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هورالعظیم گورستانی برای جانداران

تاالب هورالعظیم بزرگترین تاالب مرزی کش��ور است که البته دوسوم
مس��احت آن در کش��ور ع��راق واقع ش��ده؛ هورالعظیم دارای پوش��ش
گیاه��ی نیلوفر آب��ی ،جگن ،نی و همچنین گونهه��ای مختلف جانوری
مختلف است.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از مهر ،ش��غل اصلی روستاییان ساکن در
اط��راف تاالب ماهیگی��ری ،پرورش ماهی ،کش��اورزی و از همه مهمتر
پرورش گاومیش است؛ ولی این روزها که تاالب حال و روز خوبی ندارد،
حی��ات تاالب و جان��داران به مخاطره افتاده و ت��ن بیجان ماهیان ،مار،
الکپشت و حتی گاومیشها که در خشکی تاالب بهشکل تاکسیدرمی
دیده میشوند ،دل هر انسانی را به درد میآورد.
ماجرای وقوع فاجعه در تاالب هورالعظیم با انتش��ار تصاویر و فیلمهایی
از تلفات گس��ترده ماهیان در تاالب آغاز شد و تا آبتنی گاومیشها در
لجنزارها ادامه داش��ت .عمق فاجعه اما در بازدیدهای میدانی بیشتر به
چشم آمد ،مرگ جانوران مختلف ،خشک شدن نهرها و انشعابات مختلف
چند رودخانه که قب ً
ال به تاالب منتهی میش��د که از آن فقط چند لوله
خشک باقیمانده است.
به گفته اهالی ،بسیاری از گاومیشها در راه پیدا کردن آب برای آبتنی
در تاالب راهی ش��ده و با گذش��ت چند روز هنوز به خانه برنگش��تهاند.
گاومیشداران تاکنون تلفات زیادی را ش��اهد بودهاند و مرگومیری که
ناشی از نبود آب در تاالب است ،اهالی را غمگین کرده و خواستار تأمین
حقابه تاالب هستند.
قایقهای اهالی روستا این روزها به سان الک آویخته زانوی غم بغل کرده
و با تکیه بر دیوارهای خشت و گلی خانهها خاطرات روزهای پرآبی هور
را نظارهگر ش��ده یا به محل آبخوری گاومیشها تبدیل ش��دهاند .تاالب
هورالعظیم این روزها با مرگ دستوپنجه نرم میکند ،عوامل متعددی
دستبهدست هم داده تا هورالعظیمی که یکی از تاالبهای منحصربهفرد
در دنی��ا بهدلیل تنوع گونههای جانوری و گیاهی اس��ت ،کم آب و رو به
خشکی پیش برود.
مطالبه تأمین آب هور
اما امروزه بهدلیل ندادن حقابه قانونی تنها شاهد مرگ ماهیان ،گاومیشها
و سایر جانداران ارزشمند این اکوسیستم طبیعی خدادادی هستیم؛ رونق
و آبادانی و روزهای پرآب امروز جای خود را به صحنههای جانگداز ،تلخ
و دردآور مرگ جانوران داده اس��ت .خش��کی هور نیز تبعات اجتماعی و
زیستمحیطی دارد؛ بیکاری هورنشینان یعنی مهاجرت و حاشیهنشینی
به شهرهای بزرگتر و خشکی هور یعنی ریزگرد که در صورت تداوم این
وضعیت آینده خوبی برای تاالب پیشبینی نمیشود.
اهالی از مس��ئوالنی که حقابه تاالب را تأمی��ن نمیکنند ،گالیه دارند و
میگوین��د :نیاز به کمک مس��ئوالن نداریم ،فقط ح��ق قانونی تاالب را
بدهن��د؛ چون گاومیشها در ای��ن قایقهای آبخ��وری گویی چای داغ
مینوش��ند .یکی از اهالی که خانه خود را ره��ا و با راهاندازی کپر موقت
در خش��کی تاالب بدون آب و ب��رق روزگار میگذراند با گالیه از گرانی
علف بهعنوان خوراک گاومیشها ادامه میدهد :از آن روزی که با مشکل
کمآبی در تاالب هورالعظیم مواجه شدیم تا حاال بیش از ۱۵گاومیش من
تلف شده و دیگر اهالی هم دست کمی از من ندارند.
یکی دیگر از اهالی نیز با گالیه از مسئوالن میگوید :وقتی موقع سیالب
قول پرداخت خس��ارت اراضی کش��اورزی را داده بودند ،راضی شدیم تا
سیلبندها شکسته و محصوالت ما نابود شود تا خسارت انسانی نداشته
باش��یم؛ ولی این وعده محقق نش��د و اراضی کشاورزی نیز تخریب شد.
اکنون از مس��ئوالن به غیر از تأمین آب برای هور هیچ انتظاری نداریم،
چون اقتصاد و معیشت همه اهالی به هور وابسته است.
نابودی کارون مقدمه نابودی کرخه است

