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استانهای دارای تنش آبی تا  91درصد نسبت به سال گذشته کمبود بارش داشتهاند

آغاز پویش مردمی انتخابات بدون پوستر

زهره افشار

خبرنگار

رئیس مرکز ملی اقلیم ومدیریت بحران خشکسالی  :از ابتدای
فروردین ماه جاری تا روز  16فروردین میانگین بارش در کشور 2.9
میلیمتر بوده که این میزان در میانگین بلند مدت  30ساله در این 16
روزه  20.3میلیمتر بوده و این رقم حاکی از کاهش  85.5درصدی
میزان بارش در کل کشور است .پیش بینی های ما نشان می دهد
امسال ما نتوانیم به وضعیت مطلوب در ذخیره آب سدها برسیم
که خوزســتان آب رودخانهها و سدهای
خــود را از اســتانهای باال دســت مانند
ایالم ،لرستان و کرمانشاه تأمین میکند
که خود آنها وضعیت مناســب بارشــی
نداشتهاند .بهعنوان مثال ما در لرستان
 339میلیمتــر بــارش داشــتهایم و این
در حالی اســت که این اســتان نسبت به
بلندمــدت هنــوز  137میلیمتــر کمبود
بــارش دارد که این میزان کمی نیســت
و به اندازه بارش ســاالنه کرمان اســت.
همچنیــن کرمانشــاه بــا کاهــش 43
درصــدی از وضعیــت نرمــال مواجــه
بوده که این مســأله میتواند به کم آب
شدن سدکرخه دامن بزند از سوی دیگر
ما در اســتان پرآبــی مانند چهارمحال و
بختیاری که سرچشمه زاینده رود است
نیــز بــا مشــکل روبــهرو هســتیم و آمــار

حاکــی از کاهش 31درصــدی بارش ها
و  28درصــدی بارشها در خود اســتان
اصفهان نسبت به بلندمدت است.
رئیس مرکز اقلیم و مدیریت بحران
خشکســالی گفــت :همــه ایــن آمــار در
اختیار مســئوالن کشــوری و استانی قرار
گرفتــه تا بتواننــد برنامهریزی مناســبی
داشته باشند .وی تأکید کرد :خشکسالی
پدیدهای اســت کــه با جغرافیــای ایران
گــره خــورده و بــرای مــا یکــی از بالیای
تاریخی و بلندمدت به شمار میرود .لذا
ما باید رفته رفته با آن ســازگارتر شویم.
در عین حال خشکســالی که ما در سال
 1400با آن روبهرو هســتیم خاص ایران
نیست و کشورهای همسایه و منطقه نیز
مانند افغانســتان ،تاجیکســتان ،عراق،
ســوریه و حتی ترکیــه با درجاتــی از این

مخاطره روبهرو هستند.
 ëëکاهش  19درصدی ذخیره آب سدها
در همیــن حــال گــزارش شــرکت
مدیریــت منابــع آب ایــران از وضعیت
مخــازن  198ســد در حــال بهرهبرداری
کشور حاکی اســت میزان آب ورودی به
ســدها از ابتدای ســال آبی جــاری (اول
مهــر مــاه  )99تا تاریــخ 13فروردین ماه
 1400معــادل  19.8میلیارد مترمکعب
بوده که نسبت به آورد سال گذشته آبی
در همیــن بازه زمانی حــدود 34درصد
کاهــش داشــته اســت .از ســوی دیگــر
میزان خروجی آب ســدها نیز با کاهش
33درصدی روبهرو بوده است.
درمجمــوع موجــودی آب مخــازن
سدها نســبت به مدت مشابه سال آبی
گذشته  19درصد کاهش داشته است.

