معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست
در گفتوگو با «پیام ما»:

دادگاه قانون اساسی آلمان:

رد لکههای نفتی را میگیریم

خلیج فارس در دل خود ثروتهای عظیمی دارد؛ گونههای مختلف آبزیان و
جانوران و البته نفت و گاز .دیروز روز ملی این پهنه آبی بزرگ بود؛ روز یکی
از خاصترین و حساسترین اکوسیستمهای جهان که هزاران سال است
هویت ایرانی دارد.

اقلیم

| ســال شــانزدهم | شــماره پیاپــی  | 1999شــنبه  11اردیبهشــت | 1400

قیمــت  2000تومــان |
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دادگاه قانون اساسی آلمان با ناکافی دانستن قوانین این
کشور برای مهار تغییر اقلیم ،اعالم کرد که این قوانین با

با قربانی شدن یک جوان بر اثر حمله سگهای ولگرد در شاهینشهر ،بار دیگر عملکرد شهرداریها را در این زمینه زیر سوال رفت

فشار بیش از حد بر جوانان برای کاهش تصاعدی دی

چرخه ناکارآمد کنترل سگهای ولگرد

اکسید کربن ،آزادی های بنیادی آنها را نقض میکند .به
گزارش خبرگزاری یورونیوز ،بر اساس رای دادگاه ،دولت
آلمان باید قانون اقلیم خود را تا پایان سال آینده به روز
کند ،زیرا به گفته دادگاه قانون اساسی آلمان ،این قوانین
به جزئیات کافی در مورد نحوه کاهش دی اکسید کربن
بعد از اهداف جاری برای سال  ۲۰۳۰اشاره نکرده است.

پیامخرب

امین حکمت :فعال مستقل محیط زیست :دستورالعمل کنترل جمعیت سگها در سال  ۸۷برای امروز کارایی الزم را ندارد
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سفره خالی آبهای زیرزمینی

تمدن عیالمیان ،اختصاص دارد که  ۴هزار سال پیش
در حاشیه این دریا و در بخشی از بوشهر و هرمزگان
امروز ،سلطنت داشتهاند .دریایی که در جنوب ایران
جای دارد ،از نظر تاریخی ،به دوران پیش از حضور

| دبیر اندیشکده تدبیر آب ایران |

آریاییها در ایران تعلق دارد؛ آنها از  ۴تا  ۶هزار سال
پیش از میالد مسیح در جنوب ایران ،جای داشتند و

بیشتر ذخایر زیرزمینی ما در وضعیت

تمدنهای باستانی و کهن آن روزگار چون تمدنهای

بدی قرار دارند .گرچه گفته میشود که
از حدود  ۶۲۰دشت ،برداشت آب

جستوجوی خلیج فارس
در کتیبهها و کتابهای تاریخی

تمدنی که در حاشیه خلیج فارس شکل گرفته ،به

با یادداشتهایی از کامران داوری و مسعود مرسلی

| انوش نوری اسفندیاری |
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«نارمرتو»
همان دریای پارس است

پیام ما گزارشی از مقاله تازه مجله نیچر درباره کاهش منابع آب در ایران منتشر میکند

زنگ مرگ منابع زیرزمینی


اقلیمی
دولت قانون
را برای حمایت از نسل
جوان تغییر دهد

میاندورود و مصر در ارتباط بودند.

در

پیاممریاث

 ۳۹۰یا  ۴۰۰دشت ممنوع اعالم شده و
بخش مهمی هم ممنوع بحرانی هستند،

4

خشکسالیحیاتوحش
خراسان شمالی
را به مزارع کشاند

اما این تعداد نشان دهنده ذخایر نیست
زیرا دشتهای باقیمانده دشتهای
کوچکی هستند و در نقاط دوردستی
قرار گرفتند و سفرههای آنچنان عمدهای
هم ندارند .بنابراین وقتی ما از شرایط
بحرانی با ممنوعه آب زیرزمینی صحبت
میکنیم یعنی راجع بیش از نود درصد از
ذخایر آب زیرزمینی که بخشهای مهمی

خشکسالی و کمبود غذا یک خرس قهوهای را از

از آن در دشتهای وسیع قرار گرفتند،

منطقه حفاظتی قرخود استان خراسان شمالی به

حرف میزنیم این نشان میدهد که

مزارع کشاورزی روستای «زرد» شهرستان مانه و

است .توجه کنید که وقتی فرونشست

ایرنا

وابستگی ما به منابع آب زیرزمینی زیاد

2و5

سملقان کشاند.

اتفاق میافتد یعنی سطح زمین نشست

اقلیم

میکند و پایین میرود و این پدیده در
بعضی جاها باعث شکاف زمین میشود

سخنگوی گمرک:

یعنی خلل و فرجی که در ذرات ریز خاک

ورود مسافر از مرزهای شرقی متوقف شد

بوده و آن مناطق امکان ذخیرهسازی
آب را فراهم میکرده ،از بین میرود و
در واقع مرگ زمین اعالم میشود .این
موضوع بازگشتی ندارد و اگر راهی باشد،
بسیار زمانبر خواهد بود .این موضوع در
واقع یک پدیده بسیار ناهنجاری است که
همه جا اتفاق میافتد .اکنون برای ۲۰۰
دشت در تهران طبق بررسیهای سازمان
زمین شناسی ،وضعیت حاد اعالم شده
است.

بنابراین ما با شرایط ناهنجاری

روبهرو هستیم که باعث خسارتهای
جبرانناپذیری شده و همینطور درحال
تکرار است .ما اکنون در مشهد ،در تهران
و کرج هم شاهد این اتفاق هستیم .این
سفرهها نعمت خدادادیند ،ذخایر ثابتی

آغاز به کار مراکز تعویض پالک در شهرهای نارنجی

سخنگوی گمرک گفت :ورود مسافران پاکستانی و

دوغارون در استان خراسان رضوی به کشور ممنوع

رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور ناجا از

سرهنگ محمدی اظهار داشت :مردم این

افغانستانی و سایر اتباع ،از مرزهای شرقی به کشور

شده و مسافران صرفا می توانند به کشور خود

آغاز به کار مراکز شمارهگذاری و تعویض پالک

چهار استان هم اکنون میتوانند نسبت به اخذ

کامال متوقف شد.

بازگردند.

در شهرهای نارنجی در استانهای سیستان و

نوبت دهی اینترنتی جهت مراجعه به مراکز

سید روح اله لطیفی توضیح داد :از روز چهارشنبه

به گزارش ایرنا ،به تازگی سخنگوی گمرک اعالم

بلوچستان ،ایالم ،بوشهر و اردبیل از امروز خبر

شمارهگذاری و تعویض پالک اقدام کنند.

هشتم اردیبهشت ماه ،ورود مسافران پاکستانی و

کرد :با وجود اعالم محدودیتها برای ورود و خروج

داد.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا

از روز پنجشنبه نهم اردیبهشت ماه ،ورود مسافران

مسافر به سمت پاکستان و هند و ابالغ نشدن آن

به گزارش ایرنا ،سرهنگ

«علی محمدی»

در خصوص تاریخ وکالتنامههای منقضی شده

افغانستانی و سایر اتباع غیرایرانی از مرزهای

به نهادهای مستقر در مرز ،هفتم اردیبهشت ماه

افزود :با توجه به ابالغیه ستاد ملی مقابله با

نیز بیان داشت :مدت تعطیلی فعالیت مراکز

شرقی به کشور متوقف شد.

 ۱۹۲مسافر از مرز میرجاوه و ریمدان تردد داشتند.

کرونا و نظر به این که وضعیت رنگبندی

به تاریخ وکالتنامه های منقضی شده افزوده

او اظهار داشت :از روز چهارشنبه ورود اتباع

فرمانده مرزبانی ناجا هم با اشاره به تشکیل

استانهای سیستان و بلوچستان ،ایالم ،بوشهر

خواهد شد و جای هیچگونه نگرانی در این

پاکستانی از مرزهای میرجاوه و ریمدان در استان

قرارگاه مقداد برای مقابله با شیوع ویروس کرونا

و اردبیل از قرمز به نارنجی تغییر یافته است ،از

خصوص نیست.

سیستان و بلوچستان و از روز گذشته ورود مسافر

در مرزهای کشور گفت :در چند روز گذشته از ورود

روز شنبه دهم اردیبهشت ماه سال جاری مراکز

او در پایان از مراجعین درخواست کرد،

افغانستانی از مرزهای میلک در استان سیستان و

 ۲هزار و یکصد نفر از اتباع هندی ،پاکستانی و

شمارهگذاری و تعویض پالک این چهار استان،

نسبت به رعایت دستورالعملهای بهداشتی و

بلوچستان ،ماهیرود در استان خراسان جنوبی و

افغانستانی به کشور در مرزها جلوگیری شد.

به هموطنان خدماترسانی خواهند کرد.

فاصلهگذاری اجتماعی در مراکز شمارهگذاری و

هستند که تجدیدپذیر هم نیستند ،ما
از آنها برداشت میکنیم و این باعث

مدیر مجتمع مس شهربابک خبر داد

میشود سطح آب پایین برود .سالهای
طوالنی است که این زنگ خطر به صدا
درآمده .این موسیقی ناهنجار از دهه ۴۰
هم درباره آن نشده است .مهمترین
اقدامی که باید در اولویت اول قرار بگیرد
این است که میزان برداشت را به حدی
برسانیم که ذخیره میشود و از ذخایر
ثابت استفاده نمیشود .یعنی تا جایی
در درجه اول به همان اندازه که آبخوانی
در سال تغذیه میشود ،تغذیه برداریم.
در برنامه ششم هم یازده میلیارد متر
مکعب هم برای آن برنامهریزی شده بود،
اما ما آثار واقعی برای پیشرفت در این
زمینه نمیبینیم ،یعنی در برنامه ششم
مقرر شده ما یازده میلیارد متر مکعب
برداشت را کم کنیم ،االن در انتهای برنامه
ششم خوب است که از مسئولین عملکرد
خواسته شود و پرسیده شود که به چه
ترتیبی این مساله تحقق پیدا کرده و اگر
تحقق پیدا نکرد دلیل آن چه بوده است.
یعنی این مساله اینقدر حاد بوده ،در
برنامه ششم برای آن برنامه ریزی و
هدفگذاری شد ،گفته شد ما نمیتوانیم
یکمرتبه سی میلیارد متر مکعب برداشت
اضافی را قطع کنیم بلکه باید آن را
بشکانیم در چند سال و برای  ۵سال اول
یازده میلیارد متر مکعب برداشت کاهش
پیدا کند .این مساله نشان میدهد که
برای این مساله هدفگذاری شده اما چون
جامعه محلی با این مساله همراه نیست و
قضایا و برنامههای منسجی با کمک مردم
اجرا نشده به این وضعیت کنونی رسیدیم.

صفحه 8

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت دوم

که بتوانیم به ذخایر ثابت اضافه کنیم و

بحران کمآبی را جدی بگیریم

در حال نواختن است و هیچ فکر اساسی

ثبت چندین رکورد
در همه تولیدات شهربابک

پروژه بازسازی و مرمت حمام قدیمی شهر محی آباد
شهرداری محی آباد در نظر دارد مناقصه عمومی بازسازی و مرمت

حمام قدیمی شهر محی آباد به شماره 200093462000001را از طريق

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همزمان به صورت فیزیکی برگزار

نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها همزمان بصورت فیزیکی

و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در

صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1400/2/2می باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  8روز یکشنبه 1400/2/12
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  14روز چهارشنبه 1400/2/22
زمان بازگشتی پاکت ها :ساعت  10روز شنبه 1400/2/25
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص
اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف  :آدرس محی آباد  -بلوار فردوس و تلفن :
 034- 33782411و 09133432670
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس  021 – 41934 :دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768

شهرداری محی آباد

تعویض پالک بیش از پیش توجه نمایند.
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پیامخرب

ایران دیده بوده که  4درصد از کل جمعیت
ایران را شامل میشود.
در مقیاس کشور ،از سال  2002تا  ،2015ذخایر
آب زیرزمینی ایران با سرعت  5.25کیلومتر

به سمت ایجاد روابط منطقهای

مکعب در سال ،دچار کاهش تدریجی شده
و در طی  14سال ،به طور کلی شاهد کاهش

سازنده درحرکت هستیم
کشور عربی گفت :همگی در خصوص آیندهای
روشن و امیدوارکننده برای منطقه ،به سمت

ایران با افزایش فزاینده روبهرو است؛ از

محمدجواد ظریف در توییتی نوشت :همزمان

 1.9درصد در ابرقو تا  350درصد در هامون
هیرمند .با بررسی دادههای به دست آمده در

همسایه سپری کرده و گفتوگوهای مثمر ثمری

این پژوهش ،مشخص میشود که کاهش

را با عزیزان و برادرانمان به انجام رساندم .همگی

آبهای زیرزمینی در حوضههای پرجمعیت

در خصوص آیندهای روشن و امیدوار کننده برای

در غرب ،جنوب غرب و شمال شرق ایران،

منطقه ،به سمت ایجاد روابط دو جانبه مستحکم

شدیدتر بوده است .مناطقی که دارای

و روابط منطقهای سازنده در حرکت هستیم.

آبیاری دو محصول
ِ
بزرگترین زمینهای

وزیر امور خارجه ایران در سفرش به کویت

اتژیک گندم و جو هستند .به عنوان
ِ
استر

شامگاه پنجشنبه با شیخ احمد ناصر الصباح،

مثال ،حوضه کرخه که  11درصد از مجموع

وزیر امور خارجه دولت کویت دیدار و گفتوگو
| میزان |

تولید گندم کشور در آنجا تولید میشود ،در
 14سال مطالعه 1.08 ،کیلومتر مکعب کاهش
آب داشته است (حوضه شماره  15در شکل).

خواست کشورمان برای توسعه روابط در ابعاد

در حوضه کارون هم آبهای زیرزمینی ،منبع

مختلف را به آگاهی همتای کویتی خود رساند.
ظریف با تبیین دیدگاه جمهوری اسالمی ایران در
زمینه ترتیبات منطقهای توسطکشورهای منطقه،
بر ضرورت اتکای کشورها به ظرفیتهای خود

پیام ما گزارشی از مقاله تازه مجله نیچر درباره کاهش منابع آب در ایران منتشر میکند

سفر ه خالی آبهای زیرزمینی

برای دستیابی به همکاریهای سازنده و ثبات
بخش تاکید کرد .شیخ احمد ناصر الصباح وزیر
امور خارجه کویت نیز در این دیدار روابط دو کشور
را تاریخی خواند و آمادگی کویت برای گسترش

کاهش آبهای زیرزمینی در  14سال به اندازه یک و نیم دریاچه ارومیه بوده است

همکاریها و همچنین تبادل هیئتها را مورد
تاکید قرار داد.

وزارت خارجه عربستان:

خواهان داشتن رابطهای خوب

| مجتبی پارسا |
| روزنامه نگار |

بازنشر سخنان ولیعهد سعودی درباره ایران به
زبان انگلیسی پرداخت .ب ه گزارش ایسنا ،وزارت
خارجه عربستان سعودی روز جمعه در توییتی به
پرداخت و نوشت :ایران کشور همسایه است و ما

در مقیاس کشور ،از سال 2002

خواهان داشتن رابطهای خوب و ممتاز با ایران

تا  ،2015ذخایر آب زیرزمینی

هستیم .محمد بن سلمان ،ولیعهد سعودی
همسایه است و ما خواهان رابطهای خوب و
ممتاز با ایران هستیم .ما نمیخواهیم که شرایط
با ایران دشوار باشد؛ برعکس ما میخواهیم این
رابطه کامیاب شود و رشد کند چرا که ما منافعی
برای سعودیها در ایران داریم و آنها نیز
منافعی برای ایران در عربستان دارند.
او در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شده
بود :مشکل ما برخی رفتارهای منفی است
که آنها دارند حال چه برنامه هستهای یا
موشکهای بالیستیکشان باشد و یا حمایت
نامشروعشان از شبهنظامیان در برخی کشورها.
ما در حال همکاری با شرکایمان در منطقه و
جهان هستیم تا راه حلی برای این مشکالت پیدا

ایران شاهد کاهش 1752
درصدی بوده است .گرچه با
وجود افزایش حفر چاهها،
این وضعیت خیلی هم دور از
انتظار نبوده است .در این مدت،
تعداد چاههای ثبت شده در
ایران از  460هزار به  794هزار
چاه رسیده است و این عدد در
سراسر حوضههای آبی ایران با
افزایش فزاینده روبرو است؛ از
 1.9درصد در ابرقو تا  350درصد
در هامون هیرمند.

کنیم .ما امیدواریم که بر مشکالت غلبه کنیم و
رابطهای خوب و مثبت با ایران بسازیم که به نفع
تمامی طرفین باشد.
به گزارش ایسنا ،سعید خطیب زاده ،سخنگوی
وزارت امور خارجه نیز پنجشنبه شب در پاسخ
به سوالی در خصوص اظهارات اخیر ولیعهد
عربستان در خصوص مناسبات ایران و عربستان
و منطقه ،اظهار داشت :با دیدگاههای سازنده و
روش گفتوگو محور ،این دو کشور مهم منطقه
و جهان اسالم می توانند با پشت سر گذاشتن
اختالفات ،وارد فصل تازه ای از تعامل و همکاری
برای نیل به صلح و ثبات و توسعه منطقهای
شوند.

یک مقام آگاه در دفتر
سخنگوی دولت:

شایعات کذب منتشر شده در فضای مجازی
به دلیل سرقت فایل صوتی مصاحبه وزیر امور
خارجه ادامه عملیات روانی گسترده رسانههای
معاند پیرامون سرقت گفتوگوهای پروژه تاریخ
شفاهی دولت است .به گزارش ایسنا به نقل از
پایگاه اطالعرسانی دولت ،یک مقام آگاه در دفتر
سخنگوی دولت شایعات منتشر شده در فضای
مجازی در خصوص بازرسی از دفاتر مقامهای
دولتی را به دلیل سرقت فایل صوتی مصاحبه
وزیر امور خارجه کامال کذب و بی اساس دانست
و تاکید کرد :این شایعات کذب در ادامه عملیات
روانی گسترده رسانههای معاند پیرامون سرقت
گفتوگوهای پروژه تاریخ شفاهی دولت است و
هدفی جز تشویش مردم و اختالف افکنی میان
مسئوالن نظام ندارد .او تصریح کرد :با دستور
ریاست محترم جمهور مسئولیت پیگیری این
پرونده با وزارت اطالعات است و بدیهی است
هرگونه اطالعرسانی در این زمینه با شفافیت
تمام صورت خواهد گرفت.

آبهای زیرزمینی در ایران» میتواند به اثرات بالقوه برگشتناپذیر روی زمین و محیط زیست منجر شود و امنیت آب ،غذا

میآید .در این حوضه هم  0.91کیلومترمکعب
کاهش آب داشتهایم (حوضه شماره  16در
شکل) .با توجه به سطح کاهش آبهای
زیرزمینی و کمبود فزاینده منابع سطحی آب
در این دو حوضه ،نگرانیهای عمدهای برای

در مقالهای که اخیرا منتشر شده ،با استفاده

موضوع بسیار حیاتیتری است؛ چرا که در

زیرزمینی برآورد شده در مقیاس حوضه،

از دادههای متوسط سطح آب زیرزمینی

این مناطق ،با افزایش دما ،منابع آبهای

آبهای زیرزمینی ایران در سالهای 2002

در  478زیرحوضه و  30حوضه در ایران،

سطحی بیشتر از بین میروند و رقابت بر سر

تا ( 2015حدودا از سال  1381تا سال

میزان کاهش آبهای زیرزمینی در سطح

باقیمانده آبهای سطحی افزایش مییابد.

 )1394حدود  74کیلومترمکعب کاهش

کشور ایران و نقش عناصر طبیعی و انسانی

ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای این

یافته است .برای اینکه بزرگی این عدد را

تاثیرگذار بر آن در دوره  2002تا 1381( 2015

منطقه خشک ،میتواند در آیندهای نه

متوجه شوید ،این گزارش میافزاید ،این

تا  )1394بررسی شد .محاسبه صورت

چندان دور با مشکالت خطرناکی روبرو

حجم آب  1.6برابر بیشتر است از حجم

گرفته نشان میدهد که کل کاهش آبهای

شود؛ خصوصا آنکه در این کشور ،خشکی

آب دریاچه ارومیه در زمانی که بیشترین

زیرزمینی در ایران در طی این دوره حدود

طبیعی با توسعه سریع اقتصادی-

آب را داشت ( 46کیلومترمکعب در سال

 74کیلومترمکعب بوده است.در سالهای

اجتماعی ،تقاضای روزافزون آب به ویژه

 .)1375دریاچه ارومیه ،بزرگترین دریاچه

اخیر با افزایش روزافزون جمعیت جهانی

برای کشاورزی و مدیریت ناپایدار زمین و

آب شور در خاورمیانه و ششمین دریاچه

و افزایش قابل توجه سرانه مصرف آب،

آب ترکیب شده است .تاثیر کاهش ذخایر

آب شور بزرگ در جهان است.گرچه در طول

میزان برداشت از آبهای زیرزمینی به شدت

آبهای زیرزمینی در ایران ،در حال حاضر

دوره مطالعه ،ذخیره آبهای زیرزمینی در

افزایش یافته است .در حال حاضر یک سوم

با برداشت بیش از اندازه و در حدود 77

برخی از زیرحوضهها افزایش یافت ،تمام

جمعیت جهان در مناطقی زندگی میکنند که

درصدی ،خود را آشکار کرده است :افزایش

حوضههای اصلی در طی  14سال ،از 20

دچار تنش آبی است؛ به ویژه در مناطق نیمه

شوری خاک در کل کشور ،افزایش شدت

تا  2600درصد کاهش آبهای زیرزمینی

خشک و خشک آسیا ،خاورمیانه ،شمال

و بسامد فرونشست زمین در سطح ایران.

