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 470گونه گیاه دارویی

گنجینهای رها شده در کهگیلویه و بویراحمد
وجود بیــش از 2هزار و  100گونه گیاه دارویــی و خوراکی در جای جای کهگیلویه و
بویراحمد ،یکی از ارزشمندترین گنجینههای ناشناخته در این استان بهشمار میرود.
این استان یک درصدی بیش از  10درصد آبهای شیرین کشور را دارد ،یک مترمربع
خاک شور ندارد ،پوشیده از انبوه جنگلهای بلوط است ،به اندازه  60کشور دنیا در آن گیاه
دارویی میروید و طبیعت بکر و سحرانگیزش شکوه و شوکت آفرینش میسراید.
کهگیلویــه و بویراحمد با توجه به موقعیت اکولوژیکــی و توپوگرافی خاص خود دارای
پوشــش گیاهی ،جانوری و منابع حیاتی متنوعی است به گونه ای که افزون بر40درصد
گونههای گیاهی و دارویی کشور را در خود جای داده است.
هم اینک هفت منطقه حفاظت شــده دنا با وسعت  93هزار و 660هکتار ،دنای شرقی
با وســعت  28هزار و  202هکتار ،خاییز سرخ با مساحت  33هزار و 235هکتار ،خامی با
وسعت 25هزار و  671هکتار ،دیل با  10هزار و  381هکتار ،سولک با  2هزار  4287هکتار
و سیوک با  12هزار  858هکتار در این استان زیبای طبیعی وجود دارد.
شناسایی  470گونه گیاه دارویی در کهگیلویه و بویراحمد
به گزارش ایرنا ،حدود  2هزار گونه گیاهی و  470گونه دارویی در کهگیلویه و بویراحمد
شناسایی شده که افزون بر یکهزار گونه گیاهی آن در منطقه حفاظت شده دناست و از
این تعداد  45گونه بومی و منحصر به این منطقه است.
دامنههای وســیع و ســترگ در جای جای کهگیلویه و بویراحمد همراه با ظرفیتهای
بالقوه گردشــگری و منابع زیستمحیطیی ،پوشش جنگلی و رویشگاه بسیاری از گیاهان
خوراکی و دارویی از جمله درخت و درختچههای نادر در حالی که یکی از راهبردیترین
محورهای توسعه ای استان بهشمار میآید اما تاکنون بهرهوری چندانی از این سرمایههای
ارزشمند نشده است.
طمع سودجویان وخطر انقراض گیاهان دارویی در استان
رویشگاههای گیاهی و دامنههای سبز و وسیع در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد در
حالی فصلهای بهار و تابستان آماج طمع بوته کنان و سودجویان قرار میگیرد که روز به
روز خطر انقراض گونههای گیاهی در رویشگاههای این استان نزدیکتر میشود.
گیاهانی که به گفته کارشناســان و مسئوالن امر حدود  60درصد کل گونههای گیاهی
دارویی قاره اروپا و  26.6درصدگونههای گیاهی دارویی کشور را شامل میشوند.
گیاهــان دارویی و خوراکی بینظیر کهگیلویه و بویراحمد گاه در میدانها و خیابانهای
مرکزی شهر در دست زنان ،مردان و حتی کودکانی است که از روی طمع و یا از سر نداری،
چوب حراج بر این ثروت سبز خدادادی میزنند.
در این میان سودجویانی نیز هستند که سالها است از این طریق صاحب سودهای کالنی
شدهاند آن هم به قیمت انقراض گیاهان دارویی و خوراکی کهگیلویه و بویراحمد.
«زرابی ،کرفس ،آنغوزه ،لیزک ،ریواس ،بیلهر ،تره ،موســیرو جاشــیر» برخی از گیاهان
خوراکی و دارویی در این استان هستند که گل نداده معاش روستائیان و کاالی پرقیمت
بازارهای شهر میشوند.
40درصد گونههای گیاهی کشور در کهگیلویه و بویراحمد
یک گیاه شــناس و عضو هیئت علمی دانشــگاه یاسوج نیز بر ضرورت استفاده بهینه از
ظرفیتهای بالقوه طبیعی و خدادادی برای توسعه و رونق اقتصادی و اشتغال در این استان
تاکید کرد و گفت 40 :درصد از گونههای گیاهی موجود در کشــور مربوط به کهگیلویه و
بویراحمد است.
دکتر عزیزاهلل جعفری اظهار داشــت 28 :درصد از مجموع هفت هزار و  500انواع گونه
گیاهان در کشور نیز در این استان رویش میکند.
وی بــا بیان اینکــه از مجموع  2هزار و 100گونه گیاهی در این اســتان  470گونه آن
دارویی است ،افزود :از هر پنج گونه گیاهی در کهگیلویه و بویراحمد یک گونه آن کاربرد
دارویی دارد.
جعفری ادامه داد :در حالی که در کشــور  725گونــه و در قاره اروپا  800گونه دارویی
وجود دارد.
وی یادآور شــد :تنها در منطقه حفاظت شــده دنا حدود یکهزارو  250گونه گیاهی
