    

محیط زیست و گر دشگری
اخبار

خزر شورهزار ميشود؟

استاد دانشگاه فرهنگيان مازندران گفت :اگر آب خزر به سمنان انتقال
يابد ،اين درياچه تبديل به شورهزاري ميشود و جان هزاران موجود زنده
نيز به خطر خواهد افتاد .به گزارش «سبزینه» به نقل از ایسنا ،خديجه
گلينمقدم ،درباره طرح انتقال آب درياي خزر و تاريخچه مطرحشدن
آن اظهار كرد :نخستينبار در زمان پتركبير در روسيه اين طرح عنوان
شد كه بهدنبال آن مسير كشتيراني از درياي خزر به درياي جنوب
فراهم شود تا روسيه به آبهاي گرم دسترسي پيدا كند .وي با بيان
اينكه در ادوار رياستجمهوريهاي مختلف در ايران ،اين طرح بررسي
شد ،ادامه داد :در دولت احمدينژاد طرح انتقال آب از درياي خزر به
سمنان قوت گرفت ،اما تا وزارت نيرو آبشيرينكنهاي خود را تهيه و
مقدمات كار را فراهم كند ،اين دولت تغيير كرد و دولت دهم روي كار
آمد .با توجه به اينكه اين طرح در دولت احمدينژاد پيوست شده بود،
پيمانكار طرح انتقال آب خزر و وزارت نيرو اقدامات اجرايي ديگري
را انجام ميدادند كه فعاالن زيستمحيطي بهطور تصادفي در جريان
اين امر قرار گرفتند .اين فعال زيستمحيطي تصريح كرد :اين امر در
ابتدا باورکردنی نبود ،به همين علت با هدف راستيآزمايي كمپيني
در اين حوزه تشكيل شد اما آنهايي كه مجري طرح بودند با آن
مخالفت كردند .گلين مقدم گفت :در ادامه دو هزار نامه مخالفت فعاالن
زيستمحيطي جمعآوري و بهطور غيرمستقيم از طرسق استانداران
به حسن روحاني ،رئيسجمهوری ،ارائه شد و با توجه به چالشهاي
زيستمحيطي كه اين پروژه ايجاد ميكند نمايندگان مردم نيز در
مجلس بهطور جدي پاي كار آمدند.
طرح انتقال آب بين حوضهاي در برنامه ششم ممنوع شد
وي با بيان اينكه در همين راستا با پيگيري نمايندهها مقرر شد در برنامه
ششم توسعه طرح انتقال آب بينحوضهاي ممنوع شود ،خاظرنشان كرد:
اما در متن اين طرح و در بخشي از انتقال آب خزر بالمانع اعالم شده
بود كه خوشبختانه در جلسه تلفيق اين امر رد شده و انتقال آب در
برنامه ششم توسعه حذف شد .اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد :پس
از ردشدن طرح انتقال آب در برنامه ششم توسعه نمايندههاي سمنان به
همراه پيمانكاران بهدليل سودآوري فراوان اين پروژه بر اجراي طرح
انتقال آب خزر به سمنان پافشاري كردند .وي با اشاره به اينكه در اجراي
لغو انتقال آب درياي خزر به سمنان ،خوشبختانه نمايندههاي مازندران
ازجمله احمدي الشكي ،شاعري و دیگر نمايندگان براي ممانعت از
انتقال كوتاه نيامدند ،يادآور شد :مردم و مسئوالن استان مازندران به
هيچوجه نميگذارند اين انتقال صورت بگيرد.
درياي عمان ،گزينه پيشنهادي رئيسجمهور
گلين مقدم با اشاره به اينكه رئيسجمهور هم با انتقال آب از خزر به
سمنان چندان موافق نيست ،ادامه داد :رئیس جمهور در سال  ۹۶در
يكي از سخنرانيهاي خود انتقال آب بينحوضهاي را امري نامطلوب
دانست و گزينه درياي عمان را براي انتقال آب به سمنان پيشنهاد داد.
وی با اشاره به اينكه نمايندههاي سمنان بهتازگي پافشاريهاي خود را
در انتقال آب درياي خزر به سمنان از سر گرفتهاند ،تصريح كرد :مقرر
است كه رئيسجمهور براي حل اين موضوع به سمنان برود .با اين
انتقال ،باليي كه بر سر درياچه اروميه آمد بر سر خزر هم خواهد آمد.
شورهزار خزر پس از انتقال آب
اين استاد دانشگاه در بررسي فاجعه زيستمحيطي خزر پس از انتقال
آب گفت :در شمال درياي خزر با  5متر خشكي دريا مواجه هستيم،
همچنين بخش اعظمي از تأمين آب درياي خزر از طريق رودخانه ولگا،
كه تحت مالكيت روسيه است ،صورت ميگيرد و روسيه ميتواند هر
لحظه آب رودخانه را ببندد .وي افزود :اگر اين انتقال آب درياي خزر
هم به سمنان صورت بگيرد ،فاجعه زيستمحيطي اتفاق خواهد افتاد و
 ۱۷ميليون انسان و ميليونها جاندار و گياه رو به نابودي خواهند رفت.
گلين مقدم با بيان اينكه پس از انتقال آب ،شورهزار خزر خواهد ماند،
يادآور شد :بادهاي قطبي كه موجب بارشهاي مطلوب در سطح استان
و كشور ميشوند پس از انتقال آب ،نمك را بهتمامي ايران پراكنده
خواهد كرد.
مردم سمنان از فاجعه پس از انتقال آب آگاه نيستند
وي خطاب به نمايندههاي سمنان گفت :نمايندههاي سمنان به جاي
اينكه به منافع شخصي و رأيآوري فكر كنند ،بايد به فكر منافع باشند؛
قطعاً مردم سمنان اگر بدانند كه انتقال آب درياي خزر به سمنان چقدر
براي ايران خطرناك است ،مطمئناً ديگر اصراري براي اين امر ندارند.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد :اگر قرار است از راه دريا آبرساني
به سمنان اتفاق بيفتد بهتر است كه اين انتقال از آب درياي عمان
انجام شود.
در نشست با رئيس سازمان حفاظت محيطزيست مقرر شد

