دوشنبه  24آذر 1399
سال بیست و ششم
شماره 7516

editorial@irannewspaper.ir

رکورد اکران یک فیلم ضد محیط زیســتی به کارگردانی سلبریتیها شکست

به مناسبت  25آذر ماه ،روز پژوهش

دوستی خالهخرسه سلبریتیها با یوزپلنگها

دستاوردهایمرجعیتعلمیدانشگاه
در طرح ملی نجات دریاچه ارومیه

یادداشت

نتایــج اجرای طرح ملی نجات دریاچه ارومیه ،تنها
به دستاوردهای کلیدی آن یعنی «تثبیت وضعیت
دریاچه ارومیه»« ،رفع دغدغ ه وقوع ســونامی گرد و
غبار نمک و تضمین صیانت از بهداشت و سالمت
محمدمسعود مــردم» و «فراهم کردن تمامــی ابزارهای مدیریتی
الزم بــرای حرکــت بــدون وقفــه بــه ســمت تحقق
تجریشی
مدیردفتر
احیــای پایدار» ،محدود نمیشــود .بخش مهمی از
برنامهریزیو
تلفیق دســتاوردهای طرح ،برکاتی بوده که از نحوه اجرایی
ستاد احیای دریاچه
شــدن آن شــامل حــال کشــور شــده اســت .تجارب
ارومیه
حاصل از طرحهای پیشــین برنامهریزی شده برای
احیــای دریاچه ارومیه ،نشــان داده بود که گســتردگی علــوم مختلف مورد
نیاز برای حل مســأله پیچیدهای چون بحران دریاچه ارومیه ،نیازمند ورود
نهادی چون دانشگاه است که توان علمی الزم برای طراحی و پایش اجزای
طرح پیشــنهادی را داشته باشــد .در عین حال هم ،بتواند ارتباط داخلی و
بینالمللی بــرای مطالعات تطبیقی و انتقال تجارب را ســازماندهی کند.
این رویکرد موجب شــد که مغز متفکر طرح ،در دانشــگاه مستقر و رویکرد
علمی -پژوهشی بر تمامی ارکان آن حاکم شود .بر مبنای همین نگاه ،در
ی نیروهای نخبه
رونــد تدوین طرح ملی نجــات دریاچه ارومیه ،از همــکار 
بیش از  20دانشگاه معتبر سراسر کشور بهرهگیری شد.
دســتاوردهای پژوهشــی طــرح ملی نجــات دریاچــه ارومیه را میتــوان به دو
بخش تقسیم کرد .نخست اینکه در این طرح ،با «شبکهسازی برای مطالعات
پشــتیبان» ظرفیــت ویژه دانشــگاههای کشــور برای پاســخگویی بــه نیازهای
مطالعاتی قسمتهای مختلف طرح تأمین شد .در همین راستا ،بیش از 50
قرارداد مطالعاتی ،پژوهشــی و پایشی با دانشگاههای کشور و پژوهشکدهها و
مراکز ذیل آنها منعقد و توان علمی دهها نفر از اســتادان برجسته رشتههای
مرتبــط و صدها نفر از کارشناســان همکار و دانشــجویان تحصیالت تکمیلی
آنها در طرح بهکارگیری شد که خروجیهای متقن و دقیق این مطالعات (از
ط زیســت و کشاورزی گرفته تا اقتصادی و اجتماعی) ،بر
حوزههای آب ،محی 
درستی رویه اعتماد به مجموعههای دانشگاهی داللت دارد.
«تولید علم» ،دســتاورد دیگری اســت که آن را باید ثمــره رویکرد مدیریتی
گردش آزاد اطالعات علمی دانســت .به واســطه توجه همهجانبه ملی به
موضوع دریاچه ارومیه ،دادههای موردنیاز برای مطالعات علمی مســتقل
کــه در حکــم مصالــح اولیه مــورد نیاز بــرای ســاخت یک بنــای عظیماند،
بــا ســهولت در اختیار محققــان مختلف قــرار گرفته و زمینه تولیــد علم در
