجه هستيم ،داشته باشد .وي با بيان اين که زنان در
خانوادههاي خود با آگاهی نسبت به مسائل محيطزيست میتوانند با
مديريت آب ،منابع و پسماند رسالت خود را انجام دهند گفت:
نقشی که زنان شهري و روستايی در حفاظت از آب و خاک خواهند
داشت ،میتواند در بهبود وضعيت محيطزيست اثرگذار باشد.
رييس سازمان حفاظت محيطزيست و معاون رييسجمهور ادامه
داد :اگر زن روستايی بداند که استفاده از کود و سم براي خود و
خانواده و در وهله بعدي براي جامعه مضر است ،قطعا دقت
بيشتري در مصرف اين مواد خواهد داشت که اين به رفتار
صحيح در جامعه کشاورزي منتهی خواهد شد .ابتکار با بيان اين
که همچنين زنان شهري با آگاهی نسبت به موضوع پسماند و
آب نيز میتوانند مشکالت ويژهاي را در شيوه زندگی اصالح
کنند ،گفت :با مشارکت بانوان میتوان اثربخشی بيشتري را براي
رفع مسائل محيطزيست انتظار داشته باشيم وي با تاکيد بر اين
که برنامههاي مشترکی در بخش آموزش ،پژوهش و اجرايی را
براي مشارکت زنان تهيه کرديم که گامهاي خوبی نيز براي آن
برداشته شده است .به طور مثال برنامه آموزشی خوبی در حوزه
درياچه اروميه با هدفگذاري زنان روستايی آن منطقه انجام شده
است .رييس سازمان حفاظت محيطزيست و معاون رييسجمهور
بر تاثيرگذاري زنان در سازمانهاي مردم نهاد تاکيد کرد و گفت:
در دوره جديد مديريت سازمان محيطزيست در برخی از استانها،
تعداد سمنهاي محيطزيستی بيش از پنج برابر رشد داشته است
که عمدتا حضور زنان در اين سمنها پررنگتر است و اين
تحوالت نشاندهنده آن است که جريانهاي اجتماعی در حوزه
محيطزيست به راه افتاده است که با سياستگذاري بايد براي
بهبود مساله محيطزيست گام برداريم.
منبع :ایسنا

 .3بخشنامه رئیس قوه قضاییه جهت برخورد سریع و
قاطع با عوامل تخریب منابعطبیعی
پایگاه خبری دیدهبان محیطزیست و حیاتوحش ایران :در پی
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بيانات مقام معظم رهبري در اهميت و ضرورت صيانت از
محيطزيست ،رئيس قوه قضاييه با صدور بخشنامهاي به مراجع
قضايی سراسر کشور دستور داد که از تعدي و تخريب
منابعطبيعی و تغيير کاربري بیرويه اراضی کشاورزي جلوگيري
به عمل آيد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاييه ،متن کامل
بخشنامه رئيس قوه قضاييه به شرح ذيل است:
بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
در پی بیانات مهم مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در اهمیت
و ضرورت صیانت از محیطزیست ،خصوصا جنگلها ،مراتع،
منابع آبی و جلوگیری از تعدی و تخریب منابعطبیعی و تغییر
کاربری بیرویه اراضی کشاورزی و لزوم جدیت و هماهنگی
کلیه مسئولین کشور در حفظ و سالمت محیطزیست و با توجه
به وظایف ذاتی دستگاه قضایی ،مراجع قضایی سراسر کشور
مکلفند:
 .1ضمن رسیدگی سریع و قاطع به پروندههای ارجاعی ،با
جدیت بیشتری نسبت به برخورد با متخلفین از قانون،
خصوصا افراد ذینفوذ اقدام نموده و نباید هیچگونه
کوتاهی و اغماضی در این رابطه صورت پذیرد.
 .2دادستانهای سراسر کشور حسب وظیفه ذاتی مکلفند در
صورت عدم شکایت دستگاههای اجرایی در موارد وقوع
جرم در زمینه اموال عمومی نسبت به تعقیب متهمین اقدام
قانونی به عمل آورند.
 .3رؤسای کل دادگستری استانها مسئولیت نظارت بر اجرای
این بخشنامه را عهده دار بوده و موظفند نتیجه اقدامات به
عمل آمده را به صورت مرتب به حوزه ریاست قوه قضاییه
گزارش نمایند.
 .4سازمان بازرسی کل کشور مکلف است با توجه به وظیفه
سازمانی و با استفاده از ظرفیت وسیع قانونی ،نظارت بر
عملکرد مسئولین مربوطه را بیش از گذشته پیگیری و
نتیجه را مستمرا به حوزه ریاست منعکس نماید.
بدیهی است دستگاه های اجرایی ذیربط حسب وظیفه ذاتی
الزم است عالوه بر نظارت بر واحدهای تحت امر ،موارد جرم را
به مراجع قضایی منعکس نمایند.
صادق آملی الریجانی
رئیس قوه قضاییه
منبع :دیده بان محیطزیست و حیات وحش ایران

 .4با تعدی به جنگلها قاطعانه مقابله شود/
زمینخواری و اخیرا کوهخواری اسفبار است
رهبر معظم انقالب در ديدار مسووالن و دست اندرکاران
محيطزيست و منابعطبيعی ،حل مسايل و مشکالت محيطزيستی
همچون آلودگی هوا ،پديده ريزگردها و دستاندازي به جنگلها
و مراتع و فضاهاي سبز را نيازمند برنامهريزي ،تدبير ،پيگيري
مستمر و جدي و قاطعيت دستگاههاي مرتبط دانستند .به گزارش
پايگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبري ،حضرت آيت اهلل
خامنهاي صبح امروز (يکشنبه) در اين ديدار تأکيد کردند :حفظ
محيطزيست يک وظيفه حاکميتی است که بايد با تهيه سند ملی
محيطزيست و پيوست محيطزيستی براي همه طرحهاي عمرانی
و صنعتی و همچنين جرم انگاري تخريب محيطزيست ،به اين
وظيفه بسيار مهم ،عمل شود .ايشان با اشاره به ديدگاه اسالم در
خصوص اهميت حفظ زمين و ثروتهاي عمومی کره خاکی
گفتند :اسالم و اديان الهی همواره بر لزوم احساس مسووليت
انسان در قبال طبيعت و حفظ تعادل ميان انسان و طبيعت تأکيد
کردهاند زيرا عامل اصلی بروز مشکالت محيطزيستی بر هم
خوردن اين تعادل است.
رهبر انقالب چالش محيطزيستی را چالشی فراگير در سراسر
جهان برشمردند و با اشاره به آثار بلند مدت مسائل محيطزيستی،
خاطرنشان کردند :تجربههاي کشورهاي مختلف نشان میدهد
بسياري از مشکالت محيطزيستی قابل پيشگيري و داراي راه
حل هستند .حضرت آيت اهلل خامنهاي به عنوان نمونه به موضوع
آلودگی هوا در کالن شهرها و پديدهريزگردها اشاره و تأکيد
کردند :اين مشکالت ،با صبر و حوصله و تدبير و پيگيري الزم،
قابل حل هستند  .ايشان افزودند :مساله محيطزيست ،مساله اين
دولت يا آن دولت ،مساله اين شخص يا آن شخص و مساله اين
جريان و يا آن جريان نيست ،بلکه موضوعی کشوري و ملی است
که بايد براي حل مشکالت مرتبط با آن ،همه دست به دست
يکديگر دهند .رهبر انقالب هوا ،آب و خاک را سه عنصر اصلی
در محيطزيست برشمردند و گفتند :براي حل مسايلی همچون
آلودگی هوا در کالن شهرها و پديده گرد و غبار و همچنين
کمبود آب و فرسايش خاک ،بيشتر از تبليغات ،بايد کار و تالش
جدي و پيگيري مستمر انجام داد .حضرت آيت اهلل خامنهاي با
اشاره به جنگلها و مراتع به عنوان ريههاي تنفسی شهرها و
عوامل نگهدارنده خاک ،از دستاندازي افراد سودجو به جنگلها