انتزاعمعدنسرمك
از منطقه حفاظتشده لشكر در مالير

معاون رئيسجمهوري و رئيس سازمان حفاظت محيطزيست با
آغاز مراحل قانوني طرح تفكيك و جداشدن محدوده معدني شركت
سرمك از لشكر در مالير موافقت كرد .به گزارش «سبزینه» به نقل
از ايرنا ،نشستي با حضور عيسي كالنتري ،رئيس سازمان حفاظت
محيطزيست ،احد آزاديخواه ،نماينده مردم مالير در مجلس شوراي
اسالمي ،مديركل حفاظت محيطزيست همدان و مديريت شركت
سرمك ،با هدف انتزاع كامل محدوده شركت سرمك از منطقه
حفاظتشده لشكر ،در تهران برگزار شد .عادل عربي ،مديركل
حفاظت محيطزيست همدان ،درباره نتايج اين نشست گفت ،نتايج
مثبتي از اين ديدار براي استان رقم خورد و رئيس سازمان حفاظت
محيطزيست با تفكيك آن موافقت كرده است .وي افزود :براي
انجام كار كارشناسي در اين باره ،قرار است هفته جاري يك نشست
تخصصي با حضور نمايندگان وزارت صنعت و معدن در سازمان
حفاظت محيطزيست برگزار شود .مديركل حفاظت محيطزيست
همدان اعالم كرد :طبق رايزنيهاي صورتگرفته محدوده معدن
سرمك آزاد شده و در اختيار مسئوالن اين مجموعه براي انجام
طرح توسعهاي و استقرار صنايع جديد قرار ميگيرد .عربي ادامه
داد :طبق توافقهاي صورتگرفته از  29كيلومترمربع محدوده معدن
سرمك 15 ،كيلومترمربع تفكيك و بهطور كامل در اختيار آنها قرار
ميگيرد و مابقي متعلق به محيطزيست است .وي گفت :هرچند
بخشي از مساحت منطقه حفاظتشده لشكر در مالير با اجراي اين
طرح كاهش مييابد؛ اما در مقابل سازمان صنعت ،معدن تجارت
استان همدان نيز مكلف به موافقت با ارتقاي سطح مديريتي برخي
مناطق شكار ممنوع به مناطق چهارگانه شد .عربی افزود :ارتقاي
مناطق شكار ممنوع به مناطق چهارگانه در گام نخست نيازمند
دريافت موافقت از سازمان صمت و منابع طبيعي است .عربي بيان
داشت :با توجه ب ه قرارگرفتن  14كيلومترمربع از محدوده معدن
سرمك در اختيار محيطزيست ،ديگر سازمان صمت نميتواند درباره
اين محدوده درخواستي داشته باشد .شركت معادن سرمك در سال
 1351با هدف اوليه استخراج و فرآوري سرب و آهن در معدن
آهنگران ،واقع در شهرستان مالير ،تأسيس شد .استخراج سنگ
سرب ،نقره و سنگآهن هماكنون از اين معدن براساس فناوري روز
دنيا و بهدست متخصصان ايراني انجام ميشود ،اينك  300نفر در
اين شركت مشغول به فعاليت هستند.

