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طرح »صیانت از حقوق کاربران در 
فضای مجازی« معلق شد

صالح مفتاح، چهره سیاســی نزدیــک به باقر 
قالیباف، با انتشار تصویری از دستورکارهای مجلس 
در توییترش، می گوید رئیس مجلس دیروز طرح 
مجلس برای محدودکردن فضای مجازی را از دستور 
کار مجلس خارج کرده و گفته مجلس صرفاً باید به 
طرح های ضروری بپردازد.  به گزارش خبرگزاری ها، 
در همین رابطه عباس عبدی، تحلیلگر اصالح طلب 
در توئیتی نوشت: »این طرح مخالف اصل ۷۵ قانون 
اساســی بود. چون در صورت تصویب باید چندین 
برابر بودجه کشور را جهت افزایش پلیس و دادگاه و 
آماده سازی زندان برای میلیون ها نفر کاربر اینترنت 
تأمین می کردند؛ درحالی که پولی در بساط نیست.«

    
اطالعیه پلیس درباره حوادث مرگبار 

اتوبوس خبرنگاران و سربازان
پلیس راهــور ناجا با 
صدور اطالعیه ای، نتیجه 
کمیسیون عالی تصادفات 
پیرامــون دو حادثــه 
اخیر واژگونــی اتوبوس 

)خبرنگاران و ســربازان( را تشریح کرد. به گزارش 
ایسنا، در این اطالعیه آمده است:  

الف- علــت تامه حادثــه اتوبوس در اســتان 
آذربایجان غربــی: ۱- بی احتیاطی راننده اتوبوس 
به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی 
از تخطی از سرعت مطمئنه در پیچ و شیب )نقص 
ماده ۱۲۹ و ۱۳۰ آیین نامه راهور (؛ ۲- بی مباالتی و 
قصور مسئولین هماهنگی سفر به علت عدم تأمین 
وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن راننده با شرایط راه 
و جغرافیای منطقه بدون هماهنگی با ادارات مرتبط 

با ایمنی ترافیک
ب- علت تامــه حادثه اتوبوس در اســتان یزد: 
۱-بی مباالتی و عــدم مهارت راننــده اتوبوس به 
علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، ناشی از 
به کارگیری وسیله نقلیه با عیب و نقص فنی مستمر 
)نقض ماده ۵۴ و ۹۸ آیین نامه راهور(؛ ۲- بی مباالتی 
مدیرعامل و مدیر فنی شرکت مسافربری ماهان سفر 
ایرانیان به علت صدور صورت وضعیت برای وسیله 

نقلیه دارای نقص فنی.
    

ساخت ۱۴ مدرسه اتیسم در کشور
معاون وزیر و جانشین 
وزیر در طرح هدایت در 
دیدار با استاندار سیستان 
و بلوچستان که در محل 
سازمان آموزش وپرورش 

استثنایی برگزار شد از ساخت مدارس برای دانش 
آموزان اوتیسمی خبر داد. به گزارش ایلنا،  سید جواد 
حسینی بابیان اینکه ۱۴ مدرسه اتیسم در کشور 
در حال ساخت اســت گفت: مدرسه اتیسم استان 
سیستان و بلوچستان ۴۰درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد که ادامه ساخت آن نیازمند مساعدت استان در 

تأمین منابع است.
    

 شکل گیری کانون خطرناک 
غبار و ریزگرد در قلب ایران

مدیــرکل مدیریت 
بحــران اســتانداری 
اصفهان گفت: اگر وزارت 
نیرو و ســازمان حفاظت 
محیط زیســت نسبت 

به وضعیت خشــکی تاالب بین  المللی گاوخونی 
رسیدگی نکنند این معضل به تهدید بالقوه انتقال 
گردوغبار از این نقطه به ۶ اســتان اطراف اصفهان 
تبدیل می شود. به گزارش ایرنا، منصور شیشه فروش 
افزود: آلودگی هوا به دلیل تشــدید و افزایش ۱۶ 
کانون گردوغبــار در پی جاری نبــودن رودخانه 
زاینده رود، خشــکی بخش وســیعی از تاالب ۴۷ 
هزار هکتاری تاالب بین المللی گاوخونی و خیزش 

گردوغبار همراه با گرم شدن هوا ایجادشده است.
    