محیطزیست و توسعه ،سال  ،0شماره  ،05پاییز و زمستان 0131

05

و منابعطبيعی به خصوص در شمال کشور ابراز تاسف شديد
کردند و افزودند :دستگاههاي مسوول بايد قاطعانه با تعدي به
جنگلها به هر بهانهاي اعم از هتلسازي و جذب گردشگر و
ساخت حوزه علميه و برخی توجيهات به ظاهر قابل قبول ،مقابله
کنند.
ايشان ،پديده زمينخواري و اخيرا کوهخواري و ساخت و ساز در
ارتفاعات را از ديگر مسائل رنجآور و اسفبار دانستند و تأکيد
کردند :بايد در قانون ،اين گونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد
سوء استفاده کننده بی هيچ اغماضی مورد تعقيب قضايی قرار
گيرند و اگر در دستگاهها نيز کوتاهی انجام گيرد ،بايد با عوامل
اين کوتاهی هم به شدت برخورد شود.
رهبر انقالب اسالمی با تأکيد بر اين که حفظ محيطزيست يک
وظيفه حاکميتی است ،افزودند :تهيه سند ملی براي محيطزيست،
پيوست محيطزيستی براي همه طرحهاي عمرانی ،صنعتی و
تجاري ،پااليش و بازنگري قوانين براي جرم انگاري تخريب
محيطزيست و تقويت نظارتهاي بیاغماض از مهمترين
راهکارها براي حفظ محيطزيست و مقابله با سود جويان و
قانونشکنان است.
حضرت آيت اهلل خامنهاي ،نقش آفرينی مردم براي حفظ
محيطزيست و فرهنگسازي در جامعه بهوسيله رسانه ملی را
مهم ارزيابی و خاطرنشان کردند :مطالبی که بايد بيان شوند،
امروز گفته شد و از اين پس مردم بايد قضاوت کنند که کدام
دستگاهها به وظيفه خود براي حفظ محيطزيست عمل میکنند و
کدام دستگاهها براي حفظ محيطزيست ،تالش و اقدام الزم را
انجام نمیدهند.
منبع :دیده بان محیطزیست و حیات وحش ایران
با تشکر از خانم ندا صابری

روایت اسرار شگفتانگیز زندگی جانوران ایرانی در
بهترین مستند جشنواره فجر
اين فيلم که توليد آن حدود  2سال به طول انجاميده است در
يک ساختار زمانی چهار فصلی و در يک بازه مکانی بيست هزار
کيلومتر مربعی ،بيش از  01گونه جانوري مختلف ايرانی را به
تصوير میکشد.
زیست بوم« :سفر به آماداي» به تهيهکنندگی ،کارگردانی و
تصويربـرداري فرشـاد افشين پـورکه بـرنده جايـزه ويـژه سـی و

سومين جشنواره بينالمللی فيلم فجر شد ،جمعه  22خرداد ماه،
ساعت  21از شبکه مستند پخش میشود.
اين مستند که نامزد دريافت جايزه در دو بخش بهترين فيلم و
بهترين پژوهش و متن فيلم مستند بود ،موفق شد در مراسم
اختتاميه سی وسومين جشنواره بينالمللی فيلم فجر جايزه و
سيمرغ ويژه هيات داوران هيات داوران بخش سينما حقيقت را به
دليل کيفيت باالي تصويربرداري از آن خود کند.
آماداي ،نخستين نام همدان است که در کتيبه پيلسر سوم پادشاه
آشور ،به محل تجمع و زندگی مادها به عنوان اولين قوم آريايی
اشاره شده است .اين فيلم که توليد آن حدود  2سال به طول
انجاميده است در يک ساختار زمانی چهار فصلی و در يک بازه
مکانی بيست هزار کيلومتر مربعی ،بيش از  01گونه جانوري
مختلف ايرانی را به تصوير میکشد.
سفر به آماداي ،ضمن نمايش چرخه حيات طبيعی اين سرزمين،
اسرار شگفتانگيزي از زندگی موجودات مختلف در زمستان
جانفرسا ،تابستان سخت و خشک ،پاييز هزار رنگ و بهار پر
هياهوي آن را در مدت زمان  66دقيقه بازگو میکند.
اين مستند محصول صدا و سيماي مرکز همدان است و عواملی
که در توليد آن همکاري داشتند ،عبارتاند از :کارگردان :فرشاد
افشينپور ،گروه تحقيقات :دکتر آريا شفائیپور ،محمدجعفر
عليزاده ،محمد اصغري ،نويسنده و دستيار کارگردان :اميد عبدالهی،
تدوين :سيدسعيد ميرسعيد قاضی ،صدابردار :پويان باشتی منفرد،
گوينده متن :داود نماينده ،مدير توليد :مجاهد بنی عامريان.
منبع :عصر ایران
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خبرگزاری مستقل محیطزیست
درگاه اخبار و بانکهای اطالعاتی محیطزیست ایران
خبرگزاری مستقل محیطزیست
برای نجات هامون فردا دیر است

گری لوییس( -هماهنگکننده مقیم سازمان ملل متحد در
جمهوری اسالمی ایران)