شناسایی شده که این میزان حدود  16درصد کل گیاهان دارویی در کشور است.
این گیاه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج گفت که بر اساس بررسیهای انجام
شــده در صنایع دارویی کشــور از  223داروی فرموله شده95 ،دارو در این صنایع به کار
میرود که  18گونه از این تعداد غیر بومی است.
جعفــری افزود :در حدود هــر  660کیلومتر مربع در دنیا یک گونه گیاهی ،در هر 222
کیلومتر مربع در کشــور یک گونه ،در هر هشت کیلومتر مربع در کهگیلویه و بویراحمد
یــک مورد و در هر یک کیلومتر مربع در منطقه حفاظت شــده دنا نیز یک گونه گیاهی
وجود دارد.
وی یادآور شد که از مجموع گیاهان دارویی شناسایی شده در این منطقه  111گونه آنها
خوراکی 200،گونه دارویی 87 ،گونه رنگی 50،گونه درخت و درختچه و میوه وحشی12 ،
گونه روغنی 40 ،گونه صمغ دار 87 ،گونه اسانس دار و  25گونه ادویه ای هستند.
وی ،حجم صــادرات گیاهان دارویی در کهگیلویه و بویراحمد را نیز کمتر از  12درصد
نسبت به میانگین کشوری ذکر کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج با تاکید بر ضرورت فراوری و جلوگیری از خام فروشی
در زمینه گیاهان دارویی در کهگیلویه و بویراحمد ،گفت :ترکیب و غنای مواد موثر گیاهان
دارویی این استان نیز نسبت به سایر نقاط کشور بیشتر است.
وی برخی از مهمترین گونههای دارویی در منطقه حفاظت شــده دنا را شــامل درمه،
بومــادران ،زرآبی(چای کوهی) بابونه ،حلپه ،لیزک(بن ســرخ) کتیرا ،گل گاوزبان ،کارده،
میخک ،تره وحشی ،بیلهر ،بن سیاوش ،پشموک ،چویل و ریواس ذکر کرد.
به گفته کارشناسان هم اینک وسعت منطقه رویش «بادرنج بویه دنایی» یا «زرابی» در
ارتفاعات دنا بسیار کاهش یافته و به یک تا  2هکتار محدود شده است.
وی گفت که گیاه «بیلهر» نیز یکی از گیاهان خوراکی در معرض انقراض اســت که در
ارتفاعات باالی  2هزار و  500متر کوههای دنا در کهگیلویه و بویراحمد میروید.
جعفری تاکید کرد که این گیاه تلخ که با گرفتن زهر آن شیرین میشود ،یکی از گیاهان
خوراکی مورد عالقه مردم این استان است که همین عالقهمندی سبب شده در فصول بهار
مورد هجوم قرار گیرد به طوریکه به گفته کارشناسان تا چند سال آینده اثری از این گیاه
خوراکی در کوههای استان مشاهده نمی شود.
بهرهوری همراه با احیا
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد نیز بر ضرورت استفاده منطقی
و قانونمند مردم از طبیعت تاکید کرد و گفت که تاکنون و ظرف  2سال گذشته افزون بر
 33هزار هکتار گیاه دارویی از نوع آنغوزه ،باریجه و بادام تلخ و برخی گیاهان نادر و در حال
خطر انقراض در مناطق مختلف استان کشت شده است.
عزت اهلل بهشتیفر اظهار داشت که افزون بر 9هزار از این میزان از انواع گیاهان دارویی
بهویژه آنغوزه در سال گذشته کشت شد.
وی گفت :در این راستا نیز بیش از  600نفر از مردم در روستاها و جوامع محلی و در قالب
 22تشکل مردم نهاد با اداره کل منابع طبیعی و در راستای حفاظت و صیانت از عرصههای
طبیعی و مرتعی در استان همکاری دارند.
بهشــتی فر اجرای طرحهای احیا و اصالح در عرصههای طبیعی و جنگلی را به عنوان
یکی از برنامههای اصولی و اقتصادی برای حفظ جنگلها و منابع طبیعی و جلب مشارکت
و همراهی مردم در این زمینه دانست و گفت :سال گذشته و با برداشت حدود  150هکتار
گیاه آنغوزه در منطقه تنگ ســرخ یاسوج بیش از هفت میلیارد ریال برای بهره برداران و
کشاورزان این منطقه و به میزان هر هکتار نیز  2میلیون و  600هزار ریال برای دولت سود
اقتصادی به دنبال داشت.
وی همچنین از کاشت بیش از  15هزار هکتار بادام تلخ ظرف  2سال گذشته در مناطق
گرمســیری استان با همکاری مردم و واگذاری اراضی به بهرهبرداران و کشاورزان در سال
گذشــته خبر داد .وی استفاده و بهره برداریهای بی رویه از عرصههای جنگلی و مرتعی
را یکی از معضالت و چالشهای اساســی در استان دانســت و گفت :گرایش به تخریب
این عرصهها بهویژه از زمان اجرای هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی
روبهرشد بوده است.