حکایت تنهایی محیط زیست و دستهای خالی بانیان طبیعت ایران ناتمام است

تنها  ۴درصد تاالب
بینالمللیگاوخونی
رطوبت دارد

پیکر دو محیطبان زنجانی در خاک آرام گرفت
زهرا کشوری

خبــر

خبرنگار

تشییع پیکر  ۲محیطبان شهید زنجانی

زنجان  -پیکر محیطبانان این اســتان که در حین انجام وظیفه ،آســمانی شدند ظهر چهارشنبه  ۱۸فروردین
مــاه در میــان حــزن و اندوه خانواده ،همکاران و دیگر اقشــار مختلف مردم ،تشــییع و به خاک ســپرده شــد.
سرپرســت روابــط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان زنجان ،گفت :پیکرهای مطهر شــهیدان
«میکائیل هاشــمی» و مهندس «مهدی مجلل» که در راه حفاظت از محیطزیســت و ســرمایههای طبیعی
کشــور در این اســتان به درجه رفیع شهادت نایل شدند در بهشت زهرا(س) شــهر زنجان ،آرام گرفتند.علی
مرشــدی افزود :شــهید هاشــمی متولد  ۱۳۵۸و با بیش از  ۲۰ســال ســابقه خدمت و شــهید مجلل نیز متولد
 ۱۳۶۶و افــزون بــر هفت ســال خدمت ،متأســفانه دوشــنبه شــب  ۱۶فروردین مــاه ،در حین تعقیــب و گریز
شکارچیان غیرمجاز بر اثر درگیری و شلیک گلوله از سوی این متخلفان ،آسمانی شدند.
وی اظهار داشــت :شــهید مجلل مجرد و شهید هاشمی دارای همســر و یک فرزند پسر هفت ساله است
و اکنون نیز همســرش باردار اســت که متأســفانه این شــهید گرانقدر نتوانســت تولد فرزند دوم خود را ببیند.
بهگزارش ایرنا ،این دو محیطبان ،نخســتین شــهدای حفاظت محیط زیست اســتان زنجان هستند که در راه
خدمت و انجام وظیفه به خیل شهدا پیوستند که یاد و نامشان برای همیشه ،جاودانه خواهد ماند.

برش

شــکارچیان بــه محیطبانــان مهدی
مجلــل و میکائیل هاشــمی تیر خالص
زدنــد .ایــن دو محیطبــان محافظــان
آهوهــای منطقــه حفاظــت شــده فیله
خاصه زنجان بودند .عصر روز دوشــنبه
هفتــه جــاری محیــطزیســت به انــدازه
دو محیطبــان جــوان تنهــا شــد .بــا این
حادثه تلخ تعداد شــهدای محیطبان و
جنگلبــان در چهار دهه گذشــته به ۱۶۰
نفر رسید.
در  ۴۰ســال گذشــته بیش از  ۴۰۰نفر
از محیطبانــان نیــز مضــروب  ،مجروح
و دچــار نقص عضــو دائم شــدهاند؛ اما
چگونگــی شــهادت ایــن دو محیطبــان
در زمــره تلختریــن اتفاقاتــی اســت کــه
در محیــط زیســت ،ایــران بــه چشــم
دیــد .هرچنــد داســتان تلــخ و دردناک
محیطبانان و جنگلبانانی که خودشــان
را فدای جنگلهای هیرکانی و زاگرسی،
مرالهــا و شــوکاها ،یوزهــا و پلنگهــا،
آهوها و جزیره کبکها و تیه و و ...کردند،
کم نیســت .هنوز جامعه نحوه شهادت
تلــخ «ناصر پیروی» محیطبان و رئیس
جنگلبانــی ماســال را از خاطــر نبــرده
اســت .در آن حادثه تلــخ مافیای چوب
او را ربــود و بــا آنکــه اســلحه داشــت اما
ی برید تا
گــردن او را با تیــغ تیز موکتبر 
او را زجرکــش کند .ناصــر پیروی حاضر
نشــده بود بــا آنها بــرای قطــع درختان
جنگلهای هیرکانی کنار بیاید.
ن تالشــی
به رگبــار بســتن جنگلبا 
رشــید غفاری جلوی چشم خانوادهاش
و در حالــی کــه دختــر کوچکــش را در
م هرگــز راشهــا
آغــوش داشــت را هــ 
و شمشــادهای هیرکانــی فرامــوش
نکردهاند .هنوز صدای صفیر گلولههای
ی کــه چهــار جنگلبــان را در
شــکارچیان 
کرمانشــاه بــه رگبــار گلولــه بســتند و هر
 4نفــر را بــه قتــل رســاندند بــه گــوش
میرســد .هنــوز هــم کابــوس خانــواده
رئیس اداره منابع طبیعی ایالم افرادی
اســت که وارد خانهشــان میشــوند و با
پرتاب نارنجک آنها را راهی بیمارستان
میکننــد .همیــن چنــد مــاه پیــش بــود
کــه افــرادی بــه زانــوی امیــن هادیپــور
محیطبان منطقه گتوند شــلیک کردند.

