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دوره دست و دلبازی در مصرف آب در مازندران گذشت

حفظ تنوع زیست محیطی لرستان
با ارتقای  ۱۴۵هزار هکتار عرصه طبیعی

زهره افشار
خبرنگار

ایرنا

اســتان مازنــدران هــم امســال ماننــد
بیشتر استان های کشور با کمبود بارش
نسبت به سالهای گذشته مواجه شده
است اما وضعیت خاص این استان به
لحــاظ مصرف بــاالی آب برای کشــت
اصلی اســتان یعنی برنج موجب شده
این اســتان نسبت به اســتانهای دیگر
آســیب پذیرتر باشد .معموالً در استان
مازنــدران کشــاورزان بــه مصــرف زیاد
آب بــرای کشــت برنج عــادت کردهاند
اما امســال شــرایط به گونــهای بوده که
شــالیکاری در برخی بخشهای استان
مانند بهشــهر ،نکا و گلــوگاه منع یا آب
برای شــالیزارها نوبتبندی شده است
و مسئوالن استان حتی برای تأمین آب
شرب در تابستان مازندران ابراز نگرانی
میکنند.
«محمــد ابراهیــم یخکشــی» مدیر
عامــل آب منطقــهای مازنــدران بــه
«ایــران» گفت :در اســتان میزان بارش
در  8ماهــه ســال آبــی بــا کاهــش 30
درصدی نســبت به مدت مشــابه سال
قبــل و 13درصــدی نســبت بــه مــدت
مشــابه در درازمدت همراه بوده است.
البتــه نکتــه قابــل تأمــل این اســت که
کشــاورزی اســتان بــر پایــه برنج اســت
و بایــد گفــت میــزان بــارش از شــروع
مــاه هــای کشــاورزی اســتان(فروردین
تا مــرداد) تــا کنــون بیــش از  41درصد
کاهش داشــته اســت که بایــد حتماً در
بخش کشــاورزی برای آن برنامهریزی
شــود .همچنیــن میــزان بــارش فصل
زراعی استان نسبت به بلندمدت نیز با
کاهش 21درصدی روبهرو بوده اســت.
البته ســال گذشته ســال پربارشی بوده
اســت .وی افــزود :از ســوی دیگــر آورد
آب رودخانههــا نیــز از آغــاز ســال آبی
جاری یعنی مهر ماه  99تاکنون نسبت
به مدت مشابه ســال قبل  45درصد و
نسبت به بلند مدت  40ساله  26درصد
کاهــش یافتــه اســت و چیزی کــه برای

کشــاورزی اســتان ما خیلی مهم است
ایــن اســت کــه آورد آب رودخانههــای
مازنــدران در فصــل کشــاورزی آن بــا
کاهش  60درصدی مواجه شــده است
و ایــن کاهش نســبت بــه بلندمدت 40
درصد بوده است .به گفته وی این آمار
در حالی به ثبت رسیده که در مازندران
اتــکای برنج بــه منابــع آب رودخانهها
 70درصــد و بــه مخــازن و ســدها 30
درصد است .نکته مهم دیگر این است
کــه ســدها و آب بندهای اســتان حدود
 15درصــد آب هــای ســطحی را مهــار
میکننــد .وی نیاز اســتان بــه آب را 2.4
میلیــارد مترمکعــب اعــام کــرد .وی
گفــت گرچه امســال کل ظرفیــت 700
میلیون مترمکعبی ســدها و آب بندها
آبگیری شده بود اما بهدلیل کم بارشی
مجبــور شــدیم آب را بــرای کشــاورزی
زودتر رهاسازی کنیم و در واقع در حال
حاضــر  52میلیــون مترمکعــب آب
کمتر نســبت بــه همین موقع در ســال
گذشــته در ســدها داریم .ازســوی دیگر
سطح آبهای زیرزمینی هم  72میلیون
مترمکعب افت کرده اســت .یخکشی
خاطرنشان کرد :این آمار و ارقام نشان
دهنده خشکسالی در بیشتر بخشهای
استان است و ما برای عبور از تنش آبی
هم در بخش کشاورزی و شرب عالوه بر
کمک مردم نیاز به برنامهریزی مدونی
داریــم .اولیــن کار مــا اطالعرســانی
شــفاف و صادقانــه بــه مــردم بویــژه
کشــاورزان اســت که باید بــه وضعیت
آبی اســتان آگاه باشــند .اقدام دیگر ما
تشــکیل یــک کمیتــه مدیریــت توزیــع
آب بــا همــکاری جهاد کشــاورزی بوده
اســت کــه در حــال حاضــر نوبتبندی
آب کشــاورزی در حال اجراســت ،البته
جای نگرانی نیست و در حال مدیریت
مصرف بویژه در نقاطی مانند بهشهر،
نــکا و گلــوگاه و بخشهایــی از شــرق
اســتان هســتیم که ســد کمتری داریم.
مازندران در مجموع  10ســد در دســت
بهرهبرداری و  2ســد در دســت ساخت
دارد .وی همچنیــن از رایزنــی با آبفای

