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ظهور جریان زرد در محیطزیست ایران

یادداشت

صفــت «زرد بــودن» بــرای اولین بــار حدود  ۱۰۰ســال
پیــش در جــدال بیــن دو گــروه رســانهای در نیویــورک
متولد شــد کــه در آن طرفداران اصول حرفهای رســانه
بــه دو روزنامــه نیویورکی به علت اســتفاده از تیترهای
احساســی و عوامفریبانــه لقب «بچــه زرد» دادند .این
مصطفی الهوت
کارشناس
مفهــوم بعــد از آن بــرای گروههایــی بــه کار رفــت کــه
محیط زیست
ســعی دارنــد اصــول علمی و حرفــهای حاکــم در یک
حوزه را با موضعگیریهای احساســی و جذاب زیرســؤال ببرند و از این طریق برای
خــود وجاهتــی جهت اظهارنظر مداوم در آن حوزه ببخشــند و با بهرهگیری از ابزار
عوامفریبی دیدگاههای خود را بر جمعی از مردم دیکته کنند.
با آغاز دهه  ۸۰عواملی چون گســترش آگاهیهای عمومی در حوزه محیطزیست
از طریق رســانهها ،رشد فزاینده رشتههای مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی
در دانشــگاهها و تشــکیل انجمنهــا و ســازمانهای مردمنهــاد در ســطح کشــور،
محیطزیســت را تبدیــل بــه یــک موضوع جــذاب بــرای فعالیتهــای اجتماعی و
فرهنگی کرد .با آغاز دهه  ۹۰تمامی استانهای دیگر کشور دهها تشکل مردم نهاد
در حوزه محیط زیست داشتند که بسیاری از آنها بیبهره از متخصصان امر بودند.
شکاف بین نهاد دانشگاه و انجمنهای مردم نهاد در حوزه محیطزیست و وجود
هــزاران مرجــع نادرســت و غیرعلمی در رســانههای گروهی بویــژه فضای مجازی
برای پاســخ به ســؤاالت بنیادین در حوزههایی همچون بومشناسی ،حیات وحش
و ارزیابــی محیطزیســت باعث شــد تا انــدک اطالعات افــراد و فعــاالن این حوزه
بــه همراه ژســت اجتماعی فعال محیطزیســت بــودن جریــان زرد را در این حوزه
بشــدت تقویت کند و کار را به جایی رســاند که اکنون حامیان حفاظت از سگهای
ولگرد که به باور بســیاری از کارشناســان دومین عامل تلف شــدن یوزهای آسیایی
و اصلیتریــن عامــل ناخالصی ژنتیکی گونه گرگ خاکســتری در کشــور هســتند در
صفحــات مجــازی و پرمخاطب خودشــان از برنامههای خیالــی انجمنهای خود
برای حفاظت از حیاتوحش کشــور ســخن میگویند و به برنامههای متخصصان
امر از جمله ســازمان محیط زیســت و دانشگاهها برای مداخله در کنترل جمعیت
سگهای ولگرد با قدرت هرچه تمامتر حمله میکنند.
واقعیت این اســت که علم بومشناســی و اکولوژی مانند تمامی علوم دیگر بســیار
عمیــق ،پیچیده و درهمتنیده اســت و حتی خود کارشناســان امر نیــز به طور مثال
بعد از سالها کسب تجربه در حوزه پستانداران بزرگ جثه به خود اجازه اظهارنظر
در حوزه پرندگان یا حتی پستانداران کوچک همچون جوندگان نمیدهند.
چیزی که در واقع از آن سخن میگوییم مجموعهای از روابط بین یک گونه به طور
مثال یک خرگوش با تمامی اجزای طبیعت از خاک ،گیاه ،طعمه و طعمهخوار تا
رفتارهای گروهی و انفرادی یک گونه اســت که پی بردن به هر یک از شاخصههای
زیســتی ،ژنتیکــی و رفتــاری این گونههــا نیازمند ســالها مطالعه و تجربــه میدانی
در مــورد آن گونــه اســت و نمیتــوان نســخههای کلینیکی بــا اســتفاده از دادههای
اینستاگرامی برای یک واقعه بومشناختی مانند انقراض یک گونه را تجویز کرد.
جریان زرد هماکنون در ســطح کشور این قابلیت را دارد که مرگ نهنگها در خلیج
فارس را مرگ دستهجمعی عنوان کند و خوابیدن چند یوزپلنگ در کنار یک محقق
در آفریقا را بهعنوان رفتار دوســتانه محیطبانان ایرانی با یوزپلنگها جا بزند و حتی
همراهی یک سگ با یک گله گرگ در زیستگاههای استان قم را رخدادی حیرتانگیز
و قابــل ســتایش عنوان کــرده و مانند یک ســلبریتی متمدن تا آخر عمــر به خوبی و
خوشــی بــه اظهارنظــر بپــردازد .آمــاری در ایــن زمینه وجود نــدارد اما ایــن موضوع
کامالً مشــهود اســت که ارتباط متخصصان محیطزیســت و بویــژه حیات وحش در
کشــور با رســانهها نســبت به اهمیت موضوع در حداقلترین حالت ممکن اســت و
به جز عدهای انگشــت شمار باقی اســتادان و صاحبنظران این حوزه وظیفهای برای
عمل به رســالت اجتماعی خود در خصــوص تنویر افکار عمومی در مورد اتفاقات و
رویدادهای روزمره محیط زیســت متصور نیســتند و اهالی رســان ه هم در بســیاری از
موارد بدون اینکه خود از این امر مطلع باشــند تریبونی برای جریان زرد میشــوند تا
دیدگاههای این جریان خطرناک برای محیطزیست پررنگتر از گذشته در معرض
دید عموم قرار گیرد .اگر این سخن کلیشه تلقی نشود حل این معضل نیازمند عزم
جــدی به معنای واقعی کلمه اســت در غیر این صورت بالیی که دوســتداران زرد با
دوستی به سبک خاله خرسه بر سر محیطزیست و حیاتوحش کشور خواهند آورد،
هیچ شکارچی و مدیر ناکارآمدی نمیتواند خیال آن را در سر بپروراند.