مرد سيستانی میگفت« :فرشتگان بر دستان کسانی که به ما
کمک کنند ،بوسه خواهند زد» .چهره رنگ پريده اين ماهيگير
حکايت از روزگار و احوال ناخوش او میکند ،پوست آفتاب
سوخته و چرم مانندش گوياي سالها سختی و ناماليمات است و
چشمانش نشانی از اشکهاي فروخوردهاش دارد.
حسرت زمانی را میخورد که روزگار تاحدي به کامش بود و از
ايامی میگفت که درياچهها پر از آب و ماهی بودند ،فرزندانش
شاد و زندگی بر وفق مراد بود .گفتههايش به قدري تکاندهنده
بود که فراموش کردم نامش را بپرسم .میخواست حرفهايش را
بشنوم و بعد دنيا را در جريان شرايط ناگوار فقيرترين و
نامساعدترين منطقه ايران يعنی تاالبهاي هامون سيستان قرار
دهم .امروز «تاالب» ديگر واژهاي درست نيست .زيرا اينجا حاال
زمينی خشک و تفتيده است .اشتغال سودآور اندک است و بيش
از نيمی از ساکنان با کمکهاي کميته امداد امام خمينی زندگی
میکنند .کار بيشتر آنان ماهيگيري است -يا بود .حاال تقريبا
همگی بیکارند و در ويرانههاي روستاهاي متروکی زندگی
میکنند که در حاشيه رودخانههايی ساخته شده بودند که
روزگاري پر آب و شکوفا بودند .باد در اسکلههاي پر سروصدا،
بازارهاي خالی از ماهی و قايقهاي شکستهاي میپيچد ،که همه
جا پخش شده است .هامونها از سه ناحيه تاالبی بزرگ به
وسعت  5هزار و  661کيلومتر مربع تشکيل شدهاند .دوسوم اين
تاالبها در ايران قرار دارند و آب رودخانه هلمند افغانستان آنها
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را به هم ربط داده و تغذيه میکند .بيشتر اين ناحيه تا بيست
سال پيش سرسبز و گونههاي گياهی و جانوري در آنجا فراوان و
درياچه پر از ماهی بود .مجموع صيد ساالنه از 12هزار تن فراتر
میرفت و ماهيگيران ماهیهايی بيست کيلوگرمی صيد
میکردند .تاالبها آب کشاورزان و رمههاي گاوميش و امکانات
معاش هزاران خانواده را تامين میکردند .اما ايجاد سدها و
کانالها در افغانستان آب رودخانه را براي کشاورزي در
استانهاي فقيرنشين قندهار ،هلمند و نيمروز منحرف کرد و
ميزان آب درياچهها کاهش يافت .و بعد ايجاد چهار مخزن در
داخل خود ايران به انحراف بيشتر آب از مسير طبيعی آن منجر
شد .من از سه روستاي :تخت دولت ،اديمی و کوه خواجه ديدن و
با بسياري از ساکنان آنها صحبت کردم .مردم از بی آبی ناراحت
بودند و از دولت و سازمان ملل کمک میخواستند .مردم سيستان
احساس میکنند براي کمک به آنان هيچ کاري -جز پرداخت
کمکهاي نقدي -انجام نمیشود .آنان میخواهند کار کنند.
خانم سالمندي که دست دو نوه خردسالش را گرفته بود ،میگفت
«ما براي بقاي خود مبارزه میکنيم» .و در حالی که به چهره
محزون و موهاي خاکآلود يکی از نوههاي پنج سالهاش اشاره
میکرد ،گفت «دخترک دارد میميرد .ما نمیخواهيم آخرين
نسلی باشيم که در اينجا زندگی میکنيم» .حدود  011هزار نفر
در ناحيه سيستان زندگی میکنند که تعداد زيادي از آنان در زير
خط فقر قرار دارند .کمک نقدي که از دولت يا کميته امداد امام
خمينی دريافت میکنند به زحمت از  21دالر در ماه فراتر میرود.
مردي میگفت« :ما صياديم و زمين براي کشاورزي نداريم .يعنی
اگر ماهی نباشد زندگی هم نيست» .اين فاجعه محيطزيستی
هزاران نفر را وادار به ترک منطقه کرده است .به گفته منابع
دولتی تنها در  2112حدود  5هزار خانواده منطقه را ترک
کردهاند .در مجموع  611هزار نفر از اينجا بيرون رفتهاند .بيشتر
آنان با طی مسيري دو هزار کيلومتري به استان گلستان در
شمال ايران رفتهاند تا زندگی تازهاي آغاز کنند ،ديگران در همه
جاي ايران پراکنده شدهاند .آنان که ماندهاند هرسال فقيرتر
میشوند .آنچه حيرتآور است سرعت پيشرفت اين فاجعه ساخته
دست انسان است .طی تنها  21سال امکانات معاش مردم نابود
شده است .بادهاي شرقی که زمانی با وزيدن روي درياچه عامل
تهويه طبيعی هوا بودند حاال فقط طوفانهاي شن به بار میآورند
و روزهاي متوالی باعث تيرگی هوا میشوند و طوفان شن را به
افغانستان و حتی دورتر يعنی تا پاکستان میبرند .به نظر میرسد
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بيشتر ايرانيان اطالع چندانی از رنج مردمی ندارند که در
هامونهاي سيستان زندگی میکنند .در مقايسه ،فاجعه
محيطزيستی نمادينتري در ايران يعنی مرگ آرام درياچه اروميه
از توجه شديد رسانهاي و سياسی برخوردار است .اما وقتی اخيرا
به درياچه اروميه سفر کردم ،با نا اميدي شديد و ياس و
درماندگی فراوانی مواجه نشدم که در هامونهاي سيستان شاهد
بودم .اين مشکل احتماال تنها در صورت تحقق دو رويداد کليدي
حل خواهد شد .نخست ،افغانستان و ايران بايد مشترکا درباره
مسير اقدام براي تقسيم عادالنه آبی که قرنها بين خود تقسيم
میکردهاند به توافق برسند .دويست سال پيش مرزي در کار
نبود .آنچه در آن زمان اهميت داشت جامعهها و خانوادهها بود که
فرهنگ و زبانی مشترک داشتند و يافتن راه حل آسانتر بود.
دوم ،الزم است خود ايرانيان آب اندکی را که به ايران میرسد
بهتر تقسيم کنند .در حال حاضر بيشتر آب براي تامين آب
آشاميدنی و کشاورزي به شبکه مخزن چاه نيمه عميق منحرف
میشود .در حالی که هنوز میتوان اجازه داد بيشتر اين آب به
طور طبيعی به هامونها جريان يابد و باعث احياي آنها و ادامه
زندگی جوامع محلی شود .ايرانيان و جامعه بينالمللی بايد نسبت
به اين فاجعه واکنش نشان دهند و بايد هم اکنون چنين کنند.
حاميان الزم است کار با ساکنان هامونها را شروع کنند و به
احياي روش زندگی آنان ياري رسانند .اجازه دهيد در آن هنگام
فرشتگان تصميم بگيرند مرحمت خود را چگونه و در کجا ارزانی
دارند .اشاره :اين يادداشت توسط مرکز اطالعات سازمان ملل در
تهران و به مناسبت روز جهانی تاالبها منتشر شده است.
سردبيري ايرن اهتمام مسئوالنه جناب گري لوييس به مسائل
محيطزيست ايران را ارج میگذارد.
ایرن  www. iren. irانتهای خبر