مدیر عامل آب منطقه ای مازندران  :در استان میزان
بارش در  8ماهه سال آبی با کاهش  30درصدی نسبت
به مدت مشابه سال قبل و 13درصدی نسبت به مدت
مشابه در درازمدت همراه بوده است  .البته نکته قابل
تأمل این است که کشاورزی استان بر پایه برنج است
و باید گفت میزان بارش از شروع ماه های کشاورزی
استان(فروردین تامرداد) تا کنون بیش از  41درصد
کاهش داشته است
اســتان بــرای مدیریــت مصــرف آب
شــرب خبــر داد و گفــت :امســال در
تابســتان احتمــال کمبــود آب شــرب
در شــهرهایی ماننــد بابــل و بابلســر
وجــود دارد .وی از کشــاورزان و مــردم
خواســت صرفهجویــی و مصــرف بــه
انــدازه را جــدی بگیرنــد .مدیــر عامــل
آب منطقــهای مازنــدران همچنیــن
حجــم ظرفیــت آب بندهای اســتان را
 350میلیــون مترمکعــب اعــام و از
برنامهریزی برای افزایش این ظرفیت
به  500میلیون مترمکعب خبرداد.
 ëëکشــاورزان در مصــرف آب دســت و

دلبازینکنند
در همیــن حــال «فرهــاد بابایــی»
کارشــناس کشــاورزی در ســاری هــم
بــه «ایران» گفت :بیشــتر مــردم تصور
میکنند چون مازنــدران در کنار دریای
خزرواقعشدههیچگاهدچارخشکسالی
نمیشود اما از نظر علمی در سالهایی
کــه مانند امســال میانگیــن بارندگی از
بلندمــدت کمتــر باشــد بهعنوان ســال
خشــک در نظــر گرفتــه میشــود .ایــن
مســأله برای استانهای پربارانی مانند
گیــان و مازنــدران هم مصــداق دارد.
بابایــی بــا تأکید بــر اینکه مازنــدران در

ســالهای خشــک در فصل کشــاورزی
دچــار کمبــود آب میشــود ،افــزود:
بررســیها نشــان میدهد تنهــا بخش
اندکــی از آب هــای ســطحی مازندران
ذخیــره میشــود در واقــع بهدلیــل
مســافت کــم بیــن کوهســتان تــا دریــا
فرصــت زیادی هم برای ذخیرهســازی
آب وجود ندارد .از ســوی دیگر معموالً
بارندگیها با شــدت بــاال رخ میدهد و
ت ب ه دست
در نهایت این مســائل دس 
هــم میدهــد تــا مازنــدران در ماههای
کشــاورزی به آب نیــاز پیدا کنــد و دچار
بحران شــود .البته شــخصاً با سدسازی
در مازنــدران بهدلیــل تخریــب محیط
زیســت موافق نیســتم اما بــه نظر من
میتوان با اســتفاده از طرحهای تغذیه
مصنوعی مانند آب بندها این مشــکل
را برطــرف کرد .ایجــاد ،اصالح و بهبود
آب بندها میتواند آب را در سفره های
زیرزمینی ذخیره کند تا در فصل زراعی
از آن اســتفاده شود ،از ســوی دیگر باید
در بخش کشــاورزی مازنــدران با هدف
مدیریــت مصــرف آب از سیســتمهای
آبیاری مدرن بیشــتر استفاده شود .وی
تأکید کرد :واقعیت این اســت که چون
کشــاورزان مازندرانــی کمتــر بــا تنــش
آبــی مواجــه بودهانــد شــاید کمتــر راه

