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تصاویــر هوایی و پایش های میدانی نشــان می دهد تاالب 
گاوخونی سراسر خشک شده و کابوس خشکیدگی این پهنه 
۴۷ هزار هکتاری در نبود برنامه ای برای تامین حقابه ادامه 
دارد.بــه گزارش مهر، تصاویر هوایــی از گاوخونی حاکی از 
خشکی ۱۰۰ درصدی این تاالب بین المللی است، مسئوالن 
محیط زیســت اما می گویند براساس پایش های میدانی ۹۸ 
درصد تاالب خشکیده و ۲ درصد از پهنه ۴۷ هزار هکتاری 
گاوخونی در مصب تاالب در ضلع شــمالی آن محدوده بند 
شــاخ کنار فقط رطوبت دارد. رطوبتی که حاصل ۱۰۰ لیتر 
در ثانیه زهآب کشــاورزی و پســاب فاضالب تصفیه خانه 
جنوب اصفهان اســت.تاالب بین المللی گاوخونی در سال 
آبــی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ از حدود ۹۷۵ میلیون مترمکعب آبی 
که وارد سد زاینده رود شد، هیچ سهمی نداشت و سال آبی 
کنونی که ســه ماه از آن می گذرد، با توجه به خالی بودن 
فعلی سد، تشنگی گاوخونی به دست فراموشی سپرده شده 
و دغدغه و اولویت مســئوالن تأمین آب آشامیدنی است و 
پس از آن صنعت و کشــاورزی در اولویت تخصیص ها قرار 
می گیرند.حسین اکبری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع 
زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان به خبرنگار 
مهر می گوید: متأسفانه خشکســالی و سایر عوامل انسانی 
باعث شده که ذخیره سد زاینده رود در کمترین میزان خود 
باشــد و اکنون حجم مناسبی برای رهاسازی ندارد و از این 
رو در سال جاری تاکنون تصمیمی در خصوص رهاسازی آب 

برای تاالب گرفته نشده است.
وی خاطرنشان می کند: طی یکسال آبی گذشته متأسفانه 
حقابه ای برای تاالب گاوخونی رهاســازی نشد بَرغم اینکه 
چندین نوبت رهاســازی آب برای کشــاورزی در نیمه اول 
صورت گرفت.اکبری با اشاره به اینکه برای رهاسازی حقابه 
گاوخونی پیگیری شــد، اظهار می کند: تالش ما بر این بود 
زمانیکه برای کشــاورزی آب رهاســازی شده برای محیط 
زیســت نیز کســری از حقابه های کلی که گاوخونی نیاز 
دارد رهاســازی شود اما متأسفانه نشد و اکنون ذخیره سد 
زاینده رود نیز در حداقل اســت و برنامه ای برای رهاسازی 
وجود ندارد اما طی یک سال آبی گذشته همانند سال های 
قبل و دو دهــه اخیر حقابه ای برای گاوخونی داده نشــد.
وی در عیــن حال می افزاید: باید توجه داشــت که محیط 
زیست با دستگاه های دیگر همکاری، مشارکت کارشناسی 
و علمی دارد و نتایج این هم افزایی سبب شده تا اگر بارش ها 
و ذخیره سد در پاییز و زمستان پیش رو بهبود یابد بتوانیم 

برای تاالب گاوخونی رهاسازی آب را امسال داشته باشیم.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت 
محیط زیست با تاکید بر اینکه اکنون ذخیره سد در حداقل 
اســت، اضافه می کند: امید داریم کــه در ماه های پیش رو 
میزان بارش ها خوب باشــد تا بر اســاس داشته آبی پیگیر 
حقابه های زیست محیطی باشیم.اکبری درخصوص آبگیری 
تاالب گاوخونی از ســیالب مرداد ماه سال جاری، می گوید: 
برغم بارش های خوبی که در بســیاری از نقاط استان اتفاق 
افتاد متأســفانه در محدوده خود تاالب و شــهر اصفهان و 
باالدســت حوضه قابل توجه نبود که به سیالبی منجر شود 
که از زاینده رود به گاوخونی برســد اما پایش ها میدانی و 
بررسی تصاویر ماهواره ای نشان داد که بین هفتم و هشتم 

مرداد از سمت کوه سیاه در شمال تاالب و گردنه مالاحمد 
رواناب مختصری حدود یکی - دو ســاعت به سمت تاالب 
جاری شــد که حجم قابل توجهی نبود اما رواناب به شمال 
تاالب رسید.وی می افزاید: همچنین سیالبی با حجم بیشتر 
از سمت شرق تاالب از حوزه یزد و محدوده قلعه خرگوشی 
به سمت تاالب روانه شــد که آن هم رواناب موقت بود و از 
سمت جنوب تاالب نیز که رمل و کویر است براساس تحلیل 
تصاویر ماهواره ای روان آب و جریان ســیالبی از سمت سد 
ایزدخواست و رودخانه واز وارد جنوب تاالب شده بود.معاون 
محیط زیســت طبیعی و تنوع زیســتی اداره کل حفاظت 
محیط زیســت اســتان اصفهان می گوید: با توجه به اینکه 
بارندگی های مرداد در محدوده تاالب و باالدســت حوضه 
محدود بود احجام قابل توجهی به تاالب نرســید و سیالب 
۲ روز بعد تبخیر شــد و یا در بســتر تاالب فرورفت.اکبری 
خاطرنشان می کند: بارش های مرداد برای گاوخونی رطوبت 
مختصری داشــت که از نظر کّمی چون در محل ورودی ها 
به تاالب دستگاه های سنجش نداشتیم آمار دقیقی نمی توان 
از میزان جریان روانآب های مرداد اعالم کرد اما در مجموع 