حوزههای مختلف مرتبط با احیای دریاچه ارومیه فراهم شــد .به گواه آمار
ناشــران بزرگ مطبوعات علمی جهــان ،در مدت زمــان اجرای طرح ملی
نجــات دریاچــه ارومیه ،تعــداد مقــاالت بینالمللی چاپ شــده با موضوع
دریاچــه ارومیه ،از  28عنوان در ســال  2013میالدی به  148عنوان در ســال
 2020میالدی رســیده اســت .این رشــد بیش از  5برابری در مقایسه با رشد
تعداد مقاالت در سایر دریاچههای آب شور جهان نظیر سالتونسی (Salton
 )Seaبا رشد  1.2برابری ،دریاچه نمک بزرگ ( )Great Salt Lakeو آونز لیک
( )Owens Lakeبــا رشــد  1.4برابــری ،آرال ( )Aral Seaو بحرالمیت (Dead
 )Seaبا رشد  1.6برابری و مونولیک ( )mono Lakeبا رشد  1.7برابری ،رقمی
خیرهکننده اســت که از جهشــی عظیم در دسترســی به دادههای پشــتیبان
در حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیه حکایت دارد .در ســطح ملــی نیز مقاالت
مرتبط با موضوع دریاچه ارومیه توانسته است پس از سال  2019میالدی و با
اختالفی معنیدار ،گوی ســبقت را از حوضه آبریزی پیشرویی چون کارون
کــه قدمتی دیرینه دارد ،برباید که البته این رقابت ،در ســطح ملی جنبهای
ســازنده دارد و موتــور محرکــی برای تالش مضاعف اســت .مشــابه همین
روند در تولیدات علمی داخل کشور نیز مشاهده میشود ،به نحوی که بنابر
گزارش بانک اطالعات نشــریات کشور ،تعداد مقاالت علمی  -پژوهشی با
موضوع دریاچه ارومیه با رشدی پیوسته از  72عنوان در سال  1392به 133
عنوان در ســال  1398رســیده و صد البته نباید از بیش از  800عنوان مقاله
ارائــه شــده در کنفرانسهــای متعدد داخلــی در طول  7ســال اجرای طرح
ملی نجات دریاچه ارومیه ،غافل شــد .جلوه دیگر دســتاورد «تولید علم»،
در حمایت ستاد احیای دریاچه ارومیه از پایاننامههای تحصیالت تکمیلی
متبلور شده است.
در ایــن زمینــه ،از ســال  1396تاکنــون ،طرحهــای اولویــتدار ســتاد احیای
دریاچه ارومیه در قالب فراخوان ،اعالم عمومی شده که در کنار ارائه مشاوره
و دادههــای درخواســتی بــه دانشــجویانی کــه پایاننامــه خــود را در حوضه
دریاچــه ارومیــه تعریف کردهاند ،حمایت مالی متناســب با گســتردگی کار
نیز برای پژوهشگران محترم تدارک دیده شده است .بر خود الزم میدانم
فرارسیدن  25آذر ماه را که به نام «روز پژوهش» نامگذاری شده به تمامی
پژوهشگران کشور بویژه استادان ،کارشناسان و دانشجویان محترم گروههای
پژوهشــی همــکار در طرح ملی نجــات دریاچه ارومیه تبریــک عرض کنم.
امیــدوارم با اعتماد روزافزون به مجموعههای دانشــگاهی جهت مدیریت
طرحهای ملی و تشــریک مســاعی همه پژوهشــگران کشــور ،شاهد اعتالی
جایگاه علمی کشــور در تمامی عرصههای بینالمللی باشــیم و به فرموده
رهبــر معظــم انقالب (مدظلــه العالــی) ،بدون توقــف یا کندی ،در مســیر
پیشرفت علمی گام برداریم.

