محیط زیست ،میراث و گردشگری
اخبـــار

بهبودرفتارتهرانيها
در رهانکردن ماسک و دستکش در معابر

رئيس کميته سالمت شوراي اسالمي ش��هر تهران از بهبود رفتار مردم
تهران در رهانکردن ماسک و دستکش در معابر عمومي خبر داد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایس��نا ،ناهيد خداکرمي درباره وضعيت
سالمت پاکبانان و تطهيرکنندگان سازمان بهشت زهرا(س) گفت :پس
از شيوع کرونا از آنجايي که پاکبانان سازمان پسماند و تطهيرکنندگان
س��ازمان بهش��ت زه��را(س) بيشترين تم��اس را با عوامل گس��ترش
کروناويروس داشتند ،دستورالعملی دقيق براي آنها تدوين کرديم.
وي با بيان اينکه در محلههاي اسکان کارگري ،پروتکلهاي دقيقي براي
عدم گسترش شيوع کرونا تدوين و اجرايي شد ،اظهار کرد :خوشبختانه
با اينکه پاکبانان و تطهيرکنندگان در خط مقدم کرونا در شهرداري قرار
دارن��د ،اما آمار ابتالي آنها به کرونا در حد صفر اس��ت؛ در حالي که در
س��ازمان پسماند مديرعامل و 12نفر از کادر اداري به کروناويروس مبتال
شدهاند و خوشبختانه گزارشي از ابتالي پاکبانان چه در سطح معابر و چه
کارگران آرادکوه نداش��تيم .رئيس کميته سالمت شوراي اسالمي شهر
تهران ضمن تشکر از مردم تهران بابت رعايتکردن بهداشت در پسماند
بهداشتي گفت :بررسيها و همچنين گفتههاي پاکبانان نشان ميدهد
که مردم کمتر اقدام به رهاکردن ماسک و دستکش در سطلهاي زباله و
وسط خيابان ميکنند و ضمن تشکر از مردم از آنها ميخواهيم همچنان
ماسک و دستکشهاي استفادهشده خود را در داخل يک کيسه جداگانه
در ميان زبالههاي عادي قرار دهند.

امکانبازگشاييمجدد
دلفيناريوم برج ميالد

معاون فني اداره کل محيطزيس��ت استان تهران درباره آخرين وضعيت
دلفيناريوم برج ميالد و بازگشايي مجدد آن توضيحاتي داد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از باش��گاه خبرنگاران جوان ،محمدعلي
حسينپور درباره آخرين وضعيت دلفيناريوم برج ميالد تهران اظهار کرد:
مجموعه دلفيناريوم برج ميالد از اسفندماه سال گذشته تعطيل و اکنون
قرارداد برج ميالد با پيمانکار این دلفيناريوم تمام شده است.
او افزود :ماه گذشته جلسهاي درباره آخرين وضعيت مجموعه دلفيناريوم
برج ميالد برگزار و درخواستي به شهرداري تهران براي بازگشايي مجدد
این دلفيناريوم داده ش��د .معاون فني اداره محيطزيس��ت استان تهران
گفت :قرار بود دلفين و ش��ير دريايي باقيمانده در مجموعه دلفيناريوم
به درياي س��ياه منتقل شوند ،اما به دليل اينکه منتظر پاسخ شهرداري
درباره امکان بازگشايي اين مجموعه هستيم ،انتقال اين دو گونه به تأخير
افتاده اس��ت .حس��ينپور درباره آخرين وضعيت دلفين موجود در این
دلفيناريوم اظهار کرد :همکاران ما هر هفته در حال پايش اين مجموعه
هس��تند؛ ضمن اينکه به شهرداري اعالم کرديم بهسرعت پاسخ خود را
درباره بازگش��ايي مجدد دلفيناريوم دهد .معاون فني اداره محيطزيست
اس��تان تهران بیان کرد :در صورت موافقت با بازگشايي ،اين مجموعه با
همان يک دلفين و شير دريايي به فعاليت خود ادامه میدهد.

