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گزارش

بحران نمک قم بیخ گوش تهران

ل های اخیر در چهار گوشه
دریاچهها ،رودخانهها و تاالب های بســیاری در سا 
ف ترین و بزرگ ترینشان
ایران به بالی کمآبی و خشــکی گرفتار شدند .از معرو 
دریاچــه ارومیه تا دریاچه هامون در سیســتانوبلوچســتان ،کارون و تاالب های
هورالعظیم و شــادگان در خوزســتان ،زایندهرود و گاوخونی در اصفهان ،بختگان و
پریشان در فارس و ...برای حل مشکل همه آنها نیز تالشها و فعالیتهای زیادی
انجام گرفت .در اینمیان دریاچه بزرگ و مهم قم ،نزدیک به پرازدحامترین مراکز
جمعیتی کشور که با مشکالتی مشابه درگیر است ،مغفول ماند و تاکنون کسی برای
حل مشکل آن اقدامی نکرده است.
بااین چند روز پیش در دانشــگاه مفید قم همایشــی برگزار شد با عنوان اولین
همایــش «بحران دریاچه نمک و پدیده گرد و غبار در حوضه مرکزی ایران» که در
آن مســئوالن وزارتخانهها و دستگا ه های مهمی حضور داشتند و هرکدام از منظر
خود موضوع این دریاچه و بحران ترســناکی که حیاتش را تهدید می کند ،بررسی
کردند ،مســئوالنی از سازمان مدیریت بحران کشور ،ســازمان هواشناسی ،وزارت
نیرو ،سازمان محیط زیست و ...معضل خشکی و بیآبی که دریاچه نمک قم با آن
ن هاي نمکی آن جمعیت
دست به گریبان است ،درصورتیکه رخ بدهد ،تبعات توفا 
چندمیلیونی شهر تهران و شهرهای هم جوار آن را به خطری بزرگ خواهند انداخت.
دریاچــه بزرگ و مهم قم ،نزدیک به پرازدحامترین مراکز جمعیتی کشــور که با
مشکالتی مشــابه تاالبهای دیگر ایران درگیر است ،مغفول ماند و تاکنون کسی
برای حل مشکل آن اقدامی نکرده است.
 ٢٠میلیون مترمکعب آب فراشور
یکی از ســخنرانان این مراسم رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم بود .او در
صحبتهای خود آمار و ارقامی مهم درباره این دریاچه بیان کرد.
سیدحسن رضوی با اشاره به یک مصوبه شورایعالی آب درباره اختصاص حقابه
زیســتمحیطی در حوضههای آبریز اظهار كرد :حقابه زیســتمحیطی برای همه
کشور در نظر گرفته شده است که معادل  ۱۰درصد منابع آبی کشور است؛ اما برای
حوضه دریاچه نمک که بحرانیترین حوضه اســت ،معادل  ۱.۵درصد در نظر گرفته
شده که همان هم محقق نمیشود .وی با بیان اینکه وزارت نیرو از سال  ۹۴یک متر
مکعب از این حقابه را اختصاص نداده است ،گفت :مدیریتی را در وزارت نیرو شاهد
هستیم که جای تأســف و گریه دارد؛ آب را در سدها نگه میداریم تا تبخیر شود و
بهموقع برای مسائل زیســتمحیطی خرج نمیکنیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه
اســتان قم تصریح کرد :بحران دریاچه نمک با این رفتارها و برخوردهایی که دارد
انجام میشــود ،خطرناکتر از بحران دریاچه ارومیه است.رضوی با اشاره به اینکه
اگر به این مسائل توجه نشود ،مرکز کشور مشکالتی شبیه به خوزستان پیدا خواهد
کرد ،ابراز كرد :اگر بیتوجه از کنار این مسائل عبور کنیم ،به نقطهای خواهیم رسید
که نه پول جواب خواهد داد و نه زمان.
وی با اشــاره به اینکه آبهای سطحی در استان قم  ۹۴درصد کاهش پیدا کرده،
گفت :در کشور این عدد  ۴۰درصد است .باید این واقعیت را بپذیریم که در مدیریت
آب با مشــکالت بسیاری مواجه هســتیم .اتفاقات بعدی میتواند بســیار فراتر از
وضعیت پیشرو باشد؛ اگر برنامه نداشته باشیم.وی همچنین در ادامه گفت :در طول
سال حدود  ٢٠میلیون مترمکعب آب فراشور از دریاچه نمک وارد دشتهای مجاور
میشــود که خود موجب خشکشــدن آبهای زیرزمینی و ایجاد پدیده گردوغبار
میشــود ،حرکت آبهای فراشــور از دریاچه نمک به سمت ســفرههای زیرزمینی
خطرناک اســت .مســاحت دریاچه نمک قم در حدود  ٩میلیون هکتار بوده و ٢٦
درصد از جمعیت کشــور در این محدوده قرار دارند که  ٧٨درصد از ســاکنان این
حوزه را شهرنشین و  ٢٣درصد را روستانشینان تشکیل میدهند .پدیده گردوغبارها
و بیابانزایی به واســطه نبود مدیریت الزم بهوجود آمده و معضلی فراملی است و
درحالحاضر هفت استان درگیر بحرانهای دریاچه نمک قم هستند .در واقع در این
محدوده  ١٠٥هزار هکتار منشــأ بزرگ گردوغبــار داریم که  ٩٠٠هکتار آن اراضی
کشاورزی است.
مصرف آب قم در  ۱۵سال  ٢برابر شد