دود نیروگاه مفتح در چشم استانهای مرکزی و زنجان

همــدان  -معــاون محیــط
انســانی ادار ه کل حفاظــت
محیطزیست استان همدان
گفت :در نیروگاه شهید مفتح
همدان مازوتســوزی انجام
میشــود اما بــه علت فاصله
زیــاد بــر هــوای شــهر همدان
اثــر نــدارد و آالیندگــی آن به
سمت استانهای مرکزی و زنجان است.
بــه گزارش ایســنا ،ســیدعادل عربی اظهــار کرد :همدانیهــا در دیمــاه دو روز را در
شرایط ناسالم برای گروههای حساس پشت سر گذاشتند.
وی با اشــاره به اینکه آلودگی هوای شــهرهای بزرگ در شرایط پایداری هوا طبیعی
اســت و وارونگی دما نیز وجود دارد و غلظت آالیندهها زیاد اســت و بر ناسالم بودن
هوا تأثیر میگذارد ،مطرح کرد :در نیروگاه شهید مفتح همدان مازوتسوزی انجام
میشــود امــا به علت فاصله زیاد بر هوای شــهر همدان اثر نــدارد و آالیندگی آن به
ســمت اســتانهای مرکــزی و زنجــان اســت.عربی دربــاره منابع آالینــده ثابت هم
توضیح داد :در شهر همدان منبع آالینده ثابت هوا مانند کارخانجات وجود ندارد و
کارخانهها خارج از شهر هستند و عمدتاً گازسوزند اما بعضی از واحدهای صنعتی
مثل دانهبندیها و سنگکوبیها در حومه شهر قرار دارند که باعث انتشار گردوغبار
میشوند و بیشتر در فصلهای بهار ،تابستان و پاییز نمود پیدا میکند.

