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یک زن سرپرست

محیط زیست استان شد

چهارشنبه  ۱۵شهریور شماره ۲۳۱

با حکمی از سوی معاون توسعه مدیریت ،حقوقی و امور مجلس فریبا دهقان به سمت سرپرست اداره کل محیط زیست استان بوشهر منصوب شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام) ،در حکمی از سوی کریم شافعی معاون توسعه مدیریت ،حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست فریبا دهقان به سمت سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست
استان بوشهر منصوب شد .گفتنی است  ،فريبا دهقان داراي مدرك كارشناسي ارشد مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست از دانشگاه علوم و تحقيقات اهواز است.
كارشناس مسئول آب و خاك ،دبير شوراي پژوهشي و معاون فني اداره كل حفاظت محيط زيست استان بوشهر از مسئوليت هاي پيشين فريبا دهقان است.
با پذیرش استعفای حسین دلشب مدیرکل محیط زیست بوشهر ،از سوی کالنتری رییس این سازمان ،فریبا دهقان سرپرست محیط زیست استان شد.

دیدگاه

بحرانی که  20ساله شد

سدسازی و انتقالآب چه سهمی در بحرانآب
ایران دارند؟

موارد مغفول در احیای دریاچه ارومیه

فتاح :سد باعث توسعه است ،بارندگی کمشده

سدســازی باعث هدررفت حجم عظیمی از آب در یکســال میشود .هزینه
آب از دســت رفته ،از هزینه ســرمایهگذاری در برداشت و پمپاژ آب زیرزمینی
کمتر اســت .بخش عمده دریاچههای و رودخانهها و آبهای زیرزمینی بهدلیل
سدسازی خشک میشــوند ،آب زیادی تبخیر میشــود ،محیط زیست کشور
از بیــن مــیرودتا ایران در سدســازی رکورد بزند و بودجــه عظیمی به یغما
برود .فتاح ادعا میکند کشــورهای توسعهیافته قبال ســدهای بسیاری زدهاند
که ادعای درســتی است ،اما تمام حقیقت نیست؛ بسیاری از این سدها بهدلیل
عدم صرفه اقتصادی و آسیب زیستمحیطی امروز بالاستفاده شدهاند .در ادامه
صحبتهای پرویز فتاح را در گفتوگو با خبرآنالین میخوانید:
شــما در دولت نهم وزیر نیرو بودید ،در تمام این سالها وزارت نیرو
بهطور بیرویه سد ساخت ،اما االن سدسازی و انتقال آب تبدیل به یکی
از مقصران اصلی بیآبی ،خشکسالی و بحرانهای زیست محیطی در
ایران شــدهاند .آیا میپذیرید که بحرانهای محیط زیستی ما و عدم
پرداخت حقآبه محیط زیست باعث شده که این اتفاق بیفتد؟
من واقعا اعتقادم این است که وزارت نیرو یکی از منطقیترین وزارتخانههای
این مملکت اســت .بیشــترین باســواد و نخبه در این وزارتخانه است .یعنی
کارهایــی که وزارت نیرو کــرده و االن هم میکند ،خیلیهــا نمیدانند که از
نظر مهندســی و علمی باارزش اســت و علموفنــاوری دارد .همه برق و آب را