»نذر آب۴« مرداد ماه در۴ استان 
اجرا می شود

رئیــس ســازمان 
داوطلبــان جمعیــت 
هالل احمــر گفت: طرح 
»نــذر آب۴« در چهــار 
اســتان جنوب شــرقی 

کشــور، مردادماه اجرا خواهد شد. به گزارش ایرنا، 
محمد نصیری در خصــوص جزییات اجرای طرح 
افزود: طرح »نذر آب ۴« در ۱۵ شهرستان استان های 
جنوب شرقی کشور باهدف تأمین آب پایدار برگزار 
می شود؛ هشت شهرستان در سیستان و بلوچستان، 
سه شهرســتان خراســان جنوبی، دو شهرستان 
هرمزگان و دو شهرستان در جنوب کرمان در این 

طرح از این خدمات بهره مند می شوند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

صدای آژیر از بیــن رفتن تاالب 
بین المللــی انزلی ها دهه هاســت 
به گوش می رســد، اما هشــدارها تا 
به امروز بــه راه حلی کــه بتواند این 
تــاالب را نجات بدهد منجر نشــده 
است. ســنبل آبی که امروز به یکی 
از دالیــل مــرگ تدریجــی تاالب 
انزلی تبدیل شــده، نتیجــه راهکار 
کارشناسان منابع طبیعی برای درمان 
تاالب انزلی در دهه های گذشته بود. 
طرح زیســت پاالیی تــاالب با ماده 
»آلی«بایوجمــی  به عنوان تازه ترین 
راهکار هم نتوانســت تاالب را نجات 
بدهد، حتی به شــکایت مخالفان از 
محیط زیســت منجر و طرح متوقف 
شــد؛ در کنار راهکارهای بی نتیجه، 
سدسازی ها، ورود فاضالب شهری، 
صنعتی، تصرف اراضــی و... هر روز 
زخم دیگری بر تــن رنجور تاالب زد 
تا جایی که عمــق ۸ متری آن به یک 
متر رســید. طرح هفت ساله احیای 
تاالب انزلی در سال ۹۹ با هدف یافتن 
راهی برای نجات تاالب و با اعتباری 
بیش از دو هزار و ۵۵۸ میلیارد تومان 
تصویب شد اما آن طور که کارشناسان 
می گویند انجام نشــدن یک مطالعه 
جامع و در دسترس نبودن اطالعات 
و داده های کافــی از وضعیت تاالب، 
در میــان کنشــگران و متخصصان 
اختالف نظرهایــی ایجاد و روند احیا 
را با مشــکالتی مواجه کرده اســت. 
با وجود این اســتاندار گیالن کمی 
پیش تر گفته بود: »نجات تاالب انزلی 
به دغدغه جدی دولت تبدیل شده و 
به زودی با همکاری تمام دستگاه ها 

کارهای احیای این تاالب ســرعت 
بیشتری می گیرد.«

بی توجهی ها به خشک شدن 
تاالب انجامید

بااین حــال اما نفس هــای تاالب 
انزلی، عــروس تاالب هــای ایران به 
شماره افتاده است. بر اساس گزارشی 
که روز گذشــته خبرگــزاری فارس 
منتشر کرد، در ســایه بی توجهی ها 
و خشک ســالی های پی درپی تاالب 
معروف بندر انزلی خشک شد. در حال 
حاضر بخش هایــی از هر چهار بخش 
تاالب انزلی بسیار کم عمق شده است 
و بیان مســاحت دقیق این عرصه ها 
امکان پذیر نیســت چون این مقدار 

