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پرورش ماهی در قفس در شــرایط همســایگی با دریا و 
برخورداری از ظرفیت هــای ممتاز خلیج فارس تاکنون به 
خوبــی مد نظر قــرار نگرفته و باید بیــش از پیش از این 
فرصت اســتفاده شود.به گزارش مهر، خلیج فارس دریایی 
از ظرفیت ها اســت که برای ساحل نشینان خود به عنوان 
یک فرصت ممتاز محسوب می شود و باید از این ظرفیت ها 
به نحو مناســب استفاده شود.یکی از مهمترین مزیت های 
خلیج فارس را می توانــد آبزی پروری عنوان کرد؛ صنعتی 
کــه علی رغم درآمدزایــی، اشــتغال آفرینی و ارزآوری به 
خوبــی مورد توجه قرار نگرفته اســت.دریا در تمام دنیا به 
عنوان یکی از مهمترین ظرفیت ها و پیش نیازهای توســعه 
محسوب می شــود و کشــورهایی که کوچک ترین راهی 
به دریــا دارند، نهایت بهــره را از قابلیت ها و ظرفیت های 
اقتصادی آن می برند.ماهــی و میگو به عنوان مهمترین و 
پراســتفاده ترین آبزیان محسوب می شوند و در سطح دنیا 
بــه عنوان یکی از غذاهای پرمصرف هســتند و متقاضیان 
فراوانی در کشــورهای مختلف دارند و در ایران نیز مردم 

عالقه زیادی به این آبزیان دارند.
بخش زیادی از ماهی و میگوی مصرفی در کشور از طریق 
صید و صیادی تأمین می شــود در حالی که در سطح دنیا 
از شــیوه های پرورشی برای تولید آبزیان استفاده می شود.
طی دهه های اخیر تالش هایی برای توسعه آبزی پروری در 
سطح کشور و از جمله استان بوشهر انجام شده است ولی 
میزان تولید آبزیان با ظرفیت های ممتازی که وجود دارد، 
متناسب نیست.در استان بوشهر که طوالنی ترین مرز را با 
خلیج فارس دارد، بخش زیادی از میگوی پرورشــی کشور 
تولید می شــود ولی در زمینه تولید ماهی پرورشی تاکنون 
به خوبی عمل نشــده است.وجود ســواحل مستعد برای 
پرورش میگو و برخــورداری از آب های خلیج فارس برای 
تولید ماهی در قفس تاکنون آنگونه که باید و شــاید مورد 

استفاده قرار نگرفته است.
اســتاندار بوشهر در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 
آبزی پــروری به عنوان یکــی از مهمترین ظرفیت ها برای 
ســرمایه گذاری در استان بوشهر محســوب می شود و در 
این راستا حمایت الزم را از سرمایه گذاران خواهیم داشت.
احمــد محمدی زاده ادامه داد: یکی از مهمترین ظرفیت ها 
در خلیج فارس که تاکنون آنگونه که شایســته است مورد 

توجه قرار نگرفته، طرح های پرورش ماهی در قفس اســت 
که باید بیشــتر مورد توجه باشد.وی اضافه کرد: طرح های 
پرورش ماهی در قفس مزایای بسیار زیادی دارند؛ یکی از 
آنها این اســت که برای اجرای آن در خلیج فارس نیازی 
به انتقال آب نیست چراکه در نقطه خاص و عمق مناسب 
اجرا می شوند. استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: در این طرح 
نیازی به ایجاد زهکشــی و تخلیه نیست و خروجی توسط 
دریا و جریانات زیرآبی انجام می شــود و نیازی به هوادهی 
نیز نیست و دریا عملیات ورود و خروج و هوادهی را انجام 
می دهد.محمدی زاده با اشاره به اینکه این طرح ها نیازی به 
انرژی و برق ندارند تصریح کرد: با روش های جدید می توان 
باکتری ها و آبزیان را جــذب قفس ها کرد که برای تغذیه 
ماهی ها استفاده می شود.وی با اشاره به اینکه این طرح ها 
حاشیه سود بسیار باالیی دارد، افزود: این ماهی ها در کشور 
مصرف باالیی دارد و دارای ارزش صادراتی بســیار زیادی 
است. کیفیت و مزه گوشــت آن باال است.استاندار بوشهر 
برگشت ســود و ســرمایه در این طرح را سه ساله عنوان 
کرد و گفت: این طرح یک سرمایه گذاری پربازده، پرسود و 
اقتصادی است که مورد توجه سرمایه گذاران قرار دارد.وی 

با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته برای ایجاد طرح های 
پرورش ماهی در قفس به میزان ۶۰ هزار تن تا چهار سال 
آینده تاکید کرد: در حال حاضر ظرفیت تولید در اســتان 