خبــر
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روزنامهنگار حوزه محیط زیست
و میراث فرهنگی

چه رههــای تلویزیــون و ســینمای ایــران
فیلمنامــهای خیالــی برای ســه یوزپلنگ
نوشــتهاند .ایــن فیلمنامه در شــبکههای
اجتماعــی اکــران موفقــی داشــت ،بیش
از یــک میلیــون کاربــر ،فقــط در صفحــه
اینســتاگرام یــک هنرمنــد بــه تماشــای
آن نشســتند و میلیونهــا کاربــر دیگــر در
صفحــات شــمار زیــادی از هنرپیشــگان،
مجریــان ،گویندههای خبــر و خوانندهها،
تماشــاگر این فیلــم بودند .فیلــم در یک
صحنــه رؤیایی خالصه میشــود .آغوش
مــردی در بالکــن یــک کلبــه ،مأمــن ســه
یوزپلنــگ شــده اســت .در توضیــح فیلم
از زبــان محیطبانــی خیالــی مینویســند:
«شــبها یوزپلنگهــا پیــش مــن
میخوابنــد ».به نوشــت ه یکــی از بازیگران
کســی حرف مرد را باور نمیکــرد تا اینکه
آن مــرد یــک شــب در کلبــهاش دوربیــن
میگــذارد و صحنــهای را ثبــت میکنــد.
فیلــم رشــک بســیاری را برمیانگیــزد.
ویدئو در شــبکههای اجتماعــی به نقل از
سلبریتیها ،دست به دست شد .بسیاری
آرزو کردند که آنها قهرمان فیلمی باشند
کــه یوزپلنگها بــه آغوش امنشــان پناه
میبرنــد .درمیــان ســوت و کــف کاربــران
ایرانی برای این فیلمنامه خیالی ،صدای
م شد .کسی
کارشناسان محیط زیســتی گ 
ط زیســتیهایی را کــه فریاد
صــدای محیــ 
میزنند این یکی از اکرانهای ضد محیط
زیستی است ،نمیشنود.
ëëفالشبک
فیلمی که ســلبریتیها در اینستاگرامشان
اکــران کردنــد ،چنــد مــاه پیــش هــم در
شــبکههای اجتماعــی منتشــر شــد.
ســناریونویس آن روز مدعی شــده بود که
محیطبانی در شــمال ایــران ،یوزپلنگها
را همچــون روبــا ه «شــازد ه کوچولــو» در
کتاب ســنت اگزوپــری ،اهلی کرد ه اســت.
آنهــا شــبها بــه کلبه مــرد میآینــد و در
آغــوش او آرام میگیرنــد .فیلمنامه هیچ
نشــانهای از واقعیت نداشت .یوزپلنگها
گونهای بیابانی هســتند کــه در بیابانها و
تپهماهورها زندگی میکنند .بنابراین هیچ
یوزپلنگــی در جنــگل زندگــی نمیکند که
بخواهد اهلی مــردی در جنگلهای تو در

