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اســتان گلستان از گذشته های دور تاکنون در 
اذهان ایرانیان، اســتانی سرسبز با جنگل های 
سر به فلک کشیده هیرکانی و تاالب های مملو 
از آب و هزاران قطعــه انواع آبزیان و پرندگان 

مختلف، شناخته می شود.
کاهش نزوالت آسمانی و تغییرات اقلیمی و عدم 
تخصیص حقآبه های قانونی و زیستی تاالب ها 
ســبب شــده که در حدود کمتر از ۱۰ سال 
گذشته تاکنون مساحت تاالب های این استان 
به ویژه تاالب های سه گانه بین المللی آلما گل، 
آجی گل و آالگل در گنبدکاووس و تاالب بین 
المللی گمیشان در غرب این استان روز به روز 
کاهش یابد تا جایی که براساس آخرین اظهار 
نظر مدیران متولــی، آالگل با دو هزار و ۵۰۰ 
هکتار، تاالب آجــی گل با ۳۲۰ هکتار به طور 
مطلق خشک شده اند و از مجموع وسعت ۲۰ 
هزار هکتار تاالب گمیشان کمتر از ۱۵۰ هکتار 
و از وســعت ۲۰۷ هکتاری آلماگل حدود ۵۰ 

هکتار دارای آب هستند.
خشک شــدن بیش از ۹۹ درصدی مساحت 
تاالب های بین المللی گلستان در حالی اتفاق 
می افتد که سال ها است این موضوع به عنوان 
یک دغدغه مهم مطرح شده است اما در عمل 
اقدام مؤثری برای کنترل تشدید بیابانی شدن 
این زیستگاه ها و یا احیا آن اتفاق نیفتاده است.
تبدیــل عرصه های تاالبی بــه مناطق بیابانی 
و لــم یزرع در حالی ادامــه دارد که از دیدگاه 
کارشناسان حوزه زیستگاه های طبیعی، مناطق 
تاالبی در صدر ارزش گذاری اکوسیســتم های 
طبیعی قرار دارند و بر اســاس ارزش گذاری 
مالی، بهترین زیستگاه روی کره خاکی متعلق 
به عرصه های تاالبی است. براساس محاسبات 
انجام شده ارزش اکولوژیکی تاالب ها حدود ۱۰ 
برابر بیشــتر از جنگل ها و ۲۰۰ برابر بیشتر از 
زمین های زراعی اســت زیرا با توجه به تنوع 
زیســتی زیاد نقش مهمــی در کاهش گرمای 
زمیــن ایفا می کند؛ به عبارتی این حوضه های 
آبی به طور معمول دی اکسیدکربن را توسط 
گیاهــان جــذب و آن را تبدیل بــه مواد آلی 
می کنند و این باعث می شــود تا گرمایش کره 
زمین کاهش یابد، همچنین می توانند شرایط 
آب و هوایی را در یــک منطقه متعادل کنند 
و هیدرو اقلیم های خاصــی را به وجود آورند 
که موجب باال رفتن ارزش های زیستگاهی یک 

منطقه می شود.
گوش شنوایی نیست

یکی از کارشناسان زیستگاه های محیط زیست 
در ایــن خصوص به خبرنــگار مهر گفت: بوم 
ســازگان های تاالبی از مهمترین محیط های 

طبیعی برای پیشــگیری از گرد و غبار، تولید 
محصوالت شــیالتی، حفظ سطح آب مناطق 
کشــاورزی، تولید چوب، ذخیره آب و کاهش 
بالیای طبیعی و به ویژه ســیالب هســتند و 
در راســتای تثبیت خطوط ســاحلی، تصفیه 
آب، ایجاد چشــم اندازهــای زیبای طبیعی و 
بستر مناسب برای حیات بسیاری از گونه های 
جانوری و گیاهی جایگاه ارزشــمندی دارند. 
ســیدمحمد کلنگی افزود: در سال های اخیر 
اقدامات خوبی مانند ارائه آموزش فواید و نقش 
تاالب ها و ضرورت حفاظــت از آنها به جوامع 
محلــی، دانش آموزان و معلمان، کشــاورزان، 
دامداران، شــکارچیان و صیادان ارائه شــده 
اســت و برای توانمندسازی ساکنان پیرامونی 
دوره های مهارتی پیــش بینی اما برای تأمین 
آب اقدامی نشــده اســت. وی افزود: سازمان 
حفاظت محیط زیســت در راســتای عمل به 
وظیفــه قانونی مندرج در قانون حفاظت، احیا 
و مدیریت تاالب های کشــور، نسبت به تأمین 
نیاز آبی محیط زیســتی تاالب ها اقدام و نتایج 
مطالعــات را به وزارت نیرو اعالم کرد، اما گویا 
گوش شنوایی در آن سوی این تالش ها نیست.
کلنگــی ادامه داد: در برخی فصول و ســال ها 
اقداماتــی موضعی به صورت کوتــاه مدت و 
مقطعی انجام می شــود که پاسخگوی تأمین 
نیاز محیط زیستی تاالب ها و جلوگیری از آثار 