خبرگزاری صدا و سیما

اصفهان  -مدیرکل مدیریت بحران
استانداری اصفهان گفت :تنها چهار
درصد تاالب گاوخونی رطوبت دارد
و  ۹۶درصد آن خشک شده است.
بــه گــزارش ایرنــا منصــور شیشــه
فــروش افــزود :تخصیــص نیافتــن
حقابــه زیســت محیطــی بهصورت
منظــم در ســالهای گذشــته و البته
تــا حــدودی کاهــش بارشها چنین
شرایط نامناسبی را برای این عرصه
زیســت محیطــی گرانبهــا بهوجــود
آورده است.
وی بــا بیــان اینکــه تعــداد پرندگان
مهاجــر ایــن تــاالب بــه کمتــر از ۲
هــزار قطعــه کاهــش یافتــه اســت
اظهارداشــت :ادامــه ایــن شــرایط
وضعیــت آن را روز بــه روز بدتــر
میکند و جانوران بیشتری را تهدید
خواهد کرد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه تاالب
گاوخونی در سال  ۱۳۷۵زیر پوشش
تاالبهــای بینالمللی کنوانســیون
رامسر قرار گرفت خاطرنشان کرد :بر
همین اساس حمایت و توجه به آن
نه تنها از بعد اســتانی بلکه از ابعاد
ملی و بینالمللی ضروری است.
شیشهفروشباتأکیدبراینکهخشک
شــدن تــاالب خطــرات متعــددی
مانند انتشــار ریزگردها را در پی دارد
اظهارداشــت :بر مبنــای مطالعات
صورت گرفته این ریزگردها تا شعاع
هــزاران کیلومتــری و افزون بر هفت
استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی اضافه کرد :جاریســازی دائمی
رودخانــه زاینــده رود ،جلوگیــری از
برداشــتهای بیرویــه و غیرقانونی
از منابــع آبــی باالدســت منطقــه و
کمک در راســتای اجــرای طرحهای
انتقــال آب بــه حوضه آبریــز زاینده
رود چــاره ســاز ایــن معضل اســت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری
اصفهــان گفــت :متولیــان امــر باید
بــرای تخصیــص حقابــه زیســت
محیطــی و زنــده نگــه داشــتن ایــن
تــاالب کــه از عرصههــای زیســت
محیطــی و بســیار ارزشــمند اســت
بیش از گذشته بکوشند.