خبرگزاری مستقل محیطزیست
درگاه اخبار و بانکهای اطالعاتی محیطزیست ایران
خبرگزاری مستقل محیطزیست
احداث اتوبان شوشتری به تخریب زیستگاه سرخه
حصار میانجامد
حميد جاللوندي در گفتوگو با خبرنگار ايلنا در مورد بررسی
وضعيت ارزيابی محيطزيستی پروژه احداث اتوبان شهيد
شوشتري از ميان منطقه حفاظت شده پارک ملی سرخحصار

گفت :ارزيابیهاي محيطزيستی اين طرح اکنون در اداره کل
حفاظت محيطزيست استان تهران در حال بررسی است و هنوز
پرونده آن به سازمان حفاظت محيطزيست نرسيده است ،اما به
زودي گزارش تفضيلی از اين طرح توسط استان تهران منتشر
میشود.

ایرن -مدیرکل دفتر ارزیابیهای محیطزیستی سازمان حفاظت
محیطزیست در ارتباط با احداث اتوبان شهید شوشتری در
میان پارک ملی سرخهحصار تهران گفت :نظر سازمان
محیطزیست پس از بررسیهای کافی اعالم خواهد شد ،اما به
طورکلی کشیدن جاده از میان منطقه حفاظت شده موجب
تخریب زیستگاه میشود.

وي با اشاره به اين که سازمان حفاظت محيطزيست از طريق
نامه سازمان بازرسی کل کشور از وجود چنينی طرحی مطلع شده
است ،افزود :اين سازمان از ما درخواست کرده که با توجه به اين
که اتوبان شهيد شوشتري از درون منطقه حفاظت شده میگذرد،
نظر خود را اعالم کنيم.
جاللوندي در مورد تاثير احداث جاده از ميان مناطق حفاظت
شده ،اظهار کرد :به طورکلی کشيدن جاده از ميان مناطق
حفاظت شده سبب تخريب زيستگاه میشود و تخريب زيستگاه
يکی از اصلیترين فاکتورها و پارامترهايی است که بيش از 01
درصد در کاهش تنوعزيستی موثر است ،در حالی که مثال شکار و
صيد غيرمجاز  5درصد به تنوعزيستی آسيب میزند ،يعنی
تخريب زيستگاه  10برابر بيش از شکار غيرمجاز در کاهش
تنوعزيستی نقش دارد.
مديرکل دفتر ارزيابیهاي محيطزيستی سازمان حفاظت
محيطزيست ،ادامه داد :کشيدن جاده ،زيستگاه را به  2نيم تقسيم
کرده و آن را از جايگاه اکوسيستمی خود خارج میکند؛ حاال اين
که جاده کجاي يک منطقه باشد؛ يعنی در حاشيه ،منطقه امن يا

00

اخبار محیط زیستی و معرفی کتاب

مرکز زيستگاه باشد ،اثرات آن متفاوت است بنابراين بايد بررسی
کنيم که اتوبان شهيد شوشتري قرار است که از کجا بگذرد تا در
مورد آن نظر قطعی دهيم ،اما به طور کالن جادهسازي يکی از
عوامل اصلی تخريب محيطزيست و جنگلهاي کشور است.
خبرگزاری مستقل محیطزیست

داستان یک تاالب خصوصی!
با وجود مساحت کم ،اين تاالب با داشتن آبگير و سه قنات نقش
مهمی در تعادل زيستبوم و اکوسيستم منطقه و تنوعزيستی آن
دارد .از آنجايی که کشور ما با بارش سرانهاي پايين ،از نظر منابع
آبی جزء کشورهاي خشک جهان محسوب میشود ،اهميت حفظ
و نگهداري تاالبها ...
زیستبوم /سونیا شفیعی* :تاالب عشقآباد ،تاالبی
کوچک در حاشيه استان تهران است که همچون همه تاالبهاي
کشور دچار آسيبهاي محيطزيستی زيادي شده است .اين تاالب
در دو کيلومتري روستاي عشقآباد در جنوبشرقی استان تهران
(شهرستان ري) واقع شده و از نوع تاالبهاي فصلی است که با
طولی حدود  011متر همهساله پذيراي پرندگان بومی و مهاجران
عبوري است .اکنون حدود  10١گونه پرنده در اين تاالب گزارش
شده که در ميان آنها پرندگان بومی نيز ديده میشود و در
نيزارهاي درون يا اطراف تاالب و نيز تپههاي رُستی مجاور
تاالب آشيانهسازي میکنند.

با وجود مساحت کم ،اين تاالب با داشتن آبگير و سه قنات نقش
مهمی در تعادل زيستبوم و اکوسيستم منطقه و تنوعزيستی آن
دارد .از آنجايی که کشور ما با بارش سرانهاي پايين ،از نظر منابع
آبی جزء کشورهاي خشک جهان محسوب میشود ،اهميت حفظ
و نگهداري تاالبها حتی تاالبهاي کوچک ،به منظور

