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گــرگان  -میــزان بارندگی از اول مهر تا پایان دی ماه امســال در گلســتان ۲۵درصد
نسبت به سالیان گذشته کاهش داشته است.
ب ه گزارش خبرگزاری صدا و ســیما ،سیدمحســن حســینی مدیرعامل شــرکت آب
منطقــهای گلســتان گفــت :از اول مهــر امســال تا ۳۰دی در اســتان گلســتان مقدار
بارندگی تجمعی متوسط در استان ۱۳۵میلیمتر بوده که نسبت به آمار بلند مدت
که ۱۷۹میلیمتر است۲۵ ،درصد کاهش را نشان میدهد.
او با اشــاره به مقدار افزایش و کاهش بارش در هر حوضه آبریز گفت :در گرگانرود
۲۵درصــد کاهــش ،در اترک ســفلی ۱۹درصد کاهــش ،قره ســو ۳۳درصد کاهش،
نکارود علیا ۱۶درصد کاهش و خلیج گرگان ۲۸درصد کاهش نســبت به آمار بلند
مدت به ثبت رسیده است.
حســینی ادامه داد :رواناب اندازهگیری شده در ایستگاههای شاخص رودخانههای
اصلی استان ،بین ۸۳درصد کاهش تا ۴درصد افزایش را نسبت به آمار دوره بلند
مدت نشان میدهد.
او گفــت :ذخیره آبخوانهای اســتان حــدود ۸۲میلیون مترمکعب اســت و حدود
۷درصد کاهش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان میدهد.

راهاندازی سامانه الکترونیکی چایکاران

رشــت  -رئیــس ســازمان چــای کشــور گفــت :در راســتای حــذف حضــور فیزیکی
در شــرایط کرونایــی و اهمیــت حفــظ ســامت همگانی ،ســامانه صــدور دفترچه
الکترونیکــی چایــکاران بــرای ارائــه خدمــات مجــازی بــه کشــاورزان و همچنیــن
کارخانه ها راهاندازی شد.
بــه گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما ،حبیب جهانســاز با بیــان اینکــه تاکنون4000
کشــاورز چایــکار از طریــق ایــن ســامانه دفترچــه خــود را بــه صــورت الکترونیکــی
دریافت کردند ،افزود :تمامی چایکارانی که در ســال جاری یا سالهای اخیر دارای
دفترچه چایکاری با شماره ملی خود بوده یا در سامانه چایکاران شماره چایکاری
دارند ،میتوانند با مراجعه به ســایت ســازمان چای کشــور به نشــانی الکترونیکی
 irantea.orgدر بخش «سامانه چایکاران» دفترچه چایکاری خود را دریافت کنند.
وی با اشــاره به اینکه هر کشــاورز یک حساب دیجیتال در این سامانه دارد ،تصریح
کــرد :ســامانه چایــکاران ،ســامانه کارخانــه هــا و صــدور دفترچههــای الکترونیکی
چایکاران ســه اقدام در راســتای خدماترسانی از طریق دولت الکترونیک است تا
در شــرایط ویروس کرونا و اهمیت بهداشت و سالمت همگانی ،نیازی به مراجعه
حضوری جهت دریافت خدمات مورد نیاز نباشد.

