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تبريزـ  خبرنگار جام جم:  80درصد فاضالب هاي خانگي و 
صنعتي بدون تصفيه و به صورت خام وارد محيط زيست شده و از 
بين بيش از 300 شهرك صنعتي در كشور تنها 45 درصد داراي 
سامانه تصفيه فاضالب هستند.محمدرضا نيشابوري با اشاره به 
هدررفت خاك اراضي كشور افزود: طي دهه 80 ساالنه به مقدار 
ــال از خاك  ــن در هكتار و معادل 3 ميليارد تن در س ــا 20 ت 15 ت

اراضي كشور دچار فرسايش و هدررفت شده است.
ــازمان جهاد كشاورزي  قزوينـ  فارس: مدير امور اراضي س
ــاورزي رها شده در صورت  ــتان قزوين از تملك اراضي كش اس
ــط دولت خبر داد.سيدجمال موسوي  اعراض صاحبان آن توس
ــاورزي رها شده كه به صورت باير درآمده، در  افزود: اراضي كش
ــراض صاحبان آن به صورت بالعوض و رايگان به  صورت اع
تملك دولت درمي آيد. اين طرح در جهت جلوگيري از تخريب 
اراضي كشاورزي و تبديل آن به غيركشاورزي و در اجراي قانون 
اراضي باير كشاورزي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام 

اسالمي انجام مي شود.
ــتايي استان  ــازمان تعاون روس ــهرـ  فارس: مدير س بوش
ــوراي اقتصاد و هيات  ــاس تصميمات ش ــهر گفت: براس بوش
ــال جاري هر كيلو 510  وزيران قيمت خريد توافقي خرما در س
تومان براي خرماي درجه يك كبكاب تعيين شده است.حسن 
ــت در جلسه شوراي كنترل و نظارت بر بازار استان  محمددوس
ــاس برآوردهاي انجام شده در سال جاري   ــهر افزود: براس بوش
پيش بيني مي كنيم حدود 13 هزار تن خرماي با كيفيت مطلوب 

در چرخه خريد وجود دارد.
ــد معيشتي  ــنا: عمليات احداث پانزدهمين س اردبيلـ  ايس

اردبيل در روستاي علمدار شهرستان مشكين شهر آغاز شد. 
ــهر با اعالم اين  ــح آقا محمداوغلي، فرماندار مشكين ش فت
مطلب افزود: تا پايان برنامه پنجم توسعه، احداث 6 سد معيشتي 
ــتان آغاز مي شود. وي، ميزان اعتبار سد  ديگر نيز در اين شهرس
علمدار را 20 ميليارد ريال عنوان و اعالم كرد: اين سد با داشتن 
500 هزار مترمكعب مخزن، قدرت آبياري200 هكتار از اراضي 

پاياب را دارد. 
ــنا: دبير كارگروه غارشناسي كشور معتقد است:  اراكـ  ايس
ــتان مركزي را در خطر قرار  ــل ها، امنيت غار نخجير در اس گس
ــا وقوع زلزله،  ــود، چون ب ــته ش داده اند و بايد دهنه اين غار بس
ــود دارد. ايمان هادي  ــنگ هاي داخل غار وج امكان ريزش س
افزود: در حال حاضر اين غار از امنيت بااليي برخوردار نيست و 
ــگران و بازديدكنندگان الزم است دوباره  براي حفاظت گردش
ــود ، چون  ــاماندهي و حفاظتي در داخل آن انجام ش اقدامات س
همين حاال هم برخي بلوك هاي آن افتاده يا ترك برداشته اند. 
مداركي نيز از سوي گروه زمين شناسي نشان مي دهد، احتمال 