توی هیرکانی شود .اما باز هم کسی صدای
منتقــدان حوزه محیط زیســت را نشــنید.
فیلــم بــه تکــرار در شــبکههای اجتماعی
بــه نمایــش گذاشــته شــد ،الیک خــورد و
اشــک حســرت را از دیــده تماشــاچیان
جاری ســاخت .تــاش فعاالن رســانهای
و کارشناســان محیــط زیســت هــم بــرای
اصــاح این خبر کذب به ظاهر جذاب ،به
جایی نرســید .فیلم آنقدر در شــبکههای
اجتماعــی چرخید که رکــورد اکران را تنها
در صفحه یک بازیگر شکست.
ëëخیالپردازیدرسینما
ســینما همیشــه جادو و خیــال را بر پرده
نقرهای به تصویر میکشــد .ســینماگران
هیچ محدودیتی در خیالپردازی ندارند.
اصل ســینما بر خیال اســت .تماشــاچی
از دریچه دوربین بــه هر کجا که بخواهد،
مــیرود .مشــتاقانه از دنیــای واقعــی
جــدا میشــود و روی ابرها ســیر میکند.
هنرمندان ایرانی ،اولین کســانی نیستند
که داســتانی خیالــی از رفاقــت یک گونه
حیوانی با اشرف مخلوقات را مینویسند.
ســینمای جهــان پــر از داســتانهایی
اســت که قهرمان آنها حیوانات هستند.
حیواناتی که از در و دیوار زندگی انسانها
وارد میشوند ،با کودکان رفاقت میکنند،
در حالــی کــه از ســایه بزرگترهــا برخــود
میلرزنــد .بزرگترها هم آنهــا را درندگان
خطرناکــی میبینند و تمام تالش شــان
را میکننــد تــا شــر را دفــع کننــد .بــرای
بزرگترهــا ،در خوشــبینانه تریــن حالت،
جای حیــات وحش در باغوحش اســت
نه وسط زندگی بشر .معموالً این فیلمها
پایــان خوشــی دارنــد ،رفاقت کــودکان و
حیوانات ،بزرگترها را به یک همزیســتی
اجباری میکشــاند .اصل ماجــرا اما چیز
دیگری است؛ تخریب زیستگاه حیوانات
و گســترش زندگــی شــهری در قلمــروی
حیاتوحش.سینماگراننهتنهاواقعیت
را نشــان نمیدهنــد کــه خیالپــردازی
آنهــا کامــاً خودخواهانــ ه اســت .کمتــر
ســینماگری این اصل را در نظر میگیرد
کــه حیــوان نبایــد بوی انســان را بشــنود،
چــون از ســوی گونــه خود طرد میشــود.
زندگی در محیط انســانی آنها را ضعیف
میکند .اگر دچار بیماری جسمی نشود،
ش چنگ
ســگ ســیاه افســردگی برگلویــ 
میاندازد .در بیشتر مواقع ،خیالپردازی

ســینماگران در رفاقــت انســان و حیوان،
ژانر خطرناکی است .انسان مدتهاست
ســلیقه خود را از نگهداری گربه و سگها
در منزل ،به ســمت گونههای دیگر برده
اســت .قاچــاق زیرزمینــی ایــن گونههــا
هــم بــازار پرســودی دارد .ســال  ۹۰بــود
کــه تهرانیهــا در خیابانهــای منتهی به
جنگلهــای لویــزان ،میزبــان میهمانان
سرگردانی بودند؛ سه توله شیر .در زمانی
هــم کــه خبــر انقــراض یوزپلنگهــا تــن
محیطی زیســتیها را میلرزاند یک توله
یوزپلنگ در تهران پیدا شد .یوزپلنگی که
به انسان خو کرده بود .وقتی محیطبانها
او را یافتند حال خوبی نداشــت .سال ۹۹
بود که چند مرودشــتی از سر خیرخواهی
به ســه تول ه خرس نزدیک شدند .تولهها
بــوی انســان گرفتنــد و خرس مــادر آنها
را تــرک کــرد .تولــه خرسهــا در ســنی
نبودنــد که بتوانند بدون کمک مادر ،نیاز
خودشــان را تأمین کنند ،در نتیجه دچار
نارسایی کلیه شــدند .نتایج تلخ دوستی
خالــه خرســه انســانها با حیــات وحش
قابل شمار نیست.
ط زیســتی در
ëëشــخصیت ضــد محیــ 
سینمایایران
بیشــک بازیگــران ،هنرمنــدان و
مجریانــی که ایــن فیلم را منتشــر کردند،
نمیخواســتند «بدمــن» ایــن فیلمنامــه
باشند .آنها پیش از این بارها نگرانی خود
ط زیســت ابــراز کرده
را از وضعیــت محیــ 
بودند .اما نگاه بســیاری از ســلبریتیها به
حیاتوحش ،بدون اینکه بخواهند ،بیشتر
کاالیی اســت .مثل بســیاری از شهروندان
ت وحــش را به بهانــه حمایت به
کــه حیا 
آپارتمانهــای کوچــک خــود میآورنــد.
حیوان زبانبســته هم نمیتوانــد به زبان
آدمــی بگوید ،ایــن قفــس را نمیخواهد.
انتشــار چنیــن فیلمهــا یــا عکسهایــی
از حیوانــات کــه ســلبریتیها در آغــوش
گرفتهاند یعنی بزرگتر و بیشــتر شدن باغ
ت وحش.
ت حیا 
شها و اسار 
وح 
البتــه در میــان بازیگــران و ســینماگران
میتوان از گامهــای مؤثر و علمی «هدیه
تهرانی» نام برد .او همان نقشی را دارد که
لئوناد و دیکاپریو در محیط زیست اروپا و
امریــکا دارد .همچــون دیکاپریــو هزینــه
ت کارشناســان کمــک
میکنــد ،از مشــور 
میگیــرد و براســاس نظرات کارشناســان