همینطــوری مصرف میکنیم ولی به مبانی آن واقف نیســتیم .این بیانصافی
است که وزارت نیرو را به یک چنین چیزی متهم کنیم که مبنای علمی ندارد.
اوال آمارها نشــان میدهد که طی  25سال گذشته ،میزان بارندگی در کشور
مــا اکثرا زیر نرمال بوده و این ربطی به ســد ندارد .ابرهای ما عاریتی اســت.
متاسفانه این یک تهدید برای مملکت ما است.
چون ابرهای ما از یک مناطقی عبور میکند و به اینجا میرســد که دیگر از
خستگی نا ندارند و جانشان گرفته شده .از مدیترانه میآید ،کشورهای اروپایی
و ترکیه را رد میکند و یک بخشــی هم از سمت شمال آفریقا میآید و کمآبی
به این چیزها ربطی ندارد .این ســد نیســت که آب مملکت را کم میکند این
ابر اســت که میبارد این ابرها هم میآید .همه هم از غرب میآید و به ســمت
شــرق میرود و یک مقدار جزئی آن در شمال کشور است .مثال  30سال قبل
میگفتند که متوســط بارندگی  250میلیمتر اســت امــا االن  180میلیمتر
است .ســال  137 ،87میلیمتر بارندگی داشتیم یعنی از خشکسالی مردیم و
زنده شــدیم .این ربطی ندارد چون ابر نیامده و باران هم نبوده .ســد ،علم بشر
است و باعث توسعه است.
االن  8میلیــون نفر در تهــران چگونه زندگی میکنند؟ اگرآب کرج و الر را
نمیآوردند ،این همه پمپاژ میشــد؟ االن ســد کرج چگونه باعث خشکسالی
شــده در حالی که این همهآبادانی ایجاد کــرده .تمام دنیا آمریکا ،اروپا ،کانادا
همه ســدهای خود را نه االن که خیلی قبلترها ساختهاند.
اصال دیگر جای ســد ندارند .نکته مدیریت آب اســت و ایــن را قبول دارم.
شما یک ســد میسازید و مخزن درست میکنید .االن سیل میآید و خسارت
وارد میکند ،اما ســد بزنید ،ضرر نمیزند .چقدر االن اخبار سیل کم شده واال
خســارت بار بود .تگرگ میآید و رگبار میزند و باران میبارد اما باید مدیریت
آب درســت صورت بگیرد .یعنی حقا باالدست و پاییندست باید رعایت شود؛
خیلی از انســانها و حیوانات اطراف رودخانه هستند و اگر جیرهشان را قطع
کنیــد ،بههم میریزند .این باید مدیریت شــود و قبول داریــم .کارون به کجا
میریزد؟ دریا .آیا آب دریا کم اســت که آب کارون هم به آنجا سرازیر شود؟
حاال ما این را نگه داشتیم ،سد ساختند و از دولتهای قبل بوده و تا این دولت
هم هست و این همه برق تولید میکند .آیا اشکالی دارد که برق تولید میکند
و جلوی ســیل را میگیرد؟ آیا تاکنون در کارون یک خبر سیل شنیدهاید؟ در
طول تاریخ سیل کارون با مردم چه کرده است اما االن مهار شده و یک افتخار
اســت .نه تنها ســیل ندارد که کارون  2000 ،3مگابایــت و کارون 1000 ،4
مگابایت برق پاک تولید میکنند .ضمن اینکه میتوانید مدیریت کنید و زمانی