نگاهداشتِ اکوسيستم تاالبی و زيستبومهاي وابسته به آن
همواره احساس میشود.
فهرست حياتوحش منطقه شامل اين موارد است :دوزيستان؛
قورباغه باتالقی .خزندگان؛ الکپشت خزري ،مار چليپر و آگاماي
دشتی .پستانداران؛ روباه معمولی ،گرگ خاکستري ،خرگوش و
انواع مختلف پستانداران کوچک از راسته جوندگان .همين
فهرست کوتاه نشاندهنده غنا و تنوعزيستی باالي اين تاالب
است .چنين حياتوحشی لزوم توجه بيشتر مسئوالن استانی و
کارشناسان محيطزيست را میطلبد تا يکپارچگی ،بهداشت و
سالمت تاالب حفظ شود؛ چرا که گونههاي بومی ساکن زيستگاه
و حتی گونههاي مهاجر و گذري اين تاالب اغلب جزء با
ارزشترين گونههاي کشورمان هستند ،بهويژه برخی پرندگان که
در فهرست سرخگونههاي در خطر جهانی نيز نام آنها ذکر شده
است.
اما اين تاالبِ ارزشمند رو به نابودي است .مهمترين عوامل
نابودي تاالب عبارتند از :ورود فاضالبهاي شهري؛ پرورش
ماهی بدون در نظرگرفتن ظرفيت برد (دامنه پذيرش) تاالب؛
ورود غيرمجاز سموم کشاورزي زمينهاي اطراف بدون رعايت
ضوابط حقوقی.
اين در حالی است که طبق ماده  0کنوانسيون رامسر؛ طرفهاي
متعهد بايد تسهيالت الزم براي حفظ تاالبها و پرندگان آبزي را
با ايجاد قرقهاي طبيعی در منطقه تاالب اعم از اين که در
فهرست درج شده يا نشده باشد ،فراهم و به نحو مقتضی از آنها
نگهداري کنند .طرفهاي متعهد با اعمال مديريت صحيح
کوشش خواهند کرد تعداد پرندگان را در تاالبهاي مربوطه
افزايش دهند .طرفهاي متعهد تدابير الزم براي تربيت پرسنل
ذيصالح بهمنظور تحقيق در امور تاالبها و اداره و حفاظت آنها
را اتخاذ خواهند کرد.
بهاين ترتيب میتوان گفت تاالب عشقآباد با آنچه در خصوص
شرايط طبيعیاش گفته شد بهعنوان يک سرمايه ملی در معرض
نابودي قرار دارد .آنچه سبب شگفتی است ،اين که اين منطقه با
تمام ويژگیهايی که برشمرده شد ،مدتی است ظاهرا به شکل
خصوصی اداره و در آن نشانههايی از شکار ديده میشود.
پوکههاي فشنگی که پيرامونِ اين تاالب توسط يک عکاسِ
دوستدارِ محيطزيست يافت شده ،آشکارا نشاندهنده شکار در اين
منطقه است ،که ظاهرا هنوز هم ادامه دارد.
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طی چند هفته گذشته نشانههايی از ساختوساز هم در اين
منطقه ديده شد و بهويژه در چند هفته اخير بخشی از نيزارهاي
منطقه سوزانده شده است که میتواند مقدمهاي بر انجام امر
يادشده باشد .همه اين رويدادها و گمانهزنیها در حالی است که
مدتی است به بهانه خصوصی بودنِ تاالب (؟!) از ورود دوستداران
محيطزيست به منطقه جلوگيري میشود.
در اين خصوص ،فردي هم که به ظاهر مديريت اين تاالب با
وي است ،اظهار میکند اين تاالب در اختيار يکی از دستگاههاي
خاص است .در همين حال يکی از فعاالن محيطزيست ،که از
بازرسان «انجمن ارزيابی محيطزيست ايران» نيز است ،اظهار
کرد :در روزهاي اخير شاهد صحنه شکار پرندگان در تاالب نيز
بوده که همانجا با مسئوالن گارد سازمان محيطزيست تماس
گرفت ،اما شوربختانه کسی براي حضور در منطقه اقدامی نکرد.
او چند روز بعد ماجرا را طی نامهاي با ذکر شماره شاهدانِ حوادث
تاالب به آگاهی مديريت دفتر بازرسی سازمان محيطزيست و
همچنين ديگر مقامات اين سازمان رساند .اين وضعيت در
شرايطی رخ میدهد که طبق قوانين مالکيت ملی ،مالکيتی است
که اموال در آن متعلق به کل ملت است و قابل نقلوانتقال
نيست.
پرسش اين است که چگونه يک ثروت ملی جزء اموال يک
سازمان خاص میشود و مجوز ساختوساز و شکار در منطقهاي
داده میشود که توقفگاه پرندگانِ ارزشمند و در خطرِ مهاجر
است؟ آيا مرجعی هست که به اين نگرانیها پاسخ دهد؟ بهتر
است پيش از تبديل اين تاالب زيبا و چشمنواز و غنی به باتالقی
بیحاصل و متعفن و به مرگ کشاندنِ زيستمندانِ آن ،به فکر
چاره باشيم.
*کارشناس محیط زیست
منبع :روزنامه شرق

خاطرات پرآبیشان به سالهاي دور برمیگردد؛ 0١-00
اروميه حاال در بستري سفيد خوابيده است .رگهاي چند
شاخهاش که خود را تا وسطهاي درياچه رساندهاند از رمق
افتادهاند .تا چشم کار میکند اروميه سفيدپوش است .تنها در دو
نقطه خطی نازک مرز بين خشکی و آب میشود؛ شمال و جنوب.
کوههاي کنار درياچه به سمت جلو دامن کشيدهاند .به بهانه
يافتن آبی میکوشند تا خاطرات سالهاي  00را برايشان زنده
کند .سرسبزي کنار درياچه زنده است .زمينهاي سبز و درختان
سرکشيده از ميان سبزهها اروميه را محاصره کـرده اند .محاصره
کردنی که به قيمت جون اروميه تمام شد.
توسعه کشاورزي در حوضه آبريز درياچه اروميه يکی از مقصران
اصلی وضعيت کنونی درياچه شناخته میشود .در سالهايی که
رفت هر چقدر منابع آبی کاهش يافت ،در عوض سطح زير کشت
افزايش يافت .توسعه کشاورزي آب ورودي به درياچه اروميه را تا
حد زيادي کاهش داد که همزمان با آن نيز افزايش دما و تبخير
زنجيرهاي تشکيل دادند تا مقصران اصلی خشکی درياچه اروميه
لقب بگيرند .گويا حاال بخشی از راه حل نجات درياچه اروميه در
دستان مردم پيدا شده .چنانچه در طرح توسعه پايدار در حوضه
آبريز درياچه که میتوان از آن به عنوان تنها راه نجات درياچه
نام برد .فراهم کردن زمينه براي مشارکت مردم در فرايند احياي
درياچه اروميه از اهداف اصلی است.
همانطور که محسن سليمانی مدير طرح احياي تاالبهاي ايران
میگويد در گام اول اين طرح تالش شده  01روستا در سطح 01
هزار هکتار و  10هزار کشاورز درگير شوند که موفقيتآميز بود
که در مرحله دوم اين تعداد به  00روستا رسيده است.
سیمینه و زرینه؛ دو رگ حیات دریاچه

زمینها سرسبز شدند ،دریاچه ارومیه از نفس افتاد

در طرح توسعه پايدار در حوضه آبريز درياچه که میتوان از آن به
عنوان تنها راه نجات درياچه نام برد .فراهم کردن زمينه براي
مشارکت مردم در فرايند احياي درياچه اروميه از اهداف اصلی
است.
زیست بوم /طهورا شهبازی :شاهرگش قطع شده است.
سيمينه و زرينهاي که 51درصد حياتش را تضمين میکردند حاال
محتاج حيات خود هستند .راکد شدهاند و زهابی بيش نيستند.

