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کالنتری :محیط بانان قادر به دفاع از خود نیستند
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ط زیست تاکید کرد که نقش محیط بانان مانند افراد نیروی انتظامی است اما آنان قادر به دفاع از خود نیستند .به گزارش ایسنا ،عیسی کالنتری در حاشیه جلسه
رئیس سازمان حفاظت محی 
هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره سرنوشت الیحه مربوط به محیط بانان گفت :این الیحه در مجلس در حال بررسی است و امیدواریم زودتر تصویب شود .وی ادامه داد :نقش محیط
بانان شبیه به نیروی انتظامی است اما در شرایطی ،قادر به دفاع از خود نیستند که امیدواریم با تصویب این الیحه در مجلس آنها بتوانند همچون ضابطان انتظامی عمل و با وقت بیشتری از
حیطه وظایف خود دفاع کنند.
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چرا سمنهای محیط زیستی تاثیرگذار نیستند؟
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سمنها و کمپینهای محیط زیستی مثل موجی میآیند،
مدتی گل میکنند ،کمی بعد از خاطرهها میروند و آنچه
که بیشتر از محو تدریجی آنها اهمیت دارد این است
که نمیتوانند جریان ساز باشند .تا به امروز کمیپنهای
متعدد محیط زیستی برای فرهنگسازی نریختن زباله در
دهای را
خیابانهای ایران شکل گرفته اما آیا شما باز رانن 
نمیبینید که زبالهای را از پنجره اتوموبیلش به بیرون پرت
کند؟ یا عابری که در نزدیکی سطل آشغال ،زبالهاش را به
گوشهای میاندازد؟ این سوالی است که بسیاری از مردم
از اعضای کمپینهای محیط زیستی میپرسند :پس شما
چهمیکنید؟
از زمانی که محیط زیست به دغدغهای اجتماعی تبدیل شده،
بسیاری بر این عقیده هستند که برای کمک و نجات آن باید
دست به فعالیت مدنی زد که وابستگیاش به دولت و حاکمیت
نزدیک به صفر باشد ،فعالیتی که در قالب کمیپنها ،انجیاوها
و سازمانهای مردم نهاد آرام آرام ظهور و بروز کرد .گرچه
کمپینها و سمنهای محیط زیستی در سالهای اخیر حضور
پررنگی داشتهاند و سر و صدای بسیاری حداقل برای مدت زمان
کوتاه در فضای مجازی به پا کردهاند اما نتوانستهاند جریان ساز
باشند ،عمری طوالنی برای خود بخرند و تاثیرگذار بر تصمیمات
حاکمیتیباشند.
بی بهره از حمایت اجتماعی ،جا مانده از قدرت
محمد حسین صیادی نژاد ،دبیر کمپین محیط زیستی زامیاران
در گفتوگو با «ابتکار» معتقد است که سمنها نه تنها از حمایت
بدنه جامعه برخوردار نیستند بلکه حاکمیت به آنها به دید یک
پیمانکار نگاه میکند .او میگوید :گروههای مردم نهاد با انرژی
باالیی در ابتدا تشکیل میشوند ،برای آغاز کار میبینند که
نیاز به داشتن یک شخصیت حقوقی دارند .برای قانونی شدن
مراحل سختی را در وزارت کشور پشت سر میگذارند ،مراحل که
بسیاری از آنها را در همان مرحله متوقف میشوند و از ادامه راه باز
میمانند .اما اگر روزگار با آنها یار باشد و بتوانند تمام سختیهای
گرفتن مجوز را پشت سر بگذارند تازه متوجه این میشوند که
بدنه اجتماعی با آنها همراه نیست .همین سبب دلسردی آنها
میشود و در نهایت انحاللها را رقم میزند .صیادینژاد میگوید:
کمپینهای محیط زیستی مثل موجی میآید و میرود و جریان
سازی در جامعه به وسیله آنها صورت نمیگیرد .بسیاری از مردم
وقتی میبینند که زباله جمع آوری میکنیم یا اقدامی مثبت
در جهت محیط زیست انجام میدهیم ما را تشویق میکنند و
کارمان را تصدیق میکنند اما همانها کمی بعد زبالههایشان را
در خیابان میریزند.
دولت سمنها را به چشم پیمانکار میبینید
او به نگاه مدیران و دولتها به سمنها اشاره میکند و میگوید:
دیدگاه سازمانها و نهادها به انجیاوها دیدگاهی شبیه به