حال «هیرمان» ،شیر ایرانی باغ وحش ارم خوب نیست

برف و باران در  ۲۷استان کشور

ایــران زمین  -ســامانه بارشــی که از دیــروز فعالیت خــود را در اســتانهای غربی و
مرکزی کشور آغاز کرده است تا فردا  27استان کشور را تحت تأثیر قرار میدهد و تا
روز یکشنبه در برخی مناطق کشور وزش باد شدید خواهیم داشت.
صادق ضیاییان ،مدیرکل پیشبینی و هشــدار ســریع ســازمان هواشناسی گفت :با
ادامه فعالیت ســامانه بارشــی امروز در مناطقی از اســتانهای آذربایجان شــرقی،
آذربایجــان غربــی ،کردســتان ،کرمانشــاه ،لرســتان ،شــمال و شــرق خوزســتان،
چهارمحال و بختیاری ،نیمه شــمالی فارس ،بوشهر ،زنجان ،قزوین ،البرز ،تهران،
یــزد ،خراســان جنوبــی ،خراســان رضــوی ،گیــان ،مازندران ،گلســتان ،ســمنان و
خراسان شمالی ادامه دارد.
ضیاییــان با اشــاره به اینکه انتظار میرود از بعد ازظهر امــروز از میزان بارشها در
نیمه غربی کشــور کاســته شود ،تصریح کرد :عمده فعالیت سامانه بارشی طی روز
یکشــنبه ( ۱۲بهمن) در شــمال شــرق خواهد بود و بتدریج از اواخر وقت این روز از
کشور خارج میشود .طی روز دوشنبه ( ۱۳بهمن) نیز در بیشتر مناطق کشور جوی
پایدار خواهیم داشت.
وی گفت :طی امروز ( ۱۱بهمن) ســرعت وزش باد در سطح کشور افزایش مییابد
و در اســتانهای البرز ،تهران ،قم ،مرکزی ،اصفهان ،یزد ،خراسان جنوبی ،فارس،
کرمان و سیســتان و بلوچســتان شــدید خواهد بــود همچنین طی روز یکشــنبه (۱۲
بهمــن) نیــز در اســتانهای تهــران بویژه جنوب اســتان ،البرز ،ســمنان و خراســان
رضوی وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

احیای کوچه باغهای شرق کرج برای رونق بومگردی
زهره توکلی
خبرنگار

شــورای اســامی شــهر کرج «طرح
بومگردی شــرق کــرج» را مصوب کرد.
در ایــن طــرح کوچــه باغهــای محصور
محله خلج آباد با درختانی  200تا 250
ساله در میان دیوارهای کاهگلی ،مکانی
بــرای حضور گردشــگران و اهالی شــهر
میشود.
ایــن طرح هنــوز به تصویــب نهایی
نرسیده،امابخشهاییازآن،کهباطرح
تفصیلی قبلــی مغایرتی ندارد در حال
اجراســت .در حــال حاضــر مســیرهای
ورودی گردشگران و بومگردان به کوچه
باغها مشــخص شده اســت .بخشی از
جوهــای آب منطقه که توســط مالکان
شخصی بسته شده بود نیز در گامهای
نخست طرح باز شد.
رئیــس کمیســیون معمــاری،
شهرسازی و بافتهای فرسوده شورای
اســامی شــهر کــرج در ایــن بــاره بــه
«ایران» میگوید :طرح بومگردی شرق
کرج با بررســی شهرداری و شورای شهر
اسالمی کرج در این شورا تصویب شده
اما اجرایی شدن آن نیازمند رأی موافق
کمیســیون مــاده  5شــهرداری اســت.
البتــه اجرای بخشــی از این طــرح که با
طرح تفصیلی قبلی مغایرتی نداشته و
قابلیت اجرایی دارد از 2ســال قبل آغاز
شده است.
احد رســولی در خصوص موقعیت
این طــرح میافزاید :محلــه خلج آباد
جزو محالتی بوده که قبالً بهصورت باغ
شــهر بوده اما امــروز این محله بهدلیل
ســاخت و ســازها و ...از کنار جاده ،قابل
مشاهده نیســت ولی وارد این محله که
میشــوید بیش از  80تــا  90درصد این
منطقه وضعیت گذشــته خود را حفظ
کــرده اســت .بنابرایــن میخواســتیم
ایــن محله ،باغها ،فضای ســبز و کوچه
باغهای قدیمــی آن و نیز آبراههایی که
دراین مســیر بــود و زیبایی صدچندانی
بــه ایــن محلــه داده بــود ،تحــت تأثیر
توســعههای جدید قرار نگیــرد و از بین
نرود.
وی ادامــه میدهــد :ایــن طــرح
در محــدوده ورودی شــهر کــرج و
مســیرمنتهی به ابتدای جاده چالوس،
قرار دارد .از یک ســو بــه رودخانه کرج و
از ســوی دیگر در قسمت شمالی به پل
تاریخــی و قدیمــی کــرج یا پــل صفوی
منتهیمیشود.
رســولی بــا بیــان اینکــه رودخانــه