حدود هفت هزار تن است.
محمــدی زاده با دعوت از ســرمایه گذاران برای حضور در 
اســتان بوشهر افزود: به گستردگی این دریا ظرفیت داریم 
و می توانیــم قفس ها پــرورش ماهی را ایجاد و اســتفاده 
کنیم.وی تاکید کرد: ایــن طرح ها می تواند عالوه بر نقش 
مهمی که در زمینه صادرات و درآمدزایی برای کشور دارد، 

محلی مناسب برای تولید غذا نیز محسوب می شود.
رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر در گفت وگو با خبرنگار مهر 
اظهار داشــت: یکی از ظرفیت های مهم در استان بوشهر 
پرورش آبزیان اســت که در سال های اخیر اقدامات خوبی 
در این زمینه صورت گرفته اســت.علی احمدی زاده اضافه 
کرد: تولید ماهی سی باس برای پرورش در قفس در مرحله 
تجاری سازی برای نخستین بار در کشور در استان بوشهر 
اجرایی شده که در حال حاضر ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد.وی ادامــه داد: در راســتای تولید بچــه ماهی برای 
پرورش، شهرک زیســت فناوری در دلوار در مساحت دو 

هکتار با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد در حال ساخت است 
که ۳۰ میلیارد تومان برای تکمیل آن تصویب شده است.

رئیس جهاد دانشــگاهی بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر 
ظرفیــت باالیی در زمینــه پرورش آبزیــان دارد افزود: با 
تکمیل طرح های فناورانه ای که در دســت اجرا است، این 
استان قطب تولید و تکثیر بچه ماهی کشور خواهد شد.وی 
با اشــاره به وارداتی بــودن کل بچه ماهی ها برای پرورش 
ماهی در قفس ادامــه داد: در حال حاضر بچه ماهی مورد 
نیاز از طریق کشورهای هند، استرالیا و تایلند وارد می شود 
که تکمیل این طرح کشــور را از واردات بچه ماهی بی نیاز 
می کند.احمدی زاده از تولید غــذای زنده آبزیان همچون 
آرتمیــا، روتیفر و جلبک به عنوان یکی دیگر از برنامه های 
مهم یاد کرد و افزود: برنامه های مهمی را در زمینه استفاده 
از ظرفیــت دریا داریم.وی با اشــاره به برنامه ریزی صورت 
گرفته بــرای تولید و پــرورش ۲۰۰ هزار تــن ماهی در 
قفس در بحث پرورش ماهــی در قفس تصریح کرد: باید 
از هم اکنون نیازهای پرورش ماهی در قفس را در کشــور 

تأمین کنیم.
مدیرکل شــیالت استان بوشهر نیز در این خصوص گفت: 
در حال حاضر بخش قابل توجهی از نیازهای آبزیان استان 
از طریق صید و صیادی تأمین می شــود که تالش می شود 
آبزی پروری در این راستا توسعه یابد.علی بازدار اضافه کرد: 
تولید ماهی پرورشی از اقدامات ارزشمند در راستای ایجاد 
اشتغال پایدار در استان بوشهر است و اکنون بخش زیادی 
از ماهی پرورشی اســتان صادر می شود.مدیر کل شیالت 
اســتان بوشــهر از تولید هفت هزار تن ماهی سی باس از 
طریق نصب قفس در خلیج فارس خبر داد و تصریح کرد: 
اکنون شــش هزار تن ماهی پرورشــی به صورت ساخت 
قفس در دریای خلیج فارس تولید می شود که تا ماه آینده 
به هفت هزار تن می رســد.ذخایر دریایی بی انتها نیستند 
و با توجــه به افزایش میزان صیــد و ورود آالیندگی های 
مختلف به دریا، بسیاری از آبزیان با چالش های جدی روبرو 
هســتند که باید برای حفظ این آبزیان اقدامات اساســی 
صــورت گیرد.آبزی پروری یکی از مهمترین راهکارها برای 
حفظ ذخایر دریایی محسوب می شوند که اجرای طرح های 
پرورش میگو در ساحل و پرورش ماهی در قفس در خلیج 

فارس باید مد نظر قرار گیرد.