تخریبی بلندمدت در آن ها نیست.
کلنگــی گفــت: در صورت اســتمرار این کم 
توجهی ها شــاهد افزایش شــوری آب تاالب، 

کاهش ظرفیت زیستگاهی، کاهش شدید توان 
حمایت کنندگی تاالب ها از معیشــت جوامع 
بهره بردار و بومی و خشک شدن تاالب خواهیم 

بود.
پمپاژ آب به تاالب گمیشان

فرماندار گمیشــان هم به خبرنگار مهر گفت: 
تاالب بین المللی گمیشــان به عنوان یکی از 
مهمترین اکوسیستم های تاالبی جنوب دریای 
خزر و زیستگاه منحصر به فرد برای بسیاری از 
گونه های گیاهی و جانوری در سالیان اخیر با 

مخاطرات مختلفی مواجه شده است.
امید ســقلی ادامه داد: ورود انواع آالینده ها و 
گونه های مهاجم، تغییرات اقلیمی، پســروی 
دریای خــزر و تخریب گســترده تأثیر منفی 
فراوانــی بــر روی جوامع گیاهــی و جانوری 
وابســته به تاالب گمیشان برجا گذاشته و در 
این شرایط که بستر انقراض گونه های مختلف 
در تاالب فراهم است شکار پرندگان مهاجر هم 
تأثیر عمیق و بی بازگشــتی بر روی جمعیت 
این گونه های بــا ارزش دارد. وی ادامه داد: بر 
اســاس آخرین برآوردها حداکثر ۱۰۰ تا ۱۵۰ 
هکتار از وسعت تاالب بین المللی گمیشان در 
محدوده کانال آبرســان میگو دارای آب است. 
سقلی افزود: این تاالب حدود ۲۰ هزار هکتار 
وسعت دارد که اکثر پهنه آبی آن خشک شده 
اســت و به بیابانی لم یزرع تبدیل شده است. 
وی بیان کرد: پس از ســفر رئیس جمهور به 
گلســتان ۱۶ اقدام مداخله ای بــرای یا تاالب 
گمیشان پیش بینی و اقدامات اجرایی آن آغاز 

شده است.
فرماندار گمیشان گفت: با هدف بهبود مساحت 
پهنه آبی تاالب مقرر شده تا ایستگاه پمپاژ آب 
از دریای خزر به ســوی تاالب گمیشــان در 
شمال این زیستگاه ارزشمند احداث شود که 
آئین کلنگ زنی ایــن پروژه در دهه فجر آغاز 

خواهد شد.
آجی گل و آالگل به طور کامل خشک شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست گنبدکاووس 
هم در این خصــوص در گفتگو با خبرنگاران 
اظهارکــرد: دو تاالب بین المللــی آجی گل و 
آالگل این شهرستان به دلیل کم بارشی سال 
آبی قبل و جدید و تخصیص نیافتن حقابه آنها 
از محل رودخانه اترک و ســد شیرین دره به 
طور کامل خشک شــد. احمد احمدی افزود: 
در حال حاضــر تاالب بین المللی آلماگل این 
شهرســتان فقط در پهنه حدود ۵۰ هکتار آب 
دارد کــه آن هم در صورت تداوم کم بارشــی 
و تخصیــص نیافتن حقابــه در روزهای آینده 

خشک خواهد شد.
وی اضافه کرد: امســال در سه جلسه کمیته 
مدیریــت بحران گنبــدکاووس بــه اهمیت 
تاالب های و ضرورت الیروبی کانال های هدایت 
آب به آنها و اختصاص حقابه به این پهنه های 

آبی تاکید شد اما از حقابه خبری نشد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست گنبدکاووس 
مهمترین عوامل طبیعی شکل گیری وضعیت 
فعلی بــرای تاالب های گنبدکاووس را کاهش 
نزوالت جوی دانســت و افزود: سدســازی در 

باالدســت نمی گذارد آبــی در رودخانه اترک 
جریان پیدا کند و برداشت غیرمجاز آب توسط 
کشــاورزان و آبزی پــروران و همچنین عدم 
تخصیص حقابه از جمله عوامل انســانی مؤثر 

در خشکسالی این تاالب ها به حساب می آید.
۲۵۰ میلیــارد ریال برای احیــای تاالب های 

