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شهرنوشت

انگار این بار هم قرار نیست هیچکس 
تکانی به خود بدهد؛ تاالبی دیگر جلوی 
چشمانمان نیســت و نابود و برهوت 
می شــود و ما تنها نظاره گریم. چشم 
بســته می توان حدس زد کــه دوباره 
تاالبی می خشکد و برنامه باز هم بر این 
می شود که از بودجه ای عمومی پروژه ای 
بی حاصل و نافرجام بــرای احیا کلید 
بخورد؛ اسباب اشتغال مدیران مربوطه!

این بار نوبت تاالب میقان اســت. 
تاالبی در پنج کیلومتــری اراک که 
همواره بــه عنوان جاذبــه طبیعی و 
گردشگری و قطبی برای پرنده نگری 
در مرکز کشــور مطرح بوده اســت. 
محلی که هر ساله در زمستان محل 
استراحتی برای پرندگان مهاجر بوده 
و محلی برای گســترش زمین های 

بیابانی کشور. اما ... . 
اما باز هم همان داستان همیشگی. 
حقآبه ای که داده نشده و این تاالب را 
هم به صف بلند بــاالی تاالب های در 
معرض خطر برده است. وضعیتی که 
تجربه نشــان داده که یعنی تا مرگ 

کامل، راه درازی نیست. 
تجربه ای که می گوید هیچ قدرت و 
اراده ای برای بازستاندن حقآبه تاالب 
از دست کشــاورزی و صنایع و غیره 
و ذالک وجود نــدارد و در واقع همه از 
حقآبه بهره می برنــد جز خود تاالب. 
اما خبر بد این اســت که بــه زودی 
این حق خوری نــه تنها این منطقه را 
به منشــا جدیدی از گرد و خاک در 
منطقه تبدیل می کند که کشاورزی را 
غیر ممکن و ادامه فعالیت صنایع را هم 

سخت خواهد کرد.

43 درصد تاالب های کشور
در نابودی

وسعت تاالب های ایران حدود سه 
میلیون هکتار است و به دلیل اهمیت 
زیست محیطی آن، بیش از 50 سال 
پیش معاهده ای نیز با نام کنوانسیون 
رامســر برای حفظ و نگهــداری آنها 

امضا شد.
طبق پیوســت قانــون حفاظت 
احیای تاالب ها، ۱5۲ تاالب در کشور 
داریم کــه از این بیــن ۲5 تاالب در 
کنوانسیون رامســر به ثبت رسیده 
اســت؛ تاالب هایــی چــون انزلی، 
گاوخونی، دریاچه ارومیه، میانکاله، 
خلیج گرگان، شادگان، کانی برازان و 
زریوار و ... که اغلب آنها یا از بین رفته یا 

در خطر هستند.
نابــودی تاالب هــا در ایــران بنا 
به دالیلــی ماننــد عــدم مدیریت 
پســماندها و فاضالب هــا در محیط 

تاالبی، قطعه قطعه کردن تاالب، آتش 
زدن حوضچه های نفتــی در تاالب، 
تخلیه پسماندهای نفتی و مهمتر از 
همه ندادن حقآبه تــاالب کار برخی 
از آنها را یکســره و برخی دیگر را در 

معرض خطر قرار داده است.
چنــدی پیش، صدیقــه مدرس 
طباطبایی، رییس گــروه منابع آب، 
پایش و آینده پژوهشــی تاالب های 
سازمان حفاظت محیط زیست گفته 
بود: »۴۳ درصد از تاالب های کشــور 
پتانسیل تبدیل شــدن به منشأ گرد 
و غبار را دارند و این به آن معناســت 
که اگر شــرایط تاالب مطلوب نباشد 
و نیاز آبی آن تأمین نشــود، می تواند 
به کانون جدید گرد و غبار در کشــور 

