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ســال ها قبل گروهی در اســتان 
مازندران پروژه احداث پاالیشگاه 
مازندران را کلید زدند. آنها تالش 
زیادی برای راه انــدازی این پروژه 
داشــتند که تمامی این تالش ها با شکست مواجه 
شد. بعدتر گروه تازه ای سر برآورد که پس از شکست 
پروژه احداث پاالیشگاه مازندران، به دنبال احداث 

پتروشیمی میانکاله  افتاد.
17اسفندماه سال99 عیسی کالنتری، رئیس وقت 
ســازمان حفاظت محیط زیســت که پرونده های 
محیط زیستی زیادی در دادگاه ازجمله در ماجرای 
پروژه بایوجمی تاالب انزلــی در دوران مدیریتش 
داشــت، مصوبه احــداث پتروشــیمی میانکاله را 
 از هیأت وزیران گرفــت و به مجریــان این پروژه 

ارائه کرد.

نام های دخیل در احداث پتروشیمی میانکاله
 پیشــنهاد احــداث پتروشــیمی میانکالــه را 
بیژن زنگنه، وزیر نفت سابق مطرح و آن  را در 5بند 
به هیأت وزیران ارائه کــرد. در تصویب نامه هیأت 
وزیران وقت نیز آمده است که این پیشنهاد براساس 
 اصل138 قانون اساسی به پیشنهاد وزارت نفت ارائه

شده است.
غالمرضا شریعتی، نماینده بهشهر در مجلس شورای 
اسالمی و عضو مجمع نمایندگان استان مازندران 
نیز از شــش ســال قبل پیگیری های جدی برای 

احداث پتروشیمی میانکاله را آغاز کرد. 
با وجود مشــکالت زیســت محیطی کــه احداث 
این پتروشــیمی ایجــاد می کند. دفتــر ارزیابی 
محیط زیستی ســازمان حفاظت محیط زیست که 
براساس قانون، وظیفه دارد از اجرای پروژه های فاقد 
ارزیابی محیط زیستی  جلوگیری کند،  واکنشی به 

مصوبه دولت نشان نداد.
پروژه احداث پتروشــیمی میانکاله اما در روزهای 
گذشته با دستور صریح رئیس جمهوری و اعتراض 
رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست متوقف 
شده و رئیس جمهوری حتی دستور ابطال مصوبه 

سال 99 هیأت وزیران را نیز صادر کرد. 
غالمرضا شــریعتی، نماینده بهشــهر در مجلس 
شورای اســالمی که پیگیر صدور مجوز و احداث 
پتروشیمی میانکاله بود، اما همین دیروز اعالم کرد: 
»جهت حل مشــکالت مردم در توسعه و پیشرفت 
حوزه انتخابیه و تحقق منویات مقام معظم رهبری 
برای ایجاد اشــتغال گام برداشته ام و خود را سرباز 
نظام و رهبــر عزیزتر از جان می دانم و نســبت به 

پیگیری شعار سال اقدام کرده و در آینده نیز مسیر 
فداکاری را ادامه خواهم داد.«

اظهــارات این نماینــده مجلــس در حالی مطرح 
می شــود که مقام معظم رهبری بارها در سخنان 
خود به ویژه در پیام نوروزی امســال تأکید ویژه و 

مستمر بر حفظ محیط زیست داشته اند.
ناگفته نماند که برخی دیگر از نمایندگان اســتان 
مازندران نیــز در جریــان پیگیری احــداث این 

پتروشیمی در میانکاله  و به آن اصرار داشتند.
اما اگر تالش هواداران محیط زیســت و دســتور 
رئیس جمهور بــرای ابطال مصوبــه دولت قبل و 
مهم تر از همه تأکیدات ویژه مقــام معظم رهبری 
در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور 
نبود، نابودی منطقه حفاظت شــده میانکاله و این 
پناهگاه حیات وحش بکر و دســت نخورده کشور  

