    

محیط زیست و گر دشگری
اخبار

حال درياچه نمك خوب شد

معاون فني اداره كل محيطزيست استان قم با بيان اينك ه درياچه نمك
از وضعيت بحراني سال گذشته عبور كرده است ،تأكيد كرد :باوجوداين،
درصورتي وضعيت آبي استان قم در سالهاي آينده مناسب خواهد بود
كه اين حجم از آبگيري و وضعيت بهينه درياچه نمك و تاالبهاي قم
حفظ شود .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا،سيد احمد شفيعي عنوان
كرد :استان قم ،بهرغم آن چيزي كه در ظاهر براي عموم مشهود است،
يك استان تاالبي است ،بهطوريكه  ۱۰درصد اين استان را تاالبها
تشكيل دادهاند .وي با بيان اينكه برخي تاالبهاي قم ،در محدوده شهر
قرار گرفته و در طرحهاي توسعه شهري ميتوان از آنها بهره برد ،افزود:
بهطور كلي تعداد هفتتاالب در قم به ثبت رسيده كه هركدام از اينها
بهلحاظ جذب پرندگان مهاجر يا در زمينه گردشگري ،از اهميت و ارزش
بااليي برخوردارند .معاون فني اداره كل محيطزيست استان قم بيان كرد:
كشور به حوضههاي آبخيز مختلفي تقسيم ميشود كه در انتهاي هر
حوضه ،تمامي رودخانهها و منابع آبي در يك تاالب يا دريا دفع ميشوند،
درياچه نمك نيز حوضه آبخيزي دارد كه رودخانه و منابع آبي در نهايت
به اين درياچه ميريزند .شفيعي با اشاره به اينكه استان قم در انتهاي
حوضه آبخيز استانهايي همچون تهران ،البرز و مركزي قرار گرفته است،
گفت :منابع آبي كه در استانهاي باالدست برداشت ميشود ،بر تاالبها و
رودخانههاي پاييندست ازجمله تاالبهاي استان قم تأثير ميگذارد .وي
با تأكيد بر اينكه وضعيت تاالبهاي استان قم ،در دو دهه اخير ،به هيچ
وجه مناسب نبود ،اظهار كرد :بررسيهايي كه توسط كارشناسان اداره
محيطزيست قم ،از درياچه نمك در بهمنماه  ۹۷صورت گرفت ،يك
وضعيت بسيار بحراني را از تاالبهاي قم و درياچه نمك گزارش ميداد.
معاون فني اداره كل محيطزيست استان قم ادامه داد :با بارشهايي كه از
ابتداي سال  ۹۸شروع شد ،خوشبختانه شرايط اكوسيستمي بسيار خوبي
را براي استان قم ،ايجاد كرده است؛ مراتع ،اكوسيستمهاي كوهستاني،
پوششهاي گياهي و همچنين وضعيت آبگيري تاالبها و بهويژه درياچه
نمك نسبت به گذشته بسيار مطلوب شده است .شفيعي گفت :با توجه به
رشد پوشش گياهي مناسب در استان قم ،كه نتيجه بارندگيهاي اخير
است ،پيشبيني ميشود استان قم در تابستان امسال با پديده ريزگرد
و گردوغبار روبهرو نشود يا اينكه اين پديده نسبت به سالهاي گذشته
كاهش داشته باشد .وي با اشاره به اينكه درياچه نمك به وضعيت دو دهه
قبل خود بازگشته است ،تأكيد كرد :هر درياچه و تاالبي شرايط و پتانسيل
آبي خود را دارد و با ديگر تاالبها متفاوت است ميتوان گفت درياچه
نمك نيز با توجه به پتانسيل آبي خود ،با بارندگيهاي اخير ،آبگيري خوبي
داشته و از آن وضعيت بحراني سال گذشته عبور كرده است .معاون فني
اداره كل محيطزيست استان قم عنوان كرد :تاالبهاي حوض سلطان،
تاالب بهشت معصومه و گنبد نمكي كه درياچهاي كوچك در ارتفاعات
قم بهشمار ميرود ،آبگيري خوبي داشتهاند و هماكنون وضعيت بهينهاي
دارند .شفيعي با بيان اينكه وضعيت تاالبها به بارش ساالنه بستگي دارد،
گفت :آبگيري تاالبهاي استان قم و وضعيت بهينه درياچه نمك به اين
معنا نيست كه آب بهصورت بيرويه يا حتي بيشتر از سالهاي گذشته
مصرف شود ،چراكه يك تاالب هر سال بايد آبگيري مناسبي داشته
باشد ،بنابراين اگر در سالهاي آينده بارشهاي مناسبي در كشور اتفاق
نيفتد و مصرف نيز بيرويه انجام شود ،ممكن است تاالبها و درياچهها
به وضعيت بحراني سالهاي گذشته خود بازگردند .وي افزود :درصورتي
وضعيت آبي مناسبي براي استان قم در سالهاي آينده وجود دارد كه اين
حجم از آبگيري و وضعيت بهينه درياچه نمك و تاالبهاي قم ،حفظ شود؛
چنانچه مديريت الزم در مصرف آب و چاههاي كشاورزي صورت نگيرد،
روبهروشدن با بحرانهاي خشكسالي تاالبها همچون سالهاي گذشته،
دور از ذهن نيست .معاون فني اداره كل محيطزيست استان قم با تأكيد
بر اينكه وضعيت آبگيري تاالب ،نمايهاي از وضعيت اكوسيستم است،
اظهار كرد :زمانيكه حال تاالب خوب نباشد ،به اين معناست كه حال
يك اكوسيستم مناسب نيست ،بنابراين استفاده بيرويه از منابع آبي ،با
اين تصور كه امسال به اندازه كافي بارش وجود داشته است ،به هيچ وجه
صحيح نيست.
رئيس كميته محيطزيست شوراي شهر تهران:

پارك پرديسان شرايط خوبي ندارد

رئيس كميته محيطزيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران با تأكيد بر
اينكه پارك پرديسان در ايام نوروز ۹۸شرايط خوبي براي حضور شهروندان
نداشت ،افزود :بايد نواقص زيرساختي پارك پرديسان در اسرع وقت برطرف
شود .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ايسنا ،سيد آرش حسيني ميالني در
جلسه علني شوراي اسالمي شهر تهران ،گفت :از زمانيكه پارك پرديسان
تحويل شهرداري تهران شده بحث توسعه آن بهشكل سابق منتفي شده
است .وي ادامه داد كه در عيد نوروز نوروزگاهها برنامههاي خوبي داشتند
و از آنها استقبال خوبي بهعمل آمد ،ولي پارك پرديسان از شرايط خوبي
برخوردار نبود .اين عضو شوراي شهر تهران در تذكري به شهردار تهران
تأكيد كرد :با وجود اقدامات گسترده شهرداري براي تأمين اوقات فراغت
شهروندان در نوروز  ۹۸پارك پرديسان شرايط مناسبي براي حضور
مردم نداشت .با توجه به تفاهم ميان سازمان محيطزيست و شهرداري
تهران ،الزم است با رعايت مالحظات حفاظتي ،پارك پرديسان نقايص و
كمبودهاي زيرساختي را برطرف كند .لذا از شهرداري تهران ميخواهم در
اسرع وقت برنامه كوتاهمدت بهسازي محيطي را به همراه گزارش اقدامات
انجامگرفته از زمان تحويل اين پارك ،به شوراي شهر تهران ارسال كند.

تفاهمنامه حفاظت و صيانت از
حياتوحش منطقه خارگ امضاء شد

شركت نفت فالت قاره ايران و اداره كل حفاظت محيطزيست استان
بوشهر ،در زمينه حفاظت و صيانت از حياتوحش منطقه خارگ
تفاهمنامه همكاري امضا كردند .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ايلنا،
تفاهمنامه حفاظت و صيانت از حياتوحش منطقه خارگ ،در حاشيه
هجدهمين نمايشگاه محيطزيست ،با حضور ايمان شيريانپور ،رئيس
بهداشت ،ايمني ،محيطزيست و پدافند غيرعامل شركت نفت فالت قاره
ايران ،و فرهاد قلينژاد ،مديركل حفاظت محيطزيست استان بوشهر،
به امضا رسيد .در اين مراسم ،دانشفر ،مدير امور توليد ،و ايوب بنوي،
سرپرست روابط عمومي شركت نفت فالت قاره ايران ،به همراه جمعي
از روساي اداره كل حفاظت محيطزيست استان بوشهر حضور داشتند.
ايمان شيريانپور دراينباره گفت :هدف از اين تفاهمنامه صيانت و حفاظت
از حياتوحش منطقه خارگ است .وي ادامه داد :شركت نفت فالت قاره
ايران در زمينه تغذيه ،در اختيار قراردادن امكانات ازقبيل اسكان ،تغذيه و...
براي دامپزشك حياتوحش ،ارتقاي فرهنگ زيستمحيطي و برگزاري
همايش براي توسعه محيطزيست در شركت نفت فالت قاره با اداره كل
محيطزيست استان بوشهر در منطقه خارگ همكاري و تعامل خواهد
داشت .همچنين قلينژاد نيز در اين زمينه اظهار داشت :تفاهمنامهاي كه
به امضا رسيد در خصوص حمايت از حياتوحش و آهوان جزيره خارگ
است .اين جزيره بهعنوان پناهگاه حياتوحش يكي از زيستگاههاي مهم
آهوي ايراني است كه اين زيستگاه با توجه به توسعه صنعتي و حضور
صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي ،محدود شده است .وي افزود :براساس
اين تفاهمنامه و همكاري خوبي كه شركت نفت فالت قاره دارد ،تالش
ميكنيم زيستگاه اين حيوان شرايط مناسبتري پيدا كند .شركت نفت
فالت قاره براي تأمين علوفه و ايمني بيشتر آهوان جزيره متعهد شده
است كه اميدواريم با كاهش آلودگيها و اقدامات حفاظتي و زيستگاهي،
شرايط مطلوبتري را براي زيستگاه گونه آهوي ايراني در جزيره خارگ
فراهم کنيم .مديركل حفاظت محيطزيست استان بوشهر اضافه كرد:
شركت نفت فالت قاره ايران در دو منطقه بهرگان و خارگ در حوزه استان
بوشهر فعاليت دارد و خوشبختانه با همكاريهاي خوبي كه در سالهاي
اخير صورت گرفته ،شاهد كاهش آاليندههاي ناشي از فعاليت اين شركت
هستيم .نمونه بارز آن كاهش ورودي فاضالب و پسابهاي صنعتي به
محيطزيست دريايي است كه با برنامهريزيها و هماهنگيهاي انجامشده
قرار است در يك زمانبندي مشخص ،فاضالبهاي صنعتي ورودي به
خليجفارس به صفر برسد .گفتني است ،مدت اين تفاهمنامه از زمان امضاء
براي پنج سال تعيين شده و با رضايت طرفين قابلتمديد است.
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رئيس سازمان حفاظت محيطزيست عنوان کرد