اختصاص یافت
مدیرکل حفاظت محیط زیســت گلستان هم 
پیش تر بــه خبرنگاران گفته بــود: در بخش 
تاالبی، احیا و عالج بخشــی تاالب گمیشــان 
در دســتور قــرار دارد که هشــت اقــدام آن 
دارای اولویت اول و هشــت اقدام دیگر دارای 
اولویت دوم اســت. محمدرضا کنعانی افزود: 
اقدام اول از هشــت اولویت نخســت ساخت 
ایســتگاه پمپاژ پرتاب سه مترمکعب در ثانیه 
آب از سایت میگوی گمیشــان به این تاالب 
است که اعتبارات و تجهیزات آن فراهم شده و 
تجهیزات آن، بهمن ماه وارد استان خواهد شد.
وی بیان کرد: از محل ســفر اســتانی رئیس 
جمهور هم ۲۵۰ میلیارد ریال در مدت ســه 
سال برای احیا تاالب های گلستان مصوب شد 
که ســال گذشــته ۵۰ میلیارد ریال و امسال 
هم تاکنــون ۲۰ میلیارد ریــال از این اعتبار 
اختصاص داده یافت و با استفاده از آن بخشی 
از الیروبی تــاالب آالگل و اجرای طرح پمپاژ 

تاالب گمیشان انجام شد.
به گــزارش خبرنگار مهر، بروز خشکســالی و 
کاهش نزوالت آســمانی آثار و تبعات بسیاری 
در بخش های مختلف گلستان بر جای گذاشته 
یا خواهد گذاشــت که یکــی از مهم ترین آنها 
خشکی تاالب ها و ایجاد و شکل گیری کانون 
ریزگرد و گرد و غبار در تاالب های این استان 
شــمالی اســت که در صورت کم توجهی به 
این رخداد پیامدهای ناگواری برای گلســتان 
در پی خواهد داشــت. کارشناسان بر این باور 
هستند که رهاســازی آب از سدهای ساخته 
شده بر روی رودخانه اترک و رعایت تخصیص 
حقابه در زمان وقوع ســیالب در کنار افزایش 
آگاهی مردم در پرهیز از برداشــت و تخریب 
ایــن ذخیره گاه های اکولوژیکــی از مهمترین 
راهکارهای مقابله با بحران حاکم بر تاالب های 
گلستان است که باید شکل اجرایی و عملیاتی 
به خود بگیرد در غیر این صورت گفتار درمانی 

چاره کار نیست.
هر چند قرار اســت در روزهای آینده اقداماتی 
مانند پمپاژ آب به تاالب های گمیشــان انجام 
شود، اما برخی از صاحبنظران اعتقاد دارند که 
شــاید این اقدامات نــوش داروی بعد از مرگ 

سهراب باشد.

نوشدارویمدیرانپسازمرگمیرسد

تاالب های گلستان در حسرت آب
راهآهنایالمهمچنانرویریلوعدهها

استان ایالم در غرب ایران ایالم با داشتن ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور 
عراق و وجود مرز مهران دارای مشــکالت زیرساختی متعددی در بخش راه، 

راه آهن و فرودگاه است.
بیش از ۱۶ ســال از وعده ایجاد راه آهن در استان می گذرد، طی این سال ها 
پروژه راه آهن استان ۲ بارهم کلنگ زنی شده ولی هر بار عملیاتی نشده است.

در سال جاری به رغم همه وعده ها نیز پروژه راه آهن استان اجرایی و عملیاتی 
نشد. اجرایی کردن راه آهن چهره این استان و به تبع آن سایر نقاط منتهی به 
مرز مهران را متحول می کند چرا که بهره مندی از این مهم یکی از فاکتورهای 

اصلی توسعه است و نباید ساده از آن گذشت.
قرار بود پروژه از طریق خط اســالم آباد- ایالم یا اندیمشک- دهلران اجرایی 

شود ولی تاکنون اقدام مثبتی در این مورد رخ نداده است.
وعده جدید وزیر راه و شهرسازی

اما امروز در دیدار ســارا فالحی نماینده مردم ایالم با وزیر راه و شهرســازی 
مصوب شد عملیات زیرسازی راه آهن ایالم از ابتدای سال آینده آغاز شود.