مياندوآب؛ شهري که ميان دو رگ حياتی درياچه اروميه قرار
دارد .براي رسيدن به آن بايد از روي زرينه رود عبور کرد .زرينه
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رود ساکن و آرام که بايد چند دقيقه اي به آن زل زد تا حرکتی
کوچک خبر از جاري بودن آن بدهد .زمين هاي سبزپوش يا
چغندر در دل دارند يا با گندم و جو تزيين شده اند .صداي
پرندهها در آسمان و نوازش باد بر شاخههاي گندم در هم
میآميزد .مديرکل جهاد کشاورزي استان از کشاورزي مياندوآب
میگويد :مياندوآب در جنوب اروميه قرار دارد که 210هزارهکتار
وسعت زمينهاي آن است .از ميان آنها  52هزار هکتار اراضی
آبی و 01هزار هکتار اراضی ديم هستند .مياندوآب قطب دامداري
استان است .از  52هزار هکتار12 ،هزار هکتار اراضی باغی است
که ساالنه باالي  ١11هزار تن محصوالت کشاورزي توليد
میکنند.
ديانتی ياد دهههاي پرآبی اروميه را زنده میکند دهه شصتی که
باال بودن آب چاهها مانع کشاورزي میشد اما بعد از 25سال
بحران آب به وجود آمد.
سهم مياندوآب در طرح توسعه پايدار کشاورزي روستاي نظامآباد،
للکلو ،ياريجان اوليا و خالصه است .سيمينهرود و زرينهرود که
رنگ پرآبی به خود ببينند میتوان به احياي اروميه هم اميدوار
بود.
 5۵درصد صرفهجویی در آب 2۵،درصد محصول
بیشتر
فرجی مدير عامل شرکت کشاورزي پديده سبز آنيل که مجري
اين طرح در روستاهاست در مورد اين طرح میگويد :اين طرح از
اول سال  30شروع شده است .ميزان حقابهاي که از اين
شهرستان جاري میشود نزديک به 51درصد است  5سايت
آيپیسیام داراست .اين طرح با مشارکت کشاورزان است و پايه
علمی صرف نيست بلکه تجربه کشاورز گردآوري میشود .تجربه
کشاورزان و اصول علمی با هم منطبق میشود و بعد از آن
برنامه اقدام تهيه میشود.
فرجی پشت به زمين چغندر قند میايستد باد الي پرچم سبز
زمين حرکت میکند .پرچمها به سه رنگ تقسيم میشوند که هر
کدام حکايت از وضعيتی دارند .پرچم سبز وضعيت زمينی را نشان
میدهد که از لحاظ آبياري به درجه ايدهآل رسيده است .پرچم
زرد شامل زمينهايی میشود که بحث آبياري در شرف تغيير
است و اقداماتی انجام شده .اما پرچم قرمز روي زمينهايی
مینشيند که وضعيت آبياريشان هنوز تغييري نکرده است.
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فرجی مراحل کار را توضيح میدهد :در مرحله اول با کشاورز
صحبت میشود که آيا تمايل به اين کار دارد يا نه بعد از آن روي
زمين انتخاب شده مطالعه میشود.
با دستش به زمين پشت سرش اشاره میکند زمينی که روي
رديفهاي منظم آن سبزههايی با فاصله هاي معين از هم روييده
است .جوي آبی روان فاصله بين زمين و جاده است :براي اين
زمين با توجه به خصوصيات ظاهري که داشت  0آزمايش مجزا
در نظر گرفته شده است .با توجه به اين که ما پايداري
میخواهيم استفاده از پنجه غازي براي خاکورزي را به جاي
گاوآهن انتخاب کرديم .در مرحله بعدي جوي و پشتهها درست
شده .قبل از مرحله کاشت اسيد تيوميک را با بذر ،بذر مال کرديم
تا جبران مواد آلی را بکند.
مراحل که طی شود صرفهجويی در آب به راحتی به چشم میآيد:
اولين مرحله آبياري با موتور  0اينچ  6ساعت آب برد و در مرحله
دوم و سوم هرکدام 0ساعت که قبال همين زمين  21ساعت
آبياري الزم داشت .عالوه بر آن 15درصد نيز بر سطح زير کشت
افزوده میشود .عالوه بر مزاياي گفته شده مزاياي ديگري که
اين روش دارد اين است که در اين زمينه کوددهی براساس نياز
واقعی گياه و خاک انجام میشود و از آب شويی کودها جلوگيري
میشود.