کــرج ،محله خلج آبــاد و پارک شــهید
چمــران را از هــم جــدا کــرده اســت،
تصریح میکند :متأسفانه مسیر رودها
در شــهرها مغفــول واقــع شــده و ایــن
امر موجب شــده فضاهــای طبیعی به
فضاهای ناامنی تبدیل شوند ،در حالی
که این فضاها زیباترین مکانهای شهر
یشوند.
محسوبم 
عضــو شــورای اســامی شــهر کــرج
میگویــد :ایــن طــرح بــا هــدف ارتقای
بهــرهوری و زیســت محیطــی ،ارتقــای
کیفیت کالبدی و فضایی ،حفظ هویت
و فرهنــگ بومــی ،ایجــاد گردشــگری
محلی و بومی در بســتر طبیعی محله،
ســاماندهی بافت ناکارآمد بــا تأکید بر
الگوی مسکن سنتی و متناسب با اقلیم
منطقه و ایجاد روابط اجتماعی گسترده
بیــن جامعه میزبــان و میهمــان ،اجرا
میشود.
وی بــا تأکید بر اینکه میخواســتیم
پیونــد محلــه بــا حــوزه پیرامونــی خود
تقویــت شــود ،میافزایــد :ایــن محلــه
میتوانســت ارتبــاط فضایــی کامــل با
پارک شــهید چمــران و بناهای تاریخی
داشــته باشد .لذا ارتباط بین خلج آباد،
بافت و بناهای تاریخی را برقرار کردیم
در حالــی کــه قبــاً ایــن ارتبــاط وجــود
نداشت.
رســولی اضافــه میکنــد :برخــی از
کاربریهــای موجــود در ایــن ســایت
110هکتــاری نظیــر ایســتگاه پســماند و
صنایــع کارگاهــی با اهــداف ایــن طرح
همخوانی نداشت که میخواهیم آنها
را حذف و به مکان دیگر انتقال بدهیم.
البته در حال حاضر هم زمان نگهداری
پســماند در ایــن ایســتگاه بــه حداقــل
رسیده است و به جای آن پارک ،فضای
ســبز و حــوزه تفریحــی -توریســتی را
گسترشدادیم.
 ëëراهاندازی تله کابین در محله قدیمی
خلجآباد
وی درباره امکانات آینده این محله
قدیمــی میگویــد :طبــق طــرح ،بــرای
ایــن مکان زمین اســکیت روبــاز ،پارک
کودکان ،جاده سالمت ،کافه دوچرخه،
کافه اســکیت ،باغ مشــاهیر و تم پارک
حرکت پیشبینی شده است .همچنین
در محــور رودخانه و جریان آب ،مســیر
حرکــت پیــاده و دوچرخــه را طراحــی
کردیم که بخشــی از مســیر پیاده به راه
چوبی اختصاص داده شــده اســت .تم
پارک مینیاتوری ،کمپ پارک و مجتمع
گردشــگری اکوتوریســم نیــز از دیگــر