تبدیل شود«.
در این میان تــاالب میقان یکی از 
همان هاست که این روزها نگرانی ها در 
خصوص آن قوت گرفته است. به اعتقاد 
کارشناســان ایجاد بندها و سدهای 
خاکی در حوزه های آبریز باالدســت 
تاالب کویری میقان اراک، حفر بیش 
از انــدازه چاه های مجــاز و غیرمجاز 
و برداشــت های بی رویه منابع آبی، 
ایجاد کشــتزارها و مزارع کشاورزی 
آب بر در اطراف تــاالب، از مهم ترین 
رخدادهایی اســت که بــه کم آب تر 
شدن تاالب کویری میقان اراک دامن 
می زند. دقیقا همان دالیلی که دریاچه 

ارومیه با همه وسعتش را خشکاند.

اگر میقان آب نداشته باشد
در حالی که حقآبه تاالب میقان در 
حوزه های دیگر استفاده می شود که 

بسیاری نگرات تبعات جبران ناپذیر 
این خشکسالی در منطقه هستند. 

در همیــن باره سرپرســت اداره 
کل حفاظت محیط زیســت استان 
مرکزی به ایلنا گفت: »حجم آبی که 
تاالب میقان بــه آن نیاز دارد، حدود 
۳0 میلیون مترمکعب در سال است 
که این آب باید به انواع مختلف تهیه 
شود. اگر این میزان از حجم آبی که 
تاالب میقان بــه آن نیاز دارد، تأمین 
نشود، قطعاً در حوزه مدیریت تاالب 
میقان و بحث جلوگیری از ریزگردها 
که از کارکردهای اصلی تاالب است، 

از دست خواهیم داد«.
مهدی مصطفــوی ادامــه داد: 
»سهمیه آبی که برای تاالب میقان 
در نظر گرفته شــده است، سهمیه 
مناسبی نیست. در حال حاضر تنها 
۲00 لیتــر بر ثانیه از محل پســاب 
تصفیه خانه شــهر اراک برای حقآبه 

تاالب در نظر گرفته شده که به تاالب 
منتقل می شود«.

حمید اخوان، مدیرعامل مؤسسه 
محیط زیســتی سبزاندیشان اراک 
نیز به اشاره به تامین بخشی از حقآبه 
تاالب با پســماندهای تصفیه خانه 
اراک گفت: »تامین آب به این صورت 
همچون یک مسکن است. مسکن ها، 
درمان دائم بیماری نبــوده و تنها به 
صورت موقــت و بــرای تحمل درد 
در کوتاه مدت مورد اســتفاده قرار 
می گیرنــد. درمان بیمــاری تاالب 
میقان فرایند دیگری اســت و باید با 
عوامل طبیعی برای آن راهکار دائمی 

پیدا کرد«.
اخوان تصریح کرد: »این مسکن 
خــود حتــی می تواند مشــکالت 
و آســیب های جدید نیــز به وجود 
آورد. پســاب تصفیه خانه به لحاظ 
نوع آب و نوع شــرایطی کــه ایجاد 
می کند، متفاوت با شــرایط طبیعی 
اســت و می تواند اکوسیستم تاالب 
را دگرگون کند. بنابرایــن نباید به 
مســکن دل بســت و در درازمدت 
نسبت به آن اعتیاد پیدا کرد. در این 
شرایط باید به فکر چاره بود. آسیب 
دیگر آلودگی آب تصفیه خانه است 
که می تواند اثرات سویی داشته باشد. 
به صــورت کلی این رهاســازی آب 
تصفیه خانه هم از نقطــه نظر اثرات 
اکوسیستمی و هم از جهت آلودگی 
آب باید مورد مطالعه و بررسی جامع 
و تخصصی قرار بگیرد و بدون انجام 
مطالعه به رهاسازی آب تصفیه خانه 

در تاالب دل خوش نکرد«.