ظرفیت های طالیی خلیج فارس

پرورش ماهی در قفس مغفول مانده است
فرش آذربایجان غربی به نام سایر استان ها 

صادر می شود

فرش آذربایجان غربی به دلیل نداشــتن برند و شناســنامه مشــخص تاکنون 
نتوانسته از سهم خود در صادرات این کاال بهره الزم را ببرد و هم اکنون فرشهای 
اســتان به نام سایر استانها صادر می شود.به گزارش مهر، فرش دستباف استان 
آذربایجان غربی با قدمت بیش از هزار سال و ثبت جهانی شدن ۲ نقشه ماهی 
خوی و فرش افشــار آهنین تکاب هنوز در بازارهای مختلف به نام استان های 
دیگر خرید و فروش می شــود که این به نوبت خود موجب دلسردی فعاالن این 
هنر صنعت قدیمی در استان می شود.متأسفانه به علت نزدیکی نقشه، رنگ و رج 
شمار فرش ریز ماهی خوی به فرش ریزماهی تبریز و فرش افشار تکاب به فرش 
افشار زنجان فرش های تولیدی این استان توسط تجار متفرقه به طرق مختلف 
ازجمله ســفارش بافت، خرید مستقیم و خرید با واسطه تهیه و به نام تولیدات 

سایر استان ها در داخل و خارج از کشور به فروش می رسد.
سالهاســت نه تنها در داخل کشور حاصل دسترنج هنرمندان فرش این استان 
به جیب تجار ســایر اســتان ها می رود بلکه بخش زیادی از ســود این صنعت 
در آذربایجــان غربــی نیز از طریق صادرات عاید تجار اســتان های همســایه 
می شودسالهاســت نه تنها در داخل کشور حاصل دسترنج هنرمندان فرش این 
استان به جیب تجار سایر استان ها می رود بلکه بخش زیادی از سود این صنعت 
در آذربایجان غربی نیز از طریق صادرات عاید تجار استان های همسایه می شود.

ساالنه نزدیک ۳۰۰ هزار متر مربع فرش در این استان توسط بیش از ۱۲۵ هزار 
قالی باف تولید می شــود که طبق گفته معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان از مجموع ۵۶۰ میلیون دالر صادرات کل کشور در صنعت 
فرش بافی ۳۲ میلیون دالر آن به این استان اختصاص دارد و اغلب این صادرات 
به کشورهای اروپایی، آمریکایی، عربی و حاشیه خلیج فارس بوده است.هر چند 
دو برند معروف فرش ریز ماهی خوی و افشــار تکاب ثبت ملی شده اند اما این 
طرح نیز تاکنون آنچنان که باید نتوانسته از صدور فرش های استان به نام سایر 
اســتان ها جلوگیری کند در این راستا مسئوالن امیدوارند ثبت جهانی این دو 
برند کمک حال رونق صنعت فرش اســتان باشــد. برای ایجاد ثبات در توسعه 
فرش دستباف در اســتان باید این هنر صنعت به نام استان برند سازی شود و 
نشــان تجاری به نام فرش استان تهیه و ثبت شود و برای شناسایی محصوالت 
بافندگان آذربایجان غربــی در بازارهای داخلی و خارجی تمام بافندگان از این 
نشــان تجاری در محصوالت خود استفاده کنند با این اقدام ارزش های مادی و 

معنوی آن به استان بازخواهد گشت.
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 
آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فرش دســتباف یکی از 
فعالیت های اشتغال زا با سرمایه و هزینه کرد پایین نسبت به مشاغل و صنایع 
دیگر اســت، گفت: توجه به این هنــر و صنعت می تواند برای کاهش بیکاری و 
افزایش اشتغال بخصوص برای جوانان و بانوان خانه دار بهترین موقعیت شغلی 
باشــد.در حال حاضر ۱۲ هزار و ۶۷۷ نفر از قالیبافان استان تحت پوشش بیمه 
تأمین اجتماعی و ۹ هزار و ۲۰ نفر نیز تحت پوشــش بیمه صندوق کشاورزی 
روســتایی قرار دارندمحمد دهقان افزود: در حال حاضر بیش از ۷۲ هزار نفر در 
اســتان مشغول به فعالیت در حوزه فرش دستباف هستند که ساالنه ۲۹۰ هزار 
مترمربع فرش دستباف در طرح ها و نقشه های مختلف توسط بافندگان استان 
تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی می شود.وی ادامه داد: در راستای حمایت 
از بافندگان و فعاالن فرش دستباف در استان آذربایجان غربی عالوه بر پرداخت 
تســهیالت کم بهره در زمینه بیمه بافندگان اقدامات خوبی صورت گرفته است 
در حال حاضر ۱۲ هزار و ۶۷۷ نفر از قالیبافان استان تحت پوشش بیمه تأمین 
اجتماعی و ۹ هزار و ۲۰ نفر نیز تحت پوشش بیمه صندوق کشاورزی روستایی 
قرار دارند.معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان آذربایجان غربی اضافه کرد: در آذربایجان غربی ۲۲۴ کارگاه تولیدی غیر 
متمرکز با مدیریت متمرکز و ۶ مجتمع قالی بافی متمرکز فعال هستند.دهقان 
خاطرنشان کرد: شهرت فرش این منطقه به لحاظ زیبایی، نقش و کیفیت مواد 
اولیه در جهان بی نظیر است و انواع فرش های دستباف در طرح های قبا، ماهی، 
نقشه، افشار و فرش تمام ابریشم توسط فعاالن این بخش در استان تولید و روانه 
بازار می شــود.وی افزود: فرش های ریز ماهی خوی و افشــار تکاب در شمال و 
جنوب استان در سال ۱۳۸۹ ثبت ملی شده و فرش بافته شده در خوی نیز طی 
سال ۱۳۹۲ نیز به ثبت جهانی رسیده است که این امر جایگاه استان در صنعت 
فرش کشــور را نشان می دهد.دهقان با بیان اینکه ثبت دو برند فرش استان در 
سطح ملی و جهانی برند جغرافیایی بوده و در صیانت از حوزه فرهنگی و تاریخی 
استان بسیار مهم و ضروری بود اما در حوزه صادرات و رونق این صنعت باید برند 