امکانات منطقه خواهد بود.
رســولی با بیان اینکه در این منطقه
چنــد مجتمــع وجــود دارد کــه یکــی از
آنهــا بــا عنــوان «مجتمــع عقیــق» در
قالــب بومگــردی توســعه مییابــد،
اظهار مــیدارد :اگــر این طــرح اجرایی
شود ،ظرفیت جدید دیگری هم ایجاد
خواهــد شــد .در ایــن محــدوده پــارک
طبیعــت داریم ،باغ وحش شــهر کرج
هم به این پارک منتقل میشــود .لذا با
توجه به اینکه ارتباط فضایی در دستور
کار است ،مقرر شده پس از ارتباط محله
خلج آباد با پارک شهید چمران ،ارتباط
ایــن پارک با پارک طبیعت و همچنین
کوه خلج آباد از طریق تله کابین برقرار
شــود .البته احتمال دارد همین فضا از
طریق کــوه خلج آبــاد به محــدوده 72
هکتــاری در اســام آبــاد _ منطقهای با
شــیب تنــد و ناپایداری فوقالعــاده باال
که طی 30سال گذشته آزادسازی شد_
متصلشود.
وی دربــاره زمــان افتتــاح این طرح
میگویــد :امیدواریــم طــرح تفصیلــی
تــا آخــر امســال مصــوب شــود تــا پس
از آن بــا مشــارکت شــهرداری ،مــردم
و ســرمایهگذاران خصوصــی اجرایــی
شــود .پس از تصویب نهایی این طرح،
سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای
مردمــی بایــد بــا مالــکان خصوصــی
باغهــای محلــه خلــج آبــاد صحبــت
کنــد کــه ایــن خــود زمانبــر اســت .اگــر
ســرمایهگذارانی هــم امکان مشــارکت
بــا شــهرداری را در اجــرای ایــن طــرح
داشته باشــند از آنها اســتقبال میشود
ولی شهرداری در خصوص ساماندهی
کوچــه باغهــا و همچنیــن طراحــی
مســیرهای پیــاده و دوچرخــه بــه طــور
مســتقل عمل میکند که بخشی از این
کار را در دوره پنجم شــورای شهر شروع
کردهایم.
رســولی بــا تأکیــد بــر اینکه بایــد به
ســمت مدیریــت هماهنــگ و واحــد
شــهری حرکــت کنیــم و تــا زمانــی کــه
مدیریــت واحــد شــهری شــکل نگیــرد
پروژههــا زمانبر خواهد بــود ،میافزاید:
در بســیاری از کشــورها مدیریــت
زیرســاختهایی مانند آب ،بــرق ،گاز و
تلفن بر عهده شــهرداری است تا کارها
با ســرعت بیشــتری انجام شــود اما در
کشــور ما هنوز اینگونه نیســت و همین
امر موجب شــده به طور مثال اختالفی
که در خصوص این طرح با شرکت آب
داشتیم پس از  3سال هنوز حل نشده،

چشم انداز آینده کوچه باغهای خلج آباد پس از احیا

رئیس کمیسیون معماری ،شهرسازی و بافت های فرسوده شورای اسالمی
شهر کرج :محله خلج آباد جزو محالتی بوده که قبالً به صورت باغ شهر
بوده اما امروز این محله به دلیل ساخت و سازها و ...از کنار جاده ،قابل
مشاهده نیست ولی وارد این محله که می شوید بیش از  80تا  90درصد این
منطقه وضعیت گذشته خود را حفظ کرده است .بنابراین می خواستیم
این محله ،باغات ،فضای سبز و کوچه باغ های قدیمی آن و نیز آبراه هایی
که دراین مسیر بود و زیبایی صد چندانی به این محله داده بود ،تحت تأثیر
توسعه های جدید قرار نگیرد و از بین نرود
باقیبماند.
 ëëاجــرای طرحهای بــاز زندهســازی 10
محلهقدیمیکرج
وی میافزایــد :شــهر کــرج
ظرفیتهایزیادی درزمینهگردشگری
و بومگــردی دارد امــا ایــن ظرفیتهــا
فرامــوش شــدهاند .مــا مدیریت محله
محــوری را در دور پنجــم در دســتور کار
قــرار دادهایــم .بــه همین خاطــر دفاتر
خدمات نوسازی بافت فرسوده نه تنها
در این محله بلکه در  10محله دیگر نیز
کــه جزو بافتهای فرســوده شــهر کرج
محســوب میشــوند ،مســتقر شــدهاند
تــا براســاس طــرح و برنامههــا ،نقــاط
مختلــف شــهر احیا و بــاز زندهســازی و
بافتهایناکارآمدبهبافتهایکارآمد
و قابل زندگی تبدیل شود.
رسولی در خصوص اعتبار مورد نیاز
برای اجرای این طرح میگوید :بخشی
از اینها با مشارکت مردم انجام و بخشی