آسفالت خیابان

تیم علمی دانشگاه  RMITاسترالیا به رهبری دانشمند ایرانی ،شیوهای را برای خالصشدن ایمن از دست تهسیگارها و استفاده از آنها در تولید آسفالت ارائه داده است.
به گزارش ساینس دیلی ،محققان دانشگاه استرالیا راهکار جدیدی را یافتند که در آن از تهسیگار در آسفالت خیابان استفاده میشود تا عالوه بر جلوگیری از ورود ترکیبات سمی آنها به محیطزیست ،میزان کمتری از نور
خورشید توسط آسفالت جذب شده و در نتیجه دمای آسفالت کف خیابانها در روزهای گرم ،کمتر شود .محققان در مطالعهای جدید به رهبری دکتر 'عباس مهاجرانی' ،دانشآموخته دانشگاه شیراز ،از آن زمان تاکنون ،در
حال بررسی چگونگی بهره بردن از ته سیگارها در تولید آسفالت بودهاند.برای این منظور ابتدا تهسیگارها درون موم پارافین و قیر قرار میگیرند تا به صورت یک کپسول مهروموم شده درآیند و ترکیبات سمی آنها درون
ل دهنده آن ترکیب میشوند .تولید  6تریلیون عدد
کپسول محبوس شود .بدین ترتیب ترکیبات سمی به آسفالت و محیطزیست نشت نمیکنند .سپس کپسولهای مذکور درون آسفالت داغ ریخته شده و با مواد تشکی 
سیگار در سال منجر به دوریز  1.2میلیون تن تهسیگار میشود که بخش عمدهای از آن در محیطزیست رها شده و ترکیبات سمی را به محیط وارد میکنند.