ایران در ایران

ث فرهنگی
اراک  -معاون میرا 
اداره کل میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایــع دســتی
اســتان مرکــزی گفــت ۶ :اثــر
منقــول فرهنگــی و تاریخــی
اســتان بــا هــدف حفــظ و
نگهــداری بهینه ،در فهرســت
آثار ملی به ثبت رسید.
«محســن رحمتی» در جمع
خبرنگاران افزود :صندوقهای چوبی بقعه شرقی امامزادگان هفتادودو تن ساروق
مشــهور به صنــدوق چوبی علی صالــح و عبیداهللبن علی صالــح ،صندوق چوبی
بقعه ســهلبن علی آســتانه ،صندوق چوبی بقعه بیبی فاطمه صفری سیوشــان
آشــتیان ،در چوبــی امامــزاده آمنه خاتون اســتوه خنداب ،ســنگ وقف مکشــوفه از
آستانه شازند این آثار را شامل میشوند.
وی اظهار داشــت :در چوبی امامزاده آمنه خاتون و ســنگ وقفه مکشــوفه از آستانه
هماکنون در موزه چهارفصل اراک نگهداری میشود و صندوقهای چوبی در محل
بقعه امامزاده نگهداری میشوند.
وی اظهــار داشــت :ایــن آثــار بر اســاس مــاده تاریــخ و نیــز برخــورداری از تزئینات
قابل توجه چون خطوط نســخ و ثلث شــامل ادعیه ،آیات قرآنی و شــعائر شــیعی،
منبتکاری ،گرهکاری و الیه چینی روی چوب آثار قابل توجهی در هنر دوره اسالمی
به حساب میآیند.بیش از  ۲هزار جاذبه گردشگری در استان مرکزی شناسایی شده
که  ۸۷۳اثر تاکنون در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
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ریشههای تمدنیعربستان ،امارات ،فلسطین اشغالی و بین النهرین در بهبهان کشف شد

باستان شناسان اولین گور آجری جهان را در چگاسفلی یافتند
زهرا کشوری
خبرنگار

 ۶اثر از استان مرکزی در فهرست آثار ملی ثبت شد
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باستانشناســان نخســتین گورستان
آجــری جهــان ،در شــش هزار ســال
پیش را در چگاســفلی بهبهان کشف
کردنــد .شــهری آیینــی کــه تاریــخ
شهرنشــینی در حاشیه خلیج فارس
را عــوض میکنــد .آنچــه در میــان
گورستان و نیایشگاه قرار دارد مهمتر
از معمــاری شــگفتانگیز آجری آن
است.
ëëریشــههای تاریخی در هــزاره پنجم
پیش از میالد بر کناره خلیج فارس
چگاســفلی تعلــق خلیــج فــارس به
ایرانیها را به شــش هزار ســال پیش
میبرد و ســرنخ برخــی از تمدنهای
منطقه را نشان میدهد.
ریشــههای تاریخی کــه در هزارههای
بعــد ،عربســتان ،امارات ،فلســطین
اشــغالی و بیــن النهریــن را تحــت
تأثیــر میگــذارد .چگاســفلی بــه
تنهایــی ادعاهای کشــورهای کوچک
حاشــیه خلیــج فــارس و عربــی را
برای عادیســازی نامــی مجهول رد
میکند و نشــان میدهد این کشورها
چگونه تحت تأثیر تاریخ شــش هزار
ساله ایرانیان در هزارههای بعد قرار
میگیرند.
باستانشناســان در چگاســفلی
اســتلهایی (ســنگ نــگاره) بــا نقش
دو بــز رو بــه روی هــم یافتهانــد .ایــن
نقشها ســه هزار ســال بعد به شکل
دو غــزال عربــی روی گورهــای العین
نقــش میشــود .عبــاس مقــدم،
سرپرســت کاوشهــای چگاســفلی
میگویــد« :امــارات در یونســکو ادعــا
کرد که ریشه فرهنگی گورستان العین
غنی اســت و آن را ثبــت جهانی کرد.
در حالــی کــه اســتلهای چگاســفلی
بیــش از ســه هــزار ســال قدیمیتر از
تصاویر العین است .روی قبورالعین
دو غزال عربی(اوریکــس) رو در روی
هم ایستادهاند در چگاسفلی دو بز.
مقدم میگوید« :اینجا در یک مکان
مذهبــی قــرار دارنــد آنجــا روی یک
گــور .پــس با یک ســنت ریشــهدار در
منطقــه باســتانی رو بــه رو هســتیم.
ایــن ســنت و تمــدن از جایــی ریشــه
گرفتــه اســت؟ هیچ گــزارش دیگری
وجــود نــدارد .پــس مــا قدیمیترین
نقــش را در چگاســفلی داریــم کــه
نشــان میدهــد چگاســفلی ریشــه
تمدنــی منطقــه اســت ».همچنیــن
باســتان شناســان ،پیکرکهایــی در
نواحــی شــرقی و غربــی شــبه جزیره
عربســتان یافتهانــد که نشــان از تأثیر
چگاســفلی روی آنها دارد .استلهای
کشــف شده در چگاســفلی ریشههای
تاریخــی باســتانی کشــفیات منطقــه
هــزور فلســطین اشــغالی را نیــز در
خود دارد .اســتلهای کشــف شده در
«هــزور» به دوره برنز میرســد یعنی
 ۱۲۰۰ســال پیش از میالد .اســتلهای
چگاســفلی  ۳۸۰۰ســال از یافتههای