که کشــاورز به آب نیاز دارد ،باز کنید تا به کشاورزان برسد.
ولی اگر سد نباشد چگونه میتوانیم آب را مدیریت کنیم؟ اشکاالت حوزههای
دیگر را روی ســر سدســازی نریزند چون این را صالح نمیدانم .انصافا صنعت
سدســازی کشور در دنیا رتبه دارد .حاال بنده جزئی از آن بودم و همه دولتها
هم برای این کار زحمت کشــیدهاند .این یک دستاورد مهم است ،توی سرش
نزنیم .بریم کشــاورزیمان را اصالح کنیم که االن  92درصد آب آنجا اســت
و هنوز هم به روش عهد دقیانوس در خیلی جاها کشــاورزی میشــود .آیا این
درست است که آب را رها میکنیم؟
ما برویم و آن را درســت کنیم .نوع کشــت را اصالح کنیــم .پسآب را در
کارون روان نکنیــم .این چه ربطی به وزارت نیرو دارد که میگویند آب کارون
اینطوری شــده اســت؟ مگر وزارت نیــرو این کار را کرده اســت؟ همه همان
طرحهایی اســت که آنجا پیاده شده و کشــاورزی و سموم زهکش میشود و
کارون را آلوده میکند.
انتقــال آب حتما الزم اســت و مــن تهران را مثال زدم .اگر شــما از الر آب
نمیآوردیــد که چند صدمتر پمپاژ میشــود به دلیل ارتفاع پایین،آیا شــرق
تهــران زنده میماند؟ اگر از کــرج و تونل کن آب را با خــط انتقال به تهران
نمیآوردیم ،میتوانســتیم بدون آب بمانیم؟ همه جا شهرنشــینی را توســعه
دادهایم که نیازمند آب اســت .تازه این را بدانید که این انتقال آبها  8درصد
کل آب کشــور و مصرفی ماست و  92درصد کشاورزی است.
از آب مصرفــی و خــوردن نزنیم که باعث بیماری شــود چون درصد خیلی
پایین اســت .افتخار ما این است که همه جا هم آب شرب سالم دارند و خیلی
از بیماریها و از جمله بیمارها کال ریشــهکن شــده است .این یک افتخار بزرگ
اســت ولی انتقال آبها باید صورت بگیرد .بله پایین دست و باالدست تعصبات
داریم ولی من حتما معتقدم که باید فنی مطالعه شود و انتقال آب باید صورت
بگیرد .البته گاه بدون توجه به نیازمندیهای مناطق باال دســت و بدون لحاظ
نمودن حساســیتهای مردمی به موضوع انتقال آب پرداخت میشــود که به
نظرم غیرحرفهای است و ما باید با توجه به نیازهای مناطق باالدست و افزایش
مفاهمه و توجیه مردم در حوزههای آب آشــامیدنی و صنعت نســبت به انتقال
آب اقدام کنیم و اال اگر بدون توجه به بهینه ســازی راهکارهای مصرف آن به
ویژه در بخش کشــاورزی ،انتقال آب با موافقت مردم همراه نخواهد بود.یادمان
باشد ما در یک مملکت خشک زندگی میکنیم و همه جای کشور از یک میزان
بارندگی 37و آب یکســان برخوردار نیست و باید در مقوله مدیریت آب کشور
عاقالنه ،عالمانه ،دوراندیشانه و غیرمتعصبانه اقدام کنیم.