را تجربه کردند .بیشترین میزان کاهش

آفریقا و کشورهای مدیترانهای .در بسیاری

البته اینها تبعات فعلی این وضعیت است.

در حوضه دریاچه نمک (حوضه شماره

از این مناطقّ ،آبهای زیرزمینی تنها منبع

به نوشته این مقاله ،تبعات طوالنیمدت

 1در شکل) بوده است؛ حوضهای که 26

قابل اعتماد آب است؛ چون آبهای سطحی

دیگری هم وجود دارد که امنیت آبی و

درصد جمعیت ایران را شامل میشود و در

در بعضی از فصول یا به طور دائمی یافت

غذایی و اجتماعی-اقتصادی را به خطر

مدت  14سال ،کاهش حدودا  20کیلومتر

نمیشوند .از آنجایی که تقاضای آب در این

میاندازد .نویسندگان این مقاله به این

مکعبی آب را داشته است .حوضه طشک

مناطق بیشتر برای تولید غذا است – مثال

نتیجه رسیدهاند که گرچه خشکسالیهای

(بختگان) که حدود  3.5درصد از جمعیت

 85درصد از آب مصرفی در خاورمیانه فقط

هواشناسی/

عنوان

ایران را شامل میشود ،باالترین تغییر نسبی

صرف آبیاری میشود -دسترسی به آبهای

محرکی ،کاهش ذخایر آبهای زیرزمینی

را در ذخیره آبهای زیرزمینی نشان میدهد؛

زیرزمینی و امنیت غذایی به طور گستردهای

را تشدید کردهاند؛ اما کاهش این ذخایر

کاهش حدود  2600درصدی .کمترین کاهش

درهم تنیده شده و با امنیت ملی و منطقهای

در مقیاس حوضه ،عمدتا به دلیل برداشت

( 0.01کیلومتر مکعب) و کمترین تغییر نسبی

گره خورده است .در مناطق گرمتر و

گسترده آب توسط انسانها اتفاق افتاده

در ذخیره آبهای زیرزمینی هم در حوضه

پرجمعیتتر ،دسترسی به آبهای زیرزمینی

است .بر اساس میانگین سطح آبهای

هراز-قرهسو (کاهش  20درصدی) در شمال

هیدرولوژیکی

به

سخنگوی وزارت خارجه
آمریکا :حتی اگر به برجام
بازگردیم به اِعمال تحریم
علیه فعالیتها ایران که
در برجام پوشش داده
نشده است از جمله اشاعه
موشکی ،نقض حقوق بشر
و حمایت از تروریسم ادامه
میدهیم

مشترک ستاد انتخابات کشور با اهالی رسانه گفت :رسانهها
در انتخابات ریاست جمهوری ،فضای مبتنی بر گفتمان و
ارائه راهکار برای حل مشکالت را جایگزین دوقطبیسازی
و اتهامزنی کنند .محمد ُخدادی معاون امور مطبوعاتی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشست مشترک ستاد
انتخابات کشور با اهالی رسانه که به میزبانی کمیته
اطالعرسانی این ستاد در محل وزارت کشور برگزار شد،
با اشاره به اینکه نقش رسانهها در گرمتر شدن فضای
انتخابات یک نقش جدی و تعیین کننده است ،گفت:
رسانهها باید مخاطبشناس باشند و بدانند که امروز نیاز
مخاطبشان چیستُ .خدادی در همین رابطه گفت :نقش
رسانهها در انتخابات باید معطوف به این باشد که کاندیداها
حامل چه برنامهها و ایدههای جدید و خالقانهای برای
پیشبرد امورکشورهستند.بهگفته معاون مطبوعاتی ،شرایط
انتقادی صرف نبوده
ِ
سیاسی امروز کشور ایجابگر گفتمان
و حرفهای صرفا نقدگونه ،دیگر جوابگوی جامعه نیست،
بلکه باید در کنار نقدها ،راهحلها هم ارائه شوند .خدادی
با بیان اینکه کار موثر کردن هنر است ،گفت :رسانهها،
باید فضای گفتمانسازی معطوف به کنش و عمل را در
جامعه و سپهر سیاست شکل دهند .معاون مطبوعاتی وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه گفت :فضای اتهامزنی و
سازی کشور ،باید به فضای مبتنی بر گفتمان و ارائه
ِ
قطبی
راهبرد و راهکار تبدیل شود.

حفظ کشاورزی آبیاری و تامین آب خانگی

پوتین :امیدواریم مسائل

در سالهای پیشرو وجود خواهد داشت.

عامل اصلی کاهش آبهای

پیرامون برجام به چارچوب

زیرزمینی

تغییرات ذخایر آبهای زیرزمینی به عوامل

پیشین خود بازگردند

ساالنه ،تبخیر و تعرق ،شارژ مجدد آبهای

رئیسجمهور روسیه نسبت به بازگشت مسائل مرتبط

متعددی اعم از میانگین بلندمدت بارندگی
زیرزمینی ،برداشتهای انسانی از آبهای
زیرزمینی ،بازگشت جریان به سفرههای
زیرزمینی و ...بستگی دارد .در مقیاس
کشوری ،کاهش چشمگیر ذخایر آبهای
زیرزمینی با کاهش آبهای سطحی قابل
دسترسی (یا همان بارندگی منهای تبخیر و
تعرق) ،که در نهایت باعث کاهش نرخ شارژ
مجدد آبهای زیرزمینی میشود در ارتباط
بوده است .به عنوان مثال ،طی خشکسالی
شدید سال  ،)1387-1386( ،2007کاهش
 20درصدی آبهای سطحی قابل دسترسی
باعث کاهش  10درصدی شارژ مجدد
آبهی زیرزمینی شد .همین موضوع باعث
کاهش چشمیر  40درصدی ذخیره آبهای
زیرزمینی ،نسبت به سال قبل از آن شد.
این در حالی بود که برداشت آب ،فقط 1.3

با توافق هستهای به چارچوب اولیه خود ابراز امیدواری
کرد .به گزارش ایسنا ،به نقل از بخش روسی خبرگزاری
ریانووستی ،والدیمیرپوتین ،رئیسجمهورروسیه روزجمعه
نسبت به بازگشت مسائل مربوطه به توافق هستهای به
چارچوب پیشین خود ابراز امیدواری کرد .پوتین با اشاره
به اینکه ایران یکی از کشورهای مجاور دریای خرز است،
گفت :امروز ما درخصوص مسئله بسیار مهمی یعنی شرایط
در منطقه دریای خزر گفتوگو میکنیم .نگرانیهای امنیتی
اینمنطقه منافع روسیه را تهدید میکند .رئیسجمهور
روسیه همچنین بیان کرد :هماکنون مشکالت زیادی
لوفصل شدن
پیرامون برنامه هستهای ایران در حال ح 
هستند .من امیدوارم که تمامی مسائل مرتبط به برجام
به چارچوب پیشین خود بازگردد و ما  -از جمله در منطقه
دریای خزر  -بتوانیم روابط همهجانبهای را با تمامی طرفین
باشگاه دریای خزر بسازیم تا تمامی نقشههایی که در سر
داریم را اجرایی کنیم.

درصد افزایش یافته بود .این موضوع اهمیت
نقش شارژ طبیعی آبهای زیرزمینی را
در حفظ این ذخایر در سراسر کشور به
خوبی نشان میدهد.در مقیاس حوضهای
اما تاثیر برداشت آب بسیار زیاد است و
دادهها نشان میدهد ،تغییر ذخایر آبهای
زیرزمینی در  70درصدِ حوضههای ایران ،به
شدت بر برداشتهای انسانی وابسته بوده
است .بنابراین میتوان گفت که کاهش شارژ
مجدد آبهای زیرزمینی ،به همراه افزایش
برداشت انسانی از سفرههای زیرزمینی ،دو
عامل اصلی کاهش گسترده ذخایر آبهای
زیرزمینی در ایران است .آبهای زیرزمینی،
با تامین حدود  36درصد از آب آشامیدنی
و  42درصد از آب کشاورزی ،منبع مهمی از
آب شیرین در سراسر جهان به شمار میآید.

فوت  ۴۰۷بیمار جدید کرونایی
بنابر اعالم مرکز روابطعمومی و اطالعرسانی وزارت
بهداشت ۴۰۷ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست
دادند .به گزارش ایسنا ،از روز  9تا  ۱۰اردیبهشت۱۹ ،
هزار و  ۲۷۲بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور
شناسایی شد که  ۳۲۰۲نفر از آنها بستری شدند .شمار
بیماران کرونایی در کشور به دو میلیون و  ۴۹۹هزار
و  ۷۷نفر رسید .متاسفانه در طول این مدت۴۰۷ ،
بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع
جانباختگان این بیماری به  ۷۱هزار و  ۷۵۸نفر رسید.
مرکز روابطعمومی و اطالعرسانی وزارت بهداشت
همچنین اعالم کرد که تاکنون  ۸۵۸هزار و  ۲۹۶نفر دُ ز
اول واکسن کرونا و  ۲۰۹هزار و  ۸۲۷نفر نیز دُ ز دوم
را تزریق کردهاند.

محیط زیست

قدرتهای جهانی برای احیای برجام تا اواسط ماه مه
تالش میکنند

مقامهای دولتی کذب است
در خصوص بازرسی از دفاتر مقامهای دولتی

ارومیه در زمانی که بیشترین حجم آب را داشته است .نویسندگان این مقاله هشدار میدهند که ادامه «مدیریت ناپایدار

بلومبرگ:

شایعه بازرسی ازدفاتر

یک مقام آگاه در دفتر سخنگوی دولت گفت:

گوشزد میکند .نویسندگان مقاله (سمانه اشرف ،علی ناظمی ،امیر آقاکوچک) با بررسی دادههای موجود در  14سال ،به

کاهش چشمگیر ذخایر آبهای زیرزمینی اشاره میکند؛ کاهشی برابر با  74کیلومتر مکعب .عددی به بزرگی یکونیم دریاچه

و امنیت اقتصادی-اجتماعی کشور را تهدید کند.

وزارت خارجه عربستان سعودی در توییتی به

اخیرا در گفتوگویی اظهار کرده بود :ایران کشور

عمدهای برای آب خانگی و آبیاری به شمار

مقالهای که سه روز پیش در وبسایت نیچر ( )Natureمنتشر شد ،خطر امنیت آبی و تبعات آن را بیش از هر زمان دیگری

و ممتازبا ایران هستیم

بازنشرسخنان اخیربن سلمان ،ولیعهد عربستان

هم دور از انتظار نبوده است .طبق این مقاله،

است و این عدد در سراسر حوضههای آبی

با مذاکرات وین ۵ ،روز را در  ۴پایتخت عربی

را جایگزین دوقطبیسازی و

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،در نشست

ایران از  460هزار به  794هزار چاه رسیده

سازنده در حرکت هستیم .به گزارش ایسنا،

رسانهها گفتمان و ارائه راهکار

 1752درصدی بوده است .گرچه با وجود

در این مدت ،تعداد چاههای ثبت شده در

ایجاد روابط دو جانبه مستحکم و روابط منطقهای

ُخدادی:

اتهامزنی کنند

افزایش حفر چاهها ،این وضعیت خیلی

وزیر خارجه ایران با اشاره به سفرش به چند

جانبه در حوزههای سیاسی ،اقتصادی و تجاری
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ظریف با اشاره به سفرش
به  ۴کشور عربی:

کرد .ظریف در این دیدار با مرور بر روابط دو

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

خبرگزاری بلومبرگ مدعی شدکه قدرتهای

بینالمللی انرژی اتمی در گفتوگوی روز

جهانی در تالش هستند تا اواسط ماه آینده

پنجشنبه خود با شبکه بلومبرگ نسبت به

میالدی توافق هستهای  ۲۰۱۵با ایران را احیا

نابود کردن اطالعات دوربینها توسط ایران

کنند .به گزارش ایسنا ،به نقل از بلومبرگ،

درصورت عدم حصول توافق در تاریخ معین

قدرتهای جهانی در تالش هستند تا

ابراز نگرانی کرد .او ادامه داد :بیاید امیدوار

اواسط ماه مه و پیش از انقضای توافق

باشیم که این اتفاق روی نداده باشد.

نظارتی کلیدی ایران ،برجام را احیا کنند .دو

گروسی تصریح کرد درصورتی که طرفین تا

مقام اروپایی که نخواستند نامشان به دلیل

ضرباالجل به نتیجه نرسند ،به تهران سفر

حساسیت مذاکرات وین فاش شود ،تاریخ

خواهد کرد تا به تفاهمی دیگر با ایران دست

مذکور را تایید کردند .این مقامها همچنین

یابد.از سوی دیگر ،ند پرایس ،سخنگوی

تاکید کردهاند که راه طوالنی برای رسیدن

وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس

به تفاهم میان ایران و آمریکا وجود دارد.

خبری خود اعالم کرده که پیشرفتهایی در

به گزارش بلومبرگ ،مذاکرات با نزدیکتر

گفتوگوهای وین درخصوص احیای برجام

شدن به تاریخ  ۲۲مه  -که ضرباالجل

حاصل شده است .او همچنین گفته که

توافق شده میان ایران و آژانس بینالمللی

واشنگتن فقط تحریمهای مغایر با برجام را

انرژی اتمی برای نظارت بر عدم پنهانسازی

لغو میکند« :حتی اگر ما به برجام بازگردیم

فعالیتهای مرتبط با غنیسازی اورانیوم

به اِعمال تحریم علیه فعالیتها ایران که در

توسط ایران است -ضروریتر شدهاند .یکی

برجام پوشش داده نشده است از جمله

از مقامات تایید کرده است که هدف آنها

اشاعه موشکی ،نقض حقوق بشر و حمایت

به سرانجام رساندن توافق حداقل چندین

از تروریسم ادامه میدهیم ».پرایس با

روز پیش از  ۲۲مه است.در عین حال یک

اشاره به اینکه برنامه هستهای ایران پس

شخص نزدیک به مقامات وزارت خارجه

از خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریمها

آمریکا با «جاهطلبانه» خواندن تاریخ تعیین

گسترش پیدا کرده است ،اعالم کرد که

شده برای به سرانجام رسیدن گفتوگوها

همچنان «چالشهای بزرگی» وجود دارد

اعالم کرد که توافق تا اواسط ماه ژوئن

و «راه طوالنی برای پیمودن باقی مانده

حاصل میشود .رافائل گروسی ،آژانس

است».

دادگاه قانون اساسی آلمان:

دولت قانون اقلیمی را برای حمایت ازنسل جوان تغییردهد
دادگاه قانون اساسی آلمان با ناکافی

به اندازه  ۵۵درصد کاهش دهند .اینک

برخی تحلیلگران سیاسی بر این نظر

دانستن قوانین این کشور برای مهار

دادگاه با این استدالل که قوانین آلمان

هستند که رای روز پنجشنبه دادگاه که

تغییر اقلیم ،اعالم کرد که این قوانین با

برای مهار تغییر اقلیم در واکنش به

بر شکایت جوانان در خصوص تغییر

فشار بیش از حد بر جوانان برای کاهش

توافق اقلیمی  ۲۰۱۶پاریس بوده است،

اقلیم صحه گذاشته است میتواند بر

آزادیهای

اعالم کرد که بخش مهمی از اقدامات

موفقیتهای آنگال مرکل ،صدر اعظم

بنیادی آنها را نقض میکند .به گزارش

برای تحقق اهداف این توافق به بعد از

آلمان سایه بیاندازد .بنابراین این رای

خبرگزاری یورونیوز ،بر اساس رای دادگاه،

سال  ۲۰۳۰موکول شده است .به اعتقاد

میتواند با تاثیر بر انتخابات ماه سپتامبر

دولت آلمان باید قانون اقلیم خود را تا

دادگاه ،تعهدات واگذار شده به آینده برای

آلمان ،به سبزها برای مشارکت در دولت

پایان سال آینده به روز کند ،زیرا به گفته

کاهش تصاعد کربن که احتمال تشدید

کمک کند .با این حال دولت آلمان اعالم

دادگاه قانون اساسی آلمان ،این قوانین

محدودیتها از سال  ۲۰۳۰را نیز به همراه

کرده است که به زودی قانون الزم را تهیه

به جزئیات کافی در مورد نحوه کاهش

دارد ،میتواند بر همه آزادیها اثر بگذارد.

میکند .

تصاعدی

دیاکسیدکربن،

دیاکسیدکربن بعد از اهداف جاری برای
سال  ۲۰۳۰اشاره نکرده است.
دادگاه همچنین دولت آلمان را موظف
میکند تا چگونگی به صفر رساندن انتشار
کربن تا سال  ۲۰۵۰را مشخص کند.
دادگاه عالی آلمان در رای خود اعالم
کرده است که قوانین مورد اعتراض،
آزادی شاكیانی را که برخی از آنها هنوز
جوان هستند ،نقض میکند .رای دادگاه
قانون اساسی آلمان یک هفته پس از
اعالم اهداف اتحادیه اروپا برای مقابله با
تغییر اقلیم صادر شده است .کشورهای
عضو اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا مصوب
کردند که این اتحادیه ،تصاعد کربن را تا
سال  ۲۰۳۰نسبت به سال  ۱۹۹۰حداقل

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم
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معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتوگو با «پیام ما»:

خواهدداشت .این پایش از سال  2005تا کنون و
ظرف  15سال گذشته انجام نشده بود اما اکنون با

رد لکههای نفتی را میگیریم

رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا

تجهیزات نوین و ابزارهای مناسب پایش را شروع
میکنیم؛ قرارداد منعقد شده و کشتی به زودی

مطرح کرد

حرکت میکند .از سوی دیگر استانداردهای آب

مرگ زودرس ساالنه

محیطی در خزر و خلیج فارس را تدوین کردیم و

کیفیت شیمیایی مواد نفتی ،مانند اثرانگشت است و آزمایشگاه تشخیص میدهد که آلودگی نفتی ازکدام میدان یا سکوی
نفتی خارج شده .به این ترتیب برای افراد آلودهکننده دریا ،مسئولیت ایجاد میکند تا جلوی نشت آالینده را بگیرند

به زودی ابالغ میشود.

 ۴۰هزار ایرانی به دلیل

جدا از مسئله آب و آلودگیها ،آیا

مواجهه با آلودگی هوا

گونههای خاص خلیج فارس هم دیده

میشوند؟ به طور نمونه درباره الکپشت

رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه

دریایی که با برداشت بیرویه تخم
الکپشتهاوتخریبزیستگاههایتغذیهای
و تولیدمثل تهدید میشود.

برای این گونه برنامهای ملی در نظر گرفته

شده .اقدام ملی برای حفاظت از زیستگاههای
الکپشتهای دریایی را از حدود دو سال
پیش شروع کردیم .در راستای طرح حفاظتی
الکپشتهای دریایی ،با کمک سازمانهای مردم
نهاد ،دبیرخانه دائمی در چابهار دایر کردیم .سپس
قرارداد مطالعاتی امضا کردیم که تمام مکانها
یا اکوسیستمهایی که الکپشت در ساحل
تخمگذاری میکند مشخص شود تا ببینیم از
کدام پهنا باید به طور ویژه حفاظت کنیم.
پس از آن محدودههای تخمگذاری در ساحل
مشخص شد و همچنین در ساحل جزایر ،در
فصل تخمگذاری که اواخر اسفند شروع میشود
تا خردادماه  -البته یک گونه خاص در شهریور

علوم پزشکی تهران گفت« :ساالنه در ایران حدود
نزاده |
| احمدرضا الهیجا 
| معاون محیط زیست
دریایی سازمان حفاظت
محیط زیست |

بستر دریا محل میدانهای
نفتی و گازی و از طرفی محل
تردد شناورهای بسیار زیادی از
جمله نفتکشها است و خلیج
فارس در معرض آلودگی نفتی
قرار دارد .در طول سال به دلیل
نشت مواد نفتی آسیبهای
گاهی جبرانناپذیر به سیستم
دریا وارد میشود

| ایرنا |

هم تخمگذاری دارد -به کمک سازمان مردم

نزاده |
| پانیسا حس 
| روزنامهنگار |

نزاده ،معاون
زیستی و رنگارنگی خاک جزایر خود از هرمز گرفته تا ساحل نقرهای ،خیره میکند .به مناسبت این روز با احمدرضا الهیجا 

محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست درباره تهدیدات این زیستگاه بزرگ و برنامههای آن به گفتوگو نشستیم.