فعال زیستمحیطی خوزستان میگوید :کارون بهعنوان رودخانه بسیار
مهم جلگه خوزستان مهد اولین تمدنهای بشری در جهان است که در
گذش��ته تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران بود؛ سرشاخههای شیرین
کارون بهط��ور عمده برای مصارف غیرش��رب به فالت مرکزی منتقل و
فاضالب بسیاری نیز به رودخانه کارون سرازیر میشود.
کرامت حافظ��ی با انتقاد از چندین پروژه انتقال آب از سرچش��مههای
کارون و همچنین بلعیده ش��دن آب یخچاله��ا و برفچالهای زردکوه
توس��ط صنایع آببر فالت مرکزی ادام��ه میدهد :کارون از نفس افتاده
و دیگر حتی توان تأمین آب ش��رب کاروننش��ینان را ن��دارد و خود در
مرحله اول باعث نابودی کرخه میش��ود؛ چون وظیفه تأمین آب شرب
اهواز ،آبادان ،خرمشهر و دیگر شهرهای ساحل کارون در قالب طرح غدیر
برعهده کرخه قرار گرفته است .وی عنوان میکند :در نهایت با این تغییر
مس��ئولیت برای کرخه بهعنوان تأمینکننده آب شرب یا برق خوزستان
بهصورت غیرمستقیم به زیستبوم کرخه و تاالب هورالعظیم فشار وارد
میشود؛ مطالبه حقابه هورالعظیم نیز نه فقط از سد کرخه ،بلکه باید از
سدهای کرخه و حوضه آبریز کرخه باشد.
تبعات منفی سوءمدیریتهای منابع آب
نماینده مردم اهواز ،باوی ،حمیدیه و کارون در مجلس هم بیان میکند:
س��ه روز قبل نامهای به رئیسجمهور منتخب ارس��ال و در آن وضعیت
این روزهای خوزس��تان را تش��ریح کردم؛ اینکه مردم خوزستان بهویژه
س��اکنان مناطق پاییندس��ت رودخانه کرخه این روزها شرایط سختی
را بهدلیل سیاس��تهای بخش��ینگرانه و جزیرهای مدی��ران وزارت نیرو
و س��وءمدیریتهای منابع آب در باالدست س��پری میکنند و در سایه
تخصی��ص نیافتن حقابه رودخانه کرخه و ت��االب هورالعظیم این تاالب
خشک ،احشام دامداران و کشاورزی کشاورزان مرزدار بهعنوان مهمترین
اجزای پیشرفت و توسعه درونزا به مخاطره جدی افتاده است.
سیدکریم حس��ینی اضافه میکند :از سالیان گذشته تاکنون خوزستان
بهدلیل ادامه طرحهای غیرقانونی و ظالمانه انتقال آب از سرش��اخههای
رودخانهها ،سدس��ازیهای بیرویه در مسیر رودخانهها و رعایت نکردن
پیوس��تهای محیطزیستی در اجرای طرحهای کالن صنعتی همچون
نفت دچار عقبافتادگی فراوان ،مهاجرت مردم روستا به حاشیهشهرها و
در نهایت خسارت و به یغما رفتن ثروت ملی شده است.
وی یادآور میشود :قطعاً استمرار این شرایط و کاستیهای فراوان باعث
ش��ده تا فشارهای سنگینی به طبقات محروم و مستضعف وارد شود که
ت��داوم آن میتواند ب��ه تعمیق نارضایتی عمومی ،کاهش س��رمایههای
اجتماعی و بسیاری از ناهنجاریهای دیگر منتهی شود.
تشکیل کارگروه رسیدگی به بحران آب خوزستان
حسینی ادامه میدهد :خوزستان با ظرفیتهای باالی اراضی حاصلخیز
آمادگ��ی مص��رف آب را دارد ،ولی وقتی چهار س��ال منابع آبی برای فاز
دوم ط��رح ۵۵۰هزار هکتاری تخصیص داده نمیش��ود ،یعنی زمینه را
برای تأمین آب کشاورزی فراهم نکرده و فقط بحث انتقال آب را مطرح
میکنند .وی با انتقاد از اعالم نظر برخی نمایندگان مجلس خوزس��تان
ب��رای اجرایی ش��دن طرح بهش��تآباد عن��وان میکند :نامه س��ازمان
محیطزیس��ت موجود است که در آن قید شده طرح انتقال آب از طریق
تونل منتفی شده و فقط پیشنهادی برای اجرا به شکل دیگری ارائه شده
که آن هم الزاماً قابل اجرا نیست که در این بین قطعاً بحث اجرای طرح
بهشتآباد بهصورت تونل برای همیشه منتفی شده است.
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بازگشایی۱۰روزهزایندهرودمشکلیراحلنمیکند