گورخرايراني
در حفاظتگاه مردمي رفسنجان مشاهده شد

مديرکل حفاظت محيطزيس��ت استان کرمان گفت :يک گورخر ايراني
براي نخستين مرتبه طي دو روز گذشته در حفاظتگاه مردمي منصورآباد
رفسنجان مشاهده شده است .به گزارش «سبزینه» به نقل از مهر ،مرجان
شاکري افزود :سن گورخر ايراني مشاهدهشده در منطقه قرق منصورآباد
رفس��نجان دو س��ال برآورد شده و تعيين جنسيت اين گورخر در دست
بررسی اس��ت .وي اظهار کرد :احتمال اينکه اين گورخر از مسير بهرام
گور اس��تان فارس و از طريق شهربابک به استان کرمان وارد شده باشد،
وجود دارد .مديرکل حفاظت محيطزيس��ت استان کرمان با بيان اينکه
چند س��ال قبل نيز حضور گورخرها را در اين مسير داشتيم ،بیان کرد:
اين گونه حافظه زيستي بااليي دارد؛ بنابراین احتمال اينکه قبال در اين
مس��ير تردد کرده باشد ،وجود دارد .شاکري تأکيد کرد :هماکنون مسير
گذر گورخر در حال پايش براي يافتن احتمالي گورخرهاي ديگر اس��ت.
وي ادامه داد :حضور اين گورخر در حفاظتگاه مردمي رفسنجان دليل بر
وجود قابليت و پتانسيل اين منطقه براي حضور اين گونه حيواني است؛
بنابراین اين ظرفيت براي انتقال و پرورش گورخر در حال بررسي است.

الزام کلرزني و گندزدايي
پسابخروجيتصفيهخانههايقزوين

معاون نظارت و پايش اداره کل حفاظت محيطزيس��ت اس��تان قزوين
گفت :کلرزنی و گندزدايي پساب خروجی تصفیهخانههاي استان قزوین
براي جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و سالمت مردم الزامی است.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ايلنا ،سيدابراهيم سيدموسوي با تأکيد
ب��ر اينکه کلر حتي در مقادي��ر کم ويروس کرونا را از بين ميبرد ،گفت:
در خيلي از مناطق اس��تان پ��س از جمعآوري فاضالب ،عمليات تصفيه
صورت میگی��رد و در انتهاي فرآيند تصفيه فاضالب بايد کلرزني انجام
شود تا در انتهاي فرآيند اگر ويروسي باقي مانده است ،نابود شود و ديگر
نگراني براي خروجي تصفيهخانه وجود نداشته باشد که حتي در صورتی
که استانداردهاي محيطزيست در خصوص ميزان کليفرم رعايت شود،
نافي فرآيند گندزدايي نیس��ت و اين عمليات باي��د تا زمان از بينرفتن
کامل کليفرمها انجام ش��ود .سيدموس��وي ادامه داد :با توجه به اينکه
فاضالبهاي بيمارس��تانها نيز وارد شبکه فاضالب ميشوند ،مسئوالن
ن هستند و
این مکانها موظف به انجام پيشتصفيه فاضالب بيمارس��تا 
ضرورت دارد که در همان مرحله عمليات کلرزني صورت گيرد تا ويروس
وارد ش��بکه فاضالب نش��ود .اگر در زمینه پس��اب خروجي تصفيهخانه
فاضالبها کلرزني کافي انجام شده باشد ،به طور قطع ،مشکلي در زمينه
انتشار بيماري و ويروس از طريق این پساب نخواهيم داشت.
مديرکل حفاظت محيطزيست کرمانشاه:

کانون داخلي مولد گرد و غبار
در کرمانشاه شناسايي نشده است

مديرکل حفاظت محيطزيست استان کرمانشاه از شناسايينشدن کانون
داخلي مولد گرد و غبار در اين استان خبر داد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از مهر ،فري��دون ياوري درباره برنامههاي
مقابله با ريزگردها در استان کرمانشاه اظهار کرد :بر اساس کار تحقيقاتي
انجامشده توسط سازمان حفاظت محيطزيست در کشور کانون داخلي
مولد گرد و غبار در استان کرمانشاه شناسايي نشده است.
وي افزود :با اين حال ،در راس��تاي حفظ پوش��ش گياهي برنامههايي در
قالب جلوگيري از وقوع آتشسوزي و پيشگيري از قطع جنگلها تدارک
دیده شده است .مديرکل حفاظت محيطزيست استان کرمانشاه گفت:
همچنين يکي ديگر از برنامهها به اين منظور آگاهس��ازي جوامع محلي
و فرهنگس��ازي زيستمحيطي در زمينه حفظ محيطزيست و پوشش
گياهي از طريق ارائه آموزشها بوده است .ياوري تصريح کرد :به منظور
اطفای حريق  16گروه واکنش سريع در سطح استان کرمانشاه تشکيل
ش��ده اس��ت و امکانات الزم به اين منظور افزايش يافت��ه و پيش از آغاز
فصل آتشس��وزي نيز آموزشهاي زيستمحيطي به جوامع محلي ارائه
ش��ده است .اين مسئول عنوان کرد :در زمينه جنگلکاري نيز در سطح
مناطق حفاظتشده اقداماتي انجام شده است .وي همچنين درباره ايجاد
کمربند سبز گفت :در گذشته در راستاي مقابله با ريزگردها در ارتفاعات
سراب قنبر جنگلکاريهايي انجام شده و تا پليس راه امتداد مییابد که
البته منوط به تخصيص اعتبار است.
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تاالب گاوخونی در گرمترين روزهاي سال همچنان چشم به راه آب