نبود قوانين براي برخورد با متجاوزان به انفال
سبزینه

5

پرهام پوررجب

رئيس سازمان حفاظت محيطزيست با اشاره به
اينكه اين سازمان با خألهاي قانوني روبهرو است،
گفت :قوانين اجازه نميدهد كه با متجاوزان به
حريم انفال برخورد قضايي صورت گيرد .عيسي
كالنتري در همايش بينالمللي فرصتهاي
حقوقي حفاظت و احياي درياچه اروميه كه
در دانشكده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد ،با
اشاره به خألهاي قانوني در حوزه محيطزيست
گفت :قوانين و مصوبات موجود در كشور ما
توسط يك ارگان تهيه و تصويب نميشود و
عمدتاً بر مبناي قوانين بخشي است ،بنابراين
در چارچوب قوانين بخشي حقوق شهروندي و
ميانبخشي عمدتاً ناديده گرفته ميشود .وي
ادامه داد :براي مثال در مورد درياچه اروميه
قانون اجازه ميدهد كه يك دستگاه اجرایي
بهنام وزارت نيرو در مورد تخصيص آب در كشور
رأسا تصميمگيري كند ،اين درحالي است كه آب
يك كاالي ميانبخشي است؛ بنابراين با شرايط
موجود سازمان حفاظت محيطزيست و قوانين
محيطزيستي نميتواند مانع تصميمگيريهاي
وزارت نيرو در روند تخصيص آب شود .رئيس
سازمان حفاظت محيطزيست با بيان اينكه
تقريباً همه تاالبهاي موجود در كشور
خشك شده است ،گفت :تاالبهاي بختگان،
تشك ،هامون ،جازموريان ،گاوخوني و ...بهجز
سيالبهايي كه اخيرا ً دريافت شد ،در وضعيت
نامساعدي قرار دارند يا خشك شدهاند يا در
حال خشك شدن هستند .كالنتري با تأكيد بر
اينكه حقوق نسلهاي آينده را تاراج كردهايم
و قانون در اين زمينه ساكت است ،گفت :از
نظر قانون نسلهاي آينده هيچ حقي ندارد
و قوانين موجود اجازه داده كه نسل كنوني
بدون هيچ محدوديتي از منابع استفاده كنند،
بنابراين قانون اجازه توسعه ناپايدار را داده و
توسعه پايدار تبديل به يك قانون نشده است.
اين وضعيت قربانيان بسياري در كشور داشته
است كه نخستين قرباني آن نسلهاي آينده
است .وي با بيان اينكه از نظر منابع طبيعي
و تجديدپذير هيچ كس قيم نسلهاي آينده
نيست ،اظهار كرد :در كشورهاي درحالتوسعه
مثل كشور ما معموالً اهداف كوتاهمدت به اهداف
بلندمدت غلبه دارد ،در نتيجه همين وضع است
كه درياچه اروميه خشك و قرباني شده است.
رئيس سازمان حفاظت محيطزيست با اشاره به
سياست افزايش جمعيت طي دهههاي گذشته
گفت :بهداليل سياسي و حكومتي ،سياست
خودكفايي را كه پتانسيل آن در كشور وجود
ندارد با به حراج گذاشتن حقوق نسلهاي بعد
پيگيري كردهايم كه اثرات زيانباري براي منابع
طبيعي داشته است .كالنتري در ادامه با اشاره
به اينكه ايران يك كشور نيمهخشك به حساب
ميآيد ،اظهاركرد :ميانگين بارش ساالنه ايران
 ۲۰۰ميليمتر و ميانگين آب تجديدپذير
 ۹۰ميليمتر است .طبق مصوبات اجالس ريو
كشورها بهمنظور احترام به حقوق نسلهاي
آينده ملزم هستند تا  ۴۰درصد از آبهاي
تجديدپذير را مصرف كنند .در كشور ما براي
اين موضوع قانوني وجود ندارد؛ بنابراين در ۱۰
سال گذشته از بيش از  100درصد آبهاي
تجديدپذير استفاده شدهاند و حتي در برخي