پایان سفر زودگذر آب زایندهرود
به اصفهان
سبزینه

علی عبدالخالق

پ��س از ح��دود ۱۰م��اه انتظار خروجی س��د
زایندهرود افزایش یافت و آب در بس��تر خشک
این رودخانه در شهر اصفهان جاری شد؛ اما به
گفته سرپرست معاونت حفاظت و بهرهبرداری
آب منطقهای اصفهان ،از اواس��ط روز گذش��ته
(دوش��نبه  ۲۸تیر م��اه) خروجی س��د زاینده
رود بهس��مت اصفهان کاهش یاف��ت و تقریباً
۳۶س��اعت جریان رودخان��ه در اصفهان دوام
خواهد داش��ت .به باور کارشناسان ،بازگشایی
چند روزه زایندهرود ش��اید موجب خوشحالی
ش��هروندان اصفهان��ی ش��ده باش��د؛ اما هیچ
مشکلی را بهصورت اساسی رفع نمیکند و تنها
راهکاری مقطعی بوده که ممکن است حتی در
هفتههای آینده موجب ایجاد مش��کالتی برای
آب شرب استان باشد.
اکنون ۲۰س��ال از نبود زایندهرود گذش��ته ،از
نبودن رودی که زنده بود و زندگی میبخشید.
دیگر حتی نمیت��وان رودخانه فصلی خطابش
کرد .هر از گاهی جاری میش��ود و دل مردمان
دیار نصف جهان را شاد میکند و دوباره خشک
میش��ود .از زمانیک��ه زندهرود ،قل��ب تپنده
اصفهان از حرکت ایس��تاد ،شور و نشاط هم از
نصف جهان رخت بر بس��ت .روزگاری زندگی
در بیش��هزارهای زایندهرود جریان داشت ،اما
طراوت و پاکی ش��هر جای خ��ود را به کویری
خشک داد .البته گاهی نهایت  ۱۰تا ۲۰روز آب
در این م��ردهرود جریان مییاب��د و مردم دیار
نصف جه��ان هم به این ۱۰روزهها و ۲۰روزهها
دلخوش کردهاند.
ای��ن روزه��ا بع��د از گذش��ت ح��دود ۱۰ماه
زایندهرود مهمان ۱۰روزه ش��هر ش��ده است.
جریان این رود پس از مدتها غم مردم خسته
از فش��ارهای اقتصادی و درگی��ری با ویروس
کرونا را شس��ته و با خود ش��ور و نش��اط آورده
اس��ت؛ بهطوری که موج پنجم کرونا ،وضعیت
قرمز اصفهان و گرمای هوا هم مانع از اشتیاق و
استقبال مردمی نشد که سالهاست در حسرت
تماشای زایندهرود لحظهشماری میکنند .زن،
مرد ،کودک ،پیر و ج��وان همه یکپارچه برای
حضور آب شاد هستند.
رودخانه
و نشاطی که با خود بههمراه آورد
ص��دای ش��ادی و نش��اط م��ردم اصفه��ان از
خروسخوان تا پاس��ی از ش��ب ف��ارغ از همه
محدودیتها و تاریکی بوس��تانها از همیش��ه
بلندتر اس��ت؛ موقتی بودن جری��ان آب باعث
شده همه ش��هروندان بخواهند نهایت استفاده
را از فرصت کنونی ببرند .حتی بازنشس��تگانی
ک��ه وقتی زاین��دهرود آب ندارد ،کن��ار آن دور
هم جمع میش��وند ،این روزها چاق س�لامتی
کردنشان با نشاطتر از روزهای قبل است.
ای کاش ای��ن ش��ادی دائمی بود ن��ه موقتی.
البت��ه این آب ب��ه درد کش��اورزان نمیخورد،
برای کش��ت گندم در عید بای��د رودخانه را باز
میکردند؛ اما حاال جای ش��کرش باقی اس��ت،
واقعاً به این آب دل خوش��یم ه��ر چند کوتاه،
اینها بخش��ی از س��خنان محمدرض��ا باقری،
بازنشس��ته آم��وزش و پ��رورش اس��ت که هر
روز صب��ح در کنار پل فلزی با دوس��تانش قدم
میزند .دلیل این شلوغی بیش از حد این است
که مردم میخواهند نهایت اس��تفاده را از این
۱۰روز ببرند ،اگر این جریان دائمی بود ،بیش از
اندازه شلوغ نمیشد که خدایی نکرده سالمت
شهروندان به خطر بیفتد.
محس��ن۴۰ ،س��اله همراه با همسرش تصمیم
گرفت��ه تا عص��ری دلانگی��ز را در تابس��تان
 ۱۴۰۰در کنار رودخان��ه زایندهرود برای خود
و خانوادهاش رقم بزند ،او میگوید :اگر رودخانه
باز نب��ود ،داخل خانه بودم و درحال تماش��ای
فوتبال ،اما ح��اال آمدیم ت��ا روحیهمان عوض
شود .واقعاً از خانه ماندن خسته شدیم.
رودخانه و نش��اطی که با خ��ود بههمراه آورده،
ک خانواده تبدی��ل کرده؛
همه ش��هر را به ی�� 
چراکه در کنار رودخانه دوس��تانه نشستهاند و
صدای خنده و شادیشان فضا را پر کرده است.
خانواده جوانی که با فرزند کوچک خود به کنار
زایندهرود آمدهاند ،میگویند :واکس��ن زدهاند،
ولی با رعایت پروتکلهای بهداش��تی از جریان
ای��ن آب لذت میبرن��د .کودکی ک��ه خانواده
او قص��د رفتن دارند ،بغض ک��رده و دل کندن
برایش س��خت اس��ت و با قول دوباره آمدن به
رفتن تن میدهد.
جوانانی که با گرفتن عکس و سلفی شادی خود
را با دیگر ش��هروندانی ک��ه در اصفهان زندگی
نمیکنند به اشتراک میگذارند .پدر بزرگی که
مشخص است از روستاهای اطراف آمده با نگاه
به جریان آب با لذت درحال خوردن پفک است

