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ایران در ایران

ساری  -تک درنای سیبری ،چهاردهمین
سال پپاپی در تاالب فریدونکنار فرود آمد.
به گــزارش خبرگزاری صداوســیما ،تنها
بازمانده گله غربی درنای ســیبری ،عصر
جمعــه (۷آبــان )۱۴۰۰بــرای زمســتان
گذرانی از زیستگاه خود در سیبری ،مسیر
روسیه ،قزاقستان و آذربایجان را تا تاالب
بینالمللــی فریدونکنار و ســرخرود طی
کرد.
درنــای امیــد کــه در مقصــد مهاجــرت
امســال خود اکنون به تــاالب بینالمللی
فریدونکنــار در مازنــدران رســیده ،حدود
چهار ماه از ســال را با تغذیه در محدوده

دامگاههــای ســنتی از باران و ســرخرود و
فریدونکنار زمســتان گذرانی میکند .این
درنا  ۱۳ســال بهصــورت تنهــا و انفرادی
مهاجــرت میکنــد و از زیســتگاه خــود
در ســیبری از مســیر روســیه ،قزاقســتان
و آذربایجــان بــه فریدونکنــار مازنــدران
میآیــد و حدود چهار مــاه در این منطقه
زیســت میکنــد .درنــای امید ســال قبل
 ۱۱۵روز در تــاالب فریدونکنــار زمســتان
گذرانی کرد و هشــتم اسفندماه به سمت
سرزمینهای سیبری سفر کرد .این پرنده
در لیســت پرنــدگان در معــرض خطــر و
حفاظت شده محیط زیست قرار دارد.

«امید» برای چهاردهمین بار به مازندران آمد

مرگ یخچال دائمی کوهرنگ
زهره افشار

خبرنگار

دمای کشور در سال گذشته به باالتر از میانگین
بلندمدت رسید و یکی از تبعات آن کاهش قابل
توجه بارش برف در یخچالهای طبیعی کشور
مانند زردکوه بختیاری اســت .یخچالهایی که
تــا همین 10ســال پیــش در هیچ ماهی از ســال
خالی از برف نبود و برف ســال جدید روی برف
ســال قبــل را میپوشــاند و در بهار هــم با ذوب
تدریجــی برفهــا چشــمههایی کــه از دل ایــن
یخچالهــا سرچشــمه میگرفــت زندگــی را در
مناطق اطراف و حتی اســتانهای دیگر ســاری
میکرد اما حاال اغلب چشــمهها مانند چشمه
کوهرنگ با کاهش شدید آبدهی مواجه شده و
در حال خشک شدن هستند و این مسأله مردم
منطقه ،کوهنوردان و گردشــگرانی را که عادت
داشتند چشمه کوهرنگ را در سایه سپیدی قله
زرد کــوه پــر آب ببیننــد ،مغموم و البتــه نگران
کــرده اســت .چشــمه کوهرنــگ از دامنههــای
«زردکــوه» سرچشــمه میگیــرد و همــراه دیگر
چشــمهها و رودخانههــای منطقــه در نهایــت
خــود را بــه تونــل اول کوهرنــگ میرســاند تــا
بخشی از آب زاینده رود را تأمین کند.
«خســرو کیانی» ،مدیرکل مدیریت بحران
چهارمحــال و بختیــاری بــه «ایــران» گفــت:
کاهــش شــدید آب چشــمه کوهرنــگ قابــل
پیشبینــی بود و ما از  6ماه قبل نســبت به این
مســأله هشــدار داده بودیــم ولــی واقعیت این
است که از دستمان کاری برنمیآید مگر اینکه
بار دیگر زرد کوه انباشــته از برف بشــود .بهگفته
وی هــر چنــد میــزان بــارش در اســتان بهطــور
قابــل توجهی کاهش یافته اما مصارف شــرب،
کشــاورزی و صنعــت ســر جایش باقی اســت و