دانهها روي پشتهها کاشته میشود که باعث باال رفتن عيار قند
محصول میشود که به گفته فرجی به دليل جوانهزنی و سبز
شدن بهتر مزرعه است.
کم شدن بيماري و آفات از ديگر مزاياي اين روش است.
همانطور که مديرعامل شرکت میگويد بوتهها دور از آب
مستقيم قرار دارند و به صورت نشتی به آنها آب میرسد به
همين دليل از لحاظ بيماري و آفات مزرعه میتواند به حد ايدهآل
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برسد و مصرف سموم شيميايی کاهش پيدا کند .درجايی که
رطوبت هست بيماري است با اين روش کاهش 01درصدي
سموم و کودهاي شيميايی را داريم.
ما مقصر خشکی ارومیه نبودیم
کالهی نمور را سايهبان صورتش کرده .پوست سفيدش جايش را
به سياهی سوخته داده است بس که زير نورآفتاب بوده .چشمانش
رنگ زمينهايی است که در آن گندم و جو میکارد .با دست پينه
بستهاش دانههاي تسبيح را دو تا يکی باال و پايين میکند :ما
مقصر خشکی درياچه نبوديم ،چون قبال به ما نگفته بودند .االن
که گفتند با اين روش در آب صرفهجويی میشود من ياد گرفتم.
گفتند 21درصد در سمها صرفهجويی میشود و 05درصد در
کودهاي شيميايی و 25درصد هم در آب صرفهجويی میشود.
اگر بگويند محصولی که آب کمتري میبرد بکاريد ،ما گوش
میدهيم .ما بايد با مصرف آب کمتر به درياچه کمک کنيم .از
همان اول که آب درياچه کمتر شده بود فهميدم که اتفاقات بدي
میافتد اما با سهل انگاري االن آب خشک شده است.
در روستاي للکلو گندم میکارد .کت و شلواري خاکی و کهنه به
تن دارد .کهنه مانند چينهايی که روي صورتش را گرفته است.
با لهجه آذري شمرده شمرده صحبت میکند :میدونستم که
داريم آب زيادي هدر میديم ولی هيچ اقدامی نکرديم .موقعی
که میخواستيم کشت را انجام دهيم مناسب نبود ولی خودمان
انجام میداديم .مجبور نبوديم فقط آشنايی نداشتيم و آگاهيمون
کم بود .اگر بگويند حاضرم محصوالت ديگري بکارم تا آب
کمتري مصرف کند .االن طول کرتها را کمتر میگيريم تا آب
کمتر به زمين برود.
جوانتر از بقيه کشاورزان به نظر میرسد پوستش خيلی آفتاب
سوخته نيست .فارسی را روانتر از بقيه صحبت میکند :با اين
روش راستشو بخوايد  0درصد میتوانيم به درياچه اروميه کمک
کنيم .االن آبياري تحت فشار ،کم فشار و بارانی پول میخواد با
شعار نمیشه هيچ کاري کرد .دست خود کشاورز که نيست
مصرف آب کم بشه به نفع خود کشاورز است .بايد درآمد کفاف
کند در حال حاضر چغندر و يونجه کفاف میکند .اگر بخوايم
محصولی جايگزين کنيم بايد به کشاورز کمک بشه و به نفع
کشاورز هم باشه.
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نقده؛ شهری با 2هزار چاه غیرمجاز
نقده يکی از شهرهاي حاصلخيز اروميه است .شهري که از
1١هزار هکتار اراضی آبی دارد .اراضی آبی تا پيش از اين با روش
غرقابی سيراب میشدند اما حاال روشهاي قطرهاي ،تحت فشار
و بارانی جاي آن را گرفته است .با عبور از مسير جاده سمت
راست رودخانه گدار با چشماندازي زيبا رخ مینمايد .يکی از
رودخانه هايی که به اروميه منتهی میشود امسال بعد از سالها
آب به خود ديده است تا جانی هم به زمينهاي کشاورزان بدهد.
زمين هاي کشاورزي با نظم خاصی دو طرف جاده را احاطه
کردهاند .زمينهايی که وقت آبياريشان است آبها از آبپاشها
باران شکل بر سرشان فرود میآيد .در هر زمين تقريبا  10آب
پاش در نقاط مختلف تعبيه شده است .کدو ،سيبزمينی و چغندر
طرفدار بيشتري دارد .هرچند کشاورزان هنوز مزد چغندرهاي
فروخته شده سال قبل را نگرفتهاند .به گفته مدير جهادکشاورزي
منطقه معضل اصلی کشاورزان نقده حفر چاههاي غيرمجاز است
که حدود  2هزار چاه میشود .چاه که مجاز نباشد يارانه هکتاري
 6.5ميليون تومان نيزشامل حالشان نمی شود .هرچند اگر دولت
هم 105ميليون تومان اعتبار دولتی داده باشد.
يکی از کشاورزان که به عنوان سخنران از ميان کشاورزان ديگر
انتخاب شده است از اطالعرسانی غلط گله دارد .میخواهد
کشاورزي تخصصی شود .از اعتبار دولتی میگويد و اين که 01
ميليون هم خود کشاورزان از جيب گذاشتهاند .میگويد کشاورزان
دور هم جمع شدهاند و  20هکتار را از طريق يک چاه آبياري
میکنند.
کشاورز جوانی از البهالي جمعيت بيرون میآيد گردههاي خاک
ميان موهاي مجعدش گم شده است .زمينش چغندر به بار
میآورد .با صداي آرام صحبت میکند :از قبل میدونستيم آب
هدر میره ولی بودجه نداشتيم از طرفی هم مشکل معيشت
داشتيم .اما با اين کار میشه  ١1درصد به اروميه کمک کرد .اما
اگر پول باشه .من که يارانه اي نگرفتم .بايد 0ميليونم از جيب
بديم .تا اونجايی که من میدونم هم کسی يارانه نگرفته.
 ۵5درصد کشاورزان یارانه نمیگیرند
شلوار کردي سياه رنگی به پا دارد با بلوز سفيد گشاد .پوستش از
آفتاب سوختگی قرمز شده است .موقع صحبت چشمانش را گرد
میکند :يارانه ميدن ولی وقت گيره انقد دنگ و فنگ داره .بعد
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به کسايی که چاه غير مجاز دارن يارانه نمی دن .من از سال ١5
درخواست پروانه چاه کردم ولی نمی دن .اينجا ١5درصد چاهها
غيرمجازن .ولی حفر چاه هزينه اش کمه .از اين راه همين که
آبی میمونه خودش سوده .نيروي انسانی کمتري مصرف میشه.
محصوالت بيشتري هم میده .اما بايد کمک کنند .طرح نکاشت
رو که مطرح کردند واقعا پولش کم بود بره همين کشاورزا
موافقت نکردن .اگر بگن چغندر نکاريد ما پول میديم قبول
میکنيم .با همايش و کنفرانس هيچ مشکلی حل نمی شه .ما
میتونيم الاقل خشک شدن اروميه رو به تاخير بندازيم.
به گفته قريشی کارشناس مسئول زيستگاه هاي آبی اداره کل
آذربايجان غربی از سال  ١1و  ١2که تا حدودي ميزان بارندگی
به حد طبيعی رسيد ،متاسفانه ورودي روان آبها ديگر به
وضعيت قبل بازنگشت که اين نشان دهنده مديريت نادرست
منابع آبی در اين حوضه آبی است .توسعه کشاورزي در حوضه
آبريز درياچه اروميه بدون در نظر گرفتن توان منابع آبی و حقابه
اين درياچه انجام شد بنابراين عوامل مختلف از جمله دخالت
هاي انسانی و مسايل طبيعی در کنار هم درياچه را به شرايط
بحرانی کنونی کشاند.
قريشی گفت :در  1١سال گذشته ميزان متوسط ورودي آب به
درياچه اروميه  0 .2ميليارد مترمکعب بوده است در حالی که در
 02سال اول اين ميزان 3 .0ميليارد مترمکعب بود؛ به عبارتی در
چند سال گذشته حدود  011ميليون مترمکعب آب ورودي به
درياچه اروميه کاهش يافته است .هرچقدر منابع آبی کاهش
يافت ،سطح زير کشت افزايش يافت که اين مساله موجب شد
آب ورودي به درياچه اروميه در حد بسيار زياد و محسوس
کاهش يابد که همزمان با آن نيز افزايش دما و تبخير را نيز
شاهد هستيم .زمينهاي کنار درياچه آبياري میشود .اروميه در
بستري سفيد خوابيده است .راننده کنار جاده را با دست نشان
میدهد :چند سال پيش تا همين جا آب بود .همينجا که حاال
زمين شده همه آب بوده .اما حاال درياچه چه دور است .خانم
همراه که ساکن اروميه است با ناراحتی دوران کودکيش را زنده
میکند :ما بچه بوديم همش تو اين آب شنا میکرديم لجن هاي
کنار درياچه خاصيت درمانی داشت پدربزرگمو میآورديم اينجا
روش لجن میماليديم تا خوب شه .آرتميا که از خاويار با ارزش
تره االن تو خوابه مطلقه اگه تا 2سال ديگه درياچه پرآب نشه
کال منقرض میشه.
منبع :خبرآنالین