هدایت فهمــی ،معاون دفتر برنامهریزی آبفای وزارت نیرو ،دیگر ســخنران این
همایش بود .او در سخنان خود با اشاره به بحران دریاچه نمک گفت :مصرف آب در
 ۱۵ســال اخیر در قم دو برابر شده و سرانه مصرف آب کشاورزی این ناحیه نیز ۳۵
درصد افزایش داشــته است.وی با اشاره به وضعیت دسترسی به آب در حوضه آبریز
دریاچه نمک اظهار كرد :سرانه تأمین آب در این حوضه  ۳۴۰مترمکعب به ازای هر
نفر است .این در حالی است که بر اساس استانداردها کمتر از  ۵۰۰متر مکعب کمبود
وخیم محســوب میشود .وی با اشاره به اینکه تمام دشتهای حوضه دریاچه نمک
ممنوعه است ،افزود :انتقال آب از سد دو توبه و بند علیخان به دشت مسیله که هفت
درصد پیشــرفت دارد ،ازجمله پروژههای این حوضه است.البته باید توجه داشت که
دمای هوای ایســتگاه هواشناسی قم نشان میدهد دمای متوسط اینجا در مدت ۳۰
ســال به میزان دو درجه باال رفته است؛ بهگونهایکه در قم تعداد روزهایی با دمای
بیش از  ۴۴درجه در  ۳۰سال اخیر سه برابر شده و افزایش دما منجر به افزایش ۱۲
درصد تبخیر شده و بارش  ۱۰درصد کاهش پیدا کرده است.
اَبَر بحران گردوغبار
معاون وزیر کشــور و رئيس سازمان مدیریت بحران نیز که در این همایش سخن
میگفت ،تأکید کرد :دریاچه نمک در حال مردن اســت و امروز در تالشیم در جهت
جلوگیری از بیابانزایی راهکاری بــرای نجات آن پیدا کنیم ،چراکه این دریاچه در
صورت خشکشدن گردوغبارهای نمکی به دنبال دارد و این مسئله تهدیدی جدی
برای کشور است.اســماعیل نجار افزود :بحث گردوغبارها بهعنوان یک اَبَر بحران
مطرح اســت که جان و ســامت مردم را تهدید میکند ،بههمیندلیل دولت تمام
تالش خود را در مجامع بینالمللی به کار میگیرد تا با کشورهای کانون این بحران
که در اطراف ایران قرار دارند ،مذاکرات مؤثری را انجام دهد ،اما حل این مسئله در
زمان کوتاه امکانپذیر نیســت و نتیجهبخشبودن این تالشها نیاز به راهبردهای
بلندمدت دارد.وی با بیان اینکه کمبود آب در بخشهای مختلف کشــور وجود دارد،
ادامه داد :ما با وجود داشتن صدمیلیارد مترمکعب آب تجدیدشونده همچنان با کمبود
آب شرب و صنعت و کشــاورزی مواجه هستیم .درهمینحال برداشتهای بیرویه
آب از ســفرههای زیرزمینی یکی از چالشهای جدی است و درهمینراستا برداشت
غیرمجاز از چاههای آب تمام دشتهای کشور ممنوع اعالم شد ،این در حالی است
که ما نیاز به امنیت غذایی و اشــتغال داریم و باید برای این موضوع فکری اساسی
کرد ،چراکه این ممنوع اعالمکردن در ســطح گسترده کشور را با مشکالتی مواجه
ميكند و باید در این زمینه راهکاری مناســب اندیشید.نجار ادامه داد ٣٥٠ :هزار چاه
غیرمجاز در سطح کشور وجود دارد که برداشتهای بیرویه از آن کشور را با بحران
مواجه كرده است .این چاههای غیرمجاز ،قنوات ،چشمهها و منابع آبی را از میان برد
و امنیت غذایی کشــور را نیز تهدید کرد.دیگر سخنران این همایش رئیس سازمان
هواشناسی کشور بود .او هم در سخنان خود گفت :خاورمیانه پس از صحرای آفریقا
دومین چشــمه بزرگ تولید ریزگرد در جهان است.داوود پرهیزکار با اشاره به اینکه
شرایط خشک و کمبارش در منطقه ناشی از گردش کلی جو است ،گفت :در نیمکره
شــمالی و جنوبی ســه حلقه جریان جوی را مشــاهده میکنیم که قرینه هم عمل
میکنند و موجب فرونشینی هوا و کاهش بارش شدهاند ،این انرژیهای جوی بسیار
وســیع و بزرگ هستند و بشر نمیتواند تغییری در آن ایجاد کند ما هم باید بپذیریم
که کشورمان یک کشور کمآب است.
خطر دریاچه نمک برای  ٦استان
دبیر کارگروه تثبیت گردوغبار دریاچه ارومیه نیز که به این همایش دعوت شــده
بود ،در صحبتهای خود با اشاره به تدوین سند آمایش برای استان قم در  ۱۰سال
گذشته گفت :در کشور اسناد آمایش بدون توجه رها شده و اجرائی نمیشوند.محمد
جعفری اظهار كرد :به اعتقاد من مســئله بحران آب به دلیل سوءمدیریت در کشور
اتفاق افتاده اســت .تقریبا  ۱۰درصد جمعیت دنیا درگیر با مسئله گردوغبار هستند،
کشــور ما در کمربند خشک قرار گرفته و اســتان قم هم جزء محدوده نیمهخشک
کشور است .دریاچه نمک در صورت خشکشدن عالوه بر قم ،شش استان دیگر را
هم تهدید میکند که  ۲۶درصد جمعیت ایران را شامل میشود.