تجاری در استان ایجاد شود.
رئیس اداره فرش صنعت، معدن و تجارت اســتان آذربایجان غربی در خصوص 
مشکالت صنعت فرش دستباف استان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال 
حاضر صادرات فرش دستباف استان از سایر استان ها انجام می شود که یکی از 
مشــکالت صادرات فرش دستباف اســتان نبود رایزن تخصصی فرش دستباف 
در کشورهای هدف بخصوص کشــورهای همسایه است.جواد وقاری همچنین 
نبود پروازهای مســتقیم خارجی از فرودگاه های اســتان را از دیگر مشــکالت 
حوزه صادرات فرش عنوان کرد و افزود: در تالش هســتیم برند و نشان تجاری 
مخصوص فرش دستباف استان را به ثبت برسانیم تا با برند سازی فرش استان 
تولیدات اســتان با این برند در بازارهای داخلی و خارجی عرضه گردد و در این 
خصوص اقدامات اولیه آغاز گردیده اســت.نبود رایزن تخصصی فرش دستباف 
در کشورهای هدف بخصوص کشورهای همسایه و پروازهای مستقیم خارجی 
از فرودگاه های آذربایجان غربی از مشــکالت فرش دســتباف استان به شمار 
می رودوی به پرداخت تسهیالت برای مشاغل خانگی به خصوص فرش دستباف 
در اســتان اشــاره کرد و گفت: برای مشاغل مستقل ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان و 
برای مشاغل پشتیبان که برای ۵ نفر زمینه اشتغال را فراهم کنند تا سقف ۵۰۰ 
میلیون تومان تسهیالت بانکی با سود ۴ درصدی در حال پرداخت است.رئیس 
اداره فرش صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی اضافه کرد: متولیان 
مشــاغل خانگی و قالیبافان می توانند برای استفاده از این تسهیالت در سامانه 
مشاغل خانگی ثبت نام و از این تسهیالت استفاده کنند.وقاری به اجرای طرح 
بیمه تکمیلی بافندگان فرش دســتباف استان اشــاره کرد و گفت: در راستای 
حمایت از قالیبافان استان اکثریت بافندگان با کمترین هزینه تحت پوشش بیمه 
تکمیلی قرار گرفتند که در تالش هستیم این رویه در سال های آینده نیز اجرایی 
شود.آذربایجان غربی از استان های فعال در حوزه تولید فرش در کشور به شمار 
می رود، شهرســتان های تکاب و خوی مهمترین قطب های تولید فرش استان 
بوده و در کنار آن ها فرشــبافی در شهرستان های بوکان، شاهین دژ، میاندوآب، 
مهاباد و ارومیه نیز رواج دارد.با وجود اینکه استان ظرفیت های بسیار باالیی در 
حوزه تولید فرش دارد اما به دلیل نبود برند تجاری در اســتان بیشتر فعاالن و 
تاجران این حوزه فرش های تولیدی اســتان را با برندهای ســایر استان ها روانه 
بازارهای داخلی و خارجــی می کنند.با توجه به ضرورت بازتعریف حوزه جدید 
اشتغالزایی به جای بخش کشــاورزی در راستای کمبود بارش ها و خشکسالی 
توجه به صنعت فرش می تواند ظرفیت قابل توجهی در راســتای اشتغالزایی و 

راهکار مناسبی برای رونق اقتصادی منطقه باشد.