چهارشنبه  14آذر  27 1397ربیع االول  5 1440دسامبر  2018سالسوم شماره 735

به مناسبت روز جهانی یوزپلنگ ،وضعیت آخرین یوزهای باقی مانده ایرانی بررسی میشود

از انقراض یوز ایرانی تا یوز رویانی
سبزینه

پرهام پوررجب

يوزپلنگ يكي از سريعترين حيوانات خشكي
است ،بهطور معمول توانايي حركت با سرعتي
برابر با  112كيلومتر در ساعت را دارد؛ اما به نظر
ميرسد روند انقراض ،در حال سبقت گرفتن از
اين تيزپاي ايراني است .يوزپلنگ گربهساني
زيبا اما در خطر انقراض است ،در گذشته در
بيشتر مناطق آفريقا و گستره وسيعي از آسياي
مركزي و شبهقاره هند پراكنده بود؛ اما امروزه
با كاهش شديد جمعيت روبهرو شد ه است.
از ميان دو زيرگونه اصلي يوزپلنگ ،يوزپلنگ
آسيايي در خطر جدي انقراض قرار دارد ،البته
چون اكنون فقط در ايران يافت ميشود به آن
«يوزپلنگ ايراني» ميگويند كه تعداد كمي
از آنها در دشتهاي مركزي كشور زيست
ميكنند .برآوردها نشان ميدهد حدود 30
تا  35قالده يوزپلنگ ايراني در كشور موجود
است؛ اما وضعيت يوزهاي آفريقايي بسيار بهتر
است؛ زيرا تعداد آنها را حدود پنج تا  15هزار
قالده برآورد ميكنند .البته در اين ميان عوامل
مشتركي حيات اين گربهسانان زيبا را تهديد
ميكند .بر اين اساس با توجه به اهميت موضوع
در خطر انقراض بودن اينگونه ارزشمند از
سال  ،2010چهارم دسامبر همزمان با  13آذر
بهعنوان روز جهاني يوزپلنگ نامگذاري شده
است ،ايده برگزاري اين رويداد بزرگ جهاني
را كه هر سال بر دامنه و وسعت آن افزوده
ميشود ،نخستينبار صندوق حفاظت از يوز
( )Cheetah Conservation Fundبهعنوان
يكي از شناخت ه شدهترين نهادهاي حفاظتي
در دنيا ،مطرح كرد كه هدف آن آگاهسازي
در مقياس كالن بوده است .در ايران عواملي
همچون تصادفات جادهاي ،چراي بيرويه
دام در زيستگاههاي يوز ،تخريب زيستگاهها،
فعاليت معادن ،جادهكشي ،سگهاي گله و
كاهش طعمه برخي از آنها است كه حيات
اينگونههاي ارزشمند را تهديد ميكند.
براساس برآوردهاي صورت گرفته از سال
 1380تا  1396بر اثر تصادف جادهاي 19
يوز تلف شدهاند که از اين تعداد  13مورد
تا قبل از سال  93در جادههاي استان يزد و
خراسان جنوبي بود و بقيه در محور سمنان
رخ داده است .با توجه به شرايط نامناسب
جمعيتي در زيستگاهها ،سازمان حفاظت
محيطزيست پروژه تكثير در اسارت را
تعريف كرده است و اكنون در حال مطالعه و
امكانسنجي براي اجراي آن بر روي دو قالده
يوزپلنگ نر (كوشكي) و ماده (دلبر) مستقر
در پارك پرديسان است .مجيد خرازيانمقدم،
مديركل تنوع زيستي و حياتوحش سازمان
حفاظت محيط زيست ،گفت :اولويت اصلي
ما حفاظت از يوزپلنگ در زيستگاه است؛ اما
با توجه به وضعيت اين گربهسان در طبيعت،

در نظر داريم با همكاري مشاور بينالمللي
روش تكثير در اسارت را انجام دهيم .وي با
بيان اينكه مجري تكثير در اسارت ،پژوهشكده
محيطزيست و توسعه پايدار سازمان حفاظت
محيطزيست است ،افزود :اگر شرايط براي
حضور مشاور بينالمللي فراهم شود ،اميدواريم
تا ديماه وارد كشور شود .مديركل تنوع زيستي
و حياتوحش سازمان حفاظت محيطزيست با
اشاره به اينكه مشاور از آلمان يا فرانسه خواهد
بود ،اظهار داشت :قطعاً مشاوري خواهد بود
كه درباره تكثير مصنوعي گربهسانان بهويژه
يوزپلنگ پيشينه موفق داشته باشد .مقدم
تأكيد كرد :البته با وجود اينكه اعتقاد داريم
بايد در داخل كشور ظرفيتسازي صورت گيرد
و بتوانيم نيروهاي متخصص خود را بهگونهاي
تربيت كنيم كه در آينده اين كار را با توان
تخصصي خود انجام دهيم ،اما احساس ميكنم
براي شروع كار استفاده از مشاوران بينالمللي
داراي صالحيت الزم است .وي گفت :يوزهايي
كه در پارك پرديسان داريم با يوزهايي كه در
زيستگاه طبيعي هستند دو مقوله جدا از هم
است؛ در زيستگاه طبيعي نه تنها يوز ،بلكه
بقيه گونههاي شاخص ما هم در اولويت اول
و اصلي حفاظت قرار دارند؛ اما بحث سه قالده
يوزي (كوشكي ،دلبر و ايران) كه در پرديسان
داريم جدا از بحث حفاظت از گونه در زيستگاه
است .مديركل تنوع زيستي و حياتوحش
سازمان حفاظت محيطزيست افزود :در نظر
داريم از اين سه قالده يوزي كه در پرديسان
داريم حداكثر استفاده تحقيقاتي را داشته
باشيم؛ هرچند انجام اين كارها ريسك بااليي