نهاد نقاط تخمگذاری را قرق و حفاظت ویژه

نزاده محیط زیست
آقای الهیجا 

خلیج فارس «شکننده» خوانده

میشود ،این حساسیت به چه دلیل است؟

این پهنه آبی به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد
از اکوسیستمهای بسیار حساس و مهم جهان
به شمار میرود .برخی از تنوع زیستگاهی خلیج
فارس شامل آبسنگهای مرجانی است که در دنیا
یکی از محدودههای آبی هست که تنوع زیادی
دارد .پهنههای گلی جزری و مدی ،جنگلهای
فزارهای دریایی و همچنین تاالبهای
حرا و عل 
ساحلی و خوریاتی که در خلیج فارس هست،
مجموعه این پهنه آبی را بسیار با ارزش کرده
است .اما به دلیل استقرار همین زیستگاههای
متعدد ،محیط زیست شکنندهای دارد و ورود
هرگونه آالینده و تغییرات ناشی از تغییر اقلیم
میتواند آسیب جدی به آن وارد کند؛ کما این
که به دلیل افزایش دمای خلیج فارس در دو -
سه ماه اخیر با پدیده سفیدشدگی آبسنگهای
مرجانی روبهرو شدیم که در پی آن درصد باالیی از
آبسنگها دچار سفیدشدگی شدند که در بسیاری
از موارد مرگ آبسنگ را به همراه دارد.

چه عواملی بیش ازهمه به دریای فارس
آسیب می رساند؟

به دلیل اینکه بستر دریا محل میدانهای نفتی
و گازی و از طرفی محل تردد شناورهای بسیار
زیادی از جمله نفتکشها است ،خلیج فارس
در معرض آلودگی نفتی قرار دارد و متاسفانه در
طول سال به دلیل نشت مواد نفتی آسیبهای
گاهی جبرانناپذیر به سیستم دریا وارد میشود.
از سایر عوامل آلودگی دریا میتوان به ورود پساب
شور آب شیرینکنها به ویژه در جنوب خلیج
فارس ،وجود پسابهای صنعتی و فاضالبهای
شهری اشاره کرد .یک عامل تهدیدکننده دیگر این

پهنه آبی ،کاهش آورد رودخانههای آب شیرین به
خلیج فارس است.

با توجه به توسعه بیرویه در سواحل

جنوبی ،مسئله استقرارآب شیرینکنها

چطورمدیریت میشود؟

به دلیل دریا محور بودن توسعه کشور در
سالهای اخیر و همچنین الزام انتقال صنایع
آببر از درون سرزمین به سواحل ،مکانهای
استقرار آب شیرینکن در سواحل جنوبی را
شناسایی و پهنهبندی کردیم .این مطالعات در
استان هرمزگان در اوایل سال  1399به اتمام
رسید .در استان بوشهر در ابتدای سال جاری
مطالعات به پایان رسید و بخش عمدهای از
مطالعات استان سیستان و بلوچستان نیز تمام
شده است .تقریبا جانمایی در عمده مسیر
جنوب را انجام دادیم؛ اکنون هر صنعت یا
سرمایهگذاری که تمایل داشته باشد میتواند
در مکانهای تعیین شده ،آب شیرینکن
مستقر کند.

همانطور که خودتان هم پیشتر اشاره
کردید ،نگرانی از تاثیر منفی پساب شور

آنها در دریا و بر اکوسیستم دریا جدی

است .با این برنامه آیا اکنون نگرانیای دراین
باره برای نصب آب شیرینکن در جنوب

کشوروجود ندارد؟

برای جلوگیری از آسیب به دریا ،عمق آب
مناسبی که پساب میتواند تصفیه شود و
کمترین اثر را بگذارد ،مشخص میکنیم .در
مکانهای مختلف با فواصل گوناگون باید نازلها
پساب را تخلیه کنند .همچنین تعیین شده که
برای برداشت آب از دریا از چه فیلتری استفاده
کنند تا آبزیان وارد نشوند.

ازطرف دیگرمسئله آلودگی نفتی هم در

این دریا همیشه مطرح است .آیا برای

کنترل آالیندهها کاری انجام شده؟

یکی از مشکالت ما آلودگی نفتی است که به دریا
وارد میشود و با لکههای نفتی مواجه میشویم
که عامل ایجاد آن مشخص نیست ،برای اینکه
بتوانیم علیه منابع آلودهکننده پیگیری حقوقی و
قضایی کنیم ،پروژهای را اجرا کردیم که میتواند
بر اساس کیفیت شیمیایی مواد نفتی ،ما را به
ی که آلودگی از آن منتقل میشود،
میدان نفت 
هدایت کند؛ کیفیت شیمیایی مواد نفتی ،مانند
اثر انگشت است.
مطالعه مربوط به این پروژه به اتمام رسیده و
کافی است نمونه نفت را به آزمایشگاههای
معتمدی که انتخاب میشوند ،منتقل کنیم تا از
این طریق تشخیص دهند که آلودگی نفتی از
کدام میدان یا سکوی نفتی خارج شده است؛
بدین صورت پیگیریهای بعدی انجام میشود
و برای افراد آلودهکننده دریا ،چه در داخل کشور و
چه خارج ،مسئولیت ایجاد میکند تا جلوی نشت
مواد نفتی و آالینده را بگیرند.
عالوه بر این سال گذشته بازرسی گستردهای از
سکوهای نفتی و متعاقب آن از بنادر شیالتی و

هفتم توسعه لحاظ شود .این برنامه تکالیف
تمام دستگاههای تاثیرگذار به صورت مستقیم
و غیرمستقیم بر دریا را مشخص میکند؛ تمام
دستگاهها برای حفظ محیط زیست دریاها ملزم
به رعایت این تکالیف بر اساس قانون میشوند.
کار دیگری که در حال انجام است ،تهیه اطلس
زیستگاههای حساس ساحلی دریایی خلیج
فارس و دریای عمان به دو زبان انگلیسی و
فارسی برای نخستین بار است .این اطلس
دایرهالمعارفی از تمام اطالعات مربوط به تنوع
زیستی و زیستگاههای خلیج فارس و دریای
عمان است؛ درصدد هستیم در هفته محیط
زیست از آن رونمایی کنیم.
عالوه بر این با سازمان منطقه آزاد کیش و دانشگاه
علم و صنعت برای ایجاد مرکز تحقیقات زیست
محیطی آبسنگهای مرجانی درکیش تفاهمنامه
امضا کردیم که میتواند پایش خوبی در این حوزه
صورت گیرد .از طرف دیگر دستورالعمل معیارهای
احداث «اسکراپ یارد» یا اوراقسازی کشتی برای
کشتیهای دارای ظرفیت کمتر از پنج هزار تن،
تدوین شده است.

درزمینه استانداردسازی آب چه اقداماتی

بنادر صادراتی داشتیم؛ پایش در مدیریت زیست
محیطی این بنادر و سکوها بسیار نقش مثبتی
داشته است.

برنامه اقدام ملی حفاظت

ازمحیط زیست دریایی اکنون

درچه مرحلهای است؟

از سال گذشته تالش کردهایم به کمک یک تیم
مشاور و با همکاری تمام بهرهبرداران و ذینفعان
حوزه دریا ،این برنامه را تدوین کنیم و به تصویب

انجام دادهاید؟

پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی
بود .این قرارداد برای پایش آبهای خلیج فارس
و دریای عمان از طریق کشتی تحقیقاتی ،منعقد
شد.
بر اساس آن ،سالی دو نوبت کشتی تحقیقاتی از
عمان تا اروند در آبادان تردد میکند و نمونهبرداری
گسترده و پایش جامع از آب و رسوب دریا

خشکسالی و کمبود غذا یک خرس قهوهای
را از منطقه حفاظتی قرخود استان خراسان
شمالی به مزارع کشاورزی روستای «زرد»
شهرستان مانه و سملقان کشاند.
به دنبال این اتفاق اداره محیط زیست برای
جلوگیری از کشته شدن خرس قهوهای
همانند آنچه که در شهریورماه سال گذشته
برای یک قالده از این حیوان رخ داد ،به
کشاورزان هشدار داد تا از هرگونه اذیت و
آزار این حیوان خودداری کنند.
مسئول روابطعمومی محیط زیست این
اداره به ایرنا گفت« :با توجه به خشکسالی
و احتمال کمبود موادغذایی در مناطق
امکان رویآوری برخی از این گونهها به
خصوص خرس قهوهای به مزارع کشاورزی
وجود دارد».
حسن پهلوان با اشاره به مشاهده یک
قالده خرس قهوهای در مزارع کشاورزی
روستای «زرد» شهرستان مانه و سملقان از
کشاورزان خواست تا با ایجاد سر و صدا این
حیوان را از مزارع کشاورزی خود دور کنند.
او به کشاورزان توصیه کرد تا از هر گونه
درگیری با این حیوان کمیاب خودداری کنند
و در صورت مشاهده میتوانند با محیطبانان
حاضر در منطقه برای خارج کردن این
حیوانات از مزارع کشاورزی به سمت مناطق

حسنوند

ملی کیفیت هوا ،گایدالینهای سازمان جهانی

الکپشتها سالمت به دریا بازمیگردند.

بهداشت را به عنوان استاندارد ملی کپی کردند.

اینطورکه فعاالن پستانداران دریایی در

سپس در سال  ۱۳۹۲زمانی که مشخص شد

جنوب کشور میگویند ،حفاظت از

ما فاصله زیادی با مقادیر استاندارد داریم ،اعالم

دلفینها مغفول مانده.

شد که گایدالینهای سازمان جهانی بهداشت

بر اساس قرارداد با پژوهشگاه
ملی اقیانوسشناسی ،کشتی
تحقیقاتی سالی دو نوبت از
عمان تا اروند تردد میکند و
نمونهبرداری گسترده و پایش
جامع از آب و رسوب دریا
خواهد داشت .این پایش در
 15سال گذشته انجام نشده بود
اما اکنون قرارداد منعقد شده و
کشتی به زودی حرکت میکند

از سال گذشته مشمول جریمه شده است .البته
معرض انقراض است.

حفاظتی قرخود کمک بگیرند.

از پارک ملی گلستان جدا میشود ،زیستگاه

مسئول روابطعمومی محیط زیست خراسان

پستانداران با ارزشی از جمله پلنگ ،گربه

شمالی ادامه داد« :در شرایط فعلی

وحشی ،خرس قهوهای ،قوچ و میش

محیطبانان منطقه حفاظتی قرخود شبانهروز

اوریال ،گرگ و غیره میباشد .به دلیل وجود

در منطقه حضور دارند و همکاری کشاورزان

زیستگاههای کوهستانی ،این منطقه را

با این محیطبانان میتواند از تعرض دو

میتوان یکی از بهترین زیستگاه های پلنگ

جانبه جلوگیری کند».

در کشور برشمرد.

منطقه حفاظتشده قرخود در استان

در امتداد شمالی منطقه حفاظتشده

خراسان شمالی و در بخش شرقی پارک

قرخود ،منطقه شکار ممنوع بهکده رضوی

ملی گلستان قرار دارد .این منطقه کامال

قرار دارد که از سال  ۱۳۸۶مطالعات جامعی

کوهستانی در غرب شهرستان مانه و

در ارتباط با امکانسنجی زیست یوزپلنگ

سملقان واقع شده و وسعت آن در حدود

آسیایی در این منطقه با همکاری اداره

 ۴۳۰۰۰هکتار میباشد .این منطقه بسیار

کل محیط زیست استان خراسان شمالی،

مستعد که تنها با یک جاده خاکی کم تردد

صورت پذیرفته است.

وضعیت تنوع زیستی خلیج فارس را بحرانی
خواند.

به این موضوعات وارد شود .ما از مجلس

داوود میرشکار با اشاره به اینکه یکی از

خواستهایم که نسبت به تغییر و اصالح این

تهدیدات جدی برای خلیج فارس ،زیستگاهها

قانون اقدام کند چرا که بر این باور هستیم که

و گونههای آن تغییرات اقلیم است ،به ایسنا

سازمان بهرهبردار از منابع آبزی خود نمیتواند

گفت« :خلیج فارس دریایی نیمه بست ه است

ناظر بر فعالیت صید و صیادی نیز باشد».

و این موضوع سبب میشود که جریان آب در

به گفته او استحصال زمین از دریا و خشک

خلیج فارس کم باشد و دمای آب افزایش

کردن بخشی از آن برای استقرار تجهیزات

پیدا کند .این موضوع در کنار گرم شدن زمین

صنعتی یا توسعه فعالیتهای گردشگری

و تغییر اقلیم تاثیری منفی بر زیستگاههای

غیرپایدار نیز زیستگاهها و تنوع زیستی را

خلیج فارس دارد».

بهنابودی میکشاند .این مسئله نیز در خلیج

او با انتقاد از خالهای موجود در حوزه

فارس مشاهده میشود.

مدیریت شیالت در کشور گفت« :بهدلیل نبود

او به پایش ساالنه تنوع زیستی در خلیج

بهرهبرداری پایدار از پهنه دریایی خلیج فارس،

فارس اشاره کرد و گفت« :بر اساس

فعالیتهای غیرمجاز و غیرقانونی صید و

آخرین بررسیهای انجام شده  ۹۵درصد از

صیادی و استفاده از تجهیزات غیرمجاز صید

آبسنگهای مرجانی را تا عمق  ۱۰متر در خلیج

شاهدیم که بسیاری از زیستگاههای خلیج

فارس از دست دادهایم».

فارس از بین رفتهاند .این موضوع اثر منفی

مدیرکل دفتر حفاظت از زیستبومهای

مستقیمی بر ذخایر آبزیان دارد و عالوه بر

دریایی با اشاره به اینکه به گفته بسیاری از

تهدید تنوع زیستی در آبهای خلیج فارس،

کارشناسان محیط زیست و حتی کارشناسان

معیشت خود صیادان را نیز بهخطر میاندازند

شیالت وضعیت تنوع زیستی در خلیج فارس

چرا که صیادان وابسته به تجدید ذخایر آبزیان

بحرانی میدانند ،تاکید کرد« :برای حفظ

هستند».

اکوسیستم خلیج فارس نیازمند آن هستیم

میرشکار ادامه داد« :بر اساس قانون حفاظت

که تمامی دستگاهها و حتی مردم به سازمان

و بهرهبرداری از منابع آبزی ،فرایند برآورد

حفاظت محیط زیست کمک کنند».

او درباره مطالعهای پیرامون استفاده صنایع
مختلف از مازوت در سال گذشته و تاثیر آن بر
آلودگی هوا گفت« :ما بررسیهایی بر اساس
دادههای آالینده دیاکسیدگوگرد درایستگاههای
پایش انجام دادیم که نشان داد تعداد موارد
پیک ساعاتی غلظت دیاکسیدگوگرد در سال
 ۱۳۹۹نسبت به سال  ۹۸در تهران و شهرهای
دیگر کشور ،افزایش چشمگیری داشته است.

دربرخی مناطق کشور

مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان

تنوع زیستی خلیج فارس در شرایط بحرانی
و سازمان حفاظت محیط زیست نمیتواند

مترمکعب افزایش دادند».

پیشبینی رگبارپراکنده باران

شرایط آن هنوز حاد نیست و نمیتوان گفت در

دریایی سازمان حفاظت محیط زیست

 ۳۵و برای  PM۱۰از عدد  ۵۰به  ۱۵۰میکروگرم در

میکنند نداریم».

یک نوع کوسه در معرض آسیب است که صید آن

مدیرکل دفتر حفاظت از زیستبومهای

مقادیر استاندارد روزانه  PM۲.۵را از عدد  ۲۵به

صنایع از مازوت یا سوخت با گوگرد باال استفاده

برای این مسئله چه کاری انجام شده؟

تخلفات و ...برعهده سازمان شیالت است

خیلی سختگیرانه بوده و با شرایط کشور تناسبی
نداشته بنابراین استاندارد را افزایش دادیم و

اما ما واقعا اطالعات موثقی درباره این که کدام

نگرانی دیگر در مورد صید کوسه است.

ذخایر ،صدور مجوزهای صیادی ،برخورد با

ادامه

داد:

«در سال

۱۳۸۸

تصمیمگیرندگان و تدوینکنندگان استانداردهای

مدیرکل دفتر حفاظت از زیست بومهای دریایی:

خشکسالی حیات وحش خراسان شمالی را به مزارع کشاند

حفاظتی و سکونتگاهی حیات وحش،

حد استاندارد است!»

به نتیجه نمیرسید اما اکنون  70درصد بچه

به کلینیکها بیاورند.

دنیا هر چند سال یک بار حدود استاندارد کیفیت

گزارشدهی گفته شود که وضعیت کیفیت هوا در

قبال حدود  70تا  80درصد تخمگذاری الکپشت

گرفتار نشوند ،اگر دلفینی گرفتار شد چگونه آن را

و رویکرد علمی و منطقی نداریم .هم ه کشورهای

دادهایم تا به نحوی مسئله را پاک کنیم و در زمان

این کار ویژه را انجام میدهیم و بسیار موثر بوده.

بدانند هنگام صید چه باید انجام دهند که دلفین

خصوص تدوین استاندارد کیفیت هوا این است

هوای مطلوب ،حتی مقادیر استاندارد را افزایش

روشن میشود .اکنون نزدیک دو سال است که

اساس آموزشهای الزم صورت میگیرد که همه

کیفیت هوا گفت« :مشکل اساسی ما در ایران در

ندادیم بلکه با توجه به عدم دستیابی به کیفیت

که زادگاهشان ایران است و مسیر حرکت آنها نیز

یرانها اقدام شده است و میشود .بر این
کشت 

بهداشت در تدوین گایدالین (رهنمود) جهانی

تنها مقادیر استاندارد ملی کیفیت هوا را کاهش

یا به دوردستها مهاجرت میکنند ،مشخص شود

پتروشیمی برای حفاظت از دلفینها قرارداد

او با اشاره به همکاری ایران با سازمان جهانی

کشوری در دنیا هستیم که با گذشت زمان نه

میکنیم تا بعدها که به جزیره و ساحل برمیگردند

بستیم و برای اطالعرسانی ،آموزش صیادان و

در تابستان  ۲۰۲۱منتشر میشود».

دهه اخیر شاید به جرات بتوان گفت که ما تنها

آنها حفاظت میکنیم ،همچنین بچه الکپشتها

آنها منعقد کردیم .پس از آن با یکی از صنایع

رهنمود جدید سازمان جهانی بهداشت است که

حفظ و ارتقا سالمت مردم است .در طی یک

را تگگذاری و حلقههایی را دور پای آنها نصب

مرحله قرارداد مطالعاتی برای شناسایی گونه

استاندارد و رهنمود موجود و شش برابر حدود

اجرایی کردن اقدامات کاهش آالیندههای هوا و

طعمه شغال و پرندگان میشدند .ما از مرحلهای

دلفین ،مکانهای تردد و مهاجرت و کوریدور

هوا ( )۲.۵ pmدر کشور تقریبا سه برابر مقادیر

برای مقادیر استاندارد یک اصل اساسی برای

اینکه وقتی الکپشتها از تخم بیرون میآمدند

دسترسی به ساحل ندارد ،ما آمدیم در اولین

تهران ،میانگین ساالنه غلظت مهمترین آالینده

آن را کاهش میدهند .یعنی روند کاهشی

جنوب حاشیه خلیج فارس میفروختند ،دیگر

آزادسازی کنند و اگر دلفینی مصدوم شد چگونه

یک کار خوبی که صورت گرفت ،عقد قرارداد با

حیات وحش

میآمدند تخمها را میبردند و در بازار به ویژه در

درباره دلفین شرایط متفاوت است چون

تحقیقات آلودگی هوا دانشگاه علوم پزشکی

 ۴۰را انتخاب میکنند و در سال  ۲۰۲۰مجددا

که بچه الکپشتها سالمت به دریا برگردند ،از

به تصویب دولت برسد و پس از آن در برنامه

اساس یافتههای مطالعات صورت گرفته در مرکز

برای یک آالینده عدد  ۵۰بوده در سال  ،۲۰۱۰عدد

که الکپشتها تخمگذاری میکنند تا مرحلهای

مراجع ذیصالح برسانیم؛ در مرحله اول باید

محمدصادق حسنوند به ایسنا توضیح داد« :بر

میدهند مثال اگر در سال  ۲۰۰۰مقدار استاندارد

تخمها میشد ،نخست اینکه یک سری سودجو

خلیج فارس در دل خود ثروتهای عظیمی دارد؛ گونههای مختلف آبزیان و جانوران و البته نفت و گاز .دیروز روز ملی این پهنه آبی

مرگ زودرس میشوند».