گزارش

در پی وقوع ســیل طی چند روز اخیــر در تهران، رییس 
اداره محیط زیســت طبیعی حفاظت محیط زیست استان 
تهران گفــت: در حال حاضر این ســیالب ها عاملی برای 
بهبود وضعیت تاالب ها نیســت و نتیجه مثبتی نیز برای پر 
شــدن آن ها ندارد.امیرعباس احمدی در گفت وگو با ایسنا، 
به مطالعات نیاز آبی رودخانه های استان تهران در دو سال 
گذشته با کمک دانشگاه شهید بهشتی و با نمونه رودخانه 
جاجرود -از ارتفاعات دیزین تا انتهای تاالب بند علیخان- 
اشــاره کرد و توضیح داد: این نیاز آبی براســاس مدل های 
جدید آبــی و بیولوژیک با ترکیبی از نیــاز آبی لحظه ای، 
روزانه و ساالنه بررســی و تعیین ، اطالعات به شورای آب 
وزارت نیرو فرســتاده شد و در دستورکار تعیین تخصیص 
نیاز آبی قرار گرفت چراکه براســاس قانــون تعیین آن با 
ســازمان محیط زیست و تخصیص با وزارت نیرو است.وی 
افزود: بنابر آخرین اطالعات سازمان محیط زیست، رودخانه 
جاجرود هنوز در جلســات شورای آب برای تخصیص نیاز 
آبی مطرح نشــده اســت تا ســازمان محیط زیست بتواند 
تصویب نامه آن برای نیاز آبی با ســه وجه ترســالی، حالت 
نرمال و خشکســالی را از وزارت نیرو دریافت کند و هنوز 
ابالغیه ای از جانب سازمان نداریم. خروجی سدها براساس 
تعیین نیاز آبی تخصیص داده می شود تا بتواند این جریان 
را بــه صورت مداوم برای حفظ حداقل شــرایط اکولوژیک 
رودخانه جاجرود برقرار ســازد.احمدی با توجه به مطالعات 
انجام شده درباره رودخانه فصلی بند علیخان گفت: شورای 
آب وزارت نیرو در ایــن زمینه مطالعاتی را انجام داد. اداره 
محیط زیست اســتان تهران دسترسی به این مطالعات را 
جهت بررســی تلفیق یا عدم تلفیق آن با مســائل زیستی 
خواســتار شــد تا در صورت عدم تلفیق با مسائل زیستی، 
درخواســتی را مبنی بر تامین نیاز آبی این رودخانه فصلی 

ارایه دهد.
رییس اداره محیط زیســت طبیعی حفاظت محیط زیست 
اســتان تهران، تامین نیاز آبی جهت پایداری آب رودخانه 

را برای ســازمان حفاظــت محیط زیســت و وزارت نیرو 
بســیار دارای اهمیت دانســت و افــزود: کیفیت و کمیت 
آب بسیار ارزشمند اســت. در بارش های ناگهانی اخیر که 
حالت ســیالبی داشــته اند، آب زیادی یکباره وارد سدها و 
محدوده های تاالبی شده اند اما به علت زمان کوتاه و سرعت 
باالی بارش ها تخریب ناشــی از سیل بیشــتر از فایده  آن 
است بنابراین نمی تواند تاالب را از حالت خشکسالی خارج 
کند چراکه در مدت زمان کوتاهی تاالب، آبگیرها و ســدها 
آبگیری می شــوند اما گل و الی همراه سیالب در روزهای 
آتی رسوب می کند و باعث عقب روی تاالب می شود.احمدی 
به بارش های مداوم پایدار اشــاره کــرد و توضیح داد: اگر 
بارش ها به صورت کوتاه مدت نباشند و در فصل های مختلف 
به صــورت پایدار و در قالب برف و یخ در ارتفاعات باشــد، 
آب حاصل از آن ها کم کم وارد تاالب ها و محدوده های آبی 
استان می شود. در بلندمدت اگر به تدریج آب بدون فرسایش 
خاک و گل و الی وارد تاالب شود بدون شک برای این پهنه 
آبی مفید خواهد بود اما به شــکل سیالبی نمی توان گفت 
کامال مفید هســتند.وی تاکید کرد: تا قبل از بارندگی های 
اخیر بسیاری از تاالب ها و سدها دچار کم آبی بودند. حجم 
ســدها نیز نسبت به گذشته ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش حجم 
آبی داشت. با کاهش حجم آبی، تراکم جمعیتی افزایش پیدا 
می کند، اکســیژن داخل سدها کم می شود و امکان تلفات 
برخی آبزیان در این رودخانه هــا نیز وجود دارد. به عنوان 
نمونه ســیل های اخیر تلفاتی در منطقه الر در این زمینه 
ایجاد شده است چراکه همراه با سیالب ها گل والی و سنگ 
باعث افزایش کدورت رودخانه ها می شــود و وقتی کدورت 
رودخانه ها از حدی باالتر رود، مخاطراتی را برای آبزیان به 
وجود می آورد.احمدی به دیگر آثار مخرب این ســیالب ها 
اشــاره کرد و توضیح داد: وقتی ســیالب ها همراه با گل و 
الی یکباره وارد مجموعه آبی می شوند حتی می توانند برای 
سدها اثر مخرب داشته باشــند. در مسیر آن ها مخاطرات 
جانی و مالی برای گردشگران در مسیر رودخانه ها و آبگیرها 