در واقــع برداشــت آب و میــزان بارندگی با هم
تناسب ندارند.
مدیــرکل مدیریــت بحــران چهارمحــال و
بختیــاری با بیان اینکــه ذخیره برف اســتان به
صفــر نزدیــک اســت ،تصریح کرد :بحــران کم
آبی در این اســتان از ســالها پیش آغاز شــده و
امروز تبدیل به فاجعه بزرگ شده است.
 ëëبرف زرد کوه چند ماهه از بین میرود
«امیر قلی نیا» بخشدار مرکزی کوهرنگ در
توگو با «ایران» تأکید کرد :متأسفانه کاهش
گف 
شدید دبی چشمه کوهرنگ کامالً مشهود است
و این مسأله موجب نگرانی مردم و دوستداران
محیــط زیســت شــده اســت .وی افــزود :به هر
جهــت خشکســالیهای پیاپی و کاهش شــدید
میزان بارشها اثراتش را در استان پر آب ما به
این شکل نشان میدهد .در دهه گذشته در هر
ماه از سال که چشممان به قله زردکوه میافتاد
میدیدیم که این قله سپیدپوش است و جذبه
خاصــی را ایجــاد میکــرد .در واقــع برف ســال
جدید روی برف ســال قبــل میبارید ولی چند
ســالی اســت که فقــط در چنــد ماه از ســال قله
زردکوه را می توان ســپیدپوش دید .در چند روز
گذشــته کوهنوردانــی که به قلــه زردکوه صعود
کــرده بودنــد میگفتند کــه هرچه تــاش کرده
بودند نتوانسته بودند با یخچال و برف در باالی
کوه عکس بگیرند و این مسأله در مقیاس کلی
نگــران کننده اســت .وی خاطرنشــان کرد :این
مســأله بهعنوان یــک چالش دراســتان مطرح
اســت و در فضــای مجــازی هــم توســط مردم
دست به دست میشود ولی واقعیت این است
که تغییرات اقلیمی یک مشکل جهانی است و
خاص اســتان و کشــور ما نیست .وی با اشاره به
اینکه دبی چشمه کوهرنگ در سالهای پربرف

ایسنا

اردبیــل -اســتاندار اردبیل با بیــان اینکه
همچنان وضعیــت کرونایی اســتان زرد
اســت ،گفــت :بــا توجــه بــه ســرمای هوا
شــرایط رو بــه وخامــت مــیرود و در این
وضعیــت شــهروندان بایــد از برگــزاری
ی خانوادگــی و مجالس
هرگونــه دورهم 
دیگر خودداری کنند.
به گزارش ایرنا ،سید حامد عاملی افزود:
اگــر مــردم نســبت بــه توقــف مجالس و
دورهمیهــا اقــدام نکننــد بــه وضعیت
قرمــز و نارنجــی خواهیــم رســید .وی
اظهــار کــرد :در چنــد روز گذشــته آمــار
فوتیهای کرونا در استان به صفر رسیده
و الزم اســت شــهروندان بــرای حفــظ
این وضعیــت همکاری کننــد .عاملی با
اشــاره بــه وضعیت مطلــوب اســتان در
واکسیناســیون ،اظهار کرد :برای رســیدن
بــه ایــن وضعیت نهایــت تــاش انجام
م اکنون استان در واکسیناسیون
گرفته و ه 
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بحران خشکسالی به معدن آب ایران رسید

خطر بازگشت مرگ و میرهای کرونایی با افزایش
دورهمیها
نوبــت اول  ۸۵درصــد و نوبــت دوم ۵۴
درصــد افراد را تحت پوشــش قــرار داده
اســت .اســتاندار اردبیــل گفــت :از اهالی
اســتان درخواســت داریــم نســبت بــه
رعایت پروتکلهای بهداشتی و از جمله
زدن ماسک اهتمام ویژه داشته باشند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشــتی و درمانــی اســتان اردبیل هم
با اشــاره بــه برگزاری مراســم عروســی و
عادیانگاری شــیوع کرونا گفت :مواردی
از افزایــش بــروز بیمــاری کوویــد ۱۹در
اســتان گزارش شــده کــه نشــانه افزایش
انتشــار ویروس در جامعه است .شهرام
حبیــبزاده افــزود :اگر جهــش جدیدی
در ویــروس کرونــا اتفاق بیفتــد ،احتمال
شــیوع خیز ششم بســیار زیاد خواهد بود
و بــر این اســاس ،در صــورت کمتوجهی
شــهروندان شــیوع مــوج ششــم دور از
انتظار نیست.
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نیم
نگاه
ëëمدیر کل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری :کاهش شدید آب چشمه کوهرنگ قابل پیش بینی بود و ما از  6ماه قبل نسبت

ارتفاعات کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری

به این مســأله هشــدار داده بودیم ولی واقعیت این اســت که از دســتمان کاری برنمی آید مگر اینکه بار دیگر زرد کوه انباشــته از برف بشــود
 .هر چند میزان بارش در اســتان به طور قابل توجهی کاهش یافته اما مصارف شــرب ،کشــاورزی و صنعت ســر جایش باقی اســت و در واقع
برداشت آب و میزان بارندگی با هم تناسب ندارند
به حدود  700لیتر در ثانیه میرســیده تصریح
کرد :در حال حاضر دبی چشمه به کمتر از 400
لیتر در ثانیه رسیده است.
 ëëدیگر یخچال برفی دائمی در کشور نداریم
در همین حــال «احد وظیفه» ،رئیس مرکز
ملــی خشکســالی و مدیریــت بحران ســازمان
هواشناســی به «ایــران» گفت :ما در کشــورمان
یخچالهــای طبیعــی ماننــد دماونــد ،زردکوه
بختیاری ،الوند همدان و ســبالن اردبیل داریم
کــه در ارتفاعــات قرارگرفتــه اند و در ســالهای
گذشــته معموالً همواره پوشــیده از برف بودند
و بتدریــج که یخ آنها آب میشــد چشــمهها را
روان و سفرههای زیرزمینی را تغذیه میکرد اما
متأسفانه روند گرمایش هوا موجب شده دیگر
یخچال دائمی نداشــته باشــیم .قبالً تابســتان
3ماه بود ولی االن میبینیم از یک سو تابستان
 20روز زودترآغــاز میشــود و از ســوی دیگــر 20

