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اخبار

پروژه احیای دریاچه ارومیه موفق بود؟

علت مرگ در دست بررسی است

مرثیهای برای یک دریاچه
به گزارش خبرآنالین ،اگر قرار باشد دغدغههای محیط زیستی
کشور شمارش شود ،قطعا ً دریاچه ارومیه در باالی این فهرست
قرار میگیرد ،دریاچهای که برای حیات دوباره میان بیم و امید
قرار دارد ،پروژه احیا اگرچه روند سریع خشک شدن دریاچه را
متوقف کرده اما خودش به اما و اگرها زیادی وابسته است.
شروع خشک شدن دریاچه ارومیه به اواسط دهه  ۷۰برمیگردد،
بهگفته معاون اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی «از سال
 ۱۳۷۶همزمان با یک دوره خشکسالی کاهش سطح تراز دریاچه
ارومیه اتفاق افتاد ،تراز دریاچه که آن روزها حدودا ً  ۱۲۷۷متر از
سطح آبهای آزاد بود کم کم شروع به کاهش کرد».
اگرچه در همان سالها اقداماتی برای کنترل خشک شدن
دریاچه صورت گرفت اما شاید بهطور جدی ،پروژه احیای دریاچه
ارومیه به اوایل دهه نود برگردد .همزمان با شروع کار دولت
یازدهم ،حسن روحانی ،رئیس جمهور وقت در اولین جلسه
هیئت دولت سند ستاد احیای دریاچه ارومیه را امضا کرد تا شاید
بیمها تبدیل به امید شود.
یزاده ،کارشناس واحد برنامهریزی
ب ه گفت ه مصطفی مصطف 
دفتر برنامهریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه ،نقشهی
راه احیا با  ۲۷راهکار ذیل  ۶سرفصل قرار گرفت؛ مسیری که با
ه
طی شدن آن قرار شد دریاچه بعد از مرحله تثبیت به مرحل 
احیا برسد.
یزاده درباره نقشه راه ستاد احیا به خبرآنالین میگوید:
مصطف 
«در احیای دریاچه ارومیه یک نقشه راه وجود دارد که سه دوره
را مشخص میکند ،دوره اول مربوط به دوره تثبیت است ،به این
معنا که بتوانیم در یک بازه زمانی وضعیت دریاچه را نسبت به
شروع طرح ِ نجات تثبیت کنیم ،چراکه گفته میشد اگر دریاچه
همان روند سابق از سال  ۱۳۷۴تا  ۱۳۹۲را ادامه میداد چیزی
از آن باقی نمیماند ،در آن سالها تقریبا ً بهطور متوسط ۴۰
سانتیمتر کاهش تراز دریاچه ارومیه را در هر سال شاهد بودیم».
او ادامه میدهد« :در فاز دوم بحث احیا مطرح بود ،یعنی
اقدامت سازهای و فیزیکی برای یک مدیریت پایدار در بخش
منابع آب ،لذا در این مرحله اقدامت سختافزاری مورد توجه
قرار گرفت ،مانند تصفیه خانه شهر تبریز و ارومیه و خط انتقال
پساب از این تصفیه خانه به سمت دریاچه ،و پروژه انتقال آب از
سد کانیسیب به دریاچه که این پروژهها پیشرفت  ۹۵درصدی
دارند».
ب ه گفته کارشناس واحد برنامهریزی ستاد احیا ،در فاز سوم
اقدامات نرمافزاری از قبیل ،ترویج آموزش کشاورزی به کشاورزان،
طرح جامع زراعت و باغبانی ،طرح جامع کشت گیاهان دارویی در
حوضه دریاچه مورد توجه قرار گرفت.
دستاوردهای ستاد احیا
اما حاال باید پرسید با گذشت بیش از  ۸سال از شروع به کار
ستاد احیا دریاچه ارومیه ،این ستاد چه دستاوردی دارد؟ شاید
بهترین روش ،مراجعه به تراز آب دریاچه در سالهای گذشته
و البته سالهای بعد از شروع عملیات احیا باشد .نمودار زیر
بهخوبی نشان میدهد ،روند نزولی تراز آب دریاچه همزمان با
شروع بهکار عمالیات احیا کند شده و طی سالهای بعد تقریبا ً
تثبیت شده است.
وضعیت کنونی دریاچه ارومیه
آنطور که ب ه نظر میرسد پروژه احیای دریاچه ارومیه فعال
توانسته این دریاچه را در وضعیت سال  ۱۳۹۳یعنی شروع