همواره در حال تغییر است.
ورود آب از رودخانه هــا و از دریــا 
به تاالب و همچنین بــارش نزوالت 
آســمانی بر کاهش یا افزایش وسعت 
مناطق خشک شده یا عمق آب تاالب 
مؤثر است. مهم ترین دلیل خشکی و 
کاهش عمق آب تاالب انزلی، کاهش 
سطح تراز آب دریایی خزر و همچنین 
 کاهش شــدید میزان بارش در سال 
جاری بوده است. ورود رسوبات یکی 
از تهدیدهای تاالب انزلی اســت. این 
رسوبات اغلب توســط رودخانه ها از 

حوزه آبخیز وارد تاالب می شوند.
تــاالب انزلــی درگذشــته بین 
ســال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۴ وضعیت 
بدتر از وضعیت حال را داشــته اما از 
سال ۱۳۵۵ تا ســال ۱۳۷۴ به تدریج 
با افزایش سطح تراز آب دریای خزر، 
وســعت و عمق آب تاالب نیز افزایش 
قابل توجهی یافت اما از ســال ۱۳۷۵ 
تاکنون ســطح تراز آب دریا همواره 
در حال کاهــش بوده و از وســعت و 
عمق تاالب انزلی نیز کاســته شــده 
است. نوسانات ســطح و عمق تاالب 

انزلــی تحت تأثیر آب دریــای خزر و 
رودخانه های ورودی به آن و همچنین 

میزان بارش ساالنه قرار دارد.
با این حــال کاهش حجــم ورود 
پســاب های کشــاورزی، خانگی و 
صنعتی به تاالب، کاهش حجم ورود 
فاضالب به تاالب، مقابله با گونه های 
گیاهی و جانوری مهاجم به ویژه گیاه 
مهاجم آبزی سنبل آبی ، عدم تصرف 
اراضی تــاالب، کاهش حجــم ورود 
رسوبات، برداشت آب از تاالب و عدم 
انجام شــکار و صید غیرمجاز ازجمله 
اقداماتی اســت که به گفته مسئول 
دبیرخانه تاالب های گیالن می تواند 
در بهبود وضعیت تاالب اســتان مؤثر 

باشد.
 باید بنشینیم 

و باالی سر جنازه انزلی گریه کنیم
از روز گذشــته ویدیویــی در 
شــبکه های مجازی دست به دست 
می شــود. در ایــن ویدیــو یکی از 
فعاالن محیط زیســت تاالب انزلی 
را نشــان می دهد و از خشک شدن 
آن می گویــد. او می گوید هکتارها از 
مرداب انزلی در منطقــه »کرگان« 
خشک شده اســت و حتی یک قطره 
آب هم وجــود نــدارد. او در بخش 
دیگری از فیلم می گوید که ما  قدردان 
هیچ نعمتــی نیســتیم و زمانی که 
باید برای جــان دادن به تاالب تالش 
می کردیم، کاری نکردیم و حاال باید 
باالی ســر جنازه تاالب انزلی گریه 
کنیم. بــه گفته او موج شــکن انزلی 
مهلک ترین ضربه را به نابودی تاالب 
انزلی زده اســت چراکه تــا پیش از 
آن جزر و مد تاالب را پــر می کرد. او 
همچنین به این نکته اشاره می کند 
که این میزان از خشکی تاالب انزلی 
بی سابقه اســت. در پی خشک شدن 

این تاالب صیادهای زیادی هم تنها 
راه امرارمعاش خود را ازدست داده اند. 