ســارا فالحی نماینده مردم ایالم در مجلس شــورای اسالمی اظهار کرد: برای 
تأمین اعتبار پروژه راه آهن ایالم، وزیر راه دســتور داد که عملیات زیرســازی 
قطعه ایالم به اسالم آباد که در مرحله تجهیز کارگاه است از ابتدای سال ۱۴۰۲ 
آغاز و اعتبار مورد نیاز آن تأمین شود. وی گفت: سرعت بخشی به احداث راه 

آهن سراسری استان ایالم نیازمند پیگیری مسؤوالن راه و شهرسازی است.
وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه بهره مندی از خط راه آهن سراسری مطالبه 
جدی مردم اســتان ایالم است، تحقق این خواسته بحق جدیت مسؤوالن راه 
و شهرســازی را می طلبد. پیــش از این نیز در هفته دولت امســال با حضور 
حســن بهرام نیا اســتاندار ایالم، خیراهلل خادمی، ســارا فالحــی و علی اکبر 
بسطامی نمایندگان مردم اســتان در مجلس شورای اسالمی اتصال قطعه اول 

راه آهن محور ایالم به ایوان به شبکه ریلی کشور کلنگ زنی شد.
استاندار ایالم در این مراسم با تاکید بر اهمیت این پروژه مهم به عنوان مطالبه 
به حق مردم، تصریح کرد: امید اســت با تخصیص اعتبارات مناسبت به زودی 

شاهد افتتاح راه آهن ایالم و اتصال آن به شبکه ریلی کشور باشیم.
حســن بهرام نیا بیان کرد: ۶۴۰ میلیــارد تومان برای راه آهن ایالم اختصاص 

یافته است و دو پیمانکار برای آغاز ۱۷ کیلومتر در ایالم پای کار هستند.
ایالم با وجود ۴۳۰ مرز مشــترک با کشور عراق یکی از استان های مهم کشور 

است که ۶۴ درصد زوار عتبات عالیات از مرز مهران تردد می کنند.
ایــالم دارای ظرفیت هــای عظیم پتروشــیمی، نفت و گاز اســت، توســعه 
زیرســاخت های استان نیازمند نگاه ملی و توجه ویژه مسئوالن ارشد کشوری 
اســت. مردم ایالم هم در دوران دفاع مقدس و هم در ایام اربعین و خدمت به 
زائرین اباعبداهلل سنگ تمام گذاشــتند، لذا توسعه زیرساخت های آن باید به 

صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

تاالبدّیرنخیلودرمسیرجهانیشدن
امروز پرستوها و کاکلی ها، الکپشت ها و دلفین های در معرض خطر انقراض  چشم 
امید به حفاظت از تاالب » دیّر نخیلو« دارند تا خانه ای امن برای زیست داشته 
باشــند؛ حاال اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر خبر از تالش هایی 
می دهد که برای پیوســتن این تاالب به کنوانســیون رامسر آغاز شده است. به 
گزارش ایرنا، جزیره ام الگرم و نخیلو تابستان ها میزبان هلهله پرستوها، کاکلی ها 
و سلیم های تابستان گذرانی اســت که این جزایر را برای زادآوری برگزیده اند، 
شــمال شهرستان دیر اســفند تا خرداد ماه را میزبان الکپشت های پوزه عقابی 
اســت که در این منطقه مجال آسایشــی برای تخم گذاری و رهیدن از خطر 
انقراض می یابند و محدوده دریایی این تاالب خانه دلفین های گوژپشــتی است 

که نسل شان در خطر قرار گرفته است.
عالوه بر این جزر و مد مداوم خلیج فارس در منطقه بردخون دیر، محمل رشد 
حدود ۳۰ هکتار جنگل  حرای شگفت انگیز شده که آخرین پراکنش جنگل های 
جزر و مدی طبیعی در استان بوشهر به شمار می روند و نقش پررنگی در پایداری 

اکوسیستم این منطقه دارند.
ســه جزیر ه نخیلو، ام الگرم و مهتادون بــه همراه ۳۰ هکتار جنگل های حرای 
طبیعی و محدودی دریایی آن را به نام تاالب »دیر نخیلو« می شناســیم؛ تاالبی 
که ۲۱ هزار و ۳۰۴ هکتار مساحت دارد و تنوع باالی زیستی گیاهی و جانوری و 
میزبانی از گونه های آبزی و کنارآبزی در معرض خطر انقراض، جایگاه ویژه ای به 

آن بخشیده و حفاظت ریزبینانه از آن را ضروری ساخته است.
دیر نخیلو؛ ایستاده در برابر چالش ها

این اکوسیســتم حســاس که امروز مامن زادآوری گونه هــای در معرض خطر 
انقراض مانند الکپشــت های پوزه عقابی و دلفین های گوژ پشــت و آوری چند 
صد پرنده  تابستان گذران شده است، با چند چالش بزرگ روبرو است که رئیس 
اداره محیط زیســت طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در 
گفت وگویی با ایرنا برشــمرد. به گفته مهدی جمــادی یکی از چالش هایی که 
حفاظت از این تاالب نیز مانند بیشتر مناطق تحت حفاظت کشور دارد، کمبود 