توسعه نامتوازن متهم اصلی
تاالب هــا یکــی از نقش آفرینان 
اصلــی حفاظــت از تنوع زیســتی 
هستند که به تجدید ذخیره آب های 
زیرزمینی کمک می کنند و با وجود 
تمام فوایدی که دارند، بســیاری از 
آن ها در حال نابودی هستند. دلیل 
عمده آن نیز آگاه نبودن و نداشــتن 
شناخت درست از تاالب ها و توسعه 

نامتوازن است.
در حالــی کــه میزان متوســط 
بارش ســالیانه در ایران یک ســوم 
متوســط جهانی و نرخ تبخیر ســه 
برابر نرخ متوســط جهانی اســت، 
ادامه حیات اغلب تاالب های کشور 
در گرو تأمین حقآبه رفته است. این 
در حالی است که ســوءمدیریت در 
توســعه صنعتی و عدم مدیریت آب 
در حوزه کشاورزی کار را برای تامین 
این حقآبه ســخت کرده. به طوری 
که ابتدا آب به همــه بخش های یاد 
شده می رسد و ســر آخر اگر چیزی 
بر جای ماند به تاالب ها می رود و این 
اتفاق در خصوص میقان نیز در حال 

وقوع است.
زمانی کــه ورودی آب تاالب ها 
کمتر از میزان طبیعــی و مورد نیاز 
آن ها باشــد، تاالب هــای دائمی به 
تاالب های فصلی و تاالب های فصلی 
به اراضی خشــک تبدیــل خواهند 
شــد و این موضوع ســبب می شود، 
پوشــش گیاهی و حیات جانوری و 
تنوع زیســتی و کارکردهای اصلی 
تاالب دســتخوش تغییر شود و این 
اکوسیستم های ویژه، کارکرد اصلی 

و مثبت خود را از دســت می دهند و 
با تبدیل شدن به کانون های ریزگرد، 
خود بــه چالشــی بــزرگ تبدیل 

می شوند.
این در حالی اســت که مسئوالن 
امر به جای مدیریت این موضوع در 
سه دهه گذشــته به توسعه صنایع 
آب بر در اســتان مرکزی و اصفهان و 

یزد اقدام کردند.
ملیحــه کیخایی، کارشــناس و 
کنشگر محیط زیســت در این باره 
می گویــد: »تاالب هــای ایــران با 
وضعیتی نامناسب برای ادامه حیات 
نیاز به احیا و توجه دارند. تاالب های 
گاوخونی، مهارلو، بختگان و بسیاری 
دیگــر مانند پیکرهــای نیمه جانی 
هســتند که برای زنده ماندن تالش 
می کنند و تاالب هــای دیگری مثل 
تاالب میقان و برخی دیگر هم به این 

لیست در حال افزوده شدن است«.
به گفته او از دالیلی که در وضعیت 
امــروز تاالب ها نقش داشــته عدم 
رهاســازی حقآبه زیست محیطی، 
تغییر کاربــری، ورود فاضالب خام 
شهری و روستایی به تاالب ها و عدم 
توجه به تعادل اکوسیستم تاالب ها 

با کاشت گونه های غیربومی است.
وی ادامه می دهــد: »منابع آب 
زیرزمینی به مرور با توســعه اراضی 
کشاورزی و بهره برداری بیش از حد 
تخلیه شد و با دشت های فاقد آبخوان 
روبه رو شدیم. سدهای زیادی بر روی 
رودخانه ها احداث شــد، کشاورزی 
و صنعت توســعه یافت کــه این امر 
همراه با افزایــش بهره برداری نبود. 
متأسفانه بسیاری از صنایع بدون در 
نظر گرفتن شــرایط اقلیمی مناطق 
کشور احداث شــدند. این عوامل و 
خشکسالی در نهایت ســبب شد با 

منابع آبی اندک روبه رو شویم«.
آنچه واضح اســت؛ در این میان 
ادامــه دریغ کــردن ســهم حقآبه 
تاالب میقان شــرایطی مانند آنچه 
برای دریاچه ارومیــه رخ داده را رقم 
خواهد زد. شــرایطی که این روزها 
به فاجعه ای دیگر در بخش مرکزی 
ایران می انجامد. فاجعه ای که قبل از 
وقوع باید فکری به حال آن کرد. چرا 
که تجربه نشان داده است که پس از 
وقوع نمی توان راهی بــرای جبران 

خسارت های پرشمار آن یافت.