هوا را بازبینی میکنند و این مقادیر را کاهش

میکنیم چون عوامل مختلفی باعث از بین رفتن

بزرگ بود؛ روز یکی از خاصترین و حساسترین اکوسیستمهای جهان که هزاران سال است هویت ایرانی دارد و چشمها را با تنوع

چهل هزار نفر به دلیل مواجهه با آلودگی هوا دچار

هواشناسی از پیشبینی رگبار پراکنده باران
همراه با رعد و برق و وزش باد در برخی مناطق
کشور خبر داد.
به گزارش مهر ،صادق ضیاییان گفت« :در
چهار روز آینده گذر امواج متناوب از تراز میانی
جو سبب ابرناکی ،بارش و وزش باد شدید
در مناطق مختلف کشور شده است .امروز
( ۱۱اردیبهشت) با تقویت جریانات ناپایدار
تراز میانی گستره بارش شمال غرب ،سواحل
شمالی کشور و دامنههای جنوبی البرز مرکزی

استحصال زمین از دریا
و خشک کردن بخشی
از آن برای استقرار
تجهیزات صنعتی یا توسعه
فعالیتهای گردشگری
غیرپایدار نیز زیستگاهها و
تنوع زیستی را بهنابودی
میکشاند .این مسئله نیز
در خلیج فارس مشاهده
میشود

واقع در استانهای زنجان ،قزوین ،البرز و تهران
را در بر خواهد گرفت و در سایر مناطق کشور از
جمله جنوب خراسان رضوی ،خراسان جنوبی،
سیستان و بلوچستان ،کرمان ،هرمزگان،
مناطقی از دامنههای زاگرس شمالی و مرکزی،
اصفهان و شمال فارس رگبار پراکنده گاهی رعد
و برق و وزش باد شدید موقتی رخ میدهد».
او ادامه داد« :یکشنبه ( ۱۲اردیبهشت) سامانه
بارشی در غالب مناطق کشور فعال بوده و
سبب بارش میشود .بویژه در برخی مناطق
آذربایجان شرقی ،زنجان ،قزوین ،البرز ،تهران
و غرب سمنان و خراسان جنوبی رگبار و رعد و
برق انتظار میرود.
روز دوشنبه ( ۱۳اردیبهشت) بهجز نواحی
جنوبی در سایر مناطق کشور و سهشنبه (۱۴
اردیبهشت) در نیمه شرقی کشور بارش ،گاهی
رعد و برق و وزش باد پیشبینی میشود .قابل
ذکر است شنبه در شمال غرب و یکشنبه و
دوشنبه در استانهای ساحلی خزر ،استانهای
واقع در دامنههای جنوبی البرز و شمال شرق،
کاهش نسبی دما رخ میدهد».

4

پیاممریاث

سنتی موافقت کرد

با وجود مخالفت دوستداران میراثفرهنگی درباره
مصوبه امحای لنجهای سنتی چوبی ،هیات
دولت با بودجه امحای این شناورها موافقت کرد
و بودجه این مصوبه هم تامین شد .به گزارش
مهر ،در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت که به
ریاست روحانی رئیسجمهوری برگزار شد ،اعضای
دولت با اصالح مصوبه مربوط به برنامه جایگزینی
شناورهای سنتی تجاری با ظرفیت کمتر از ()۵۰۰
تُ ن (لنج تجاری) موافقت کردند .بر اساس مصوبه

| میراث آریا |

در حالی بود که وزارت میراثفرهنگی پیش از این
به هیات دولت و معاون اول رئیسجمهور اعالم
کرده بود ،دانش سنتی لنجسازی و دریانوردی در
حوزه خلیج فارس ،در فهرست میراث ناملموس
یونسکو به ثبت جهانی رسیده و این اقدام مخالف
تالشهای ایران در جهت خروج این میراث

جستوجوی خلیج فارس در کتیبهها و کتابهای تاریخی

«نارمرتو» همان دریای پارس است

ایرج افشارسیستانی ،ایرانشناس :کهنترین نام خلیج فارس که در کتیبههای آشوری آمده است
نارمرتو به معنای دریای تلخ است که به شوری بسیار زیاد آب این دریا اشاره دارد
|پیام ما| تمدنی که در حاشیه خلیج فارس شکل گرفته ،به تمدن عیالمیان ،اختصاص دارد که  ۴هزار سال پیش در حاشیه این دریا و
در بخشی از بوشهر و هرمزگان امروز ،سلطنت داشتهاند .دریایی که در جنوب ایران جای دارد ،از نظر تاریخی ،به دوران پیش از حضور

آریاییها در ایران تعلق دارد؛ آنها از  ۴تا  ۶هزار سال پیش از میالد مسیح در جنوب ایران ،جای داشتند و تمدنهای باستانی و کهن آن

دوستداران میراثفرهنگی و رسانهها بارها مخالفت

روزگار چون تمدنهای میاندورود و مصر در ارتباط بودند.

خود را با این مصوبه و طرح اعالم کردهاند.

مکرون به فرهنگ فرانسه
چراغ سبزنشان داد

بازگشایی موزهها ،سینماها

و کنسرتها پس ازهفت ماه

ماه می موافقت کرد .تصمیم مکرون برای نشان
دادن چراغ سبز به خارج شدن بخشهایی از
فرانسه از قرنطینه کرونا در میانههای ماه آینده
میالدی هنوز رسمی اعالم نشده اما به برخی
رسانهها و روزنامههای این کشور درز کرده است.
انتظار میرود این خبر مهم امروز جمعه اعالم
رسمی و عمومی شود ،هر چند روزنامه لوپاریزین
به نقل از رئیسجمهوری فرانسه نوشت« :از
روز  ۱۹می ما باید به شیوه زندگی فرانسوی
بازگردیم و همدلی و فرهنگ خود را به نمایش
بگذاریم ».به گزارش هنرآنالین ،موزهها که از اکتبر
گذشته درهایشان را باز نکردهاند ،فعالیت خود را

دریایی که در جنوب ایران جای
دارد ،از نظر تاریخی ،به دوران
پیش از حضور آریاییها در
ایران تعلق دارد ،عیالمیان که از
 ۴تا  ۶هزار سال پیش از میالد
مسیح در جنوب ایران ،جای
داشتند و تمدنهای باستانی و
کهن آن روزگار چون تمدنهای
میان دو رود و مصر در ارتباط
بودند .عیالمیان از طریق خلیج
فارس با دیگر سرزمینها در
ارتباط بودند

همزمان با دیگر مکانهای فرهنگی و هنری از
جمله سینماها ،تئاترها و سالنهای کنسرت البته
با ظرفیت محدود از سر میگیرند .گالریهای
تجاری و رستورانها و کافههای در فضای باز هم
از همان روز  ۱۹می باز میشوند .گرچه فعالیت
مکانهای سربسته برای فاز دوم بازگشاییها
از روز نهم ژوئن برنامهریزی شده است و تا
آن زمان حضور در فضای داخلی رستورانها و

و عملیاتی کند که در شرایط ویژه به گردشگران
خارجی اجازه حضور در این کشور میدهد .قانون
می به ساعت  ۲۱و از نهم ژوئن به ساعت ۲۳
تغییر میکند .تا پایان ژوئن همدیگر قانون منع
توآمد در ساعتهای شبانگاهی اجرا نمیشود.
رف 

الحاقات پردیس دانشگاه
ارومیه حذف میشود

مدیرکل

میراثفرهنگی،

گردشگری

صنایعدستی آذربایجان غربی گفت« :طبق
ضوابط میراثفرهنگی برای حفاظت و نگهداری
از پردیس دانشگاه ارومیه ،الحاقات اضافی
موجود در این مکان حذف میشود ».بهنقل
از روابطعمومی اداره میراثفرهنگی آذربایجان
غربی ،جلیل جباری ،با اشاره به انتشار برخی
اخبار مبنی بر چرایی برچیدن قلوهسنگهای
اطراف کانال آب واقع در پردیس دانشگاه ارومیه
توضیح داد« :از آنجایی که این اثر در فهرست
ملی به ثبت رسیده برای حفاظت و مرمت از آن
رعایت ضوابط میراثفرهنگی الزامی است ».او
ادامه داد« :از آنجایی که پیش از ثبت ملی این
اثر ،دانشگاه ارومیه با هدف مرمت این بنا اقدام
به استفاده از برخی مصالح کرده که با ضوابط
میراثفرهنگی نامتناسب بود طی جلساتی
برگزار شده با کارشناسان این دانشگاه مقرر شد
این دانشگاه براساس ضوابط میراثفرهنگی
مرمت و احیا شود».

جنوب غربی فالت ایران قرار دارد و از مصب

اشاره دارد» .

کارون و شط العرب ،یعنی بنادر خرمشهر

دریایی که در جنوب ایران جای دارد ،از نظر

میتوانیم این کتیبه را معیار قرار دهیم.

و بصره گرفته تا تنگه هرمز ،یعنی آبهای

تاریخی ،به دوران پیش از حضور آریاییها

خلیج فارس حدودا  ۲۵۲۹سال دارد.

مشرق جزایر هرمز و الرک و راس مسندام

در ایران تعلق دارد ،عیالمیان که از  ۴تا ۶

داریوش شاه گوید :من پارسیام و از پارس،

(شمال عمان) امتداد دارد ،یکی از دریاهای

هزار سال پیش از میالد مسیح در جنوب

مصر را فتح و امر کردم این کانال را بکنند

کمعمق داخلی است که در اواسط عصر

ایران ،جای داشتند و تمدن های باستانی

و از «پی رو» (رود نیل) که در مصر جاری

سوم زمینشناسی ،بر اثر تحوالتی که در

و کهن آن روزگار چون تمدنهای میان

است تا دریایی از پارس به آن میروند .این

دریای قدیمی و گسترده (ته تیس) حادث

دو رود و مصر در ارتباط بودند .عیالمیان

کانال کنده شد و چنانکه امر کردم کشتیها

شد و در این میانبر اثر پیدایش زاگرس

از طریق خلیج فارس که آن زمان دریای

روانه شدند؛ چنانکه اراده من بود( .از متن

غربی فالت ایران و فرورفتگی در جنوب

بزرگ نامیده میشد ،با دیگر سرزمین ها در

کتیبه)

فالت ایران ،آب اقیانوس هند از طریق

ارتباط بودند و نیروی دریایی قابل توجهی

در دوره هخامنشیان ،نقش دریای پارس

دریای عمان بهطرف غرب هجوم آورد ،در

داشتند که یکی از نشانههای قدرت آنان در

پررنگ میشود ،یکی از اسناد مهم باقی

دنباله فالت ایران ایجاد شد.

آن روزگار بود.

مانده از دوران کهن ،نام تنگه هرمز است

نارمرتو ،دریای تلخ

نخستین اسناد دریای پارس

تملک بناهای دارای ارزشمند
در بافتهای تاریخی تبدیل
به یک چالش شده .کار
به جایی رسیده که مالکان
تعدادی از این خانهها به
دلیل اوضاع مالی نامناسب
به ما مراجعه کرده و تهدید
به خودکشی و خودسوزی
میکنند

که در دوره هخامنشی به نام اهورامزدا
نامگذاری شد و جزیره هرمز نیز ،یادگار آن

خلیج فارس پیشینه کهنسالی دارد

در دوران هخامنشی ،اولین اسناد رسمی

که بارها درباره آن صحبت شده است

از دریای پارس ،به دست آمده است ،چهار

اما نخستین اسناد این دریای آبی

کتیبه در زمان ساخت اولی ه کانال سوئز به

ارزشمند ،به چه روزگاری تعلق دارد؟ ایرج

دست داریوش هخامنشی ،در مسیر آبراه

مهران رضایی ،پژوهشگر خلیج فارس

افشارسیستانی مورخ و ایرانشناس به

گذاشته شده است .در میان کتیبههایی که

به ایرنا میگوید پرونده عمل ناپسند تغییر

ایرنا میگوید« :آثار باستانی برجای مانده

مربوط به حدود  ۵۱۲سال پیش از میالد

نام خلیج فارس در سال ۱۹۳۷م ۱۳۱۶ /هـ

از شهرهای کرانه خلیج فارس بیانگر وجود

است و در موزه قاهره نگهداری میشود،

ش ،تشکیل شده و هم اینک در وزارت امور

فرهنگی به قدمت هشت هزار سال در

کتیب ه شالوف در  ۱۸۶۶میالدی کشف

خارجه انگلیس موجود است .بر اساس این

کرانههای این دریا دارد و نام خلیج فارس

شده ،نوشتههای آن به چهار خط میخی،

پرونده اولین کسی که آشکارا واژه «خلیج

در دوران امپراتوری پارس شهرت جهانی

بابِلی ،عَ یالمی و هیروگلیف است .این

فارس» را جعل کرد و «خلیج عربی» را

نام قدیمی است.

جعل؛ نقشه شوم

یافته است .کهنترین نام خلیج فارس،

سنگنوشتهها اولین اسناد رسمی با آوردن

به جای آن بکار برد ،کارگزار انگلیسی در

که در کتیبههای آشوری آمده است ،نارمرتو

نام دریای پارس است که خبر از ارتباط بین

خلیج فارس به نام «لرد بلگریو» است که

( )Nar-Merratuبه معنای دریای تلخ

کشورهای امپراتوری هخامنشیان از مسیر

در کتاب خود مینویسد «:خلیج فارس که

دانشمندان عرب ،آبهای جنوب ایران را به
بحر فارس مینامیدند .تمامی سازمانهای

به معرفی کتاب «وصف خلیج فارس در

جهانی از جمله سازمان ملل متحد از

نقشههای تاریخی» پرداخته و نوشته

نخستین روزهای گشایش ،همواره نام

است :در سالهایی که بدون توجه به

درست خلیج فارس را به کار بردهاند.

اسناد و حقایق جغرافیایی و تاریخی

نام آن منتشر کرد.
احمد اقتداری در مقاله «خلیج فارس و
نام آن» که در نشریه اطالعات سیاسی -

و باستانشناختی ،نام «خلیج فارس»
تحریف میشد ،پدر دانش جغرافیای
نوین ایران ،محمدحسن گنجی ،و تنی چند
از متخصصان جغرافیا و اسناد تاریخی،
اثری تدوین کردند که پاسخی علمی و
مستدل به این تالشهای مذبوحانه بود.
کتاب در سه بخش تنظیم شد ه است.
در بخشهای نخست و سوم ،مکتبهای
نقشهنگاری اسالمی و اروپایی معرفی
شده و فهرستهای متنوعی از عنوانهای
نقشههای مندرج در کتاب ،نامهای خلیج
فارس ،طراحان نقشهها ،کتابشناسی منابع
و غیره آمده است.

اقتصادی (سال  ،۱۳۸۹شماره ۲۷۲_ ۲۷۱
صفحه)۶۵ -۶۴ ،

منتشر شده نوشته

است:
چند نمونه از منابع مشهور و معتبری که نام
خلیج فارس در آنها آمده است:
کهنترین نامی که از خلیج فارس به جای
مانده نامی است که آسوریان ،پیش از
ورود نژاد آریا به فالت ایران ،بر این دریا
گذاشتهاند .در کتیبههای کهن آسوری از
این دریا به نام «نار مرتو» به معنی «رود
تلخ» یاد شده است.
در کتیبهای که از داریوش بزرگ در تنگه
داریوش برای حفر ترعه سوئز« ،دریایی که
از پارس آید» ذکر شده است.
هرودوت ،مورخ یونانی ،از دریایی به نام
«اریتره» نام میبرد که برای اقیانوس هند
و بحر عمان و خلیج فارس اطالق میشد.
فالویوس آریانوس ،مورخ یونانی ،که در
سده دوم میالدی میزیست ،در کتاب
خود به نام «لشکرکشیهای اسکندر»
نام این خلیج را «پرسیکون کاای تاس»
نوشته است استرابون ،جغرافیدان معروف
یونانی ،که در نیمه اول سد ه نخست میالدی
میزیست ،مینویسد که عربها بین خلیج
عرب (بحراحمر کنون) و خلیج فارس جای
دارند .استرابون نیز نام «پرسیکون کاای
تاس» را بر خلیج فارس به کار برده است.
بطلمیوس که در سده دوم میالدی زندگی
میکرد ،در کتاب معروف جغرافیای خویش

در دوره هخامنشیان ،نقش
دریای پارس پررنگ میشود،
یکی از اسناد مهم باقی مانده
از دوران کهن ،نام تنگه هرمز
است که در دوره هخامنشی به
نام اهورامزدا نامگذاری شد و
جزیره هرمز نیز ،یادگار آن نام
قدیمی است
بخش اصلی و دوم کتاب دربرگیرنده
حدود دویست نقشه ،از جغرافیدانان و
نقشهنگاران دوران اسالمی و اروپایی است
که وجه مشترک همه این نقشهها ،ذکر
نام خلیج فارس در آنهاست .در فصل
اسالمی این بخش ،چهل نقشه،
ِ
نقشههای
و در فصل اروپایی صدوبیست نقشه آمده
آرشیوی
ِ
است .همه این نقشهها از مراکز
ایران و جهان ،نسخههای خطی و چند
نسخه چاپی گرفته شدهاند و برخی از آنها
برای اولینبار در این کتاب منتشر و شرح
داده شدهاند .کتاب «وصف خلیج فارس در
نقشههای تاریخی» در قطع سلطانی چاپ
پژوهشی ارزشمندی
ِ
شده و یکی از چند اثر
است که زیر نظر مرحوم دکتر حسن حبیبی
در بنیاد ایرانشناسی تدوین شد.

نامی که باقی است

که به زبان التین نوشته است ،از این دریا به

خلیج فارس یک نام کهن تاریخی

نام «پرسیکوس سینوس» یاد کرده است

است که از بدو تاریخ بر روی این خلیج

که درست به معنای «خلیج فارس» است.

گذاشته شدهاست و در طول هزاران سال

مورخ رومی ،کوینتوس کوروسیوس ،که در

خود را حفظ کرده است .کشورهایی که

سده نخست میالدی میزیست ،این خلیج

در حوزه خلیج فارس ،شکل گرفتهاند،

را «آکواریوم پرسیکو» یعنی «آبگیر پارس»

تاکنون نتوانستهاند در روند مالکیت نام

نامیده است.

این سرزمین اثرگذار باشند ،چنان که درباره

نام خلیج فارس در زبان فرانسوی Golfe

قیمومیت جزایر نیز ،تاکنون هیچ کاری از

 ،Persiqueدر انگلیسی ،Persian Gulf

پیش نبردهاند .حقیقتی که برای بزرگترین

در آلمانی  ،Persischer Golfدر ایتالیایی

دشمنان ایران زمین هم قابل انکار نیست،

 Golfo Persicoو در ژاپنی Perusha

نام خلیج فارس است که همواره زنده باقی

 Wenاست که در همه آنها نام پارس

مانده است.

محوطه

شهرداری به بهانه نوسازی ،تخریب میکند

منع آمد و شد از ساعت هفت عصر از روز  ۱۹ماه

و

ج فارس ،که در کرانههای جنوبی و
خلی 

است که به شوری بسیار زیاد آب این دریا

ثبتشد ه نام خلیج فارس را در نظر بگیریم،

مدیرکل میراثفرهنگی لرستان:

کافهها ممنوع است .قرار است دولت فرانسه
طرح موسوم به گذرنامه سالمت را هم اجرایی

نامیده است .در آغاز دوران اسالمی،

بسیاری دیگر.

سوئز یافتهاند ،در بیان صدور دستور
آبراه میدهد .اگر بخواهیم تاریخ تولد

نویسندگان،

مورخان،

این صفحه همچنین در مطلب دیگری

به فرهنگستان زبان و ادب فارسی مطالبی را

شهرداری بندر کنگ ،مسئوالن کمیته ایکوم،

بوکارهای فرهنگی این کشور از روز ۱۹
دیگر کس 

پرسیکو و در یونانی پرسیکوس سینوس

ابوالقاسم محمدبن حوقل ،ابنالبلخی و

درباره خلیج فارس و در پاسخ به تحریف

فعاالن مختلفی از جمله ،پایگاه جهانی دریانوردی،

بازگشایی و فعالیت دوباره موزهها و گالریها و

وان ،به اسپانیایی ،پرتغالی و ایتالیایی گلفو

احمد بن رسته ،الطاهربنالمطهرالمقدسی،

اردیبهشتماه) صفحه چشم و چراغ وابسته

از فهرست در خطر یونسکوست .پیش از این

امانوئل مکرون ،رئیسجمهوری فرانسه با

در انگلیسی پرشین گلف ،در چینی بوشی

گذاشتهاند از آن جمله :ابن الفقیه ،ابوعلی

ج فارس (۱۰
دیروز همزمان با روز ملی خلی 

لزایی ملوانانی که شغل
طرح جایگزین و اشتغا 

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد .تقسیمبندی

گونههایی چون در عربی خلیج الفارسی،

کتب معروف و معتبری در اینباره به جای

تحریف نام خلیج فارس هستند ،دادهاند.

خود را از دست دادهاند و تامین بیمه آنها به حساب

بودجه و موافقت با آن برای امحای لنجهای سنتی

و خلیج فارس در زبان های جهان به

جغرافیدانها و جهانگردان دوران اسالمی

پاسخهایی علمی به کسانی که به دنبال

ناشی از اجرای تصویب نامه مذکور به عنوان اجرای

از محل اعتبارات مصوب مربوط در اختیار وزارت

با این حال واژگان پارس ،دریای پارس

خوشبختانه

ج فارس در نقشههای تاریخی»
«وصف خلی 

اسقاط شناورهای سنتی چوبی به حساب مربوط

مربوط نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود تا

الفارسی» و «خلیج فارس» یاد شده.