دارد و ممكن است اگر ماه آينده هم كار را آغاز
كنيم ،يوز ماده (دلبر) توان بارور شدن نداشته
باشد ،در واقع تمام اينها امكانسنجي است.
وي تأكيد كرد :بنابراين تا كار را شروع نكنيم
نميتوانيم بگوييم چه ميشود ،اما تمام توان
و سعي ما بر اين است كه از اين سه يوزي كه
در اسارت هستند حداكثر استفاده تحقيقاتي
را داشته باشيم ،در اين كار هم اولويت اول ما
تكثير غيرطبيعي است ،چون تكثير طبيعي
در سهسال گذشته جواب نداده است .مقدم
اظهار داشت :در زيستگاه طبيعي اولويت اول
ما همچنان حفاظت از گونه است؛ اما با توجه
به موقعيت بسيار خطير اينگونه در كشور بايد
براي هر كدام از يوزهاي برنامهريزي داشته
باشيم كه شامل اين سه قالده يوز در اسارت
نيز ميشود؛ نميتوانيم دست روي دست
بگذاريم تا عمر آنها تمام شود .بايد برنامههاي
تحقيقاتي داشته باشيم چه بسا خروجي آن
بتواند در آينده در زيستگاه به كار ماآيد .وي
درباره تعداد يوزهاي موجود در كشور گفت:
سرشماري يوزها در كشور با استفاده از
دوربينهاي تلهاي و روش خالشناسي صورت
ميگيرد؛ هر خال يوز بهمثابه اثر انگشت انسان
است .اين روش از  15سال پيش در كشور انجام
ميشود و در اين مدت قطعاً تعدادي از يوزهاي
شناسايي شده تلف يا تعدادي اضافه شدهاند.
عدد و ارقامي كه اعالم ميشود كام ً
ال تقريبي
است .اگر بخواهيم برآورد دقيقتري داشته
باشيم ،با توجه بهوسعت زيستگاه اينگونه
به تجهيزات و اعتبارات بيشتري نياز داريم.
مديركل تنوع زيستي و حيات وحش سازمان

حفاظت محيط زيست گفت :تاكنون دقيقترين
كاري كه توانستيم انجام دهيم سرشماري با
استفاده از دوربينهاي تلهاي و همان روش
خالشناسي است ،اما كام ً
ال تقريبي است.
 همكاري با پژوهشگاه رويان
مقدم گفت :با توجه به اهميت موضوع اهداف
تحقيقاتي متعددي را تعريف كرديم كه يكي
از آنها همكاري با پژوهشگاه رويان است .وي
افزود :در تالشيم تا تمام راهكارهايي را كه
ميتواند منتج به حفاظت گونه در زيستگاه شود،
انجام دهيم .بر اين اساس ممكن است ،مث ً
ال با 50
مركز همكاري كنيم تا بتوانيم بهترين استفاده و
داده را از يوزهاي در اسارت داشته باشيم .مقدم
ادامه داد :تكثير يوز از طريق كشت بافت يكي
از اهداف فرعي ماست كه سال گذشته نشستي
با پژوهشگاه رويان داشتيم و چون پژوهشكده
محيطزيست و توسعه پايدار مجري طرح تكثير
در اسارت يوزها است؛ از اين رو كارها از طريق
آنها پيگيري ميشود .وي گفت :با در نظر گرفتن
اهميت حفاظت از اينگونه ارزشمند اول و دوم
ديماه كارگاهي آموزشي با حضور كارشناساني
از آفريقاي جنوبي براي كارشناسان زيستگاههاي
يوز برگزار ميكنيم؛ آفريقاي جنوبي در كار
تكثير مصنوعي يوزپلنگ بسيار موفق است.
مقدم گفت :در نظر داريم مواليدي را كه از
يوزهاي پرديسان ميگيريم در زيستگاه محصور
اما بزرگتري بهعنوان مولد رهاسازي كنيم تا
براي حضور در زيستگاه اصلي آماده شوند ،البته
كار بسيار دشواري است و تاكنون در دنيا سابقه
نداشته است؛ اما تالش خود را ميكنيم.