دور از تصور نبود. 
کلنگ احداث پتروشــیمی میانکاله امــا در تاریخ 
20اســفندماه ســال1400 بر زمین خورد و از آن 
پس موج انتقادهــا و اعتراض ها به این تصمیم آغاز 

شد. علی سالجقه، معاون رئیس جمهوری و رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست بالفاصله اعالم کرد: 
»این پروژه فاقد ارزیابی محیط زیســتی اســت و 
سازمان حفاظت محیط زیســت به هیچ وجه اجازه 
احداث پــروژه غیرقانونی پتروشــیمی میانکاله را 

نخواهد داد.«

احداث غیرقانونی پتروشیمی در اراضی ملی
نکته بســیار حائز اهمیت کــه در ماجرای احداث 
پتروشیمی میانکاله مطرح اســت و همشهری به 
آن دســت یافت این اســت که کلنگ این پروژه و 
جانمایی آن دقیقا در عرصه اصلی اراضی ملی بخش 
18شهرستان بهشهر بر زمین زده شده است؛ یعنی 
جانمایی محل احداث پتروشــیمی در 90هکتار از 
اراضی ملی کشور صورت گرفته بود که خود تخلفی 

آشکار در دست اندازی به انفال محسوب می شود.
 آنطور که همشــهری مطلع شده اســت، مسعود 
منصور، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشور در تاریخ 20فروردین ماه1401 در نامه ای به 

رئیس سازمان امور اراضی کشور نسبت به واگذاری 
بدون مجوز اراضی ملی کشور به این پروژه اعتراض 
کرد و از محمدعلی شجاعی خواسته است »به دلیل 
تصرف بــدون مجوز اراضی ملی و فقــدان ارزیابی 
محیط زیســتی احداث پتروشــیمی میانکاله، از 
هرگونه فعالیــت فیزیکی در عرصــه اراضی ملی 

ممانعت شود.«
 هنوز نامی از سرمایه گذار اصلی شرکت پتروشیمی 
میانکاله که به گفته حسینقلی قوانلو، رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت مازندران و از موافقان پروژه، 
قرار بود 80هــزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری 
مستقیم و بدون شراکت داشــته باشد، برده نشده. 
اما نمایندگان 3شرکت در هیأت مدیره پتروشیمی 
میانکاله به مدت 2سال عضویت داشتند. براساس 
آنچه در روزنامه رسمی کشــور منتشر شده است، 
نمایندگان سیمان نایین که در سال1381 تاسیس 
شده و توزیع سیمان اصفهان و یزد را برعهده دارد، 
نایب رئیس پتروشــیمی میانکاله، تولیدی ساریه 
شــمال که به تولید و توزیع ســقف و کف کاذب 
مشغول است، به سمت رئیس هیأت مدیره و نماینده 
شرکت مرغ امین مازندران که با سرمایه یکصد هزار 
تومان در سال1385 ثبت شده است، به سمت عضو 
هیأت مدیره شــرکت پتروشیمی میانکاله منصوب 

شده بودند. 

تالش 6میلیارد تومانی برای تخریب انفال
مخالفــت صریــح رئیــس ســازمان حفاظــت 
محیط زیســت در روز کلنگ زنی پــروژه احداث 
پتروشــیمی میانکاله و پس از آن تالش هواداران 
محیط زیســت و کارشناســان برای توقف پروژه 
احداث پتروشــیمی در یکی از اســتراتژیک ترین 
نقاط محیط زیســتی ایــران و پس از آن دســتور 
رئیس جمهوری مبنی بر ابطال مصوبه دولت قبل در 
احداث پتروشیمی میانکاله در  2روز گذشته اگرچه 
پرونده یک رویداد تلخ محیط زیســتی در ایران را 
ختم به خیر کرده است، اما براساس اطالع روزنامه 
همشهری از میانکاله و براساس آنچه حر منصوری، 
مدیر دیده بان میانکاله نیز اعــالم کرده، پیمانکار 
پروژه در حال سرعت بخشــیدن به تخریب مرتع 
حســین آباد در حریم میانکاله بوده و در چندروز 
گذشته فعالیت خود را برای گرفتن 6میلیارد تومان 
از سرمایه گذار بابت پاکتراشی مرتع واقع در اراضی 
ملی میانکاله و فنس کشــی محدوده 90هکتاری 
هبه شده به سرمایه گذار با سلیقه شخصی و نه طبق 

قانون، افزایش داده است.