ارائه خدمات فیزیوتراپی در
مهدهای کودک و خانههای
سالمندانبهزیستی

همه مهدهای کودک و خانههای سالمندان بهزیستی جهت پیشگیری از اختالالت اسکلتی و عضالنی از خدمات فیزیوتراپی بهرهمند میشوند.
رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران  ،با بیان این مطلب گفت :در این کنگره صاحبنظران و اساتیدی از کشورهای کانادا ،استرالیا ،فرانسه ،اروپا ،آمریکا و
کشورهای خلیج فارس و منطقه حضور خواهند داشت.محمدعلی محسنی بندپی با اشاره به ارائه و تبادل آخرین دستاوردهای علمی در حوزه فیزیوتراپی،
افزود :شعار امسال این کنگره برقراری ارتباط بین تحقیقات و عملکرد بالینی است.محسنی بندپی با بیان اینکه پیشگیری مقدم بر درمان است ،ادامه داد:
بر اســاس این تفاهمنامه کودکان و ســالمندان که دچار مشــکالت ســتوان فقرات شناسایی شــده و درمان به موقع برای آنها انجام میشود.بیست و هشتمین
کنگره ملی و اولین کنگره بینالمللی فیزیوتراپی ،در روزهای سوم تا پنجم خرداد  ۹۵در هتل المپیک تهران برگزار میشود.