اجتماعی

گروه جامعه؛ « دریاچه ارومیه » در این چندسال به
یکی از کلیدواژههای اصلی مباحث سیاسی ،اجتماعی و
حتی فرهنگی تبدیل شده است .بهطوریکه به عنوان
یکی از جدیترین دغدغهها مورد بحث و تبادل نظر قرار
میگیرد و برای همه مهم است که این بحران 20ساله
برای حل شدن ،چه راه کارهایی را میطلبد و توجه به
چه الزامهایی ،میتوان مأموریت مهم احیا در این دریاچه
را به سرانجامی خوش برساند .دقیقا بههمیندلیل یکی
از توقعهای عمومی از دولت روحانی هم ،این است که
تصمیمگیران حوزه محیطزیست همه تالششان را در
راستای احیای دریاچه به کار بگیرند تا بلکه این مشکل
ملی ،باالخره حل شود که البته باید اذعان داشت ،ناکامی
احتمالی در برطرف شدن مشکل دریاچه ارومیه به دلیل
اهمیتی که دارد ،به عنوان یکی از پاشنهآشــیلهای و
نکتههای تاریک دولت شناخته خواهد شد.
رئیس پژوهشــکده آرتمیا و آبزیپروری دانشگاه
ارومیه با اشــاره به اینکه تا قبل از دولت یازدهم کسی
به هشدارهای خشــکی دریاچه ارومیه توجه نمیکرد،
انتقادات و پیشنهادات خود برای احیای دریاچه ارومیه
را مطرح کرد.
ناصر آق در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به اینکه بحران
دریاچه ارومیه  ۲۰سال پیش شــروع شد ،اظهار کرد:
در همین راستا هشدارهای پیدرپی دانشگاه ارومیه در
خصوص روند خشکشدن دریاچه ارومیه از سال ۱۳۸۵
بهطور جدی شروع شد ولی متاســفانه تا سال ۱۳۹۲
هیچگونه فعالیت جدی بــرای مطالعه و یا پیشگیری
از ادامه بحران دریاچــه ارومیه به جز مطالعه مدیریت
جامع حوضه آبریز دریاچه ارومیه با کمک مالی سازمان
تسهیالت زیست محیطی جهانی انجام نگرفت.
وی بــا بیان اینکه بــا روی کار آمــدن دولت دکتر
روحانی ،ستاد احیای دریاچه ارومیه به صورت عملیاتی
تشــکیل و برنامههای گســتردهای با همفکری اساتید
برجسته داخلی و خارجی برای احیای دریاچه که دیگر
از مرز بحران گذشــته و در حال تبدیل به یک فاجعه
زیســتمحیطی بود تدوین شــد،گفت :انتخاب دکتر
کالنتری به عنوان مجــری طرح احیای دریاچه ارومیه
باعث شد امید به احیای دریاچه بیشتر شود و اقدامات
ضربتی برای ادامه روند خشکشدن دریاچه انجام گیرد
و همینکار هم انجام شد ولی بنابهدالیلی فعالیتهای
انجام گرفته نتوانست آنطور که باید اثرات قابل توجهای
بر احیای دریاچه بگذارد.
رئیس پژوهشکده آرتمیا و آبزیپروری دانشگاه ارومیه
با اشاره به دالیل خشــکی دریاچه ارومیه تصریح کرد:
تغییرات اقلیمی و فعالیتهای انســانی نقش اساســی
در خشــک شــدن دریاچه ارومیه داشته است؛ کاهش
بارندگیهــا ،افزایش دما و متعاقــب آن افزایش تبخیر
از یک طرف و توســعه بیرویه کشاورزی و باغداری در

منطقه که عمدتا با روشهای سنتی آبیاری میشوند از
طرف دیگر میزان آب قابل تخصیص برای دریاچه ارومیه
را به شدت کاهش دادهاست.
آق ادامه داد :موضوع دیگری که متاســفانه علیرغم
تاکیدهای پیدرپی پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه
و سازمان زمینشناسی کشور نسبت آن بیتوجهی شد؛
رسوبگذاری شدید نمک و امالح رودخانهای در بستر
دریاچه ارومیه بهخصوص در مناطق عمیق بود که امروزه
به بزرگترین مانع در مسیر احیای دریاچه تبدیل شده
است .بر اساس بررسیهای انجامگرفته حداقل حدود ۵
میلیارد تن نمک در بستر دریاچه ارومیه بهویژه در نیمه
شمالی دریاچه رسوب کرده است.

وی افزود :ضخامت نمک در مناطق عمیق شــمال
دریاچه حدود چهار متر تخمین زده میشود همچنین
شوری آب در این ناحیه در تابستان به حدود  ۵۰۰گرم
در لیتر میرسد و میزان آب شیرین ورودی به دریاچه
فقط در حدی است که بتواند بهطور موقت شوری آب
را به حدود  ۳۰۰گرم در لیتر برســاند بنابراین قادر به
انحالل نمک بســتر نیست و برعکس با شروع تابستان
مجددا رســوبگذاری شــروع و باعث ضخیمتر شدن
نمکهای بستر میشود.
رئیس پژوهشکده آرتمیا و آبزیپروری دانشگاه ارومیه
ضمن تأکید بر اینکه فعالیتهای ستاد احیای دریاچه
ارومیه کمک کرده آبهای رودخانهها با حداقل تلفات و
تبخیر به بدنه آبی دریاچه برسد ،انتقادی در این زمینه
مطرح کرد و گفت :خأل این است که در زمینه مدیریت
آبهای ورودی و کاهش سطح تبخیر در دریاچه کاری
انجام نگرفته اســت .طی چهارسال گذشته بارها تاکید
کردهام تا زمانی که فکری برای مدیریت آبهای ورودی
نشود تالشها تاثیری بر احیای دریاچه نخواهد داشت.
بــه گفته آق ،بهمنظــور افزایش تــراز بهمیزان ۲۰
سانتیمتر در ســال باید تراز دریاچه را به میزان ۱۲۰
سانتیمتر افزایش بدهیم چون یک متر آن تا پایان مهر
همان سال تبخیر و از دســترس خارج میشود .وقتی