و نام آن» و محمدحسن گنجی در کتاب

تصویب نامه به عنوان اجرای طرح جایگزین و

دریانوردی قرار گیرد .همچنین  ۲۰درصد باقیمانده

کشورهای منطقه خلیج فارس به ویژه

خلیج فارس از نگاه احمد اقتداری

هیأت وزیران ۳۰ ،درصد از  ۵۰درصد سود بازرگانی

از  ۵۰درصد سود بازرگانی وصولی از کاالی ملوانی

او تالش کرد این واژه ساختگی را در بین

فارس» و «البحر الفارسی» و «الخلیج

احمد اقتداری در مقاله «خلیج فارس

وصولی از کاالهای ملوانی ناشی از اجرای این

اعتبارات مصوب مربوط در اختیار سازمان بنادر و

تازیان اینک آن را خلیج عربی گویند.»...

وجود دارد.
در دوران اسالمی ،نام این خلیج «بحر

اعراب ،رواج دهد.

دولت با امحای شناورهای

نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود تا از محل

0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4

| سال شانزدهم | شماره پیاپی  | 1999شنبه  11اردیبهشت | 1400

با وجود مخالفت
دوستداران میراثفرهنگی
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مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و

تخریب پل پهلوی آسیبدیده از سیل در

صنایعدستی لرستان تملک بنا در بافتهای

نزاده بودیم».
مرکز شهر و خانه شعبا 

تاریخی را از مهمترین چالشهای میراث

مدیر کل میراثفرهنگی لرستان یکی از

این استان خواند و گفت« :برخی از مالکان

مهمترین مشکالت را نبودن اعتبار الزم برای

که نه اجازه بازسازی و تخریب بنا را دارند

تملک خواند که باعث میشود مالکان هم

و نه توان مالی برای نگهداری اثر ،بارها به

تمایلی به نگهداری اثر نداشته و تخریب

ما مراجعه کرده و تهدید به خودکشی و

اثر به مرور انجام بگیرد .او ادامه داد« :این

خودسوزی کردهاند».

مشکل یا باید با زمین معوض توسط

امین قاسمی عمدهترین چالش سالهای

ارگانهای دیگر و با یک قانون ابالغ و اجبار

اخیر را اعتراض مالکان در عرصههای تاریخی

شده ،حل شود و یا با تامین اعتبار».

آثار و مراجعه پی در پی برای تعیین تکلیف

از سوی دیگر به گفته او امکاناتو نیروی

امالک خواند و به ایلنا توضیح داد« :مالکان

کم یگان حفاظت میراثفرهنگی در زمینه

نه حق ساخت دارند و نه توانایی بازسازی

وسیله نقلیه ،باعث شده بازدید و سرکشی

ملک و نه خریداری برای این امالک پیدا

منظم از آثار با اختالل و مشکل مواجه

میشود .وزارت میراثفرهنگی هم برای

شود .قاسمی در این رابطه گفت«:به همین

خرید این ملکها محدودیت اعتباری دارد.

دلیل حفاریهای غیرمجاز در سال گذشته

تملک بناهای دارای ارزش تاریخی فرهنگی

بسیار بیشتر بود .ظاهرا اوضاع اقتصادی

در بافتهای تاریخی تبدیل به یک چالش

نامناسب و آرزوی دست یافتن به ثروت

شده است».

یک شبه ،دلیل دیگری در بیشتر شدن

او از همراه نبودن ارگانهای دولتی چون

حفاریهاست».

شهرداری و گالیه کرد که گاهی بدون

قاسمی با تاکید بر اینکه انجام حداقل ۳۰

مجوز و با دالیل غیرقابل توجیه دست به

فصل مرمت اضطراری روی بناهای آسیب

تخریب آثار به بهانه نوسازی میزنند و

دیده از سیل سال  ۹۷در دستور کار قرار

گفت« :نبود پشتیبانی دستگاههای نظارتی

دارد ،گفت« :نبود اعتبار الزم برای مرمت آثار

از میراثفرهنگی در دعاوی اینچنینی و

تاریخی و تخریب آثار بر اثر عوامل طبیعی

رای موافق به نفع طرف مقابل باعث شده

از دیگر مشکالتی است که با آنها درگیر

با مشکالتی روبهرو شویم .اخیرا هم شاهد

هستیم».

تکذیب تخریب یک بنای پهلوی در کیش

الحاقات کاخ مرجان حذف شد
مدیر توسعه گردشگری و میراثفرهنگی

سنگین پیوست های از روی نما و جلوگیری

کاخ پدیدار شده است افزود« :پیشبینی

منطقه آزاد کیش با تکذیب خبر تخریب کاخ

از تخریب بیشتر سازه انجام شده تا

میشود طرح بعد از  ۶ماه وارد مرحله

مرجان ،از انجام طرح مقامسازی این کاخ با

مهندسان معماری بتوانند به اصول استاندارد

مرمتی شده که در این مرحله نیز احتماال

 110میلیارد ریال اعتبار خبر داد.

مرمتی اقدام به بهسازی بتن آرمه بنا و

حدود  ۱۰۰میلیارد ریال دیگر هزینه داشته

ماهان مدون با بیان اینکه طرح مطالعات

استحکامبخشی به آن را انجام دهند».

باشد».

احیا و مرمت کاخ مرجان این جزیره طی

مدیر توسعه گردشگری و میراثفرهنگی

به گفته مدون کاخ مرجان آخرین بنای ثبت

چند سال انجام در نهایت سال ۱۳۹۸

سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد:

شده دوره پهلوی بوده که سال  ۱۳۵۴بنا

نهایی و به تصویب رسید به ایرنا گفت:

«پیمانکار طرح بازسازی و مرمت کاخ

شده و اهمیت آن سبک معماری خاص

«از  ۲ماه گذشته نیز مرحله اول این طرح

مرجان تمام اقدامات خود را طبق طرح

کیش بوده که ترکیبی از سایه و احجام

در قالب مقاومسازی آغاز شد .بر اساس

مطالعاتی و زیر نظر شرکت عمران ،آب و

مختف و برگرفته از عناصر مختلف طبیعی

مطالعات احیا و مرمت این اثر تاریخی

خدمات و معاونت گردشگری این سازمان

این جزیره است .شهر تاریخی حریره ،بازار

ثبتشده مسیرهای اصلی کاخ پیدا و در

انجام

استحکامبخشی مشخص شد در دوره بعد از

او با بیان اینکه هم اکنون پوسته اصلی این

انقالب اسالمی مقدار زیادی الحاقات به این
طرح اضافه شده که این الحاقیهها موجب
ازدیاد بیش از حد وزن کاخ و مهمترین
عامل ورود آسیب به این اثر است».
مدون در ادامه با اشاره به بازنشر یک کلیپ
در فضای مجازی با عنوان تخریب کاخ
مرجان کیش گفت« :این تخریبها مربوط
به پیوستهای کاخ بوده که طبق طرح
مطالعاتی مورد تایید وزارت میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی از بنای اصلی
حذف شده است».
او یادآور شد« :تخریب الحاقات به منظور
بازیابی پوسته اصلی کاخ و حذف وزن

میدهد».

فرانسویها ،کاخ الیت ،مسجد امیر و ماشه
دیگر آثار باستانی ثبت شده جزی رهاند.
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بررسی ابعاد مختلف بحران آب در حوزه منابع زیرزمینی

دارند ،و امکان تغذیه مصنوعی آنها وجود
دارد .متاسفانه تغذیه مصنوعی در کشور

سدهای زیرزمینی ظرفیتی که مغفول مانده است

رئیس اتحادیه سراسری

ما توسعه چندانی پیدا نکرده است .البته

باغداران خبر داد:

در حال حاضر چند طرح تغذیه مصنوعی
در نقاط مختلف داریم ،اما در غالب موارد

فاسد شدن ذخایر سیب

اثرگذار نیست و بازدهی آن پایین است.

ع
و پرتقال به علت طم 

این مسئله چند دلیل عمده دارد ،یک

عالوه بر بحران کمی با بحران کیفی و شور شدن آبهای زیرزمینی هم روبهرو هستیم

موضوع جانمایی حوضچهها و دیگری

واسطهها

الیروبی این حوضچهها بعد از هر سیالب
است .بعد از هر سیالب باید کف حوضچه

رئیس اتحادیه سراسری باغداران کشور

الیروبی شود .اما از آنجایی که هزینه دارد

با بیان اینکه برخی دالالن با تصور

و الیروبی در زمان مناسب انجام نمیشود،

افزایش قیمت میوه پس از تعطیالت

حوضچه های تغذیه تبدیل به محلی

عید از عرضه میوه خودداری کردند ،گفت:

میشوند که کف آنها نفوذناپذیر شده و آب

واسطهها به امید افزایش قیمت سیب

در آنها تبخیر میشود و فرصت جذب شدن
به زمین را پیدا نمیکنند .حتی اگر بتوانیم
 20تا  30درصد آب سیالب در بعضی
استانها را هم نفوذ دهیم کمک بزرگی به
آبخوانهای ماست.
ظرفیت مهم دیگری که در ایران وجود دارد
و به آن توجه نشده در حالی که بسیاری از
کشورهایی که چنین خصوصیات آبوهوایی

ایران پنجمین کشور مصرف
کننده آبهای زیرزمینی در
دنیاست در حالی که از منظر
ظرفیت آبهای زیرزمینی رتبه
یوهفتم را دارد
س 

اظهارداشت:

جذب میکند .به نوعی مخزن سدی را که

فصل برداشت به امید طمع گرانفروشی

| ایانا |

دارند را نخواهیم داشت و مزیت بزرگ آن

در عید و ایام نوروز خریداری شده بود.

این است که تبخیر اتفاق نمیافتد .در حال

او افزود :اکنون زمان مصرف سیب

حاضر حداقل سه الی چهار میلیارد مترمکعب

درختی گذشته است زیرا این محصول

آب در سال -حدود دو برابر مصرف آب

ایران پنجمین کشور مصرفکننده آبهای
زیرزمینی در دنیاست در حالی که از منظر
ظرفیت آبهای زیرزمینی رتبه سی و هفتم
را دارد .کشورهایی مثل آمریکا و چین و
هند ،که مصرفکنندگان عمده آبهای
زیرزمینی در دنیا هستند ،پتانسیل باالیی
در این زمینه دارند ،اما وضعیت ایران در
این دو فهرست گویای بسیاری مسائل
است .از نظر ظرفیت آبهای سطحی ما
شصت و دومین کشور دنیا هستیم ،اما بالغ
بر  90درصد بودجه این بخش ،برای ساخت
سد و شبکههای آبرسانی و موارد دیگر
استفاده میشود .و همواره شاهد هستیم
که آب زیرزمینی مهجور است .وضعیت
بحرانی منابع آبی زیرزمینی را در موضوع
فرونشست در نقاط مختلف میتوانیم
مشاهده کنیم .در بسیاری از دشتها از
تهران تا کرمان و همدان و فارس زنگ خطر
فرونشست زمین به صدا درآمده است و
این امر ناشی از برداشت بیش از حد از
منابع آب زیرزمینی است.
در سالهای کم

بارش

و

دورههای

خشکسالی فشار بیشتری به سفرههای
زیرزمینی وارد میشود .تقریبا ساالنه
هفتاد سانتیمتر از تراز آب زیرزمینی در
کشور پایین میرود این میزان ممکن
است در بعضی استانها کمتر و در بعضی
مناطق بیشتر باشد .اما به طور متوسط
بین کشورهای دنیا ما جزو سه کشور اولی

هستیم که چنین روند وحشتناکی را در
کاهش منابع زیرزمینی داریم.

بخشی از حجم مخزنی که خواهیم داشت

مربوط به سیالب نمیتوانیم ذخیره چندانی

در چنین شرایطی مشکلی که ایجاد میشود

را برای همیشه از دست می دهیم ،این هم

داشته باشیم ،اما اگر بشود حتی چند درصد

موضوع شور شدن آبهای زیرزمینی است.

فاجعهای است که در کشور ما اتفاق افتاده

از این منابع به شکل درست برای تغذیه

وقتی بیشتر از یک حدی برداشت صورت

است .فرونشست اثر تخریبی بیشتری

مصنوعی سفرههای زیرزمین استفاده شود،

گیرد و سطح آب پایینتر رود به الیههایی

نسبت به زلزله یا سیل دارد ،اما چون به

کمک بزرگی است .مخصوصا این مسئله

میرسیم که کمتر در سیکل آب بودهاند.

مرور رخ میدهد ،توجهی به آن نمیشود.

در دو استان سیستانوبلوچستان و کرمان

آبهای

یکی از راهکارهایی که میتوان برای تغذیه

بسیار مهم و حیاتی است .این دو استان

قدیمیتر و شورتر هستند .اتصال به این

منابع آبی زیرزمینی مطرح کرد ،ذخیره

از نظر شرایط زمینشناسی وضعیت خاصی

الیههای

پایینتر

آبخوانها،

آبهای شور بهطور کلی تعادل محیط

در زمینه مدیریت منابع آب زیرزمینی
راهکار کالنی که باید طراحی شود اصول
روشنی دارد ،اما در کشور ما مشکل اصلی
این است که کالن نگری نداریم و مدام
مشغول امور جاری هستیم .موضوع
منابع آب امری اقتصادی و سیاسی و
اجتماعی است .امری که باید وزارت
نیرو

یا وزارت کشاورزی نمیتواند به

تنهایی در مورد آن تصمیمگیری کند.
این مسائل نیاز به تصمیمگیریهای
محلی دارد .هر اقلیم و حوزهای مسائل
خاص خود را دارد .که جامعه محلی آن
منطقه باید در تصمیمگیری در خصوص
مسائل آن نقش داشته باشند .در غیر
اینصورت مردم با طرحی که به آنها ابالغ
شود همراهی نمیکنند .دستور صادر شود
که برنج نکارید ،سوال این است که اگر
برنج نکارند مشکل آب حل میشود؟
تصمیمات وقتی در راستای حل مسائل
جدی نباشد دور باطلی است که باعث از
دست رفتن زمان میشود .و در این زمان
از دست رفته همچنان آ بهای زیرزمینی

در تهران -از سدهای کشور تبخیر صورت

 ۸تا  ۹ماه از زمان مصرفش گذشته و

میگیرد .در حالی که در سدهای زیرزمینی

به خودی خود دیگر کیفیت مطلوبی

این تبخیر اتفاق نمیافتد .از طرفی این

ندارد و حتی اگر در بهترین سردخانهها

سدها عوارض سطحی هم ندارند و میتوان

نگهداری شود از کیفیت آن کاسته

باالی سد زیرزمینی ساختمان یا زمین

میشو د .

کشاورزی ایجاد کرد .این پتانسیل خوبی

یدالهی گفت :ما بارها قبل از عید اعالم

است که هنوز در ایران جا نیفتاده است.

کردیم که تمامی تولیدکنندگان و واسطه

شاید علت آن این است که مثل یک سازه

گران میوه را به بازار عرضه کنند زیرا

بزرگ نیست که بخواهند آنرا افتتاح کنند.

کشش بازار بعد از عید پایین است ،اما

با حداقل هزینه می شود چنین ذخایری در

این گروه تصور میکردند که بعد از عید

حوزه آبهای زیرزمینی ایجاد کرد ،متاسفانه

هم شاهد افزایش قیمتها خواهند بود.

به این موضوع توجه نشده است .چند سد

او ادامه داد :با وجود نگهداری میوه و

زیرزمینی تا به حال در ایران احداث شده

فساد محصول و از بین رفتن آن حاضر

-در استان سمنان -و تجارب موفقی هم

نیستند میوه را با قیمت مناسب به

هستند .اما آنطور که باید و شاید به این

دست مردم برسانند.

ظرفیت توجه نشده است

رئیس اتحادیه باغداران نیز بر این باور

زیستی را به هم میزند .میتوان گفت
فقط بحث بحران کمّ ی آب مطرح نیست،

وجود دارد و به آن توجه نشده

ما به مرور به بحران کیفی هم میرسیم.

موضوع سدهای زیرزمینی

در مناطقی تعادل بین آب شور و شیرین
به دلیل برداشت زیاد به هم میخورد.

است .این نوع از سدها در

آبهای شور اصطالحا به آبهای شیرین

مناطقی که از نظر زمینشناسی

هجوم میآورند و جای آنرا پر میکنند.

ظرفیت آن وجود داشته

همه اینها باعث از هم پاشیدگی ساختار

باشد ،احداث میشوند .به

خاک شده و در سالهای آتی نه تنها منابع

نوعی مخزن سدی را که ما

آب کمتری خواهیم داشت ،بلکه به دلیل

روی زمین داریم به زیرزمین

استفاده از آب شور ،حاصلخیزی زمینها
هم کاهش پیدا میکند.

میبریم

مسئله دیگر فرونشست زمین است.
پدیدهای که به آن مرگ آبخوان هم گفته

شود تا بازار خود را ازدست ندهد.
او با اشاره به اینکه سیب درختی و
پرتقال دیگر از اردیبهشت و خردادماه
مصرف چندانی ندارد به واسطه گران
توصیه کرد هرچند که محصول چندانی
در دست ندارند ،اما این محصول را با
قیمت مناسب به بازار عرضه کنند.
طبق آمارهای موجود سال  ۹۹نزدیک
پنج میلیون تن مرکبات و چهار میلیون

و مشخص بود در صورت عرضه بیموقع،

حتی اگر با مدیریت مصرف در آینده سطح

میوه روی دست برخی واسطهها باقی

آب را به سطح فعلی برگردانیم ،از آنجا

میما ند .

آخرین وضعیت مزارع گندم در خشکسالی
معاون مجری طرح گندم وزارت جهاد

ما کاهش پیدا میکند و همچنان آبها

منحرف میکرد ،و آب سیالب را ذخیره

شور و شورتر میشود و اگر کشور دچار

میکرد تا برای کشاورزی از آن استفاده

خشکسالی بلند مدت شود ،خدای ناکرده

کند .امروز هم در کنار این رو شها ،ما به

نابودی در انتظار خواهد بود.

یک سیستم احتیاج داریم که آب را به

از طرفی در موضوع آ بهای زیرزمینی

سفرههای زیرزمینی نفوذ دهد .این کاری

باید به این نکته توجه شود که به دلیل

است که آبخیزداری باید انجام دهد .اگر

تغییر اقلیم ،ما با شرایطی مواجه هستیم

هر پنج سال یا ده سال یک ترسالی

که هم خشکسالیها تشدید میشود و

شدید اتفاق بیفتد باید بتوانیم آب را تا

هم ترسالیها ،این نوسانات شدید است.

حد ممکن نفوذ دهیم که تبخیر نشود.

ما در پیشبینیها متکی بر آمار بلندمدت

ر دنیا تجارب فراوانی در بخش مدیریت

هستیم ،اما در این شرایط این آمار دیگر

آب وجود دارد .از طرفی در تاریخ ما

به کار نمیآید ،چون تغییر اقلیم شرایط را

پر از تجاربی است که مردم داشته و

به هم زده است .گاهی در بعضی استانها

توانستهاند خود را در همین اقلیم خشک

سیال بهایی جاری میشود که شاید در

حفظ کنند .در صورتی که قصد اصالح

بیست سال یکبار اتفاق بیفتند .بعد از

باشد نباید تمرکز ما روی مسائل و

این سیالبها این سوال مطرح میشود که

راهکارهای کوتاه مدت باشد .باید نسبت

چرا این حجم از منابع را مهار نکردید؟

به موضوع نگاه بلندمدت و استراتژیک

باید توجه داشت که از نظر اقتصادی

با حضور همه ذینفعان اعم از کشاورز و

این حجم از سیالب قابل مهار کردن

صنعتگر و N GOها داشته باشیم و این

نیست .اما راهکارهای دیگری وجود دارد.

امر زمان بر است .اما به این موضوع

در گذشته ایران که آ بوهوای خشک

مهمی است که اگر ذینفعان و جامعه

داشتیم ،در مناطق جنوب خراسان و در

محلی در تصمیم گیریها سهیم باشند،

بعضی روستاها -همچنان این روشها

میتوانند مدافعان و حافظان و مجریان

سیالب

یک طرح و برنامه باشند .اما اگر از باال

جاری میشد مردم حوضچههایی ایجاد

برنامه و طرحی به آنها ابالغ شود خروجی

میکردند و هر کسی بخشی از مسیر

خوبی نخواهد داشت و به نتیجه هم

سیالب را به سمت حوضچههای خود

نمیرسد .

مورد

باید در فصل و موقع مشخصی صادر

تولیدات از وضعیت خوبی برخوردار بود

پیدا میکند و قابل بازگشت هم نیست.

استفاده

کرد زیرا مشتری ندارد بنابراین محصول

پرتقال شمال کشور بوده است بنابراین

زیرزمینی تخلخل مفید آبخوان کاهش

است-

را در هر زمان و فصلی نمیتوان صادر

که از این میزان حدود دو میلیون تن

میشود .در پی برداشت بیرویه از آبهای

وقتی

است که صادرات زمان دارد و هر میوهای

تن سیب درختی در کشور تولید شد

توجه به تجربههای تاریخی
| رئیس پژوهشکده آب و محیط
زیست دانشگاه فردوسی مشهد |

در مهرماه وارد سردخانهها شده و اکنون

ظرفیت مهمی که در ایران

یادداشت

| کامران داوری |

اکنون

سیب

و

پرتقال

محصوالت توسط واسطهها و دالالن در

در عین اینکه خساراتی که سدهای سطحی

که «تخلخل» در آبخوان کاهش پیدا کرده،

قدرت

خرید

مردم،

در دست تولیدکننده نیست بلکه این

ما روی زمین داریم به زیرزمین میبریم.