اجتماعی

محیط بان ،الیحه حمایت و مرهمی بر زخمهای عمیقشان
شهال منصوریه

فرقی نمی کند باییز باشــد یا زمســتان ،بهار یا تابستان؛
همه وقت و همه جا مراقب هســتند .مراقب طبیعت و حیات
وحش .کویر و کوهســتان و جنگل هــم ندارند .به عبارتی
زمان و مکان نمی شناســند .قسم خورده اند که در هر زمان
و مکانی با هر شرایطی مراقب طبیعت باشند و از آن حمایت
کنند .تن به هر اتفاق تلخی می دهند اما شــرایط و ماهیت
کار ،برایشان دشوار و گاهی گران تمام می شود .سهمشان از
این حمایت و مراقبت ،گلوله اســت .گلوله سهم محیط بانان
و جنگل بانان شده است.
کمترین صدمه آنان نقص عضو است یا از کارافتادگی ،به
شرطی که جان سالم به در ببرند .در کنار آن کمبود امکانات
و منابع انسانی و گسترۀ طبیعت و قلمرو خدمت آنها ،همراه
با عدم جواز تیر برای آنها ،دستشان را در مواجهه با تعرض به
طبیعت و شــکار غیر مجا ِز سوداگران طبیعت و حیات وحش
بسته و صد البته ،چه آسان ،خود در مقابل ،قربانی حفاظت از
طبیعت و میراث طبیعی کشور می گردند و ناباورانه ،در خاک
و خون می غلطند!...
ایــن یک واقعیــت تلخ اســت از جانب محیــط بانان و
جنگلبانــان .چراکه به مشــکالت نگهبانــان طبیعت که
سالهاست با دستان خالی مقابل گلوله شکارچیان غیرمجاز
سینه ســپر میکنند ،فقط زمانی پرداخته می شود که گلوله
مستقیم شــکارچیان غیرمجاز سینه شان را بشکافد یا زمین
گیرشان کند .آن وقت است که همه از محیط بانان میگویند.
از مشکالت و سختی کارشــان .از شهادت و مجروح شدن
شان ،تا به این شکل چند روزی موضوعی دستمایه جلسات،
تحلیل ها و ســخنرانی هایشان شــود .از سرنشینان تاکسی
بگیرید تا برخی مردان سیاســت که به قول معروف باید به
جایشان درخت نشاند تا هوا تازه شود.
آنان ،ســفرای طبیعت و نام آوران سبز حیات وحش بوده
که با جان و نوای دل خویش ،ســرود « حقوق حیوانات» را
نسبت به محیط زیست و گونه های گیاهی و جانوری در آن
ســر داده و چشــم بینا و بیان پویای طبیعت و حافظ میرات
زیست محیطی کشــور و گیاهان و جانداران آنند و به سان
مادری مهربان از برای آنها ،با مهر و راســتی و درستی ،پیام
آور هستی نسبت به طبیعت و گونه های مستقر در آنند.
محیط بانی در گذر زمان
اولین احکام قانونی در باب شکار در تاریخ  ۱۸اردیبهشت
 ۱۳۰۷تدوین و تصویب شــد و در  ۱۴اسفند  ،۱۳۳۵مقررات
مســتقل و نســبت ًا جامعی در زمینه حفاظت از حیات وحش
به تصویب مجلس وقت رســید و منجر به تشــکیل کانون
شکار و صید شــد که اعضاء آن را شــامل تعدادی از افراد
عالقه مند به شــکار و صید بوده است .در همین رابطه و به

برای اولین بار در ایران دو جوجه عقاب طالیی در اســارت
در کرج متولد شدند و اکنون دور از پدر و مادر خود نگهداری
میشوند.
به گزارش ایسنا ،جوجه عقابهای تازه متولد شده ،حاصل
جفتگیری دو عقاب طالیی در مرکز نگهداری حیات وحش
پارک چمران استان البرز هستند .عقاب نر بیشتر از پنج سال
دارد و عقاب ماده هفت ساله است .برای حفظ این عقابهای
تازه متولد شــده ،آنها را بــه دور از پدر و مادر نگهداری و به

منظوراجرای قوانین تدوین شــده ،وزیر کشور و رئیس ستاد
ارتــش وقت نیز به عضویت کانون مذکــور درآمدند .با این
وجود ،ســازمان شــکاربانی و نظارت بر صید در  ۱۶خرداد
 ۱۳۴۶جایگزین کانون شکار گردید و این سازمان رسم ًا ،به
عنوان یک دستگاه مستقل دولتی ،فعالیت خود را با آموزش
شــکاربانان در سطح کشــور آغاز و مناطقی را نیز به عنوان
پارک وحش مورد حفاظت قرار داد.
در ســال  ۱۳۵۰با مطرح شدن مســائل زیستمحیطی
در سطح جهان ،این ســازمان با تغییر عنوان به نام سازمان
حفاظت محیط زیست ،عهده دار مسایل محیط زیست کشور
گردید و همکاری خود را با ســازمانهای بینالمللی ادامه
داد .ســازمان حفاظت محیط زیســت طبق اســتانداردهای
بین المللی مناطقی را تحت عنــوان مناطق چهارگانه مورد
حفاظت قرار دادهاست ،که هر یک از مناطق دارای شرایط و
مقررات خاص بوده و هم اکنون ،تعداد آنها در کل کشــور
به  ۱۵۳رسیدهاست .سازمان مزبور نیز علیرغم اعالم مکرر
مسئولیت خویش نســبت به حیات وحش و عدم مسئولیت
نسبت به حیوانات اهلی و فرافکنی مکرر و مستمر مسئوالن
آن ،فاقد کارنامۀ درخشــان و قابل دفاعی در هر دو حوزه و
اساس ًا ،در زمینۀ حفظ حقوق محیط زیست می باشد!
بر اساس استاندارد جهانی هر یک  ۱۰۰۰هکتار باید توسط
یک محیط بان حفاظت شــود .در ایران هــر محیط بان از
 ۶۰۰۰هکتار حفاظت میکند .هماکنون ،تعداد محیط بانان
کشــته شده ،سه رقمی شده است که این امر ،منهای محیط
بانانی است که در حین انجام مأموریت از سخره پرتاب شده
اند یــا در تعقیب و گریز با متخلفان تصــادف کرده و جان
باختــه اند .در  ۷مهرماه  ۱۳۹۳فرمانده یگان حفاظت محیط
زیســت مازندران اعالم کرد که تاکنــون  ۱۰۰نفر در حین
انجام مسئولیت محیط بانی در ایران کشته شدهاند.
مشکالت محیط بانان
محیط بانان ،قشــری زحمتکش هســتند که حفاظت 10
تــا  11درصد عرصه های طبیعی کشــور را بر عهده دارند،
وظیفه ای که دشــوار است زیرا عالوه بر مواجهه با بسیاری
از کمبودهــا اعم از منابع مالی و انســانی و محدودیت های
قانونی ،نگاه و رویکرد به آن در کشورمان هنوز از نوع سنتی
و غیرعلمی است.
به واقع ،محیط بانی از مشــاغلی است که به ویژه با لحاظ
اهمیت محیط زیست ملی و حفاظت از آن ،توجه بیشتری را
می طلبد؛ در کشــور  28پارک ملی 35 ،اثر طبیعی ملی43 ،
پناهگاه حیات وحش و  172منطقه حفاظت شده وجود دارد
که در مجموع  278منطقه تحت مدیریت ســازمان محیط
زیست قرار دارند که جزو مناطق چهارگانه به حساب میآیند
و بر اساس قانون باید از آنها محافظت شود.
عالوه بر مناطق حفاظت شــده 149 ،منطقه شکار ممنوع
هم به عنوان مناطق پشــتیبان وجــود دارند که در آینده به
ســطح یکی از مناطق حفاظت شــده یا پناهــگاه ها اضافه