رانش گسل هاي اين منطقه زياد است.
ــاورزي خوي با بيان اين كه  ــهـ  ايرنا: مدير جهاد كش ارومي
ــتان توليد  ــل در اين شهرس ــش از 8500 تن عس ــال بي امس
ــود، گفت: خوي، رتبه نخست توليد عسل را در كشور به  مي ش
ــت.  حسن حسين زاده افزود: اين ميزان  خود اختصاص داده اس
توليد عسل در مقايسه با سال قبل حدود 10 درصد افزايش يافته 
است. وي اعالم كرد: شهرستان خوي به سبب داشتن شرايط 
ــاعد آب و هوايي و 28 هزار هكتار مزارع آفتابگردان و كدو  مس

زمينه خوبي براي توليد عسل دارد. 
گرگانـ  ايرنا: نخستين همايش بين المللي آتش سوزي در 
عرصه هاي منابع طبيعي از چهارم تا ششم آبان ماه سال جاري در 
گرگان مركز استان گلستان برگزار مي شود.موسي حسام، دبير 
اين همايش گفت: هدف از برگزاري اين همايش، توجه بيشتر 
به خسارت شديد آتش سوزي در عرصه هاي منابع طبيعي طي 
سال هاي گذشته، استفاده از روش هاي نوين مديريت و مبارزه 
با بحران آتش سوزي در اين عرصه ها و همچنين بهره گيري از 
تجربيات و يافته هاي علمي و پژوهشي اساتيد مراكز دانشگاهي، 

پژوهشگران، مديران و صاحب نظران است.
ــگاه علوم پزشكي  همدانـ  مهر: معاون غذا و داروي دانش
همدان گفت: شهرهاي برزول در نهاوند، گل تپه در كبودرآهنگ، 
فرسفج در تويسركان و زنگنه و جوكار در مالير داروخانه ندارند.

علي اصغر وحيدي نيا افزود: دانشگاه علوم پزشكي استان همدان 
ــتان ها آماده همكاري و صدور مجوز  براي رفع نياز اين شهرس
براي افراد واجد شرايطي است كه متقاضي احداث داروخانه در 

اين مناطق هستند.
ــدان نيز نياز به احداث 2  ــتان هم وي تاكيد كرد: در شهرس
ــهرك فرهنگيان و ميدان مدرس  ــبانه روزي در ش داروخانه ش

مشهود است.

ايران زمين
 كازرون؛شهري با 330 اثر 

تاريخي ولي محروم
ــتان فارس در حالي كه با داشتن  ــتان كازرون اس شهرس
ــده و آماده ثبت، بعد از شيراز دومين  330 اثر تاريخي ثبت ش
ــترين آثار  ــتان فارس از نظر برخورداري از بيش ــهر در اس ش
ــاختي در  ــت، اما فقدان امكانات رفاهي و زيرس تاريخي اس
ــهر  ــگران در خيابان هاي اين ش ــده كه گردش آن موجب ش

سرگردان باشند. 
اين شهرستان از نظر داشتن آثار تاريخي يكي از مهم ترين 
شهرهاي كشور به شمار مي رود و با داشتن 230 اثر تاريخي 
ــتعداد و ظرفيت  ــده و 100 اثر تاريخي آماده ثبت، اس ثبت ش

بااليي براي جذب سرمايه و گردشگر دارد.
ــاني  ــنگي دوره ساس ــمه س ــن و تنها مجس ــزرگ تري ب
«مجسمه شاپور اول»، 9 نقش برجسته از 30 نقش برجسته 
ــاني، شهر تاريخي بيشاپور، آتشكده هاي متعدد و  دوره ساس
ــتان  ــاخص در اين شهرس آثار تاريخي ديگر از جمله آثار ش
ــگران و دوستداران ميراث  ــمار مي رود كه  توجه گردش به ش

فرهنگي را براي بازديد از اين آثار به خود جلب كرده است.
ــتن حداقل امكانات و  ــتان از داش با اين حال اين شهرس
ــگري براي حضور بازديدكنندگان  ــاخت هاي گردش زيرس
ــكالتي براي  ــث ايجاد مش ــر باع ــت و اين ام ــروم اس مح
ــده به گونه اي كه مكان مناسبي حتي براي  ــگران ش گردش