پیمانکاران است .برنامهای طرح ریزی شده که از آنها میخواهند
انجامش دهیم .اگر انجیاوها به قدرت و ثروت دسترسی داشته
باشند راه به جایی میبرند که البته آنها نیز دیگر به شرکت
شباهت دارند .صیادینژاد ادامه میدهد :بسیاری از خواستههای و
مطالبات کمپینها و انجیاوهای محیط زیستی به باال نمیرود .او
معتقد است که اگر سازمانهای مردم نهاد بخواهند از این منفعل
بودن در آیند باید از فکر اقتصادی و سیرکردن شکمشان خارج
شوند .یعنی در درجه اول نباید دغدغه اقتصادی داشته باشند.
سازمان محیط زیست باید برنامهای بلند مدت داشته باشند تا
انجیاوها بتوانند مستقل باشند و تبدیل به پیمانکار نشوند.
قانون ،مانع اول
کمپینهای مردمی در ایران تجربهای شکست خورده است.
اغلب آن به تدریج حیات خود را از دست میدهند یا اگر باقی
بمانند اثرگذاری کمپینها و سمنهای جریانساز و تاثیر گذار
غربی را ندارند .دلیل آن چه میتواند باشد؟
یوسف فرهادی بابادی ،دبیر کمپین مردمی حمایت از زاگرس
مهربان یکی از کسانی است که توانسته در مقایسه با سایرین
کمپینی را اداره کند که در تصمیمات و جریانهای محیط
زیستی اثرگذار باشد .بسیاری بر او انتقاد میکنند که فعالیت
او به جای فعالیتی مدنی به فعالیتی سیاسی تبدیل شد ه است.
او در گفتوگو با «ابتکار» عدم تاثیر گذاری سمنها را اینگونه
آسیبشناسی میکند :معضالت قانونی یکی از مشکالت فراروی
تشکلهای و نهادهایی است که با عنوان تشکلهای غیردولتی
در جامعه شناخته میشوند .به عنوان نمونه سمنها و انجیاوها
بر اساس قانون از دخالتگری سیاسی منع شدهاند .این مساله
در جوامعی همچون جوامع ما که سادهترین و بدیهیترین امور
آن با سیاست پیوند خورده است باعث آن میشود که کنشگران

فرهنگی ،اجتماعی و زیست محیطی درست در بزنگاهی که در
موقعیت دستیابی به نتیجه هستند به علت برخورد با سد سیاسی
از حصول به نتیجه ناکام شوند چرا که از مرحلهایی به بعد که اتفاقا
ضروریترین زمان برای دخالتگری اجتماعی است فعالیتها با
سد قانون روبرو میشود و به ناچار فعاالن انجیاویی اجازه
دخالتگری ندارند .این بدان معنا است که تالشهای انجیاویی
در ایران عمدتا عقیم و بینتیجه است.
او ادامه میدهد :به دلیل همین تراکم فعالیتهای بینتیجه،
افراد جامعه از دخالتگری در قالب تشکلها و سمنهای فعال
در حوزههای مختلف خودداری میکنند چرا که تجربه به آنها
این پیام را میرساند که تالشها و هزینه دادنها منجر به نتیجه
نمیشود .این بیدستاوردی تشکلهای مدنی باعث عدم رغبت
مردم به این نهادها شده است .فرهادی میگوید :از سویی دیگر
نگاه دولتی هم تشکلها را به عنوان ابزاری در جهت کند شدن
روندها تلقی میکند و صد البته باید گفت با وجود شعارهای
ظاهری مبنی بر تقویت تشکلهای اجتماعی ،در عمل خواست
جامعه در فرایندهای تصمیمگیری لحاظ نمیشود .در شرایطی
که تشکلهای اجتماعی و سمنها کارکردهای خود را از دست
دادهاند تنها کارکرد قابل استفاده سو استفاده از عنوان تشکل
و پیدایش کارکردهای پیمانکاری ،اقتصادی و منفعت طلبانه
است .
نگاه کنترلی به سمنها
او در پاسخ به این سوال که چرا انجیاو ها در ایران در مقایسه
با دیگر کشورها توان و قدرت تاثیر گذاری ندارند ،میگوید :یکی
از دالیل ضعف تشکلهای مدنی در ایران نسبت به سایر کشورها
به نگاه کنترلی برمیگردد که در ضوابط تشکیل این نهادها وجود
دارد به عنوان نمونه افراد حاضر در این تشکلها برای ادامه