میشوند؛ عالوه بر این ،مجموع مناطق چهارگانه  17میلیون
هکتار و مجموع مناطق شــکار ممنوع حدود شــش میلیون
هکتار اســت که در مجموع می شود  23میلیون هکتار ،در
حالی که در خوشــبینانه ترین حالت سه هزار محیط بان در
کشور وجود دارد.
با در نظر گرفتن ســرانه  17میلیــون هکتار برای محیط
بانان ،شش هزار هکتار حوزه فعالیت هر محیط بان می شود
و با افزودن مناطق شــکار ممنوع ،حدود هشت هزار هکتار
ســهم هر محیط بان می شود در حالی که برای رسیدگی به
این اراضی ،به  11هزار و  500نیرو نیاز است.
مجلس منتظر الیحه حمایــت از محیط بانان
است
در همین زمینه رئیس کمیســیون کشاورزی ،آب و منابع
طبیعــی مجلس معتقد اســت که دولت بایــد هر چه زودتر
الیحه حمایت از محیطبانان را به مجلس ارائه دهد.
علیمحمد شاعری با بیان اینکه به ازای هر  ۵هزار هکتار
یک محیطبان داریم ،گفت :دولت مکلف به افزایش ضریب با متخلفین کافی نیســت و اطالع رســانی و افزایش سطح
حفاظــت از جنگلهای کشــور از  ۶۰درصد فعلی به  ۱۰۰دانش و فرهنــگ عمومی برای برخورد با متجاوزین اقدامی
درصد شــد ،که این اقدام نیازمند نیروی انســانی و اعتبار و مغفول مانده است.
تجهیزات و بهبود ســاختار حفاظت از منابع طبیعی و محیط
شــاعری گفت :ســازمان حفاظت محیط زیست و منابع
زیست کشور است.
طبیعی بعد از نیروی انتظامی بیشــترین شهید در راه دفاع از
محیط
از
حمایت
الیحه
وضعیت
آخرین
خصــوص
وی در
عرص ه های طبیعی و ســرزمینی کشور را داد ،بنابراین دولت
ارائه
منتظر
که
اســت
ماه
۱۰
حدود
نمایندگان
گفت:
بانان،
باید نقاط آسیب پذیر حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست
به
بنا
اما
هستند
دولت
سوی
از
بانان

ط
محی
از
حمایت
الیحه
ط بانان ببیند و اصالح کند.
را در الیحه حمایت از محی 
دالیلــی تعیین تکلیف این الیحه به تاخیر افتاده ،در صورتی
دولــت مکلف به افزایش ضریــب حفاظت از جنگلهای
که الیحه حمایــت از محیطبانان یک ضرورت برای بهبود کشور است
وضعیت نامناسب جنگلبانان و محیطبانان است.
وی بــا یادآوری قانون برنامه ششــم توســعه ،گفت :در
با
مجلس
رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی
ایــن قانون نیز دولت مکلف بــه افزایش ضریب حفاظت از
کشــور،
در
یادآوری تعداد اندک محیطبانان و جنگل بانان
جنگلهای کشــور از  ۶۰درصد فعلی به  ۱۰۰درصد شد ،که
هکتار
۱۰۰۰
تصریح کرد :متاسفانه در همه کشورها برای هر
این اقدام نیازمند نیروی انسانی و اعتبار و تجهیزات و بهبود
ازای
به
ما
کشــور
یک محیطبان وجود دارد در حالی که در
ساختار حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست کشور است.
در
کند،
می
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هر  ۵هزار هکتار یــک محیطبان انجام
رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی در مجلس،
ط