مجيد خرازيان مقدم تشریح كرد

آخرين وضعيت
يوزهاي پارك پرديسان

مديركل دفتر حياتوحش و آبزيان آبهاي داخلي سازمان
حفاظت محيطزيست گفت :تمام يوزپلنگهاي در اسارت پارك
پرديسان از لحاظ جسماني براي لقاح آمادگي دارند .بهگزارش
«سبزینه» بهنقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،مجيد خرازيان مقدم،
با اشاره به آخرين وضعيت يوزهاي در اسارت پارك پرديسان اظهار
كرد :دو گروه آلماني و آفريقاي جنوبي كه در بهمنماه براي انجام
معاينات يوزپلنگهاي ايراني به كشورمان سفر كرده بودند ،در
روزهاي آينده مجددا ً به تهران سفر ميكنند .وي با بيان اينكه
در همين ماه كارهاي اوليه توليد مثل يوزپلنگها انجام شد ،گفت:
بهمن سال گذشته موضوع امكانسنجي روي دلبر (يوزپلنگ ماده)
صورت گرفت كه گروه آلماني براي تلقيح مصنوعي دوباره به ايران
ميآيند .خرازيان مقدم گفت :با توجه به تعداد كم يوزپلنگهاي
در اسارت تلقيح مصنوعي با روشهاي روز دنيا روي دلبر انجام
ميشود .مديركل دفتر حياتوحش و آبزيان آبهاي داخلي
سازمان حفاظت محيطزيست گفت :هماكنون ايران (يوزپلنگ
ماده) بالغ شده و براي توليد مثل طبيعي آمادگي كامل دارد.
وي افزود :تمام يوزپلنگهاي در اسارت پارك پرديسان از لحاظ
جسماني براي لقاح آمادگي دارند.
خبر خوش از ميان موجهاي سيالب خوزستان

استانها مثل خراسان از  ۱۳۵درصد آبهاي
تجديدپذير بهره برده شده است كه چنين
روالي تخريب محيطزيست و از بين رفتن
حقوقهاي نسل آينده را بهدنبال داشته است.
كالنتري با اشاره به وجود  ۵۰۰هزار مترمكعب
آب زيرزميني در كشور گفت :طبق برآورد
كارشناسان  ۲۰۰هزار مترمكعب آن شيرين و
 ۳۰۰هزار مترمكعب آن شور است كه از مجموع
اين مقدار  ۱۷۰هزار مترمكعب مورد استفاده
قرار گرفته است .بايد دقت كنيم اين منابع
آبهاي زيرزميني طي صدها هزار سال توليد
شدهاند .رئيس سازمان حفاظت محيطزيست با
اشاره به اينكه نسل موجود اعم از حاكميت،

حاشيه درياچه اروميه حضور دارند كه در صورت
خشك شدن اين درياچه تحت تأثير غبار نمكي
خواهند بود .از آنجا كه مردم اطراف درياچه
اروميه در رنج بودند تصميم به احياي اين
درياچه گرفته شد .اگر دولت روحاني نبود اين
درياچه كام ً
ال خشك ميشد و قابليت احياء را
از دست ميداد.
كالنتري با اشاره به اينكه شهر تبريز در معرض
بادهاي نمكي درياچه اروميه قرار دارد ،گفت:
اگر درياچه اروميه خشك ميشد بايد صدهزار
ميليارد دالر براي جابهجايي مردم اين منطقه
هزينه ميشد؛ اين درحالي است كه با كمتر از
چند درصد اين مبلغ احياي درياچه ميسر شد،

رئيس سازمان حفاظت محيطزيست :حقوق نسلهاي
آينده را تاراج كردهايم و قانون در اين زمينه ساكت است .از نظر قانون
نسلهاي آينده هيچ حقي ندارند و قوانين موجود اجازه داده كه نسل
كنوني بدون هيچ محدوديتي از منابع استفاده كند
دولت و انسانها از طبيعت سوءاستفاده كردهاند،
اظهاركرد :دستاندازي به حقوق نسلهاي آينده
صورت گرفته است؛ براي مثال در قانون بودجه
 ۹۴تصويب شده بود كه دولت حريم خشك
شده رودخانهها را به فروش برساند ،البته دولت
اين مصوبه را اجرا نكرد .كالنتري با بيان اينكه
ما مجريان نهايت سوءاستفاده را از نبود قوانين
داشتهايم و خشك شدن درياچه اروميه نيز
بهدليل نبود قوانين و سوءاستفاده از اين شرايط
است ،گفت ۶۰۰ :درياچه زيرزميني در كشور
وجود دارد كه  ۳۵۰تاي آنها خشك شده
است اما چون بهچشم نميآيد مورد توجه نيز
قرار نميگيرد .دبير ستاد احياي درياچه اروميه
با اشاره به عواقب ناشي از خشك شدن درياچه
اروميه اظهاركرد :حدود پنجميليون شهروند در