آغاز تحقیقات قضایی برای برخورد با متخلفان پرونده میانکاله
همشهری اطالع یافته است که دستگاه قضایی از دو روز قبل به پرونده احداث پتروشیمی میانکاله 
ورود کرده و براســاس آخرین خبر از پرونده میانکاله که عصر دیروز توسط محمد داسمه، وکیل 
پرونده های محیط زیستی در اختیار همشهری قرار گرفت، مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی 
کل کشور و دادیار دادسرای دیوان عالی کشور دستور توقف پروژه پتروشیمی میانکاله را در ساعت 
5 عصر دیروز به دادستان عمومی و انقالب استان مازندران و طی یک دستور قضایی ابالغ کردند. 
همچنین دستور بررســی فرایند واگذاری 90 هکتار از اراضی ملی به طرح پتروشیمی میانکاله، 
بررسی طرح و نحوه جانمایی پروژه، همچنین چگونگی اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط و اثرات 
محیط زیستی این پروژه در دستگاه قضایی صادر شــده تا در تحقیقات مستقلی که بزودی آغاز 

می شود، متخلفان معرفی و برخورد قانونی با آنها صورت گیرد.

مکث

گزارش

دیپلماسی ناموفق گرد و غبار
بادهای منتهی به امروز )چهارشنبه( در غرب ایران دوباره تلی از خاک 
را بر سر ساکنان اســتان های نیمه غربی کشور خواهد ریخت. این 
خاک ها فقط با تقویت دیپلماسی آب فروکش خواهند کرد. موضوعی 
که مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو و وزارت امور 
خارجه سال هاست در مرزهای شرقی و غربی کشور پیگیر آن هستند 

و هنوز به نتیجه ای نرسیده اند.
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست 
با تأکید بر اینکه مهار گرد و غبار در کشور نیازمند تقویت دیپلماسی 
است، به ایرنا می گوید: در این زمینه الزامات بین المللی وجود دارد که 
اگر نهادهای جهانی بر اجرای آن اجماع نداشته باشند شاید همواره 

شاهد بروز این توفان ها و ورود گرد و غبار به کشور باشیم.
پدیده گردوغبار چندان موضوع جدیدی نیست ولی این بار که به 
استان های شمالی کشور هم رسید توجهات بیشتری به خود جلب 
کرد. منشأ گرد و غبار چند روز اخیر کشور، کانون هایی در منطقه و 
اراضی بین شرق ســوریه، غرب عراق و همچنین اردن و عربستان 
اســت، از آنجایی که بین ایران و عراق اختالف دمایی وجود دارد و 
عراق گرم تر از ایران اســت، باد ایجاد می شــود که عمودی است و 
موجب خیزش گرد و غبار می شود و ذرات معلق کمتر از 2میکرون و 
10میکرون را از سطح زمین جدا و به سمت کشور ما منتقل می کند. 
داریوش گل علیزاده توضیح می دهد: این کانون های گرد و غباری 
سال هاست که وجود دارند و با توجه به خشکسالی و کم آبی ای که 
در چند سال اخیر اتفاق افتاده، هم تشدید شده اند و هم تعدادشان 
افزایش یافته است. درواقع اراضی کشاورزی رها شده در آن کشورها 
منبع گرد و غبار هستند که یکی از دالیلش هم احداث سد ایلیسو در 