اجتماعی

غفلت تاریخی از مدیریت تقاضای آب

سیاستهای دولت محور باید تغییر کند

کارشناسان حوزه مدیریت منابع آب معتقدند غفلت تاریخی از
مدیریت تقاضای آب موجب وضعیت بحرانی فعلی شده است و
با تغییر سیاستهای دولت محور و استفاده از سرمایه اجتماعی
همه ذینفعان به ســوی مدیریت تقاضا برویم .به گزارش خانه
اندیشمندان علوم انسانی عصر دوشنبه ( 16مرداد) میزبان نشست
'آب و رویکردهای نو در آستانه آغاز کار دولت دوازدهم' بود.
در این نشست که با حضور کارشناسان مهندسی آب ،اساتید
جامعه شناسی و ارتباطات عضو انجمن علوم و مهندسی منابع
آب برگزار شد ،عباسقلی جهانی در اولین سخنرانی گفت :طرح
مسائل کالن آب بدون توجه به فرایند تاریخ تکوین مدیریت آب
درست نیست.
عباســقلی جهانی تاریخچهای از فرایند تاریخی مدیریت آب
ارائــه داد و افزود :دوره اول فراوانی نســبی آب در ابتدای قرن
حاضر با  15میلیون نفر جمعیت در کشــور و دوره دوم مدیریت
عرضه و تقاضا توسط دولت است که تقاضای آب فراوانی یافت
و روشهای قدیمی دیگر پاسخگوی نیازها نبود.
جهانی با تاکید بر اینکه دیگر کشورها نیز این دورههای آبی را
پشت سر گذاشتهاند تاکید کرد :با تغییر نظام مدیریت آب دولت
فعال مایشا شد و تما م ساختارهای قبلی متکی بر جوامع محلی
کنار رفت ،شکل جدیدی از مدیریت آب به وجود آمد که از نظر
فناوری و پو ل متمرکز و از باال به پایین بود.
مدیر کل ســابق وزارت نیرو در بخش برنامهریزی آب غفلت
دیگر را آماده نکردن زمینه برای مدیریت تقاضا به جای مدیریت
عرضه دانســت و ادامه داد :برای دوران گذار از مدیریت عرضه
به مدیریت تقاضا اقداماتی باید انجام میدادیم که هنوز صورت
نگرفته است.
وی یادآور شــد :باید از سرمایه اجتماعی برای مدیریت تقاضا
کمک گرفته ،در حکمرانی آب تجدیدنظر کنیم و رویکردهای نو
را متکی بر مشارکت همه ذینفعان به کار ببندیم.
این کارشناس حوزه منابع آب یادآور شد :باید در دوره  10ساله
تا  1406با عزم ملی و سیاســی همــه طرفها از جمله جوامع
مدنی ،نخبگان ،کارشناسان و مردم عادی دوره گذار از مدیریت
عرضه آب را به مدیریت تقاضای آب طی کنیم.
باید همه زیرسیستمهای سیستم آبی را در نظر بگیریم

پژوهشگر سیاست گذاری منابع آب نیز در این نشست گفت:
اولین گام برای حل مشکل آب ارائه تعریف مشترکی از آب است.
حجت میــان آبادی افزود :هر سیســتم آبی شــامل چهار
زیرسیستم است؛ زیرسیستم طبیعی ،اقتصادی و دفاعی ،سیاسی
و هیدروپولیتیکی و ســازمانی و اداری که معموال در ایران فقط
زیرسیســتم طبیعی دیده شده است .وی با بیان اینکه وضعیت
منابع آبی هر روز بدتر از دیروز اســت تاکید کرد :نگاه بخشی و
جزئینگر به مسائل و زیرسیستم طبیعی نادرست است.
دانش آموخته دانشــگاه دلفت هلند تصریح کرد :زیرسیستم
هیدروپولیتیک مانند علم حقوق آب اســت که سه تا پنج هزار

سال قدمت دارد.
میان آبادی در ادامه تهدیدهای هیدروپولیتیک را به دو دسته
خارجی و داخلی تقســیم کرد و گفت :باید بین ابعاد امنیتی آب
و امنیتی کردن آب تفاوت قایل شــویم ،غفلت از مسائل و ابعاد
امنیتی طرحهای آب پذیرفته نیســت امــا نباید موضوع آب را
امنیتی کرد.
وی یادآور شد :دیپلماسی آب به معنای مذاکره و گفت و گوی
آب نیست و این تنها یکی از ابزارهای دیپلماسی آب است.
میان آبادی بر نگاه جامع و علمی به موضوع هیدروپولیتیک
تاکید کرد و افزود :ابزارهای مختلف دیپلماســی علمی در دنیا
فراهم شده و به کار میرود ولی ما باید ابزارهای دیپلماتیک خود
را در این زمینه بیابیم و با همسایههای مختلف به کار ببریم.
این کارشــناس حوزه سیاســتگذاری منابع آب در ادامه سه
گروه را در زمینه دیپلماسی آب مسئول شناخت و گفت :دولت،
دانشــگاهها و مردم در این زمینه دخالت دارند و متاسفانه در هر
سه گروه ضعف داریم.
وی اینگونه در پایان نتیجه گیــری کرد :کمبود آب در دنیا
ثابت شــده است ولی به معنای بروز جنگ آبی نیست .آبهای
مشترک هم باعث اختالف و هم باعث همکاری در کشورهای
گوناگون شدهاند.
مشکل آب محصول جامعهای است که لکنت زبان دارد و
حکمرانانی که گوش شنوا ندارند