حجم سیالب تابستان برای تاالب ناچیز بود.
وی درخصوص تعداد مســیل های فصلی و زیرحوضه های 
گاوخونی به غیر از رودخانه زاینده رود، می گوید: مطالعاتی 
که با مشــارکت یکــی از مراکز علمی و تحقیقاتی اســتان 
برای بررســی آورده های زیر حوضه های گاوخونی به غیر از 
رودخانــه زاینده رود انجام دادیم، نشــان داد که حتی اگر 
شــرایط بارندگی ها نرمال باشد و سیالب ها و روان آب هایی 
با حجم زیاد ایجاد کند، جریانات زیر حوضه های گاوخونی 
به غیــر از رودخانه زاینده رود حدود پنج درصد اســت و 
بــاالی ۹۵ درصد حیات تاالب گاوخونی به آورد زاینده رود 
وابسته است.معاون محیطزیســت طبیعی و تنوع زیستی 
اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان؛ در خصوص امکان 
برنامه ریزی برای هدایت ســیالب ها و روان آب های فصلی 
از زیرحوضه ها به سمت گاوخونی، خاطرنشان می کند: باید 
توجه داشت سهم جریانات زیر حوضه برای گاوخونی ناچیز 

است و البته وقوع روانآب نیز هر ساله نیست.اکبری با اشاره 
به اینکه تنوع گونه ای تاالب گاوخونی و زاینده رود باالست، 
می افزاید: در سالیان گذشــته که این حوضه وضعیت آبی 
خوبی داشــت برآوردشده به طور میانگین هرساله ۲۰ هزار 
پرنــده از ۱۲۵ گونه مختلف وارد تاالب می شــده در حالی 
که اکنون تنوع گونــه ای و جمعیت حیات وحش در پهنه 
تاالب کاهش محســوس یافته و کامل صدمه دیده اســت؛ 
خشکســالی ها و تأمین نکردن حقابه ها باعث شــده تنوع 
زیستی تاالب گاوخونی خسارت زیادی ببینید و پرندگان به 
این منطقه کمتر مهاجرت کنند یا اگر در پهنه تاالب فرود 
آیند امید نمی شــوند و زود گاوخونی را ترک می کنند زیرا 

آب نیست، زیستگاه نیست.
آرزو اشرفی زاده مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تاالب های 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه طبق قانون 
این سازمان مکلف به تعیین نیاز آبی تاالب ها و وزارت نیرو 
موظف به تأمین آب برای آنهاست، به خبرنگار مهر می گوید: 
با پیگیری هایی که انجام دادیم، نیاز آب محیط زیستی تاالب 
گاوخونــی را بارها طی مکاتبات متعدد به وزارت نیرو اعالم 
کردیم و وزارت نیرو مکلف اســت که برنامه تخصیص خود 
را بر مبنای شرایط اقلیمی تعیین کرده و حقابه به گاوخونی 
تخصیص دهد.وی با بیان اینکه متأسفانه در سال های اخیر 
هیچ آبی به تاالب گاوخونی نرســیده اســت، خاطرنشان 
می کند: در سال ۱۳۹۸ نیز که بارندگی های شدید داشتیم 
و بیش از ۲ هزار میلی متر در کوهرنگ بارندگی شد، باز هم 

به گاوخونی آب قابل توجهی داده نشد.
اشــرفی زاده می افزاید: باید توجه داشت که عالوه بر حقابه 
گاوخونــی، آبی باید برای جریان پایــداری رودخانه زاینده 
رود نیز وجود داشته باشــد زیرا این آب، نیاز آبی پایداری 
سرزمین اســت که حتماً باید تأمین شــود.مدیرکل دفتر 
حفاظت و احیای تاالب های سازمان حفاظت محیط زیست 
می گوید: مکاتباتی نیز در این زمینه با وزیر نیرو داشتیم، با 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری و شورای امنیت ملی نامه 
نگاری کردیم و همه این مســائل را به دستگاه های نظارتی 

و اجرایی کشــور ابالغ و اعالم کردیــم و اکنون وزارت نیرو 
موظف به تخصیص کامل حقابه تاالب گاوخونی است.