نیرو و تجهیزات محیط بانی است که برای گشت های منظم باید تقویت شود.
آنطور کــه او می گوید: ورود عمومی به جزایر تاالب دیر نخیلو به دلیل موقعیت 
حساســی که در زادآوری و جوجه آوری پرندگان و الکپشــت های در معرض 
خطر انقراض دارد، ممنوع اســت اما گاهی صیادان بومی شب ها در این جزیره ها 
اقامت می کنند. او در ادامه به خطراتی اشاره می کند که صید و صیادی می تواند 
در این منطقه برای تنوع زیســتی تاالب بویژه در محدوده دریایی داشته باشد؛ 
جمادی می گوید: با توجه به اینکه در برخی زمان های شــرایط نامساعد جوی و 
طوفانی شدن دریا صیادان را ناگزیر به اسکان در این جزایر می کند، آموزش آنها 

موثرترین راهکار است و برگزاری این دوره های اموزشی آغاز شده و ادامه دارد.
رئیس اداره محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر 
خشکسالی را مهم ترین چالش طبیعی این محدوده تاالبی عنوان می کند و البته 
معتقد اســت که در زمان حاضر این مســاله تهدیدی جدی برای دیر نخیلو به 
حســاب نمی آید چــرا که این منطقه از نظر مواد غذایی چنان غنی اســت که 
می تواند نیاز گونه های آبزی و پرندگان خود را تامین کند و به همین سبب است 

که این گونه ها اینجا را برای جوجه آوری خود بر می گزینند.

صنعتیسودآوردرقلبکهگیلویه
از  بویراحمــد  کهگیلویــه و 
استان هایی است که به دلیل 
آب و هوای مناســب و چهار 
فصــل، همواره مــورد توجه 
بوده  دامداران  و  کشــاورزان 
اســت. اما در بخش دامداری 
این استان هم چنان با روش 
ادامه  به کار خــود  ســنتی 
می دهد و واحدهای دامپروری 

آنچنان که باید مورد حمایت قرار نگرفته اند.یکی از طرح های کمتر پرداخته شده 
به آن در قلب شهرستان کهگیلویه، واحدهای پرورش شتر مرغ است.

ضرورت نیاز به صنایع تکمیلی و فرآوری
به گزارش مهر،هر چند دوره بهره وری از شتر مرغ نسبتاً بلند مدت است، اما در 
صورت صنایع تکمیلی و فرآوری محصوالت تولیدی این دام از جمله کود دامی، 
پر، پوست، گوشت و تخم شتر مرغ، مشتریان خاص خود را دارد و با تأمین بازار 
مناسب این تولیدات می تواند جبران زمان طوالنی برای بازدهی و کسب درآمد 
شود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم که از همان ابتدای کار شعار خود را دولت 

مردمی قرار داده بود، نگاه ویژه ای به بحث امنیت غذایی صورت گرفت.
در این میان واحدهای فعال پرورش شترمرغ در شهرستان و استان با مشکالتی 

دست و پنجه نرم می کنند که برخی را به سمت تعطیلی برده است.
عدم حمایت ها در گذشــته ذوق تولید و پرورش را در بسیاری از مزارع پرورش 

شتر مرغ پایین آورده است.
افزایش قیمت نهاده دامی

پرورش دهنده مزرعه شــتر مرغ در گفتگو با خبرنــگار گفت: این مزرعه ۲۰۰ 
قطعه ای است که در حال حاضر ۷۳ قطعه شتر مرغ در واحد پرورشی خود داشته 
که بیشــتر فروش گوشت مد نظر است. وحید خونبازی تصریح کرد: مهمترین 
مشــکل این صنعت افزایش قیمت نهاده های دامی اســت که نسبت به گذشته 
چندین برابر شده است. وی یکی از مشکالت پرورش شتر مرغ را نوپایی استان 
کهگیلویه و بویراحمد در این صنعت بیان کرد و گفت: ما هنوز بعد از سه سال 

فعالیت در این صنعت نتوانسته ایم بازار را پیدا کنیم و باید جا بیافتیم.