بیشک بازیگران ،هنرمندان و مجریانی که این فیلم را منتشر کردند،
نمیخواستند «بدمن»این فیلمنامه باشد .آنها پیش از این بارها نگرانی
خود را از وضعیت محیط زیست ابراز کرده بودند .اما نگاه بسیاری از
سلبریتیها به حیاتوحش  ،بدون اینکه بخواهند ،کاالیی است .مثل
بسیاری از شهروندان که حیاتوحش را به بهانه حمایت به آپارتمان های
کوچک خود می آورند .حیوان زبان بسته هم نمیتواند به زبان آدمی
بگوید ،این قفس را نمیخواهد .انتشار چنین فیلمها یا عکسهایی از
حیوانات که سلبریتی ها در آغوش گرفتهاند یعنی بزرگتر و بیشتر شدن
باغوحشها و اسارت حیاتوحش
بــه فعالیت محیــط زیســتی میپــردازد.
تهرانــی یکــی از مؤثرتریــن افــراد در امن
کردن پارک ملی تــوران برای یوزپلنگها
اســت .اما الزم نیســت همه مثل تهرانی
کنشــگر محیط زیست شــوند .سینماگران
عالقهمنــد میتواننــد از جــادوی ســینما
بــرای حمایت از محیط زیســت اســتفاده
کنــد .مثل «خســرو معصومــی» که قصه
زندگی ناصر پیروی محیطبان ماســالی را
ساخت و مخاطب را با نشان قتل فجیع او
توســط قاچاقچیان چوب ،میخکوب کرد.
ناصر پیــروی رئیــس اداره منابع طبیعی
ماسال بود که جلوی مافیای جنگلتراش
خارجی ایستاد.
مافیای چوب وقتی نتوانست او را تطمیع
کند ،پیروی را ربود .با اینکه اسلحه داشت

برای زجرکش کردنش ســر او را از پشت با
تیغ موکتبری برید .سینماگران دیگر هم
میتوانند تهیه کننده فیلمهای ســینمای
در حوزه محیط زیست باشند.
ëëپشــت صحنه اهلی کــردن یوزپلنگها
توسطمحیطبانخیالی
مردی که آغوشــش ،خوابگاه یوزپلنگها
شــده ،محیطبان نیســت .او پژوهشــگری
است که در آفریقا روی رفتار حی اتوحش
در محیطــی محصــور کار میکنــد .ایــن
محیط محصورخیلی بزرگتر از قفسهای
آهنی است اما همان حکم قفس را دارد.
ارتباط حیاتوحش ساکن در آن با زندگی
طبیعی قطع است.
آنها خوی وحشی خود را از دست دادهاند
ت گرفتهانــد .زندگــی این
و بــا انســان اخــ 

ســه یوزپلنگ مثــل زندگی ســه یوزپلنگ
محصور و در اسارت ایران است؛ کوشکی،
ایــران و دلبــر .بــرای مثــال ،زمانــی کــه
کوشــکی یوزپلنگ نر در محیطی محصور
در میــان دشــت جاجرم زندگــی میکرد،
محیطبانها بــرای او خرگــوش زنده رها
می کردند تا شــکار کند .نخستین باری که
محیطبانها یک بز به منطقه فنسکشی
شــده فرســتادند ،تا کوشــکی آن را شــکار
کنــد ،یوز بیچاره ترســید و فرار کــرد .چون
زندگــی واقعــی را در اقامــت اجبــاری بــا
انسانها فراموش کرده بود .پشت صحنه
فیلمهایی که گاهی توســط سلبریتیهای
پــر مخاطــب از حیاتوحــش اکــران
میکنند ،قصه تلخی است .این فیلمهارا
بایکوتکنید.