از آن نیز مربوط به شــهرداری میشود.
بخش دیگر نیز زمینهایی اســت که با
مشــارکت شــهرداری و ســرمایهگذاران
اتفــاق خواهــد افتاد .بــه طور مثــال در
خصــوص راهانــدازی تله کابیــن آماده
مشــارکت با ســرمایهگذاران خصوصی
هستیم.
وی میافزایــد :اجــرای چنیــن
طرحهایــی نیازمنــد هزینههای بســیار
اســت .بهعنــوان نمونــه اگــر بخواهیــم
فقــط این طرحها را اجــرا کنیم بیش از
 500میلیــارد تــا یکهزار میلیــارد تومان
هزینه در بر خواهد داشــت .فقط طرح
ایجــاد تلهکابین بــه بودجــهای بیش از
100میلیــارد تومانی نیاز دارد ،البته طی
 3ســال اخیــر نیــز بیــش از 30میلیارد
تومان در این محدوده هزینه کردهایم.
رســولی میگوید :با صاحبان باغها
صحبت کردیم تا ضمن حفظ آرامش
مالــکان ،فضــای باغها را بــرای حضور

مــردم بهعنوان میهمانــان این منطقه
آمــاده کنند .همچنین طبــق این طرح
دیوارهای کاهگلی این منطقه تخریب
نمیشــود بلکه فقط کیفیســازی شده
تــا از شــکل مخروبه خــارج شــوند .این
محلــه ،مکانی برای تجمــع نخالههای
ســاختمانی شــده بــود و اصــاً نظافت
نمیشــد .به فضای آلوده و نامناســبی
بــرای زندگی اهالــی آن منطقه ،تبدیل
شده بود اما هم اکنون این فضاها تمیز
شــده و آمــاده اجرای بخشهــای دیگر
طرح شده است.
وی میافزایــد :اجــرای ایــن طــرح
عــاوه بــر رونــق اقتصــادی منطقــه،
موجــب میشــود فضاهــای طبیعی و
تاریخــی منطقه از ســاخت و ســازهای
غیرمجــاز و تخریبهــای ناشــی از آن،
در امان بماند .همچنین دیگر مجوزی
بــرای قطــع درختانی که برخــی از آنها
کهنسال هستند هم صادر نخواهد شد.

کمیسیون تلفیق برخالف قانون ششم توسعه ،کشت برنج را در سراسر کشور آزاد کرد

صدور مجوز خالی کردن و خشکاندن سفرههای آبهای زیرزمینی
زهرا کشوری
خبرنگار

رمضانعلــی ســنگدوینی ،نماینــده
مردم گرگان و آق قال خبر از مصوبه ای
مبنــی بــر آزادســازی کشــت برنــج در
سراســر کشــور داد .تا پیــش از تصمیم
بهارستاننشینها ،کشت برنج به دلیل
پر آببــر بودن محصول ،خارج از ســه
استان شمالی ممنوع بود .هرچند این
ممنوعیت جلوی کشــت برنــج خارج
از سه استان شــمالی حتی در سیستان
و بلوچســتان را هم نگرفت اما حداقل
ابــزار قانونــی بــرای محدود کــردن این
کشت پر آببر بود.
 ëëســفرههای خالــی برنجهــای
دم نکشیده!
ســفرههای زیرزمینــی در بســیاری
از مناطــق خالــی شــده و فرونشســت
به جان ســرزمین افتاده اســت .کشــت
برنــج تیــر خــاص بــه ســفرههای
زیرزمینی اســت تا سرعت فرونشست
در دشــتهای ایــران را افزایــش دهد.
در فرونشســت ،خــاک میمیــرد و
امــکان احیــای ســفرههای زیرزمینــی
برای همیشــه از دســت مــیرود .زمین
تشــنه مدام دهان باز میکند و بخشــی
از ســرزمین را بــا هر آنچــه در آن وجود
دارد ،میبلعد .درههای دهان گشــوده
در استهبان فارس تا میناب هرمزگان-
کــه یکــی از مرغوبتریــن دشــتهای
کشــور را بلعیــده -تنهــا یکــی از نتایج
خالی شدن سفرههای زیرزمینی است.
آمارهایــی هــم کــه «محمــد درویش»
کارشــناس محیط زیســت بــه «ایران»
میدهد تصویر ترســناکتری از نتیجه
تصمیم تازه کمیسیون تلفیق مجلس
ترســیم میکند .او میگوید« :بر اساس