استاد ارتباطات و رییس انجمن مطالعات فرهنگی نیز در این
نشســت ابتدا به بیان تاریخچهای از نشستهای رویکرد نو در
حوزه آب پرداخت و گفت :انجمن مطالعات جامعه شناســی و
مطالعات فرهنگی با همکاری ســازمانهای مردم نهادی مانند
اندیشکده تدبیر آب از چندی قبل نشستهای مرتبط با موضوع
آب را برگزار کرد و اکنون با وجود تعطیلی دانشگاهها این نشست
را در آســتانه آغاز به کار دولت یازدهم قــرار دادیم تا دولت با
رویکروهای جدیدتری به موضوع بپردازد.
هادی خانیکی ادامه داد :مشــکل آب را فقط مساله دولت یا
دستاندرکاران اجتماعی نباید بدانیم ،درگیرکردن جامعه ،تبدیل
آن به مساله اجتماعی و جلب مشارکت نخبگان بخشی از راهکار
است .وی تصریح کرد :سیاست بر پایه آب یعنی سیاست زندگی
و آب منشا زندگی است و این امر در کانون فرهنگ ،هنر ،جامعه
و زندگی وجود دارد.
رئیس انجمن مطالعات فرهنگی بر توزیع مسئولیت در زمینه
مدیریت عرضه آب تاکید کرد و گفت :در این توزیع البته دولت بار
سنگینتری برعهده دارد .استادیار گروه علوم ارتباطات دانشگاه
عالمه طباطبایی تهران افزود :رسانه ها ،نهادهای مدنی ،راهبرد
جدید گفت وگو محور آگاهی درســت و حســاس کردن مردم
جامعه به شکل درست از دیگر رویکردهاست.
وی خاطرنشــان کرد :تفکر مهندسی قادر به حل مساله آب
نیست ،برنامه ریزی دولتی از باال به پایین ،تمرکزگرایانه و نادیده

گرفتن نقش دیگران مهمترین معضالت در این زمینه است.
نویسنده کتاب 'قدرت ،جامعه مدنی و مطبوعات' ادامه داد :نقد
اقدامات مجموعه حکومت باید جدی گرفته و حرفهای دانشگاه
باید شنیده شود؛ البته دانشگاهها هم مقصر هستند و باید برای
گفتن موضوعات تخصصی به میدان بیایند.
خانیکی اینگونــه نتیجه گیری کرد :مشــکل آب محصول
جامعهای است که حرف نمی زند یا لکنت زبان دارد و حکمرانانی
که گوش شنوا ندارند.
وی گفت :روشهای ضربتی مانند انتقال آب از خلیج فارس یا
استحصال آب از منابع جوی و ...راهحلهای نقطه به نقطه است
که در سالهای گذشته بیشتر به آنها توجه شد؛ به جای توجه
بر قاعده گفت وگو و جلب مشارکت مردم.
خانیکی تصریح کرد :جامعه ما در مخاطره اســت و اگر راهی
برای جلب مشــارکت نیابد ،به ســمت نابــودی پیش میرود.
دولت باید به نظرهای خرد و کالن نهادهای مدنی ،شبکههای
اجتماعی و کمپینها هم توجه کند.
تفکر مهندسی قادر به حل مساله آب نیست
رییس انجمن جامعه شناســی نیز با انتقــاد از بی توجهی به
توانایی انجمنهای علمی و جامعه مدنی سخن خود را آغاز کرد
و گفت :نگرانیم در دولت دوازدهم هم در بر همان پاشنه بچرخد،
وضعیت قبلی تداوم یابد و نهادهای مدنی در این مجموعه نادیده
گرفته شوند به این دلیل خواستار برگزاری این نشست در زمان
کنونی شدیم.
محمدامین قانعی راد با تاکید بر اهمیت جامعه و محیطزیست
گفت :همه فعالیتهای اقتصادی فعلی کشور به سمت آلودگی
خاک ،آب و هوا پیش میرود.
وی با اشاره به گفتهها مبنی بر مصرف  ۹۵درصد آب در بخش
کشاورزی گفت :اقتصاد کشور به دلیل همین انتقادها یه سمت
پتروشیمیایی شدن پیش میرود.
نویسنده کتاب 'مشارکت سیاسی و اجتماعی' نخبگان یادآور