يکدرصد مساحت گاوخوني آب دارد
سبزینه علی عبدالخالق

تاالب بينالمللي گاوخوني برغم بارشهاي دو
سال گذشته در بين 146تاالب کشور نتوانست
احياء ش��ود ،اگرچ��ه گاهي ب��ا قطرهچکاني از
آب زايندهرود لبيت��ر کرد؛ اما در روزهاي گرم
چش��م به راه آب ،جانش در عطش ميس��وزد؛
این تاالب هماکنون کمتر از يکدرصد آب دارد
و نزديک به پنجدرصد از مس��احت آن مرطوب
اس��ت .با توجه به این شرایط سازمان حفاظت
محيطزيست تصميم گرفته است ،براي نجات
گاوخون��ي طرحي را در س��تاد مل��ي تاالبها
پيگيري کند.
بهرغ��م بارشه��اي مطلوب دو س��ال اخير در
سرش��اخههاي زاين��دهرود ،ت��االب گاوخوني
همچنان چشم به راه آب است .اگرچه از ابتداي
سال آبي جاري (ماه مهر) تاکنون 52/3ميليون
مترمکع��ب از حقاب��ه س��االنه تحوي��ل تاالب
بينالمللي گاوخوني ش��ده اس��ت؛ اما با وجود
وعدهها که ق��رار بود از نيمه خرداد تا نیمه تير
بخشي از حقابه گاوخوني رهاسازي شود ،پس
از گذشت حدود 10روز آب به روي تاالب بسته
شد و بهرغم آنکه مسئوالن امر وعده بازگشايي
دوب��اره دريچههاي بند رودش��تين بهس��مت
گاوخون��ي را داده بودند ب��ا تصميمگيري براي
توزيع آب کشت تابستانه کشاورزان ،گاوخوني
در گرمترين روزهاي س��ال چشم به راه آب به
حال خود رها شد.
بنابر تأکيد معاون محيطزيست دريايي سازمان
حفاظت محيطزيس��ت که از تاالب بينالمللي
گاوخون��ي بازديد کرد ،رس��يدن حقابه به اين
ت��االب نيازمن��د عزم ج��دي مديران اس��تان
اصفهان است .احمدرضا الهيجانزاده به ايمنا
گفت :تاالب گاوخون��ي بهدليل اينکه ورودي
مناس��بي از حقابه س��االنه خود نداشته است،
وضعيت خوبي ندارد.
تجربه تلخ هورالعظيم را
در گاوخوني تکرار نکنيد
وي ب��ا بيان اينکه گاوخوني هماکنون کمتر از
يکدرص��د آب دارد و نزدي��ک به پنجدرصد از
مس��احت آن مرطوب اس��ت ،افزود :اين تاالب
47ه��زار هکتاري ي��ک کانون بالقوه انتش��ار
گردوغبار است که اگر شرايط کنوني ادامه يابد،
فعال خواهد شد و گردوغبار آن نه تنها کالنشهر
اصفهان و ش��هرهاي اطراف را بلکه استانهاي
مجاور ازجمله يزد را هم فراميگيرد؛ از اينرو تا
پيش از آنکه تجربه ناخوشايند و تلخ خوزستان
که بهدليل خشک شدن بخش بزرگي از تاالب
هورالعظيم درگير مشکالت ناشي از گردوغبار
ش��د ،در استان اصفهان تکرار نشده است ،بايد
حقابه تاالب گاوخوني تأمين شود.
100کيلومتر انتهاي زایندهرود
به حال خود رها شده است
معاون محيطزيس��ت دريايي سازمان حفاظت
محيطزيس��ت به مش��اهدات ميدان��ي خود از
وضعيت ت��االب گاوخوني اش��اره کرد و گفت:
درحالحاض��ر آب در رودخانه زايندهرود براي
کش��ت تابس��تانه با دبي به نسبت خوب تا بند
رودشتين جاري است؛ اما در آنجا دريچههاي
بند بهطور کامل بسته شده و از طريق دو کانال
کش��اورزي بزرگ که در کن��ار اين بند احداث
ش��ده اس��ت ،آب براي کش��اورزي رهاسازي
ميش��ود و دس��تکم 44هزار هکتار اراضي را
زيرکش��ت ميبرند و قطرهاي آب وارد رودخانه
نميش��ود که با وجود چنين ش��رايطي انتظار
نداريم ،آبي وارد گاوخوني شود.
الهيجانزاده ادام��ه داد :با توجه به اينکه آبي
از س��د رودش��تين بهس��مت تاالب گاوخوني
رهاس��ازي نميش��ود و وزارت ني��رو مصارف
را از طري��ق کانالها براي کش��اورزان و س��اير
برداش��تکنندگان توزيع ميکن��د ،در نتيجه
رودخان��ه زاين��دهرود در 100کيلومتر انتهايي
بهطور کامل بهحال خود رها شده و به جنگلي
از نيزار و درختچههاي گز تبديل ش��ده اس��ت
و هيچ مديريتي بر وضع رودخانه وجود ندارد.
اي��ن مق��ام مس��ئول در س��ازمان حفاظ��ت