آمارهای سازمان زمینشناسی ،وزارت
نیرو و شرکت منابع آبی کشور ،ایران در
شمار  ۵کشــور دارای بدترین وضعیت
آبــی قــرار دارد .مــا بســیاری از ذخایــر
استراتژیک خود را مصرف کردهایم».
به گفته او ،تــا پیش از این تصمیم،
تــراز آب در  ۶۰دشــت ایــران ســاالنه
دو متــر پایینتــر مــیرود .درویــش از
تصمیم مجلــس برای لغو ممنوعیت
کشــت برنــج در خــارج از اســتانهای
شــمالی به عنوان یــک تصمیم خیلی
خطرناک یاد میکنــد و میگوید« :مرز
بحرانی فرونشســت زمین در آمارهای
جهانی چهار میلیمتر در ســال اســت.
امــا در ایــران بــرای مثــال فرونشســت
در دشــتهای بیــن جهرم تا فســا ۱۴۰
برابــر شــرایط بحرانــی جهان اســت».
گزارشهای زمینشناســی فرونشست
ســاالنه جهرم تا فســا را  ۵۴ســانتیمتر
اعالم میکند.
فرونشســت زمیــن بــه اســتان
فــارس محدود نمیشــود ،همین طور
کــه برنــج تنهــا در ایــن اســتان کشــت
نمیشود .فرونشست در جنوب تهران
و در شــهریار بــه  ۲۶ســانتیمتر رســیده
اســت .درویش ایــن میــزان را  ۹۰برابر
شــرایط بحرانی فرو نشســت در جهان
میدانــد .فرونشســت در خراســان نیز
سالی  ۲۵سانتیمتر شــکاف میاندازد.
اصفهــان نیز ســالی  ۱۵ســانتیمتر فرو
نشســت میکند .فرونشســت هر ســال
 ۲۱ســانتیمتر در یــزد پایینتــر میرود.
زمین به دلیل کاهش سطح سفرههای
زیرزمینی در کرمان ،ســمنان و بخشی
از اردبیل هم همیــن وضعیت را دارد.
فرونشســت حتــی بــه چهارمحــال و
بختیاری هم رسیده تا دشت خانمیرزا

در لــردگان از بــی آبی خودســوزی کند.
فرونشستها در سواحل خلیج فارس
و دریــای عمــان هــم دهــان دریــده و
دشت میناب را با مرکبات و نخیالتش
بلعیدهانــد .در نتیجــه بســیاری از
نخلــداران و صاحبان باغهای مرکبات
بــه ســمت قاچــاق ســوخت رفتهانــد.
بــه گفتــه درویــش ،وضعیــت همدان
و بوئیــن زهــرا هــم اســفبار اســت.
فرونشست طاهرآباد کاشــان را هم در
خود فرو برده .مسافران قطار سراسری
شــمال بــه جنــوب را هــم در ورامیــن
تهدید میکند .فرو نشســت در اطراف
راه آهن سراســری در سمنان ،محوطه
 7هزار ســاله تپه حصــار دامغان را هم
نشــانه رفتــه اســت .درویــش میگوید:
«این وضعیت نشان میدهد ما بیشتر
از میزان تغذیه سفرههای زیرزمینی از
منابع آبی بهرهکشی کردهایم.
در ایــن وضعیــت بایــد بــه ســمت
اصــاح الگــوی کشــت و مصــرف آب
متناسب با توان اکولوژی و بومشناختی
منطقــه رفــت ».اصفهــان بــا کمبــود
شــدید آب روبــهرو اســت .هــر ســال
تابســتان مســئوالن بــرای تأمیــن آب
شــرب شــهروندان« ،کاســه چــه کنم»
بــه دســت میگیرنــد .امــا در همیــن
وضعیت هــم در لنجان برنج کاشــت
میشــود .وضعیت فارس یک تراژدی
تمــام عیــار اســت .فــارس ســاالنه
۵۶ســانتیمتر در زمیــن فــرو مــیرود.
تخلیــه آبهــای زیرزمینــی آن در
۵۰ســال گذشــته ۱۲ ،برابر شــده؛ حتی
بیشــتر از میانگیــن کشــوری .وضعیت
اندوختههــای آبــی اغلــب  ۶۲دشــت
آن در شــرایط بحرانی قرار دارد .رکورد
فــارس در فرونشســت جهانی اســت.