اقامت آنها در كازرون نيز وجود ندارد.
گردشگران بعد از بازديد از آثار تاريخي با ورود به شهرستان 
كازرون براي اقامت، صرف غذا و استفاده از امكانات رفاهي 
ــدت با مشكل مواجه مي شوند و فقدان  ــتان به ش اين شهرس
اين زيرساخت ها، گردشگران را در خيابان هاي شهر كازرون 

سرگردان كرده است.
ــتفاده از امكانات رفاهي  ــا مجبورند براي اقامت و اس  آنه
ــند و  ــهر به دنبال اماكن مربوطه باش ــاي اين ش در خيابان ه
ــهر  ــت آخر بدون دريافت كوچك ترين خدماتي، اين ش دس

را ترك كنند.
ــان جوان  ــن هم انديش ــزي انجم ــوراي مرك ــو ش عض
ــتان كازرون در اين رابطه به مهر گفت: هم اكنون در  شهرس
اين شهرستان ضعف گردشگري و زيرساخت ها مشهود است 
و با وجود اعالم حمايت مسووالن از مناطق گردشگري اما در 
عمل اقدام مناسبي براي رفع مشكالت در حوزه گردشگري 

انجام نشده است.
ــدن  ــزوم فراهم ش ــر ل ــد ب ــا تاكي ــپور ب ــن عباس محس
ــگري در كازرون اظهار  ــعه گردش ــاخت ها براي توس زيرس
ــاخص  ــتان به دليل برخورداربودن از آثار ش كرد: اين شهرس
ــگري مانند درياچه  در حوزه ميراث فرهنگي و مناطق گردش
ــان از جمله شهرستان هايي است كه مي تواند با ايجاد  پريش
ــگر گام هاي موثري بر دارد. وي  فضاي الزم در جذب گردش
ــرمايه گذار افزود: هم اكنون  با تاكيد بر ضرورت حمايت از س
در اين شهرستان فقط يك هتل كه 2 طبقه آن تعطيل و يك 

رستوران كه مربوط به فرهنگيان است، وجود دارد.
ــان جوان  ــن هم انديش ــزي انجم ــوراي مرك ــو ش عض
ــتان كازرون با اشاره به اين كه از ظرفيت هاي موجود  شهرس
ــتان چند  ــود، گفت: در اين شهرس ــتفاده نمي ش به خوبي اس
ــازي آنها نسبت  حمام تاريخي وجود دارد كه مي توان با بهس
ــفره خانه سنتي اقدام كرد و مكان  به تبديل اين حمام ها به س

مناسبي را براي جذب توريست به وجود آورد.
شهردار كازرون نيز در اين رابطه گفت: در اين شهرستان 
ــگر وجود  ــدازه كافي امكانات اوليه براي حضور گردش به ان

ندارد.
ــوزه اقدام  ــفانه در اين ح ــرافراز موصلي افزود: متاس س
ــبي انجام نشده، اما شهرداري كازرون براي حمايت از  مناس
ــرمايه گذار در حوزه گردشگري و احداث رستوران و هتل  س
ــت هم از بخش  ــالم مي كند و حاضر اس ــي خود را اع آمادگ

خصوصي و هم بخش دولتي در اين رابطه حمايت كند.
وي با بيان اين كه در عيد نوروز و فصل بهار اين شهرستان 
همواره شاهد حضور گردشگران زيادي است، گفت: امكاناتي 
ــت به  ــه در حال حاضر وجود دارد به هيچ وجه جوابگو نيس ك
همين دليل ضروري است كه مجموعه هاي كوچك تري در 

نقاط مختلف شهر ايجاد شود.