ویژگیهای رئیس جدید محیطزیست دولت
دوازدهم از نگاه یک فعال محیطزیست

یک فعــال حوزه محیطزیســت ضمــن ارائه
پیشــنهاداتی درباره اولویتهای سازمان حفاظت
محیطزیســت در دولت دوازدهــم ،ویژگیها و
شــرایط الزم برای گزینه ریاســت این سازمان
را برشــمرد و گفــت :رئیس ســازمان حفاظت
محیطزیســت باید از بدنه این ســازمان انتخاب
شود.
به گزارش ایســنا میترا البرزیمنش  -کنشگر
حوزه محیطزیست  -در مورد ویژگیهای رئیس
ســازمان حفاظت محیطزیســت در دوره جدید
اظهار کرد :رئیس این ســازمان باید کسی باشد
که با ســاختار ســازمان حفاظت محیطزیست
و نقاط ضعف و قوت آن آشــنا باشــد همچنین
برخورداری از تخصص و تحصیالت محیطزیستی
و دیدگاه اکولوژیک برای رئیس سازمان حفاظت
محیطزیست یک ضرورت محسوب میشود.
رئیس ســازمان حفاظت محیطزیســت باید با
دستگاههای مختلف تعامل سازنده داشته باشد
وی با بیان اینکه با توجه به شرح وظایف سازمان
حفاظت محیطزیست ،این سازمان به طور مرتب
با ادارات و دستگاههای مختلف در ارتباط است،
گفت :رئیس ســازمان حفاظت محیطزیست باید
بتواند به منظور پیگیری پروژههای توســعهای با
ادارات و گروههای مختلف تعامل ســازنده برقرار
کند تا توسعه به شکل پایدار صورت بگیرد.
رئیس ســازمان محیطزیســت باید از رویکرد
اکولوژیک آگاهی داشته باشد.
این فعال حوزه محیطزیســت با تاکید بر اینکه
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست باید از بدنه
این سازمان انتخاب شود ،تصریح کرد :فردی که
از درون سازمان حفاظت محیطزیست برای این
ســمت برگزیده میشــود به نقاط ضعف و قوت
این ســازمان اشراف دارد از ســوی دیگر برخی
مدیران صرفا نگاه بهرهبردارانه نســبت به منابع
طبیعی دارند .حضور چنین افرادی در ســازمان
حفاظت محیطزیست بسیار خطرناک است چون
میتواند مشکالت بســیاری برای آن ایجاد کند.

همچنین واضح اســت که وزارتخانههای مختلف
موضوع توســعه را البته توســعه بدون توجه به
پایداری منابع طبیعی دنبــال میکنند بنابراین
الزم اســت رئیس سازمان حفاظت محیطزیست
نگاه تخصصی و اکولوژیک نسبت به محیطزیست
داشته باشــد تا بتواند رشد و توسعه اقتصادی را
همگام با پایداری منابع طبیعی رقم بزند.
البرزیمنش در ادامه با اشــاره به اولویتهای
سازمان حفاظت محیطزیست در دولت دوازدهم
اظهارکرد :در شــرایط حاضر مشــکل مربوط به
منابــع آب ،پدیده گــرد و غبــار ،آلودگی هوا و
احداث پروژههای توسعهای بدون توجه به مسائل
زیستمحیطی ،خشــکی تاالبها و رودخانهها از
مهمترین چالشهای کشور در حوزه محیطزیست
به شمار میرود و الزم است در سازمان حفاظت
محیطزیست نگرش جامع نسبت به این معضالت
ایجاد شــود و این ســازمان باید یک برنامهریزی
درازمدت و اســتراتژیک داشته باشد که حتی با
تغییر مدیران ادامه پیدا کند.
وی بــا تاکید بر ضرورت توجــه کافی به حفظ
محیطزیســت طبیعــی کشــور گفــت :مناطق
چهارگانــه محیطزیســت باید جــزو مهمترین
محورهای ســازمان حفاظت محیطزیست باشند
و از آنجا که تنوع زیســتی معموال قربانی توسعه
ناپایدار در کشور ما است ،باید توجه کافی نسبت
به حفظ آن داشــته باشیم .افزون بر این سازمان
حفاظت محیطزیســت باید در جلب مشــارکت
مردم در حفظ محیطزیســت تمرکز کافی داشته
باشد.
مدیران ،معاونان و کارشناسان سازمان حفاظت
محیطزیســت باید تمام وقت در خدمت سازمان
باشند
این فعال حوزه محیطزیســت بــا بیان اینکه
کارشناسان و مدیران ســازمان محیطزیست به
ویژه در معاونت طبیعــی باید به طور تمام وقت
روی کار ســازمان تمرکز داشــته باشند ،تصریح
کرد :الزم است در معاونت محیطزیست طبیعی،
مدیران و کارشناسان به طور تمام وقت کار کنند
و چندیــن کار را به طور همزمان انجام ندهند تا
مجبور شوند وقت محدودی را برای کار در سازمان
اختصاص دهند .برای مثال برخی مدیران ،استاد
دانشگاه نیز هستند و نمیتوانند همه وقتشان را
به سازمان حفاظت محیطزیست اختصاص دهند.
از ســوی دیگر کارشناسان محیطزیست گاهی از
بین دانشجویان انتخاب میشوند که فرصت کافی