توافقنامه آبوهوايي؛ دستاوردها و هزينهها

تعهداتمانبه توافق پاريس هوشمندانه نيست

يك كارشناس سياستگذاري انرژي اعالم
كرد :كشورهاي مختلف هوشمنديهايي
در ارائه تعهدات كيفي و مشروط به
موافقتنامه پاريس داشتهاند كه ما هيچيك
از اين هوشمنديها را نداشتهایم .به گزارش
«سبزینه» به نقل از مهر ،کیان گودرزی،
درباره تأثيرات توافقنامه پاريس بر اقتصاد
كشور ،گفت :تأثير توافقنامه به تعهدي كه
ما ميدهيم بستگي دارد .توافقنامه پاريس
اين طور طراحي شده كه هركدام از كشورها
داوطلبانه به کاهش مقداری از انتشار ملزم
میشوند و ميتوانند بگويند من ميزان انتشارم
را به عدد خاصي ميرسانم يا ميزان انتشارم
را نسبت به عدد كنوني كم ميكنم يا شدت
انتشار را كم ميكنم؛ همه اين حالتها ممكن
است .وی با اشاره به آنچه موافقان پيوستن
به اين موافقتنامه «الزامآورنبودن آن» عنوان
ميكنند ،تأكيد كرد :كشورها خودشان
داوطلبانه مدل تعهدشان و ميزانش را انتخاب
ميكنند؛ اما بعد از اينكه كشورها اين موضوع
را مشخص كردند ديگر يك الزام است .يعني
اگرچه توافق پاريس يك توافق داوطلبانه
است ،اما بهمحض اينكه اين را گفتيم ديگر
تعهد است و بايد آن را اجرا كنيم .وي تصريح
كرد :اگر تعهد خوبب بدهيم ممكن است كه
اثر زیادی روي رشد اقتصادي ما نداشته باشد
و مانع توسعه اقتصاديمان نشود؛ ولي اگر
هوشمندانه عمل نكنيم و برنامه اقدام ملي
 NDCرا خوب طراحي نكنيم و اهداف و نوع
ي خود را درست انتخاب نكنيم،
برنامه اقدام مل 
ممکن است محدودكننده اقتصادمان باشد و
روي رشد اقتصادي ما اثر بگذارد .اين دكتراي
سياستگذاري انرژي ،درباره اينكه اكنون
وضعيت برنامه اقدام ملي ما چگونه است،
گفت :بهنظر من ،برنامه اقدام ملي ما خوب
انتخاب نشده است.
با توجه به اينكه ما آزاد بوديم در اينكه
ميزان تعهدمان را انتخاب كنيم ،در اين برنامه
اقدام ملي آمده که چهار درصد يا بهروايتي
 ۱۲درصد زير سناريوي پايه ميزان انتشارمان
را خواهيم آورد؛ این میزان خوب نيست و
براساس محاسباتي كه ما كرديم ،اگر مث ً
ال
در دوره  ۲۰۲۰تا  ۲۰۳۰در حدود شش تا
هشت درصد رشد اقتصادي داشته باشيم ،اين
تعهد ممکن است مانع رشد اقتصادي ما شود.
گودرزي توضيح داد :رشد اقتصادي و ميزان
انتشار دو كفه يك ترازو هستند .هرچه رشد
اقتصادي بيشتر باشد ميزان انتشار بيشتر
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ميشود .اگر ميخواهيد ميزان انتشار را كم
كنيد بايد رشد اقتصادي را مهار كنيد؛ بنابراين
چيزي كه داريم و هنوز تبديل به تعهد نشده،
خوب نيست و حتماً بايد در آن بازنگري شود.
وي درباره برآورد سازمان محيطزيست كه
تعهدات كنوني بين  17/5تا  ۵۲ميليارد دالر
هزينه براي كشور ايجاد ميكند ،گفت :اين
هزينه از جنس سرمايهگذاري است ،يعني
اينكه در  INDCنوشته شده اگر بخواهيم به
اين تعهد عمل كنيم نياز است كه فالنقدر
سرمايهگذاري در اقتصادمان انجام بشود و
سؤال این است که اين پول از كجا بايد بيايد؛
ظاهرا ً اينطور است كه در طراحي INDC
گفتند كه به دنيا اعالم ميكنيم اگر بخواهيد
ما چهار درصد انتشارمان را كاهش بدهيم بايد
فالنقدر به ما پول بدهيد؛ چون در توافقنامه
پاريس كمكهاي مالي پيشبيني شده است.
منتهي نكته مهم ميزان تعهد در اصل برنامه
اقدام ملي است .دنيا اهمیت نمیدهد به
اينكه آيا كمكهاي مالي درخواستی داده
شد یا نه .تعهد ما كاهش ميزان انتشار است.
اگر اين پول را درخواست کردیم و ندادند،
بايد خودمان آن را سرمايهگذاري کنیم و
به تعهداتمان پایبند باشیم .اين كارشناس
سياستگذاري انرژي درباره رفتار ديگر
كشورهاي داراي ذخاير نفت و كار در اين
موافقتنامه تصريح كرد :بهنظر من كشورهاي
ديگر هوشمندي به خرج ميدهند .اولین
مورد اينکه كشوري مثل روسيه پيوستن
این کشور به توافق و درواقع تصويب اين
توافق در مجلس خود را به تعويق انداخته؛
زيرا يك نكته مهم اين است كه توافق مثل
يك قانون اساسي است كه كلي نوشته شده و
هركدام از موادش آييننامه اجرايي دارد و تا
اين آييننامههاي اجرايي معلوم نشود تصوير
دقيقي از توافق نداريد كه بخواهيد تصميم
بگيريد به آن بپيونديد يا نه.
روسيه اين را نگه داشته تا تصوير دقيق را
بفهمد و بعد تصميم بگيرد؛ اين هوشمندي
اول است .گودرزي ادامه داد :هوشمندي
دوم اين است كه بعضي كشورها ،مثل
ي خود بیشتر
عربستان ،در برنامه اقدام مل 
اهداف غيركمي و نسبتاً كيفي و از جنس
اقدام و كنش تعریف کردهاند؛ يعني اهدافي
كه شايد قابلاندازهگيري نيست و ميتواند
محل مناقشه و بحث باشد؛ بنابراين دست
خودشان را باز گذاشتهاند براي اينكه بگويند
ما به تعهدمان عمل كردهايم يا نه .ولي