محيطزيس��ت ب��ا بي��ان اينک��ه نيزاره��ا و
درختچهه��اي گز در رودخان��ه مصرفکننده
آب هس��تند ،گفت :اين عامل س��بب ميشود
که اگر آبي نيز رهاسازي شود ،در 100کيلومتر
مسافت آب به انتها نرسد ،زيرا موانع زياد است؛
از اي��نرو اين مح��دوده نيازمند س��اماندهي،
اليروبي و توجه ويژه است.
الهيجانزاده اضافه ک��رد :در يکصد کيلومتر
انتهايي رودخانه به حريم و بستر رودخانه تجاوز
شده است و روستاهاي دو طرف رودخانه بهطور
کامل مسير رودخانه را مسدود کردهاند ،خاک

گاوخوني طب��ق قانون و توافق ب��ا وزارت نيرو
176ميلي��ون مترمکعب آب در س��ال اس��ت،
تصريح کرد :حقابه يعني آبي که ورودي تاالب
تحويل شود ،اين درحالي است که شرکت آب
منطقهاي اصفهان از يکسو مدعي است حقابه
را از سد زايندهرود رهاسازي ميکند و از سوي
ديگر همين ش��رکت بند رودش��تين را بهطور
کامل مس��دود کرده اس��ت که هي��چ آبي وارد
رودخانه نش��ود .شرکت آب منطقهاي اصفهان
چگونه ادعا ميکند که 176ميليون مترمکعب
حقابه را از سد زايندهرود رهاسازي ميکند؟

رسيدن آب به تاالب  نيازمند عزم جدي مديران

معاون محيطزيست دريايي سازمان حفاظت محيطزيست تصريح کرد :رسيدن حقابه به تاالب
نيازمند عزم مديران استان اصفهان است .طبق قانون در تأمين آب ،پس از شرب اولويت دوم
محيطزيست است؛ درحاليکه صنايع سهم خود را که ساالنه بيش از 110ميليون مترمکعب
اس��ت ،برداشت ميکنند و پس از آن هر قدر آب باشد به گونهاي برنامهريزي ميکنند که آب
کشاورزي را تأمين کنند.
احمد الهیجانزاده افزود :اما گاوخوني هيچ جايگاهي در معادالت شرکت آب منطقهاي ندارد،
زيرا فکر ميکنند موضوع کش��اورزي به تنش اجتماعي منجر ميشود؛ در حالي که نميدانند
اگر محدوده تاالب گاوخوني به کانون گردوغبار تبديل شود تبعات اجتماعي و امنيتي آن مانند
تهديد سالمتي و وقوع مهاجرتها به مراتب بدتر است.
معاون محيطزيس��ت دريايي سازمان حفاظت محيطزيست بر تالش اين سازمان براي احياي
تاالب گاوخوني تأکيد کرد و گفت :در جلس��ه آتي ستاد ملي و مديريت تاالبها که به رياست
معاون اول رئيسجمهور برگزار ميشود ،بهرغم فشرده بودن مباحت موضوع تاالب گاوخوني را
در اولويت قرار داده و مطرح خواهيم کرد تا درباره گاوخوني به تصميم جدي و اثرگذار برسيم.

ريختهاند ک��ه ارتباط دو طرف رودخانه را براي
عبور دام ،موتورسيکلت و امثال آن برقرار کنند
و از سوي ديگر در بس��تر رودخانه لولهگذاري
کردهاند تا اگر آبي جاري ش��د ،آن را برداش��ت
کنند؛ موانع به همين ترتيب احداث ميشود و
يکصد کيلومتر انتهايي رودخانه زايندهرود به
حال خود رها شده است.
آب منطقهاي اصفهان
مانع رسيدن آب به گاوخونی است
معاون محيطزيس��ت دريايي سازمان حفاظت
محيطزيس��ت با تأکيد بر اينکه حقابه تاالب