تلف شدن دومین توله یوز

پروژه احیای دریاچه ارومیه فعال توانسته این دریاچه را در وضعیت سال  ۱۳۹۳یعنی شروع عملیات احیا نگه دارد ،وضعیتی
که البته کامال شکننده است.

مکعب) اگر حقابه  ۳.۴میلیارد متر مکعبی دریاچه تامین نشود،
نه تنها نباید امیدی به احیا داشت بلکه ممکن است وضعیت
تثبیت دریاچه هم به خطر بیفتد.
اینکه چرا این حقابه تامین نمیشود پرسشی است که
سرپرست مدیریت هماهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه درباره
آن به خبرآنالین میگوید« :وزارت نیرو به دالیلی مانند عدم
اتمام پروژه و کاهش بارندگی این حقابه را تامین نمیکند ،برای
خودشان توجیهاتی دارند که بخشی از آنها خیلی قابل قبول
نیست ،برای مثال یکی از کارهای که باید انجام میشد این بود که
یکسری از دریچهها که روی رودخانهها در بندهای انحرافی وجود
دارد و آب را به سمت کشاورزی منتقل میکند باید در فصل غیر
کشاورزی بسته باشند تا آب وارد دریاچه ارومیه شود ،اما امسال
در بازدیدی که داشتیم متاسفانه خیلی از این دریچهها همچنان
باز بودند و آب بهجای دریاچه به سمت زمینهای کشاورزی
میرفت».
معاون محیط زیست آذربایجان غربی ادامه میدهد:
«علیرغم اقدامت خوبی که در ستاد انجام شده ،من به جرات
میگویم که ما در حوزه کشاورزی موفق نبودیم ،در سالهای
اخیر چه در زمینه توسعه اراضی آبی و چه در زمینه باال بردن
راندمان کشاورزی نتوانستیم موفق باشیم ،فقط در یک مورد
از سال  ۱۳۹۴تا  ۱۳۹۸چیزی حدود  ۴۷هزارو  ۵۰۰هکتار به
اراضی آبی کشاورزی در حوضه دریاچه ارومیه اضافه شده
است ،همچنین در مواردی شاهد تغییر کاربری اراضی ملی به
اراضی کشاورزی هستیم ،بنابراین سطح اراضی کشاورزی دارد
بیشتر میشود».
دریاچه ارومیه چیزی شبیه به تاالب فصلی
اگرچه با شروع به کار ستاد احیای دریاچه ارومیه اقدامات
خوبی انجام شد ،اقداماتی از قبیل متوقف کردن پروژههای نیمه
تمام سدسازی و الیروبی رودخانهها ،همچنین شروع پروژههایی
مانند تصفیهخانه ارومیه و تبریز و برخی دیگر که میتواند در
صورت بهره برداری نزدیک به یک میلیارد متر مکعب آب روانه
دریاچه کند ،اما افزایش اراضی دیمی به آبی و همچنین بد قولیها
در تامین حقابه دریاچه ارومیه سبب شده با حفظ وضعیت
موجود احیای دریاچه دور از انتظار باشد.
جباری در اینباره میگوید« :همه چیز بستگی به همت دولت
و مردم دارد ،اگر پروژههای سد سازی همچنان متوقف باشند و
آن یک میلیاردی که خارج از حوضه قرار است وارد دریاچه ارومیه
شود محقق شود ،خیلی به جلوگیری از خشک شدن دریاچه کمک
میکند ،از طرفی اگر روند فعلی توسعه کشاورزی متوقف نشود،
غیر از اینکه در تامین آب دریاچه مشکل خواهیم داشت در پایین
دست رودخانه هم در آینده مشکالت زیادی ایجاد میشود ،به
نظرم اگر مدیریت بهتر و همه جانبه نداشته باشیم دریاچه به
یک تاالب فصلی تبدیل خواهد شد ،اینطوری که با بارندگیها در
فصل زمستان و بهار مقداری آب از طریق رودخانههای بدون سد
وارد دریاچه میشود ،و نهایت آخر تابستان هم خشک میشود».
معاون محیط زیست آذربایجان غربی و سرپرست مرکز
مدیریت هماهنگی و ارزیابی ستاد احیای دریاچه ارومیه در پایان
بیان میکند« :من نگران این هستم با اتمام پروژههای آبرسانی به
دریاچه ،و وقتی آب از آن حوضه وارد دریاچه شد ،توسعه سد
سازی یا برداشت آب برای کشاورزی مجدد شروع شود ،البته
امیدواریم این اتفاق نیفتد».