وقتي شما ميگوييد هدف كمي مشخص
قابلاندازهگيري را برآورد كردهايد دعوايي
نيست ،باالخره يا شما آن هدف را محقق
كردهاید يا نكردهاید؛ اما اينكه بگوييد تالش
ميكنم بهرهوري انرژي را افزايش بدهم ،اينجا
محل مناقشه است و ممكن است سازمان ملل
به شما بگويد بهرهوري را پيگيري نكردهاي.
ممكن است شما بگوييد پيگيري كردهام و
ديگر اينجا قابلبحث است و كسي نميتواند
به شما چوب بزند .اين هوشمندي دوم است
كه ما اين را هم نداشتيم .يعني ما سعي
ميكنيم به توافق ملحق شويم ،اما برنامه اقدام
ملي مناسبي را طراحي نكردهايم .وي درباره
تنبيه و تحريمهاي احتمالي پيشبينيشده
در موافقتنامه پاريس نيز گفت :ماده  ۱۵كه
بهنظرم مهمترين ماده اين موافقتنامه است،
ي آن
يكي از موادي است كه قواعد اجراي 
نهايي نشده و االن دربارهاش بحث ميكنند و
البته در متن نوشته شده قواعد اجراييسازي
يا اصطالحاً در فارسي رژيم پايبندي بايد
غيرمناقشهآميز ،غيرمداخلهاي و مانند اينها
باشد؛ منتهي آنچه در عمل پياده ميشود
معلوم نيست .اين كارشناس سياستگذاري
انرژي يادآور شد :ما نمونههايي داريم مثل
توافق مونترآل كه درباره كاهش گازهاي
مخرب اليه اوزون بود .آنجا در ماده
عدمانطباقش كه فكر ميكنم ماده هشت بود،
اين مورد را درسازكارهاي اجرايي پيشبيني
كردند كه اگر كشوري عدمانطباق داشت ،اول
بررسي كنند ،دفعه دوم تذكر بدهند و دفعه
سوم مانع ورود تعدادی از موادي كه گازهاي
مخرب اليه اوزون منتشر میکنند ،بشوند.
پس اقداماتي كه عليه كشوري كه عدمانطباق
دارد پيشبيني ميشود ،چيزهايي از اين
جنس است و ممکن است روي تجارت اين
كشور اثر بگذارد؛ مث ً
ال ممكن است درباره
ايران حتي بگويند اجازه نميدهيم ايران نفت
صادر کند .ادعاي من اين است كه در توافق
مونترآل چنين چيزي تجربه شده است.
گودرزي تأكيد كرد :نكته ديگر اين است كه
اين حرف مطرحشده كه موضوع تغيير اقليم
يك موضوع مرتبط با امنيت جهان است و
بايد شوراي امنيت دربارهاش تصميمگيري
كند .البته زمزمهاي است كه جدي نيست
و هنوز آنقدر تصوير عملي و تصوير اجرايي
ندارد ،ولي حرفش شنيده ميشود؛ بنابراين
اين هم يكي از احتماالت است و بايد آماده
باشيم چيزي شبيه  NPTبه ما بگويند كه

شما اگر به تعهدتان عمل نكنيد ،پروندهتان
را به شوراي امنيت ارجاع ميدهيم؛ چون
اقليم موضوع مهمي است و كساني كه اقليم
را خراب ميكنند ذيل فصل هفت يا چيزهاي
شبيه آن میروند .وي تصريح كرد :مستقل از
اينكه در چارچوب توافق ،با كشورهايي كه
عدمانطباق داشته باشند چه كار ميكنند،
سازكارهاي ديگري بيرون از توافق وجود
دارد كه به اين توافق نگاه ميكند .مث ً
ال
شركتهاي بيم ه ممكن است بگويند ما به
شركتهاي كشتيراني كه كشور متبوعشان
توافق پاريس را اجرايي نكرده ،خدمات
نميدهيم ،مثل شركت ملي كشتيراني يا
شركت ملي نفتكش كه متعلق ايران است
و ايران به تعهداتش عمل نكرده ،پس شركت
بيم ه بهدلیل اينكه فالن کشور آلودهكننده
محيطزيست است ،به او بيمه نميدهد يا
واردكننده بهدلیل اينكه براي توليد فالن
محصول پتروشيمي ،جهان آلوده شده ديگر
اين محصول پتروشيمي را وارد نميكند.
اينها اتفاقاتي است كه در چارچوب توافق
نیست ،ولي بههرحال در شرف اين اتفاقات
هم هستيم.
گودرزی ادامه داد :بنابراين دوباره تأكيد
ميكنم كه تعهد ما مهم ميشود؛ يعني ممكن
است ما تعهدي بدهيم و با خودمان فكر كنيم
درست است كه تعهد سختگيرانهاي است ،اما
طرف تعهد با ما كاري ندارد و اگر به تعهدمان
عمل نكنيم ،توافق پاريس با ما مهربان است؛
اما باید توجه كني م سازكارهايي بيرون توافق
پاريس هست كه اگر به تعهداتمان پایبند
نباشیم ،ممكن است مشکالتی برایمان
بهوجود آورد .بنابراين تا جاي ممكن بايد
تعهدي بدهيم كه بتوانيم انجام بدهيم و به
اقتصادمان آسيب نزند و شدني باشد .وی
با اشاره به اينكه امکانش بود ايران تعهد
مشروط هم بدهد ،توضيح داد :اين هم يكي
از ويژگيهاي توافق پاريس است كه شما
ميتوانيد تعهد كيفي بدهيد ،تعهد مشروط
بدهيد یا تعهد مبتني بر شدت انرژي بدهيد؛
مث ً
ال چين گفته كه من شدت انرژي و
شدت انتشار دياكسيدكربن را كم ميكنم؛
يعني اقتصاد من و  GDPمن هرچه دلش
بخواهد ميتواند بزرگ شود ،من فقط ميزان
دياكسيدكربن منتشرشده بهازاي واحد GDP
را كاهش ميدهم .بنابراين اقتصادش ممکن
است بسیار بزرگ باشد ولي حتماً به شما قول
ميدهد كه بهرهوريش افزايش پيدا كند.