صرفهجویی آب کشــاورزی را میدانند
ولی امســال بــا این شــرایط بایــد قبول
کننــد که در مصرف آب مانند همیشــه
دست و دلبازی نکنند.
ëëذوب ذخیرههای برفی مازندران
بنابر اعــان هواشناســی مازندران،
فروردین امســال بــا افزایــش میانگین
 ۲.۶درجــهای دما ،گرمتریــن فروردین
 ۵۴ســال گذشــته اســتان بــوده اســت.
همین مســأله ســبب شــده کــه برفها
زودتر از همیشه آب شوند.
از ســوی دیگــر «ســیدمحمدرضا
رضوی» مدیرکل هواشناســی مازندران
بــه ایرنــا گفــت :امســال در ارتفاعــات
گرمــای شــدیدی داشــتیم کــه تقریبــاً
بیســابقه بود و به همیــن دلیل برخی
رودخانههــا را پــرآب میبینیــم امــا
در واقــع ســرعت ذوب شــدن برفهــا
افزایش یافته و چون مناطق باالدســت
خیلی گرم شــده و آب حاصــل از ذوب
شــدن برفها که باید آرام و طی مدتی
طوالنیتــر وارد ســفرههای زیرزمینــی
شــود یا به پاییندست بیاید ،با سرعت
بیشتری درحال انجام است.
وی شــرایط آبــی برای مازنــدران در
میانههای تابستان را پرتنش پیشبینی
میکنــد و میافزایــد :مطمئنــاً اوضــاع
آبی بــرای مازندران در تابســتان خوب
نخواهــد بود ،چــون دو ماه تا برداشــت
برنج مانده و عالوه بر نیاز آبی کشاورزان
برای رشد شالی ،پس از برداشت اقدام
به کشــت دوم خواهند کــرد که نیاز آبی
فراوانی دارد.
وی تصریــح کــرد :اواخر تیــر و اوایل
مرداد که گرمترین روزهای ســال است
کشــت اول درو میشــود و پــس از آن
آب را بــرای کشــت دوم بدون حفاظت
در ســطح پخش میکنند .این اقدام در
گرمترین روزهای ســال ســبب افزایش
تبخیر آب میشــود .در چنین شرایطی
وقتــی ذخایــر برفــی در ارتفاعــات هم
وجــود نداشــته باشــد فشــار بــر منابــع
آبــی پاییندســت چند برابر میشــود و
خشکسالی را تشدید میکند.

با سفر وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی به روسیه

اجرای توافقنامه لغو روادید گروهی بین تهران و مسکو کلید خورد
زهرا کشوری
خبرنگار

بــا ســفر وزیــر میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایع دســتی به روســیه
اجــرای توافقنامــه لغو روادیــد گروهی
بیــن تهــران و مســکو کلیــد خــورد.
«حرمــتاهلل رفیعــی» رئیــس هیــأت
مدیره انجمــن صنفی دفاتــر خدمات
مســافرت هوایــی و جهانگــردی کشــور
توگــو بــا «ایــران» از ســفر علــی
در گف 
اصغر مونســان بــه روســیه و زدن کلید
اجــرای توافقنامــه لغــو روادیــد بین دو
کشــور به عنوان اتفاقی خــوب در حوزه
صنعــت گردشــگری ایران یــاد میکند
و خواســتار واگــذاری بــازار روســیه بــه
بخش خصوصی میشــود .او میگوید:
«دولــت در ادامــه ایــن توافقنامــه باید
ناظر ،تســهیلگر و جادهساز آژانسهای
توریســتی و بخــش خصوصــی بــرای
جذب گردشگران روسیه باشد».
او در پاســخ به این ســؤال که چه تعداد
از گردشــگران روســیه عالقهمنــد بــه
حضــور در ایــران هســتند؟ میگویــد:
«یک مطالعه با کمک دانشــگاه انجام
گرفــت کــه بازارهای هدف گردشــگری
ایــران را مشــخص کــرد .هیــچ یــک از
بازارهــای گردشــگری اروپایــی در میان
 ۱۰کشــور اول بــازار هدف ایــران نبودند
اما روسیه در میان این  ۱۰کشور است».
او از حضــور یــک گــروه از گردشــگران
روس در پیــک چهــارم کرونــا در ایــران
خبــر میدهــد و میگویــد« :برخــاف
آنچه درباره گردشگران روس میگویند
کــه در مقاصــد ســفر بهدنبــال آفتاب و
ســایه میگردنــد ،قشــر جدیــد و جوان
روســیه بهدنبــال مقاصد دیگر هســتند
و ایــران میتوانــد میزبــان و مقصــد
گردشگران روس باشد».
حرمتاهلل رفیعی میگوید« :قشــر
جدید و جوان گردشــگر روس شعاری
هــم برای خــود انتخــاب کردهانــد« :نه
ســیگار نه مشــروب».این نــگاه در حال
تســری بیــن جوانــان روســیه اســت».
او گردشــگران روســیه را بــا گردشــگران
ایرانی مقایسه میکند و درباره مقاصد
عمــده گردشــگران ایرانــی میگویــد:

«آمارهــا تا قبل از کرونا نشــان میدهد
۸میلیــون ایرانــی بــه ســفر خارجــی
میرونــد .چهار میلیــون از ایــن تعداد
مسافر کربال ،نجف و عربستان هستند،
بخشــی از آنها هم مســافر ترکیــه ،اروپا
و مالــزی .بنابرایــن ذائقــه آدمهــا در
کشورهای مختلف متفاوت است».
رفیعــی اعتقــاد دارد اگــر دولــت
دخالــت نکنــد ،بخــش خصوصــی
میتوانــد بــازار روس را بــه یکــی از
بازارهــای هدفمنــد و پر درآمــد تبدیل
کند .او به وضعیت تبادل گردشگر بین
ایــران و ترکیه اشــاره میکند و میگوید:
«هیــچ کجــای دنیــا شــما نمیتوانیــد
هتــل ارزان قیمــت با کیفیــت باال مثل
هتلهای آنتالیا پیدا کنید اما این دلیل
نمیشود که شهروندان ترکیه نخواهند
به مســافرت بروند .آخرین آمارها قبل
از کرونا نشان میدهد مسیر گردشگری
ترکیه و ایران دو طرفه شده بود .تا پیش
از کرونــا تعــداد گردشــگران ترکیــه در
ایران به  ۵۰۰هزار نفر رسید».
او بــر ضــرورت تمرکــز صنعــت
گردشــگری ایران بر کشورهای همسایه
تأکیــد میکنــد و میگویــد« :تــا پیش از
شــیوع کرونا ما نزدیــک به یک میلیون
گردشــگر از جمهــوری آذربایجــان
داشــتیم ».رفیعــی بحــث را بــه بــازار
عمــان میبرد و میگویــد« :ما از عمان
هیچ وقت توریست به ایران نداشتیم و
در نهایت دو پرواز بین تهران و مســقط
انجــام میگرفــت اما در ســال گذشــته
تعــداد پروازهای عمــان و ایــران به ۴۰
پــرواز در هفتــه رســید کــه بیــش از ۹۵
درصد مسافران این پروازها گردشگران
ورودی عمان به ایران بودند».
او تغییر ذائقه گردشگران کشورهای
همســایه و ورود آنها به ایــران را نتیجه
ش دفاتــر مســافرتی و جهانگردی
تــا 
کشــور در بخــش خصوصــی میداند و
میگویــد« :اگــر بخش دولتــی دخالت
نکنــد روســیه هــم به یــک بــازار هدف
خوب بــرای صنعت گردشــگری ایران
تبدیل میشــود ».رفیعی صحبتهای
علــی اصغــر مونســان وزیــر میــراث
فرهنگی در روسیه را هم شاهد میگیرد
و میگویــد« :علــی اصغــر مونســان در