ترکیه است که روی ورودی دجله و فرات زده شده است.
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست 
تأکید کرد: اگر اقدام جدی در قالب دیپلماسی انجام نشود و نهادهای 
بین المللی الزاماتی را که در این زمینه وجود دارد، رعایت نکنند و در 
مقابل اگر همیشه این بادها را داشته باشیم قطعا در این فصول همواره 
شاهد توفان های گرد و غبار خواهیم بود. قبال سند ملی منطقه ای 
گرد و غبار تهیه شــده که در قالب آن یک ســری برنامه ریزی ها و 
هماهنگی ها انجام شده بود که قرار بود با کمک فنی ایران اقداماتی 
در عراق انجام دهیم که متأســفانه این اقدامات انجام نشده و نیاز 
است جدی تر به این موضوع فکر شود تا بتوانیم آسیب ها و خسارات 

بهداشتی و اقتصادی ناشی از وقوع توفان ها را به حداقل برسانیم.
وی گفت: هم اکنون نمی شود با این پدیده مقابله کرد چون زمانی که 
توفان ایجاد می شود شرایط در کوتاه مدت خیلی در اختیار کشور ما 
نیست، اما می شود آسیب ها را به حداقل رساند. یکی اینکه سازمان 
هواشناسی بموقع هشدارها را صادر کند تا اگر تمهیداتی الزم است، 
انجام شود و مردم کمتر آسیب ببینند و مراعات بهداشتی را به حداقل 
برسانند؛ همچنین برنامه هایی که باید در کشورهای کانون گرد و غبار 
انجام شود از طریق احیا به  صورت کشت زراعی، بوته کاری و در نهایت 
تثبیت خاک توسط مالچ های بیولوژیک انجام شود. این تجربه در 2 
کشور کره و ژاپن اتفاق افتاده؛ به طوری که این دو کشور از بیابان های 
مغولستان و چین آسیب می دیدند که تحت عاملیت این دو کشور با 
کمک های فنی نهادهای بین المللی کانون ها و چشمه های گردوغبار 
را مهار کردند و مقدار انتشــار را به حداقل رساندند، البته ما عالوه 
بر اینکه مشکالت فرامرزی داریم کانون های داخلی هم داریم که 
مستعد گردوغبار هستند؛ به طوری که بخشی از استان های ما متأثر 

از گرد و غبار داخلی بودند که باید هرچه سریع تر مدیریت شوند. 

حجت جباری
معاون محیط زیست آذربایجان غربی 
عمــق دریاچــه ارومیــه ۶۶ســانتی متر 
کاهــش یافــت. براســاس تصاویــر 
ماهــواره ای لندســت، ســطح عرصــه 
آبی دریاچه ارومیه در ۲۱فروردین۱۴۰۱ 
برابــر ۲۴۸۹کیلومترمربــع اســت کــه 
نســبت به زمان مشابه ســال گذشته 
۱۰۱۵کیلومترمربع کاهش یافته است.

مسعود منصور
رئیس سازمان منابع طبیعی 

در سال جدید فعالیت های آبخیزداری 
و مقابلــه بــا بیابان زایــی بــا رعایــت 
اصول فنی شــدت بیشــتری می گیرد. 
آبخیــزداری در تقویــت ســفره های 
آب های زیرزمینی، فرونشســت زمین 
و جلوگیــری از خســارت ســیالب ها  

مؤثر است. 