خلیج گرگان با الیروبی نجات پیدا میکند
گــرگان  -تحلیــل دادههــای ناشــی
از اجــرای آخریــن پژوهــش میدانــی
اســتادان علــوم حــوزه دریایــی نشــان
میدهد که الیروبــی داالنهای منتهی
بــه خلیج گــرگان ،اثربخشترین روش
برای نجات این زیستگاه ارزشمند آبی
دریای خزر است.
بهگزارش ایرنا ،ســواحل شــرقی دریای
خــزر در حــوزه جغرافیایــی اســتان
گلســتان طــی ســالیان اخیر همــواره با
پسروی آب مواجه بوده است بهطوری
کــه عــدهای از کارشناســان نگــران
خشــکیدن خلیــج گــرگان و عــوارض
منفــی ناشــی از آن نظیــر تغییــرات
زیست محیطی و پدید آمدن ریزگردها
هستند.
خلیــج گــرگان سالهاســت به اشــکال
مختلــف حــال ناخــوش خــود را بــا
فراگیری و چنگ جلبکها ،انتشار بوی
بــد و در هفتههای اخیر هم با پسزدن
جزیــره آکاز بازگو میکند امــا این صدا

ایران در ایران

اهواز  -معاون قضایی و رئیس شوراهای حل اختالف خوزستان از پایان
اختالف و درگیری و برقرای صلح و سازش با تالش رئیس دادگستری و
اعضای شــورای حل اختالف و شورایاران حمیدیه بین دو طایفه در این
شهرستان پس از زخمی شدن
 ۴۰نفر از طرفین خبر داد.
بهگــزارش روابــط عمومــی
شــوراهای حل اختالف استان
خوزستـــــــان عبدالعــــــــــباس
زبیدی نیــا افــزود ۴ :ماه پیش
بیــن  ۲جــــــوان اختالفــی در
منطقــه گمبوعــــــــه از توابــع
شهرســتان حمیـــــدیه پیــش
آمــد که همین اختــاف منجر
بــه درگیــری بیــن  ۲طایفــه
شــده بود که متأســفانه در این
نزاع دســتجمعی  ۴۰نفر از طرفین با اســلحه زخمی شــدند و کدورت و
اختالفات شدیدی بین این ۲طایفه بعد از این حادثه رخ داد.
وی افــزود :پــس از دســتگیری عوامــل درگیــری و تشــکیل پروندههــای
قضایــی بــرای آنــان ،از همــان ابتــدای این نــزاع حجتاالســام تقوی
رئیس دادگســتری و اعضای شــورای حل اختالف و شــورایاران حمیدیه
بــا دعوت از بــزرگان و ریش ســفیدان طرفین و برگزاری چندین جلســه
بــا آنان ،خوشــبختانه با رضایت این  ۲طایفــه از یکدیگر به اختالف این
چند ماه خود پایان دادند و این پرونده پس از  ۴ماه به صلح و ســازش
منتهی شد.

زهرا کشوری

هنوز به جایی که بتواند منشــأ فعالیت
بــرای نجــات ایــن پهنــه آبــی شــود،
نرسیده است.
الیروبی رودخانههای منتهی به خلیج
گــرگان ،افزایش حقابه بیشــتر و انتقال
آب نکارود ،الیروبی کانالهای چپاقلی
و خوزینــی ،پمپــاژ از پســاب نــکارود
و ایجــاد کانــال جدیــد از راهکارهــای
مطرح شــده کارشناســان بــرای نجات
خلیــج گــرگان بــه شــمار مــیرود .بــر
اساس آخرین دستاوردهای پژوهشی،
الیروبــی کانــال خزینــی و چپاقلــی
مؤثرتریــن تاکتیــک برای حفــظ وضع
کنونی خلیج گرگان است که انجام آن
موجب رشــد  ۳۳درصدی ورودی آب
به این پهنه آبی خواهد شد.
جعفــر عزیزپــور ،عضــو هیــأت علمی
پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس شناســی و
علــوم جوی گفــت :در حالــت طبیعی
هــر ثانیــه  ۲.۷متــر مکعــب آب وارد
خلیــج گــرگان میشــود کــه الیروبــی