و لبخند بر لب دارد .شاید این شرایط خاطرات
شاد گذشته را برای او در کنار زایندهرود تداعی
کرده است.
بهخاط��ر جریان آب ،هوا هم انگار کوتاه آمده و
رو به خنکی رفته است .درختان و گلهایی که
در اثر گرما و بیآبی پژمرده ش��دند نیز نش��اط
بیجان��ی را به محیط هدی��ه کردهاند .پرندهها
هم مانند شهروندان اصفهانی غرق خوشحالی
هستند و بدون ترس در کنار مردم از زایندهرود
آب میخورند.
ارائه ایدههای خالق
برای ایجاد نشاط در حاشیه زایندهرود
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان درباره
ش��ور و نشاط ش��هروندان پس از جاری شدن
زندهرود به ایمنا میگوید :زایندهرود یک مسیر
متعدد فرهنگی ،اجتماعی و تفریحی است و هر
بخش��ی از آن را میت��وان برای یک کار در نظر
گرفت ،البته نیاز اس��ت درمورد آن فکر شده و
ایده داده شود؛ ایدههایی مثل شهر فعال ،خالق
و دوستدار خانواده طرحهای خوبی هستند.
احمد ش��اهیوندی ادامه میده��د :باید برای
طرحه��ا ،مطالع��ات دقی��ق زیس��تمحیطی،
تاریخی و فرهنگی انجام شود تا بتوانیم زمینه
را هم برای حضور گردش��گران و هم خانوادهها
بهشکل معقول فراهم کنیم .عضو هیئت علمی
دانشگاه هنر اصفهان تصریح میکند :با توجه به
دس��تور ستاد کرونا بوستانهای شهر و حاشیه
زایندهرود خاموش میشود ،با وجود این مردم
اصفهان باز ه��م از ذوق جاری بودن زایندهرود
در کنار رودخانه حاضر میشوند .بنابراین باید
جنبههای مختلف فرهنگ��ی و اجتماعی را در
نظر گرفت و سپس برای آن طرح ارائه کرد که
همه این مسائل را پوشش دهد.
ش��اهیوندی خاطرنش��ان میکند :باید زمینه
حض��ور بخش خصوصی را نی��ز فراهم کرد .در
واقع بای��د زمینه حضور همه ذینفعان ش��هر
را فراهم کرد تا برای ایجاد نش��اط در حاش��یه
زاین��دهرود ،حتی در زمان خش��کی رودخانه،
طرح و ایده خالق ارائه کنند.
ابراهیمی ،کارشناس برنامهریزی