فعالیتها نیازمند تاییدیه ساالنه از برخی دستگاهها هستند.
این مساله باعث میشود تا در شرایطی که کنشگران مدنی در
چهارچوبی خارج از چهارچوبها بخوانید سلیقههای مسئوالن
عمل کنند در سنوات آتی برای عبور از فیلترهای نظارتی با اما
و اگرهای مختلفی روبرو هستند .او ادامه میدهد :این فرایندها
باعث میشود در طی فعالیت مجموعههای مدنی ،به جای آن
که تشکلها با سازماندهی و آموزش نیروهای زبده روبرو باشند
به علت عدم عبور نیروهای توانمند از فیلترهای نظارتی با ریزش
نیرو رو برو شوند .همین امر باعث میشود تشکلها نتوانند افراد
ریشهدار و فعال را جذب و سازماندهی کنند .این موضوع میتواند
یکی از دالیل تاثیر کم تشکلها در روندهای اجتماعی ایران باشد.
یک ان جی او چگونه میتواند حمایت توده را داشته باشد؟
او معتقد است که حمایت تودهها از تشکلها بستگی به عوامل
مختلفی دارد یکی از عواملی که به حمایت تودهها منجر میشود
انسجام گفتمانی تشکلها و نهادهای مدنی است .متاسفانه در
ایران این انسجام وجود ندارد .نکته مهم در کنشگری اجتماعی
حضور نیروهای فکری  -عملی در تشکلها و نهادهای اجتماعی
است .با وجود کنشگران فکری  -عملی در نهادهای مدنی است
که اعضا میتوانند به ارتقا دانش اجتماعی و تصحیح تاکتیکها در
طی فعالیت دست یابند .اما متاسفانه به دلیل نگاههای حذفی و
الترناتیو زدایی در قدرت ،عمال جامعه خأل کنشگران فکری عملی
را در نهادهای مدنی احساس میکنند .نتیجه این خأل عقیم شدن
تشکلها از افراد تاثیرگذار و نهایت بیاقبالی مردم به تشکلها
است.
ان جی اوهای محیط زیستی برای داشتن قدرت بیشتر و
داشتن حمایت بیشتر از سوی مردم و در نهایت داشتن آثار
ملموس تر محیط زیستی نیازمند چه هستند؟ فرهادی در پاسخ
به این سوال میگوید :به نظر هر مبارزه و یا تالش اجتماعی چه در
حوزه فرهنگ ،چه در حوزه محیط زیست و چه هر حوزه دیگری
نیازمند این است که مصالح مبارزه از دل زندگی فراهم شود .ما
تجربه مبارزات ایدیولوژیک را در کشور داشتهایم ،ایدئولوژیهایی
که بدون درک واقعیتهای جاری در سودای تغییر بودند و در
نهایت شکستهای سنگینی را هم برای خود و هم برای جامعه
رقم زدند .وقتی صحبت از مبارزه محیط زیستی میکنیم در ابتدا
باید هدف مبارزه مشخص شود یعنی ما میخواهیم از چه چیزی
دفاع کنیم .منظور من این است که نمیشود با شعار کلی حفظ
جنگل یا نجات آب ،آنها را نجات داد .باید ابتدا از خودمان بپرسیم
کدام جنگل و یا کدام رودخانه سپس بعد از مشخص شدن کیس
و با موضوع مورد چالش تهدیدات را شناسایی کنیم و بر مبنای آن
مبارزه را با تاکتیکهای متناسب سامان دهیم .او ادامه میدهد:
این فعالیت مشخص برای پروژه مشخص باعث میشود مبارزه
برای مردم ملموستر شود و افراد بیشتری را به مداخلهگری
تشویق کند .مثال کمپینهای مخالف سدسازی آنجایی موفق
بودهاند که به صورت مشخص مبارزه حول پروژه مشخص و برای
نجات رودخانه مشخص شکل گرفته است .این مبارزه باعث شده
که فعاالن جنبش مخالف سدسازی در مناطق مختلف متحدانی
از قومیتهای مختلف را به دست آوردند به گونهایی که جوامع
روستایی و برخی از اقوام به صورت ستون فقرات جنبشهای
مخالفت با سدسازی عمل کردهاند.

