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کشف تونل بزرگ سلجوقی در معدن نمک چهرآباد
سرپرست ایرانی هیئت مشترک باستانشناسی معدن نمک چهرآباد از جالبترین کشفیات این فصل کاوش در تنها معدن تاریخی شناخته شده از دوره هخامنشی ،ساسانی و دوران متاخر اسالمی در
ایران را کشف تونلی بزرگ با چند فضای مرتبط با هم اعالم کرد که احتماال مربوط به دوران میانی اسالم (سلجوقی) است .به گزارش ایسنا ،به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری،
ابوالفضل عالی با اعالم این خبر گفت :چهارمین فصل کاوش باستانشناسی از فروردین ماه از سرگرفته شد و طبق برنامهریزی به عمل آمده ،این فصل از پژوهش در معدن چهرآباد تا خرداد ماه سال جاری
ادامه خواهد داشت .این باستانشناس افزود :بقایای  ۶مومیایی طبیعی انسانی و شمار زیادی اشیای از جنس مواد آلی از جمله پارچه ،چرم و چوب در این تونل کشف شد.

فعاالن محیط زیست از دولت دوازدهم چه انتظاراتی دارند؟
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حسن روحانی در رقابتهای انتخاباتی یازدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری ،وعده داده بود که دولتش،
دولت محیط زیست باشد و رسیدگی به وضعیت احیای
دریاچه ارومیه را به عنوان اولین مصوبه دولتش اعالم
کرد .سیاست دولتها در زمینه محیط زیست نتایج
انکارناپذیری در بهبود یا تضییع شرایط زیست محیطی
کشور دارد .این که سد گتوند ساخته شود و یا کاهش
تعامل با همسایگان و البته سیاستهای مدیریت آب منجر
به خشک شدن تاالبها و دریاچهها و افزایش ریزگردها و
خاکهای معلق شود و یا احیای تاالبها و دریاچهها اتفاق
بیفتد و قوانین حمایت از محیطبانان بهبود یابد ،نشان
میدهد که انتخاب هر کاندیدا میتواند نتایج متفاوتی در
حوزه محیطزیست داشته باشد .در شرایطی که در ایران
توسعه ناپایدار بی توجه به محیط زیست فرهنگ اصلی
مدیریت توسعه است ،انتظارهای فعاالن محیط زیست از
دولتها موارد بسیاری را شامل میشود .با این حال اگر با
نگاه واقعبینانه و بر اساس شرایط موجود نگاه کنیم ،این که
فعاالن محیط زیست از دولت دوازدهم چه انتظاراتی دارند
قابل بررسی است.
شاید بتوان اولین انتظار از دولت آینده در حوزه محیط
زیست را بهبود سیاستهای کالن زیست محیطی دانست.
الدن عصار ،فعال و کارشناس محیط زیست در این باره
میگوید« :سازمان محیط زیست ،بیش از آن که یک نهاد
اجرایی باشد ،یک نهاد مدیریتی و ستادی است .بسیاری
از مسائل مربوط به محیط زیست هر چند باید با مجوز یا
نظارت این سازمان انجام شوند ،اما اجرای آن در نهادهای
دیگری مثل وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت ،معدن
و تجارت یا سازمان منابع طبیعی انجام میگیرد .با این حال
میزان اجرا و کیفیت اجرای قواعد زیست محیطی در این
مجموعهها ،از یک سو به سفت و سخت بودن قوانین باز
میگردد و از سوی دیگر به قدرت و صالبت سازمان محیط
زیست مربوط میشود .این سازمان همچنین سیاستگذاریها

و قوانین کالن زیست محیطی را تدوین کرده و برای تصویب
در اختیار هیات دولت میگذارد که در نهایت به صورت الیحه
در اختیار مجلس قرار میگیرد .در نتیجه در درجه اول ،انتظار
از هر دولتی ،قدرت بخشیدن به سازمان محیط زیستش
است .در واقع انتظار میرود دولت آینده بیش از پیش برای
حرفهای سازمان محیط زیست در هیات دولت ارزش
قائل باشد» .وی همچنین از حیطههای عملکردی سازمان
محیط زیست میگوید« :انتظار میرود سازمان محیط زیست
دولت دوازدهم نیز دقت بیشتری در اجرای قواعد و قوانین
داشته باشد .این موضوع چه سختگیری درباره زوایای زیست
محیطی پروژههای مختلف کشور باشد و چه بهبود وضعیت
محیطبانان ،الزم به نظر میرسد».