آبهای سطحی است .هر چند در آبهای

کاهش مصرف سیب درختی و پرتقال

رئیس اتحادیه سراسری باغداران کشور

و آبی که از رودخانهها منحرف میشود را

امروز نتیجه آن نشست زمین و از بین رفتن آبخوانها در مناطق مختلف کشور است ،اما راهکار برون رفت از این بحران چیست؟

فساد سیب درختی و پرتقال ،افزود:

داده است.

حسن آنها این است که آبهای سیالب

| عضو هیئت علمی
دانشگاه اصفهان |

به گزارش ایرنا ،کمال یدالهی درباره علل

شیوع کرونا و تعطیلی اکثر اصناف رخ

آن وجود داشته باشد ،احداث میشوند و

بیرویه از منابع زیرزمینی ،الگوهای سنتی در بخش کشاورزی و شیوههای آبیاری در چند دهه اخیر زمینه ساز بحرانی شده است که

فاسد شدن آنها شد.

کاهش مصرف در ماه مبارک رمضان،

در مناطقی که از نظر زمینشناسی ظرفیت

| مسعود مرسلی |

تعطیالت نوروز خودداری کردند که باعث

نوبرانه ،کاهش

سدهای زیرزمینی است .این نوع از سدها

در حوزه منابع آب زیرزمینی هم زوایایی را نمایان میکند که نتیجه سیاستگذاریهای اشتباه در  6-5دهه اخیر است .برداشتهای

از عرضه این میو هها در شب عید و

به دلیل تغییر فصل و ورود میوه های

دارند از آن استفاده میکنند ،موضوع

بحران آب در ایران ابعاد مختلفی دارد که بررسی هر کدام از آنها میتواند بخشی از دالیل بروز این بحران را روشن کند .بررسی این بحران

درختی و پرتقال و کسب سود بیشتر

کودهای فسفره ،پتاس و اوره برشمرد .توصیه

کشاورزی با تاکید بر اینکه خشکسالی شدید

مهم دیگری که باید گندمکاران برای کاهش

امسال خود را با کاهش تولید در گندم دیم

خسارات به آن توجه کنند مبارزه با آفت سن

نشان میدهد ،اظهار کرد :برای جلوگیری از

گندم است که به دلیل خشکسالی احتمال

تاثیر بیشتر خشکسالی بر تولید به کشاورزان

یورش آنها به مزارع گندم افزایش یافته

دیم کار توصیه میشود؛ تغذیه مزارع ،محلول

است .در پی خشکسالی مراتع خشک شده و

پاشی کودهای فسفره ،پتاس و اوره را در

جمعیت بیشتری از آفت سن به سوی مزارع

برنامه خود قرار داده و مبارزه با آفت سن

گندم سرازیر میشود.

گندم را جدی بگیرند .به گزارش ایلنا سهراب

معاون

سهرابی با بیان اینکه میزان بارندگی  50درصد

جهادکشاورزی از اجرای طرحهای حمایتی

نسبت به سال آبی گذاشته کاهش داشته

وزارت جهاد کشاورزی از گندمکاران خبر داد و

است ،افزود :همچنین میزان بارندگی نسبت

افزود :این طرحها شامل " طرح جهش تولید

به بلند مدت کاهش  44درصدی داشته

در دیمزارها"" ،طرح امنیت غذایی" ،طرح "

است .در گزارش سازمان هواشناسی کاهش

پایش و پیش آگاهی آفات" و ...هستند .از

بارندگی را در زمستان و بهار شدید عنوان شده
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به نحوی که در  50سال گذشته بیسابقه بوده

میلیون هکتار به گندم دیم اختصاص یافته

است.

است و این به معنی اهمیت حفظ گندم دیم

سهرابی با تاکید بر اینکه بارش فروردین ماه

و تاثیر آن بر میزان تولید است.

مجری

طرح

گندم

وزارت

بسیار مهم و تاثیرگذار بر مزارع گندم دیم

او درباره شراط مزارع آبی گندم کشور نیز

است ،اظهار کرد :عالوه بر کاهش بارندگی،

افزود :مزارع آبی کمتر تحت تاثیر خشکسالی

افزایش دما در اسفند ماه و یخبندان ناگهانی

قرار میگیرند ،اما الزم است کشاورزان در

در فروردین ماه عواملی دیگری هستند که

مناطقی که به کشت آبی مشغول هستند نیز

موجب نگرانی شده و خساراتی را برای مزارع

توصیه کارشناسان را در سال کم آبی مورد

گندم به دنبال داشته است .در این شرایط

توجه قرار دهند .سهرابی از کشاورزان با کشت

الزم است گندمکاران به ویژه در مزارع دیم

آبی گندم خواست؛ دقت الزم در مدیریت

برای کاهش خسارات و حفظ هر چه بیشتر

آبیاری ،مدیریت تغذیه مزارع ،مبارزه با آفت و

تولید خود به توصیه کارشناسان توجه کنند.

علفهای هرز و محلول پاشی کودها را داشته

سهرابی از جمله این توصیهها را محلول پاشی

باشند

او با اشاره به اینکه شب عید برخی
مسئوالن و وزرا اعالم کردند که واسطه ها
موجب اختالل بازار شده اند خاطرنشان
کرد :آن روزی که مردم نیاز داشتند
مصرفکنند ،دالالن نیامدند میوه را از
سردخانهها خارج و به بازار عرضه کنند.
رئیس اتحادیه باغداران تصریح کرد:
شب عید و ایام نوروز در سطح تهران
فقط  ۱۵۰نقطه توسط سازمان مرکزی
تعاون روستایی برای عرضه بدون واسطه
میوه ایجاد شد که تنها تولیدکنندگان
در این مبحث ورود کردند و واسطهها

عالوه بر کاهش بارندگی،
افزایش دما در اسفند ماه و
یخبندان ناگهانی در فروردین
ماه عواملی دیگری هستند
که موجب نگرانی شده و
خساراتی را برای مزارع گندم
به دنبال داشته است

به امید گرانی میوه برای بعد از عید،
محصول را نگهداری کردند.
یدالهی درباره کیفیت نگهداری میوه در
سردخانهها افزود :اکثر سردخانههای
کشور

از

وضعیت

خوبی

برخوردار

هستند اما مدت زمان نگهداری میوه در
سردخانهها بستگی به تغذیه میوه در
زمان طول رشد ،کیفیت برداشت محصول
(بدون ضربه و زدگی) و دمای مناسب
سردخانه دارد که همه این شرایط باید
رعایت شود.
رئیس اتحادیه باغداران راهکار برون
رفت از این مشکل و جلوگیری از ضرر
منافع ملی

را عرضه این محصول با

قیمت مناسب به بازار توسط واسطهها
دانست و گفت :البته اگر سیب درختی و
پرتقال از کیفیت خوبی برخوردار نباشد
باید از صنایع تبدیلی استفاده کرد و با
تبدیل محصول به کنسانتره به آن ،ارزش
افزوده داد تا محصول از بین نرود.

6
خرید تضمینی بیش از ۵۹۸هزار
تن گندم و کلزا در خوزستان

پیام ایران

| البرز |

برداشت عسل گونههای وحشی زنبور

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت:
ابتدای شروع برداشت این  ۲محصول به نرخ
تضمینی از کشاورزان استان خریداری شده است.
امید جهان نژادیان روزجمعه در گفتوگو با خبرنگارایرنا
با بیان اینکه از این میزان خرید ۵۲۰هزار تن گندم
و ۷۸هزار و دانه روغنی کلزا بوده است افزود:
خرید این  ۲محصول راهبردی در خوزستان با
مشارکت مراکز تعاون روستایی همچنان ادامه دارد.
برداشت این  ۲محصول از ۲۰فروردین ماه ابتدا از مناطق
جنوبی خوزستان شروع شده و هم اکنون عملیات برداشت
درهمه مناطق استان بجزمناطق سردسیربا بهرهگیری از
 ۲هزار و ۵۰۰دستگاه کمباین بومی و مهاجر جریان دارد.
وی گفت :تاکنون ۲۰۰هزار تن از گندم خریداری شده
به سیلوها و مراکز استاندارد استان حمل شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با اشاره
به اینکه پیک برداشت و خرید این  ۲محصول

| آذربایجان غربی |

 ۸۰۰متر مربع ملک تجاری عمومی کرج

در استان همدان ممنوع است

۵۹۸هزار و ۵۰۰تن گندم و دانه روغنی کلزا از
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| سال شانزدهم | شماره پیاپی  | 1999شنبه  11اردیبهشت | 1400

| همدان |

دپوی  ۷۵هزارتن سیب درآذربایجان غربی

رفع تصرف شد

معاون منابع طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت که هرگونه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت :در حال حاضر  ۷۵هزار
تن سیب به دلیل موانع صادراتی در سردخانه های استان دپو شده است.

رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری کرج اعالم کرد که ۸۰۰

برداشت از عسل تولیدی گونه های وحشی زنبور و مشتقات آن در سطح این

اکبر کرامتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکالت صادرات سیب

متر مربع امالک تجاری عمومی این کالنشهر با حکم قضایی پس از  ۱۳سال

استان ممنوع است« .مهدی صفی خانی» در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت :گونه

استان اظهار کرد :شیوع بیماری کرونا به همراه نبود ناوگان یخچالدار ،مشکالت

رفع تصرف شد .احمد خیری گفت :این امالک از سال  ۱۳۸۷توسط تعدادی

های وحشی زنبور عسل با توجه به شرایط اقلیمی و کوهستانی استان همدان ،در

ارزی امسال موجب شد روند صادرات سیب استان با کندی مواجه شده و

غرفه دار در بازار ولیعصر (عج) واقع در خیابان قلم شاهین ویال کرج به

نقاط سخت گذر و صعب العبور نسبت به ایجاد کندو و تولید عسل به میزان نیاز و

همچنان  ۷۵هزار تن از این محصول در سردخانههای استان باقی بماند.

صورت غیر قانونی تصرف شده بود که صبح امروز با حکم قضایی و با حضور

مصرف غذایی خود اقدام می کنند .وی اظهار داشت :برخی مواقع شاهد حضور افراد

وی با اشاره به افزایش هزینه حمل و نقل صادرات سیب به کشورهای همسایه

نیروی انتظامی رفع تصرف شدند .وی بیان داشت :افرادی با اخذ قرارداد

سودجو در این مناطق و جستجو برای یافتن کندوی زنبور وحشی با هدف برداشت

و خارجی را از دیگر موانع پیش روی صادرات سیب استان عنوان کرد و افزود:

تجاری پیش از سال  ۸۷در تعدادی از غرفه های بازار ولیعصر (عج) شهرداری

عسل هستیم که با این کار کندوی زنبورها نیز از بین می رود .معاون منابع طبیعی

با توجه با اینکه قیمت ارز کاهش یافته است و کرایه حمل و نقل سه برابر

کرج فعالیت خود را آغاز کردند اما پس از پایان قرارداد بدون پرداخت هیچ

اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت :این اقدام منجر به تخریب

افزایش یافته است صادرات سیب برای تجار در این بازه زمانی دیگر صرفه

وجهی به شهرداری به حضور خود در غرفه ها ادامه دادند و از اموال عمومی

کندو و وابستگی «کُ لنی» زنبورهای عسل به کندو و در نهایت مرگ و از بین رفتن

اقتصادی نداشته و صادرکننده دیگر رغبتی به امر ندارد.

سواستفاده می کردند .وی ارزش ملک آزادسازی شده را  ۱۰۰میلیارد تومان

زنبورها با گذر زمان می شود .صفی خانی افزود :بنابراین با توجه به نقش زنبورها

کرامتی با بیان اینکه به دلیل گرم شدن هوا حملو نقل سیب باید از طریق

اعالم کرد و گفت :این ملک با حکم قضایی و با همکاری نیروی انتظامی و

در حفظ تنوع زیستی و کارکرد مثبت اکوسیستمی این گونه جانوری در طبیعت،

کامیونهای یخچال دار انجام شود ،افزود :متأسفانه کمبود کامیونهای

شهرداری منطقه  ۶رفع تصرف شد.

هرگونه برداشت عسل وحشی از مناطق حفاظت شده استان همدان ممنوع است.

یخچال دار در استان موجب شده با مشکالتی در صادرات این محصول مهم

رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری کرج بیان داشت :تا

به گفته وی ،یکی از کارکردهای اصلی زنبور عسل در طبیعت گرده افشانی یا انتقال

و اقتصادی داشته باشیم .وی با اشاره به ارزآوری  ۳۵۴میلیون دالری استان

چند روز آینده بیش از  ۸۰۰مترمربع از امالک تجاری شهرداری کرج در بازار

دانههای گرده در سطح گیاهان و همچنین انتقال پرچم در میان گل ها است که

ناشی از صادرات سیب ،عنوان کرد :آذربایجان غربی ساالنه با تولید بیش از

ولیعصر(عج) خیابان قلم رفع تصرف و آزادسازی خواهد شد.

این کار نقش موثری در تقویت اکوسیستم طبیعی منطقه و همچنین ارتباط جانور

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

یک میلیون و  ۲۰۰هزار تن قطب تولید سیب در کشور به شمار میرود.

با زنجیره غذایی دارد.

در استان از ابتدای شروع برداشت حدود ۴۰روز
است افزود :هنوز برداشت گندم و کلزا در مناطق

تابستان سخت خراسان رضوی برای تولید برق

شمالی خوزستان به نقطه اوج(پیک) نرسیده است.
جهان نژادیان افزود :تا هفتم اردیبهشت ماه پول
خرید گندم به حساب کشاورزان خوزستانی واریز
شده است و این روند با سرعت و دقت ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه ۶۰درصد دانه روغنی کلزا در
خوزستان توسط  ۲کارخانه روغنی ماهیدشت و نوید
خلیج فارس خریداری شده و به کارخانه ها حمل شده
است افزود :امسال برای نخستین باربخش خصوصی
به صورت منسجم و هماهنگ وارد خرید تضمینی کلزا
شد و با خرید نقدی  ،باری از دوش دولت برداشت.
قیمت خرید هرکیلوگرم گندم معمولی ۵۰هزار
ریال و دانه روغنی کلزا ۱۱۰هزار ریال است.
پیش

بینی

شده

۱.۲میلیون

امسال

تن

گندم و ۱۱۷هزار تن دانه روغنی کلزا به صورت
تضمینی از کشاورزان خوزستانی خریداری شود.
استان خوزستان با تولید ساالنه ۱۷.۵میلیون تن
محصوالت زراعی  ،باغی  ،دامی  ،شیالت و عسل و
عمل آوری ۱۳۸نوع محصول به ارزش بیش از ۲۹۰هزار
میلیارد ریال در جایگاه نخست کشوری قرار دارد.
جهادکشاورزی خوزستان اعالم کرده است تا پایان خرداد
ماه سال جاری در مجموع ۵.۵میلیون تن محصوالتی که
در پاییز در استان کشت شده اند برداشت خواهد شد.

کاهش  ۶۶درصدی حجم بارندگی بهار امسال

جاری باعث کاهش ظرفیت تولید برق در

برقآبی بسیار کم در حد  ۲نیروگاه است و

و افت  ۱۰۰درصدی آب ورودی به دریاچه پشت

نیروگاههای برقآبی میشود.

بیشتر نیروگاههای برق این استان از نوع حرارتی

سدهای فعال در خراسان رضوی نه تنها زنگ خطر

غالمعلی رخشانیمهر افزود :تابستان امسال

هستند اما کاهش تولید برق در هر نقطه از کشور،

خشکسالی را به صدا درآورده بلکه در حوزه تولید

بسیار سخت است زیرا همزمان با کاهش بارندگی

خراسان رضوی را هم تحت تاثیر قرار میدهد زیرا

و عرضه نیروی برق برای این استان نگرانی جدی

و محدود شدن استفاده از ظرفیت نیروگاههای

به هر حال باید سهمی از تولید برق نیروگاههای

ایجاد کرده است.

برقآبی مواجه با افزایش دمای هوا ،شرایط

حرارتی این استان در اختیار شبکه سراسری برق

این وضعیت در دومین ماه بهار ،تصویرگر

ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین مصرف

قرار گیرد.

تابستانی سخت در هر  ۲حوزه آب و برق و

غیرمجاز برق برای استخراج رمزارز هستیم.

شرایط آبی خراسان رضوی و همچنین وجود

گویای این واقعیت است که در صورت فقدان

وی تاکید کرد :این وضعیت در مجموع باعث شده

مصرفکنندههای غیرمجاز برق در این استان

صرفهجویی و مدیریت مصرف آب حتی روند

تا تراز تولید و مصرف نیروی برق منفی شود.

دست کمی از سایر نقاط کشور ندارد ،بارندگی

تولید و توزیع نیروی برق برای عموم مشترکان در

 ۱۰هزار مگاوات از ظرفیت تولید نیروگاههای برق

سال گذشته و فروردین ماه امسال ناچیز بوده و

خراسان رضوی با مشکل مواجه میشود و همانند

کشور متعلق به نیروگاههای برقآبی است که

استان را با تنش آبی مواجه و از حجم آب پشت

سالهای قبل نخواهد بود.

هنگام اوج مصرف برق به کمک آمده و تولید برق

سدها کاسته است.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر ایران به

را حمایت میکنند .این میزان امسال به دلیل

مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی

همین خاطر هشدار داد و گفت :به لحاظ کاهش

کاهش شدید بارندگی به حدود  ۶هزار مگاوات

در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت :میزان

حجم نزوالت آسمانی و افت شدید ذخایر آبی

افت کرده و کسری بسیار مشهودی را در حجم

آب ورودی به سدهای این استان در سال آبی

پشت سدها تابستان بسیار سختی را در حوزه

تولید نیروی برق ایجاد کرده است.

جاری  ۱۰۰برابر نسبت به مدت مشابه سال گذشته

نیروی برق پیش رو خواهیم داشت زیرا وضعیت

هرچند سهم خراسان رضوی از نیروگاههای

کاهش یافته است.

ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای  139960319005000822مورخ  1399/11/17هیات اول موضوع قانون
تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ملک ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای نعمت اله عرفانیان فرزند امیر بشماره شناسنامه  4صادره از
شهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت  592متر مربع پالک  1فرعی از 1714
 اصلی واقع در بخش  23کرمان به آدرس شهداد – کوچه شهید عبدالهیخریداری از مالک رسمی خود محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و

افقی
 - 1کاشف الکل  -مانند ماه  -گیاه
کتیرا - 2طبق دستور پزشك مصرف
كنید ،دوا  -ذات  -قلعه مستحكم ،ساز
كلبسا - 3خدای مصری  -جوال درهم،
جوال درهم ،جوال درهم  -ازمیقاتهای
پنجگانه عمره تمتع - 4روسری  -پرنده
دریاچه ،معروف است که این پرنده تنها
می میرد  -شاعر قصیده سرا  -طایفه
ایرانی ،قوم غیور - 5وجود دارد  -تقویت

كننده  -پایتخت چین - 6مروارید

 -سختی و مشقت - 11قورباغه درختی

چشم ،آب دیده  -هزارو صدو یازده -

 -حرف انتخاب ،بله آلمانی ،حرف

گام بی ته - 7سعی ،کوشش  -نت

گزینش  -عضو باال نشین ،راز  -خالص

سوم ،نت مخمور ،پیشوند فعل مضارع

 -حرف عصا - 12چوپان گله را به آنجا

 -مخترع شیرخشک ،پیروز شدن- 8

می برد ،كلمه پرسشی  -فيلم خيالي

محرمانه ،مخفی ،محرمانه و مخفی -

 -کاشف میکروب طاعون - 13نشانه

سمنان قدیم  -از عناصرشیمیای باعدد

تیر  -پسوند کوچکی  -همراه گداز،

اتمی  - 549جنبش  -از کوههای

نیش سرما - 14خو گرفتن  -گروهی از

خراسان  -خزینه زر و سیم ،می

مردم ،پیروان یك پیامبر ،پیروان انبیاء،

گویند که قارون از آن زیاد داشت- 10

جماعت  -سالح گوزن ،وسیله دفاعی

چهلچراغ ،مجموعه ای از شش ستاره

برخی حیوانات گیاه خوار - 15كلمه

تنها پنج میلیون مترمکعب آب وارد سدهای
میزان

محسن عراقیزاده در گفتوگو با خبرنگار ایرنا

ورودی آب به سدهای استان در مدت مشابه

افزود :بارندگی این مدت در خراسان رضوی

سال گذشته بیش از  ۵۰۰میلیون مترمکعب بوده

نسبت به مدت مشابه پارسال  ۶۱.۸درصد کاهش

خراسانرضوی شده است در حالی که

است.

یافته است .او ادامه داد :براساس نقشهها و

او به کاهش  ۱۰درصدی ذخیره آب پشت سدهای

پیشبینیهای هواشناسی در فصل بهار امسال به

خراسان رضوی اشاره و بیان کرد :هماکنون ۴۹

جز نواحی شمالی و شمال غرب کشور ،بارندگی

درصد از ظرفیت سدهای استان آب دارد که این

خوبی در استانهای کشور انجام نخواهد گرفت و

ت مشابه سال گذشته  ۵۹درصد بوده
میزان در مد 

وضعیت پایینتر از حد طبیعی خواهد بود.