زاینده رود خشک شاهد سازو کارهای بینتیجه!
همایش نکوداشت زاینده رود شامگاه  ۱۸مهر ماه  ۱۳۹۶با موضوع «تاثیرات
اقلیمی زاینده رود از لحاظ فنی ،زیست محیطی و اجتماعی» برگزار شد و
فعاالن محیط زیست و کارشناسان به چرایی خشکی زاینده رود که تنها
سوال این همایش بود ،پاسخ دادند.
به گزارش ایسنا ،مهدی بصیری ،عضو هیئت مدیره جمعیت پیام سبز اصفهان در
پاسخ به این سوال گفت :تغییر اقلیم در بلند مدت به وجود میآید .ما در ایران سه تا
چهار سال خشکسالی داشتیم اما در بقیه سالها ،میزان بارندگی در حد معمول (۱۴۰۰
میلیمتر) بوده است.
مجوزهای غیر اصولی عامل خشکی زاینده رود
وی افزود :در سالهای  78تا  ،79میزان بارش  ۷۵۰میلی متر را داشتیم اما در
سالهای بعدی کمبود بارش وجود نداشته و در سالهایی ،این میزان به  ۱۶۵۰میلی
متر رسیده است .بارگذاری بیش از ظرفیت در زاینده رود و در باال دست آن ،انتقال آب
به یزد ،مصارف فضای سبز از جمله در اصفهان ،فالورجان ،خمینی شهر و بخصوص
ذوب آهن با  ۱۶هزار هکتار و فوالد مبارکه با سه هزار هکتار خشکی زاینده رود را
تشدید کرده است .این فعال محیط زیست گفت :مجوزهای غیر اصولی از طرف وزارت
نیرو یکی دیگر از علل این مشکل است .انتقال به آب یزد با وجود عدم بهرهبرداری از
تونل سوم کوهرنگ ،سبب تخلیه آب خوانها شده و این مشکل اجازه جاری شدن آب
در زاینده رود را نمیدهد.
تغییر اقلیم عامل خشکی زاینده رود نیست
پس از بصیری ،حشمت اهلل انتخابی ،عضو جمعیت طبیعت یاران و اصفهان شناس
گفت :تغییر در اقلیم سبب خشکی زاینده رود نشده است .اگر این مسئله علت خشکی
بود ،نباید بیش از هشت تا  9ماه رودخانه خشک باشد .عالوه بر تخصیصهایی که
داده شد ،بخشی از آب که از سرشاخه به رودخانه میرود صرف زمینهای زیر کشت
میشود .وی افزود :این امر سبب شده در ابتدای مهرماه ،آورد رودخانه به پشت سد
 60درصد میزان متوسط باشد .افزایش تخصیص آب به عنوان آب شرب به استانهای
اصفهان ،چهار محال و بختیاری و چک بی وجهی است که وزارت نیرو صادر کرده ،قرار
بود انتقال آب به یزد پس از بهرهبرداری از تونل دوم و سوم کوهرنگ باشد که هنوز اجرا
نشده است .تونل سوم تنها  ۱۰درصد پیشرفت داشته است .این فعال محیط زیست