نیــز به وجود می آیــد و تنها به آبزیان داخل آب آســیب 
نمی رساند. باعث شســت وشو و فرسایش بستر رودخانه ها 
می شود و می تواند در شرایط طبیعی رودخانه ها تغییر شکل 
ایجاد کند همچنین باعث تخریب خانه ها و بناهای در مسیر 

سیل نیز می شود.
وی افزود: سیل به علت تغییرات اقلیمی و  تغییرات اکولوژیک 
کشــور در مقاطع زمانی خاص رخ می دهد و این مخاطرات 
در این مقطع زمانی به علت شــکل و شدت بارندگی حالت 
سیالبی و مخرب به خود می گیرد. این سیالب ها برای حفظ 
شــرایط اکولوژیک آب خیلی مفید نیست مگر با گذر زمان 
که رسوبات رسوب کنند و مقطعی آب خوبی داشته باشیم 
که البته احتماال در شــرایط فعلی و با توجه به افزایش دما 
در روزهای آینده تبخیر، آب را از دســترس خارج می کند 
و تنها گل و الی در بســتر رودخانه و تاالب باقی می ماند.

احمدی به حجم آبی که یکباره بر اثر این سیالب ها از دست 
می رود، اشــاره کرد و گفت: در شرایط افزایش گل والی و 
به خطر افتادن سد احتمال بازگشایی سدها توسط وزارت 
نیرو وجــود دارد تا بخش هایــی از آب موجود را رها کند.
وی افزود: در حال حاضر این ســیالب ها عاملی برای بهبود 
وضعیت تاالب ها نیســت و نتیجه مثبتی نیز برای پر شدن 
آب تاالب ها ندارد چراکه این ســیالب ها یک باره و با حمل 
گل والی و مــواد معلق مخاطراتی را با خود به همراه دارد و 
در حدود ۵۰ درصد گل  و الی را با خود وارد مجموعه آبی 
می کنند.رییس اداره محیط زیست طبیعی حفاظت محیط 
زیست استان تهران، بررســی تاالب ها را در شرایط نرمال 
عملیاتی دانست و گفت: امسال به نسبت سال های گذشته 
به علت بارش کم، ســطح آبی تاالب ها مقداری کم شــده  
اســت. به عنوان نمونه تاالب بند علیخان در مقطعی اصال 
آب نداشــت و االن به یکباره آب گرفته اســت اما تبخیر و 
تعــرق باعث از بین رفتن این آب به مرور زمان می شــود.
احمدی درباره تاثیر سیل بر مناطق مستعد خیزش گرد و 
خاک گفت: احتمال مرطوب شــدن این مناطق وجود دارد 

که در مقطع کوتاهی از بروز گرد و خاک جلوگیری کند اما 
این وضعیت تداوم نخواهد داشــت. در بخش حفظ شرایط 
آبی و نیاز آبی تاالب ها نباید به سطح آبی آن ها بسنده کنیم 
چراکه پــس از مدتی آب موجود از بیــن می رود و مجدد 

تاالب خشک و مستعد خیزش گرد و خاک می شود.
وی افزود: اصل حفظ شــرایط پایداری اکولوژیک تاالب ها 
اســت. باید بتوانیم نیاز آبی ســطح آبگیرهای استان را به 
مقطعی برســانیم که حتی در شــرایط خشکسالی هم اگر 
چنین اتفاقی رخ داد حداقل آبی وجود داشته باشد که آن 
منطقه تبدیل به کانون ریزگردها نشود.احمدی از بین رفتن 
منشأ ریزگردها در پی پرآبی تاالب ها را وابسته به تاریخچه 
آن مکان دانســت و توضیح داد: اگر تاالب در گذشته آبگیر 
بوده و بنابر دالیلی خشک شده است قطعا با آبگیری مجدد 
تاالب می توان از خیزش ریزگردها جلوگیری کرد. به عنوان 
نمونه بند علیخان تاالب فصلی است باید نسبت به احیای 
پوشــش گیاهی در این محدوده اقدام شود و نمی توان تنها 
به مقطع کوتاه پرآبی تاالب بســنده کرد.وی افزود: بیشتر 
کانون های ریزگرد مراکزی هستند که برداشت های معدنی 
در آن صورت گرفته اســت و یا به صــورت فصلی آبگیری 
کرده اند. این کانون ها در صورت خشــک شــدن به کانون 
ریزگرد تبدیل می شوند.رییس اداره محیط زیست طبیعی 
حفاظت محیط زیســت اســتان تهران، به ضرورت حفظ 
حداقلی شرایط آبی اشاره کرد و گفت: باید حداقلی از سطح 
آب را عالوه بر مصارف حق آبه ها و بهره برداری کشــاورزی 
در برخی مناطق حفظ کنیم. به عبارتی با حفظ حداقلی از 
سطح آب به خشکسالی نمی رسیم.احمدی در پایان باتوجه 
بــه کانون های ریزگرد موجود در تهران گفت: بیشــتر این 
کانون ها ناشــی از برداشت های زمینی مانند معادن شن و 
ماسه اســت. به همین دلیل به احیای پوشش گیاهی نیاز 
داریم تا زمین به حالت طبیعــی خود بازگردد اما قطع به 
یقین اگر تاالب خشک شده باشد پتانسیل تبدیل شدن به 

کانون ریزگرد را دارد.