اگر قرار باشد
دغدغ ههای
محیطزیستی
کشور شمارش
شود ،قطع ًا
دریاچه ارومیه
در باالی این
فهرست قرار
میگیرد
عملیات احیا نگه دارد ،وضعیتی که البته کامال شکننده است،
حجت جباری ،سرپرست مرکز مدیریت هماهنگی و ارزیابی ستاد
احیای دریاچه ارومیه درباره وضعیت کنونی دریاچه میگوید:
«امروز در دریاچه حدودا ً  ۳.۱۸میلیارد متر مکعب آب وجود
دارد ،که در یک عرصهی  ۲۵۰۰کیلومتر مربعی پخش شده است،
یعنی چیزی حدود  ۱.۱متر عمق متوسط دریاچه ارومیه است ،به
عبارتی آب زیادی وجود ندارد ،در سال آبی  ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰سطح تراز
دریاچه ارومیه دیگر بیشتر از  ۱۲۷۰.۷۹متر ( ۲۵اردیبهشت )۱۴۰۱
نمیشود ،از طرفی ،از این به بعد با آغاز تبخیر آب تراز دریاچه
شروع به کاهش میکند ،من پیشبینی میکنم احتماال ًسطح تراز
در اواخر تابستان امسال به  ۱۲۷۰.۲برسد ،بنابراین با این وضعیت
بخش بزرگی از دریاچه خشک خواهد شد».
حقابه دریاچه
علیرغم درنظر گرفتن وضعیت کنونی ،نمودار زیر وضعیت تراز
آب دریاچه ارومیه را از سال  ۱۳۸۸تا  ۱۴۰۱نشان میدهد ،جاییکه
تراز آب از  ۱۲۷۲.۲۱متر (از سطح دریای آزاد) به  ۱۲۷۰.۷متر در
سال  ۱۳۹۳رسید و حاال با گذشت  ۷سال در سال  ۱۴۰۱تراز آب
در وضعیت  ۱۲۷۰.۷۸متر قرار دارد.
اینکه چرا بعد از عملیات تثبیت این نمودار صعودی نمیشود
و روند احیای دریاچه اتفاق نمیافتد ،به حقابه دریاچه ارومیه
برمیگردد.
یزاده دراینباره به خبرآنالین میگوید« :دریاچه ارومیه
مصطف 
یک نیاز زیست محیطی ساالنه دارد ،این مقدار  ۳.۴میلیارد متر
مکعب آب است که اگر در هر سال آبی تامین شود دریاچه