شهری :وجود آب در زایندهرود
هدیهای است که شادی ،نشاط

سرزندگی و حیات را برای مردم

به ارمغان میآورد و خشکی آن حس
نبود آبادانی را ایجاد میکند

هدیه زایندهرود
ایجاد شور و سرزندگی به شهر است
یک کارش��ناس برنامهریزی شهری نیز درباره
ضرورت ایجاد بس��تر ش��ور و نشاط در حاشیه
زاین��دهرود میگوی��د :هوی��ت هر ش��هری با
توجه ب��ه موقعیت جغرافیایی طبیع��ی و آثار
میراثفرهنگی آن ش��کل میگیرد و مردم آن
شهر را با هویت طبیعی یا انسانی میشناسند.
اصفهان نیز از قدیماالیام با زایندهرود شناخته
میش��ده ،چراکه عالوهبر هویت دادن ،زندگی
و زایش را به این فالت خش��ک مرکزی ارزانی
کرده اس��ت؛ بهطوری که اگر زایندهرود در این
کوی��ر مرکزی وجود نداش��ت ،تمدن و ش��هر
اصفهان نیز شکل نمیگرفت.
مه��دی ابراهیم��ی ادامه میده��د :همه مردم
به این مس��أله آگاهی دارند که اگر آب نباش��د
آبادانی نیز وجود نخواهد داش��ت ،در دهههای
اخیر نیز این مسأله برای مردم ملموس شده که
وقتی آب در رودخانه نباشد ،مشکالت اشتغال

بهویژه برای کش��اورزان ،آب شرب شهر ،تأمین
انرژی و برق ایجاد میشود .همچنین اگر آب در
زایندهرود نباش��د ،به بهرهبرداری از سفرههای
آب زیرزمینی منجر و باعث فرونشس��ت زمین
و خس��ارت به ساختمانهای مس��کونی و آثار
فرهنگی و تاریخی شهر میشود.
ای��ن کارش��ناس برنامهریزی ش��هری تصریح
میکند :وجود آب در زایندهرود هدیهای است
که شادی ،نشاط ،س��رزندگی و حیات را برای
مردم به ارمغان میآورد و خشکی آن حس نبود
آبادانی را ایجاد میکند .رودخانه خشک باعث
بحرانه��ای اجتماعی میش��ود و روح و روان
مردم را تحتتأثیر قرار میدهد.
وی ب��ا بی��ان اینکه مس��أله آب باید بهصورت
عادالن��ه و منصفان��ه حل ش��ود ،میگوید :آب
رودخان��ه زاین��دهرود باید طبق طومار ش��یخ
بهایی تقسیم شود و نهایتاً بعد از توزیع عادالنه،
مس��ئوالن در طرحهای کوتاهمدت و بلندمدت
برای انتقال آب به زایندهرود برنامهریزی کنند.
زایندهرود کانال آبرسانی نیست
یک فعال محیطزیس��ت نیز با انتق��اد از قطع
و وص��ل ادواری زاین��دهرود گف��ت :زایندهرود
کانال آبرسانی نیس��ت ،بلکه یک پیکره زنده
و رگ حیات حوضه اس��ت و به این اکوسیستم
حیاتبخش باید بهصورت همهجانبه نگریست.
حش��مت اهلل انتخابی با بیان اینکه کفتراشی
بس��تر ،تغیی��رات حری��م و بس��تر رودخانه و
ایج��اد کانالهای اخیر در بس��تر زایندهرود به
رودخانه آس��یب زیادی میزن��د ،به مهر گفت:
این دس��تاندازیها تغییر در حد نابودی یک
اکوسیستم زنده و از بین بردن میلیاردها موجود
زندهای اس��ت که حیاتشان وابسته به رودخانه
است و خسارت آن قابل جبران نیست.
آسیب قطع و وصل جریان آب
به حیات زیستمندان
وی ب��ا بیان اینکه قط��ع و وصل جریان کردن
آب به همه زیس��تمندان زایندهرود آس��یب
میزن��د ،افزود :بیش از صدها گونه و میلیاردها
زیس��تمند در این اکوسیستم زندگی میکند
ک��ه حیات آنها تابع جریان مس��تمر و دائمی
آب رودخانه است .ما انسانها یکی از آن صدها
بلکه هزاران گونه هس��تیم؛ اما با بیاحترامی به
حیات این گونهه��ای گیاهی و جانوری و قائل
نشدن حق حیات برای پیکره زایندهرود سبب
تلفات آنها شدهایم.
خشکی هورالعظیم ربطی به رهاسازی
آب در زایندهرود ندارد
این فعال محیطزیس��ت و پژوهشگر حوزه آب
با اش��اره به اس��تقبال پرش��ور مردم شهرها و
روستاهای حاشیه رودخانه از بازگشایی آب ابراز
داش��ت :بهراس��تی دلیل این همه شور و شوق
چیس��ت؟ با اینکه بیشتر این مردم میدانند
یا شنیدهاند که ایام این وصال بس کوتاه است،
س��بب این همه شادی چیس��ت؟ واقعیت این
است که این آب با تکتک سلولها و رگ و پی
این مردم پیوند دارد ،نه تنها با جسم که با روح
و روانشان پیوند دارد.
این دوس��تدار زایندهرود خاطرنشان کرد :این
ام��ر از میزان ش��ادمانی و افس��ردگی مردم در
هنگام جریان آب و خش��کاندن رودخانه کامل
مش��هود اس��ت؛ البته این مس��أله مختص به
زایندهرود نیست .مردمان شهرها و روستاهای
حاش��یه همه رودها ازجمله کارون ،سپیدرود،
نی��ل و رودخانه زرد ،آمازون و ...هم از روزگاران
گذش��ته تا حد پرستش نس��بت به این رودها
دلبستگی داشتهاند.
انتخابی با بی��ان این نکته تصریح کرد :عجیب