در اثــر بی توجهــی مســئوالن و برخی مردم به هشــدارهای 
باستان شناسان درخصوص مرمت و استحکام بخشی پل آبرسان 
اِهل المرد با دارا بودن قدمتی بیش از هزار سال نیز طی چندین 
نوبــت بارندگی ســال های اخیر و تندبادهای موســمی تیرماه 

امسال؛ این پل فرو ریخت و امکان مرمت ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از المرد، اثر تاریخی »پل آبرسان اهل« 
واقع در شمال شهر اِهل از توابع بخش اشکنان شهرستان المرد 
که در تاریخ ۸۸/۹/۱ به شــماره ثبت ۲۷۵۳۶ در فهرست آثار 
ملی کشور قرار گرفت و قدمت آن مربوط به قرون اولیه اسالمی 

 است.
این سازه آبی از مصالح سنگ و ساروج و به طول تقریبی ۱۱۰ 

متر بر بســتر رودخانه مهران در وسط دشت قرار گرفته بود که 
به منظور انتقال آب از حاشــیه جنوبی دشت )تنگ اهلیون( به 
شمال دشت بر بستر رودخانه مهران ساخته  شده و آب توسط 
جوی به عرض  ۵۰ ســانتی متر که بر سطح این پل ایجاد شده 

به اراضی شمالی دشت منتقل می شده است. 
ترزبان باســتان شناس، فعال حوزه میراث فرهنگی که پیش از 
این در گفت و گو با ایلنا از ضرورت مرمت این پل گفته بود، با 
اعالم خبر فرو ریختن این اثر تاریخی می گوید: با گذشت زمان 

و سست شــدن بدنه پل و ضعیف شدن طاق ها و پایه هایی که 
در بستر خاک ایجاد شده بود و بر اثر فرسایش توسط سیالب و 
طغیان رودخانه و مرمت نشدن این سازه با توجه به سیالب های 
شدید چند سال اخیر بخش زیادی از این اثر تاریخی فرو ریخت 
و متأسفانه در تیرماه جاری و با وجود تند بادهای موسمی آنچه 

از این بنا مانده بود فرو ریخت و امکان مرمت ندارد. 
به گفته وی، این ســازه آبــی از جمله آثار ملموس و از بناهای 
شاخص به لحاظ ســاختار معماری در شهرستان المرد می بود 

که با اندک بودجه ای می شــد از خطر نابــودی آن جلوگیری 
کــرد، ولی با بی توجهی مردم و مســئوالن از بین رفت. ترزبان 
در جریان بازدید و بررســی این اثر تاریخی گفت: ســیل سال  
۹۸ بخشــی از پل که بر بستر رودخانه بود با خود برد و بخش 
عظیمی از این پل که در کرانه جنوبی رودخانه قرار داشت در اثر 
طغیان رودخانه و سیالب های ناشی از بارندگی سال  ۱۴۰۰ از 
بین رفت و بخش دیگری نیز در تیرماه جاری بر اثر تندبادهای 

موسمی فرو ریخت.

وی در پاســخ به اینکه آیا مرمت برای جلوگیری از فرو ریختن 
این اثر کافی بود، گفت: درخصوص پل آبرسان، عالوه بر تقویت 
پایه هــای پل و مرمت آن، کنترل ســیالب ها و ایجاد بندهای 
خاکی در جهت رفع طغیان رودخانه برای زنده نگه داشتن این 

اثر تاریخی موثر و ضرورت داشت. 
ترزبان در پاسخ به اینکه آیا اکنون با از بین رفتن این اثر، امکان 
بازســازی نمادین آن وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: وقتی یک 
اثــر به طور کامل از بین می رود، مرمت و احیای آن امکان پذیر 
نیســت و با هیچ گونه مصالحی حتــی مصالح خود آن بنا قابل 
برگشت نیست و بازســازی و شبیه سازی آن اثر، فاقد هویت و 

اصالت است.  