هزور قدیمیترند.
کشــف ریشــههای تاریخــی تمدنــی
در چگاســفلی بــه همیــن جــا ختــم
نمیشــود .مقــدم میگویــد« :در
ک در بیــن النهرین یک
فرهنــگ اورو 
جــام آیینــی ب هنــام وارکا وجــود دارد
کــه روی آن نقوش آیینــی مثل هدیه
دادن به معبد نقش شــده اســت .ما
دقیقــاً همین جام را بــا همین فرم از
جنس ســفال کشــف کردیم .کســانی
که هنــر بیــن النهرین را میشناســند
میداننــد چقــدر جــام وارک ا از
چگاســفلی تأثیر پذیرفته است .جام
چگاســفلی  ۷۰۰ســال از جــام وارکا
قدیمیتر است».
عبــاس مقــدم میــزان گورنهادههای
چگاسفلی را با محوطههای همزمان
بینالنهریــن مثــل عبیــد ،اور و...
مقایســه میکنــد .او میگویــد« :ایــن
مقایسه نشان میدهد گور نهادههای
چگاســفلی بشــدت غنــی هســتند.
یعنــی نشــان میدهنــد با یک شــهر
ثروتمنــد روبــهرو هســتیم کــه ارتباط
بســیار گســتردهای بــا اقصــی نقــاط
جهان آن روز داشــته اســت .این قوم
میتوانســتند سنگهای مرمرین را از
منطقه شــرق ایران بیاورنــد و فلزات
را از شــرق و فــات مرکــزی .انــواع و
اقســام ســنگهای رنگــی و تزئینی را
از منطقه افغانســتان برداشــت کنند
و اکســیدین را از وان ترکیــه .مقــدم
میگوید« :اما قبور بین النهرین فقیر
هســتند عمدهترین چیزی که در آنها
یافت شــد ظروف ســفالی است ».به
گفتــه مقدم بــرای اولین بار اســت که
باستانشناســان در جهــان در هــزاره
پنجــم پیش از میــاد با ایــن فراوانی
گورنهاد هها روبهرو میشوند.
 ëëشــواهد تاریخــی خلیج فــارس در
شهر آیینی چگاسفلی
شــهر شــش هزارســاله چگاســفلی با
خلیــج فــارس  ۲۰کیلومتــر فاصلــه
دارد .مقدم اعتقاد دارد که چگاسفلی
پنجرهای اســت که انســان معاصر را
بــه دیرینگــی خلیجفــارس میبــرد.
تــا پیــش از آنکه باســتان شناســان با
ورود بــه گورهای آجری ،دنیای پررمز
و راز چگاســفلی را رمزگشــایی کننــد،
چنــد بــرگ محــدود از تاریــخ خلیج
فــارس از دل هزارههــا بیرون کشــیده
شــده بــود .قدیمیتریــن یافتههــای
مرتبــط بــا خلیجفارس ،بــه چند غار
متعلــق بــه دوره پارینــ ه ســنگی در
منطقــه هرمــزگان و چنــد محوطــه
کوچــک هــزاره پنجــم پیــش از میالد
در بوشــهر محــدود میشــد .ایــن
غارها و محوطههــا عموماً در مناطق
پسکرانه قرار داشــتند و تنها یکی دو
تــا از آنها در کرانههــای خلیج فارس
قــرار دارد .در دورههای تاریخی نیز بر
کرانه خلیج فارس شهر عیالمی لیان
کاوش شــده اســت و در دوره اسالمی
شهر سیراف.
مقدم میگوید« :شــهر شوش و شهر