ایرنا

هرچنــد کمبــود بارشهــا در ماههــای
پایانی ســال  99در  31اســتان کشور خبر
از کاهــش بارشها نســبت به وضعیت
نرمــال مــیداد  ،امــا کاهــش شــدید را
بارش در فروردین ماه جاری ،مهر تأیید
بــر وجود خشکســالی شــدید در ســطح
کشــور بویژه استانهای جنوبی و جنوب
شرقی میزند.
آمــار ارائــه شــده از ســوی مرکز ملی
اقلیــم و مدیریــت بحــران خشکســالی
نشــان میدهد در ســال آبی جــاری (از
اول مهرماه  )99تــا روز  16فروردین ماه
جــاری میــزان بارشــی کــه در کل کشــور
آمــده نســبت بــه بلندمــدت  30ســاله
31.3درصــد کمبــود دارد و مــا در همه
استانها با کمبود بارش مواجه هستیم.
امــا میــزان کمبــود بارشهــا در برخــی
استانها مانند هرمزگان با  78.5درصد
کمبــود بــارش ،سیســتان و بلوچســتان
بــا 73.3درصد کمبــود بــارش ،کرمان
 58.6درصــد کمبــود بارش ،خراســان
جنوبــی بــا  49.1درصد کمبــود بارش و
فــارس بــا  43.8درصد کمبــود بارش،
وضعیــت بحرانی و نگــران کنندهای به
لحاظ خشکسالی دارند« .احد وظیفه»،
رئیــس مرکــز ملــی اقلیــم ومدیریــت
بحران خشکسالی به «ایران» گفت :این
آمار وجود خشکســالی شــدید در کشور
بویژه اســتانهای جنوب وجنوب شــرق
را تأیید میکند.
از ســوی دیگر فروردیــن ماه معموالً
پایــان ســال آبی بــرای برخی اســتانها
مانند هرمزگان بهشــمار مــیرود بدین
معنــی کــه پــس از آن وتــا پایــان ســال
آبــی(اول مهــر  )1400دیگــر بارشــی در
ایــن اســتانها اتفاق نمیافتــد و این در
حالــی اســت که مــا در روزهــای آغازین
ســال  1400بــا کمبــود شــدید بــارش در
کل کشــور روبهرو بودیم .به گفته وظیفه
از ابتــدای فروردیــن مــاه جــاری تــا روز
 16فروردیــن میانگیــن بارش در کشــور
 2.9میلیمتــر بــوده کــه ایــن میــزان در

میانگیــن بلنــد مــدت  30ســاله در این
 16روزه  20.3میلیمتــر بــوده و این رقم
حاکی از کاهــش  85.5درصدی میزان
بارش در کل کشــور اســت و این مســأله
وقتــی برای ما نگران کننده میشــود که
بدانیــم بارشهای رگبــاری بهار در کنار
ذوب شــدن تدریجی برفها در نهایت
به پرشدن نسبی سدها منجر میشد.
وظیفــه تصریح کرد :پیشبینیهای
مــا نشــان میدهــد امســال مــا نتوانیم
بــه وضعیــت مطلــوب در ذخیــره آب
سدها برســیم .وی افزود :اما باید گفت
وضعیت خشکسالی در هرمزگان بسیار
ناگــوار اســت وما درســال آبی جــاری تا
روز  16فروردیــن ماه تنهــا  11.9میلیمتر
بــارش در هرمزگان داشــتهایم واین در
حالــی اســت کــه در میانگین  30ســاله
حــدود  136میلیمتــر بــارش در ایــن
اســتان رخ مــیداده که حاکــی از کمبود
 91درصدی بارش در این اســتان اســت
و چــون هرمــزگان پــس از فروردین ماه
بارشی ندارد این آمار نهایی برای پایان
سال آبی آن است.
وظیفه خاطرنشــان کــرد :البته ما در
سیســتان و بلوچســتان هــم وضعیــت
مناســبی نداریم چراکه از اول مهر  99تا
روز  16فروردین ماه  1400میزان بارشی
کــه در کل ایــن اســتان بــه ثبت رســیده
 5.2میلیمتــر بــوده که حاکــی از کمبود
 93درصــدی میــزان بــارش نســبت به
بلندمدت است.
پایتخــت نشــینان هــم با کمبــود 16
درصــدی بارشهــا روبــهرو بودهانــد که
بــا توجــه بــه تراکــم جمعیتــی تهــران
حائزاهمیــت اســت .وی تأکیــد کــرد:
مســئوالن و مردم بایــد این نکته رامورد
توجه قرار بدهند که چون ما در سالهای
متوالی برداشتهای نامتعارف از منابع
آب زیرزمینی داشــتهایم حتی اگر باران
در کشــور نرمال هم باشــد ما باز مشکل
خواهیم داشت .وی همچنین تصریح
کرد :درســت اســت که ما در خوزســتان
با کمبــود  29درصــدی بارشها مواجه
بودهایم ولی نکته قابل توجه این است