اس��ت که پ��ارهای افراد مغ��رض و بدخواه این
ش��ادمانی کوتاهم��دت را برنمیتابن��د و در
فضای مجازی خشک شدن تاالب هورالعظیم
را ب��ه رهاس��ازی چن��دروزه آب زاین��دهرود
نس��ب میدهن��د و ناآگاهان را برمیآش��وبند
و ب��ه تفرقهافکنی دامن میزنن��د؛ درحالیکه
هورالعظیم از کرخه در غرب کشور آب میگیرد
که در پشت س��دهایش هماکنون 10برابر سد
زایندهرود آب ذخیره است.
این فعال محیطزیست ادامه داد :برتولد برشت
از زبان گالیله میگوی��د :آن کس که نمیداند
نادان اس��ت ،اما آنکه حقیقت را انکار میکند،
تبهکار اس��ت .باید اضافه کنم در شرایطی که
میهن م��ا بیش از هر زمانی ب��ه وحدت ملی و
همبس��تگی نیاز دارد ،آن کس��ی که در مقابل
دروغ بزرگ س��کوت ک��رده و در واقع حقیقت
را کتمان میکند ،شریک این تباهکاری است.
انتخابی ،فعال محیطزیست:

بیش از صدها گونه و میلیاردها

زیستمند در اکوسیستم زایندهرود

زندگی میکند که حیات آنها تابع
جریان مستمر آب رودخانه است

اما ما با بیاحترامی به حیات این گونهها
سبب تلفات آنها شدهایم

سوءمدیریت ۲۰ساله
این عضو جمعیت دوس��تداران محیطزیس��ت
اصفهان (طبیعت یاران) خاطرنشان کرد :مسأله
زایندهرود خیلی پیچیده نیست ،مشکل در نبود
تعادل بین منابع و مصارف رودخانه اس��ت که
با س��وءمدیریت طی ۲۰سال گذشته به بحران
تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه بدتر از همه ظلمی است که به
محیطزیست رودخانه شده است ،اظهار داشت:
متأسفانه تصمیمگیران در این سالها کارکرد
حیات��ی زایندهرود را تا حد ی��ک معبر و کانال
آبرسانی تقلیل دادهاند و از آن تنها برای عبور
آب کشاورزی استفاده میکنند.
انتخابی با اشاره به اینکه قانونگذار با مصوبات
قانونی ،حقاب��ه زیس��تمحیطی رودخانهها و
تاالبها را محترم ش��مرده اس��ت ،ابراز داشت:
طبق مصوبه ش��ورای عالی آب ،حقابه تاالبها
و نیاز زیس��تمحیطی رودخانهه��ا بعد از آب
شرب در اولویت است؛ اما در سالهای گذشته
با سوءمدیریت و بیتوجهی به این مصوبه پس
از تخصیص آب کش��اورزی ش��اهد خشکیدن
رودخانه هستیم.
رودخانه را باید بهصورت دائمی
زنده نگاه داشت
این پژوهش��گر حوزه محیطزیست اضافه کرد:
فقط تن��ه اصلی زایندهرود مهم نیس��ت ،بلکه
باید در تمام مادیهای س��طح شهر که بخشی
از پیکره رودخانه و رگهای زیستبوم اصفهان
است ،آب جریان داشته باش��د تا پایداری این
زیس��تبوم حفظ ش��ود .نه فق��ط اصفهان که
زاین��دهرود رگ حی��ات تمام حوضه ،ش��امل
شهرها و روستاهای بسیاری است که باید حفظ
شود و نباید به کانال آبرسانی تبدیل شود.
وی ادام��ه داد :در باالدس��ت رودخان��ه ،بی��ن
س��د زایندهرود تا س��د چمآس��مان در هر دو
اس��تان ،آب زیادی به ارتفاعات پمپاژ میشود؛
درحالیکه میتوان با صرفهجویی و رهاس��ازی
دائم��ی یکپنج��م آب��ی ک��ه در باالدس��ت و
زیردس��ت س��د مصرف میش��ود رودخانه را
بهص��ورت دائم��ی زنده ن��گاه داش��ت و مانع
خشکاندن آن شد.
انتخابی در این باره خاطرنش��ان کرد :در سال
آبی 98ـ 99بهدنبال دو س��ال ترس��الی چهار
نوبت آب برای کش��اورزی تخصی��ص یافت و
حدود یکمیلیارد و ۷۰۰میلیون مترمکعب آب
از س��د زایندهرود رهاس��ازی شد که اگر حدود
۱۰درصد آن به میزان ۱۷۶میلیون مترمکعب
صرفهجویی میشد (به اندازه حقابه گاوخونی)
و بهص��ورت پایدار و مس��تمر جریان مییافت،
رودخانه هیچگاه خش��ک نمیشد؛ درحالیکه
پ��س از اتم��ام اس��تفاده از آب برای کش��ت و
کار ،زایندهرود را خش��کبند کردند .وی افزود:
بیشک با برنامهریزی اصولی میتوان رودخانه
را حت��ی با کمتری��ن مقدار آب هم��واره زنده
نگهداشت.
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پیش خوان