بنابراين آنچه ما را به احياي درياچه اروميه
مجبور كرد عواقب ناشي از خشك شدن آن
بود .رئيس سازمان حفاظت محيطزيست با
بيان اينكه درياچه اروميه مرحله به مرحله به
تراز اكولوژيك نزديك ميشود ،گفت :اين سوال
وجود دارد كه دولتها چقدر مختار هستند كه
براي نسلهاي بعد تصميم بگيرند و دستگاههاي
اجرايي چقدر اين اختيار را دارند كه تصميمهاي
فردي خود را به مردم تحميل كنند .وي تأكيد
كرد :پتانسيلهاي سياسي ما را وادار ميكند
كه از امكانات موجود استفاده كنيم؛ حتي به
قيمت تخريب حقوق نسلهاي آينده و حقوق
محيطزيست .خأل قانوني باعث شده چنين
سوءاستفادههايي از محيطزيست صورت بگيرد.
كالنتري در ادامه با ابراز اين عقيده كه چون

دوست نداريم ارتباطات بينالمللي داشته باشيم
توليد را به قيمت تخريب سرزمين و به قيمت
غيراقتصادي بودن ترجيح ميدهيم ،افزود :اين
درحالي است كه منابع طبيعي تجديدپذير بسيار
گرانبهاست؛ براي مثال براي تشكيل هر ميليمتر
خاك زراعي  ۳۰تا  ۵۰سال زمان نياز است و
هر سال  0/7ميليمتر خاك از دست ميرود.
با شرايط موجود كه كل عمق خاك زراعي ۲۲
سانتيمتر است تا  ۳۰۰سال آينده خاكي به اسم
خاك زراعي باقي نخواهد ماند ،البته اين وضعيت
براي پوشش گياهي ،آب و ذخاير جانوري وجود
دارد .رئيس سازمان حفاظت محيطزيست با
تأكيد بر اينكه سازمان محيطزيست با خألهاي
قانوني روبهرو است ،گفت :قانون اجازه داده كه
همه دستگاهها بخشي عمل كنند .اين مسائل
مهمتر از مسائل جاري است؛ اما متأسفانه هيچ
جايي براي بررسي ندارد .قوانين موجود اجازه
نميدهد كه برخورد قضايي با متجاوزان به
حريم انفال صورت گيرد .كالنتري تأكيد كرد:
دادگاهها هيچ جرم زيستمحيطي را تحت پيگرد
ندارند ،چون قوانين الزم براي اين موارد وجود
ندارد .همچنين محيطبانان بهعنوان حافظان
منابع ژنتيكي گياهي و جانوري شرايط خوبي
به لحاظ قانوني ندارند ،چون اگر بخواهند وظيفه
قانوني خود را انجام دهند يا بايد كشته شوند يا
قصاص شوند .اين نقص قوانين در حفظ منابع
ملي و نسلهاي آينده است .دبير ستاد احياي
درياچه اروميه همچنين با اشاره به اينكه
درياچه اروميه يكسال و دوماه پيش به مرحله
تثبيت رسيد ،گفت :درحالحاضر درياچه اروميه
در مرحله احياء قرار دارد و در صورت تكميل
پروژههاي اجرايي كانال انتقال آب و انتقال پساب
تصفيه شده تا سال  ۱۴۰۸تراز درياچه اروميه به
 1274/1متر ميرسد .در اين شرايط ميزان آب
درياچه اروميه  14/5ميليون مترمكعب خواهد
بود و شرايط براي برگشت آرتميا فراهم ميشود.

 3تاالب اليروبي شده معادل سدهايگلستان آب در خود ذخيرهكردند

معاون محيطزيست طبيعي حفاظت
محيطزيست با بيان اينكه پيش از وقوع
سيل  ۳۰كيلومتر از كانالهاي آبرسان
منتهي به تاالبهاي سهگانه آالگل ،آلماگل
و آجيگل اليروبي شده بود ،گفت :اين سه
تاالب تقريباً معادل سدهاي استان گلستان
آب در خود ذخيره كردهاند .به گزارش
«سبزینه» بهنقل از فارس ،حميد ظهرابي،
معاون محيطزيست طبيعي و تنوعزيستي
سازمان حفاظت محيطزيست با بيان اين
موضوع گفت :در سال  ۱۳۹۷از محل اعتبارات
طرح حفاظت و احياي رودخانهها و تاالبهاي
در معرض خطر ،اقدام به اين اليروبي كرده
بودیم كه همين امر موجب هدايت بخشي
از سيالبهاي حوضه اترك به اين تاالبها
شده و شواهد و اسناد موجود نشاندهنده
نقش مؤثر اين تاالبهاي طبيعي در كاهش
حجم سيالبهاي اخير است .وي گفت :فقط
تاالبهاي سهگانه آالگل ،آجيگل و آلماگل
تقريباً معادل سدهاي استان گلستان آب در
خود ذخيره كردهاند .معاون محيطزيست
طبيعي و تنوعزيستي سازمان حفاظت
محيطزيست گفت :استعالم براي اليروبي
كانال موسوم به خزر كه توسط فرماندهي
مرزباني (درياباني) درخواست شده بود ماهها