ëëبحران دوباره آب در خوزستان
در همیــن حــال «فــراز رابعــی»،
معــاون مطالعات جامع آب ،ســازمان
آب و برق خوزستان به «ایران» گفت :از
آغاز سال آبی جاری تاکنون میزان آورد
آب بــه حوضههــای آبــی اســتان کمتــر
از انتظــار بــوده و کاهــش قابــل توجهی
نســبت به شــرایط نرمــال دارد .وی این
کاهش را حــدود  27درصد اعالم کرد و
نسبت به وقوع خشکسالی در خوزستان
هشدار داد.
بهگفتــه وی آورد آب حوضــه کرخه
بــا کاهــش 33درصــدی ،دز بــا کاهش
 37درصــدی و مــارون بــا کاهــش 25
درصدی روبــهرو بوده اســت .وی تأکید
کــرد :کاهــش میــزان بارشهــا و به تبع
آن کاهش ورود آب به سدها را بهدنبال
داشــته و نشان میدهد امســال شرایط
مناسبی در خوزستان نخواهیم داشت.
متأســفانه انتظــار مــا یــک تابســتان
خشک همچون سال  97است که برای
محدودیــت برخــی کشــتها بــا جهــاد
کشاورزی تدابیری اتخاذ شده است.
ëëکاهش  99درصدی آورد آب
رودخانههایسیستانوبلوچستان
از ســوی دیگر «محمد دلمردانی»،
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــهای
سیستان و بلوچستان به «ایران» گفت:
در حال حاضر  48درصد حجم مخازن
ســدهای اســتان پرشــده کــه نســبت به
بازه زمانی مشــابه در ســال آبی گذشته
بــا کاهــش  26درصــدی روبهرو اســت.
وی تأکیــد کــرد :سیســتان و بلوچســتان
با وســعت 11درصــدی از کل مســاحت
کشــور اقلیــم خشــکی دارد و متوســط
بارش ساالنه آن در حد  103میلیمتر با
تبخیر زیاد است.
وی افزود :آمــار نگران کننده کاهش
آورد آب رودخانههــای اســتان اســت.
به گفته وی در ســال آبــی جاری تاکنون
آورد آب رودخانههای اســتان نسبت به
مدت مشــابه ســال قبل از آن با کاهش
 99درصــدی روبهرو بوده که قابل تأمل
است.

او بــرای همیشــه پایش را از دســت داد.
آن افراد برای کشــتن محیطبان دیگری
آمدند اما وقتی او را نیافتند همکارش را
با گلوله زدند .داســتان تلخ محیطبانان
و جنگلبانــان ایــران در ســال  1400با تیر
خالصی که به پیشانی مهدی و میکائیل
زدند ،ادامه دارد.
شــکارچیان در کمــال نابــاوری پیکر
مجروح آنها را از ماشین پیاده میکنند و
به آنها تیر خالص میزنند .شــکارچیان
شــروری که ســاح جنگــی داشــتند .آن
شــب تلــخ محیطبانــان موفــق بــه پیدا
کــردن مهــدی و میکائیــل نمیشــوند.
سحرگاه روز سهشــنبه یکی از اکیپهای

جســتوجو ،خــودروی محیــطزیســت
را در جــادهای فرعی میبینــد .وقتی به
خــودرو نزدیــک میشــود متوجــه پیکر
بیجــان دو محیطبان و حضور یک فرد
مشــکوک در محل حادثه میشــوند .به
گزارش ســایت خبــری دیدهبان محیط
زیســت ایــران ،مأمــوران بالفاصلــه او
را دســتگیر و بــه پلیــس آگاهــی تحویل
میدهند.
فــرد مظنــون در بازجوییهــا ادعــا
میکنــد کــه در قتل محیطبانان نقشــی
نداشــته امــا از طــرف قاتالن بــرای پاک
کردن آثار جرم به محل حادثه فرستاده
شده است .با شناسایی قاتالن ،مأموران

پلیس اطالعات زنجان برای دستگیری
آنهــا عــازم روســتای محل سکونتشــان
میشــوند .دو شکارچی که از افراد شرور
هســتند بــا نیروهــای پلیــس نیــز درگیر
شــده و دســت یکــی از مأمــوران را نیــز
میشــکنند.متخلفان ســعی داشــتند با
ریختن بنزین روی مأموران آنها را آتش
بزننــد کــه پــس از درگیــری طوالنــی در
نهایت دستگیر میشوند .متهمان چند
ســاعت پس از انتقال بــه پلیس آگاهی
به درگیری مسلحانه و قتل محیطبانان
اعتراف میکنند.
همچنیــن در بازرســی از خانــه
متهمان ،سه اسلحه شکاری و مقادیری