ارومیه در همین وضعیت باقی میماند ،یعنی جدا از این ۳.۴
میلیارد مترو مکعب هرچقدر بیشتر آب به سمت دریاچه روانه
شود این دریاچه میتواند به شرایط ایدهآل خودش که  ۱۲۷۴متر
از سطح آزاد دریا هست برسد».
این حقابه از طریق باران و البته از طریق رودخانههایی که به
دریاچه سر ریز میشوند تامین میشود ،بنابراین جدا از بارشهای
آسمانی ،نقش وزارت نیرو در تامین حقابه دریاچه ارومیه اهمیت
دارد تا این دریاچه بتواند عالوه بر تامین نیاز ساالنه یعنی ۳.۴
میلیارد متر مکعب ،آب بیشتری برای شروع مرحله احیا دریافت
کند ،اما میزان آب ورودی به دریاچه طی سالهای گذشته
نشانههای خوبی ندارد؛ همانطورکه در جدول زیر مشخص است
فقط در سال آبی  ۱۳۹۸-۱۳۹۷آن هم به دلیل بارشهای خوبی
که در آن سال بود بیش از حقابه  ۳.۴میلیارد متر مکعبی آب
وارد دریاچه شده ،درحالیکه در سالهای آبی اخیر این اتفاق
رخ نداده است.
معاون محیط زیست اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی
درباره اهمیت حقابه دریاچه میگوید« :حقابه  ۳.۴میلیارد متر
مکعب کمترین آب مورد نیاز دریاچه ارومیه است تا حداقل در
همین وضعیت باقی بماند ،این  ۳.۴میلیارد وضعیت دریاچه را
نرمال نمیکند و نهایتا ً جلوی خشک شدن دریاچه را میگیرد،
چراکه سالیانه چیزی حدود  ۳الی  ۳.۵میلیارد متر مکعب میزان
تبخیر آب از سطح دریاچه است».
چرا حقابه دریاچه تامین نمیشود؟
حاال میدانیم با توجه به میزان تبخیر ( ۳.۵ - ۳میلیارد متر

مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران گفت :عملیات
اجرایی  ۱۲۵۰هکتار جنگلکاری در قالب ۷پروژه در نیمه دوم سال ۱۴۰۰
انجام شد.
به گزارش مهر ،علی محمد مختاری مدیرعامل سازمان بوستانها و
فضای سبز شهر تهران درباره برنامه توسعه کمربند سبز پیرامون شهر
تهران ،گفت :سال  ،۱۳۵۹فاز نخست پروژه کمربند سبز پیرامون شهر
تهران در دولت شهید رجایی تحت عنوان کمربند سبز جنوب تهران به
مساحت  ۵هزار هکتار مصوب شد اما به دلیل وقوع جنگ تحمیلی تا سال
 ۱۳۶۵اقدام چشمگیری در این خصوص صورت نپذیرفت و شروع کار از
ابتدای سال  ۱۳۶۶توسط سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران از
اراضی هاشم آباد و دولت آباد در جنوب پایتخت آغاز شد.
مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران ضمن اشاره به
اهمیت توسعه کمربند سبز در اطراف شهر تهران ،بیان کرد :این پروژه
توسط سازمان ادامه یافت .طرح توجیهی فاز دوم جهت افزایش مساحت
کمربند سبز به میزان  ۵۰هزار هکتار به هیأت دولت ارائه شد که طرح
مذکور در کمیسیون امور زیربنایی و صنعت محیط زیست دولت مطرح و