مرزهای ایران به روی گردشگران خارجی باز میشود
صــدور ویزای گردشــگری ایران برای گردشــگران خارجی،
بهدنبــال توافقهــای اولیه ،از نیمه دوم تیرماه  ١۴٠٠از ســر
گرفته میشود.
ولی تیموری ،معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی با
اشاره به توقف صدور ویزای گردشگری ایران از سال گذشته
تا کنون و بســته بودن مرزها به روی گردشــگران خارجی از
زمان شــیوع ویروس کرونا ،به ایســنا خبــر داد :توافق اولیه
برای بازگشــایی مرزهای ایران به روی گردشگران خارجی
با وزارتخانههای امور خارجه ،کشور و بهداشت شده است
که پس از تهیه و تأیید نهایی مقررات و پروتکل های سفر،
صــدور ویــزای توریســتی ایــران نیز از ســرگرفته میشــود.
او یادآور شــد :موضوع بازگشایی مرزها به روی گردشگران
خارجــی تــا بــه حــال ،دو ،ســه مرتبــه در کمیتــه امنیتــی،
اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا مطرح شده
و قرار بود این ستاد مصوبه آن را صادر کند که کشور با پیک
کرونــای انگلیســی و هندی مواجه شــد و موضــوع متوقف
ماند.
او افــزود :ما موضوع را سرســختانه از طریق وزارتخانههای
مرتبط پیگیری کردیم ،فضای کمیتههای تخصصی ستاد
ملی کرونا نیز نسبت به بازگشایی مرزها به روی گردشگران
خارجی مثبت بود .غیر از وزارت بهداشــت که مالحظاتی
داشــته اســت ،این طرح مخالــف دیگری نــدارد .بنابراین
موضوع را یکبار دیگر دوشنبه هفته گذشته در کمیتههای
این ســفر دوبــار یــادآوری کرد کــه بازار
گردشــگری روســیه بایــد توســط دفاتر
خدمــات مســافرتی ایران اداره شــود».

تخصصی مطرح کردیم و با اشــاره به مصایب معیشــتی
و شــغلی فعاالن گردشــگری در بیش از یک سال گذشته،
قرار شــد پروتکلی در ارتباط با ســفر گردشــگران خارجی و
بازگشــایی مرزها در وزارت کشور با محوریت اداره کل امور
مرزی نهایی شــود و دوباره در کمیتــه امنیتی ،اجتماعی و
انتظامی ســتاد ملی کرونا مورد بررســی قرار گیرد تا پس از
تأیید و تصویب ،از نیمه دوم تیرماه صدور ویزای توریستی
ایران از سر گرفته شود.
معــاون گردشــگری دربــاره ســرانجام پروتکلهــای قبلی
که در ارتباط با شــرایط ســفر گردشــگران خارجی به ســتاد
ملی کرونا ارائه شــده بود ،گفت :با توجه به تغییر شــرایط،
پروتــکل هــا و مقــررات ســفر بــه ایــران نیــز باید اصــاح و
بهروزرســانی شــود ،چون بــه هر حال بحث تــردد از مرزها
مطرح اســت و موضوع فقط گردشــگران خارجی نیستند.
تیمــوری اظهار کــرد :بازگشــایی مرزها به بسترســازی نیاز
دارد ،نمیتوان انتظار داشــت یکباره گردشگران به ایران
ســفر کنند ،بویژه با فضایی که پس از شــیوع ویروس کرونا
ایجاد شــده اســت .بنابراین ما برنامهریزی برای بازاریابی
را انجام دادهایم؛ مثالً قرار اســت از ظرفیت المپیک توکیو
(ژاپن) و اکسپو دوبی (امارات) برای معرفی ایران استفاده
کنیم و روی نمایشگاههای بینالمللی گردشگری با توجه
بــه محدودیــت حضــور در تعداد زیــادی از آنهــا بازنگری
داشته باشیم.

حرمــتاهلل رفیعــی اجرایــی شــدن
تفاهمنامــه بیــن ایــران و روس را یــک
گام بــزرگ میدانــد و میگویــد« :برای

رســیدن به اهداف خــود راه طوالنی در
توگو میان روســیه و
پیش داریم ».گف 
ایران برای رسیدن به این تفاهمنامه از