گوشــت شــکار متعلق بــه آهو کشــف و
ضبط شــده اســت؛ متأســفانه شهادت
مظلومانــه ایــن دو محیطبان نــه اولین
ط زیست ایران است نه
حادثه تلخ محی 
ن آن خواهد بود .آمار محیطبانان
آخری 
و جنگلبانان کشــته شــده در ایران در ۴۰
ســال گذشــته چنــد برابر کشــوری چون
امریــکا اســت .ایــن کشــور وســیع در ۹۰
ســال گذشــته تنهــا  ۲۵محیطبــان را از
دســت داده کــه علت مــرگ  ۹۵درصد
آنان نیز حوادث و سوانح بود ه است؛ در
حالــی که در امریکا شــهروندان به انواع
و اقسام سالحهای گرم دسترسی دارند.
مهدی مجلل و میکائیل هاشمی اولین
ی نیســتند که با سالح جنگی
محیطبانان 
ط زیســت
توســط شــکارچیان از محیــ 
ایــران گرفته میشــوند؛ ســاحهایی که
مبدأ آنها را همسایههای شرقی و غربی
چــون افغانســتان ،عــراق و پاکســتان
میدانند .تعداد محیطبانها کم اســت
و شــکارچیان بیرحــم در کمیــن آنهــا
نشســتهاند .باوجــود قوانیــن مصــوب،
محیطبانهــا شــکار میشــوند تا بــا تیر
ط زیســت به عــزای آنها
خــاص ،محیــ 
بنشیند.
پیکــر بیجــان آنهــا ســاعتها
در بیابــان و مناطــق حفاظــت شــده
میمانــد و شــکارچیان حتــی بــرای
پاک کــردن ردپــای خودشــان ،افــراد را
اجیــر میکنند .ســالها پیــش در دوران
احمدینــژاد یکــی از مدیــران ســازمان
محیطزیســت که در جمع محیطبانان
ســخنرانی میکــرد ،مــی گفــت :مــا
برنامــه داریــم بــرای گشــت در مناطق
هلیکوپتــر در اختیارتــان بگذاریــم.
یکــی از محیطبانــان دســتش را بلنــد
کــرد و گفــت« :آقا بــه ما پوتیــن بدهید،
هلیکوپتــر پیشــکش!» اما آنهــا پهپاد و
هلیکوپتر میخواهند .این اسلحههایی
که دســت محیطبانهاســت فقط جان
آنها را میگیرد.
اگــر شــکارچی را بزننــد ،قصــاص
میشــوند اگــر نزننــد کشــته .پهپــاد
میخواهنــد و تجهیزاتــی کــه بتواننــد
آنهــا را در حیــن تعقیــب و گریز رصد
کننــد تــا شــکارچیان آنهــا را بــه جاده
خلــوت نکشــانند و تیــر خــاص بــر
سرشان نزنند.