وجود  ۱۲میلیون «مجرد» در کشور
ت مانعزدایی از ازدواج جوانان و فرزندآوری خانوادهها،
رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور با تاکید بر لزوم در پیش گرفتن سیاس 
گفت :در حال حاضر حدود  ۱۲میلیون مجرد در کشور داریم که از این میان شش میلیون پسر  ۲۰تا  ۴۵ساله و  ۵.۶میلیون دختر
 ۱۵تا  ۴۰ساله «مجرد» هستند که اگر وارد تجرد قطعی شوند ،از آنجا که طبیعتا فرزندی ندارند از خود جانشینی باقی نخواهند
گذاشت و جمعیت جدید جایگزین نمیشود.
به گزارش ایسنا ،مسعود عالمی نیسی با بیان اینکه در حال حاضر  ۱۲میلیون مجرد در کشور داریم ،اظهار کرد :با کاهش
میزان ازدواج ،نرخ فرزندآوری نیز در جامعه کم میشود و اگر این  ۱۲میلیون نفر به تجرد قطعی برسند؛ طبیعتا فرزندی هم
نخواهند داشت و جانشینی برای خود باقی نخواهند گذاشت .اینگونه جمعیت کشور شروع به پیر شدن کرده و جمعیت جدید
جایگزیننمیشود.
میانگین سنی ایرانیان تا  ۳۰سال آینده به حدود  ۴۸سال میرسد
رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور با تاکید بر اینکه باید تمرکز خود را بر روی سیاستهای مانع زدایی از ازدواج قرار دهیم،
خاطر نشان کرد :از میان این  ۱۲میلیون مجرد ،میتواند  ۶میلیون خانواده تشکیل شود و اگر نصف این تعداد نیز ازدواج کنند ،در واقع  ۳میلیون خانواده تشکیل
میشود و اگر نصف این تعداد خانواده تشکیل شده نیز یک فرزند به دنیا آورند  ۱.۵میلیون والدت خواهیم داشت.
به گفته عالمی نیسی ،میانگین سنی جمعیت کشور در  ۳۰سال آینده به حدود  ۴۸سال میرسد و می توان گفت در سال  ۱۴۳۰حدود  ۳۳درصد از جمعیت
کشور سالمند میشود و این به آن معنا است که از هر  ۱۰نفر  ۴نفر سالمند خواهند بود.
وی با اشاره به آمار سرشماری سال  ،۱۳۹۵خاطر نشان کرد :بر اساس سرشماری سال  ۹۵حدود  ۱۰درصد جمعیت ما سالمند هستند ،یعنی از هر  ۱۰نفر یک
نفر سالمند (باالی  ۶۰سال سن) است ،در حالی که در سال  ۱۴۳۰از هر  ۱۰نفر  ۴نفر سالمند خواهند بود و اینگونه نیروی فعال کار ما کم میشود.
عالمی همچنین این را هم گفت که نرخ رشد جمعیت ایران در دهه  ۸۰میالدی یا همان دهه  ۶۰شمسی ،یعنی حدود  ۴۰سال قبل ۴ ،درصد بوده است و این
نرخ تا دو سال قبل یعنی در سال  ۲۰۲۰به  ۱.۳درصد رسیده است.
به ازای هر زن و مرد ،جانشینی برای جمعیت وجود ندارد
وی با بیان اینکه اگر میانگین سنی جامعه افزایش یابد با سالمندی جمعیت مواجه می شویم ،اظهار کرد :در حال حاضر نرخ باروری کشور ما زیر  ۲یعنی ۱.۷
تا  ۱.۸است و این به آن معناست که به ازای هر زن و مرد ،جانشینی برای جمعیت کشور وجود ندارد.

توضیحات شهردار تهران درخصوص
نارضایتیهای اخیر رانندگان
خطوط اتوبوسرانی
شهردار تهران اعالم کرد که نارضایتیهای اخیر
مربوط به  ۳۰۰نفر از رانندگان خطوط اتوبوسرانی
بود که از روز سه شنبه در حال ارائه خدمت
هستند.
به گزارش ایسنا ،علیرضا زاکانی صبح روز -
چهارشنبه -در حاشیه جلسه هیئت وزیران در
جمع خبرنگاران گفت :مشکل اخیری که پیش
آمد به مصوبهای که ناظر به قانون شورای عالی کار
بود ،بر میگشت که قانون ،نقص ضمنی شده
بود و این شائبه را ایجاد کرده بود که حق قانونی
در حال تضییع است ،اما با این حال برای اینکه
وظیفه خود را انجام داده باشیم علیالحساب آن
را پرداخت کردیم.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره
۲۰۰۱۰۰۳۸۳۴۰۰۰۰۰۱