نیــرو طــی ســال جاری در ســازمان 
محیط زیست استخدام می شوند. به 
گزارش ایســنا، ســیدمهدی حســینی 
رئیس مرکز توسعه منابع انسانی این 
ســازمان گفــت: تــالش خواهیــم کرد 
بــا رایزنی هــای صورت گرفتــه ایــن رقم 
افزایش یابد و شــاهد حضور نیروهای 
جوان و متخصص در سازمان حفاظت 

محیط زیست باشیم.
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سانتی متر فرونشســت در زمین های 
اصفهــان محتمــل اســت. به گــزارش 
ســانتی متر  هــر یک دهــم  فــارس، 
جابه جایی در الیه هــای زیرین از عمق 
۲۰۰متــری تــا ســطح زمیــن می توانــد 
جابه جایی یا نشست ۵۰سانتی متری 
ایجــاد کند. تنهــا راه حــل جلوگیــری از 
گسترش فرونشست، مهار برداشت 

آب از سفره های زیرزمینی است.
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آالینده های کربنی از 
گردوغبار خطرناک تر هستند

درپی هجوم گرد و خاک از مرزهای غربی کشور 
در 19 و 20فروردین، غلظت آالینده ذرات معلق 
به ویژه آالینــده ذرات معلق کمتر از 10میکرون 
افزایش بی سابقه  یافت. کارشناس شرکت کنترل 
کیفیت هوای تهران با مقایســه این دو آالینده 
می گویــد: ذرات آالینده ریزتــر خطرناک ترند. 
به گزارش همشهری، ســولماز احدی با اشاره به 
تفاوت تأثیر منفی آالینده های کربنی و گردوغبار 
گفت: ذرات معلــق کوچک تــر از 10میکرون 
درشت ترند و نســبت به ذرات معلق کوچک تر 
از 2.5میکــرون کمتــر وارد بخش های تحتانی 
سیستم تنفسی می شــوند و به طور جزئی خطر 
کمتری دارند. ولی در غلظت های باال و در قیاس 
با حد مجاز می توانند مشــکالت زیادی به لحاظ 
بهداشتی و زیست محیطی در پی داشته باشد. وی 
افزود: این ذرات نسبت به ذرات معلق کوچک تر از 
2.5میکرون که منشأ احتراقی دارند، بیشتر منشأ 
طبیعی و خاکی دارند. ذرات معلق به ویژه ذرات 
ریز می توانند طول عمر باالیی داشته باشند و برای 
مدت زمان زیاد و طی مسافت های طوالنی در هوا 

باقی بمانند و اثر خود را نشان دهند.

گزارشنقل قول خبر

عدد خبر

 خبر

پشت پرده احداث پتروشیمی میانکاله
میانکاله چگونه از یک رسوایی محیط زیستی نجات یافت

کمیسیون مشترک با کشورهای منشأ ریزگرد

با گسترش پدیده گردوغبار در بیشتر مناطق کشور، 
نایب رئیس دوم کمیســیون اجتماعی مجلس از ارائه 
پیشنهاد کمیسیون مشــترکی با حضور کشورهای 
کانونی ریزگردها برای حل این مشکل خبر می دهد و 
می گوید: ما از بابت اینکه پدیده ریزگردها به استان های 
مرکزی و حتی استان های شمالی مانند تهران و گیالن 
گسترش پیدا کرده خوشحال نیستیم، ولی این هشدار 
را داده بودیم که اگر نتوانیم از راه های دیپلماســی و 
روابط بین المللی با کشــورهایی که منشأ کانون های 
ریزگردهــا در آنها قرار دارد مثل عربســتان و عراق 
مشکل را حل کنیم، قطعا این پدیده در ماه های آینده 
هم تشدید می شود و هم اینکه تکرار آن بیشتر خواهد 
شد. به گزارش ایسنا، سیدکریم حسینی می گوید: بر 
این اساس حدود یک ماه گذشته تذکری دادم که آقای 
رئیس جمهور و مســئوالن مربوطه امروز این موضوع 
را به وزارت خارجه و وزارت کشــور منعکس کردند. 
پیشنهاد ما این بود که یک کمیسیون مشترک با حضور 
نمایندگان این کشورها ایجاد شود و حتی می توان گفت 
که با حضور سازمان بهداشــت جهانی به این دلیل که 
این موضوع بهداشت و سالمت بخش اعظمی از مردم 

کشورهای درگیر را هدف قرار داده است.