شهر شش هزارساله چگاسفلی با خلیج فارس  ۲۰کیلومتر فاصله دارد.
چگاسفلی پنجره ای است که انسان معاصر را به دیرینگی خلیجفارس
میبرد .تا پیش از آنکه باستان شناسان با ورود به گورهای آجری ،دنیای
پر رمز و راز چگاسفلی را رمزگشایی کنند ،چند برگ محدود از تاریخ
خلیج فارس از دل هزارهها بیرون کشیده شده بود
چگاسفلی دو شهر مهم پیش از تاریخ
هســتند .اما چگاســفلی در کجاست؟
در کنار خلیجفــارس« .او کاوشهای
شــهر شــوش را مخــدوش شــده و بــا
هدف بیــرون کشــیدن اشــیا توصیف
میکنــد امــا میگویــد« :چگاســفلی
اســتاندارد کاوش میشود ».شوش را
فرانسویها کاوش و بسیاری از اشیای
آن را از ایران خارج کردند.
 ëëاولین گور آجری جهان
تاپیش از ورود به دنیای مردگان شهر
آیینی چگاســفلی ،باســتان شناســان
میدانســتند در هــزاره دوم پیــش از
میــاد عیالمیهــا از کاســیها روش
آجــر درســت کــردن یــاد گرفتهانــد.
چغازنبیــل  ۳۲۰۰ســال پیــش ،از
آجرهای عیالمی ساخته میشود.
بــه گفته مقــدم این آجرها بــه لحاظ
عــرض ،طــول و ظاهر هیچ شــباهتی
بــا آجرهــای عیالمــی نداشــتند .او
یها
شهای فرانسو 
میگوید« :در گزار 
از وجــود چنین آجرهایــی در آکروپل
(شــوش) ســخن رفته ام ا مســتندات
قابل بــاوری وجود نداشــت .ما دقیقاً
همــان آجرهــا را در چگاســفلی بــا
همان اندازه و ابعاد یافتیم ».اینگونه
اســت که تاریخ آجرسازی ایرانیان به
چهارهزار سال قبلتر میرسد و شش
هزار ساله میشود؛ آجرهایی دقیق و
ظریف.
 ëëسرهای خربزهای شکل شهروندان
یک شهر آیینی