ادامه داد 850 :میلیون مترمکعب آب طبیعی رودخانه به عالوه آب تونل اول کوهرنگ
باید در رودخانه جاری باشد اما نیست.
مردم اصفهان منتظرند تا رئیس جمهور به قول خود عمل کند
محمد کوشافر ،فعال محیط زیست نیز در این همایش در پاسخ به چرایی خشکی
زاینده رود گفت :مردم اصفهان در چهارچوب قانون عمل کرده و تمام تالش خود را
برای حفظ زاینده رود انجام دادهاند اما این بخش غیر دولتی نتیجهای نگرفتند .بخش
دولتی هم جلسات پیوسته و ناپیوسته انجام دادند اما یک شاهد قوی وجود دارد و آن
هم زاینده رود خشک است که نشان میدهد تمام ساز و کارها به نتیجه نرسیده است.
وی در ادامه گفت :همایش نکوداشت در  ۱۸مهر سال  ۱۳۸۲آغاز شد و سالیانه برگزار
میشود .اما عملکرد و نتیجه خوبی نداشته است .این فعال محیط زیست از سوی
حاضران در جلسه خطاب به رئیس جمهور گفت :مردم اصفهان بسیار به این شهر عالقه
دارند و زاینده رود برای کشور بسیار مهم است و مردم اصفهان بی صبرانه منتظرند که
شما به قول خود عمل کنید.
مسئله آب ،مشکلی اجتماعی است
احمد خاتون آبادی ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت :مسئله آب،
مشکلی فراتر از آب است و تبدیل به یک مشکل اجتماعی شده است .در سطح کشور
طرحهایی بدون دید کارشناسانه تصویب شده که بخشی از آن تابع قولهایی بوده که
در هنگام انتخابات داده شده است .وی با بیان اینکه بخشی از منافع سرمایه گذاری
در پروژههای سودآور مانند سدسازیها موجب جاری نشدن آب رودخانه شده است،
تصریح کرد :بحران اتفاق افتاده و خشکی آب زاینده رود حادثهای پس از وقوع بحران
است .باید با درگیریها بر سر آب مقابله کنیم به این منظور نیاز به شورای گفتمان آب
و محیط زیست است تا برخی مسائل رفع شود .این فعال محیط زیست خاطرنشان کرد:
این شورا نباید استانی باشد بلکه باید در سطح کشوری تشکیل شود تا اگر یک منطقه
با مدیریت غیر منطقی سبب شد تا تاالب خشک شود یا کشاورزی تعطیل شود ،بتواند
این موضوع را رفع کند .خشک شدن رودخانهها عالوه بر ایجاد ریزگرد ،سبب از دست
رفتن کشاورزی ،بیکاری و در نتیجه ایجاد جرم و جنایت میشود.
به قانون عمل نمیشود
در ادامه این جلسه عبدالحسین میرمیران ،عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی

شهرستان اصفهان اظهار کرد :مشکل اساسی ،مشکل قانون است .بند  158تا 159
قانون مدنی میگوید که برداشت آب و پمپاژ آن مطلقا ممنوع است .برای اصالح اراضی
پایین دست ،بخش باالدست نباید آب بردارد .اما به این قوانین بی توجهی شده و به
حقوق کشاورزان ظلم شده است .وی اضافه کرد :مدیریت استانی حوضه زاینده رود
ضربه محکمی به بدنه آن وارد کرد .حتی اجرای مصوبهای  9مادهای که در سال ۹۲
در مورد زاینده رود تصویب شد ،به فراموشی سپرده شد .هر چند ادعا شده که ۷۰
درصد از مصوبه اجرا شده اما به علت اوضاع کنونی زاینده رود ،اجرای مابقی مصوبه
هم کمکی نخواهد کرد.
هرساله مردم اصفهان در  18مهرماه که به نام روز زاینده رود لقب گرفته است ،دورهم
جمع می شوند و از مسئوالن میخواهند به وضعیت خشک زاینده رود رسیدگی کنند.
روز گذشته تالش فعاالن محیط زیست برای برگزاری تجمع در این خصوص در بستر
رودخانه با مخالفت فرمانداری اصفهان رو به رو شد .بیش از  8سال است مدیریت
نادرست حوضه زاینده رود سبب شده این رودخانه به رودخانهای فصلی تبدیل شود.