همچنین سعید رحیمی فرماندار ورزنه درخصوص پیگیری 
تخصیص حقابه زیستی گاوخونی به خبرنگار مهر می گوید: 
در این دوره انتظار داریم وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای 
اصفهــان حقابه تــاالب گاوخونی را جــدا در نظر گرفته و 
تأمین کند تا آب به تاالب برســد نــه اینکه فقط حقابه را 
در جــدول مصارف ببیند اما در عمل آبی داده نشــود.وی 
تصریح می کند: از شــرکت آب منطقه ای اصفهان و وزرات 
نیرو به غیر از حقابه کشــاورزان ورزنــه، حقابه تاالب بین 
المللــی گاوخونی را هم مطالبه می کنیــم زیرا با توجه به 
اینکه شــهر ورزنه اصفهان در کنوانســیون رامسر به دلیل 
وجود تاالب گاوخونی، عنوان و لوح شــهر تاالبی را دریافت 
کرده است باید خیلی از گاوخونی مراقب کنیم و حقابه آن 
داده شــود.فرماندار ورزنه خاطرنشان می کند: تأمین حقابه 
گاوخونی از این حیث اهمیت دارد که این تاالب بین المللی 
از کنوانسیون رامســر خارج نشود و از خیزش ریزگردهای 
تاالب که بی تردید باعث بیماری های تنفســی و آالیندگی 
هوای منطقه و شهر اصفهان شده، جلوگیری شود.به گزارش 
مهر، بنا به آخرین آمار هواشناســی استان اصفهان تحلیل 
شاخص اســتاندارد بارش، تبخیر و تعرق در یک دوره ۱۰ 
ساله تا سال ۱۴۰۰ نشان داد که درجه های خفیف تا بسیار 
شدید خشکسالی بلندمدت بسیاری از مناطق حوضه تاالب 
گاوخونی را فرا گرفته اســت به گونه ای که ۸۸.۱ درصد از 
آن درگیر خشکســالی بوده و فقط ۱۱.۸ درصد از مساحت 
این حوضه شرایط نُرمال و ۰.۲ درصد شرایط ترسالی دارد.

بی تردید در خشکیدگی گاوخونی تنها کمبود بارش مقصر 
نیست. تاالبی که تا سه دهه پیش ساالنه با حدود یک و نیم 
تا ۲ میلیارد مترمکعب آب ســیراب می شد با بی تدبیری ها 
خشکید؛ توسعه زیرکشــت اراضی در باالدست زاینده رود 
در اصفهان و اســتان همجوار، و احداث آب بندهایی به نام 
آبخیزداری برای پمپاژ آب به باغات کوهســتانی، طرح های 
انتقال آب از زاینده رود و احداث ســد بر مسیل های فصلی 
چون رودخانه ایزدخواست استان فارس که از سرشاخه های 
گاوخونی است، همه و همه سبب شده تا آب از گلوی تاالب 

بین المللی گاوخونی بریده شود. 
تاالبی که به قدمت تاریخ و بیش از پنج هزار سال به فالت 
مرکزی ایران حیات و تمدن بخشــیده است.۱۷۶ میلیون 
مترمکعــب حقابه قانونی که در شــورای عالی آب مصوب 
شد شوربختانه این مصوبه روی کاغذ هرگز به بهانه شرب، 
صنعت و کشاورزی اجرایی نشده است و با وجود ده ها طرح 
صنعتی در باالدســت حوضه گاوخونی که عملیات احداث 
آنها درحال اتمام اســت، در سال های پیش رو نیز نمی توان 
به عزمی برای تأمین حقابه طبیعت خوشــبین بود.در این 
ســال ها حتی بازدیدهای مسئوالن کشــوری و استانی از 
جمله نمایندگان مجلس شــورای اسالمی، رؤسای پیشین 
سازمان حفاظت محیط زیست تا رئیس کنونی فراکسیون 
محیط زیست مجلس شورای اسالمی ســرانجامی جز ابراز 
ناامیدی آنان برای شــرایط بغرنج گاوخونی نداشت. تاالبی 
که از ۱۳۷۸ تاکنون ۲۳ سال است سرطان خشکیدگی به 

جانش افتاده است.

تاالب بی تاب آب است

کابوس ادامه دار خشکیدگی گاوخونی
۵۰ روستای سمنان

 همچنان با تانکر آبرسانی می شوند
استاندار ســمنان با اشــاره به ضرورت حفظ جمعیت در روستاهای حاشیه 
کویر و تداوم معضل کم آبی در این اســتان پهناور گفت: همچنان بیش از ۵۰ 
روستای استان با تانکر آبرسانی شوند.سید محمدرضا هاشمی، استاندار سمنان 
در جلســه قرارگاه محرومیت زدایی اســتان؛ اظهار کرد: تخصیص اعتبارات 
محرومیت زدایی با هدف تامین آب پایدار برای این روســتاها ضروری ســت.