سرهای تغییر شــکلیافته یک سنت
ریشهدار آیینی مذهبی در جنوب بین
النهرین و جنوب غربی ایران باســتان
است .در چگاســفلی باستانشناسان
بــه وفــور بــا جمجمههــای تغییــر
شــکلیافته روبــهرو میشــوند .آنهــا
تنهــا در یــک گــور  ۵۲نفــره ۱۲ ،نفر با
جمجمههــای تغییــر شــکل یافتــه را
کشف میکنند .مقدم درباره ریشهدار
بــودن ایــن ســنت در دنیای باســتان
میگویــد« :حتی پیکرکهای کشــف
شــده در چغامیــش خوزســتان هــم
جمجمههــای تغییــر شــکل یافتــه
دارنــد ».چغامیش یکی از مهمترین
تپههای باستانی کشــور است .عباس
مقدم جمجمههای تغییر شکل یافته
را یکی از نشــانههای برتری انسان آن
عصــر میدانــد .جمجمههــای ایــن
افراد را در کودکی به شکلی میبستند
کــه در نهایــت خربــزهای شــکل
میشــد .مقــدم از فراوانــی وجود این
جمجمهها در گورســتان چگاســفلی
خبر میدهد و این سایت را یک منظر
ُقدســی معرفی میکند .به گفته او در
چگاســفلی همــه چیــز در حــول این
منظر قدســی میچرخد و به باستان
شناســان میگوید آنها با یک جامعه
مذهبی روبهرو هستند.
عبــاس مقــدم اعتقــاد دارد کــه
چگاســفلی تصویــر همــگان را از
دنیــای پیش از تاریخ بــه هم میزند.
تصویری که پیــش از تاریخ را متعلق

به روستاییان و گلهدارانی میداند که
حرفــی برای گفتن ندارند .برخی اوج
هنر را در تمدن عیالم (دوره تاریخی)
میداننــد و از آن به عصر طالیی هنر
یــاد میکننــد .امــا بــه اعتقــاد مقــدم
یافتههای نخستین گور آجری جهان
نشــان میدهد که در چگاســفلی ،در
معمــاری ،در فلــزکاری ،در مراســم
مذهبــی و در نمادهای ســمبولیک با
یک جامعه پیشــرو در پیــش از تاریخ
روبــهرو هســتیم که ریشــه تمدنهای
بعدی را در خود دارد .به گفته مقدم
چگاسفلی بر کناره خلیج فارس ،یک
جامعه پیشرو همتراز با تمدنهای
هزاره پنجم و چهارم پیش از میالد در
جنوب بین النهرین است.
 ëëخدای چگاسفلی
باستانشـــــــــــــــــــــناسان نمیداننــد
چگاســفلیها بــه چه خدایــی اعتقاد
دارنــد امــا احتمال وجــود یک خدای
اعظــم را میدهنــد .مقــدم میگوید:
«چشــم دروازه روح اســت .در همــه
اسطورهها از بینالنهرین تا مصر نماد
خدایان چشــم اســت .در چگاسفلی
اســتلهایی بــا نماد چشــم یافتهایم.
پس آنها سوای الهه باران ،طوفان ،یا
حاصلخیزی و ...به یک خدای اعظم
اعتقاد داشتند».
 ëëچــرا چگاســفلی ثبــت جهانــی
نمیشود؟
ن شــناس
عبــاس مقــدم باســتا 
چگاســفلی اعتقــاد دارد کــه ایــن

منطقــه بــرای ثبــت جهانــی حداقل
 ۴تــا  ۵معیــار از  ۱۰معیــار یونســکو را
دارد .نشــانه هایــی دال بــر شــاهکار
نبوغ خالقان ه بشــر یکی از معیارهای
ایــن ســازمان بینالمللــی اســت کــه
باستان شناسان ردش را در گورستان
و نیایشــگاه  ۶هزارســاله چگاســفلی
یافتهاند .مقدم چگاســفلی را یکی از
نادرترین مکانهای آیینی مربوط به
هــزاره پنجم پیش از میــاد میداند.
بــه گفتــه ایــن باستانشــناس اجزای
ایــن مــکان آیینــی بهصــورت منظم
در کنــار همدیگــر قــرار گرفتهاســت.
نمادگرایــی منحصــر بــه فــردی در
چینش قبور ،نیایشــگاه و ســفالهای
آن دیــده میشــود .او چگاســفلی را
نمونه منحصر به فردی از یک تمدن
و ســنت مرده میدانــد .این هم یکی
از معیارهای یونســکو بــرای ثبت آثار
در فهرســت جهانــی اســت .مقــدم
میگویــد« :ما بــرای نخســتین بار در
چگاسفلی با معماری دقیقی از قبور
روبــهرو هســتیم که حجره تقســیمی
دارند ».به گفته او این ویژگی منحصر
بــه فرد تــا قبــل از آن در هیــچ یک از
کاوشهــای باســتان شناســی پیــش
روی باستان شناسان قرار نگرفت .در
گورستان شــش هزار ساله چگاسفلی
اســتخواندانها (اســتودانها) وارد
معماری گورستان میشود .مردمک
اســتخوانهای اجــداد پیشــین را بــه
رســم احتــرام در اســتخواندان قــرار
میدادند و مردگان بعدی را به جای
آنها دفن میکردند .حال این ســؤال
پیش میآید چرا چگاسفلی بهعنوان
سرنخ تمدنهای منطقه در فهرست
جهانی یونســکو ثبت نمیشــود؟ آیا
چگاســفلی پیــش از تخریــب در این
فهرســت جهانی قرار میگیرد؟ مثل
العین امارات که سه هزارسال کمتر از
چگاسفلی قدمت دارد.