ویژه

محیط زیست

اقتصاد استان

اگرچه کرمان کرمان طی ســال جاری در بین 
استان های کشــور جزو ۵ استان پر بارش قرار 
گرفته اســت و میانگین بارشــها در کرمان از 
میانگیــن بارش های بلند مدت بیشــتر بوده 
است اما با توجه به فقر بارندگی ها در سال های 
گذشته همچنان مشــکالت زیادی در زمینه 
تأمین آب در بخش های مختلف استان وجود 
دارد و ســطح آب های زیر زمینــی به عنوان 
مهمتریــن منبع تأمین آب در اســتان کرمان 
در وضعیت بحرانی قرار دارد و صرفه جویی در 
مصرف آب و اجرای فوری طرح های تأمین آب 

در کرمان ضروری است.
طبق اعــالم صورت گرفته هم اکنون فقط ۳۸ 
درصد چهار ســدی که در استان کرمان وجود 
دارد آبگیری شــده اســت و بارش ها اکثراً در 
مناطقی بوده که تأثیری روی سدهای محدودی 

که در کرمان وجود دارد نداشته است.
طی هفته های اخیر در استان کرمان بارش هر 
هفته روی داده است اما این بارش ها نتوانسته 
هنوز تأثیر مناسبی بر آبخوان ها داشته باشد که 
یکی از دالیل آن خشــکی بیش از اندازه زمین 
و از ســوی دیگر بارندگی در مناطقی است که 
در باال دست سدها نبوده است. مدیرعامل آب 
منطقــه ای کرمان در گفتگو بــا خبرنگار مهر 
می گوید: از مجموع ظرفیت سدهای موجود در 

کرمان فقط ۳۸ در آبگیری شده است.
علی رشــیدی افزود: ســال جاری بارشــها به 

صورت ســیالبی و سیل آسا نبود و بارندگی ها 
اکثراً در جنوب اســتان اتفاق افتاد و بارش ها 
پراکنــده ای که روی داد عمــاًل موجب جاری 

شدن رودخانه ها منتهی به سدها نشده است.
وی افزود: سال گذشــته همین بارندگی های 
سیالبی موجب آبگیری سدها شد اما در سال 
جاری در باال دست سدها بارندگی قابل توجهی 

نداشتیم و اگر هم بود بسیار اندک روی داد.
۱۰۰ هزار مترمکعب آبگیری در ســد بافت و 
تنگوئیــه وی از ذخیره یک میلیون مترمکعب 
آب در سد نساء و جیرفت خبر داد و افزود: در 
سند تنگوئیه و بافت ۱۰۰ هزار مترمکعب آب 

ذخیره شده است.
با این آمار و ارقام می توان متوجه شده با وجود 
اینکــه در ظاهر میــزان بارندگی ها در کرمان 
افزایش یافته و اکثر کوه های استان نیز سفید 
پوش شــده اند اما در زمینه ذخیره سازی آب 
در اســتان آمار مطلوبی وجود ندارد و به نظر 
می رســد کرمانی ها همچنان باید چشم انتظار 
آب خلیج فارس باشــند تا بتوانند حداقل آب 

شرب پایداری داشته باشند.
توسعه کشاورزی

 آب های کرمان را می بلعد
محمد سهرابی، محقق و استاد دانشگاه در حوزه 
منابع آبی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: 
اســتان کرمان درگیر مدیریت اشتباه استفاده 
از منابع اســت، در واقع در اســتانی که چنین 

وضعیت نامناســبی در خصوص بارندگی دارد 
نباید کشاورزی توسعه می یافت و منابع موجود 

به کشاورزی اختصاص یابد.
وی افزود: ۲۵ ســال بارندگــی در کرمان زیر 
میزان استاندارد بوده است و در برخی از سال ها 
کاهش جدی بارندگی داشتیم و از سوی دیگر 
میزان برداشت از منابع آبی افزایش یافته است 
بــه طوری که حــاال چاه های اســتان بی آب 
شــده اند و بسیاری از دشــت ها نیز در مرحله 

بحرانی قرار دارند.
چاه های کرمان 

هر سال عمیق تر می شوند
این اســتاد دانشگاه گفت: در کرمان کاًل ۴ سد 
بزرگ وجود دارد که می توان به ســد جیرفت، 
تنگوئیه، بافت و نســاء اشاره کرد که وضعیت 
آبگیری مطلوبی هم ندارند اما بیشــترین فشار 
برای تأمین آب روی چاه های عمیقی است که 
هر سال با کف شــکنی عمیق تر هم می شوند 
و هــزاران چاه غیر مجازی که در کرمان وجود 
دارد تعیین تکلیف نشــده اند و به نظر می رسد 
برنامه جدی هم برای کنترل برداشت آب از این 
چاه ها وجود ندارد و دقیقاً در بخش کشاورزی 
نیز بیشترین برداشت می شــود و در برخی از 

دشت ها آبی برای برداشت وجود ندارد.
وی گفت: خشکســالی تا ســال گذشته ادامه 
داشته اســت و نمی توان گفت در سال جاری 
خشکسالی تمام شده است و آمار آبگیری سدها 

یک نمونه از شاخص های ادامه خشکسالی در 
کرمان است.