این بار نفس »میقان« به شماره افتاده است 

برای کشت و کارهای بی حاصل ایران را برهوت نکنیم

طبق پیوست قانون حفاظت 
احیای تاالب ها، ۱۵۲ تاالب 

در کشور داریم که از این بین 
۲۵ تاالب در کنوانسیون 

رامسر به ثبت رسیده است؛ 
تاالب هایی چون انزلی، 

گاوخونی، دریاچه ارومیه، 
میانکاله، خلیج گرگان، 
شادگان، کانی برازان و 

زریوار و ... که اغلب آنها یا از 
بین رفته یا در خطر هستند

به اعتقاد کارشناسان ایجاد 
بندها و سدهای خاکی در 

حوزه های آبریز باالدست، 
حفر بیش از اندازه 

چاه های مجاز و غیرمجاز 
و برداشت های بی رویه 

منابع آبی، ایجاد کشتزارها 
و مزارع کشاورزی آب بر 
به کم آب تر شدن تاالب 

کویری میقان اراک دامن 
زده است
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جدیدترین گزارش اسپیدتست: 
سرعت اینترنت ثابت ایران

از ونزوئال و آنگوال پایین تر است
 در جدیدترین گــزارش اسپیدتســت برای ماه 
آگوست ۲0۲۲، ســرعت اینترنت ثابت ایران کاهش 
یافته اما ســرعت اینترنت موبایــل افزایش ناچیزی 
را تجربه کرده اســت. ایران با ســرعت اینترنت ثابت 
۱0.0۲ مگابیت بر ثانیه در رتبه ۱۴7ام جهان و پایین تر 
از ونزوئال، میانمار و آنگوال قرار گرفته اســت. سرعت 
اینترنت موبایل ایران در این گزارش ۲8.۴0 مگابیت بر 
ثانیه اعالم شده که کشورمان را در رتبه 69ام جدول قرار 
می  دهد. این در حالی است که عراق با سرعت ۳۲.0۴ 
مگابیت بر ثانیه در رتبه 57ام جدول به چشم می خورد.

    
تاکید بر پیگیری پرونده نوجوان 

زرین دشتی
رئیس کل دادگســتری 
اســتان فارس گفت: پرونده 
نوجوان زرین دشتی با قاطعیت 
و سرعت رســیدگی می شود  
به گزارش ایســنا، سید کاظم 
موسوی به منظور بررسی پرونده نوجوان زرین دشتی 
در رأس هیئت عالی قضایی استان به شهرستان زرین 
دشت سفر کرد و ضمن دیدار با خانواده متوفی و ابزار تأثر 
از این واقعه تلخ و تسلیت به خانواده و منسوبین آن مرحوم 
در جریان آخرین اقدامات قضایی قرار گرفت و صدور کیفر 
خواست متهمین در خصوص سایر اتهامات مطرح شده 
در دادسرای زرین دشت انجام شده است. هفته گذشته 
انتشار خبر تجاوز و سپس کشتن پسر نوجوان ۱6 ساله در 
زرین دشتی واکنش های فراوانی را به همراه داشته است.

    
تداوم کم بارشی در تهران 

طی دو ماه آینده
سرپرســت اداره کل هواشناسی اســتان تهران 
گفت: بارندگی های تهران نسبت به بلندمدت حدود 
۳5 درصد کاهش داشــته و براساس پیش بینی های 
فصلی، به نظر می رسد روند کم بارشی طی دو ماه آینده 
نیز ادامه داشته باشد. مازیارغالمی، با اشاره به اینکه گرد 
و غبارهایی که از ابتدای سال تاکنون تهران را تحت تاثیر 
قرار داده است، اظهار کرد: وزش بادهای شدید و گاهی 
خیلی شدید در استان و اســتان های همجوار، سبب 
شکل گیری توده گردوخاک می شود و با توجه به جهت 

و سرعت باد می تواند به تهران منتقل شود. 
    