ت نام بیش از  ۱۳هزار نفر در طرح جهش تولید مسکن سیستان و بلوچستان
ثب 

زاهدان  -معاون مســکن و ســاختمان اداره
کل راه و شهرســازی اســتان سیســتان و
بلوچســتان گفت ۱۳ :هــزار و  ۱۸۶متقاضی
طــرح جهــش تولیــد مســکن تــا کنــون در
شهرســتانهای تحت پوشــش این اداره کل

اقدام ب ه نامنویسی کرده اند.
ت نام
ابوالفضــل مهدیــار اظهــار داشــت :ثبــ 
از متقاضیــان واحدهــای طــرح جهــش تولید
مسکن در سامانه «سمن » در  7شهر زاهدان،
سراوان ،خاش ،رامشــار ،مهرستان ،سیرکان و

جالق در محدوده تحت پوشــش این اداره کل
در حال انجام است.
معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه
و شهرســازی اســتان سیســتان و بلوچســتان
گفت :بر اســاس برنامهریزیهای انجام شــده

روز هــم دیرتر به پایان میرســد از ســوی دیگر
مــا در مــاه دوم پاییــز هســتیم و هنــوز بارندگی
پاییزی در برخی نقاط کشــور روی نداده است.
بررسیهای ما نشان میدهد بارش برف کشور
در ســالهای قبل به حدود  50درصد یا نصف
بــارش بلندمدت رســیده و وقتی برفی نباشــد
طبیعی است که چشــمهها منبع تأمین کننده
آبی هم نخواهند داشت و چشمه زردکوه نیز از
این قاعده مســتثنی نیســت .وظیفه با اشاره به
اینکه در سال گذشته دمای متوسط کشور باالتر
از میانگیــن بلندمــدت بــود افــزود :ایــن عامل
اصلــی آب شــدن زودهنــگام بــرف بــود وگرنه
بهطــور معمــول برفها باید در بهــار آرام آرام
شــروع به ذوب شــدن کنند .در سال آبی جاری
یعنــی از اول مهــر مــاه تاکنــون نیــز وضعیــت
بارشهــا به جــز در اســتانهای شــمالی ناگوار
بــوده و بایــد گفــت خیلی کمتــراز نرمــال بوده

درصدد هســتیم عالوه بر  7شــهر ذکر شده به
مــرور زمان در ســایر شــهرهای تحت پوشــش
ایــن اداره کل با تأمین زمین مــورد نیاز زمینه
ت نــام متقاضیــان فراهــم کنیــم.
را بــرای ثبــ 
مهدیار اســتفاده نکردن از تسهیالت دولتی را

اســت .بهگفته وی بهنظر میرسد سیستمهای
بارشی آبان ماه نیز بارشی کمتر از نرمال داشته
باشــند و این کم بارشــی تا آذر نیز ادامه داشته
باشــد .اما رئیــس مرکز ملیخشکســالی اظهار
امیــدواری کرد کــه در فصل زمســتان بارشها
به نرمال نزدیک شــود ولی ب ه هر جهت کمبود
شــدید بارشهــا در نیمه اول ســال اثرات خود
را بر اقلیم کشــور خواهد داشــت و از تبعات آن
میتواند خشــک شدن چشــمهها ،فرونشست
زمین و پایین رفتن ســطح آبهــای زیرزمینی
باشد .وی همچنین درخصوص ناهنجاریهای
دمایی در ســال آبی جاری هم گفت :از شــروع
فصــل پاییــز تاکنون دمــا در کل کشــور حدود 7
دهــم درجه سلســیوس گرمتــر از نرمــال بوده
و پیشبینــی میشــود تا انتهــای زمســتان دما
بهطور میانگین نیم تا یک درجه نسبت به بلند
مدت گرمتر باشد.

در حوزه مسکن از اول انقالب تاکنون ،نداشتن
مالکیت شخصی ،متأهل بودن و حداقل پنج
ســال ســکونت در شــهری کــه تقاضا دارنــد از
جمله شرایط واگذاری مسکن در طرح جهش
مسکن عنوان کرد.