چه بر سر تاالب آمد؟
بااین حــال اما این ســؤال پیش 
می آید که جز خشک سالی چه عوامل 
دیگری باعث شده تا تاالب انزلی به این 
روز بیفتد؟ در ســال های اخیر تاالب 
انزلی با مشــکالت فراوانــی از قبیل 
فرسایش خاک در حوضه آبریز، ورود 
گسترده رسوبات، انتقال فاضالب  به 
تاالب، عدم تعیین و اختصاص حقابه 
زیســت محیطی و ورود پسماندهای 

شناور روبه رو بوده است.
عکس هــای هوایــی و روایــت 
قایقران ها، نشــان دهنده روند سریع 
خشک شــدن تاالبی است که زمانی 
به گویش محلی کوچی دریا یا همان 
دریای کوچک نامیده می شد. حال وروز 
تاالبی که نگاهبــان آب ها و مانع بروز 
ســیالب، متعادل کننده آب وهوای 
منطقه، زایشــگاه ماهیان کاسپین و 
دارای ارزش های عدیده بود، به شدت 

ناخوش است 
در آمارها وسعت تاالب انزلی حدود 

۱۹ هــزار هکتار عنوان می شــود اما 
شواهد حاکی از آن اســت که تاالب 
دیگر آن گســتره و توش و توان سابق 

را ندارد.
طی سه دهه گذشته به دلیل ورود 
حجم زیادی از رسوبات و رشد بی رویه 
گیاهان مهاجم میانگین عمق آب این 
تاالب از ۱۱ متر به کمتــر از دو متر و 
در مناطقی حتــی کمتر کاهش پیدا 

کرده است.
افزون بر مقادیر زیادی ســم و کود 
شیمیایی روزانه بیش از ۴۰۰ هزار متر 
مکعب فاضالب بــه تاالب بین المللی 
انزلی وارد می شــود. عــالوه بر این 
ســازه های غیرضروری و کارشناسی 
نشــده و قطع جریــان طبیعی آب، 
گیاهــان مهاجم وارداتــی، تجاوز به 
حریم تاالب و کاهش آب دریای خزر 
دم به دم بر رگ حیات تاالب انزلی زخم 

می زند.
بااین حــال از ســال ۸۹ بحــث 
پرطمطــراق احیای تــاالب انزلی با 
حضور مســئوالن و متولیــان امر در 
بوق و کرنا دمیده شــد. طرح احیای 
تــاالب بین المللی انزلی ســال ۸۹ با 
اعتباری افزون بر ۹۰۰ میلیارد ریال 
برای پنج ســال از محــل ردیف های 
خاص معاونــت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی به تصویب رسید اما مرحله 
نخست مطالعاتی احیای تاالب انزلی 
که در حوزه شناسایی منابع آالینده و 
اقدامات برای رفع آن از سال ۸۹ تا ۹۱ 
انجام شــده بود، منتهی به نقشه های 

فنی و اجرایی نشد.
سال ۹۳ نیز طرح جامع مدیریت 
حوزه آبریــز تاالب انزلــی مبتنی بر 
اصول مدیریــت اکولوژیک در حوزه 
آبخیز تــاالب انزلی با تمرکز بر ســه 
محور پسماند، فاضالب ها و رسوبات 
آغــاز شــد، امــا باوجود همــه این 
حرف وحدیث ها نه تنهــا عالئمی از 
بهبود حال تاالب نیســت بلکه خبر 
وخامت حالش به آن سوی مرزها نیز 

رسیده است.
مشــکل اما بــه همین جــا ختم 
نمی شود. ایجاد ســازه هایی بدون در 
نظر گرفتن مالحظات زیست محیطی 
نظیر موج شــکن و جاده کنارگذر از 

دیگر معضالت تاالب است. 
کارشناســان احداث موج شکن 
دوم داخــل دریــا را مانــع تخلیه 
رســوبات تاالب بــه دریــا و عامل 
ایجاد مشــکل برای تاالب می داند. 
طرحی که مشــخص نیست چرا در 
زمان اجرا، مســئوالن این سازمان 
اقدامی برای جلوگیــری از آن انجام 
ندادند. اما ســؤال دیگر این است که 
آیا ســازمان محیط زیســت بر نحوه 
اجرای طرح های بــزرگ تأثیرگذار 
بر محیط زیســت و عملکرد ادارات 