مترو و اتوبوس رایگان 
برای هفته اول مهر

سخنگوی شهرداری تهران گفت: استفاده از اتوبوس و 
مترو در هفته اول مهرماه برای دانش آموزان و دانشجویان 
در شهر تهران رایگان شد. به گزارش شفقنا، عبدالمطهر 
محمدخانی افزود: دانش آموزان با لباس فرم و دانشجویان 

با کارت دانشجویی از این خدمت بهره مند می شوند.
    

جمع آوری ۵۴۶ تن پسماند خشک و تر 
در مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین

معاون هماهنگی و ارزیابی 
امور مناطق سازمان مدیریت 
پسماند شــهرداری تهران از 
جمع آوری 5۴6 تن پسماند 
در مســیر ۱0 کیلومتــری 
جاماندگان اربعین حســینی)ع( خبر داد. به گزارش 
ایسنا، شــادی مالکی گفت: در مراســم راهپیمایی 
جاماندگان اربعین حسینی )از میدان امام حسین )ع( 
تا حرم عبدالعظیم حسنی( ۳۳6 تُن پسماند خشک و 

۲۱0 تُن پسماند تَر جمع آوری شد.
    

 شیوع بیماری های گوارشی
در میان کودکان همدانی

نماینده همدان در شــورای عالی استان ها گفت: 
تابستان امسال در ساعاتی هم که آب شرب وصل بود، 
این آب چندان سالم نبود و به همین دلیل بیماری های 
گوارشی در میان کودکان همدانی شایع شده است. به 
گزارش ایلنا، رضا سهرابی با اشاره به بازگشایی مدارس 
و ادامه قطعی آب در همدان، گفت: مدارس در آستانه 
بازگشایی اســت، درحالی که هنوز آب شهر همدان 
وضعیت نامعلومی دارد و هنوز مخــازن آب مدارس 
ساماندهی نشــده اند. از ســوی دیگر، شهر همدان 
بیمارستان ویژه کودکان ندارد که باعث نگرانی والدین 

در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید شده است.
    

حادثه خونین در جاده قلعه گنج
 به چاه دادخدا

اخبار غیررســمی از واژگونی یک دســتگاه پژو 
۴05 حامل ۱۱ اتباع افغانی در محور قلعه گنج به چاه 
دادخدا) حوالی سه راه زر( حکایت دارد. گفته شده این 

حادثه ۴ کشته و 7 مصدوم در بر داشته است.

از گوشه و کنار 

ستاد امر به معروف و نهی از منکر جان باختن مهسا امینی را دستمایه ای کرد تا 
بار دیگر پیشنهاد قبلی خود را تکرار کند. براساس نظر این ستاد؛ برای رفع معضل 
بدحجابی باید مساله جرم بودن بدحجابی که نیاز به دستگیری و پرونده سازی و 
دادگاهی شدن دارد، برداشته شــود و بر اساس طرح جامع عفاف و حجاب با نگاه 

تخلف با بدحجابی برخورد شود.
این ســتاد که پیش از این با تهیه طرحی۱۲0 صفحه ای با رویکرد جداسازی 
کامل جنســیتی، خواهان جریمه مالی افراد بدحجاب شــده بود، دیروز بعد از 
حاشیه ها و اعتراض های فراوان به دستگیری مهسا امینی دختر ۲۲ ساله سقزی 
در تهران و فوت او در مقر گشت ارشــاد، بار دیگر محتــوای طرحش را در قالب 
بیانیه ای تکرار کرد.  ستاد امر به معروف و نهی از منکر در بیانیه خود شیوه فعلی 
اجرای قوانین حجاب در ایران را تنش زا دانست و خواهان تصویب قوانین موثرتر 