الهيجانزاده گفت :نخستين مانع رسيدن آب
به تاالب گاوخوني شرکت آب منطقهاي اصفهان
و ديگر مصرفکنندگان هستند و با توجه به اين
شرايط ،آبي که به نام محيطزيست و تاالب رها
ميش��ود ،هرگز به تاالب نميرس��د .سال آبي
 98-97ک��ه بيش از دوه��زار و 200ميليمتر
بارندگي در سرشاخههاي زايندهرود و کوهرنگ
ثبت ش��د و ب��ا توج��ه ب��ه ورودي و خروجي
س��د تنها پنجدرص��د گاوخوني آبگيري ش��د،
درحاليکه اي��ن ميزان ب��ارش در اين منطقه
در 70س��ال گذشته فقط چهار بار ثبت شده و
در يکي از اين س��الهاي پربارش 900ميليون

مترمکعب آب وارد تاالب گاوخوني ش��ده بود.
مقايس��ه اين آمارها نشان ميدهد که حتي در
س��الي با باالترين مي��زان بارندگي که ممکن
است هر 50سال يکبار رخ دهد ،ارادهاي براي
تأمين حقابه گاوخوني نيست و هيچ اميدي به
برنامه وزارت نيرو براي آبگيري تاالب گاوخوني
نميتوان داشت.
گاوخوني و پريشان
 2تاالبي که احياء نشدند
الهيج��انزاده افزود :در دو س��ال گذش��ته که
بارشهاي خوبي در سراس��ر کش��ور داشتيم،
از بي��ن 146تاالب ثبت ش��ده ايران در مصوبه
دولت ،تنها دو تاالب نتوانست احياء شود؛ يکي
ت��االب گاوخوني و ديگري تاالب پريش��ان در
اس��تان فارس .اين موضوع حائز اهميت است،
زيرا بيانگر مداخله اتفاقاتي فراي مسائل طبيعي
است که اجازه نميدهد تاالب گاوخوني حتي
به وضعيت احياء نزديک شود.
معاون محيطزيس��ت دريايي سازمان حفاظت
محيطزيست با بيان اينکه امسال نيز عالوهبر
کش��ت پاييزه و بهاره ،آب براي کشت تابستانه
تأمين ميشود ،خاطرنش��ان کرد :در يکسال
اخير نزديک به يکميليارد مترمکعب آب براي
کش��اورزي تأمين شد ،اما دريغ از 176ميليون
مترمکعب حقابه قانوني تاالب گاوخوني .حتي
در مقطعي اگ��ر 60ميلي��ون مترمکعب براي
تاالب تأمين کنند ،گاوخوني بخش��ي از حيات
خود را بهدست ميآورد.
ب��ه گفت��ه وي ،ب��ا مختص��ر آب ،پس��اب و
زهابي که امس��ال وارد تاالب گاوخوني شد،
فالمينگوها مهمان اين تاالب ش��دند و حتي
جوجهآوري داشتند.



گاوخوني
زخمخورده از بيمهري انسانها
الهيجانزاده تأکيد کرد :اين تاالب در کريدور
ش��مال و جنوب مس��ير مهاجرت پرندگان در
منطقه کويري کشور است؛ از اينرو اگر بخشي
از آن آبگيري ش��ود ،اکوسيستم احياء خواهد
ش��د و تنوعزيس��تي پرندگان بازميگردد ،در
غير اين صورت با نابودي اکوسيس��تم طبيعي
و تنوعزيس��تي ،اين تاالب به کانون گردوغبار
تبديل شده و ظرفيت گردشگري از اين منطقه
دريغ خواهد شد.
مع��اون محيطزيس��ت درياي��ي س��ازمان
حفاظت محيطزيس��ت با بيان اينکه کارکرد
اکوسيس��تمي تاالب گاوخون��ي کمتر از زمين
کشاورزي نيست ،ادامه داد :تأسف برانگيز است
که هنوز در باور تصميمگيران اين موضوع مورد
توجه نيس��ت و تاالب گاوخوني زخمخورده از
بيمهري انسانهاست.

ی نفتی در خلیج فارس
دردسرهای آلودگ 

آلودگیهای نفت��ی یکی از دردس��رهای مهم
برای محیطزیست دریایی است و در سالهای
اخیر بارها شاهد پخششدن الیههای نفتی بر
اثر نش��تی در خلیج ف��ارس بودهایم .به گزارش
«س��بزینه» بهنقل از مهر ،خلیجفارس بهعنوان
یک ش��اهراه اساسی برای صادرات نفت از ایران
و دیگر کش��ورهای حاش��یه این خلیج است و
تأسیس��ات عظیم نفت و گاز در س��احل و دریا
گسترده شده .یکی از مسائل و چالشهای اصلی
در خلیج فارس ،نش��ت نفت و دیگر فرآوردهها
از لولهها ،تأسیسات و شناورهاست که هر ساله
شاهد بروز این مشکالت هستیم و خسارتهایی
را به دریا و اکوسیس��تم آن وارد میکند .اخیرا ً
نیز وج��ود آلودگیهای نفتی در خلیج فارس و
رس��یدن آنها به ساحل خصوصاً در بندر گناوه
باعث شد تا نهادهای درگیر فورا ً وارد عمل شوند
و برای پاکسازی این آلودگیها اقدام کنند.
پای آلودگیهای نفتی
به گناوه هم رسید
رئیس اداره حفاظت محیطزیس��ت شهرستان
گن��اوه با اش��اره ب��ه اینکه از چن��د روز پیش
آلودگیه��ای نفتی به س��احل گناوه رس��یده
اس��ت ،از مش��اهده لکههای نفتی خب��ر داد.
کامبیز عبداللهی از اجرای دو مرحله پاکسازی
س��احل گناوه از لکههای نفتی خبر داد و بیان
کرد :تالش ش��د تا در س��ریعترین زمان برای
پاکسازی این س��احل از این آلودگیها اقدام