توضیح میراث فرهنگی درباره تخریب کاشی ماندگار استاد «عثمان محمدپرست»
روابط عمومی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
خراسان رضوی در واکنش به تخریب نخستین کاشی
ماندگار این استان که بر درب منزل استاد عثمان
محمدپرست نصب شده بود ،بیانیهای صادر کرد.
به گزارش ایسنا ،متن کامل این بیانیه در ادامه آمده است:
یکی از طرحهایی که سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری کشور به منظور ثبت و ماندگاری نام هنرمندان به عنوان
میراثداران فرهنگ اجرایی کرده است ،نصب کاشی ماندگار بر سر
در منزل ایشان است .اولین کاشی ماندگار استان خراسان رضوی
برسر در منزل استاد عثمان محمد پرست پیشکسوت موسیقی
مقامی خراسان نصب شد استقبال و خرسندی هنرمندان،

مسئوالن و رسانه ها را به همراه داشت .اما متاسفانه این کاشی
ماندگار با وجود اینکه ارزش مادی نداشت و تنها ارزش فرهنگی
بود ،از روی نادانی فرهنگی به دست فرد یا افرادی شکسته شد.
غافل از اینکه کاشی ماندگار استاد عثمان محمد پرست بر دلهای
مردم فرهنگدوست ایرانزمین به ویژه خراسانیها ،نصب است و
کسی قادر به آسیب رساندن به آن نیست .نه اینکه نصب این
کاشی ماندگار بر سر در منزل استاد در شهر مشهد ،زادگاهش
خواف و یا هر مکان دیگری در ایران و حفظ و نگهداری آن
کماهمیت باشد ،اما بیشک کاشی استاد در دلها آن چنان ماندگار
است که بود و نبود این کاشی چیزی از این دلبستگی نمیکاهد.
آن هم بزرگمردی که نه تنها در آسمان فرهنگ و هنر ستارهای

میدرخشد ،که فعالیتهای خیرخواهانه او در «جامعه یاوری
فرهنگی» و احداث صدها مدرسه با همراهی خیران نیز سندی
دیگر برای ماندگاری نام و راه اوست .اما براستی چرا باید کاشی
ماندگاری که به نام یک هنرمند بینالمللی ،آن هم در شهری
همچون مشهد که در دو سال اخیر به برکت وجود بارگاه ملکوتی
امام هشتم دو عنوان جهانی «پایتخت فرهنگی جهان اسالم» و
«شهر جهانی صنایع دستی گوهرسنگها» را دارد ،شکسته شود.
واژه «وندال» و «وندالیسم فرهنگی» تنها نامی است که می توان
برای خاطیان این اقدام گذاشت که خبرنگار متعهد روزنامه خراسان،
آقای عبدالهی به شایستگی در خبر این ماجرا به آن پرداخته است.
هنرمندان کشورمان در تمام عرصه های فرهنگی ،اجتماعی ،دینی

و مذهبی ،جزء میراث ماندگار و ناملموس کشورمان هستند که با
توانایی ها و استعدادهای خود توانسته اند فرهنگمان را حفظ و آن
را به رخ جهانیان بکشانند .نصب این کاشی ماندگار تنها به منظور
حفظ و معرفی این میراث معنوی و فرهنگی است تا مردم بهتر از
همیشه بتوانند با این هنرمندان ارتباط برقرار کنند و در حقیقت
این کاشی ،آدرسی است که بیش از همه ،اهالی یک محل به آن
افتخار خواهند کرد تا به بگویند من در خیابان یا کوچهای زندگی
میکنم که پالک ماندگار یکی از مفاخر کشورمان در آن نصب
شده است .بپذیریم که شکستن و تخریب این کاشی ماندگار ،بی
احترامی به هنرمندان ماندگار این آب و خاک است ،بیاحترامی به
هویت یک ملت است.