ایرنا

تهران  -رئیــس اداره نظارت
بــر امور حیات وحش اســتان
تهران ضمن اشــاره به اینکه
حــال شــیر نــر ایرانــی بــاغ
وحــش ارم خــوب نیســت،
گفــت :هنوز علــت بیماری و
بی حالی این شــیر مشخص
نیســت اما اقدامــات درمانی
آغاز شده است.
به گزارش ایســنا ،محمد کرمی ضمن اشــاره به اینکه «هیرمان» شیر نر ایرانی باغ
وحش ارم از روز سهشــنبه  ۷بهمن بدحال شــده اســت ،گفت :باغ وحش ارم این
موضوع را سریعاً به ما و دامپزشک باغ وحش اطالع داد و از همان زمان اقدامات
درمانی آغاز شد.وی ادامه داد :عالئم بالینی شیر نر ایرانی باغ وحش ارم بی حالی
و آبریزش بینی اســت .همچنین این شیر دچار اختالل در قسمت فوقانی سیستم
تنفســی شده اســت .به گفته کرمی ،تاکنون آزمایشها و تستهای مختلفی از این
شیر گرفته شده اما هنوز مورد حائزاهمیتی که علت بیماری یا بی حالی آن باشد،
مشــخص نشــده اســت .این شــیر نر ایرانی که اکنون حدود  ۹سال ســن دارد ،سال
 ۹۸از باغ وحش بریســتول انگلســتان به با غ وحش تهران منتقل شد و «هیرمان»
نامگذاری شد.

ایران در ایران

کاهش بارندگی در گلستان

editorial@irannewspaper.ir

راه ورود گردشگران به باغهای خلج آباد باز میشود

 ۷۰درصد تاالبهای کشور احیا شده است

ارومیــه -معــاون دریایــی و
تاالبهای ســازمان حفاظت
محیــط زیســت گفــت:
بارندگیهــای مطلوبــی در
 ۲ســال آبــی گذشــته رخ داد
کــه به احیــای تاالبها کمک
کــرد بهگونــهای کــه بیــش از
۷۰درصــد تاالبهــای کشــور
احیا شده است.
بهگــزارش ایرنــا ،احمــد الهیجــانزاده افــزود :از مســاحت ســه میلیــون هکتــاری
تاالبهای کشــور  ۱.۴میلیون هکتار در کنوانســیون رامســر ثبت شــده اســت که ۲۵
مجموعه تاالبی را شامل میشود.
وی بیــان کــرد :تعدادی از این تاالبها منشــأ گرد و غبار هســتند و اگر آب خود را از
دست دهند بسرعت میتوانند تبدیل به کانون گرد و غبار شوند.
ط زیســت بــا بیان اینکــه اقداماتی کــه دولت برای
معــاون ســازمان حفاظت محی 
حفاظــت از تاالبهــا آغــاز کــرده برگرفتــه از قانــون مصــوب مجلــس بــود ،اظهار
کرد :تکلیفی برعهده دولت در برنامه ششــم گذاشــته شــده بود که باید  ۲۰درصد
تاالب ها احیا میشــد و مشکالت ناشی از گرد و غبارهم گریبان بسیاری از استانها
را در برگرفته بود.
وی با اشــاره به اینکه دولت عزم بســیاری به خرج داد تا بتواند با این قضایا مقابله
کنــد ،افزود :طرح احیای دریاچه ارومیه یکــی از کارهای جمعی بود که در مقیاس
ملــی در حــال اجراســت و همزمــان کار مقابلــه با گــردو غبــار با محوریــت احیای
تاالبها را شروع کرد که بسیار تأثیرگذار بود.
وی افزود :تمام انهار و رودخانههای منتهی به تاالبها در این راستا الیروبی شده و
هر ساله اعتباری برای استمرار الیروبیها در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد :کار دومی که صورت گرفت تعیین حقابه تاالبها بود که نزدیک به
 ۳۰تاالب و رودخانه منتهی به تاالب به وزارت نیرو معرفی شد.
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بعد از فــارس ،نیومکزیکو قرار دارد که
ســاالنه  ۳۴ســانتیمتر نشست میکند.
ایــن صدرنشــینی نتیجــه نابــودی ۱۶
دریاچه اســتان و بهرهکشــی از آبهای
زیرزمینــی آن اســت .آمارهــای وزارت
نیرو نشان میدهد که فارس بعد از ته
کشیدن آبهای سطحی ،خشک شدن
دریاچههایی چون «طشــک» ،پریشان
شــدن «بختــگان» و برگشــتن بخت از
«پریشــان»۸۰ ،درصــد آب مصرفــی
خــود را از منابــع زیرزمینــی بیــرون
میکشد؛ این یعنی تیر خالص! یعنی
دومینوی مرگ «کم جان»« ،مهارلو»،
«ارژن»« ،کافتــر» و« ...بختــگان».
روزگاری نــه چنــدان دور بیــش از ۱۷۰
هزار بال پرنــده را در خود مأوا میداد.
اما همچنان برنــج در کامفیروز فارس
کاشته میشود .به گفته درویش ،کشت
برنج در خوزستان ،لرستان و کرمانشاه
هم به هیــچ عنوان با تــوان اکولوژیکی
آن نمیخوانــد .او میگویــد« :حتی در
سیستان و بلوچستان هم شاهد کشت
برنــج هســتیم .بــرای همیــن وزارت
جهاد کشاورزی و وزارت نیرو برای مهار