پرداخت کرایه تاکسی در ارومیه الکترونیکی میشود

ارومیــه -پرداخــت الکترونیکــی کرایــه تاکســی در ارومیــه بهصــورت آزمایشــی و با
همراهی یک شــرکت بخش خصوصی آغاز میشــود تا در صورت موفقیت ،بهکل
تاکسیها تعمیم داده شود .ب ه گزارش ایرنا ،رئیس سازمان حملونقل بار و مسافر
شــهرداری ارومیه گفت :یک شرکت ســرمایهگذاری در این خصوص اعالم آمادگی
کرده و مقدمات اجرای پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی در حال انجام است.
مهــدی مژدهــی فر اظهار امیــدواری کرد که بــا توجه به فرصت پیــش آمده ،زمینه
اجرای این طرح در ارومیه فراهم شده تا یکی از مهمترین مشکالت حوزه تاکسیرانی
حل شود.
وی همچنین از اســتقبال خوب رانندگان تاکســی از مرحله دوم نوسازی تاکسیرانی
در ایــن شــهر خبــر داد و اضافه کرد :تاکنون  ۶۰راننده تاکســی در ایــن طرح ثبتنام
کردهانــد .وی افزود :در مرحله دوم نوســازی خودروهای فرســوده کــه از  ۱۵آبان ماه
آغاز شــده ،خودروهای پژو  ۴۰۵و ســمند با همان قیمتهای مرحله نخست یعنی
 ۱۰۴و  ۱۱۸میلیون تومان در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.

یک فرهنگی خوزستانی
سهم ارث خود را برای مدرسهسازی هدیه کرد

اهــواز -مدیــر آمــوزش و پــرورش ناحیه یــک اهــواز گفــت :آرزو داشــتم روزی خیر
مدرسهساز شوم به همین دلیل سهم خود از ارثیه خانوادگیام را برای ساخت یک
مدرســه در اهواز اختصاص دادم .صادق نیســی گمراوی افزود :تراکم جمعیت در
ناحیه یک اهواز بســیار باالست و شــهرکهای جدید مسکونی در مناطق این حوزه

راههــای منتهی به ایــن پهنه آبی ،دبی
آب ورودی بــه خلیج را  ۱۸متر مکعب
بــر ثانیــه افزایــش داده و میــزان آب
سرازیر شــده به خلیج گرگان را به ۳.۶
مترمکعب بر ثانیه خواهد رساند.
جعفــر عزیزپــور اظهــار داشــت:
علفهــای دریایی تبــادل آب بین خزر
و خلیــج گــرگان را کاهــش میدهــد و
ایــن مســأله موجــب ســرعت گرفتــن
رسوبگذاری شده که الیروبی میتواند
تا حد زیادی مشکل را برطرف کند.
وی بیــان کــرد :نمیتوانیــم انتظــار
داشــته باشــیم تــراز آبی خلیــج گرگان
پاییــن بیایــد امــا همچنان تبــادل آبی
بیــن دریای خزر و خلیــج گرگان برقرار
بماند.
ش از ایــن با
اســتاندار گلســتان نیــز پیــ 
اشاره به استمرار پسروی آب و ضرورت
شتاببخشی به عملیات احیای خلیج
گــرگان گفتــه بــود :بــر اســاس طــرح
مطالعــات اقیانوسشناســی ایــران،

مهمترین راهکار نجــات خلیج گرگان
الیروبــی کانالهای خوزینــی و چپاقلی
اســت .بــه گفتــه هــادی حق شــناس،