تلهکابین گرگان
در چند قدمی اجرا قرار گرفت

طرح تلهکابین گرگان با وجود مخالفتهای دوستداران محیطزیست
و کارشناسان در چند قدمی اجرا قرار گرفته است.
به گزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،عبدالرضا
دادبود ،شهردار گرگان ،گفت :موضوع تلهکابین از دیرباز در شهر
گرگان مطرح بوده ،اما در مدت دو تا سه سال اخیر پیگیریهای
مستمری برای احداث آن صورت گرفته و برخی موارد برای ساخت
این طرح مانند حساسیتهای زیستمحیطی و منابعطبیعی در
طراحی جدید مالحظه شده است.
او درباره زمان آغاز ساخت طرح تصریح کرد :با رعایت تمامی
مالحظات در این طرح که به تأیید و تصویب مراجع ذیربط رسیده
است ،بهزودی شاهد آغاز عملیات اجرایی خواهیم بود .شهردار
گرگان با بیان اینکه ۲۰۰میلیارد تومان اعتبار برای ساخت تلهکابین
در نظر گرفته شده است ،گفت :برای این کار بهطور کامل از ظرفیت
بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد.
طرح تلهکابین گرگان که در چند ماه اخیر پس از چندین ماه سکوت
دوباره اجرای آن بر سر زبانها افتاده ،هنوز اجرا نشده مناقشه برانگیز
شده و دو گروه مخالف و موافق را در فضای رسانهای فعال کرده
است .کنشگران محیطزیستی میگویند این طرح آن هم در محدوده
جنگلهای هیرکانی با مبدأ جنگل ناهارخوران گرگان اصولی نیست،
اما موافقان و در رأس آنها مجموعه شهرداری گرگان به این
طرح بهمثابه حالل مشکالت در توسعه گردشگری استان گلستان
مینگرند .مخالفان در یکیـ دو هفته اخیر با راهاندازی کارزاری
اینترنتی تاکنون بیش از ۱۲هزار امضاء جمعآوری کردهاند و معتقد
هستند عالوهبر افراد فعال در فضای اینترنت که این کارزار را امضاء
کردهاند ،بسیاری دیگر از مردم گرگان در فضای عمومی هم مخالف
این طرح هستند ،به گفته این افراد با وجود این ،اما گویا شهرداری
گرگان نمیخواهد صدای این مخالفان را بشنود.
در مقابل ،اما موافقان اجرای طرح مدعی هستند که تلهکابین گرگان
مطالبهای عمومی و بهحق است که سالها بهخاطر کارشکنیهای
برخی استانهای دیگر اجرایی نشده و حاال هم مخالفان از سوی
همان افراد تحریک میشوند؛ درحالیکه مخالفان طرح ،این مسائل
را غیرمنطقی خوانده و میگویند طرح غیراصولی است و باید پاسخ
منطقی به سواالتشان داده شود.
بیشترین فعالیت دو گروه موافق و مخالف در هفتههای اخیر معطوف
به فضای مجازی بوده است و هر دو خصوصاً موافقان سعی دارند با
متهم کردن یکدیگر به مسائل فراموضوعی و حاشیهای از مسأله اصلی
و پاسخ به شبهات آن طفره بروند .صرفنظر از تحرکات هیجانی هر
دو گروه ،اگر بخواهیم نگاهی میانه به این مسأله داشته باشیم ،موضوع
آنجاست که هنوز پاسخ بسیاری از سواالت درباره اجرای این طرح
به افکار عمومی داده نشده است ،شاید در بین این سواالت مهمترین
آنها نامشخص بودن چگونگی حل مسأله ترافیک ناهاخوران گرگان
و نبود زیرساختهای گردشگری در این شهر است.