اخبار
یک استاد ایرانی برنده
جایزه بینالمللی صرفهجویی آب کشاورزی شد

جایزه بینالمللی صرفهجویی آب کشاورزی در بخش ایدههای کارشناسان
جوان سال  ،۲۰۱۷برای اولین بار از ایران ،به دکتر مهدی سرائی تبریزی عضو
هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی برای طرح «ده
درصد صرفهجویی در آب آبیاری با استفاده از میکروالیسیمترهای وزنی-
زهکشدار» تعلق گرفت.
به گزارش ایسنا ،کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی هر ساله اقدام به برگزاری
مسابقه بینالمللی صرفهجویی آب در کشاورزی با هدف انتخاب برترین طرحها و
اقدامات اجرایی و مدیریتی در زمینه کاهش برداشت آب در مصارف کشاورزی در
چهار محور «فناوری صرفهجویی آب»« ،مدیریت در صرفهجویی آب»« ،ایدههای
کارشناسان جوان در صرفهجویی آب» و «اقدامات اجرایی کشاورزان پیشرو» میکند.
در این دوره از مسابقات ،از ایران چهار طرح برای هریک از محورهای مسابقه جایزه
بینالمللی صرفهجویی آب کشاورزی به دبیرخانه کمیسیون بینالمللی ارسال شد
که طرح دکتر مهدی سرائی تبریزی ،عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع
طبیعی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی با عنوان «ده درصد صرفهجویی
در آب آبیاری با استفاده از میکروالیسیمترهای وزنی -زهکشدار» در بخش ایدههای
کارشناسان جوان در صرفهجویی آب ،حائز بیشترین امتیاز از سوی داوران بینالمللی
شد .مهدی سرائی تبریزی با اشاره به ظرفیتهای باالی علمی دانشکده کشاورزی و
منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات ،گفت :امید است دریافت این جایزه ،با توجه به
بحران جدی آب در ایران بهویژه در بخش کشاورزی ،فتح بابی برای پیدا کردن جایگاه
مناسب برای همکاری جدیتر اساتید برجسته واحد علوم و تحقیقات با سازمانهای
پژوهشی دولتی ،نیمه دولتی داخلی و بینالمللی باشد تا به نحوی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم تحقیقات به عنوان بازوی علمی و تحقیقاتی بیشتر و جدیتر به خدمت
گرفته شود .بر اساس اعالم روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات ،این جایزه بینالمللی
همزمان با بیست و سومین کنگره بینالمللی آبیاری و زهکشی و شصت و هشتمین
اجالس ساالنه  ICIDدر کشور مکزیک ،به دکتر سرائی تبریزی تعلق گرفت.

زمینهای آلوده نفتی به فضای سبز تبدیل میشوند

پاکسازی آبهای زیرزمینی عسلویه با میکروب!