میزان آب مورد نیاز بــرای افزایش تراز به میزان ۱۲۰
سانتیمتر را با توجه به تغییرات بستر دریاچه و پخش
شدن آب در سطحی گسترده محاسبه میکنیم متوجه
میشویم که در حال حاضر امکان تخصیص چنین حجم
آبی برای دریاچه ارومیــه وجود ندارد .با توجه به ادامه
بحران آب در کشور تخصیص این حجم آب در آینده نیز
امکانپذیر نخواهد بود .پس چه باید کرد؟ آیا راه دیگری
برای احیای دریاچه وجود دارد؟
رئیس پژوهشــکده آرتمیا و آبزی پروری دانشــگاه
ارومیه اظهار کرد ۱۰ :ســال پیش در گزارشی در یکی
از مجالت داخلی تحت عنوان «دریاچه ارومیه در انتظار
مــرگ» اعالم کردم که به علــت کمبود آب در حوضه
امکان احیای کل دریاچه وجود ندارد و پیشــنهاد دادم
با احداث یک ســرریز در زیر میانگذر جنوب دریاچه را
حفظ کنیم و در صورت وجود آب کافی شمال دریاچه
را نیز آبدار کنیم .از نگاه من در آن سال حفظ  ۶۰درصد
بخش جنوبی دریاچه عقالنیتر از این بود که کل دریاچه
را به مرور از دســت بدهیم .اگر در آن سالها پیشنهاد
بنده مورد مطالعه قرار میگرفت و نسبت به اجرای آن
اقدام میشــد امروز حداقل نیمهجنوبی دریاچه به طور
کامل حفظ شده بود.
وی افــزود :در همان گزارش به ســایر راهکارها که
میتوانست به کاهش مصرف آب منجر شود نیز پرداخته
و پیشنهاد کرده بودم نسبت به برداشت نمکهای بستر
دریاچه نیز اقدام شــود چون قابل پیش بینی بود ادامه
رسوبگذاری میتواند منجر به تغییرات غیر قابلبرگشت
در بستر دریاچه شود تغییراتی که امروز به مانع اصلی در
برابر احیای دریاچه تبدیل شده است و فعالیتهای ستاد
را خنثی میکند البته امروز پس از گذشت  ۱۰سال از
آن زمان و تغییر وحشتناک در بستر دریاچه میتوانیم
با روشی متفاوت هر دو بازوی دریاچه (شمال و جنوب
میانگذر) را با نگاهی متفاوت احیا کنیم.
راهکار احیای دریاچه ارومیه
معاون پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه تاکید کرد:
با توجه به تجربیات و مطالعات خود طی بیستســال
گذشــته درباره دریاچه ارومیه ،راهکار واقعبینانهای که
میتواند در حداقــل زمان و با حداقل آب باعث احیای
بخشهایی وســیعی از دریاچه با کارکردهای زیســت
محیطی ،اجتماعی و اقتصادی شود و اهداف ستاد احیای
دریاچــه ارومیه به حقیقت بپیونــدد .کوچکتر کردن
وسعت دریاچه به حدود  ۳۰۰۰کیلومتر مربع که حدود
 ۱۶۰۰کیلومتر آن در جنوب و  ۱۴۰۰کیلومترمربع آن
در شــمال جاده میانگذر پیشبینی شده راهکار احیای
دریاچه ارومیه است در همین راستا باید تغییر تراز هدف
از  ۱۲۷۴.۱متر به  ۱۲۷۲متر صورت گیرد به طوریکه
در تراز  ۱۲۷۲متر کلیه بخشهای دریاچه که با رسوبات
نمک پر شده تحت پوشش آب قرار خواهد گرفت و خطر