روی خط

قبل پاسخ مثبت گرفت و مجوزهاي الزم براي
آن صادر شد .ظهرابي تصريح كرد :اين كانال
در محدوده تاالب گميشان ،در سال گذشته
بهطور كامل اليروبي و به درياي خزر متصل
شده است .وي ادامه داد :عالوهبر كانال خزر،
پروژه زهكشي در منطقه گميشان در دو قطعه
 ۱۰هزار هكتاري (شمال شهر گميشان) و
پنجهزار هكتاري (جنوبغربي شهر گميشان)
و زهكشهاي رهبري ،صفا ايشان ،ناردانلي
و قرهكيله در مجموع بهطول  ۱۴۰كيلومتر
اصلي و  ۱۷۰كيلومتر فرعي در سالهاي ۹۶
و  ۹۷اليروبي شده و به تاالب گميشان متصل
شدهاند .ظهرابي افزود :سازمان حفاظت
محيطزيست پس از وقوع سيالب و پيش
از رسيدن روانابها به منطقه گميشان نيز
اقدام به بازگشايي  ۴۰نقطه از كانال موسوم
به خزر در محل تاالب گميشان كرد كه
موجب افزايش حجم آبگيري و انتقال آب به
بخش شمالي اين تاالب شد .وي تأكيد كرد:
در اثر اين اقدامات آب بخش جنوبي تاالب
بهسمت بخش شمالي تاالب منتقل و بيش از
 ٥٠متر نسبت به روز آغاز سيل عقبنشيني
كرده و آمادگي پذيرش سيالب دارد .معاون
محيطزيست طبيعي و تنوعزيستي سازمان
حفاظت محيطزيست خاطرنشان كرد :با

وجود اليروبيهايي كه با مجوز اين سازمان
انجام شده ،بررسيهاي اوليه حاكي از آن است
كه طرح زهكشي استان گلستان براي برآورد
حجم رواناب از دقت كافي برخوردار نبوده و
احتماالً يكي از داليل عدم توفيق در تخليه
مناسب و كامل سيالبها در اين استان،
همين امر بوده است .اين مقام مسئول گفت:
برخالف برخي شايعاتي كه عدهاي با هدف
دستاندازي به تاالبهاي گميشان و ميانكاله
منتشر كردهاند سازمان حفاظت محيطزيست
با هيچيك از طرحهاي اليروبي رودخانهها،
زهكشها و انهار مناطق تحت آبگرفتگي
سيالب اخير در حوضه اترك ،گرگانرود و
قرهسو مخالفتي نداشته و به تمامي استعالمها
پاسخ مثبت داده است .وي گفت :تنها محلي
كه سازمان حفاظت محيطزيست براساس
ادله كارشناسي انجام اليروبي را منوط به
انجام مطالعات ارزيابي زيستمحيطي اعالم
كرده بود ،اليروبي كانال خوزيني و حذف
تپههاي چپاقلي در حد فاصل درياي خزر
و خليج گرگان بود كه اين محدوده و كانال
مذكور ،هيچگونه ارتباطي با سيالب اخير
نداشتهاند و حتي با گذشت چندين روز از
جاري شدن سيل نيز ،سطح آب در خليج
گرگان و تاالب ميانكاله تغييري نداشته است

و پايينتر از حد نرمال بلندمدت خود است.
ظهرابي خاطرنشان كرد :براساس تصميمات
اتخاذ شده در ستاد نجات خليج گرگان در
خردادماه  ،۱۳۹۷شركت آب منطقهاي
گلستان موظف به اليروبي رودخانههاي
قرهسو ،سركالته ،گز ،باغو ،ولفرا ،وطنا ،باال
جاده ،ششدانگه ،شصت كالته ،نامن و مياندره
بوده است كه اين اقدام توسط شركت مذكور
انجام شده و گزارشهاي آن به دبيرخانه
كميته ملي نجات خليج گرگان ارسال شده
است .وي گفت :عدم درك صحيح از توسعه و
بيتوجهي به معيارهاي توسعه پايدار ،تخريب
و تغيير كاربري غيراصولي اراضي باالدست
حوضه آبخيز فشار باالتر از ظرفيت اكولوژيك
بر منابعطبيعي و محيطزيست حوضهها ،عدم
اليروبي بهموقع مسيلها و رودخانهها ،ساخت
و ساز و تصرف حريم و بستر رودخانهها و
سرشاخهها ،عدم مديريت اصولي منابع آب،
ناكافي بودن طرحهاي آبخيزداري و اجراي
غيراصولي سازههايي نظير پلها ،راهها،
راهآهن ،توسعه بيضابطه شهري و عدم اجراي
سيلبند در اطراف شهرهايي نظير آققال و
گوميشتپه كه در دشتهاي سيالبي واقع
شدهاند ،مسائلي هستند كه در تشديد اثرات و
خسارات سيالب مؤثر بودهاند.