دولت اول روحانی شروع شد .رسانهای
توگوهــا در همان ســال
شــدن این گف 
اول باعــث شــد کــه تعداد گردشــگران
ایرانــی که به روســیه ســفر میکردند از
 ۲۰هــزار نفــر در ســال بــه  ۵۰هــزار نفر
برســد اما ایران نتوانســت جهش قابل
مشــاهدهای در پذیرایــی از گردشــگران
روس داشته باشد .مقامات گردشگری
روســیه دلیــل ایــن موضــوع را بیــش
از هــر چیــزی عــدم تبلیــغ جاذبههای
ایــران در میــان شــهروندان روســیه
دانســتند .آن روز وزارتخانــه میــراث
فرهنگــی نداشــتن بودجه بــرای تبلیغ
جاذبههای ایران در رســانههای روسیه
را یکــی از موانع پیش رو اعــام کردند.
حرمتاهلل رفیعی هم کم کاری ســفرا
و ســفارتخانههای ایران را یکی از دالیل
عدم تبلیغ جاذبههای گردشگری ایران
و جــذب گردشــگر در کشــورهای هدف
یداند.
م 
او روسیه و چین را از جمله بازارهای
بــزرگ هــدف گردشــگری میدانــد که
دولتهــای مختلــف بهدنبــال جــذب
گردشگران این کشورها هستند.
فقط چین بــه گفته رفیعی ســاالنه
 ۱۸۰میلیــون گردشــگر را به کشــورهای
مختلــف میفرســتد .حرمــتاهلل
رفیعــی اعتقــاد دارد ایــران بــ ا وجــود
توگوهای رســانهای مسئوالن ،از دو
گف 
بازار چین و روســیه غفلت کرده اســت.
او میگویــد« :دولتهــا هــم دســت و
بال بخــش خصوصی را بســته و اجازه
نمیدهند بخش خصوصــی بازارهای
هدف را فعال کند ».رفیعی برای مثال
به گردشــگری ســامت اشــاره میکند
و میگویــد« :بخشــی از بــازار ســامت
در دســت وزارت امــور خارجــه ،وزارت
بهداشــت و وزارت میــراث فرهنگــی
اســت ».او فعالیــت مســتقیم ایــن
وزارتخانهها در جذب گردشگر سالمت
را خالف قانون میداند.
کاظم جاللی ســفیر ایران در روسیه
نیــز بهدنبال اجرایی شــدن تفاهمنامه
تهــران و مســکو میگویــد« :بــا نهایــی
شــدن موافقتنامه لغــو روادید گروهی،
رشد چشمگیری در تردد گردشگران را
شاهد خواهیم بود».