رئیس پردیس انرژی و محیط زیست پژوهشگاه صنعت نفت از رفع آلودگی
نفتی آبهای زیر زمینی عسلویه با استفاده از میکروبهای بومی منطقه خبر
داد و گفت :با پاکسازی خاک دو منطقه نفتی آلوده به ترکیبات آروماتیک
تبدیل به فضای سبز شدند.
ی آبهای زیر زمینی
به گزارش ایسنا ،نشاطی ،اجرای میدانی پاکسازی و رفع آلودگ 
در منطقه عسلویه را از جمله پروژههای اجرا شده در پردیس انرژی و محیط زیست
دانست و افزود :آبهای زیر زمینی در این منطقه به وسعت  10هکتار به ترکیبات
آروماتیک آلوده بودند که با استفاده از روش تجزیه آالیندهها با میکروب توانستیم
آلودگی این آبها را به حداقل ممکن برسانیم و از آب حذف کنیم .وی دستیابی
به فناوری مانیتورینگ و پایش آبهای زیر زمینی را از دستاوردهای دیگر این پروژه
نام برد و اظهار کرد :ما با استفاده از این فناوری آمادگی ارائه نقشه آبهای آلودگی
زیر زمینی را برای متقاضیان داریم .نشاطی ،عرضه سامانه بیوفیلتر صنعتی را از دیگر
دستاوردهای این تحقیق نام برد و یادآور شد :این فیلتر با استفاده از میکروبها فعال
میشود و در حال حاضر در منطقه عسلویه به بهرهبرداری رسیده است.
پاکسازی خاک با میکروبهای بومی
رئیس پردیس انرژی و محیط زیست پژوهشگاه صنعت نفت ادامه داد :اجرای پروژه
میدانی پاکسازی زیستی خاکهای آلوده به نفت از دیگر پروژههای اجرا شده در این
پژوهشگاه است که در آن با استفاده از میکروبها ،خاکهای آلوده به مواد نفتی را
پاکسازی میکنیم ،به گونهای که بتوانیم پوشش گیاهی در این مناطق ایجاد کنیم .به
گفته وی با استفاده از این روش  5هزار تن خاک آلوده به مواد نفتی در منطقه سیری
و  10هزار تن خاک آلوده در منطقه خانگیران پاکسازی و تبدیل به فضای سبز شدند.
نشاطی با تاکید بر اینکه فاز سوم این طرح قرار است در منطقه خراسان اجرایی شود،
خاطر نشان کرد :فناوری این طرح مبتنی بر کنسرسیومهای میکروبهای بومی ایران
بود که با استفاده از میکروبهای بومی اقدام به پاکسازی خاک کردیم.
ساخت سنسورهای قابل حمل
وی از طراحی و ساخت سنسورهای پرتابل و سیار خبر داد و یادآور شد :این سنسور
برای اندازهگیری آالیندههای زیستمحیطی است که وارداتی است و با اجرای پروژه
تحقیقاتی در این زمینه موفق به طراحی و ساخت سنسور در این زمینه شدیم .نشاطی
با تاکید بر اینکه دستگاه ساختهشده تحویل کارفرما شده است ،اظهار کرد :این دستگاه
پرتابل و سیار است و برای اندازهگیری فلزات سنگین و ترکیبات فنول در آب و پساب
استفاده میشود .وی اضافه کرد :عالوه بر آن این سنسور برای اندازهگیری گازهایی
چون منواکسید کربن ،متان ،سولفید هیدروژن ،دی اکسید نیتروژن در گاز و هوا قابل
استفاده است .نشاطی ،کارفرمای این طرح را شرکت ملی نفت ایران دانست که تاکنون
 25سنسور ساختهشده تحویل این شرکت شده است.
سامانه میکرو CHP
رئیس پردیس انرژی و محیط زیست پژوهشگاه صنعت نفت ،دستیابی به دانش
فنی طراحی و توسعه سامانههای میکرو  CHPرا از دیگر تحقیقات در دستور کار
این پردیس نام برد و ادامه داد :در این فناوری با اعمال تغییراتی در موتورهای گازسوز
خودرو ،به صورت دائم کار میشود و از آن برای تولید برق و حرارت استفاده میشود.
وی با بیان اینکه این فناوری در مرحله نهایی قرار دارد و نمونه اولیه آن ساخته شده
است ،اضافه کرد :این فناوری در نقاط مرزی و سکوهای نفتی که امکان انتقال برق
وجود ندارد ،قابل استفاده است .نشاطی با بیان اینکه راندمان انرژی در سیستمهای
میکرو  CHPمیتواند تا  80درصد افزایش یابد ،اظهار کرد :میزان مصرف سوخت این
سیستم بسیار پایین است و امیدواریم تا پایان سال نمونه دوم این سامانه ارائه شود.