صیانت از جنگلهابه صورتعادی در دستور کار
مخالفت مجلس با طرح یک فوریتی صیانت از جنگلها

نمايندگان مجلس با يک فوريت طرح حفاظت و صيانت از
جنگلها مخالفت کردند و بر اين اساس اين طرح به صورت
عادي در دستور کار مجلس قرار میگيرد.
زيست بوم :نمايندگان مجلس با يک فوريت طرح حفاظت و
صيانت از جنگلها مخالفت کردند و بر اين اساس اين طرح به
صورت عادي در دستور کار مجلس قرار میگيرد .جنگلخواري و
آتشسوزي دو بالي خيلی مهم هستند که به جان جنگلهاي
کشور افتاده و باعث کاهش چشمگير جنگلها شدهاند .در مورد
لزوم مقابله با هر کدام از عامالن انسانی و غيرانسانی نابودي
جنگلها همواره هشدارهاي فراوانی داده میشود .با وجود اين،
هشدارها جنگلهاي شمال در طی چهار سال از سه ميليون
هکتار به  1/١ميليون هکتار کاهش داشتهاند .جنگلهاي زاگرس
هم وضع بهتري ندارند ،در 01سال گذشته وسعت جنگلهاي
زاگرس از 12ميليون هکتار به شش ميليون هکتار کاهشيافته و
اين جنگلها در معرض نابودي هستند .ميانگين ساالنه تخريب
جنگلهاي زاگرس  50هزار هکتار است .آتشسوزيهاي اخير در
استانهاي ايالم ،گلستان و کهگيلويه و بوير احمد به نابودي
قسمت زيادي جنگل در اين استانها انجاميد و نگرانیهاي
بسياري را ايجاد کرد.
بهرهبرداری زیاد و نگهداری کم
نماينده رشت در توضيح داليل مطرح کردن يک فوريت طرح
حفاظت و صيانت جنگلها گفت :ما يک کشور بيابانی هستيم که
قطعا در چنين شرايطی حفاظت و حراست از جنگلها بهعنوان
يک موهبت خدادادي از اهميت و اولويت بسيار زيادي برخوردار
است .مقداد نجفنژاد افزود :اگر نسبت به استفاده از جنگلها
فرهنگسازي درست صورت نگيرد و به درستی از جنگلها
حفاظت نشود ،شاهد تکرار حادثه آتشسوزي در جنگلها خواهيم
بود که اخيرا جنگلهاي استان گيالن دچار آتشسوزي شد .ايسنا
نوشت؛ او با بيان اين که قوانين مربوط به منابع طبيعی به اصالح
و بازنگري نياز دارد ،گفت :که درحال حاضر بهرهبرداري بسيار
زيادي از جنگلها صورت میگيرد که در مقايسه با ميزان
نگهداري از جنگلها هيچ است.
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سدی در برابر حضور غیرقانونی
عضو کميسيون اجتماعی مجلس با بيان اين که براي جلوگيري
از تجاوز به جنگلها نبايد هيچ فعاليتی در آنها انجام شود ،گفت:
تنها با اعمال مجازات بر متخلفان نمیتوان با جنگلخواري مقابله
کرد .عليرضا محجوب در واکنش به مخالفت نمايندگان با يک
فوريت طرح حفاظت و صيانت از جنگلها ،گفت :متاسفانه
تاکنون بهدليل سهلانگاري مسئوالن جنگلهاي بسياري در
مناطق مختلف کشور دچار آتشسوزي شده و مورد تخريب قرار
گرفته است ،از اينرو هدف اصلی طرح موردنظر اين است که
مدت  11سال فرصت رشد ،بازسازي و احيا به جنگلها داده شود.
خانه ملت نوشت؛ او ادامه داد :در حال حاضر برخی اقدامات
متخلفان و ورود افراد مختلف به جنگلها اين مناطق را از حالت
طبيعی به حالت مصنوعی تبديل کرده است؛ بسياري عقيده دارند
که جنگلها را مانند پارکها و فضاهاي سبز داخل شهر بايد
مورد نظافت قرار داد که البته به اين بهانه هم نبايد وارد جنگلها
شد زيرا طبيعت در چرخهاي طبيعی اين کار را انجام خواهد داد،
بر اين اساس طرح صيانت و حفاظت از جنگلها میتواند سدي
دربرابر هرگونه حضور و بهرهبرداري غيرقانونی در جنگلها باشد.
برخورد با زمینخواران و جنگلخواران
عضو مجمع نمايندگان استان گيالن با بيان اين که صيانت از
جنگل به معناي برخورد با زمينخواران و جنگلخواران است،
گفت :جلوگيري از بهرهبرداري از جنگلها به مدت  11سال در
جهت صيانت از آنها اقدامی نادرست است .مهرداد بائوج الهوتی
درخصوص مخالفت نمايندگان مجلس با يک فوريت طرح
حفاظت و صيانت از جنگلها ،گفت :بهطور کلی همه نمايندگان
مجلس با صيانت از جنگلها و مراتع کشور موافق هستند ،اما
دليل مخالفت نمايندگان با يک فوريت طرح اين است که گفته
شد  11سال به افراد اجازه بهرهبرداري از جنگلها داده نشود که
اين راهکار اقدامی مناسب براي صيانت از جنگلها نيست.
او ادامه داد :صيانت از جنگل به آن معناست که نبايد به
متجاوزان و متخلفان اجازه تصرفات غيرقانونی از جنگل داده
شود ،زيرا بسياري از آتشسوزيها در جنگلهاي شمال کشور
عمدي بوده و با صيانت از جنگلها بايد از اين مشکالت
جلوگيري کرد .او تاکيد کرد :اين که گفته شود تا  11سال از
جنگلها هيچ بهرهبرداري صورت نگيرد حرف درستی نيست ،زيرا
تمامی کشورهاي دنيا از جنگلها بهرهبرداري اقتصادي میکنند،
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حال چطور ممکن است که بتوان تا سالها از بهرهبرداريها
جلوگيري کرد ،البته بخشی از جنگلها بايد تبديل به احسن شده
و درختان جديد جايگزين درختان قديمی شوند؛ بنابراين اين طرح
نهتنها صيانت نبود بلکه آسيبی براي جنگلها و مراتع کشور بود،
زيرا با اجراي اين طرح جلوي کاشت گونههاي جديد گرفته
میشود .خانه ملت نوشت؛ الهوتی تصريح کرد :بايد با برخورد
شديد با متخلفان و متجاوزان به اراضی دولتی و تغيير کاربريها
از ادامه اين مشکل جلوگيري شود ،همچنين دولت درحال حاضر
بايد قوانين موجود در حفاظت از جنگلها را به خوبی اجرا کند
زيرا هيچ خالء قانونی در اين زمينه وجود ندارد.
منبع :روزنامه آرمان
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