کل محیط زیست اســتان ها در این 
خصوص نظارت عالیه دارد؟ 

 تا دیر نشده تاالب نفتی ساری
 را دریابیم

این بی توجهی تنها مختص تاالب 
انزلی نیست. در گوشــه و کنار کشور 
تاالب هــای زیادی در حــال نابودی 
هستند اما کسی نه متوجه می شود و 
نه توان مقابله دارد. تاالب نفتی ساری 
یکی از آن تاالب هایی اســت که اگر 
امروز به دادش نرسیم چند سال دیگر 
باید خبرهای نابودی اش را از رسانه ها 

پیگیری کنیم.
خبرهــا از این حکایــت دارند که 
تاالب نفتی ساری به بهانه ایجاد منطقه 
گردشگری تخریب شــد درحالی که 
نقش مهم و حیاتی برای تولید و تکثیر 

طبیعی ماهیان داشته است.
بر اســاس گزارش ها ۵۴ شرکت 
تعاونی صیادی در مازندران مشغول 
به کار هستند. تاالب نفتی با مساحت 
بیش از ۴۰ هکتــار یکی از تاالب های 
مهم و حیاتــی برای تولیــد و تکثیر 
طبیعی در مجاورت دریای خزر بوده 
که چند ســال اخیر توســط افرادی 
خاص با بهانه ای همچون ایجاد منطقه 
گردشگری و... با تغییر کاربری و جاده 
کشی غیراصولی، خشــکانده شده و 
با قطع بیش از ۲ هــزار اصله درخت 

چندین ساله، در حال نابودی است.
طبیعت توان ترمیم خود را دارد. این 
ما انسان ها هستیم که با رفتار نادرست 
و غلطمان جان طبیعت را گرفته ایم. 
اینکه امروز تاالب های کشــور یکی 
پس از دیگری خشک می شوند، تراز 
آب دریاچه هــا و رودخانه هایمان هر 
روز پایین تر می رود و حتی بسیاری از 
جانداران درخطر انقراض هستند ریشه 
در وجود ما دارند، اینکه جز خودمان 
به هیچ چیــز دیگر فکــر نمی کنیم. 
برای احیای محیط زیست و طبیعت 
باید رفتارمان را تغییر دهیم تا شــاید 

طبیعت با ما آشتی کند.

روند خشک شدن تاالب انزلی شدت گرفت؛

مرثیه ای برای عروس تاالب های ایران

خبر

هشدار نسبت به بروز موج پنجم داده شده، مناطق قرمز 
کرونا از جنوب به مرکز و شــمال کشــور در حال گسترش 
هستند و در حال حاضر ۶۳ شهرستان در کشور به رنگ قرمز 

کرونایی درآمدند.
به گزارش ایسنا، هشــدار موج پنجم کرونا اعالم شده و 
شاهد گسترش مناطق قرمز کرونا از جنوب به مرکز و شمال 
کشور هستیم. در حال حاضر بر اساس اعالم وزارت بهداشت، 
۶۳ شهرستان در وضعیت قرمز قرار گرفتند، تعداد بستری 
در تهران به سرعت در حال افزایش اســت و قرمز شدن آن 
قطعی اســت. بر این اساس رنگ بندی شهرســتان ها که از 
 چهارشنبه ۹ تیر ۱۴۰۰ اعمال می شود در اپلیکیشن ماسک 

قرار گرفته است.
بر اســاس نقشــه رنگ بندی جدید شهرستان های جم، 
دیلم و گناوه در اســتان بوشهر، اسالمشــهر و بهارستان در 
استان تهران، نهبندان در استان خراسان جنوبی، امیدیه و 
اندیمشک در استان خوزستان، بمپور، زهک، سراوان، سرباز 
و میرجاوه در استان سیســتان و بلوچستان، جهرام، داراب، 

زرین دشت، قیروکارزین و کازرون در استان فارس، ارزوئیه، 
رفسنجان، سیرجان و عنبرآباد در استان کرمان، گچساران 
در اســتان کهگیلویه و بویراحمد، علی آباد و مینودشت در 
استان گلستان، پلدختر در استان لرســتان، آمل در استان 
مازندران، تفت، خاتم، مهریز و میبد در استان یزد در وضعیت 