وی با اشــاره به جدی بودن معضل کم آبی در این اســتان اظهار کرد: بالغ بر 
۵۰ روســتای استان در حال حاضر با تانکر آبرسانی می شود که ضرورت دارد 
اقدامات الزم در راستای محرومیت زدایی و آبرسانی به این روستاها در دستور 

کار باشد. 
استاندار ســمنان تاکید کرد: امکانات اســتان را به منظور بحث آبرسانی به 
مناطق محروم بسیج خواهیم کرد.استاندار سمنان گفت: به منظور جلوگیری 
از حاشیه نشینی در شهرها و تامین امنیت  کویر، تخصیص اعتبارات مطلوب در 
راستای توجه به روستاها و مناطق محروم امری ضروری است.هاشمی از تالش 
مســووالن استانی برای رفع برخی از مشــکالت این مناطق تصریح کرد: در 
حوزه های عمرانی، راه سازی، مسکن و آبرسانی ورود قرارگاه محرومیت زدایی 
و بســیج سازندگی امری ارزشمند بوده که شاهد کیفیت و کمیت کار در این 
حوزه ها بودیم.استاندار سمنان گفت: پیشنهاد داریم تا شاخص های محرومیت، 
جمعیت به  همراه وســعت و پراکندگی، در امر توزیع اعتبارات ملی به ویژه در 

بحث محرومیت زدایی َمد نظر باشد.

وضعیت نامناسب زباله در بافت تاریخی
 زیبنده شهر جهانی نیست

رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر یزد با اشاره به ضرورت رسیدگی به 
مشکالت و مسائل بوم گردی های شهر میراث جهانی یزد گفت: بافت تاریخی 
معضالت زیادی از جمله وضعیت نامناسب زباله ها را دارد.به گزارش خبرنگار 
ایلنا از یزد، فاطمه حقیرالســادات در نشســت کمیسیون گردشگری شورای 
شــهر یزد که با حضور هیئت مدیره انجمن بوم گردی های یزد برگزار شــد 
اظهار داشــت: وضعیت نامناسب زباله در بافت تاریخی، تاریکی مطلق برخی 
کوچه های بافت تاریخی، نبود پارکینگ عمومی مناســب، نبود نقشــه بافت 
تاریخی از معضالت بافت تاریخی و از مطالبات مســئوالن بومگردی به شمار 

می آید.
رئیس کمیســیون گردشگری شورای شهر یزد ادامه داد: در حال حاضر ۱۷۵ 
بومگردی در اســتان یزد وجود دارد اما متأسفانه در بحث تبلیغات، بازاریابی 
و جشــنواره های بین المللی برای معرفی آن ها ضعیف عمل شــده است و 
بــه طور ویژه ظرفیت قابــل توجه بومگردی یزد در کشــور و فراتر از آن به 
خوبی معرفی نشده است.به گفته وی، تبلیغات خانه های بومگردی در ورودی 
شــهر یزد و برند ســازی ضعیف کار شده و الزم اســت بودجه ویژه ای برای 
تبلیغات بومگردی و بافت تاریخی در سال آینده دیده شود.رئیس کمیسیون 
گردشــگری شورای اسالمی شهر یزد افزود: عدم هماهنگی میراث فرهنگی و 
شــهرداری درمورد ساخت و ساز های بافت ســنتی و تداخل قوانین و آیین 
نامه های هر دو نهاد نیز مشکل ساز شده است، همچنین الزم است دفترچه 
ای از تعــداد ظرفیت، تصویر و آدرس بومگردی ها تهیه شــود و به مدیریت 
گردشگری شــهرداری یزد ارسال شود تا به معرفی آن کمک کند و ظرفیت 
بومگردی افزایش یابد.بی بی فاطمه حقیرالســادات در پایان خاطرنشان کرد: 
در مثلث طالیی و ارتباط گردشگری یزد و شیراز و اصفهان نیز امکان تبادل 

مسافر وجود دارد و ضرورت دارد برای آن برنامه ریزی شود.

افزایش ۵۰ درصدی مصرف گاز خانگی
 در آذربایجان شرقی

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی مصرف 
گاز خانگی در استان گفت: در زمان کنونی میزان مصرف گاز به ۳۶ میلیون و 
۷۰۰ هزار متر مکعب رســیده است.نادر کمالی، در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به افزایش ۵۰ درصدی میزان مصرف گاز در بخش خانگی این استان، افزود: 
با توجه به سردی هوا در روزهای اخیر و اینکه این استان از مناطق سردسیر 

کشور محسوب می شود، روند مصرف گاز خانگی رو به افزایش است. 
مدیرعامل شــرکت گاز آذربایجان شــرقی اظهار کرد: مردم با صرفه جویی و 
رعایت مصرف بهینه گاز این شرکت را در پایدار نگه داشتن شبکه گاز کمک 
کنند و صنایع اســتان نیز برای شــرایط خاص و احتمال قطعی گاز آمادگی 
داشته باشند.کمالی، ادامه داد: تاکنون افت فشار یا قطعی جریان گاز در استان 
روی نداده اســت و کارکنان این شــرکت در سطح استان تمام تالش خود را 

برای تامین گاز به کار گرفته اند بنابراین مشکلی بروز نکرده است.