قرار سبز هفته دوم شهریور؛

پاکسازی طبیعت ایران به دریا رسید
فعاالن محیط زیست سراسر کشور در قرار سبز
هفته دوم شــهریورماه به فعالیتهای متنوعی در
راستای حفظ محیط زیست پرداختند.
به گزارش مهر فعاالن محیط زیســت سراســر
کشــور در قرار ســبز هفته دوم شــهریورماه به
فعالیتهــای متنوعی در راســتای حفظ محیط
زیست پرداختند.
در شهر شیراز اســتان فارس سازمانهای مردم
نهاد اســتان فارس در نامهای سرگشاده به رئیس
جمهور نسبت به توزیع ناعادالنه آب که منجر به
خشکشدن تاالبهای این استان و عوارض محیط
زیســتی متعدد این استان شده ابراز نگرانی کرده
و خواســتار کارگروه ویژه برای نجات تاالبهای
استان فارس شدند.
در همین شــهر فعالیتهای آموزشــی مربوط به
کودکان در حمایــت از روز ملی یوزپلنگ ایرانی،
با همت کانــون جوانان نگاه فردا و مشــارکت و
همراهی گروههای خانه فرهنگ بومگردان ،مدرسه
طبیعــت بومبان ،احیا کننــدگان تاالب کمجان،
حلقه سبز زمین ،مهرپروران سبز ،گروه دوچرخه
ســواری فرهنگ ،رفتگران طبیعــت فارس ،ایلفا،
موسســه حامیان پاک طبیعت (نــارون) ،انجمن
یوزپلنگ ایرانی ،سازمان مدیریت پسماند و اداره
کل ورزش و جوانان در شیراز انجام شد.
برنامه پاکســازی و فرهنگســازی در منطقه

تنگ تیزاب هم با استقبال و همراهی گردشگران
و اهالی بومی با همت پاکســازان طبیعت فارس
صورت گرفت.
در نورآباد ممســنی در همین استان هم آبیاری
درختان ُکنار کاشــته شــده در تپه نورالشهدا با
همت حامیان طبیعت زاگرس ممسنی انجام شد.
گروه عاشقان طبیعت شهرستان سروستان استان
فارس هم بــرای همکاری و همیــاری با محیط
بانان ،برای کنترل منطقه حفاظت شده به همراه
آنان به مدت  ۱۲ســاعت در کوهها به گشت زنی
پرداختند.
در شــهر اقلیــد اســتان فارس پاکســازی و
فرهنگســازی در منطقه گردشــگری امام زاده
زبیــده خاتون بــه همت همیاران و پاکســازان
طبیعت اقلید انجام شد.
در شهر الهیجان استان گیالن کارگاه آموزشی
کودکان همراه با پخش فیلم در خصوص حفاظت
و حمایت از یوزپلنگ ایرانی توسط انجمن محیط
زیستی بومبانان در ســالن کانون فکری پرورشی
کودکان الهیجان صورت گرفت.
در شــهر تالش استان گیالن هم سلسله کارگاه
آموزشی آشنایی با جنگلهای هیرکانی در اردوی
هالل احمراستان گیالن توســط کمیته آموزش
موسســه محیط زیســتی شــقایقهای وحشی
هیرکانی انجام شد.