روی خط
اليحه منع حيوانآزاري نهايي شد

تعيين مجازات براي مرتكبان

معاون محيط طبيعي سازمان محيطزيست از نهاييشدن «اليحه
منع حيوانآزاري» در كميسيون زيربنايي دولت خبر داد و گفت:
با تصويب اين اليحه پنج تبصره به ماده  679قانون مجازات
اسالمي افزوده خواهد شد .به گزارش «سبزینه» به نقل از فارس،
حميد ظهرابي ،معاون محيط طبيعي سازمان محيطزيست ،از
نهاييشدن اليحه منع حيوانآزاري در كميسيون زيربنايي دولت
خبر داد و گفت :در جلسه هفته گذشته اين معاونت با اعضاي
كميسيون زيربنايي اليحه منع حيوانآزاري كه از سال  91فرايند
تدوينش آغاز شده بود به مرحله نهايي رسيد .وي در ادامه تصريح
كرد :پس از گذشت مراحل تصويب اين اليحه در دولت ،اين
اليحه به مجلس ارائه شد .ظهرابي با بيان اينكه پنج تبصره
به ماده  679قانون مجازات اسالمي ناظر بر اين اليحه به اين
قانون افزوده خواهد شد ،گفت :در اين مواد درباره حيوانآزاري،
فشارآوردن به حيوانات ،جنگانداختن ميان آنها ،بهرهكشي
و گرسنه نگهداشتن حيوانات ،قانون تدوين و بهعنوان جرم
قابلپيگيري خواهد بود .وی ابراز داشت :جرايم و مجازاتهايي
براي اين تخلفات پيشبيني شده و سعي شده مجازاتها در حد
جرمهاي رده هفت در قانون آيين دادرسي كيفري در نظر گرفته
شود .وي با تأكيد بر اينكه سازمان محيطزيست متولي حيوانات
اهلي نيست ،اظهار داشت :اما نگاههاي عمومي در اين حوزه به
سازمان معطوف بود و مطالبات مردم و سازمانهاي مردمنهاد
در اين زمينه بيش از آنكه از وزارت كشور و شهرداريها
بهعنوان متوليان اصلي اين موضوع باشد ،بهسمت محيطزيست
سوق پيدا كرده بود؛ به همين دليل سازمان محيطزيست اين
اليحه را پيگيري کرد .ظهرابي خاطرنشان كرد :اين قانون براي
كسانيكه ضمن حيوانآزاري اقدام به تهيه تصوير و انتشار آن كه
موجب تشويش اذهان عمومي ميشود نيز مجازاتهاي مجزا در
نظر خواهد گرفت و دو مجازات در پي خواهد داشت .ظهرابی
گفت :تصميم داريم در كنار اين اليحه يك «اليحه جامع براي
ساماندهي و مديريت حيوانات» در سطح كشور تهيه كنيم كه
مسائل اين حوزه بهصورت كامل در آن گنجانده شود.
وی ادامه داد :موضوعاتي همانند سگگرداني در اين اليحه
پيشنهادي بررسي شده و طبق آن ،سرنوشت حيوانات
بيسرپرست و نحوه مديريت آنها بهصورت جامع مشخص شده
و دستورالعملهاي الزم در اين زمينه به دستگاههاي ذيربط
ابالغ خواهد شد .او علت ارائه اليحه حمايت از حيوانات را كه
يك اليحه جزئيتر نسبت به ساماندهي مديريت حيوانات است،
كندي فرايند پيگيري لوايح در دولت و مجلس عنوان كرد و
گفت :تصميم گرفتيم اين اليحه جزئي را كه موردتوجه اذهان
عمومي بود ،بهسرعت به مجلس ارائه دهيم تا اليحه جامعتر با
مطالعه دقيق فرايندهاي موردنظر را طي كند .الزم به يادآوري
است درجه هفت مجازاتهاي تعزيري در قانون مجازات اسالمي
مشمول :حبس از  91روز تا شش ماه ،جزاي نقدي بيش از  10تا
 20ميليون ريال ،شالق از  11تا  30ضربه و محروميت از حقوق
اجتماعي تا شش ماه است.