ایران در ایران

زنگ خطر خشکسالی در سال 1400

ایران زمین  -در آســتانه شــروع فعالیتهای انتخاباتی سال  ،1400پویش
مردمی«انتخابات بدون پوستر» از سر گرفته شد .این پویش ،نخستین بار
در ســال  ۱۳۹۶و بــه ابتــکار آرش بامدادیــان هنرمند فعــال اجتماعی ،در
قالب کمپینی زیستمحیطی اعالم موجودیت کرد.
بر اســاس این گزارش ،تاکنون جمعی از هنرمندان ،فعاالن اجتماعی
و کنشــگران سیاســی ،حمایــت خــود را از دور جدیــد فعالیــت این پویش
اعالم کردهاند.نادر مشایخی (آهنگســاز) ،محمدجواد حقشناس (فعال
سیاســی) ،فریــدون رضــوی (روزنامهنــگار) ،غالمعلــی دهقــان (فعــال
سیاســی) ،جــال صــدری (فعــال اجتماعــی) ،ژالــه صادقیــان (مجری و
گوینده رادیو) ،بامداد جویباری (نویسنده ،شاعر و محقق) از جمله کسانی
هستند که در سه روز نخست ازسرگیری این کمپین به آن پیوستهاند.
پویش مردمی انتخابات بدون پوســتر ،با یادآوری مسئولیت اجتماعی
کاندیداهــا از آنــان و طرفــداران شــان میخواهــد بــرای حفــظ درختــان
ط زیســت از مصــرف بیرویــه کاغــذ و چــاپ پوســتر امتنــاع کننــد.
و محیــ 
در همیــن رابطــه آرش بامدادیــان در مصاحبــهای بــا خبرنــگار ما گفت:
مطابــق بــا این دیدگاه ،تأثیر قطع یک درخت در هــر کجا که اتفاق بیفتد،
فقط محدود به محیط زندگی یک شــخص یا یک خانواده یا یک شــهر یا
کشور نیست و تأثیر آن بر کل اکوسیستم زمین قابل اندازهگیری خواهد بود.
بامدادیــان ضمــن تأکید بــر غیرسیاســی و فراجناحــی بودن ایــن پویش،
افزود :از کســانی که قرار اســت مســئولیت ادار ه یک روستا ،شهر یا کشور را
بــر عهــده گیرند فارغ از آنکه به کدام حزب ،جریان یا گروه سیاســی تعلق
فکــری دارند ،انتظار میرود با امتناع از چاپ پوســترهای کاغذی ،احترام
خود را به محیط زیست و سرنوشت بشر نشان داده و به این ترتیب اولین
تصمیم مدیریتی خود را در جهت خیر عمومی جامعه بردارند.

استان همدان در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفت

همدان  -استاندار همدان گفت ۹ :شهرستان این استان در وضعیت قرمز
و شهرســتان اســدآباد در وضعیت نارنجی کرونایی قرار گرفت که با توجه
به روند افزایش شمار بیماران در روزهای آتی وضعیت اسدآباد نیز قرمز
میشود.
به گزارش ایرنا ،سیدســعید شــاهرخی در نشســت اضطــراری اعضای
ســتاد مدیریت کرونا همدان بیان کرد :آنچه هم اینک در کشــور و اســتان
همــدان رخ داده وضعیــت بســیار خطرناکــی اســت هــر چند ریشــه موج
چهــارم شــیوع ویــروس کرونــا مربــوط بــه خــارج از کشــور و مــوج فراگیــر
جهانــی اســت .وی اضافــه کــرد :ایــن مــوج بــا ایــام نــوروز و خریدهــای
نــوروزی و دیــد و بازدیــد نــوروزی متقــارن شــده و مــا را دچــار حرکــت
آسانســوری در جهــش ویــروس کرونــا کــرد بــه گونــهای کــه هر روز شــمار
مراجعان بســتری و ســرپایی به اورژانس بیمارســتانها در حــال افزایش
اســت و بایــد منتظــر فوتیهــای بیشــتر در هفتههــای آینــده نیــز باشــیم.
اســتاندار همــدان اظهــار داشــت :گزارشهــای دریافتــی مؤیــد وضعیت
نگران کننده اســتان همدان اســت به گونهای که همه شهرســتانهای این
استان به جز اسدآباد وضعیت قرمز پیدا کرده و هم اینک خطرناکترین
شرایط ممکن را در همدان شاهد هستیم.