میثم دعایی ،فعال و کارشناس محیط زیست نیز در پاسخ به
این که مهمترین انتظارهای زیست محیطی از دولت دوازدهم
چیست ،میگوید« :به نظرم اولین اولویت در بخش مدیریت
محیط زیست کشور باید طرح آمایش سرزمین باشد .دومین
اولویت را نیز مبحث فرسایش خاک و بیابانزایی که بحران
خاموش کشور است وتعیین تکلیف الیحه خاک میدانم.
اولویت بعدی هم موضوع استفاده از پسابهاست .با وضعیت
فعلی بحران آب در کشور برای رسیدن به توسعه پایا باید
توجه به بازچرخانی آب ،استفاده از پسابها در کشاورزی و
تامین آب صنایع مورد استفاده قرار گیرد» .وی میافزاید:
«مساله دیگر نیز تجدید نظر جدی در طرحهای انتقال آب
به خصوص در حوزههای آبریزی است که با مشکل از دست

رفتن رطوبت اراضی ،افت سطح آبخوانها و در نتیجه افزایش
ریسک بیابانزایی ،فرسایش روبرو هستند .به طور خاص در این
مورد میتوان خوزستان را مثال زد».
با این حال دغدغههای فعاالن محیط زیست تنها در حوزه
کالن نیست .بسیاری از عالقمندان و کسانی که درباره
محیط زیست نگرانی دارند معتقدند که بسیاری از مسائل
و مشکالت زیست محیطی در حوزه اجتماعی رخ میدهند.
در واقع فرهنگسازی درباره حفظ محیط زیست را بخش
مهمی از مسئولیتهایی میدانند که دولت آینده باید آنها
را جدیتر بگیرد .عصار در این باره نیز اشاره میکند« :نکته
این جاست که این موضوع تنها در حیطه سازمان حفاظت
از محیط زیست نیست و به نظر میرسد بخشهای مختلف
دولت باید در آن فعال باشند .از آموزش و پرورش و نقش آن
در آموزههای زیست محیطی به کودکان و نوجوانان گرفته
تا وزارتخانههایی مثل صنعت و معدن و نفت در اجرای
قواعد  HSEدر واحدهای تولیدی و صنعتی و بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و ایجاد حساسیت درباره زبالههای
بیمارستانی میتوانند در این حوزه موثر باشند .بخش مهمی از
این بخش نیز بر عهده سازمانهای مردمنهاد (سمنها یا همان
NGOها) است و تقویت این نهادهای مدنی و اجتماعی
در حوزه محیط زیست میتواند به عنوان یکی از انتظارهای
اصلی فعاالن محیط زیست – که اتفاقا اغلب در غالب سمنها
فعالیت میکنند – مطرح باشد».
دعایی نیز در این باره میگوید« :باید از نگاه تشریفاتی به
سازمانهای مردم نهاد فاصله بگیریم و این ممکن نیست مگر
با فرآهم آوردن امکان مشارکت بیشتر سمنها در فرآیند
تصمیمگیری ،نظارت و مطالبهمحوری .تاثیر مثبت استفاده
از این ظرفیت مشارکتی را پیش از این در برنامه احیا دریاچه
ارومیه و طرح مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی
پایدار و حفاظت از تنوع زیستی دیدهایم که میتواند به سایر
مناطق کشور نیز تسری یابد به عنوان مثال ،مدیریت تاالبها
و منابع آبی در جوامع محل .اگرچه در سالهای اخیر با رشد
قابل توجهی در تعداد سازمانهای مردمنهاد زیستمحیطی
در کشور روبرو بودهایم ولی این رشد کمی بدون توانمندسازی
آموزشی کنشگران محیط زیست ،تاثیر پایداری نخواهد
داشت .این کار میتواند به مثابه بازوی موثر توسع ه آموزش
فراگیر محیط زیست عمل کند که خود باید از اولویتهای
دولت آینده باشد».
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اخبار
معاون سازمان حفاظت محیط زیست:

تا سال  ۹۸همه مشعلهای گاز در پارس جنوبی
جمعآوری میشود
معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت:براساس برنام ه ارائه شده تا سال
 ۹۸همه مشعلهای گاز (فلر) در پارس جنوبی جمعآوری میشود که این
کارنقش بسیار مهمی در کاهش آلودگی هوا و ارتقای کیفیت زندگی کارکنان
و ساکنان عسلویه دارد.
به گزارش ایسنا معصومه ابتکار در مراسم رونمایی از اولین مشعل سبز پارس جنوبی
در پاالیشگاه اول مجتمع پارس جنوبی و خاموش شدن نخستین فلر ،گفت:با خاموش
شدن مشعلها ،گازهایی که از طریق فلرها سوخته میشود به مدار برمیگردد و قابل
بازیافت و استفاده مجدد است و ساالنه تا  ۱۹هزار واحد مسکونی میتواند از بازیافت
آن گازرسانی شود .خاموش شدن فلرها در پارس جنوبی نقش فراوانی در صرفهجویی
انرژی و تاثیر بسزایی در کاهش گازهای گلخانهای دارد .ابتکار گفت :دولت یازدهم که
دولتی محیط زیستی محسوب میشود ،فعالیتهای بخش نفت و گاز خود را همواره بر
استانداردهای زیست محیطی استوار کرده است .وی افزود :دولت یازدهم تالش کرده
است تا رشد بخشهای مختلف نفت ،گاز و پتروشیمی همواره بدون آالیندگی باشد و
خاموش شدن نخستین مشعل پاالیشگاه های پارس جنوبی نیز در همین راستاست.
کسب جایزه ملی زیست محیطی توسط وزارت نفت نیز در سال گذشته بیانگر اهتمام
دولت تدبیر و امید به حوزه محیط زیست است .معاون رئیس جمهور با بیان اینکه
یکی از بزرگترین مجتمعهای گازی دنیا در پارس جنوبی قرار دارد ،گفت :بر اساس
برنامهای که مجتمع گاز پارس جنوبی برای حذف فلرها در این منطقه طراحی کرد،
نخستین مشعل در عسلویه خاموش شد در واقع این مشعل تبدیل به مشعل سبز شد.

خطر انقراض در کمین یکی از نادرترین آبزیان جهان
کارشناسان محیط زیست تاکید کردند :برای حفظ «در معرض خطرترین»
آبزی جهان الزم است محدوده ممنوعیت ماهیگیری در زیستگاه آن
گون ه
ِ
به سرعت افزایش یابد.
به گزارش ایسنا ،به گفته کارشناسان در حال حاضر تنها  ۳۰قطعه «گرازماهی کالیفرنیا»
وجود دارد و جمعیت این گونه از سال  ۲۰۱۱میالدی کاهش  ۹۰درصدی داشته است.
گرازماهی کالیفرنیا کوچکترین گونه آببازان در جهان و نیز یکی از نادرترینهای
آنهاست .این گون ه گزارماهی تنها در خلیج کالیفرنیا مشاهده میشود که زیستگاه انواع
گستردهای از گونهها به حساب میآید و نیمی از مجموع تولیدات شیالت مکزیک را تامین
میکند .این گونه دریایی اغلب و به طور تصادفی بر اثر برخورد با گیلنت (تور ماهیگری)
تلف میشود که استفاده از آن از سال  ۲۰۱۵برای مدت دو سال ممنوع اعالم شد و
کارشناسان امیدوارند دولت مکزیک با توجه به تاریخ انقضای این طرح آن را مجدد تمدید
کند .به گزارش شبکه خبری بی بی سی ،گیلنتها که برای به دام انداختن ماهیها به طور
عمودی قرار داده میشوند به طور گستردهای در خلیج کالیفرنیا کاربرد داشته اما در سال
 ۲۰۱۵و در جهت کمک به حفظ گزارماهیها استفاده از آنها ممنوع اعالم شد.