است.

مدیرکل

مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی

بارندگیهای پراکنده استان در بهار امسال کوتاه

حجم کنونی ذخیره آب پشت سدهای استان

مدت و کم خواهد بود که جبران خشکسالی

را  ۴۹۷میلیون مترمکعب اعالم و بیان کرد:

را نمیکند اما وزش باد شدید و گردوخاک را

این میزان در مدت مشابه پارسال  ۶۹۰میلیون

خواهیم داشت.

هواشناسی

خراسان

رضوی گفت:

مترمکعب بود.

عراقیزاده افزود :هرچند از ابتدای امسال تاکنون

مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی نیز در تشریح

افزایش دمای محسوسی در استان رخ نداده

وضعیت نامناسب بارندگی گفت :وضعیت بارندگی

اما در ادامه فصل ،دمای هوا به تدریج افزایش

در این استان از ابتدای امسال تاکنون مناسب

مییابد و در تابستان نیز بارندگی نخواهیم داشت.

پرسشی ،از كلمات استفهام  -موی

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 141

فر ،زلف پیجیده  -نخستین امپراتوری

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/02/11 :

جهان  -شكافتن قبر

تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/02/25 :

ابراهیم سیدی  -رئیس ثبت اسناد و امالک

عمودی

اداره کل ثبت نام اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد

 - 1فیلسوف آلمانی  -جستجو كردن،

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و

پژوهش  -چو وارونه  -دوش و كتف،

ساختمان های فاقد سند رسمی

كتف - 2کودک  -قعر جهنم ،فهمیدن،

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت

احساس  -كشور دو تكه ،بعضی ها از

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای  140060319005000025مورخ  1400/01/28هیات اول موضوع قانون

ماست می گیرند - 3نام ترکی ،نام

تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر

آذربایجانی  -از نوازندگان برجسته

در واحد ثبتی حوزه ملک ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض

نی ایرانی  -دعوی كردن - 4پهلوان و

متقاضی آقای مسعود اسماعیل بیگی فرزند ماشالله بشماره شناسنامه 21
صادره از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت  830.64متر مربع پالک

نیرومند  -لگن لباسشویی  -بله ،پاسخ

 1971فرعی مفروز و مجزی از  362فرعی از یک  -اصلی واقع در بخش 25

مثبت  -نت چهارم ،نت قبل از سل ،کلید

کرمان به آدرس اندوهجرد – خیابان مهدیه خریداری از مالک رسمی مهدی

حاج حسینی چترود محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو

آن در موسیقی معروف است - 5نواری

نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور

كه از مفتولهای نازك فلزی می بافند -

سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین

زاج سیاه  -چسبناک - 6پیچ تنظیم

آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع

صدا  -آقا و سرور  -از انواع حج- 7

قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول

زاویه  90درجه  -جوانمرد و بخشنده،

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 144

بخشنده ،جوانمرد - 8تحریک کردن

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/02/11 :

تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/02/25 :

 -نیروها  -فیلمی با بازی همفری

ابراهیم سیدی  -رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای حسین علیپور سعیدآبادی با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفتر اسناد رسمی 206

شماره140004326033000020 :

رفسنجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه پالک  1054فرعی از  1871اصلی
بموجب سند رهنی شماره  64694دفترخانه  53رفسنجان در قبال مبلغ  579000000ریال نزد بانک کشاورزی
شعبه رفسنجان در رهن می باشد به علت جابجایی مفقود گردیده و لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده
 120آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت در روزنامه آگهی تا چنانچه شخصی مدعی انجام
معامله یا وجود اسناد مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض
خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند
مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد .م الف۴۷۱۹

ابوالفضل تیموری _رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
م موضوع قانون تعیین
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره  ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۶۶۵هیات دو 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حجت سعیدی رشک علیا فرزند سیف اله به شماره شناسنامه
 ۱۳۳۵صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت  ۳۴۳.۲۰مترمربع از پالک  ۲۳۸۹اصلی واقع در زرند
خیابان بهشتی کوچه  ۶خریداری از مالک رسمی خانم پروین طهرانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد .م/الف ۸

بوگارت - 9فیلمی از کوین رینولدز -

كربن ،رشته ای در شیمی  -سالح

وارونه  -اثر چربی  -الفبای خوراكی

نیمتنه ،یار شلوار  -سلیمان بی سروته10

رستم ،سالحی خاردار که در گذشته در

 -شالوده و بنیاد ،پایه و مبنا ،سنگ

 -مالی درهم  -پارچه ابریشمی

جنگها استفاده می شد  -زادگاه نیما13

آسیاب،حرف هیتلری ،حرف نازی ها -

لطیف  -تنها ،همنشین تنها - 11گیج و

 -دارای حرارت ،واحد اندازه گیری -

خوب مختصر - 15بندگاه میان ساعد و

سرگشته  -نشاط ،شادمانی - 12شیمی

شالی کوب  -در حال لرزیدن - 14گو

بازو ،مرفق  -مرکز کشور چاد

تاریخ 1400/01/19 :

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

م الف 1400/02/07 -138 :

متن آگهی مزایده
آگهی مزایده مال غیر منقول اسناد رهنی پرونده کالسه ۹۶۰۱۱۵۳

واقع در رفسنجان بخش  9کرمان که بنام حسین علیپور سعیدآبادی فرزند حسن صادر و تسلیم شده است و

بــه موجــب پرونــده اجرائــی کاســه  ۹۶۰۱۱۵۳لــه :بانــک ســامان همــدان علیــه ایــرج و تــورج و عمرانعلــی و فاطمــه همگــی زارعــی و طاهــره رضائــی ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  ۱۵۰متــر مربــع پــاک باقیمانــده دو هـزار و یکصــد و هفــده فرعــی و
مجــزی شــده از ســیصد و بیســت و هشــت فرعــی از ده اصلــی واقــع در حومــه /بخــش یــک همــدان بــا حــدود و مشــخصات شــماال :بــه طــول  22/80متــر دیــوار بــه دیــوار پــاک  10/2116شــرقا :بــه طــول 6/30متــر درب و دیــوار بــه خیابــان  ۱۲متــری جنوبــا:
بــه طــول 20/25متــر دیــوار بــه دیــوار باقیمانــده پــاک  10/328غربــا :بــه طــول  7/90متــر دیــواری اســت بــه پــاک  10/330ذیــل ثبــت  ۱۰۲۶۸صفحــه  ۳۴۹دفتــر  ۴۲بــه شــماره چاپــی  3/628069بــه نــام آقــای عمرانعلــی زارعــی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و
تســلیم شــده اســت .طبــق ســند رهنــی شــماره  93/12/10/92144دفترخانــه  ۱۰همــدان در رهــن بانــک ســامان شــعبه همــدان قـرار گرفتــه و طبــق نظریــه مــورخ  99/09/2هیــات کارشناســان رســمی بــه مبلــغ  33/420/000/000ریال(ســی و ســه میلیــارد و چهــار صــد
و بیســت میلیــون ریــال) ارزیابــی شــده بــه نشــانی  :همــدان  ،خ آزاد شــرقی  ،خ آگاه  ،کوچــه شــهید الماســی  ،پ  .۱۱۸ملــک فــوق الذکــر یــک دســتگاه ســاختمان مســکونی دو طبقــه بــر روی همکــف و دارای زیــر زمیــن بــا اســتقرار شــمالی در مجــاورت معبــر ۱۲
متــری میباشــد و بــر اســاس ســند مالکیــت دارای عرصــه بــه مســاحت  ۱۵۰متــر مربــع و دارای  ۲۹۴متــر مربــع اعیانــی در  2/5طبقــه مســکونی و یــک بــاب ســوئیت در بغــل خرپشــتی شــامل طبقــه اول حــدودا بمســاحت  ۱۲۰متــر مربــع دارای هــال و پذیرائــی
و آشــپز خانــه در اتــاق خــواب و ســرویس بهداشــتی کامــل و حیــاط  .طبقــه دوم حــدودا بمســاحت  ۱۲۰متــر مربــع و دارای هــال و پذیرائــی و آشــپزخانه و در اتــاق خــواب و ســرویس بهداشــتی کامــل طبقــه فوقانــی حــدودا بمســاحت  ۲۷متــر مربــع بــا ارتفــاع
 2/2متــر بعنــوان ســوئیت و طبقــه زیــر زمیــن بــا اختــاف  ۸پلــه منفــی بمســاحت حــدودا  ۲۷متــر مربــع بعنــوان انبــاری بــا قدمــت بــاالی  ۲۰ســال ســاخت بصــورت بــاز ســازی شــده کــه در زمــان بازدیــد ملــک در تصــرف مالــک قـرار داشــت بــا کیفیــت ســاخت
در حــد مطلــوب بــا نمــای سـرامیک و بــا مصالــح اســتاندارد  .کــف سـرامیک و دیــوار انــدود گــچ و نقاشــی شــده  .کابینــت ام دی اف و شــیر آالت و بــا ســازه نیمــه اســکلت آجــری دارای امتیــازات آب و بــرق و گاز و تلفــن و مــورد وثیقــه تــا پایــان خــرداد مــاه
ســال  ۱۴۰۰نــزد شــرکت بیمــه ســامان بیمــه شــده اســت ،.پــاک فــوق از ســاعت  ۹الــی  ۱۲روز یکشــنبه مــورخ  1400/02/26در اداره اجـرای اســناد رســمی همــدان واقــع در همــدان بلــوار ســعیدیه بــاال  ،نبــش بلــوار غنــی زادیــان ســاختمان اداره کل ثبــت از طریــق
مزایــده بــه فــروش مــی رســد .مزایــده از مبلــغ ســی و ســه میلیــارد و چهارصــد و بیســت میلیــون ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدأ فروختــه مــی شــود .شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب
ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی او در جلســه مزایــده اســت برنــده مزایــده مکلــف اســت مابــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتیکــه ظــرف مهلــت مقررمانــده
فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب ،بــرق ،گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه
مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد ،وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه
هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدأ وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد ،مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت ومــکان مقــرر برگـزار خواهــد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۱/۲۸:
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۲/۱۱ :

جاری منتهی به ابتدای اردیبهشت ماه کنونی

در حالی که میزان بارندگی در مدت مشابه سال
قبل در این استان سه برابر این میزان بوده است.

جدول شماره 1999

اداره کل ثبت نام اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و

محمد عالیی افزود :ظرف هشت ماه از سال آبی

نبوده و فقط  ۸۱.۵میلیمتر باران باریده است

تاریخ انتشار 1400/02/11:
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

جالل حدادی  -رئیس اجرای اسناد رسمی همدان

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم
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با قربانی شدن یک جوان براثرحمله سگهای ولگرد درشاهینشهر ،باردیگر عملکرد شهرداریها را دراین زمینه زیرسوال رفت

خود نوعی مرگ تدریجی محسوب
میشود ».به عقیده حکمت معضل

چرخه ناکارآمد کنترل سگهای ولگرد

در سال  ۱۴۰۰اتفاق افتاد:

دیگر وجود پیمانکاران ناآگاه است:
«پیمانکاران عموما با مناقصه پای کار

 ۳۰۳روز تنفس هوای

میآیند و نظارتی هم روی عملکردش

مهدی نبیان ،کارشناس ارشد محیط زیست :عقیمسازی سگها باید از سگهای گله آغاز شود

وجود ندارد ».این فعال محیط زیست

پاک در کردستان

پنا هگا هها هم خبر میدهد« :شرکت

معاون نظارت و پایش ادارهکل حفاظت

از عقیمسازی ناقص سگها در همین

امین حکمت :فعال مستقل محیط زیست :دستورالعمل کنترل جمعیت سگها در سال  ۸۷برای امروز کارایی الزم را ندارد

ساماندهی صنایع مشاغل دامپزشکی

محیط زیست استان کردستان گفت :سال

استخدام نکرده است ،برای همین

گذشته  ۳۰۳روز هوای استان کردستان در

هم وقتی پیمانکار شکم سگی را باز

شرایط پاک قرار داشت.

میکند ،آن ناظر از طرف شرکت متوجه

اقبال حمیدی با اشاره به کیفیت هوای

نمیشود که واقعا سگ عقیم شده یا

استان در سال  ۱۳۹۹به ایسنا گفت :بر

نه و همین میشود که سگها بعد از

اساس دادههای ایستگاههای سنجش

رهاسازی بازهم بارور میشوند ».مرگ
خاموش با داروی ارزان قیمت هم
معضل دیگری است که به نظر حکمت
نظارتی بر عملکرد پیمانکاران درباره آن
وجود ندارد.

معدو مسازی چاره است؟

آیا کشتار سگها نمیتواند راه
حلی برای کنترل جمعیت آ نها باشد،
حکمت میگوید رینگ خارجی اطراف
شهرها که میتواند شامل حیوانات
وحشی هم باشد ،بعد از کشتار یک
سگ با تعداد باالتری سگ جایگزین
زیرا

میشود،

این

خصلت

محیط

نگهدارندگی از حیوانات غیر شهری
را دارد« :وقتی شهردار یها د هتا از
این حیوانات را میکشد ،دوباره ده
سگ دیگر از اطراف وارد این رینگ
| ایلنا |

میشوند ،زیرا این خصلت این محیط

آلودگی هوا طی سال گذشته  ۳۰۳روز

مهدی نبیان ،کارشناس ارشد
محیط زیست :سگها باید
از سطح شهر جمعآوری و
منتقل شوند ،غربالگری صورت

رسالتهای این ادارهکل است ،افزود :در

گیرد و سگهای نژاددار ،سالم
و آنهایی که زمان طالییشان
برای تبدیل شدن به سگ گله
یا سگ نگهبان یا سگ پلیس

با عادت به بیابانهای اطراف شهر رفته بود تا بتواند تمرین ساز کند .در این میان هشت قالده سگ بین اتوبان اصفهان و مسکنمهر

| سوگل دانائی |
| روزنامهنگار |

شاهینشهر ،به او نزدیک میشوند ،او از ترس بیهوش میشود و بعد بر اثر جراحات در دم میمیرد .پیش از مرگ حسن مالزاده،

مرد  ۴۳ساله دیگر نیز هفته قبلتر براثر حمله سگهای ولگرد دچار صدمه و جراحت میشود .پس از این دو واقعه ،حاال تصاویری از
سگکشی در این شهر در فضای مجازی حامیان محیط زیست منتشر شده است .انتشار تصاویر تجمع این حامیان جلوی فرمانداری شهر

را هم در پی داشته است .حاال به نظر میرسد ،شهری که یک هفته به سوگ نوازنده  ۳۹ساله نشسته بود ،از کشتار سگها نگران شده.

با اینکه شهرداری شاهینشهر اعالم کرده که کشتار سگها کار نیروهای شهرداری نبوده و مدیریت شهری در پی زندهگیری ،گشتزنی

و همینطور راهاندازی مرکز نگهداری تازه برای سگهای ولگرد است اما حامیان حقوق حیوانات همچنان انگشت اتهامشان به سوی
شهرداری است .سگکشی ،زندهگیری ،عقیمسازی و روشهای دیگر تنها تعدادی از آزمونو خطاهای شهرداری برای کنترل جمعیت

سگهای ولگرد در سا لهای اخیر است .روشهایی که کارآمدی آنها با کشته شدن جوان  ۳۹ساله زیر سوال رفته است.
سال  ۹۸بود که سگهای ولگرد به
دو پسر بچه  ۸و یازده ساله ساکن
میبد حمله کردند ،پسر بزرگتر فرار
کرد و پسربچه  ۸ساله طعمه سگها
شد ،پلیس وقتی جسد او را یافت،
نیمی از بدنش وجود نداشت .سال
 ۹۹هم کلیدواژه سگ و کودک با
کشته شدن کودکی  ۴ساله در اطراف
گلپایگان اصفهان دست به دست شد.
در آرشیو مطبوعات خبرهای مشابهی
نیز وجود دارند .شهردار یها مطابق با
قانون کشور پس از انتشار این اخبار
باید

پاسخگو

اقداماتشان

میبودند،

درباره

پاسخگوی

کنترل

جمعیت

سگهای ولگرد که جزو وظایفشان
بود و برایش دستورالعملی هم در سال
 ۸۷تدوین شده بود .دستورالعملی
که در آن گفته شده ،سگهای ولگرد
باید

با

رو شهای

مختلفی

مانند

زند هگیری به پنا هگاه منتقل شوند،
غربال شوند ،واکسینه و عقیم شوند
و

سگهای

غیرمفید

معدو مسازی

شوند .در این دستورالعمل حتی طریقه

زند هگیری حیوان و حتی مشخصات

درست قاعده میشوند« :بارها شده

است ،درحالیکه ماد هها میتوانند  ۶تا

سالح بیهوشی هم آمده است .اما

که سگهایی با بیمار یها متعدد یا

به نظر میرسد که اجرای این فرآیند

سگهای بدون دست و پا در این

شوند اما چون این کار هزینهبر است،

مشکالتی دارد .مهدی نبیان ،کارشناس

پنا هگا هها وجود دارد وقتی پرسیده

عموما انجام نمیشود».

ارشد محیط زیست و پژوهشگر حیات

میشود که چرا این حیوان یوتانایز

شود این مراحل توسط پیمانکار
صورت میگیرد اما نظارت
درستی بر اجرا وجود ندارد

وحش به روزنامه «پیا مما» میگوید،

نشده ،میگویند حامیان مخالفند و

مخاطرات پنا هگا هها

که باوجود اینکه این قانون ،جامع

هر دفعه چک میکنند ببیند هست

است اما در اجرا موفق نیست و کوتاهی

یا نیست و نمیگذارند روش درست

صورت میگیرد« :سگها باید از سطح

یوتانایز صورت گیرد ».به عقیده او

شهر جمعآوری و گردآوری شوند ،به

پنا هگا هها این روزها به محلی برای

غربالگری

پرواربندی سگها تبدیل شدند« :در

صورت گیرد و سگهای نژا ددار ،سالم

این پنا هگا هها عموما عقیمسازی هم

و آ نهایی که زمان طالییشان برای

درست انجام نمیشود و شما همواره

تبدیل شدن به سگ گله یا سگ

با تعداد زیادی توله روبهرو هستید».

نگهبان یا سگ پلیس نگذاشته باشد،

به گفته او در پنا هگا ههای امروزی

نگهداشته و جدا میشوند و مابقی

پول عقیمسازی و زند هگیری سگها

باید یوتانایز شود این مراحل توسط

گرفته

همین

پیمانکار صورت میگیرد اما نظارت

سگها دوباره رها میشوند تا این

درستی بر اجرا وجود ندارد ».نبیان

فرآیند دوباره تکرار شود و برایش پول

دستورالعمل

دریافت شود ،پولی که رقم آن گاهی از

را در پنا هگا هها میداند .او میگوید

حدود  ۴۰۰هزار تومان تا یک میلیون

عموما حامیان محیط زیست هم با

تومان هم میشود« :عموما هم نرها

مراجعه به این پنا هگا هها مانع اجرای

راحتتر

پنا هگا هها

مشکل

منتقل

اساسی

شوند،

اجرای

میشود

عقیمسازی

اما

میشوند

شبانه

چون

امین حکمت ،فعال مستقل محیط
زیست که سا لها هم با انجمنهای
دامپزشکی همکاری داشته اما همین
قانون را هم برای کنترل جمعیت
سگها مفید نمیداند ،او به روزنامه

یک هزار مورد نظارت و پایش از واحدهای
تولیدی و خدماتی فعال استان انجام شده
است.
او تصریح کرد :در نتیجه پایشهای انجام
شده و بررسی  ۱۵۰فقره شکوائیه مردمی،
 ۷۵مورد اخطار به واحدهای تولیدی

منطقه و مثال سگهای گله میداند:

استان داده شد و  ۴۳مورد دستور تعطیلی

«من بارها پیشنهاد دادم که مثال یک

صادر و در نتیجه  ۹واحد آالینده پلمب

ماشین به منطقهای برود و سگها را

شده است.

«پیا مما» میگوید« :این قانون برای
سال  ۸۷است آن زمان جمعیت
سگها به دلیل غذارسانی نادرست
و عدم نظارت این تعداد نبود اما
امروز تعداد بسیار باال رفته است ».او
میگوید تا سال گذشته در یک پنا هگاه
در تهران جمعیت سگها  ۲۰۰تا ۲۲۰
تا بود ،اما اکنون به دلیل محدودیت
معدو مسازی و رهاکردن سگها در
طبیعت تعدادشان به  ۴۵۰۰تا در یک
پنا هگاه هم رسیده« :باید منتظر ماند تا
کسی اینها را به سرپرستی بگیرد اما
حقیقتا این تعداد سگ در یک پنا هگاه

حمیدی یکی از مهمترین برنامههای این

موافق است« :کنترل سگهای ولگرد

ادارهکل را در سال جاری ،کمک به توسعه

با عقیم سازی ،زند هگیری و انتقال به

پایدار و صنایع سبز خواند و یادآور شد:

پنا هگاه و غربالگری و یوتانایز سگها

پایش و ترویج فرهنگ زیست محیطی

ممکن است .به نظر باید عقیمسازی

در عرض سه سال حدود  ۳۰۰سگ به
دنیا بیاورند.
راهی برای تکرار نشدن قتل جوان
سیونهساله

وجود

با

دارد؟

امین حکمت ،فعال مستقل
محیط زیست:دستورالعمل
جمعآوری سگهای ولگرد
متعلق به سال  ۸۷است آن
زمان جمعیت سگها به دلیل
غذارسانی نادرست و عدم
نظارت این تعداد نبود اما امروز
تعداد بسیار باال رفته است

و

بتوان

گفت

و رعایت الزامات آن را در زمان بهرهبرداری
هم به منظور دستیابی به توسعه پایدار در
سال جاری دنبال میکنیم.
ادارهکل حفاظت محیط زیست استان
کردستان طی چند سال اخیر همچنین در
راستای برنامههای پایش کیفیت هوا در
شهرستانهای سقز ،بانه ،مریوان قروه و
سنندج دستگاه سنجش آلودگی و کنترل
کیفیت شاخص هوا نصب کرده است.