در شهر سیاهکل استان گیالن هم بازدید علمی
از طــرح جنگلــداری لونک و رنگال ســیاهکل و
گرامیداشــت یادوخاطره سه جنگلبان آستارا با
همت انجمن رفتگران طبیعت اســتان گیالنگ و
گروه کوهنوردی پیمان الهیجان انجام شد.
در تهران به مناسبت عید قربان ،برنامهای توسط
معاونت خدمات شهری منطقه  ۱۰با حضور دبیران
کانونهای محیط زیست محالت منطقه  ،۱۰همراه
با ارائه بروشورهای آموزشی و گفتوگوهای محیط
زیستی انجام شد.
همچنیــن در تهــران کانــون محیط زیســت
دانشــگاه تریبت دبیر شــهید رجایــی تهران در
زمینه ارتقای فرهنگ بازیافت و توجه به معضالت
زیســت محیطی ،کمک به نیازمنــدان و ترویج
کار داوطلبانــه ،اقدام به جمــعآوری درب بطری
پالستیکی کرده است.

زهرا نژاد بهرام خبر داد

جلوگیری از احداث یک
برج دوقلو در فضایسبز
3هزارمتری
عضو هیئت رئیســه شــورای شــهر تهــران گفــت :پس از
پیگیریهای صورت گرفته ،ســاخت و ساز در یک فضای سبز
سه هزار متری در شمال تهران متوقف شد.
زهرا نژاد بهرام در پنجمین جلســه علنی شورای شهر تهران
گفت :زمینی به مســاحت  3هزار متر در محدوده پاســداران،
بوستان پنجم در اختیار سرمایهگذار و طلبکار شهرداری تهران
قرار گرفته بود.
وی افــزود :این ســرمایه گذار در پروژههــای بزرگی از قبیل
بزرگراه صدر و تونل نیایش با شــهرداری تهران همکاری داشته
است.
عضو هیئت رئیســه شورای شهر تهران با اشــاره به اقدمات
صــورت گرفته به منظور احداث برج دو قلو در مجموعه  3هزار
متری فضای ســبز گفت :قرار بود در فضای ســبز یک برج دو
قلو ســاخته شود .پس از این اتفاق ،مردم منطقه به دیوان عالی
کشور شــکایتی را برده و دیوان عالی دستور توقف ساختوساز
را اعالم کرد.
نژاد بهرام ادامه داد :مالک بدون توجه به حکم صادر کرده به
فعالیت ساخت و ساز خود ادامه داد .در این شرایط ،مردم برای
جلوگیری از این موضوع مقابل لودرها تجمع کردند.
عضو کمیسیون معماری و شهرســازی شورای شهر تهران از
قرار گرفتن پرونده این تخلف در اختیار ســازمان بازرســی کل
کشــور خبرداد و گفت :کمیسیون شهرســازی شورای شهر به
شهردار منطقه دستور داد تا بر اساس حکم دیوان عالی ،دستور
توقف ساخت و سازها را اجرایی کند.

اعالم وضعیت هشدار زرد در چین
طوفان موسوم به «ماوار»( )Mawarهزاران نفر را در
چین بیخانمان کرده است.
به گزارش تسنیم ،طوفان سهمگین «ماوار»()Mawar
که چند روزی اســت آغاز شده در مناطق جنوبی چین
هزاران نفر را بیخانمان کرده است.
بر اســاس گزارش شــینهوا ،این طوفان با بادوباران
شدید همراه است و پیشــتر مقامات به تمام قایقهای

ماهیگیری دســتور داده شــده بود از روز یکشنبه به
دریا نروند .بر اســاس گــزارش تلویزیون مرکزی چین
طوفان از روز دوشــنبه (دیروز) در اســتانهای جنوبی
این کشــور شــدت گرفت و باعث ویرانی هزاران واحد
مسکونی شد.
طبق این گزارش ،نزدیک به  100هزار نفر در نواحی
جنوبــی چین خانه و کاشــانه خود را رهــا کرده و به