قرمز قرار گرفتند.
بر این اســاس طبق  آخرین آمار شهرســتان ها در نقشه 
رنگ بندی کشور، اکنون۶۳ شهرســتان در وضعیت قرمز،  
۱۸۴ شهرســتان در وضعیت نارنجی و  ۲۰۱ شهرستان در 

وضعیت زرد قرار دارند.
 کرونای دلتا  ۴0 درصد 

مسری تر از نوع انگلیسی
در روزهای اخیر صحبت هایــی در مورد خطرناک بودن 
آخرین ورژن کرونا یا همان دلتا به گوش می رسد. در همین 
رابطه رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: ویروس کرونا 
که به تازگی جهش یافته و با عنوان دلتا مشــهور شــده، ۴۰ 

درصد مسری تر از نوع انگلیسی است.

ســید محمد جمالیان گفت: توصیه می شود مراقب نوع 
جهش یافته این ویــروس و موج پنجم باشــند و با جدیت 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند. موج پنجم این بیماری 
خواه یا ناخواه در کشور آغاز خواهد شد، اما مدت زمان طول 
کشیدن این پیک بسیار اهمیت دارد و زمان آن به همکاری 

مردم بستگی دارد.
 افراد واکسینه نشده 
در معرض خطر هستند

او افزود: برخی در ابتدای شــیوع کرونای هندی، میزان 
سرایت پذیری آن را ۶۰ درصد بیشتر از گونه انگلیسی اعالم 
کردند، اما مستندات اخیر نشان می دهد این نوع جهش ۴۰ 
درصد مسری تر از آن اســت. گزارش ها از موارد مرگ ومیر 
ناشی از گونه دلتا در کشورهای دیگر را نشان می دهد، افرادی 
که واکسینه نشده اند یا واکسیناسیون آن ها کامل نشده در 

معرض خطر قرار دارند.
آبریزش بینی عالمت ابتال به نوع دلتا

او خاطرنشان کرد: در برخی کشورها این گونه به عنوان 
ویروس قالب در حال گســترش اســت و حتی در کشور 
آمریکا باوجود پوشش ۵۰ درصدی واکسیناسیون، شیوع 
۲۰ تا ۵۰ درصدی کرونای هندی گزارش شــده و در حال 

افزایش است.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی اراک گفت: در نوع ووهان 

ویروس کرونا، آبریزش بینی از عالئم ابتال محسوب نمی شد 
و اغلب با گلودرد و درگیری دســتگاه تنفسی فوقانی مواجه 
بودیم، اما در گونه دلتا، آبریزش بینی شــیوع دارد. هنوز در 
کشور آمار دقیقی از شیوع گونه هندی وجود ندارد، اما افزایش 

عالئم گوارشی قابل مشاهده است.

وضعیت قرمز کرونایی در ۶۳ شهر؛  

قرمز شدن »تهران« قطعی است

بر اساس گزارشی که 
روز گذشته خبرگزاری 

فارس منتشر کرد، در 
سایه بی توجهی ها و 

خشک سالی های پی درپی 
تاالب معروف بندر انزلی 

خشک شد. در حال حاضر 
بخش هایی از هر چهار 

بخش تاالب انزلی بسیار 
کم عمق شده است و 

بیان مساحت دقیق این 
عرصه ها امکان پذیر نیست 

چون این مقدار همواره در 
حال تغییر است

این بی توجهی تنها مختص 
تاالب انزلی نیست. 

در گوشه و کنار کشور 
تاالب های زیادی در حال 
نابودی هستند اما کسی 
توان مقابله ندارد. تاالب 

نفتی ساری یکی از آن 
تاالب هایی است که اگر 

امروز به دادش نرسیم 
چند سال دیگر باید خبر 
نابودی اش را از رسانه ها 

پیگیری کنیم
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