محی
و
ها
جنگل
از
واقع این سرانه برای صیانت و حفاظت
تاکید کرد :دولت باید هر چه سریعتر الیحه حمایت از محیط
زیست کشور بسیار کم است.
بانان را به مجلس برای رفع خالهای قانونی ارایه کند.
به
ما
کشــور
در
بانان

ط
محی
تعداد
شــاعری با بیان اینکه
یک روز در تقویم در کشــورمان روز محیطبان است .این
تجهیزات
افزود:
اســت،
جهانی
متوســط
اندازه یک پنجم
دلیلی است برای وجود داشتن و عزیز داشتن محیط بانان و
وضعیت
و
ناکافی
و
فرسوده
بسیار
بانان
جنگل
محیطبانان و
جنگل بانان عزیز کشــورمان .و آنان چشم انتظار هستند که
که
شرایطی
در
واقع
در
اســت،
نامناسب
افراد
معیشتی این
ارزش آنها دانسته شــود و الیحه حمایت از محیطبانان در
منابع
و
زیســت
ط
محی
از
دفاع
در
بانان
جنگل
و
محیطبانان
کمیسیون اجتماعی دولت بررسی و در مجلس اعالم وصول
برخوردار
روز
بــه
تجهیزات
از
متجاوزین
علیــه
طبیعــی بر
شود.محیطبانان دوست دارند فردا بشنوند یا بخوانند که قرار
امکانات
از
طبیعی
منابــع
متجاوزین
و
قاچاقچیان
نیســتند،
اســت تجهیزات مناسبی در اختیارشــان قرار بگیرد تا دیگر
کنند.
می
استفاده
کارآمدتری
غم نبود خودرو ،ســوخت و جیره ناچیز غذایی و حتی کمبود
وی ادامه داد :این مشکالت سبب شده تا هر ساله خطراتی دوربین را نخورند.محیطبانان دوست دارند فردا بدون این که
جان محیطبانان و جنگلبانان را تهدید کند ضمن آنکه در شهید یا زخمی شــوند ،در خبرها سهمی داشته باشند شاید
این الیحه باید بر آموزش به محیطبانان و جنگلبانان برای اینطــور فراموش کنند که فقــط محیطبانان زخمی هوادار
مواجهه با متجاوزین تاکید شــود ،در حقیقت برخورد نزاعی دارند.

تولد جوجههای دو عقاب در اسارت

صورت دســتی تغذیه میکنند تا هر دو جوجه عقاب شانس
زنده ماندن داشته باشــند.مدیر مرکز نگهداری حیات وحش
پارک چمران اســتان البرز -در گفتوگو با ایسنا با اشاره به
جفتگیری و تخمگذاری دو عقاب نگهداری شــده در مرکز
حیات وحش پــارک چمران اظهار کرد :روز چهارشــنبه (۶
اردیبهشت) اولین جوجه عقاب از تخم خارج شد و دومی روز
پنجشــنبه به دنیا آمد .از زمان جفتگیری تا خروج جوجهها
حدود دو ماه زمان صرف شــد ولی آمادهسازی عقابها برای
ل به طول انجامید که مهمترین کار در
جفتگیری چند ســا 
این مرحله ایجاد آرامش ،فراهم کردن تغذیه مناسب و محل
مطلوب برای تخمگذاری بود.
شــیردل نوری با اشاره به انتقال تخمها به دستگا ه تصریح
کــرد :از آنجا که اولین ســال تخمگــذاری عقابها بود ،در
بررســیها متوجه شــدیم که آنها به خوبــی روی تخمها
نمیخوابند برای همین تخمها را به دســتگاه منتقل کردیم
و تاکنون هر دوی جوجه عقابها به دنیا آمدهاند.مدیر مرکز

نگهداری حیات وحش پارک چمران در پاسخ به این پرسش
که آیا امکان رهاسازی این جوجهها در طبیعت وجود دارد ،با
تاکید بر اینکه انتقال به طبیعت زمانبر اســت ،گفت :برای
اینکه جوجه عقابها به شرایط اسارت عادت نکنند و امکان
انتقال آنها به طبیعت فراهم شود ،قصد داریم غذادهی به آنها
در شرایط نسبتا طبیعی صورت گیرد .به همین دلیل با گرفتن
یک عقاب تاکسیدرمیاز اداره کل محیط زیست استان البرز،
غذادهی به جوجهها را در کنار این پرنده تاکســیدرمی انجام
میدهیم.
نوری با بیان اینکه مرکز نگهداری حیات وحش چمران از
ادارات کل محیط زیست مختلف به ویژه محیط زیست استان
البــرز حیواناتی را گرفته اســت و از آنها نگهداری میکند،
اظهار کرد :در این مرکز حیوانــات زینتی و اهلی داریم ولی
حدود دو سال است که روی تکثیر و پرورش پرندگان شکاری
به طــور ویژه فعالیت میکنیم و هدف مــا از این کار تکثیر
ت آنها
و پرورش پرندگان ایران مثل شــاهین و احیای جمعی 