اجرای  ۱۲۵۰هکتار جنگلکاری پیرامون پایتخت
کلیات آن به تصویب رسید و برای اجرا به شهرداری تهران ابالغ شد و در
دستور کار سازمان قرار گرفت.
مختاری با بیان اینکه به طور متوسط ساالنه بین  ۱۰۰۰تا هزار و ۳۵۰
هکتار جنگلکاری در قالب این طرح انجام پذیرفته است ،افزود :تا پایان
سال  ۱۳۹۹مساحت آن به  ۴۳هزار و  ۸۵۲هکتار رسید.
وی درباره برنامه سال گذشته هم گفت :در سال  ۱۴۰۰نیز  ۱۲۵۰هکتار
جنگل کاری در دستور کار قرار گرفت که عملیات اجرایی آن از نیمه
دوم سال  ۱۴۰۰در هفت پروژه آغاز و در  ۱۵اسفندماه با حضور ریاست
جمهوری به بهره برداری رسید .لذا تا پایان سال  ۱۴۰۰تنها حدود  ۵هزار
هکتار از فاز دوم طرح کمربند سبز باقی ماند که بر اساس رهنمودها و
تأکید شهردار تهران مقرر شد که مساحت باقیمانده طی یک دوره  ۳ساله
به اتمام برسد.
مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران با بیان اینکه
گونههای گیاهی مورد استفاده در طرح کمربند سبز تماما ً از گونههای
گیاهی مقاوم و سازگار با شرایط آب و هوایی شهر تهران و محل کاشت
است ،افزود :اغلب این گونهها از گیاهان پهن برگ هستند .تعدادی از این
گونهها عبارتند از بنه ،زالزالک ،داغداغان ،ارس ،بادام کوهی ،سنجد تلخ،
سنجد ،دغدغک ،توت ،ارغوان ،اقاقیا بذری ،کاج ،سرو.
مختاری با تأکید بر اینکه آبیاری جنگلکاریهای کمربند سبز پیرامون
شهر تهران مساله بسیار مهمی است ،گفت :طبعا ً اگر منابع آب مورد
استفاده برای جنگلکاریها از روشهای سنتی تأمین شود ،میتواند در
روند توسعه این فعالیتها تأثیرگذار باشد اما طی چند دهه گذشته به
تدریج از طریق اتخاذ راهبردهای صرفه جویی در مصرف آب و انتخاب
راهکارهای مناسب آبیاری این مشکالت تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده
است .برای مثال در حال حاضر با بکارگیری سیستمهای آبیاری تحت
فشار از جمله روشهای آبیاری قطرهای ،میزان مصرف آب کاهش یافته
است.
مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در پایان اعالم
کرد :در حال حاضر تمامی اراضی توسعه یافته از آب خام (آب غیر شرب)
و یا پساب تصفیه شده آبیاری میشوند .ضمن آنکه با احداث مخازن
ذخیره آب ژئوممبران از انباشت نزوالت جوی جهت آبیاری درختان
استفاده میشود.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی
سازمان حفاظت محیط زیست از تلف شدن
دومین توله یوز آسیایی به دنیا آمده در مرکز تکثیر
یوز آسیایی خبر داد و گفت :علت تلف شدن این
توله در دست بررسی و نتیجه پس از کالبدگشایی
اعالم خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،حسن اکبری گفت :صبح روز
سه شنبه دامپزشک تیمارگر توله یوزها متوجه تغییر
در عادت دفع آنها میشود که به فوریت موضوع
توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان
سمنان ،به دامپزشکان گروه بیماریهای دفتر حیات
وحش منعکس و با هماهنگی دامپزشک متخصص
داخلی دام کوچک از دانشکده دامپزشکی سمنان
به محل نگهداری یوزها منتقل میشود و پس
از معاینه نسبت به درمان آن اقدام میکند .وی
افزود :پس از بررسیهای انجام پذیرفته ،با نظر
دامپزشک متخصص ،تصمیم بر این شد که تولهها
برای بررسی بیشتر و نظارت دامپزشکی به یک
بیمارستان تخصصی دامپزشکی در تهران منتقل
شوند که متاسفانه یکی از تولهها در مسیر انتقال به
تهران تلف شد .وی گفت :توله دوم به بیمارستان
تخصصی دامپزشکی منتقل شد و تحت نظارتهای
دامپزشکی قرار دارد .معاون محیط زیست طبیعی
و تنوع زیستی سازمان اظهار کرد :تلف شدن توله
یوز در دست بررسی است و علت دقیق آن پس از
کالبدگشایی اعالم خواهد شد.
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