آموزشــی ساخته شده اســت که نیاز به مدرسه دارند ،در۲ســال اخیر تالش بسیاری
کردم که نظر نیکوکاران را برای ساخت مدرسه در این ناحیه جلب کنم و موفق هم
بودم.
وی گفت :در بازدیدهایی که از مناطق مختلف این ناحیه داشــتم دانشآموزانی را
میدیدم که بهدلیل نداشــتن مدرسه در منطقه خود مســافتهای طوالنی را برای
حضــور در کالس درس طــی میکنند و دیدن این کمبودها انگیــزهام را برای جلب
نیکوکاران جهت ساخت مدرسه در این منطقه بیشتر میکرد.
نیسی گمراوی افزود :قرار است با سهم ارث خود یک دبستان سه کالسه در منطقه
کوی مجاهد اهواز با همکاری اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس خوزستان
ساخته شود که هزینه ساخت این مدرسه ۶میلیارد ریال برآورد شده است .وی ادامه
داد :در  ۲ســال اخیــر تالش بســیاری برای جذب خیران مدرســه ســاز در این ناحیه
آموزشــی داشــتم و خوشــبختانه  ۲۰مدرســه در این ناحیه در این مدت با همکاری
نیکوکاران ساخته شد.

نگرانیازبازگشتکهگیلویهوبویراحمد
به وضعیت قرمز کرونا در شب یلدا

یاســوج  -رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی یاســوج با اشــاره به اینکــه هم اکنــون چهار
شهرستان پرجمعیت استان در وضعیت شکننده نارنجی ویروس کرونا هستند ،گفت:
بشــدت نگران بازگشــت به وضعیت قرمز ویروس کرونا با برگزاری دورهمیهای شب
یلدا در استان هستیم.
پرویز یزدان پناه با اشاره به اینکه بویراحمد مرکز استان به تازگی با اعمال محدودیتهای

الیروبــی رودخانههــای منتهــی بــه
خلیــج گــرگان و تأمیــن حقابههــای
رودخانههــای منتهی به ایــن خلیج از

دیگــر راهکارهای اجرایی بــرای نجات
ایــن پهنــه آبــی در جنوب شــرقی خزر
است.

شــدید وارد وضعیت نارنجی شده و شهرســتانهای بزرگ چون گچساران و کهگیلویه
همچنــان در وضعیــت نارنجی هســتند از مردم درخواســت کرد به پویش «یلــدا را در
خانه بمانیم» ملحق شوند .وی با بیان اینکه با بیاحتیاطی برخی از شهروندان روزانه
شــاهد چهار تا هفت فوتــی در کهگیلویه و بویراحمد در آذر ماه امســال بودهایم ،تأکید
کرد :میانگین روزانه مرگ بر اثر ویروس کرونا در استان هم اکنون به  ۲تا سه نفر کاهش
یافته است.
یزدان پناه گفت :تعداد بستریهای مبتال به بیماری کووید ۱۹-در کهگیلویه و بویراحمد
از  ۴۸۰مورد به  ۲۸۵بیمار کاهش یافته اســت .در صورت کوتاهی شهروندان و افزایش
تعــداد مبتالیــان بــه کوویــد ۱۹-در اســتان محدودیتهای آذرمــاه دوباره از ســر گرفته
میشود.

احتمال وجود تمساح در دریاچه خلیج فارس

تهــران  -رئیــس اداره حفاظت از محیط زیســت شهرســتان تهران گفــت :با توجه به
انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر وجود تمساح در دریاچه خلیج فارس؛ این
موضوع را رد نمیکنیم .به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،فاطمه برنا افزود :با توجه
به شــرایط زیســتی تمســاح که یک گونه دو زیست اســت به هیچ عنوان نمیتواند در
فضای آب قرار گیرد و به بیرون از دریاچه نیاید ،این گونه باید در طول شبانه روز حتماً
آفتاب بگیرد.
وی ادامه داد :محیط زیســت وجود یا نبود تمســاح  ۳متری در دریاچه خلیج فارس
را رد نمیکنــد و شــاید کم شــدن الک پشــتها و گونههــای آبــزی در دریاچه بهدلیل
وجود اردک ماهیهای دریاچه باشــد .رئیس محیطزیســت شهر تهران تصریح کرد:
پایشهای محیطزیست همچنان ادامه دارد تا به اخبار جدیدی برسیم.