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی 
استان گلســتان گفت: دولت محصوالتی برای 
جایگزین کشت برنج درگلستان معرفی کرده 
ولی توجیــه اقتصادی برای کشــاورز ندارد و 
نیاز اســت که دولت از کشاورزان حمایت های 
بیشتری کند. به گزارش خبرنگار ایلنا از گرگان، 
برنج از مهمترین اقالم غذایی محسوب می شود 
و برنــج غذای رایج ایرانیان اســت و همچنین 
کشت برنج در سالهای اخیر در استان گلستان 
با محدویت های کشت زیادی مواجه شد چون 
باعث مصرف بیــش از حد آب های زیر زمینی 
می شد و استان در خشک سالی شدیدی قرار 
دارد ولی دوباره در ســالهای اخیر اجازه کشت 

برنج در استان داده شد .
برای کاشــت برنج در هر هکتــار ۲۵ هزارمتر 
مربع آب مصرف می شــود که استان گلستان 
درســالهای اخیر به دلیل مصرف بیش از حد 
آب هــای زیر زمینــی و کمبود بــارش دچار 
خشکسالی شــدیدی شده است و کاشت برنج 
دراســتان شــرایط آبی را بدتر کرده و امروزه 
شاهد پدیده فرونشست زمین بیشتر در شمال 

گلستان هستیم.این خشــک سالی شدید در 
استان باعث نشده که کشــاورزان کشت برنج 
نکنند در ســال جاری ۶۹ هزار هکتار از اراضی 
گلســتان برنج کشت شــد که به دلیل مزیت 
اقتصادی این محصول است و همچنین استان 
گلستان رتبه سوم تولید برنج در کشور را دارد 
و بیشترین گونه کشت برنج دراستان دم سیاه، 
نعمت، هاشمی و طارم استفجر، شیرودی و ندا 

تولید می شود.
طبق گفته مدیرکل هواشناســی اســتان ۹۱ 
درصد گلســتان دچار خشکســالی شــده و 
ذخایر آبی استان  دیگر مانند گذشته ها نیست 
و باید کشاورزان اســتان بجای کشت برنج به 
دنبال محصوالتی بروند که نیاز به آب کمتری 
دارند و اگر روند ادامه پیدا کند خســارت های 
غیرقابل جبرانی به منابع آبی و خاک اســتان 
وارد می شود و بزودی اوضاع بدتر از این شرایط 
خواهد شــد.محمدرضا عباسی درگفت وگو با 
ایلنای گلســتان اظهارکــرد: محصوالت پنبه، 
سویا، گنجد وآفتابگردان جایگزین کشت برنج 
دراســتان شــدند که محصوالت استراتژیکی 

هستند ولی کشت اینها توجیه اقتصادی ندارد 
و کشــاورزان به سمت کشــت برنج می روند 
چون منفعت اقتصــادی زیادی برای آنها دارد.
وی ادامه داد: محصوالت جایگزینی کشت برنج 
که جهادکشــاورزی اعالم کــرده برای محیط 
زیســت و حفظ پایداری خاک بســیار خوب 
اســت و کشــت پنبه بین اینها بهترین گزینه 
محسوب می شود ولی باز هم کشت برنج برای 
کشــاورز به صرفه تر است.عباســی بیان کرد: 
درسالجاری جهادکشــاورزی استان بسته های 
حمایتی جایگزین کشــت برنــج انجام داد که 
اگر هرکشــاورزی ســویا بکارد در هر هکتار تا 
۶ میلیون تومان دولت کمک های بالعوض به 
کشاورزان می دهد ولی باز هم کشاورزان کشت 
برنج را انجام دادند چون این کمک ها برای آنها 

زیاد نبود.
وی بیان کرد: باید دولت حمایت های بیشــتر 
و قوانین جدیدی تصویب کند که کشــاورز به 
سمت کشــت برنج نرود و با این وضعیت آب 
 های زیر زمینی اســتان داریم و درحال اتمام 
است بزودی یک فاجعه رخ می دهد.وی افزود: 

امســال نزدیک به ۷۰ هزار هکتار در گلستان 
برنج کشــت شــد که برآورد می شــود ۴۳۰ 
هزار تن برنج شــلتوک در استان تولید شود و 
همچنین گلستان رتبه سوم در کشور در تولید 

برنج را دارد.
وی خاطر نشــان کرد: اگر قرار شده جایگزین 

کشت برنج دراســتان انجام بگیرد دولت باید 
حمایت هــای ویژه ای برای کشــاورزان انجام 
دهد و باید کارشناسی های دقیق صورت بگیرد 
و با این وضعیت فعلی کشــاورزان محصوالت 
جایگزین برنج را کشت نمی کنند چون منفعت 

اقتصادی ندارد.

رئیس اداره محیط زیست طبیعی حفاظت محیط زیست استان تهران:

سیالب دوای درد کم آبی تاالب ها نیست

فرو ریختن پل تاریخی آبرسان اِهل المرد

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان گلستان:

جایگزین کشت برنج در گلستان توجیه اقتصادی ندارد