آغاز برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب
در حوضه دریاچه ارومیه

پروژه «برنامــه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب در
حوضه دریاچه ارومیه» با همکاری فائو و چند سازمان
ملی و بینالمللی آغاز شــد و به زودی با نظارت ستاد
احیای دریاچه ارومیه اجرا میشود.
ط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه،
به گزارش ر رواب 
این پروژه روز پنجشنبه کلید خورد و برگزاری کارگاه دو
ت های
روزه نشســت مشترک برای شناســایی ظرفی 
سازمانهای بینالمللی در دانشگاه ارومیه ،نخستین گام
اجرای این پروژه است.
این مراســم با حضور جالل کالنتری دســتیار ویژه
معاون امــور حقوقی و بینالمللــی وزارت امورخارجه
در امور دیپلماســی آب ،مســعود تجریشی مدیر دفتر
برنامهریزی و تلفیق ســتاد احیای دریاچه ارومیه ،سید
مرتضی موسوی مدیر کل دفتر مدیریت بههم پیوسته
منابــع آب حوضه آبریز دریای خــزر و دریاچه ارومیه،
ســلیمانی روزبهانی مدیر برنام ه ریزی محیط زیست و
توسعه اقتصادی و اجتماعی ،مدیران دفتر مرکزی فائو
در رم ،مدیــران منطقه ای فائــو در قاهره ،نمایندگانی
از ،ســازمان ،-دانشــگاه واخنینگن هلند و موسســه
بینالمللی یاســا در دانشــگاه ارومیه برگزار شد.مشاور
معاون وزیرجهاد کشاورزی در امور آب و خاک ،اعضای
هیات علمی دانشگاه های تبریز ،ارومیه ،تربیت مدرس،
تهران ،صنعتی امیرکبیر و صنعتی شــریف و اعضای
کمیتههای داخلی ســتاد احیای دریاچه ارومیه از دیگر
مهمانان این مراسم هستند که در محل دانشگاه ارومیه

در حال برگزاری است.
در بخش نخست این مراسم ،مدیر دفتر برنامهریزی
و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه ،هدف اصلی پروژه
را ضمن اســتفاده از پتانســیلهای داخلــی و تجارب
بینالمللی ،دستیابی به شــاخص کاهش  40درصدی
مصرف آب در بخش کشاورزی حوضه عنوان و تاکید
کرد ب ه زودی به این هدف خواهیم رسید.وی بر انجام
به موقــع پروژه طبق برنامه زمانی پــروژه تاکید کرد.
تجریشــی افزود :تالش میکنیم  ٤طرح ویژه کاهش
مصرف آب را طی ســال جاری عملیاتــی کنیم.وی
گفت :دانشــگاه ارومیه و تبریز برای انجام طرح های
مطالعاتی با ستاد احیا همکاری های تنگاتنگی دارند که
دســتاوردهای خوبی به همراه داشته است.در ادامه این
کارگاه علمی ،روســای کمیتهها و کارگروههای علمی
ستاد احیا و کارشناسان بینالمللی گزارش اقداماتی که
تا کنون در حوزه دریاچه ارومیه و سطح بینالمللی انجام
داده اند را ارایه کردند.در نشست عصر این کارگاه ،فابیو
مشــاور ارشد فنی فائو دیدگاه های خود را در خصوص
همکاری فائو برای احیای دریاچه ارومیه تشریح کرد.
سپس نمایندگان موسسه یاسا و دانشگاه واخنینگن
هلند در مورد فعالیتهای خود و چگونگی انتقال تجارب
خود برای احیای دریاچه ،سخن گفتند.
در روز دوم این مراســم ،ابتدا تبادل نظر در خصوص
برنامه کاری پروژه انجام میشود و سپس هیات حاضر،
بازدیدی میدانی از حوضه دریاچه خواهند داشت.