ش��ود .در این عملیات پاکس��ازی سمنهای
شهرس��تان گناوه ،اداره کل بندر و دریانوردی
اس��تان بوش��هر ،اداره حفاظت محیطزیست و
دهیاری روستای مال قائد مشارکت داشتند.
رئیس اداره حفاظت محیطزیس��ت شهرستان
گن��اوه از تالش کارشناس��ان برای شناس��ایی
دلی��ل بروز ای��ن آلودگیها خب��ر داد و گفت:
هنوز اطالعات دقیقی برای انتش��ار این لکهها
و محل انتش��ار آن نداری��م .عبداللهی از انجام
پایش دریایی و هوایی برای شناسایی منشأ این
آلودگیها خبر داد و بیان کرد :برای شناسایی
ماهیت این آلودگیها نمونههای گرفتهشده به
آزمایش��گاههای اداره کل محیطزیست استان
بوشهر ارسال شده است.

دریا و ساحل پاکسازی شد
مدی��رکل بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر
نی��ز گفت :در پ��ی دریافت گزارش��ی مبنی بر
آلودگی نفتی در محدوده آبهای استحفاظی
این اس��تان ،بالفاصل��ه هماهنگیه��ای الزم
برای پاکس��ازی آن صورت گرفت .س��یاوش
ارجمن��دزاده اضافه ک��رد :با اس��تفاده از چهار
نوبت خدمات پروازی از س��ه پایگاه در اس��تان
و دو نوب��ت پایش دریایی توس��ط ش��ناورهای
ناجی از بنادر عامری و خارگ و همچنین رصد
تصاویر ماهوارهای ،ارزیابی و بررس��ی محدوده
مورد نظر انجام ش��د .وی افزود :پس از ارزیابی
میزان آلودگی و با توجه به حساسیت موضوع،
طرح اس��تانی و متعاقب آن طرح ملی مقابله با

آلودگیه��ای نفتی در دریا در دس��تور کار قرار
گرفت .با اع��زام تیمهای تخصص��ی ،عملیات
امح��ای لکهه��ای نفت��ی به وس��عت حدودی
ش��ش کیلومتر مربع با مش��ارکت سه شناور از
بن��در بوش��هر ،بندر امام و ش��رکت نفت فالت
قاره در  ٤٨س��اعت و تحت فرماندهی این اداره
کل با موفقیت به پایان رسید .یکی از وظایف و
اولویتهای حاکمیتی و نظارتی اداره کل بنادر و
دریانوردی استان بوشهر صیانت از محیطزیست
دریای��ی اس��ت .آلودگیه��ای نفتی س��االنه
خس��ارتهای زیادی را به دریا و اکوسیستم آن
وارد میکند و نیاز است که ضمن پیشگیری از
ب��روز چنین حوادثی ،با حساس��یت کامل و در
سریعترین زمان این لکهها پاکسازی شود.
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روی خــط