ریزگردهای نمک خود به خود منتفی میشود.
آق با اشــاره به اینکه طبق این روش احیای بخش
جنوبی دریاچه طی دو ســال اول و شروع احیای بخش
شــمالی از سال سوم باید پیگیری شــود ،گفت :با این
روش سطح تبخیر طی دو سال اول تا حدود  ۵۰درصد
کاهش مییابد و از هدر رفتن آبهای ورودی از طریق
تبخیر جلوگیری خواهد شــد .افزونبراین ،با توجه به
اینکه بخش شمالی دریاچه به دلیل رسوب میلیاردها تن
نمک کارکرد اکولوژیک خود را از دست داده است ،طی
کل دوره احیا میتوان با اســتفاده از روشهای فیزیکی
مختلف از تبخیر آب در بخش شمالی جلوگیری کرد و
از خشک شدن آن طی دوره دو سال اول احیای بخش
جنوبی همچنین طی دوره احیای بخش شمالی به طور
کامل جلوگیری کرد.
وی افزود :با این روش برای احیای دریاچه به وسعت
 ۳۰۰۰کیلومتر مربع با عمق متوسط دو متر تنها به ۶
میلیارد مترمکعب آب نیاز خواهد بود که در مقایســه
با  ۱۴.۳میلیارد مترمکعب بسیار قابلدسترستر است
و به میزان آب کمتری برای جبران تبخیر ســاالنه نیاز
خواهد داشت .همچنین خاک نواحی حاشیهای دریاچه
ارومیه به تدریج شسته شده و با از دست دادن نمک در
حال تبدیل به منطقهای با پوشش گیاهی مناسب است
که بهتدریج کمربند سبزی دور دریاچه ایجاد و از بروز
طوفانهای گرد و غبار جلوگیری خواهد کرد.
رئیس پژوهشــکده آرتمیا و آبزی پروری دانشــگاه
ارومیه در ادامه گفت :در این روش بخش جنوبی دریاچه
شرایط مناســب برای تولید جلبکهای تک سلولی و
آرتمیا را خواهد داشــت و ساالنه هزاران پرنده بومی و
مهاجر را جذب خواهد کرد .از این بخش میتوان ضمن
رعایت قواعد اکولوژیک ســاالنه حداقل بابت برداشت
آرتمیــا۱۰۰ ،میلیون دالر کســب و برای چند صد نفر
ایجاد اشــتغال کردهمچنین آب بخش شمالی دریاچه
به دلیل وجود میلیاردها تن نمک در بستر ،همیشه به
صورت فوق اشباع باقی خواهد ماند و میتواند برای تولید
امالح کمیاب نظیــر منیزیم و پتاس با ارزش اقتصادی
بسیار باال (صدها میلیون دالر) مورد استفاده قرار بگیرد
و برای هزاران نفر اشتغال مفید ایجاد کند.
ناصر آق در پایان صحبت هایش تاکید کرد :احیای
دریاچه در دو فاز و ایجاد دو اکوسیستم آبی متفاوت در
کنار هم میتواند ساالنه هزاران گردشگر را جذب دریاچه
کند که از اهمیت بســیار باالی اقتصادی – اجتماعی
برای منطقــه برخوردار خواهد شــد .همچنین حفظ
تاالبهــا با در نظر گرفتن منافع اقتصادی – اجتماعی
مردم منطقه قطعا باعث میشود مردم به طور جدیتری
برای حفاظــت از دریاچه تالش کنند و در فعالیتهای
ســتاد احیای دریاچه ارومیه مشارکت فعالتری داشته
باشند.

مکانهای امن منتقل شدهاند.
توفان چندین شــهر در اســتان «گوانــگ دونگ» را
در هم کوبیــده و باعث رانش زمیــن در برخی نواحی
شــهری و روســتایی شــده اســت .طبق ابالغیه اداره
آموزشوپرورش تمامی مدارس در دستکم چهار شهر
این اســتان تعطیل شود .چین طی سال جاری شانزده
طوفان را تجربه کرده است.