است.مدیر مرکز نگهداری حیات وحش پارک چمران با اشاره
به اینکه این مجموعه متعلق به سازمان پارکها و فضای سبز
شهرداری کرج است؛ ضمن تشکر از این سازمان و اداره کل
حفاظت محیط زیست البرز و اداره کل دامپزشکی این استان
اظهار کرد :با توجه به اینکه امکان بازدید عموم از این مرکز
وجود دارد ،تمرکز ما روی کارهای آموزشی ،فرهنگسازی و
بهبود شیوههای نگهداری از حیوانات به دور مانده از طبیعت
است.
ســعید رهنوردان فعال حوزه محیط زیســت -نیز شرایط
جوجه عقاب ها را مساعد ارزیابی کرد و گفت :جوجه ها سالم
هستند و تاکنون چندبار غذادهی شده اند.
وی با بیان اینکه به دنبال رهاســازی عقاب ها در طبیعت
هستیم ،اظهار کرد :هدف از این کار تکثیر و پرورش پرندگان
شکاری است.
ســعی داریم پرندگان پرواز را یــاد بگیرند و حتی امکان
بازگشت به طبیعت آنها را فراهم کنیم.

هشتمیلیونهکتارمناطق
بحرانی کشور بیابان زدایی شد

بعــد از پیــروزی انقــاب
اســامی ،در بیش از هشــت
میلیون هکتار از مناطق بحرانی
کشــور عملیات بیابان زدایی با
موفقیت انجام شد و شهرهای
بسیاری از خطر نفوذ ریزگردها
نجات پیدا کرد.
رئیس ســازمان جنــگل ها،
مراتــع و آبخیزداری کشــور با
بیان ایــن مطلــب گفت :هم
اکنون در کشــور  7.5میلیون
هکتار کانون بیابانی در شرایط
بحران داریم که برای کنترل و
مدیریت آن ها هرچه ســریعتر
باید اقــدام جامع و متناســب
صورت گیرد تا از آســیب های
محیط زیستی جلوگیری شود.
خداکرم جاللی که روز پنجشنبه
در « اولین همایش ملی بحران
دریاچــه نمک و پدیــده گرد و

غبار درحوضه مرکزی ایران »
در تاالر شیخ مفید دانشگاه قم
صحبت می کــرد افزود :دولت
یازدهــم اقدام هــای خوبی در
مدیریت بحران های زیســت
محیطی کشــور داشته است و
برای احیای دریاچه ارومیه بیش
از  10دستگاه مسئول با مدیریت
هماهنگ و بودجه مشــخص
توانســتند از مرگ این دریاچه
جلوگیری کنند.حجم آب دریاچه
ارومیه با تدبیــر دولت یازدهم،
از  500میلیــون مترمعکب در
دوران بحرانــی و زمان آغاز به
کار ایــن دولت ،به بیش از 2.5
میلیارد مترمکعب در زمان حاضر
رسیده اســت.دریاچه ارومیه در
قالب طرح احیای دریاچه ارومیه
قرار است ظرف مدت  10سال
به ســطح تراز اکولوژیک خود

یعنی یک هــزار و  274متر از
سطح آب های آزاد برسد.
جاللــی در ادامه گفــت :از
مجموع مناطق بیابانی اســتان
قم 105 ،هزار هکتار جزو کانون
های بحرانی گرد و غبار اســت
که باید با نگاه جامع برای رفع
این مشکل محیط زیستی اقدام
شــود.به گفته وی ،آسیب های
ناشی از خشــک شدن مراتع و
دریاچه های قم از جمله دریاچه
نمک تنها بر مناطق اطراف این
اســتان تاثیر نمی گــذارد بلکه
هشت اســتان کشور به صورت
مســتقیم و غیر مستقیم درگیر
این بحران می شود.
وی بیان کرد :برای مدیریت
بحران گرد و غبار در آســمان
ایران باید استفاده بهینه از منابع
آبی و نگاه کالن نگر جایگزین
نگاه هــای جزیره ای شــود،
چراکه تاثیر منفی این نوع نگاه
حتی از آسیب های تغییر اقلیم
هم بیشتر اســت.وی ادامه داد:

در حوضه محیط زیستی دریاچه
نمک میزان تبخیر آب پنج برابر
بیشتر از متوسط جهانی است و
به همین علــت مدیریت منابع
آب هــای ورودی بــه دریاچه
نمک و تامین حقابه های آن از
اهمیت فوق العاده ای برخوردار
است.جاللی با اشاره به این که
بیش از  2درصــد بیابان های
جهان در ایران قرار دارد ،گفت:
میزان بارندگی در کشــور طی
 50ســال گذشــته بیش از 22
درصد کاهش پیدا کرده اســت
و متاسفانه این روند ادامه دارد.
وی افزود :سازمان جنگلها،
مراتع و آبخیزداری کشور آماده
است برای کنترل مناطق بیابانی
اســتان قــم و مدیریت بحران
دریاچه نمک وارد عمل شود و
در همین راســتا تا کنون بیش
از  52هزار هکتار از این مناطق
با استفاده از بوته کاری و سایر
روش هــا ،از شــرایط بحرانی
خارج شده است.