گردشگري سالمت در مشهد
با شيوع کرونا سقوط کرد

صنعت نوپاي گردش��گري س�لامت مش��هد که طي سالهاي اخير
رفتهرفته توانمنديهاي خود را به اثبات رسانده بود ،با شيوع بيماري
کرونا دچار دگرگوني ش��د .به گزارش «س��بزینه» به نقل از باشگاه
خبرنگاران جوان ،گردشگري سالمت مشهد به گردشگري پزشکي،
گردشگري درمان طبيعي و همچنين گردشگري صحت ،تندرستي
و پيشگيري تقس��يمبندي ميشود و در رشد اقتصاد سالمت نقشی
مهم دارد .هماکنون ايران از مقاصد بزرگ گردش��گري س�لامت در
منطقه است و کشورهاي همجوار مانند عراق ،ترکمنستان ،جمهوري
آذربايجان ،افغانس��تان و ساير کشورهاي منطقه متقاضي استفاده از
خدمات و امکانات ايران در اين زمينه هس��تند .معاون توسعه منابع
و مديري��ت وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کي در اینباره
اعالم کرد :س��االنه حدود 600هزار گردشگر سالمت براي درمان به
ايران ميآيند .به گفته مس��ئوالن دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،اين
کالنشهر بعد از تهران بيشترين گردشگر سالمت کشور را به خود
اختصاص داده اس��ت .طي س��الهاي گذشته گردشگران سالمت از
55مليت مختلف در مشهد پذيرش شدهاند که افزون بر نيمي از آنها
از کشور عراق بودهاند ،اما به دنبال شيوع ويروس کرونا و بستهماندن
چندين ماهه مرزها شاهد کاهش چشمگير ميزان ورودي مسافران
و زائران خارجي و به تبع آن ،گردشگران سالمت به مشهد بودهايم.
مس��ئوالن دانشگاه علوم پزشکي مشهد از کاهش 95درصدي تعداد
گردشگران سالمت طي اين مدت در مشهد خبر ميدهند که باعث
ش��ده اس��ت بيمارس��تانها و مراکز درماني متعددي در مشهد که
فعاليتهاي خود را در حوزه گردشگري سالمت متمرکز کرده بودند،
هماينک با چالشهاي بسياري در اين زمينه روبهرو شوند.
تعداد گردشگران سالمت در مشهد به صفر رسيد
مدير بيمارس��تان مادر مش��هد ،از مراکز فعال در زمينه گردش��گري
سالمت ،گفت :تا پيش از شيوع کرونا طبق ارزيابي وزارت بهداشت ،اين
بيمارستان يکي از 20مرکز بيمارستاني فعال و پرمراجعه کشور در ارائه
خدمات درماني به گردش��گران سالمت محسوب ميشد .سيدعليرضا
ش��ريفآراني افزود :بيمارستان مادر مشهد با 70تخت مصوب بستري
در فضايي به زيربناي 14هزار متر مربع در ش��ش طبقه احداث ش��ده
اس��ت و اين بيمارس��تان در حوزه گردشگري سالمت تا پيش از کرونا
در مش��هد موفق بود و تا بيش از 60درصد مراجعانش را شامل ميشد
که با ش��يوع ويروس کرونا در اس��فند سال گذش��ته بهتدريج از تعداد
بيماران کاس��ته ش��د و در پي بستهش��دن مرزها و تبعات ناشي از اين
بيماري اکنون تعداد گردش��گران س�لامت در این بيمارستان به صفر
رس��يده است .مدير بيمارستان مادر مشهد ادامه داد :در آن دوران اين
بيمارس��تان گردشگران سالمت زيادي را از کشورهاي مختلف بهويژه
کش��ورهاي عربي مانند عراق ،بحرين ،کوي��ت و قطر پذيرش ميکرد.
ش��ريفآرانی بيان کرد :اين بيمارستان تا پيش از کرونا دستکم بيش
از  300تا 450گردش��گر س�لامت را در ماه پذيرش ميکرد؛ به طوري
که طي سال 98بيش از چهارهزار گردشگر سالمت در اين بيمارستان
بستري و معالجه شدند .او با اشاره به اينکه کرونا بيمارستانهاي دولتي
و خصوصي را با چالشهاي مالي زيادي مواجه کرده ،افزود :بيمارستان
مادر اکنون با جذب بيماران داخلي و با رعايت پروتکلهاي بهداشتي در
حال خدماترساني به هموطنان عزيز است؛ در حالي که تعداد بيماران
داخلي به دليل تبعات ناشي از کرونا کاهش قابل توجهي دارد.
ضربه کرونا بر پیکر گردشگري سالمت
مدي��ر يک��ي از کلينيکهاي قديمي زيبايي مش��هد ک��ه در زمينه
گردشگري س�لامت فعال اس��ت ،هم در اينباره گفت :گردشگري
س�لامت که صنعت نوپايي در ايران به ش��مار ميرود ،نقشی بهسزا
در رش��د اقتصادي کش��ور دارد ،اما در شرايط کرونا بيشترين ضربه
را از همهگي��ري اين بيماري خورد .حامد غالمي افزود :اين مرکز در
جذب گردشگران سالمت طي سالهاي گذشته موفقيتهاي زيادي