سه ایستگاه مترو کرج در دهه فجر امسال
 آماده بهره برداری می شود

نماینده عالی دولت در اســتان البرز گفت: اهتمام ما در راستای بهره برداری 
از کل خط ۲ قطار شــهری کرج است تا با اتصال به ایستگاه شهید سلطانی 
در کــرج مــردم بتوانند برای تردد بین تهران و کــرج به خطوط اصلی مترو 
دسترســی داشته باشند.به گزارش ایسنا، مجتبی عبداللهی در بازدید از روند 
پیشرفت و تکمیل پروژه خط ۲ قطار شهری کرج که دیروز صورت گرفت، با 
اشــاره به اینکه این پروژه از اهمیت ویژه ای در خصوص تردد مردم برخوردار 
اســت، افزود: جای تأسف دارد که سال ها مغفول مانده و به کندی پیشرفت 

کرده است. 
نماینده عالی دولت در اســتان البرز ادامه داد: به صورت مستمر از این پروژه 
مهم بازدید داشــته ایم و برای تسریع در آن جلســات و پیگیری های ویژه 
ای برگزار کرده ایم.عبداللهی گفت: درصدد هســتیم که از ایستگاه گلشهر تا 
ایســتگاه زیرگذر آیت اهلل طالقانی را تا دهه مبارک فجر امســال برای بهره 
برداری مهیا کنیم.وی افزود: برای این منظور تالش های بســیاری معطوف 
شــده و امید است امور طبق برنامه دنبال و اجرایی شود.استاندار البرز گفت: 
اکنون استقرار قطارها بر روی ریل در دستور کار است تا تست های الزم اخذ 
شــود و برای حرکت در ایستگاه ها آمادگی داشته باشد.وی افزود: اهتمام ما 
در راســتای بهره برداری از کل خط ۲ قطار شهری کرج است تا با اتصال به 
ایستگاه شهید سلطانی در کرج مردم بتوانند برای تردد بین تهران و کرج به 
خطوط اصلی مترو دسترسی داشته باشند.عبداللهی گفت: با تحقق این امکان 
مهم، مردم می توانند ســهولت در تردد را حس کنند و بار بزرگی از ترافیک 
درون شهری کاهش می یابد.وی افزود: با توجه به افزایش هزینه ها بویژه برای 
حفاری، ریل گذاری و تاسیســات، اکنون هــر کیلومتر حفاری و ریل گذاری  
پروژه قطار شهری به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.استاندار البرز 
گفت: باید برنامه ریزی دقیقی توسط شهرداری کرج در خصوص تامین اعتبار 
صورت گیرد، تا بتوانیم ســال آینده خط ۲ قطار شــهری کرج را مورد بهره 

برداری کامل قرار دهیم.

برخورد قضایی با متخلفین پخش پسماند صنعتی
 با بوی نامطبوع در دورود

مدیرکل حفاظت محیط زیســت لرستان از دســتگیری و برخورد قضایی با 
متخلفین پخش پسماند صنعتی با بوی نامطبوع در شهرستان دورود خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی ساالروند اظهار کرد: با عنایت به گزارش مردمی مبنی بر 
آلودگی هوا ناشی از انتشار بوی نامطلوب در حاشیه و همجوار اماکن مسکونی 
شهرســتان دورود، کارشناسان اداره محیط زیست این شهرستان بالفاصله در 

محل حاضر شده و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان تصریح کرد: با توجه به اینکه پسماند 
رهاسازی شده در این محل از نوع پسماند صنعتی ویژه به شکل مایع حاصل 
از تصفیه میعانشات گازی مربوط به یکی از شرکت های فعال در این زمینه در 
شهرستان دورود است بالفاصله با همکاری نیروی انتظامی و دستور دادستان 
شهرستان خودروی متخلف توقیف و راننده بازداشت شد و برای مدیرعامل این 
شرکت به جرم تهدید علیه بهداشت عمومی پرونده قضایی تشکیل و پرونده در 
حال سیر مراحل قانونی و قضایی است.مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان 
ضمن تشکر از همکاری ویژه فرماندار و دادستان دورود نسبت به این موضوع 
گفت: دادخواست دستور توقف فعالیت شرکت تا تعیین تکلیف  وضعیت علت 
عدول از برنامه های مدیریت پســماند ویژه آن و بخصوص رفع آلودگی ایجاد 
شده و مجازات عاملین آلودگی تحویل مقام محترم قضایی شده که امیدواریم 

با درایت مقام محترم قضایی هرچه سریع تر این امر به نتیجه برسد.