روايتي از یک شكارچيكه هنرمند شد

جديدترين قسمت از برنامه تلويزيوني «به اضافه مستند» ،با
پخش و بررسي مستند «خودساخته» به كارگرداني محمد
دستمالچيان از شبكه مستند پخش خواهد شد .به گزارش
«سبزینه» بهنقل از ایسنا ،مستند خود ساخته ماجراي زندگي
يك شكارچي با سابقه كشور است كه پس از آنكه درباره
محيطزيست و گونههاي مختلف حيوانات احساس خطر
كرد ،شكار كردن را براي هميشه كنار گذاشت و تفنگش را
با ايدهاي خالقانه ،قلمزني كرد و به ديوار آويخت .علياصغر
خاكساري ،طراح ،قلمزن و حكاك ،داراي مدرك درجه يك
هنري در رشته قلمرني و حكاكي است كه روزگاري در زمره
شكارچيان با سابقه قرار داشت؛ اما سالها است كه بهمنظور
تشويق شكارچيان براي كنار گذاشتن شكار غيرقانوني ،تفنگ
آنها را با هنر قلمزني ،منقش بهشكلهاي زيبا ميكند .او در
اين مستند پرتره ،هشدارهايي درباره وضعيت محيطزيست ،از
بين رفتن مراتع ،بحران آب ،فرسايش خاك ،و ...را مطرح كرده
و بهدنبال راهحلهايي براي حفاظت از محيطزيست ميرود.

در اين قسمت و پس از پخش مستند ،محمد درويش ،دبير
سياستهاي محيطزيست در مركز بررسيهاي استراتژيك
نهاد رياستجمهوري و مزدك مير رمضاني ،كارشناس و

فعال محيطزيست ميهمان برنامه خواهند بود و با موضوع
آسيبها و چالشهاي شكار غيرقانوني حيوانات در مناطق
ممنوعه زيستي و لزوم حفاظت از محيطزيست كشور صحبت
خواهند كرد .عالوبر اين ،محمدتقي فهيم و سعيد قطبيزاده
به نقد و بررسي فرمي اين مستند خواهند پرداخت .مستند
 ۶۰دقيقهاي خود ساخته كه به كارگرداني و تهيهكنندگي
محمد دستمالچيان توليد شده است ،در برنامه اين هفته
به اضافه مستند پخش و بررسي خواهد شد .اين قسمت از
برنامه امروز سهشنبه  ۲۷فروردين ساعت  ۳۰ :۲۰از شبكه
مستند پخش خواهد شد .به اضافه مستند ،مجموعه برنامه
تلويزيوني شبكه مستند است كه به پخش مستندهاي ديده
نشده در تلويزيون و بحث كارشناسي پيرامون موضوع مستند
ميپردازد .اين برنامه با اجراي سيدمحمدعلي صدرينيا و
كارگرداني محمدرضا رضاييان با دكوري جديد و آيتمهايي
متنوع سهشنبههاي هر هفته ساعت  2۰ :3۰به روي آنتن
شبكه مستند ميرود.