برای کار در این سازمان را ندارند.
البرزیمنــش در ادامه با اشــاره بــه اینکه در
حوزه محیطزیست انسانی توجه به ارزیابی اثرات
زیســتمحیطی مســئله مهمی تلقی میشــود،
گفــت :در دوره جدید باید به دفتر ارزیابی اثرات
زیستمحیطیی در سازمان حفاظت محیطزیست
جایگاه بهتری داده شود .واقعیت آن است که در
دوره قبل از دولت یازدهم هر پروژهای به سازمان
محیطزیســت ارجاع داده میشــد تایید شده و
به اجرا میرســید .خوشــبختانه در دوران دولت
یازدهم این وضعیت تا حدی بسیاری تغییر کرد
امــا هنوز برخی پروژهها که برای ارزیابی به دفتر
ارزیابی اثرات زیســتمحیطیی ارسال میشوند،
ســالها بالتکلیف میمانند و در نهایت صاحبان
برخی از ایــن طرحها به خاطر روابطی که دارند،
اجرای پروژه خود را آغاز میکنند.
وی بــا انتقــاد از مراحل تصویــب طرحهای
توســعهای تاکیــد کــرد :روال ارزیابــی اثرات
زیســتمحیطیی باید بهگونهای باشد که قبل از
اینکه بخش خصوصی با صرف هزینهها ،زمینی را
برای ســاخت کارخانه یا معدن و  ...بگیرد ،بتواند
مجوز ارزیابی اثرات زیســتمحیطی آن پروژه را
از ســازمان حفاظت محیطزیســت دریافت کند
چون ممکن اســت بعد از هزینه شــدن سرمایه
بخش خصوصی و گرفتــن مصوبه زمین ،اجرای
پروژه از نظر ســازمان حفاظت محیطزیســت با
مشــکالتی مواجه باشــد ،در این صورت سرمایه
بخــش خصوصی اتــاف میشــود و معضالت
زیستمحیطیی ایجاد نمیشود.
از انتخــاب مدیران اســتانی محیطزیســت بر
اساس تفکر جناحی خودداری شود
این فعــال حــوزه محیطزیســت در پایان با
بیان اینکه ســازمان حفاظت محیطزیست تنها
ســازمانی اســت که در زمینه پایداری سرزمین
و منابع طبیعی کشــور فعالیت دارد ،گفت :توجه
به تخصص کلیه کارمندان محیطزیست اهمیت
بسیاری دارد.آنان باید به صورت تمام وقت روی
کارشــان متمرکز باشــند و از توانمنــدی افراد
متخصص بیشتر در این ســازمان استفاده شود.
همچنین مدیران کل اســتانها باید از بین افراد
دلسوز و آشنا به مسائل استان انتخاب شوند و از
تفکرات جناحی در انتخاب این مدیران خودداری
شــود .از ســوی دیگر باید از تغییر و جابهجایی
مداوم مدیران خودداری شــود تا فرصت تمرکز و
تاثیرگذاری از آنها گرفته نشود.