ایران در ایران

سایه خشکسالی بر سرزمین باران

خرمآبــاد  -رشــد شــاخصهای زیســتمحیطی ،ارتقــای ســطح مناطــق
تحــت مدیریــت ،افزایــش تنــوع زیســتی و رشــد ضریــب امنیتــی در لرســتان
حاصــل رویکــرد جــدی دولــت بــرای حفــظ و حراســت از  ۱۴۵هــزار هکتــار
عرصههــای طبیعــی ایــن اســتان طــی هشــت ســال اخیــر بــوده اســت.
به گزارش ایرنا ،طی هشــت ســال گذشــته لرستان با مســاحتی معادل  ۲۸هزار و
 ۳۰۶کیلومتــر مربــع در غرب ایران بهعنوان یکی از اســتانهای زاگرس نشــین ،با
تدابیر اتخاذ شــده رشــد و ساماندهی چشــمگیری در حوزه ارتقای سطح مناطق
تحت مدیریت محیط زیســت و حتی رشــد جمعیت گونههای نادر داشته است.
بهگفته برخی کارشناسان ،لرستان بهعنوان ایرانی کوچک تقریباً تمام انواع آب و
هوایــی ایــران را در فصول مختلف تجربه میکند که نتیجه این تنوع آب و هوایی،
غنای گیاهی و جانوری اســت و اکثر گونههای کشــور در این استان یافت می شود.
لرســتان  ۲/۲درصد جمعیــت و  ۱/۷درصد
مساحت کشور را دارد و بارندگیهای متناوب
به همراه توپوگرافی کوهستانی و آب و هوای
مناسب باعث شکلگیری یکی از متنوعترین
زیســت بومهای گیاهی در این اســتان شــده
ت ب ه دســت هم
اســت و همین عوامل دســ 
دادهانــد تا شــبکه رودخانــهای اســتان با ۳۰
رودخانــه دائمــی بــه طــول  ۲هــزار و ۴۵۰
کیلومتر در  ۲حوضه دز و کرخه بهوجو د آید.
اســتان کوهســتانی لرستان به واســطه  ۳۵قله باالی ســه هزار و  ۵۰۰متر و شرایط
اقلیمــی چهــار فصل یکی از پناهگاههای منحصر به فرد تنوع زیســتی در ســطح
کشــور بــه شــمار مــیرود و بنابــر مطالعــات کارشناســان ،بهدلیل شــاخصهای
جغرافیایــی منحصــر به فرد بیش از  ۲۵درصد تنوع زیســتی کشــور شــامل ۳۶۸
گونه جانوری و یک هزار و  ۷۰۰گونه گیاهی در آن شناســایی شــده اســت .معاون
ط زیســت لرســتان گفــت :تاکنــون بیــش از یک هــزار و ۷۵۰
فنــی حفاظــت محی 
گونــه گیاهی در اســتان شناســایی ،گزارش و ثبت شــده اســت که تعداد بســیاری
از آنهــا بومــی ،اندمیک و خاص اســتان هســتند ،همچنین ۲۳۸گونــه پرنده۴۴ ،
گونــه پســتاندار ۵۵ ،گونــه خزنده ،پنج گونه دوزیســت و حــدود  ۲۰گونه ماهی در
رودخانــه ،تــاالب و دریاچههــای کوهســتانی لرســتان شناســایی و ثبت شــدهاند.
نبــیاهلل قائدرحمــت افــزود :ســازمان محیط زیســت کشــور و به تبــع آن محیط
زیســت لرســتان همواره تالش میکنند با جلوگیری از تخریب و هدر رفت منابع
طبیعــی و حیــات وحــش ،نمونههایی از ایــن مواهب الهی را ب ه شــکل طبیعی و
بکر جهت استفادههای مختلف و نسلهای آتی ،تحت حفاظت و حمایت خود
قرار دهند ،به نحوی که تاکنون توانســتهاند  ۱۱.۳۷درصد از کل مســاحت استان را
تحت عناوین اثر طبیعی – ملی (غار ماهی کو ر) ،پناهگاه حیات وحش سفیدکوه
ازنا  -دورود و سمندرلرســتانی یک (وژن آب بخش پاپی) ،مناطق حفاظت شده
(اشترانکوه ،سفید کوه خرم آباد ،قالیکوه الیگودرز و شادابکوه پلدختر) ثبت کنند
و بــا توجــه به ضوابــط قانونی بهصورت مســتقیم مدیریت نماینــد .قائدرحمت
اظهار داشــت :همچنین برنامهریزی الزم به منظور احیای زیســتگاهها و زیســت
بومهــای اســتان در اولویــت کاری قــرار گرفــت و بــا ارســال طرح و پیشــنهادهای
تخصصــی جهت ارتقا و افزایش ســطح حفاظتی مناطق شــکار ممنــوع (حدود
 ۴/۸۳درصــد) بــه ســازمان متبوع جهت ســیر مراحــل قانونی ،اقداماتــی انجام
شــده اســت و در صــورت تصویــب و ثبت پیشــنهادهای ارســالی ،ســطح مناطق
ط زیســت اســتان بــه  ۱۶/۲۲درصــد افزایش خواهــد یافت.
تحــت مدیریت محی 
وی گفت :همچنین در این راستا شناسنامه مناطق تحت مدیریت و مناطق شکار
و صید ممنوع استان تهیه شده است.

افتتاح تصفیهخانهفاضالبهمدانباحضوروزیرنیرو

همــدان  -اســتاندارهمدان گفــت :تصفیهخانــه فاضــاب همــدان بــا بیش از
 ۵۰۰میلیــارد تومان هزینه ســاخت در تیرماه امســال به بهرهبرداری میرســد.
سید سعید شاهرخی اســتاندار همدان ادامه داد :این پروژه یکی از بزرگترین
و مجهزتریــن تصفیهخانــه ها در کشــور و خاورمیانه اســت که تیرماه امســال با
حضور وزیر نیرو به طور رسمی افتتاح میشود.
وی افــزود :خروجــی این تصفیهخانه ،آب مورد نیاز نیروگاه برق شــهید
مفتح ،پتروشــیمی هگمتانه ،منطقه ویژه اقتصادی جهانآباد و همچنین
حقابههــای کشــاورزی را تأمین میکند .اســتاندار همدان با اشــاره به اینکه
در ســال آبی جاری بیش از  ۴۰درصد کاهش بارندگی داشتیم ،عنوان کرد:
در شــرایط کنونــی بایــد از منابع آبی اســتان حفاظت و براســاس اولویت از
آن اســتفاده کنیم .شاهرخی با بیان اینکه مردم در مدیریت و صرفهجویی
در مصرف آب باید همکاری کنند ،اضافه کرد :در ســه ســال گذشته سه سد
در اســتان همدان توســط دولت تدبیر و امید بهرهبرداری و آبگیری شــده و
ذخیره مطمئنی برای استان است.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضر بیش از یــک هــزار و  ۷۰۰لیتــر در ثانیه ،آب
تأمین و وارد شبکه آبرسانی استان همدان میشود خاطرنشان کرد :پروژههای
متعددی برای ذخیرهسازی و پشتیبانی شبکه آب شهری و روستایی بخصوص
شــهر همدان را در دســت اقدام داریم .اســتاندار همدان افزود :برای اســتفاده
بهینه از منابع آب در بخشهای آشــامیدنی ،کشــاورزی ،صنعت و گردشگری،
تصفیه خانه فاضالب همدان ساخته شده است.