گوزنهاي زرد مفقودشده
براثر سيالب خوزستان ديده شدند

رئيس اداره پارك ملي دز از ديدهشدن تعدادي از گوزنهاي
زرد ايراني كه براثر سيالب اخير مفقود شده بودند در محدوده
منطقه حفاظتشده دز خبر داد .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از
مهر ،رضا قپانچيپور اظهار كرد :از دهم فروردينماه ،افزايش
قابلتوجه دبي رودخانه دز و سيالب موجب زير آب رفتن پارك
ملي و منطقه حفاظتشده دز شد كه سايت اداري اين پارك
بهمنظور پيشگيري از خسارت احتمالي سيالب تخليه شد .وي
افزود :تمام ماشينآالت و وسايل موجود در اداره پارك ملي دز كه
قابليت جابهجايي داشتند بهمنظور پيشگيري از خسارت احتمالي
سيالب به مناطق ديگر منتقل شدند و ماشينآالت اين اداره به
پاركينگ شركت شهيد بهشتي و اسلحهها به اسلحهخانه منتقل
شدند .رئيس اداره پارك ملي دز با بيان اينكه اين وضعيت تا
اطمينان از شرايط رودخانه دز ادامه دارد ،گفت :پارك ملي و
منطقه حفاظتشده دز حدود  ۱۷هزار هكتار است كه اكثر مناطق
آن بهدليل افزايش دبي رودخانه زير آب رفتند و همين امر موجب
مفقودشدن گوزنهاي زرد ايراني و نگراني ما و دوستداران
محيطزيست از وضعيت سالمت آنها شد .قپانچيپور بيان كرد:
در اين بين نكتهاي كه تا حد زيادي نگراني ما را كمتر كرد ،اين بود
كه گوزن حيواني زرنگ ،زيرك و شناگر ماهري است و بهراحتي
در آب شناور ميشود و اگر در بين فنسها يا محل خاصي گرفتار
نشود امكان غرقشدن آنها وجود ندارد .رئيس اداره پارك ملي
دز تصريح كرد :همچنين در سيالب سال  ۹۵كه حجم سيالب
نسبت به امسال بسيار بيشتر بود تنها يك رأس تلفات داشتهايم
و گوزنها در صحت و سالمتي كامل بودند .وی ادامه داد :بعد
از سيالب سال  ۹۵يك تپه بزرگ براي گوزنها ايجاد شد تا
گوزنهاي زرد ايراني در مواقع سيالب از اين تپه استفاده كنند .اما
در سيالب اخير نهتنها گوزنها بر روي اين تپه رؤيت نشدند ،بلكه
سايت تكثير و نگهداري گونه حفاظتشده «گوزن زرد» در پارك
ملي دز (ميانرود دزفول) نيز زير آب رفت و بخشي از فنس اين
سايت تخريب شد ،به همين دليل گوزنها از سايت خارج شدند.
وي عنوان كرد :بر همين اساس از زمان وقوع سيالب تاكنون
تالشهاي زيادي با هدف كسب اطالعاتي از وضعيت سالمت و
حيات گوزنهاي موجود در اين مكان انجام شد كه ابتدا طي
روزهاي گذشته تعدادي رد پا و سرگين از آنها مشاهده و بعد
از آن با كارگذاري چهار دوربين تلهاي موفق به تصويربرداري و
مشاهده تعدادي از آنها شديم .قپانچيپور با بيان اينكه تاكنون
هيچگونه تلفات يا الشهاي از اين گونه رؤيت نشده ،افزود :با ضبط
تصاوير اخير با اطمينان بيشتري ميتوان از وضعيت سالمت
آنها خبر داد .براساس آخرين سرشماري حياتوحش ۲۰ ،تا ۳۰
رأس گوزن زرد در سايت تكثير و نگهداري گوزن زرد در پارك و
منطقه حفاظتشده دز واقع در ميانرود دزفول وجود دارد .گوزن
زرد ايراني بزرگتر از شوكا و كوچكتر از مرال (دو گوزن ديگر
بومي ايران) است و خالهاي سفيد روي پشت و پهلوهايش آن را
كام ً
ال از اين دو نوع گوزن متمايز ميكند .گوزنهاي نر شاخهاي
بلند و نسبتاً پهني دارند و رشد شاخها از يكسالگي به بعد شروع
ميشود ،ولي شاخكها از دوسالگي ظاهر ميشود .در اواخر فصل
زمستان شاخها ميافتند و شاخهاي جديد بالفاصله شروع به رشد
ميكنند و در تابستان تكميل ميشوند .موهاي اين گونه جانوري
در فصل تابستان كوتاه است .رنگ پشت و پهلوها در اين فصل
زرد متمايل به قرمز و زير بدن و كفلها و دم سفيد است .گوزن
زرد ايراني در قسمت پشت و پهلوها خالهاي سفيد مشخصي
دارد ،ضمن اينكه در زمستان موها بلندتر و به رنگ خاكستري با
خالهاي نامشخص است .پارك ملي دز با برخورداري از  ۱۷هزار
هكتار مساحت ،زيستگاه گونههاي مختلف جانوري بهويژه گوزن
زرد ايراني است كه در  ۱۵۰كيلومتر از مسير رودخانه دز امتداد
دارد و از آن بهعنوان تنها باقيمانده جنگلهاي گرمسيري جهان
نام برده ميشود .پارك ملي و منطقه حفاظتشده دز ازجمله
زيستگاههاي ارزشمند پرندگان است كه دارای ميكروتاالبهاي
منحصربهفرد و زيستگاه غني انواع آبزيان و پرندگان است.
رئيس اداره محيطزيست انديمشك:

متهم زندهگيریبزغالههايمنطقه
چهلپایانديمشكشناساييشد

رئيس اداره محيطزيست انديمشك گفت :متهمي كه بهدنبال خروج
بزغالههاي دوقلوزا در محدوده حفاظتشده چهلپا بود ،دستگير شد.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از مهر ،سعيد عيدي گماري اظهار كرد:
خوشبختانه سيالب در منطقه حفاظتشده چهلپای انديمشك به
كل ،بز و قورچها در اين محدوده خسارات وارد نكرده و بهواسطه
بارشها شرايط چراگاهها در اين منطقه مطلوب است .وي با بيان
اينكه بهواسطه شرايط مطلوب ناشي از بارشهاي اخير شاهد پديده
دوقلوزايي در محدوده حفاظتشده چهلپا هستيم ،افزود :با تالش
و حراست از محدوده چهلپا اميدواريم جمعيت بزغالهها در اين
محدوده افزايش چشمگير داشته باشد .رئيس اداره محيطزيست
انديمشك با اشاره به شناسايي متهم زندهگير بزغالههاي منطقه
حفاظتشده چهلپا گفت :متهمي كه بهدنبال خروج بزغالههاي
دوقلوزا در محدوده حفاظتشده چهلپا بود دستگير شد .وي
افزود :رصد منطقه با توجه به شرايط مناسب چراگاه و علفزارها در
محدوده حفاظتشده چهلپا در حال انجام است و پس از تكميل
پرونده فرد متخلف به مرجع قضايي براي تكميل و سير مراحل
قانوني ارجاع داده ميشود.
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