اخبار کوتاه

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای لرستان 
گفت: دبی رودخانه های استان طی آبان ماه نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبل ۹ درصد کاهش یافته است.به گزارش 
مهر، مظفر زیودار، اظهار داشت: متوسط بارش های استان 
از مهر ماه تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱ بر اســاس آمار سازمان 
هواشناسی برابر ۷۵ میلی متر بوده که نسبت به سال آبی 
گذشته )۲۳ میلیمتر( حدود ۲۲۶ درصد افزایش و نسبت 
به متوســط دوره آماری )۷۷ میلیمتر( حدود ســه درصد 
کاهش داشته است.وی، ادامه داد: متوسط بارش در حوضه 
آبریــز کارون بزرگ از مهرماه تــا پایان آبان ماه ۱۴۰۱ در 
این حوضه حدود ۱۲۲ میلی متر بوده که نســبت به سال 
آبی گذشــته حدود )۷۵ میلی متر( حــدود ۶۴ درصد و 
نســبت به مدت مشــابه بلند مدت )۸۳.۵ میلی متر( ۴۷ 

درصد افزایش داشته اســت.مدیر مطالعات پایه منابع آب 
شــرکت آب منطقه ای لرستان، بیان داشت: متوسط بارش 
در حوضه آبریز کرخه از مهرمــاه تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱ 
در این حوضه حدود ۷۱ میلی متر بوده که نسبت به سال 
آبی گذشته )۴۶.۵ میلی متر( حدود ۵۳ درصد و نسبت به 
مدت مشابه بلندمدت )۶۹.۵ میلی متر( دو درصد افزایش 

داشته است.
زیودار با اشــاره به اینکه کاهش و شکل بارش در سال آبی 
جاری نسبت به دوره آماری بلندمدت باعث شده است که 
منابع آب زیرزمینی و آبدهی رودخانه های استان همچنان 
با کاهش مواجه شــوند، افزود: متوسط دبی رودخانه های 
اســتان در آبان ماه سال آبی جاری نسبت به سال گذشته 
حدود ۹ درصد و نســبت به متوســط آبان ماه طول دوره 

آماری ۶۳ درصد کاهش داشته اند.
وی، تصریح کرد: متوسط سطح آب زیرزمینی محدوده های 
بیالن اســتان در آبان ماه ســال ۱۴۰۱ نسبت به آبان ماه 
سال گذشــته حدود ۱.۵ متر افت داشته است که معادل 
حجمی حدود ۱۰۹ میلیون متر مکعب اســت که نسبت به 
ســال گذشته حدود ۳۲ درصد کاهش نشان می دهد.مدیر 
مطالعات پایه منابع آب شــرکت آب منطقه ای لرســتان، 
گفت: بیشترین تغییرات افت در حوضه آبریز کرخه بوده به 
طوری که دشــت رومشکان با حدود دو متر افت و کسری 
مخزن حدود هفت میلیون متر مکعب بیشــترین تغییرات 
ســطح آب زیرزمینی را در آبان ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به 

آبان ماه سال گذشته داشته است.
زیودار، عنوان کرد: ســطح آب های زیرزمینی اســتان در 

بلندمــدت منتهی به ســال آبــی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به طور 
متوســط حدود ۶.۸ متر افت و کسری مخزن حدود ۵۲۳ 
میلیون مترمکعب داشــته اســت که معادل افت ســاالنه 
حدود ۳۰ ســانتی متر و کسری مخزن حدود ۲۰ میلیون 
متر مکعب اســت که نشان دهنده روند کاهشی منابع آب 
زیرزمینی در استان اســت.وی با بیان اینکه در این مدت 
بیشترین افت سطح آب زیرزمینی مربوط به محدوده های 
مطالعاتی کوهدشــت، ازنا و الیگودرز به ترتیب حدود ۲۲ 
متر و هشــت متر بوده که معادل حجم آب حدود ۱۲۲ و 
۱۶۳ میلیون مترمکعب است، تاکید کرد: هم استانی های 
عزیز با مشــارکت و همدلی، در مصرف بهینه آب و رعایت 
الگوهای کشــت اهتمام ویژه داشــته تا در آینده با بحران 

کمبود آب مواجه نشویم.

گسترش زبانه های آتش به وسعت ۸۰ هکتار 
از اراضی منابع طبیعــی گیالن را بلعید و بار 
دیگر نگاه ها را متوجه ضرورت وجود امکانات 
کافی و مدیریت توانمند در سرعت بخشیدن 
به اطفای حریق کرد.به گزارش مهر، حکایت 
آتش و ســوختن زندگــی در دل جنگل ها و 
نیزارهای گیالن، روایت امروز و دیروز نیست 
و البتــه آنچه که معموالً با این حکایت همراه 
بوده، تأخیــر در خاموش ســاختن حریق ها 
اســت، تأخیری که گره می خــورد به دالیلی 
چون ســهل انــگاری در اقدامــات مربوط به 
پیشگیری، دشــواری دسترسی به نقاط دچار 
آتش ســوزی، کمبود امکانات الزم و یا حتی 
بهره مند نشــدن مناســب از امکانات موجود.
بنا بــر اظهــارات مدیرکل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری گیالن تنهــا در همین هفته های 
اخیر حدود ۸۰ هکتار از اراضی طبیعی گیالن 
ماسال، رضوانشهر،  رودبار،  در شهرستان های 
تالش و فومن طعمه حریق شــده اســت.این 
در حالی اســت که در جریــان همین آتش 
ســوزی ها نماینده مردم رودبــار در مجلس، 
کمبــود تجهیــزات و نبود بالگــرد را یکی از 
دالیل بــه طول انجامیدن اطفــای حریق در 
جنگل های گیالن دانست. کمبودی که بارها 
و بارها طی ســال های اخیر از آن یاد شــده 
اســت.امیر مرادی مدیــرکل مدیریت بحران 
اســتانداری گیالن در گفــت و گو با خبرنگار 
مهر اظهار کــرد: مدیریت بحران های مختلف 
بر عهده دستگاه های مرتبط با موضوع بحران 
اســت، به عنوان مثال مدیریت بحران برف بر 
عهده راهداری و حریــق بر عهده اداره منابع 
طبیعی اســت. در این میان، مدیریت بحران 
استان هم موظف است تا برنامه های عملیاتی 
و اجرایی تهیه کنــد و هماهنگی های الزم را 
بین دســتگاه های اجرایی به وجود آورد.وی 
با بیان اینکه ســال گذشته با حضور استاندار 
برای اولین بار در کشور برنامه عملیاتی اطفای 
حریق را رونمایی کردیم، گفت: این برنامه که 