امسال سال انقالب در اجراي قانون
شكارغيرمجازپرندگانمهاجراست

رئيس دادگستري استان مازندران ،با تأكيد بر قاطعيت دستگاه
قضايي ،در برخورد با شكار غيرمجاز پرندگان گفت :ما در اين
قضيه با كسي شوخي نداريم و امسال ،سال انقالب در اجراي
قانون شكار غيرمجاز پرندگان است .به گزارش «سبزینه» به
نقل از باشگاه خبرنگاران پويا ،تقويفرد با بيان اينكه برخي،
سالهاست بهصورت غيرمجاز پرنده صيد میکنند ،اظهار كرد:
اين افراد چون به منفعتي رسيدهاند ،دلكندن از شكار غيرمجاز
برايشان بسيار سخت است و متأسفانه برخي نيز از آنها حمايت
ميكنند .وي تصريح كرد :دستگاه قضايي استان با قاطعيت با
شكار غيرمجاز پرندگان مقابله ميكند و دادستان عمومي و انقالب
و مديركل محترم محيطزيست مازندران نيز براي مقابله با اين
عمل غيرقانوني سنگتمام گذاشتهاند .وی با تأکید بر اینکه
مقابله با شكار غيرمجاز پرندگان نيازمند فرهنگسازي از طريق
رسانههاست ،متذكر شد :ما در اين قضيه با كسي شوخي نداريم
و امسال ،سال انقالب در اجراي قانون شكار غيرمجاز پرندگان
است و در اين زمينه تورهاي شكار بسياري در استان جمعآوري
شده است .وي با اعالم شماره تلفن  ،01133324020دادگستري
استان مازندران ،گفت :مردم شريف استان مستندات خود را در
مرحله اول به دادستانهاي حوزه قضايي خود و در مرحله بعد
بهصورت مستقيم به دفتر بنده اعالم كنند تا در كوتاهترين زمان
ممكن ،مسأله پيگيري شود.
مسعود باقرزاده كريمي مطرح كرد

نابوديتنوعزيستي
نخستينپيامدخشكيدرياچهاروميه

معاون امور تاالبها در دفتر زيستگاهها و امور مناطق سازمان
حفاظت محيطزيست گفت :نخستين پيامد خشكي درياچه
اروميه نابودي تنوع زيستي آن منطقه است .به گزارش «سبزینه»
به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،باقرزاده كريمي ،درباره
پيامدهاي احتمالي خشكي درياچه اروميه اظهار كرد :نخستين
پيامد خشكي درياچه اروميه نابودي تنوع زيستي آن منطقه
است؛ زیرا گونههاي منحصربهفردي از جانداران مختلف مانند
آرتيميا در درياچه اروميه زيست ميكنند كه تنها در ايران وجود
دارند .وي با بيان اينكه با خشكشدن درياچه اروميه مسير
پرندگان مهاجر نيز تغيير خواهد كرد ،افزود :با خشكشدن
درياچه زنجيره غذايي تغيير ميكند و حيات زيستمندان
به خطر ميافتد .کریمی ،با اشاره به اينكه خشكي درياچه
اروميه بر هويت فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي مردم منطقه نيز
اثرگذار است ،تصريح كرد :آب يك منبع حياتي در كره زمين
است و ظرفيت گرمايي بااليي دارد ،درنتيجه هر جايي تهويه
آبي باشد ،اقليم متعادل ميشود .او گفت :در سالهاي پيشرو
شاهد تغييرات اقليمي در منطقه خواهيم بوديم؛ زیرا شهر اروميه
بهدليل وجود درياچه اروميه داراي اقليم چهارفصل است و اگر
اين درياچه خشك شود ،پهنه خشكي آب بدون سطح ضريب
متفاوت خواهد بود؛ بنابراين ما شاهد سرما و گرماي شديدي
خواهيم بود .وي در ادامه بيان كرد :وقوع توفانها و جريانهاي
باد در منطقه ميتواند عامل بروز گردوغبار و پخش ذرات نمك در
منطقه شود؛ زیرا نمك اثر خورندگي بر اجسام دارد و بر سالمتي
مردم و بروز بيماريهاي چشمي ،گوارشي و پوستي اثرگذار است.
به هميندليل ،با خشكشدن درياچه اروميه مشكالت بسياري
در منطقه بهوجود ميآيد .وی گفت :موضوع خشكي درياچه
اروميه موضوعي نيست كه كسي از آن بيخبر باشد .تاالبهاي
بسياري در كشور وجود دارند كه با مشكل خشكسالي مواجهاند؛
اما درياچه اروميه بهعنوان نمونه بارز تاالبها و درياچهها در
اولويت برنامهريزي دولت براي احياء قرار گرفت.
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