تورهای خالی صیادان دارای مجوز هرمزگانی

بندرعبــاس -صیــادان غیرمجــاز عرصــه را بــر
صیادان زحمتکش در پهنــه نزدیک به ۳۱هزار
کیلومتــر مربــع ســواحل ،جزیرههــا و دریــای
هرمزگان تنگ کرده و صیــادان واقعی به ناچار
تور خالی را باال میکشند.
اســتان هرمزگان با  ۲۲بندر صیــادی و صید
ســاالنه افــزون بــر  ۲۷۰هــزار تــن انــواع آبــزی،
 ۳۰درصــد بنــادر صیــادی و  ۳۶درصــد صیــد
انــواع آبزیــان کشــور را بهخــود اختصــاص داده
اســت که این آمارها نشــان از جایــگاه و اهمیت
فعالیتهای شیالتی این استان در کشور دارد.
تنوع گونهای ،روشهای صید (گوشــگیر،
پرســاین و قــاب) ،روشهــای پــرورش در
قفــس انــواع آبزیــان از ســطح زیــان ،ریــز،
درشــت ،میــان زی ،کفــزی ،میگــو و فانوس
ماهیــان ،اســتان هرمــزگان را مجموعــهای
کامــل و کمنظیــر از فعالیتهــای صیــد و
صیادی معرفی کرده است.
اما بخش بزرگــی از این ظرفیــت ،ناعادالنه
و غیرقانونی به دســت صیادان غیرمجاز اتفاق
افتاده و در نتیجه ،مزایای شیالتی نصیب کشور
و بهــره بــرداران قانونــی دریــا نمیشــود و بایــد
گفت کــه در حال حاضر عرضــه برخی ماهیان
ارزشمند و پر مشتری یا بسیارگران در بازار ماهی
فروشان عرضه نمیشود.
ب ه گزارش ایرنا ،صیادان غیرمجاز همزمان
ســه تخلــف عمــده را در دریــا انجــام میدهند

یــک اینکــه مجوز بــرای صید و صیــادی ندارند
و دوم اینکــه درتمام فصول ســال هر نوع آبزی
اعــم ماهــی و میگــو را صیــد میکننــد و ســوم
اینکه ضمن دنبال کــردن صید ماهیان تجاری
وخــاص بویژه حلوا ســفید وهامــور ،تمام صید
خــود را بهصــورت قاچاق بــه کشــورهای حوزه
خلیجفارس انتقال میدهند.
بارها صیادان هرمزگان این گالیه را داشته که
این شناورها عالوه براینکه صیدغیرمجاز انجام
میدهنــد همواره بخشــی از تور خــود را در دریا
رها باقی می گذارند که با رها شدن این تورهای
بیصاحب و ســرگردان باعث ایجاد مشــکالت
فراوان از جملــه گیر کردن این تورها در پرههای
موتور شناورهای دیگر میشوند.
ëëتخمین حــدود  ۱۰هزار شــناور قایق صیادی
غیرمجاز در هرمزگان
مدیــرکل شــیالت هرمــزگان در نشســتی بــا
مدیران شهرستان جاسک از شناسایی و تخمین
حدود  ۱۰هزار شــناور قایق صیادی غیرمجاز در
ســطح اســتان خبرداد و گفت :این تعداد شناور
غیرمجــاز در برابــر  ۴هــزار و  ۵۰۰شــناور مجــاز،
نشانگر وضیعت بحرانی ذخایر آبزیان است.
بهگفتــه عبدالرســول دریایی ،از ایــن تعداد
شــناور غیرمجاز ،بیشاز یکهــزار و ۵۰۰فروند
آن در شهرستان جاسک قرار دارد.
مدیــرکل شــیالت هرمــزگان همچنیــن بــا
اشــاره به تخمین افــزون بر ۱۰۰هــزار تن صید