خسارت میلیاردی رمز ارزها به صنعت برق گیالن

رشــت  -مدیرعامــل توزیــع بــرق گیــان گفــت :رمزارزهــای غیرمجــاز کشــف
شــده در اســتان  ۳۵میلیــارد تومان بــه صنعت برق خســارت وارد کرده اســت.
اســماعیل هنرمنــد در جمــع خبرنگاران گفت :بــا توجه به گرمــای زودرس هوا،
کاهــش نزوالت جوی و کاهــش تولید برق در نیروگاههــای برقابی ،صنعت برق
کشــور با شــرایط ویژهای مواجه شده اســت و مصرف برق نسبت به سال گذشته
ن رو مدیریت
در اســتان  ۱۱درصــد و در کل کشــور  ۲۰درصد افزایش یافتــه و از ای 
مصــرف انــرژی بــرق بیش از هــر زمان دیگــری ضروری اســت .وی افــزود :بنابر
مصوبــه هیأت وزیــران تمامــی ادارات ،دســتگاههای اجرایــی و بانکها موظف
بــه کاهــش  ۵۰درصــدی بــرق از ســاعت  ۱۱صبح تا پایــان وقت اداری هســتند و
دســتگاههایی که همکاری در این زمینه نداشــته باشند شامل قطع برق خواهند
شــد .وی به پویش مردمی مدیریت کولرها اشــاره کرد و افزود :در این پویش نیاز
اســت مردم اســتان بین ســاعت  ۲تا  ۳بعدازظهر به مدت  ۱۵دقیقه کولرهای
خود را در خانه یا محل کار خاموش کنند که با این کار یک ســوم خاموشــیهای
احتمالــی اســتان کاهــش پیدا میکنــد .هنرمند خاطرنشــان کرد :تاکنــون ۴۸۰۰
دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در استان کشف شده است که این مقدار حدود
 ۳۵میلیارد تومان به صنعت برق خسارت وارد کرده است.

طرح ملی ارتقای صالحیتهای حرفهای ویژه
آموزگاران در البرز آغاز شد

کرج -طرح ملی ارتقای صالحیتهای حرفهای ویژه آموزگاران بهصورت پایلوت
کشــوری با ســخنرانی وزیر آموزش و پرورش ب ه صورت ویدئوکنفرانس در اســتان
البرز آغاز شد .ساالر قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش البرز در آیین افتتاح طرح
ملی ارتقای صالحیتهای حرفهای ویژه آموزگاران در این استان با اشاره به اینکه
از زمانی که اســتان البرز به عنوان پایلوت این طرح ملی انتخاب شــد نشستها و
طرحهای مختلفی پیشنهاد و مورد بررسی قرار گرفته است ،اظهار داشت :تاکنون
نشســتها و طرحهای کارشناســی و با کیفیتی آموزش و پرورش کشــور داشته که
از جملــه آن طرحــی بهعنــوان ارتقــای صالحیتهــای حرفــهای آمــوزش قرآن
آموزگاران ،مدیران و معاونان مدنظر قرار گرفته تا انجام شــود .وی بیان داشــت:
این طرح در استان البرز به اجرا درآمده تا اگر نقایص و اشکاالتی وجود دارد مورد
شناسایی و در سطح ملی در سراسر کشور به بهترین وجه اجرا شود.