یک نقشــه راه به هر شهرستان ارائه می دهد، 
در اختیار فرمانداران قرار گرفت. بدین ترتیب 
فرماندار هر شهرســتان به عنــوان مدیریت 
بحران شهرستان بر اساس این نقشه راه هنگام 
بحران باید وارد عمل شود. البته وقتی اتفاقی 
در یک شهرســتان رخ می دهد، ما همپوشانی 
انجام می دهیم و از امکانات شهرســتان های 
دیگر هــم اســتفاده می کنیم.این مســئول 
همچنین با اشــاره به اینکه سه پایگاه اطفای 
حریق هم از سال های گذشته در استان گیالن 
پیش بینی شده است، اظهار کرد: یک پایگاه 
در الکان رشــت است که سال گذشته با همه 
امکانات و تجهیزاتی که برایش تهیه شد، آغاز 
به کار کرد. دیگری پایگاه تالش است که ۹۰ 
درصد کارش انجام شــده و با تجهیزات کامل 
رو به تکمیل است. پایگاه سوم نیز در الهیجان 
قرار داد، که کارش در حال انجام است.مرادی 
با بیان اینکه از سال گذشته یک سازمان امداد 
هوایی اطفای جنگل در کشــور شکل گرفته 
اســت، یادآور شد: جنگل های هیرکانی مجهز 
به سیستم پایش تصویر هستند و بدین وسیله 
نقاط حریق دیده می شوند. اگر در هنگام وقوع 
حریق به بالگرد نیاز باشد با اعالم و هماهنگی 
منابع طبیعی و همچنین هماهنگی با استاندار، 
امداد هوایی از راه می رسد. الزم به ذکر است 
که انجام این هماهنگی ها کمتر از یک ساعت 
زمان می برد و بالگرد اعزام می شود.وی تصریح 
کرد: ۶ فروند بالگرد در ســطح کشــور آماده 
است تا راهی نقاط مورد نیاز شوند. البته اجازه 
پرواز در صورت مناسب بودن هوا و وجود دید 
مناسب برای خلبان صادر می شود.مرادی در 
پاســخ به این پرسش که آیا تجهیزات اطفای 
حریق جنگل ها در گیالن کافی اســت، اظهار 
کرد: ما از نیــروی مجرب برای اطفای حریق 
برخورداریــم، همچنیــن در صــورت لزوم با 
انجــام هماهنگی های الزم بالگــرد و هواپیما 
نیز برای کمک رسانی اعزام می شود. در مورد 
تجهیزات هم باید بگویــم، تجهیزات ما برای 

اطفــا حریق هایی نظیر آنچــه که در روزهای 
اخیر پیش آمد، کافی است، اما کافی بودن با 
ایده آل بودن فرق می کند.وی در ادامه گفت: 
بر اســاس ماده ۱۶ قانون مدیریت بحران که 
از ســال ۹۸ وجود دارد، قرار شد که سازمان 
برنامه فصلی با عنوان پیشــگیری در بودجه 
تعریف کنــد. از این رو در گیالن بررســی و 
شناســایی مخاطــرات انجام شــد و اخیراً با 
برگزاری جلسات و هماهنگی های نمایندگان 
مجلس و اســتاندار، پیگیری برای اختصاص 
اعتبارات الزم برای تهیه دســتگاه های مورد 