گردشگری

خانهدومیها ،چالش بزرگ
گردشگری مازندران

با وجود شیوع کرونا و قرمز شدن بیشتر شهرهای کشور ،تعطیالت
پی��شرو بیم افزایش س��فرها را بیشتر کرده و همچنان ش��هرهای
شمالی در رتبههای نخست سفرها قرار دارند.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایلنا ،این روزها نه تنها با پیک پنجم
شیوع ویروس کرونا دس��توپنجه نرم میکنیم؛ بلکه کرونا نوع دلتا
نیز شیوع گس��تردهای یافته ،چنانکه بیشتر شهرهای کشور قرمز
هس��تند و بهتبع آن ت��ردد با محدودیت روبهرو اس��ت .با وجود این
سفرها جریان دارند و شهرهای شمال کشور مملو از مسافر است .به
گفته مس��ئوالن ،میانگین رعایت پروتکلهای بهداشتی در کشور از
ح��دود ۷۷درصد به حدود ۵۰درصد کاهش پیدا کرده و حال اینکه
با این شرایط تعطیالت سه روزهای را برای آخر هفته پیشرو داریم.
در این میان ،وزیر کش��ور پیش��نهاد داده اس��ت که دو یا سه روز به
تعطیالت افزوده و تهران و کرج تعطیل شوند .البته این موضوع منوط
به مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا است .قطعاً این تعطیالت در فصل
تابس��تان رونقدهنده سفرها خواهد بود و این سفرها نیز بیشتر در
قالب س��فرهای انفرادی و با ماش��ین شخصی صورت خواهد گرفت.
البته تورهای گردش��گری نیز فعال هس��تند و مراکز گردشگری نیز
خدمات ارائه میدهند.

مه��ران حس��نی ،مع��اون گردش��گری اداره کل میراثفرهنگ��ی،
صنایعدستی و گردشگری مازندران ،با اشاره به وضعیت گردشگری
این اس��تان گفت :از آنجا که براس��اس مصوبه ستاد ملی مدیریت
کرونا ،تأسیسات گردش��گری در زمره گروه یک قرار گرفتهاند ،تمام
تأسیس��ات گردشگری در ش��رایط فعلی نیز خدمات ارائه میدهند.
ب��ا توجه به آنکه در ش��رایط قرمز قرار داری��م ،واحدهای اقامتی با
۵۰درص��د ظرفیت خود خدمات ارائه میدهند و واحدهای پذیرایی
نیز بهصورت بیرونبر فعال هستند.
او ادامه داد :ضریب اشغال مراکز اقامتی استان پایین است و بیشتر
مس��افران مازندران در ویالها و خانههای دوم خود زندگی میکنند.
گردش��گری مازندران دچار چالش بزرگی به نام خانهدومیهاس��ت.
بس��یاری از افراد در مازندران ویال ساختهاند و با وجود آنکه هر آخر
هفته مسیرهای منتهی به استان با ترافیک سنگین همراه است ،اما
ضریب اشغال هتلها پایین است؛ چراکه اقامت در مراکز گردشگری
ص��ورت نمیگیرد و بیشتر مس��افران به خانهه��ای دوم و ویالهای
خود میروند.
حس��نی خاطرنش��ان کرد :با توجه به حضور مس��افران در اس��تان
مازندران ،هتلها و مراکز اقامی و مراکز گردش��گری و رس��تورانها
فعال هستند و خدمات ارائه میدهند .هر چند ممکن است مسافران و
خانهدومیها در مراکز اقامتی ،اقامت نکنند؛ اما از رستورانها و مراکز
گردشگری اس��تفاده میکنند .اگرچه با این اتفاق خسارتهای وارد
ش��ده از کرونا جبران نمیش��ود و سعی بر آن است تا چراغها روشن
نگاه داشته شود تا در دوران پساکرونا فعال باقی بمانند.
معاون گردش��گری اس��تان مازندران درخصوص برگ��زاری تورهای
گردش��گری نیز گفت :تورهای گردش��گری برگزار میشوند و تمام
آژانسهای��ی ک��ه قصد دارند ت��ور برگزار کنند ،موظف هس��تند در
سامانه ثبت تور ،ثبت شوند و کدرهگیری دریافت کنند .اگر آژانسی
کدرهگی��ری تور دریافت نکند و در صدد برگ��زاری تور برآید ،با آن
تور بهعنوان تور غیرمجاز برخورد میش��ود؛ کما آنکه در آخر هفته
گذش��ته نیز سه اتوبوس از اراک که کد نداشتند شناسایی و متوقف
شدند .به گفته حسنی ،جاذبههای گردشگری غرب استان مازندران
بیش از سایر بخشها مورد استقبال گردشگران قرار میگیرد و توجه
به دریا نیز وجود دارد؛ البته اجازه شنا داده نمیشود و طرحهای دریا
تعطیل است.
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