شد :با انکه بخش کشاورزی منابع آبی زیادی را مصرف میکند
بخش صنعت به ویژه صنایع پتروشیمی منابع آبی و محیطزیست
را به شدت آلوده میکنند.
وی ادامه داد :اســتداللهای ساده نباید ما را به خداحافظی با
نخلستانها و کشاورزی بکشاند.
قانعی راد به منازعات مختلف به دلیل بحران آب اشاره کرد و
گفت :این بحران به ســوی شکل گیری منازعه جامعه مدنی با
دولت ،منازعات قومی و بازار و دولت پیش میرود.
قانعی راد یادآور شد :سیاسی شــدن مساله آب و پیوند آن با
الگوی توسعه و جامعه صنعتی چارچوب پیچیدهای ایجاد و پای
گروههای مختلف اجتماعی را در بحران آب باز کرده است.
وی به ســرمایه اجتماعی چندگانه تاکید کــرد و گفت :این
سرمایه دولت را به جامعه مدنی ،صنعتگر را به بازرگان ،کشاورز را
به اقتصاد مدرن پیوند میزند و دولت باید در جهت این پیوندهای
پیش برنده در جامعه مدنی گام بردارد.
عرصه عمل سیاستهای دولت محور تنگ شده است

عضو شــورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران نیز در این
نشست به محدود شدن سیاستهای دولت محور اشاره کرد و
گفت :مکانیزمهای محدود کننده برای توزیع آب داریم که شامل
گران تمام شدن تامین آب اضافی است.
انوش نوری اسفندیاری ادامه داد :قیمت تولید آب در سدهای
نســل اول  50ریال برای هر متر مکعب بود و اکنون با افزایش
 100برابری به  5000ریال رسیده است.
وی یکی دیگر از مکانیزمهای محدودکننده را رشد مهارنشده
تقاضا برای آب در همه استانهای کشور برشمرد.
اسفندیاری همچنین محدودشدن گزینههای دولت را از دیگر
مکانیزمهای محدود کننده برشــمرد و گفت :مشکل آب را باید
با گفت وگوهای گســترده با نخبگان ،کارشناســان حوزههای
مختلف ،انجمنها و ســازمانهای مردم نهاد و مردم عادی با
مشارکت رسانهها پیش ببریم.

راه اندازی واحد سگهای
حافظ محیطزیست

تفاهمنامه همــکاری میــان اداره کل حفاظت و مدیریت
شکار و صید به عنوان نماینده سازمان حفاظت محیطزیست
و بنیــاد تنوع زیســتی «هامون» با هــدف راه اندازی واحد
ســگهای حافظ محیطزیســت در محیطبانیهای کشــور
منعقد شد.
به گزارش مســتقل به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان
حفاظت محیطزیســت ،علی تیموری مدیــرکل حفاظت و
مدیریت شکار و صید ســازمان حفاظت محیطزیست گفت:
تفاهــم نامــه همکاری راه انــدازی واحد ســگهای حافظ
محیطزیســت در محیطبانیهای کشــور منعقد شد که در
مرحله نخست به مدت سه سال و به صورت پایلوت عملیاتی
میشود.
تیمــوری افــزود :طــرح اســتفاده از ســگهای حافظ
محیطزیست با هدف کاهش درگیریهای فیزیکی متخلفان
با محیطبانان ،به حداقل رســاندن آســیب دیدگی و تقلیل
چالشها در حــوزه محیطبانی ،تقویت روحیه ماموران یگان
حفاظــت و گارد محیطزیســت برای مقابله با شــکارچیان
متخلــف ،جبران کمبود نیروی انســانی و ایجاد احســاس
ناامنی و تشــویش ذهنی برای شکارچیان متخلف به مرحله
اجرا رسید.
مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت
محیطزیســت بیان کرد مرحله نخست طرح پایلوت استفاده
از سگهای حافظ محیطزیست در سه استان تهران ،سمنان
و البرز اجرا میشود.
او در ادامه اظهار کرد :تمامــی هزینههای اجرای طرح به
صورت داوطلبانه و در راســتای ایفای مســئولیت اجتماعی
توسط بنیاد تنوع زیستی هامون تامین خواهد شد.
وی خاطرنشــان کــرد :این تفاهــم نامه میــان اداره کل
حفاظت و مدیریت شــکار و صید به عنوان نماینده سازمان
حفاظت محیطزیســت و بنیاد تنوع زیســتی هامون منعقد
شده است و ســازمان حفاظت محیطزیست هیچ تعهد مالی
در این زمینه نخواهد داشت.
تیموری در خصوص وضعیت نگهداری سگها پس از پایان
طرح ،گفت :با پایان دوره ،تمامی ســگها از جمله سگهای
مولد به سازمان حفاظت محیطزیست تحویل داده میشوند.