از سوی مجلس شد.
در بیانیه ســتاد امر به معــروف و نهی از منکر کشــور با امضای ســیدعلی 
خان محمدی، سخنگوی این ستاد ضمن تاکید بر شفاف سازی ماجرای فوت مهسا 
امینی، آمده است: »ســتاد امربه معروف و نهی از منکر همانگونه که بارها اعالم 
کرده است با تکلیفی که منجر به مقابله مستقیم پلیس با بدحجابان شود مخالف 
و معتقد است با راهکار مناسب و بدون تنش های اجتماعی این مساله را می توان 
تدبیر نمود بنا به طرح جامع ستاد امربه معروف و نهی از منکر پلیس به گشت ارشاد 
مسئولین و اقویا و در حمایتی از معتمدین مردمی تبدیل وضعیت دهد«.در ادامه 

این بیانیه گفته شده است: »اکنون که رئیس جمهور به وزیر کشور دستور پیگیری 
داده است مناسب است وزیر کشــور فقط به صورت موردی به جزییات صرفا این 
حادثه اکتفا نکند از وزیر کشور می خواهیم این مساله را به صورت کامل بررسی 
کند آیا ۳۲ دستگاهی که در خصوص عفاف و حجاب بنا به مصوبه شورای انقالب 
فرهنگی ۳۳0 تکلیف قانونی داشتند به وظایف خود عمل کرده اند تا این مسایل 
پیش نیاید،آیا به وظایف قانونی خود درست عمل کرده اند؟ آیا برای این جوان ۲۳ 
ساله در جمهوری اسالمی فرهنگ سازی الزم توسط دستگاه های فرهنگی صورت 
پذیرفته است یا فقط شعار کار فرهنگی داده شده است؟ آیا صدا و سیما به عنوان 
نهادی که بیشترین وظایف را در قانون برای او در نظر گرفته شده است و بیشترین 
مسوولیت فرهنگسازی را در این ماجرا و امثال ان را دارد به وظایف فرهنگی خود 
عمل کرده است که وقتی یک جوان و هزاران جوان دیگر ما چگونه عمل کند تا با 
نیروی قهری پلیس مواجه نشود؟ آیا پلیس ما اموزش های الزم را به پرسنل خود 

داده است که کرامت انسانی افراد را حفظ کنند؟«.
در این بیانیه با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسالمی باید به صورت جدی به 
این مساله ورود پیدا کرده و جامعه را از التهاب بحران ها و ایجاد حوادثی که هر از 
چندگاهی به وقوع می پیوندد نجات دهد، آمده است: »مجلس شورای اسالمی 
نباید منتظر بماند تا آمر به معروف و ناهی ازمنکری مورد ضرب و جرح یا شهادت 
قرار بگیرد یا جــوان بدحجابی در فرایند اعمال قانون پلیس ســکته نماید بعد 
منفعالنه حرکتی و صحبتی کند به قول شــهید سلیمانی همه اینها فرزندان ما 

هستند چرا باید بین فرزندان در بی قانونی و بی مدیریتی نزاع صورت بگیرد؟«.
ســتاد امربه معروف و نهی از منکر همچنان تاکید کرده اســت که برای رفع 
معضل بدحجابی باید مســاله جرم بــودن بدحجابی که نیاز به دســتگیری و 
پرونده سازی و دادگاهی شدن دارد، برداشته شود و بر اساس طرح جامع عفاف و 
حجاب با نگاه تخلف با بدحجابی برخورد گردد که حل مساله بدون هرگونه تنش 
اجتماعی کمک می  کند، البته دشــمنان مایل اند همیشه تنش های اجتماعی 

وجود داشته باشند.

تأکید ستاد امر به معروف و نهی از منکر درپی فوت مهسا امینی:

رفع معضل بدحجابی با جریمه نقدی و نه دستگیری و جرم انگاری

بیانیه