نگاه

خوشبینانه شاید پاسخ مثبت باشد
جمعیت

زیست محیطی ارائه شده است و بهطور

برخورد میشود ،گفت :سال گذشته حدود

اصلی را در عقیمسازی سگهای یک

داریم ،یک جفت نر و ماده میتوانند

استان به منظور کاهش و رفع آلودگیهای

بهداشت عمومی مردم را به خطر بیندازد

متولیان حرف میزند که باید در این

زد که حدود دو میلیون سگ گله

صاحبان

حمیدی با بیان اینکه با آلودگیهایی که

مسیر به شهرداری یاری کنند .او ما راه

و با توجه به این آمار میتوان تخمین

دزدان واکسن در شهرداری

سگهای

تهران عزل شدند

ولگرد به مرور کم میشود ،اما نبیان
پاسخش مثبت نیست .او میگوید
چرخه

اقتصادی

سگهایی

واحدهای

صنعتی،

خدماتی

دارد.

یا حتی محیط زیست هم به عنوان

تعداد حدود  ۵۰میلیون گوسفند است

مشاوره و مشوقهای قانونی الزم هم به

دستور برنامههای ماموریتی ادارهکل قرار

شهری نمیداند و از نظام دامپزشکی

میلیون دام کوچک وجود دارد و از این

انجام شود.

مستمر به عنوان یک اولویت عملکردی در

جستوجوی راه چاره را تنها در مدیریت

داد ».او میگوید در کشور حدود ۶۵

به حد آالرم ،فرآیند اصالحی توسط واحد

میشوند و مابقی باید یوتانایز

حکمت

متمرکز را هم روی سگهای گله انجام

انتشار آالیندهها کنترل و قبل از رسیدن

محیط زیست کردستان بیان کرد :آموزش،

عقیم کند .نکتهای که نبیان هم با آن

توله بزایند و در اصل آ نها باید عقیم

صنایع استان مورد پایش قرار میگیرد تا

نگذاشته باشد ،نگهداشته و جدا

درآمد پیمانکار بودن

یونه ساله را کشتند .حسن مالزاده ،جوان ساکن شاهینشهر که نوازنده ساز تومبا بوده ،هفته گذشته مطابق
هشت قالده سگ ،جوان س 

این راستا همواره به طور مستمر و آنالین

معاون نظارت و پایش ادارهکل حفاظت

اما راه چاره در کنترل جمعیت
سگهای

او با اشاره به اینکه رفع یا کاهش

گردآوری شوند ،به پناهگاهها

کشته شود ،باز جایگزین میشود».

ولگرد

گروههای حساس قرار داشته است.
آلودگیهای زیست محیطی از جمله

است ،بنابراین هر تعدادی از سگ هم

چیست،

هوای استان پاک ۶۲ ،روز قابل قبول
و تنها یک روز در شرایط ناسالم برای

شهردار تهران دستور به عزل خاطیان در

مانند

جریان تزریق واکسن سهیمه کرونا داده

سگهای گله که تا نو دونه درصدشان

است.

عقیم نیستند« :جمعیت سگها را کم

به گزارش مهر ،منابع خبری وابسته

نمیکند » .

به شهرداری تهران از عزل خاطیان در
جریان تزریق واکسن سهمیه کرونا با

جامعه

دستور شهردار تهران خبر دادهاند.

معتادان متجاهر در اولویت واکسن کرونا قرار بگیرند
مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی

افراد در مرکز شفق غربالگری میشوند و اگر فرد

تزریق واکسن صورت نگرفته است .ما در مجموع

کشور میگوید :برای معتادان متجاهر و ارائهدهندگان

مبتال شناسایی شود در همین مرکز قرنطینه می

برای جمعیتی حدود  ۵۵تا  ۶۰هزار نفر درخواست

خدمات در مراکز کاهش آسیب و پرسنل مراکز ماده

شود ،حدود  ۱۷الی  ۱۸مورد از افرادی که در طرح

کرده بودیم تا واکسیناسیون انجام شود.

 ۱۶متاسفانه هیچ گونه اقدامی برای تزریق واکسن

نوروز جمعآوری شدهاند عالئمدار بودهاند .نگرانی ما

مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی

صورت نگرفته است.

این است که با توجه به اینکه پیک چهارم قدرت

کشور با بیان اینکه واکسن آنفلوآنزا نیز برای بخشی از

«فرید براتی سده» مدیرکل پیشگیری و درمان

سرایت بیشتری دارد از همین رو درخواست کرده ایم

جمعیت مورد هدف ما تامین شده بود ،گفت :واکسن

اعتیاد سازمان بهزیستی کشور درباره شیوع کرونا در

که معتادان متجاهر در اولویت واکسیناسیون قرار

آنفلوآنزا نیز علیرغم اینکه ما برای همه جمعیت مورد

مراکز ماده  ۱۶با توجه به پیک چهارم به ایلنا گفت:

بگیر ند .

هدفمان درخواست کرده بودیم اما فقط برای بخشی

خوشبختانه از ابتدای شیوع کرونا در کشور در مراکز

او ادامه داد :در خصوص تزریق واکسن کرونا به

از پرسنلی که در پاتوقها با معتادان متجاهر در ارتباط

سازمان بهزیستی درباره همه مددجویان از جمله

معتادان متجاهر اقداماتی صورت گرفته و تعدادی از

هستند تامین و در برخی از استانها تزریق شد.

معتادان متجاهر اقدامات خوبی انجام شد .در طی

فعاالن امور اجتماعی نیز درخواست کرد هاند که برای

براتیسده با اشاره به هزینههای نگهداری معتادان در

سال و ایام مختلف توزیع اقالم در مراکز نگهداری

بیخانمانها و معتادان متجاهر نیز تزریق واکسن

مراکز ماده  ۱۶گفت ::براساس مصوبه قانون مبارزه با

معتادان متجاهر صورت گرفته است.

کرونا انجام شود.

مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی

مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی

کشور با بیان اینکه در استانها گزارش شدت شیوع

کشور با اشاره به تزریق واکسن آنفلوآنزا تصریح کرد:

بیماری را تاکنون نداشتیم ،تصریح کرد :البته پیش

ما در خصوص واکسن آنفلوآنزا نیز درخواست کرده

از عید در یکی از استانها تعدادی از معتادان متجاهر

بودیم اما مورد توجه واقع نشد.

به یکباره دستگیر شده و از آنها تست سریع اخذ

در حال حاضر نیز برای اینکه معتادان متجاهر در

شده اما ظاهرا جواب ها درست نبوده و وقتی این

اولویت تزریق واکسن قرار بگیرند درخواست کردهایم

افراد وارد مراکز میشوند ،عالئم بروز میکند .وقتی

اما با توجه به مالحظات و شرایط فعال این افراد در

تست  pcrاز این افراد گرفته شد ،مشخص میشود

اولویت قرار نگرفتهاند البته تا جایی که اطالع دارم

اکثریت این افراد مبتال به بیماری کرونا هستند و با

برخی اولویتها هنوز در سازمان بهزیستی واکسن

هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی بالفاصله افراد بیمار

دریافت نکرد هاند.

تحت درمان قرار میگیرند و موضوع کامال کنترل شد

براتیسده تاکید کرد :برای معتادان متجاهر و

و هیچ گونه مرگ و فوتی از این استان گزارش نشد.

ارائهدهندگان خدمات در مراکز کاهش آسیب و

براتیسده تاکید کرد :در تهران نیز با توجه به اینکه

پرسنل مراکز ماده  ۱۶متاسفانه هیچگونه اقدامی برای

بنابر اعالم این منابع پس از بررسیها

موا دمخدر ،شش ماه برای نگهداری معتادان متجاهر

مشخص شد تاکنون تعداد محدودی

در نظر گرفته شده بود .پس از شیوع کرونا مدت یک

واکسن برای تزریق به نیروهای خط

سال برای نگهداری معتادان متجاهر تصویب شد.

مقدم مبارزه با کرونا اعم از پرسنل بهشت

با اصالح قانون مبارزه با مواد این افراد مدت زمان

زهرا (س) ،پاکبانان ،پرسنل پسماند و

بیشتری در مراکز حضور خواهند داشت.

… (که شامل نیروهای عملیاتی و اداری

حال افزایش مدت نگهداری یک موضوع است اما

مرتبط با مشاغل پرخطر خدمات شهری

موضوع تامین منابع نیز مهم است .نگهداری معتادان

هستند اعم از زن و مرد) از طریق وزارت

متجاهر در مراکز ماده  ۱۶هزینه سنگینی دارد و باید

بهداشت تخصیص داده شده است که از

این موارد نیز در نظر گرفته شود.
او در پایان با بیان اینکه هنوز سرانهای برای سال
جاری برای هزینه هر فرد معتاد در مراکز ماده  ۱۶در
نظر گرفته نشده است ،گفت :پیشنهاد ما افزایش دو
تا دو و نیم برابری سرانهها نسبت سال گذشته است
یعنی سرانه  ۲۸هزار تومانی باید به  ۶۰الی  ۷۰هزار
تومانی با توجه به تورم در نظر تبدیل شود.

این تعداد هیچ یک از مدیران شهرداری

مدیرکل پیشگیری و درمان
اعتیاد سازمان بهزیستی کشور:
در حال حاضر نیز برای اینکه
معتادان متجاهر در اولویت

تا رده  ۴مدیریتی تزریقی انجام ندادهاند.
همچنین پس از بررسیها مشخص
شد یک نفر از مسئوالن نواحی اقدام به
تزریق واکسن از سهمیه فوق کرده است
که امروز به همراه  ۳نفر از همکاران

تزریق واکسن قرار بگیرند

ذیربط در ناحیه از سمتهای خود عزل

درخواست کردهایم اما با توجه

شد ند .

به مالحظات و شرایط فعال این
افراد در اولویت قرار نگرفتهاند
البته تا جایی که اطالع دارم
برخی اولویتها هنوز در

این در حالی است که در بررسیها
مشخص شد توزیع سهمیه فوقاالشاره
در یکی از مناطق منطبق بر پروتکلهای
مصوب نبوده است و لذا معاون و رئیس
خدمات شهری منطقه به دلیل اهمال در

سازمان بهزیستی واکسن

نظارت و عدم رعایت پروتکلها عزل و به

دریافت نکردهاند

مراجع نظارتی معرفی شدند.
برای پیشگیری از رخ دادن چنین
تخلفاتی

مقرر

شد

اسامی

کلیه

بهرهمندان از واکسن در سایت شفاف
شهرداری تهران بارگذاری شود و پروتکل
سختگیرانه تزریق با نظارت فنی شرکت
شهر سالم و حراست کل شهرداری تهران
اعمال شود.
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نسخه فوم تبر معروف «جک نیکلسون» در فیلم ترسناک درخشش

اصغر خلیلی نویسنده و کارگردان تئاتر درباره سرنوشت اجرای عمومی

( )The Shiningدر یک حراجی به قیمت استثنایی  ۴۵هزار پوند به

یونهمین جشنواره تئاتر فجر نیز حضور
نمایش «پات» که در بخش مهمان س 

فروش رسید .فیلم درخشش به کارگردانی استنلی کوبریک یک صحنه

ال منتظر بهبود
داشت گفت :تکلیف اجرای نمایش هنوز مشخص نیست و فع ً

معروف دارد که در آن جک نیکلسون ،بازیگر نقش جک تورنس ،سعی

شرایط کرونا هستیم تا با نرمال شدن وضعیت بتوانیم برای اجرای عمومی

میکند با تبر یک در را بشکند/ .ایرنا

نمایش برنامهریزی کرده و پیگیریهایمان را از سر بگیریم.نمایش «پات»
تاویل و بازآفرینی از داستان «سیاوش» شاهنامه فردوسی در دنیای امروز
است /.مهر

در ادامه نشستهای تخصصی رویداد ملی اسباببازی نشست «طراحی
اسباببازی در چهارچوب آموزشی و هیجانی» از سوی اداره کل سرگرمیهای

تابلوی پل ترنکتی ( ) Le Pont de Trinquetailleاز ونگوگ ۱۳ ،مه

سازنده و بازیهای رایانهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار

( ۲۳اردیبهشت  )۱۴۰۰در حراجی هنر قرن بیستم کریستیز در نیویورک

میشود .سخنران این نشست فابیو گواریچی طراح اسباببازی از کشور ایتالیا

به فروش گذاشته میشود .ونگوگ این تابلو را در سال  ۱۸۸۸یعنی یک

است .این نشست ساعت ۱۸:۳۰شنبه  ۱۱اردیبهشت  ۱۴۰۰در بستر اسکایروم

سال پیش از آن که دست به خودکشی بزند ،کشید و ارزش تخمینی آن

برگزار میشود /.مهر

چیزی بین  ۲۵تا  ۳۵هزار دالر برآورد شده است/.ایرنا

تاالبهای ایران

با عنوان «آلودگی شیمیایی؛ سهم محیط زیست از کرونا» منتشر کرده

جدید کنوانسیون رامسر یعنی معیارهای ،2 ،1

ناحیه خشک قرار میگیرد .میانگین بارندگی

یکی از مهمترین نتایج کنفرانس جهانی تغذیه در سال  ۱۹۷۴به وجود آمد.

در غربیترین محدوده حوضه آبریز اترک در

 5و  6و همچنین به دلیل این که نمونههای

ساالنه در تاالبها حدود  263و میانگین تبخير

شاخصی از ویژگیهای دریاچههای آب شیرین و

از سطح آزاد آب منطقه مورد مطالعه حدود 1068

صندوق بینالمللی توسعه کشاورزی سازمانی مالی و بینالمللی و یک سازمان

است که به مشکالت ناشی از افزایش کاربرد شویندههای آالینده محیط

تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد بهشمار میآید .این سازمان یک

زیست و افزایش مصرف پالستیکها ،اشاره دارد .همچنین در این روز

همکاری استثنایی بین کشورهای عضو در سازمانهای اوپک و سازمان

گزارش دیگری با عنوان «مدارس کپری ماندنی شدند» در این روزنامه
منتشر شده است.

آبخوان

در روز یازدهم اردیبهشت سال  ۱۳۹۹روزنامه سراسری «پیامما» گزارشی

صندوق بینالمللی توسعه کشاورزی یا آیفاد  IFADدر سال  ۱۹۷۷به عنوان

تاالبهای آالگل ،آلماگل و آجیگل

قرار دارد .این تاالبها بر اساس معيارهای

پایه تقسیمات اقلیمی دومارتن ،این منطقه در

شمال استان گلستان ،سه تاالب نزدیک به
هم از مجموعه تاالبهای بینالمللی ثبت شده
در کنوانسیون رامسر به نامهای آالگل ،آلماگل،

همکاری اقتصادی و توسعه و دیگر کشورهای در حال توسعه است .مهمترین

آجیگل وجود دارند که به نام مجموعه تاالبهای

هدف این سازمان اعطای وام و ارتقا سطح زیر ساختهای روستایی به منظور

سهگانه بینالمللی نیز معروف هستند .این

رشد و توسعه امور کشاورزی در مناطق در حال توسعه و محروم جهان است.

تاالبها چهلونهمین تاالبهای اضافهشده به

این صندوق که مقر اصلی آن در رم قرار دارد ،نقش مشاور جهانی در امور غذایی

فهرست تاالبهای مهم بینالمللی (فهرست

را هم به عهده دارد.

رامسر) هستند که در تاریخ  23جون 1975
میالدی در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیدهاند.
آالگل با مساحت  2500هکتار بزرگترین تاالب
این مجموعه و در موقعیت جغرافیایی  37درجه
و  22دقیقه عرض شمالی و  54درجه و 35
دقیقه طول شرقی قرار دارد .کوچکترین تاالب
این مجموعه ،آلماگل با مساحت  207هکتار است
و در  37درجه و  25دقیقه عرض شمالی و 54
درجه و  38دقیقه طول شرقی واقع است.
آجیگل با مساحت  320هکتار در موقعیت
جغرافیایی  37درجه و  24دقیقه عرض
شمالی و  54درجه و  40دقیقه طول شرقی

نی
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عر
طال
ا

مدیر مجتمع مس شهربابک خبر داد

ثبت چندین رکورد
در همه تولیدات شهربابک

مدیر مجتمع
مس شهربابک از
رکورد تولیدات
ماهیانه مجتمع
مس شهربابک در
فروردین سال 1400
خبر داد.

ابراهیمینسب

حسین
مجتمع
در

مس

سال

مدیر

باالترین رکورد ماهیانه در اسفند

گفت :آند حاصل از کنسانتره ذوب

شهربابک گفت:

سال گذشته و  5,078,000تن بوده

خاتونآباد نیز  7,773بوده که در

پشتیبانیها؛

که  13.6درصد نسبت به رکورد

برابر رکورد قبلی در آبان ماه گذشته

قبلی افزایش نشان میدهد.

به میزان  7,267تن  7درصد رشد

تولید؛

مانعزداییها با تالش و کوشش
حمایت

ابراهیمینسب ادامه داد :همچنین

نشان میدهد.

مس

میزان تولید کنسانتره مصرفی ذوب

وی همچنین خبر داد :مجتمع

حداکثری

شهربابک موفق به ثبت چندین

خاتونآباد در این ماه  36,228تن

مس شهربابک موفق شده در آند

رکورد جدید در تولیدات ماهیانه

بوده که نسبت به باالترین رکورد

تولیدی ذوب خاتونآباد هم 11,210

ماهیانه در بهمن گذشته با رقم

تن را به ثبت برساند که نسبت

 33,259تن 8.9 ،درصد افزایش

به رکورد بهمن ماه سال گذشته

داشته است.

به میزان  11,167تن 0.4 ،درصد

مدیران

همکاران
ارشد،

و

مجتمع

خود شده است.
وی

افزود:

کل

استخراج

معدن میدوک در فروردین ماه
 5,767,787تن بوده در حالی که

مدیر

مجتمع

مس

شهربابک

افزایش نشان میدهد.

لبشور متعلق به دشتهای پهناور شرق دریای

میلیمتر است .هر سه تاالب سهگانه از نوع

خزر هستند ،دارای اهمیت بینالمللی شناخته

دائمی هستند و منابع تامين آب آنها نزوالت

شدهاند .در تاالبها نیز اراضی پست وجود

آسمانی ،آبهای سطحی و پسابهای منطقه

دارد و محيط اطراف تاالبها ،استپی است که

و سرريزهای رودخانه اترک است ،از این رو در

در آن ،تپههای کم ارتفاع ماسهای نيز به چشم

گروه تاالبهای تشکيلشده از آبهای سطحی

میخورد .هر سه تاالب آالگل ،آلماگل و آجیگل

قرار میگيرند .مساحت و بستر فصلی و موقت

از نوع مردابهای شور ،لبشور ،آهکی ،فصلی؛

تاالبها با گذر زمان تغییر کرده است .مهمترين

مردابها و حوضچههای آب شيرين فصلی/

علل افزايش و کاهش آب تاالبها ،تغيير رژيم

ادواری ،درياچههای شور ،لبشور و آهکی

آبی رودخانه اترک به دليل خشکسالي و احداث

فصلی؛ درياچههای آب شيرين فصلی /ادواری

سد در باالدست اين رودخانه از جمله در خراسان

و تاالبهای با پوشش درختچهای طبقهبندی

شمالی است که اين امر با وجود خشکسالیهای

شدهاند .ارتفاع از سطح دريا در عميقترين نقطه

چند سال اخير از مهمترين عوامل تهديدکننده

تاالب آالگل -6 ،متر و بیشترین عمق در زمان

آن محسوب میشوند .به طور کلی خاک اين

پرآبی 4.5 ،متر است .عمق آلماگل در بيشتر

محدوده ،جزو خا کهای شور و قليايی به شمار

نقاط يک تا  1.5متر و در برخی نقاط حداکثر تا

میرود .عوامل طبیعی مانند باال بودن سطح

سه متر میرسد .بخش غربی آجیگل عميقتر

ایستایی آب و عوامل انسانی مانند سیستم

از ساير قسمتها بوده و عمق آن در بيشتر نقاط

نامناسب آبیاری در شوری منطقه آالگل موثر بوده

يک تا 1.5متر و حداکثر سه متر میرسد .بر

است / .طرح حفاظت از تاالب های ایران