ســاالنه توســط شــناورهای غیرمجــاز در ایــن
اســتان هرمزگان ،اظهارداشــت :ایــن میزان از
صیــد غیرمجاز درحالی اســت که شــناورهای
غیرمجاز قابل نظارت نیستند و کنترل آنها نیز
سخت است.
مدیرکل شــیالت هرمزگان ادامــه داد :این
میــزان صید و قایــق غیرمجاز نشــان از هجوم
صیــد غیرمجاز بــر آبزیــان دارد و بدون شــک
در صــورت تــداوم رونــد صیــد غیرمجــاز ،این
شناورها آسیبهای جبرانناپذیری برای دریا
خواهند داشت.
ب ه گفته دریایی ،بیکاری ،خشکسالی ،کمبود
فرصتهای شغلی در سواحل ،سوددهی صید
غیرمجــاز ،ارزان بــودن ادوات صیــد غیرمجــاز
در فروشــگاهها ،فراوانــی کارگاههــای غیرمجــاز
ســاخت شناور از مهمترین دالیل افزایش صید
غیرمجاز است که بدون شک دریا جوابگوی این
حجم صید غیرمجاز نیست.
وی معتقــد اســت :بــا وجــود ۲هــزار و ۲۳۷
کیلومتــر نــوار ســاحلی در اســتان هرمــزگان
امکانات ،تجهیزات و نیروی انســانی موجود نیز
جوابگوی این امر نیست از طرفی یگان حفاظت
آبزیــان شــیالت بــا هشــت پایــگاه و حــدود ۸۰
درصد کمبود نیرو در این یگان قادر به حفاظت
از منابع آبزیان شیالت هرمزگان نخواهد بود.
قایقهای بدون مجوز ساماندهی شوند
اســتاندار هرمــزگان نیــز در نشســت کارگروه

تخصصی شیالت استان هرمزگان بر ساماندهی
قایقهــای صیــادی در ایــن اســتان تأکیــد کرد و
گفــت ۱۰ :هزار فروند قایــق صیادی بدون مجوز
سالهاســت کــه در حــال صیــد و فعالیــت در
آبهــای اســتان هســتند و باید تعییــن تکلیف
شوند.
فریــدون همتــی افــزود :شــیالت و دیگــر
نهادهای مســئول باید وارد عمل شده و تمامی
این قایقها ســاماندهی شــده و با صــدور مجوز
برای آنها مشــخص شود که در چه فصلی صید
انجام دهند.

وی بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای صادراتی،
ارزآوری و اشــتغال حــوزه شــیالت خواســتار
اختصــاص ارز دولتــی بــه ایــن حــوزه شــد و
ابــراز داشــت :پیشــنهادی ارائــه دادهایــم کــه
ســرمایهگذاری در خلیــج فــارس و دریــای
عمان زیر پوشــش بیمــه قرار گرفتــه و دولت
مســئولیت خطــر ایــن ســرمایهگذاریها
را بپذیــرد کــه شــامل طرحهــای شــیالتی
خواهــد شــد و همچنیــن صنــدوق ضمانــت
و ســرمایهگذاری تعــاون نیــز میتوانــد کمک
خوبی در این راستا داشته باشد.