نیاز در حال انجام است.
با همه تالش های انجام گرفته در حریق اخیر، 
آتش به موقع مهار نشد و دامنه آن گسترش 
یافت. »نسیم طواف زاده« فعال محیط زیست 
در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آتش ســوزی 
اخیر در جنگل های باســتانی هیرکانی گفت: 
جنگل های هیرکانی ۴۵ هکتــار از جنگل ها 
و مراتع گیالن در شهرســتان رودبار، تالش، 
فومن، رضوانشهر و ماســال از روز سه شنبه، 
اول آذر طعمــه حریــق شــد.وی بــا بیان 
اینکــه گفته شــده بیــش از ۹۰ درصد این 
آتش ســوزی ها سطحی بوده و به تاج درختان 
آســیب نرسیده است، افزود: با توجه به تداوم 
وزش بــاد، هماهنگی هایی با فرماندهی یگان 
حفاظت ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشــور انجام شــد و بالگرد اطفا رســید ولی 
متأسفانه بخش بزرگی از جنگل های »شمام« 
و »سالنسر« در رستم آباد سوخت.طواف زاده 
با اشــاره به اینکه وســعت آتش سوزی پس 
از پنــج روز، به بیش از ۱۰۰ هکتار رســید و 
البته ســه مرحله بالگرد آمد و تالش شد که 
آب روی آتش ریخته شــود اما آتش خاموش 
نشد ادامه داد: در این میان باید توجه داشت 
که همه عوامل نشــان می دهد که به احتمال 
زیاد دلیل اولیه این آتش ســوزی انسانی بوده 
اســت. گفتنی است که منطقه جنگلی درگیر 
آتش، در منطقه ای کوهستانی و سخت گذر با 

شیبی تند است و به طور قطع نیروها با دست 
خالی نمی توانند این شــعله ها را مهار کنند و 
همین موضوع الزام وجود بالگرد و دیگر ادوات 
حرفه ای را بیش از پیش نشــان می دهد. و اما 
نکته دیگری که نباید از نظر دور داشــت این 
است که کاهش محسوس بارش های پاییزی، 
ســبب افزایش آسیب پذیری جنگل نسبت به 
آتش سوزی شده است.این فعال محیط زیست 
یــادآور شــد: در فصل پاییز بــه دلیل اینکه 
گازهای گــرم مدیترانه ای مــی وزد، رطوبت 
کاهش پیدا می کند و در نتیجه درجه حرارت 
باال مــی رود. این پدیده همان اســت که در 
گیالن »باد گرم« یا »گرم وا« نامیده می شود و 
باعث وقوع آتش سوزی می شود. به عبارتی با 
وجود برگ های خشک، خشکی زمین منتظر 
حتی یک جرقه سیگار نیمه خاموش یا حتی 
یک بطری آب معدنی کــه اندکی آب در آن 
وجود دارد، است تا آتشی کوچک شکل گیرد 
و اندک اندک ســرعت گیرد و بزرگ شــود.
وی تصریح کرد: اگرچه آتش سوزی پدیده ای 
طبیعی و ناگریز اســت که گاه به علل طبیعی 
و گاه بــه دنبال بی احتیاطــی یا حتی به گونه 
عمدی در گســتره های جنگلــی رخ می دهد 
ولی سخت گذر بودن برخی گستره های گرفتار 
آتــش و نبود امکانات و نیروی بایســته برای 
خاموش کــردن آتش به گســترش و ادامه دار 
بودن این پدیده و آســیب های چشــم گیر به 

جنگل ها و منابع طبیعی منتج می شــود.این 
کنشــگر با اشاره به کمبود نیرو برای اقدامات 
اطفای حریق اظهار کرد: در این راستا بار فشار 
بر روی جامعه محلی و تشکل ها بود که اگر به 
داد منطقه نمی رســیدند، معلوم نبود آتش تا 
کجاها گسترده می شــد، البته به این موضوع 
هم بایــد توجه کنیم که حضــور داوطلبانی 
کــه آموزش ندیده انــد و ادوات الزم را ندارند 
و همچنین تحت تأثیر بی خوابی و استنشــاق 
بوی دود قرار دارند، خالی از اشــکال نیســت 
و برای جان آنان تبعــات زیادی دارد.واقعیت 
این اســت که کمبود امکانات و صعب العبور 
بودن مسیرها، بخشی از مشکلی است که در 
بروز آتش ســوزی ها با آن مواجه هستیم و اما 
موضــوع دیگری که باید به آن به صورت ویژه 
توجه داشته باشــیم، دقت عمل و تمهیداتی 
اســت که باید پیش از وقوع حریق از ســوی 
متولیان ذی ربط مورد توجه قرار گیرد.طواف 
زاده به اقداماتی که پیش از وقوع آتش سوزی 
بایــد انجام شــود و متأســفانه اغلب مغفول 
مانده، پرداخت و گفــت: اقدامات پیش بینی 
و پیشــگیری و ترویج و آمــوزش )تبلیغات و 
آگاه ســازی( جامعه محلی و مردم باید انجام 
شــود.وی ادامــه داد: همچنیــن جنگل ها، 
جنگل کاری ها و مناطق حساس به آتش سوزی 
باید در شرایط بحرانی به حالت قرق درآمده و 

از ورود افراد جلوگیری شود. 

کاهش دبی رودخانه های لرستان

افت ۲ متری آب های زیرزمینی دشت رومشکان

سوختن جنگل ها در سایه غفلت از اقدامات پیشگیرانه

ضرورت افزایش امکانات اطفای حریق در گیالن