را کس��ب کرده بود؛ به طوري که 90درصد از بيماران مراجعهکننده
به اين کلينيک گردش��گر سالمت بوده و بيشتر آنان را عربزبانها
ک زيبايي
براي انجام عملهاي زيبايي تشکيل ميدادند .مدير کليني 
مشهد ادامه داد :از مهرماه سال گذشته با توجه به تحوالت منطقه و
ناآراميها در کشور عراق تعداد گردشگران سالمت مراجعهکننده به
اين مرکز کاهش يافت و همگام با شيوع بيماري کرونا و بستن مرزها
طي چند ماه گذشته به صفر رسيد .وی بيان کرد :درمانگاه تخصصي
پوست و مو «نوين ايرانا» طي سهماهه نخست امسال حتي يک مورد
توريست سالمت را پذيرش نکرده است؛ بنابراين مجموعهاي با بيش
از 250پرس��نل ش��اغل به صورت مستقيم و غيرمستقيم با بحران و
چالشهاي مختلفي روبهرو هستند .او تصريح کرد :اگرچه در شرايط
کنوني مهمترين مسأله ،سالمتي افراد است ،اما سالمت افراد و جامعه
در گرو س�لامت کس��ب و کار و وضعيت اقتصادي است؛ بنابراین با
احياي جذب گردش��گر س�لامت در ش��رايط کنون��ي اين صنعت
ميتواند در حوزه آژانسهاي مس��افرتي ،خطوط هوايي ،فرودگاهها،
تاکس��يراني ،هتلها ،رس��تورانها ،کلينيکها ،مراکز خريد و ساير
مشاغل رونق زيادي ايجاد کند .این مدير کلينيک زيبايي تأکيد کرد:
براي پيش��گيري از تبعات بيشتر تأثير کرونا بر صنعت گردشگري
س�لامت ،پيشنهاد ميش��ود به مهمانان خارجي از کشورهايي که با
مراکز درماني کشورمان قرارداد منعقد کردهاند ،با رعايت پروتکلهاي
بهداشتي و استانداردهاي مربوطه اجازه ورود داده شود.
غالمي اظهار کرد :با تداوم عدم ورود گردشگر سالمت به کشور به خاطر
شيوع بيماري کرونا و با توجه به چالشهاي بسيار اين صنعت در ايران
بهويژه در حوزه داللي و واس��طهگري ،کش��ورهاي رقيب مانند ترکيه
ميتوانند از فرصت پيشآمده در هدايت گردشگران سالمت به کشور
خود استفاده کنند .او افزود :بزرگترين معضلي که در اين ايام بيشتر از
قبل به چشم ميآيد ،نبود تبليغات مناسب براي جذب بيماران خارجي
توسط فعاالن توريست سالمت در ايران است ،زيرا بيشتر بيماران در
ايران از طريق تبليغات مس��تقيم «فرد به فرد» جذب ميش��دند و در
مدت شيوع کرونا عم ً
ال ايران در تبليغات گردشگري سالمت آن هم در
زماني که فضاي مجازي در تسخير تبليغات کشورهايي همچون هند
و ترکيه اس��ت ،جايي نداش��ته که اين موضوع چارهانديشي مسئوالن
را ميطلبد .مدير گردش��گري س�لامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد
گفت :سال گذشته حدود 119هزار گردشگر سالمت در بيمارستانها
و مراکز جراحي محدود زير پوش��ش دانش��گاه علوم پزش��کي مشهد
خدم��ات درماني دريافت کردند که اين رقم غير از خدمات ارائهش��ده
در بخش س��رپايي بوده است .مدير گردشگري سالمت دانشگاه علوم
پزش��کي مشهد ادامه داد :ورود گردشگران سالمت به مشهد با شيوع
کرونا از ماههاي پاياني س��ال گذش��ته تاکنون 95درصد کاهش يافته
اس��ت .خيامي بيان کرد14 :بيمارستان و س��ه مرکز جراحي محدود
در شهر مشهد داراي مجوز پذيرش گردشگران سالمت هستند .شهر
مش��هد بعد از تهران بيشترين مراکز گردشگر سالمت در کشور را به
خود اختصاص داده است .وی تأکيد کرد :تاکنون گردشگران سالمت
مراجعهکننده به مراکز درماني شهر مشهد از 55مليت مختلف پذيرش
ش��دهاند ک��ه افزون بر  60درصد آنان از کش��ور ع��راق بودهاند و بقيه
بيشتر از کشورهاي افغاستان ،بحرين ،ترکمنستان ،کويت ،پاکستان،
عربستان ،عمان ،تاجيکستان و قطر مراجعه کردهاند .خيامي اظهار کرد:
بيماران معدود مراجعهکننده طي اين مدت اغلب کساني بودند که به
علت بستهش��دن مرزها امکان خروج از کش��ور را نداشتند و به انجام
اقدامات پيگيري در خصوص درمانهاي انجامشده قبلي نياز داشتند
يا بيماران اورژانسي بودند .آمار گردشگر سالمت مراجعهکننده به مراکز
درماني و بيمارس��تانهاي مش��هد با توجه به شيوع بيماري کرونا و با
توجه به ايجاد محدوديتهاي اعمالشده از طرف کشورهاي مختلف
ازجمله ايران به ميزان بسيار زيادي کاهش يافته است.
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