سهرابی افزود: در حال حاضر حداقل ۹۵ درصد 
استان کرمان تحت تأثیر مستقیم کم آبی است 
و بــا وجود بارش های اخیر ســطح آب در این 
مناطق افزایش نیافته اســت زیــرا اصوالً باید 
چندین سال ترســالی روی دهد تا سطح آب 
چاه ها افزایش یابد. وی افزود: ۴۹ درصد کرمان 

تحت تأثیر خشکسالی بسیار شدید قرار دارد.
رئیــس مرکز پیش بینی هواشناســی کرمان 
در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: متوســط 
بارندگی بلنــد مدت در اســتان کرمان ۱۲۹ 
میلیمتر است که البته در اکثر سال های اخیر 

محقق نشده است.
حمیده حبیبی در ادامه افزود: در سال گذشته 

میانگین بارندگی ۱۴۲ میلیمتر بوده است که 
اکثراً در مناطق جنوبی و در قالب ســیل بوده 
است. وی افزود: در سال آبی جاری تاکنون ۶۰ 

میلیمتر بارندگی روی داده است.
وی بیان کرد: در واقع نسبت به بارندگی سال 
گذشــته در این زمان ما بارش های کمتری را 

هم شاهد بودیم.
امــا آنچه که باعث شــده مــردم تصور کنند 
خشکسالی در کرمان به پایان رسیده بارش ها 
در مناطق جمعیتی اســتان بوده است در واقع 
این بارندگی ها تأثیر قابل توجهی بر منابع آبی 
استان نداشته و باید منتظر بود که در ماه های 
اسفند و اردیبهشــت که بیشترین بارش ها در 
اســتان روی می دهد چه میزان شاخص های 

بارندگی در استان رشد خواهد کرد.

سالهاســت که مطالبه اهالی منطقه »سرتنگ 
برزه« بخش »زز و ماهرو« الیگودرز از مسئوالن 
احداث پل به جای »َگرگر« در منطقه اســت، 
موضوعی که تا کنون تحقق پیدا نکرده تا روز 
گذشته باز هم شاهد تکرار اتفاق ناگوار دیگری 
برای اهالی این منطقه و جان باختن ســه نفر 
باشــیم. ایمان خســروی فرماندار الیگودرز در 
این رابطه، گفت: بر اســاس گزارشات رسیده 
از منطقه »ززوماهرو«، در روســتای »سرتنگ 
برزه« به دلیل ســقوط از »َگرگر«، ســه نفر از 

اهالی منطقه فوت کردند.
وی، افــزود: ایــن »َگرگر« حامل پنــج نفر از 
اهالی این منطقه برای گذر از رودخانه بود که 
متأسفانه یک مرد ۵۷ ساله، یک زن ۴۰ ساله و 
یک کودک خردسال در این حادثه به رودخانه 

پرتاب و فوت کردند.
فرمانــدار الیگــودرز، یادآور شــد: نیروی های 
امدادی برای کمک به مصدومان و یافتن اجساد 

افراد مفقود شده به منطقه اعزام شده اند.
اجساد ۳ نفر همچنان مفقود است

محمد قدمی مدیرعامــل جمعیت هالل احمر 
لرستان در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار 
مهر، اظهار داشت: روز گذشته متأسفانه پنج نفر 
از هم استانی ها در منطقه و بخش »زز و ماهرو« 
شهرستان الیگودرز و در فاصله ۴۰ کیلومتری 
از مرکز بخش، دچــار حادثه بریدگی »گرگر« 

شدند و سبد »گرگر« در رودخانه افتاد.
وی با بیان اینکــه در جریان این حادثه چهار 
نفر از اعضای یک خانــواده و یک نفر از اهالی 
روستا که آنها را همراهی می کرده در رودخانه 
سقوط می کنند، گفت: در جریان این حادثه دو 
نفر مصدوم شدند و نجات پیدا کردند و سه نفر 

نیز فوت کردند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان با اشاره 
به کار امداد رســانی از ســوی نیروهای هالل 
احمر در جریــان وقوع این حادثه، عنوان کرد: 

ما دو تیم در این رابطه اعزام کرده بودیم و یک 
تیم هم از اورژانس در محل حادثه حضور پیدا 
کرد. قدمی با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط 
جوی، عملیات امداد و نجات به سختی صورت 
گرفت، گفت: امروز نیز کار جستجو برای پیدا 
کردن اجساد مفقودی در این حادثه با استفاده 
از ظرفیــت محلی های منطقــه در حال انجام 

است.
اعزام تیم غواصی به منطقه

وی از هماهنگی بــرای اعزام یک تیم غواصی 
به منطقه خبــر داد و گفت: دو تیم امدادی از 
اعضای داوطلبــان نیز به منطقه اعزام خواهند 
شد. مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان با 
تاکید بر اینکه شرایط رودخانه هم سنگ الخی 
است و هم خروشان و هم شرایط خاصی دارد، 
بیان داشــت: از این بابت هنــوز موفق به پیدا 
کردن مفقودین نشــده ایم و به احتمال خیلی 