ط زیست مازندران مجوزی برای ساخت
محی 
جزیره مصنوعی صادر نکرده است

نوشهر -محیط زیست مازندران اعالم کرده که تاکنون هیچ مجوزی برای
ساخت جزیره مصنوعی در دریای خزر صادر نکرده و درباره موضوع ایجاد
چنین جزیرهای در محدوده آبهای ساحلی نوشهر هم درخواستی دریافت
نشــده اســت .بــه گــزارش ایرنــا ،ســاخت جزیــره مصنوعــی در محــدوده
ســاحلی نوشهر را اخیراً شــهرداری این شهر مطرح و اعالم کرد که بزودی
کار ســاخت آن بــا مشــارکت ســرمایهگذار قطــری آغــاز میشــود ،اگــر چه
اظهــار نظر شــهردار نوشــهر در این
بــاره بالفاصلــه بــا واکنــش منفــی
کارشناســان از بعــد توانایــی فنــی
و اقتصــادی مواجــه شــد و برخــی
از کارشناســان هــم بــر ایــن اعتقــاد
بودند که شــهرداری قبل از دریافت
مجوزهــای الزم نمیتوانــد وعــده
اجرای چنیــن پروژههایــی را بدهد،
ولی شــهردار نوشــهر مدعی شد که
مجــوز و موافقــت اولیه این طرح را از اداره کل ســازمان بنادر و دریانوردی
اســتان مازنــدران و میراث فرهنگی و گردشــگری اخذ کرده اســت .رئیس
ط زیســت دریایــی اداره کل محیــط زیســت مازنــدران روز
اداره محیــ 
چهارشــنبه به خبرنگار ایرنا گفت :شــهرداری نوشهر تاکنون برای دریافت
مجوزهای زیســتمحیطی درخواســتی را برای این اداره کل ارسال نکرده
است.

مدارس خوزستان سبز میشوند

اهواز  -طرح مدارس ســبز تاکنون برای پنج مدرســه قدیمی در خوزستان
اجرا شــده اســت .به گــزارش خبرگــزاری صدا و ســیما مدیرکل نوســازی،
توســعه و تجهیــز مــدارس خوزســتان گفت :در ســطح کشــور ،هنــوز هیچ
ارگانی رسماً ساختمانهای سبز را اجرا نکرده است ،اما سازمان نوسازی،
توســعه و تجهیز مدارس احداث این ســاختمانها را در اولویت قرار داده
اســت .علــی قربانــی افزود :در حــال حاضر طــرح مدارس ســبز بهمنظور
کاهش مصرف انرژی برای پنج مدرســه قدیمی در خوزســتان اجرا شــده
اســت .همچنیــن یک پــروژه در اهواز تصویب شــده که بــه محض تأمین
اعتبار ،اجرا خواهد شد.
وی گفت :یک پروژه  ۲۴کالسه با عنوان مدرسه سبز با پیشرفت  ۶۰درصدی
در حال اجرا است و امیدواریم که سال  ۱۴۰۰تکمیل شود .مدرسه سبز عالوه
بر ارائه دروس الزم به دانشآموزان ،به آنها روشهای ســازگاری با محیط
زیســت را هم آمــوزش میدهد و دانشآموزان یــاد میگیرند تا جهان را به
سمت آیندهای سالمتر ،پاکتر و پایدار سوق دهند.

قرارداد واگذاری بخشی از پهنههای جنگلی و
مرتعی اردبیل متوقف شد

اردبیل  -رئیس کل دادگســتری اســتان اردبیل از توقف قــرارداد واگذاری و
احاله مدیریت هزار و  ۱۵۰هکتار از پهنههای جنگلی و مرتعی مناطق
دریاچه سوها و جنگل های فندقلو اردبیل با ورود دستگاه قضایی خبرداد.
بــه گزارش خبرگــزاری صداوســیما ناصــر عتباتــی اظهارکرد :ایــن قرارداد
واگذاری مربوط به یک شــرکت بود که توســط دادگســتری اســتان اردبیل و
شورای حفظ حقوق بیتالمال لغو شد.
او افــزود :دســتورات الزم جهــت بررســی موضــوع بــا نــگاه محافظــت
از پهنههای جنگلی و ذخیرهگاههای ژنتیک مناطق سوها و فندقلو خطاب
به دادستان مرکز استان و بازرس کل استان صادر شده است.
وی صیانت و حفاظت از حقوق بیتالمال را یکی از مهمترین برنامههای
دادگســتری اســتان اردبیل ذکر کرد .اســتان اردبیل یک میلیون و  ۵۰هکتار
مرتع ییالقی ،قشالقی و میان بند و  ۶۵هزار هکتار جنگل دارد.