این مشکل بخشنامه کردند که خارج از
سه استان شمالی ،کشت برنج ممنوع
اســت ».البتــه ایــن ممنوعیــت نتیجه
بخش نبود.
برای همین هم «عیسی کالنتری»
رئیس پردیسان در گفتوگو با «ایران»
پیشنهاد داد برنج شالیزارهای خارج از
استانهای شمالی کمتر از بازار قیمت
بخورد تا کشاورزان به سمت کشتهای
کــم آب بــر برونــد .درویش بــه تکلیف
تدوین شــده مجلســیها در قانون پنج
ســاله توســعه ششــم نقبــی میزنــد و
میگویــد« :بهارســتان در تصویب این
برنامه دولــت را مکلف کــرده در طول
 ۵سال نیازهای آبی کشور را  ۲۵درصد
کاهش دهد .حاال مجلسیها به قانونی
که خود تصویــب کردهاند ،معترضند.
رد قانون مصوب شــده در بهارستان از
سوی مجلسیها تأسفآور است».
عــزتاهلل رئیســی ،کارشــناس آب
نیز در گفتوگو بــا «ایران» تعیین نوع
محصول برای کشت را خارج از وظایف
مجلســیها میدانــد و میگویــد« :این
تصمیمهــا باید بر اســاس تراز ســطح

آبهــای ســطحی و زیرزمینی ،توســط
وزارت نیــرو گرفته شــود نــه مجلس».
او آشــی را کــه کمیســیون تلفیــق برای
محیط زیست با آزادسازی کشت برنج
پخته اســت ،بســیار خطرناک میداند
و میگویــد« :برنــج به هیــچ وجه نباید
خــارج از اســتانهای شــمالی کاشــته
شــود ،چون به بحرانهای شدید منجر
یشود».
م 
مرتضــی افتخــاری رئیــس ســابق
مؤسســه تحقیقــات آب وزارت نیــرو
نیــز نــه تنهــا کاشــت برنــج خــارج از
استانهای شمالی را اصولی نمیداند
که بــه «ایران» میگوید« :کشــت برنج
در اســتانهای شــمالی یعنی گلستان،
مازنــدران و گیــان هــم باید براســاس
میــزان بارشهــا کــم و زیــاد شــود».
مجلســیها در حالی ممنوعیت کشت
برنج در سراســر کشــور را لغو کردند که
آسمان امسال تنها  30درصد آب مورد
نیاز کشــور را تأمین کرد و  70درصد آن
را نبارید! با این وضعیت خشکسالی آیا
آشــی که مجلس برای محیط زیســت
پخت ،از گلو پایین میرود؟