زیاد هم فوت کرده اند.
قدمی، محل وقوع این حادثه در رودخانه »َزز« 
و ۴۰ کیلومتری شــهر »شول آباد« اعالم کرد 
و گفــت: دیروز قرار بود کــه تیم غواصی را به 
منطقه اعزام کنیم به با توجه به شرایط جوی 
امــکان تردد در جاده های کوهســتانی مقدور 

نبود.
خطر ۲۰ »َگرگر« بیخ گوش مردم

محمد خدابخشــی نماینده مردم الیگودرز در 
مجلس شــورای اســالمی نیز در این رابطه در 
گفــت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشــت: از 
روز گذشــته پیگیری ها در این رابطه از طریق 

ســازمان مدیریت بحران کشــور، وزارت راه، 
رئیس دفتر رئیس جمهور و… صورت گرفته، 

مسائل و مشکالت را انعکاس داده ایم.
وی بــا بیان اینکــه در حال حاضــر رودخانه 
خروشان است و تیم ها امداد و نجات به منطقه 
اعزام شده اند، افزود: اما به خاطر اینکه رودخانه 
خروشان است و خیلی پر آب است نتوانسته اند 

اجساد را پیدا کنند.
نماینده مــردم الیگودرز در مجلس شــورای 
اسالمی در ادامه سخنان خود با اشاره به ناپدید 
شــدن ســه نفر در پی این حادثه، ادامه داد: 
مشکالت شهرســتان الیگودرز به وسعت یک 
استان است، پهناورترین شهرستان استان است، 
هر بخــش آن معادل یکی از شهرســتان های 

استان لرستان است.
خدابخشــی، ادامه داد: وســعت شهرســتان، 
پراکندگی روستاها، صعب العبور بودن مناطق 
آن باعث می شــود که کار کردن در آن خیلی 
دشوار باشد، االن در حال حاضر نزدیک به ۲۰ 
»َگرگر« در شهرستان وجود دارد و مردم برای 
عبــور از رودخانه مجور هســتند که از همین 

کابل های سیمی و »َگرگر« ها استفاده کنند.
تکرار اتفاقات ناگوار

وی بــا تاکید بــر اینکه پیگیری هــای زیادی 
کرده ایــم، امکانات شهرســتان متناســب با 
مشــکالت و وسعت آن نیســت، گفت: از این 
اتفاق های مشــابه و ناگوار بــه طور معمول در 
هر سال و به شــکل های مختلف مارگزیدگی، 
حمله خرس یا گراز به عشایر و…در شهرستان 

رخ می دهد. نماینده مردم الیگودرز در مجلس 
شورای اســالمی، بیان داشت: راه حل آن این 
است که هر چه زودتر راهداری و حمل و نقل 
جاده ای الیگودرز که ارتقا یافته، هر چه زودتر 
ایجاد شــود، همچنین امکانــات، تجهیزات و 
نیروی انســانی الزم نیــز در این رابطه در نظر 

گرفته شود.
خدابخشی با بیان اینکه »َگرگر« ها باید با پل 
جایگزین شود، تصریح کرد: نیروی انسانی برای 
ادارات خدمات رســان شهرستان پیش بینی 

شود تا مشکالت به حداقل برسد.
ایجاد راهداری الیگودرز تسریع شود

وی در ادامه ســخنان خود بــا بیان اینکه باید 
ایجاد راهداری الیگودرز تسریع پیدا کند، ضمن 
اینکه ما ســه ردیف ملی در رابطه با جاده های 
شهرستان گرفته ایم، افزود: جاده ها باید سریع تر 
تکمیل شــوند تا مردم از آنها اســتفاده کنند، 
این جاده ها هر چه ســریع تر تکمیل شــوند، 
محرومیت در این شهرستان نیز کمتر می شود.

نماینده مــردم الیگودرز در مجلس شــورای 
اسالمی با اشــاره به ســاخت پنج راهدارخانه 
در شهرســتان الیگودرز، بیان داشــت: بخشی 
از کارها نیز در حال انجام اســت، اما وســعت 
شهرستان خیلی زیاد است و خودش به اندازه 

یک استان است.
خدابخشی، بیان داشت: در حال حاضر بخش 
قابل توجهی از مردم روستایی و عشایر ساکن 
در منطقــه »َزز و ماهرو« و »ذلقی« برای تردد 

»َگرگر« استفاده می کنند.

کرماناسیرخشکسالی

بازخوانیماجرایتلخ»گرگر«درالیگودرز