شهرها و جاذبه ها

ــتاني ماهيان و چينو در استان گلستان  محوطه هاي باس
ــت، در  ــتاني در آن صورت گرفته اس ــاي باس ــه كاوش ه ك
ــكان خصوصي  ــط مال ــاز توس ــاخت و س ــرض خطر س  مع

قرار دارد.
ــاون  ــي، مع ــراث فرهنگ ــزاري مي ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــاي ماهيان  ــاره به محوطه ه ــتان با اش ــتان گلس ميراث اس
ــك خصوصي  ــه داراي مال ــاد ك ــي علي آب ــو در حوال و چين
ــت، گفت:  ــا صورت گرفته اس ــز در آنه ــتند و كاوش ني هس
ــتان گلستان از رونق گردشگري  روستاهاي كوهستاني اس
ــه و ــاخت خان ــه س ــق ب ــن مناط ــردم اي ــد و م  برخوردارن

 ويال هجوم آورده اند.
ــت حقوقي احترام  ــد به مالكي ــند دارند و ما باي ــا س  اينه
ــت كرديم تا هزينه  ــم؛  به همين دليل با مالك صحب بگذاري

پروژه حفاري و كاوش نصف شود. 
ــه و حريم تپه  ــر عرص ــزود: البته اگ ــي اف ــد عمران  حمي

ــود مالك موظف مي شود كه ساخت وسازي در  مشخص ش
عرصه انجام ندهد.

ــتاني داريم  وي گفت: حدود 2000 تا 2500 محوطه باس
كه 700 روستا در كنار اين تپه هاي باستاني واقع شده اند يا در 

حقيقت تپه مالك خصوصي دارد. 
ــته ايم انجام دهيم،   ــا كاري كه توانس ــن ميان تنه در اي
ــت تا به مرور گمانه زني در تپه ها  اولويت بندي اين مناطق اس

انجام شود.
ــتاني اين  ــي در رابطه با وضعيت محوطه هاي باس عمران
استان گفت: خوشبختانه ادارات مختلف در استان با سازمان 
ــته  ــت داش همكاري دارند به نحوي كه اگر پروژه اي در دس
باشند يا منطقه اي كه به وجود آثار باستاني مشكوك هستيم 
ــد،  يكي از همكاران ما حضور  ــته باش نياز به گودبرداري داش
ــات بعدي صورت  ــانه اي،  اقدام ــا در صورت وجود نش دارد ت

گيرد.

خطر ساخت و ساز در محوطه هاي باستاني استان گلستان
ــهركرد در مجلس شوراى اسالمى گفت:  نماينده مردم ش
ــتان  ــت آباد و گالب از اس ــا اجراى طرح هاى انتقال آب بهش ب
چهارمحال و بختيارى چيزى جز يك كوير باقى نخواهد ماند.

نصراهللا ترابى افزود: بحث انتقال آب از حوضه چهارمحال 
ــتان اصفهان از زمان شاه عباس مطرح بوده  و بختيارى به اس
كه تاكنون بدون دست يافتن به يك راه حل منطقى همچنان 
الينحل باقى مانده است.وى افزود: با بروز پديده خشكسالى، 
مسووالن استان اصفهان به دنبال يافتن راه حلى براى مواجهه 
با اين پديده و برطرف شدن نيازهاى آبى مردم اين استان ،طرح 
احداث تونل بهشت آباد را پيشنهاد دادند كه اين طرح نيز به دور 
ــوى  ــى يا توجيه اقتصادى از س از هر گونه اظهارنظر كارشناس

مسووالن وزارت نيرو در دستور كار قرار گرفته است.
ترابى اجراى تونل بهشت آباد را فاقد توجيه اقتصادى دانست 
ــت آباد نيازمند صرف هزينه هاى  و ادعا كرد: احداث تونل بهش
هنگفت است، به طورى كه با احداث اين تونل هزينه هر يك 

ليتر آب قابل انتقال 35 هزار ريال برآورد شده است. صرف اين 
ــارت هاى بسيار  ــيار قابل توجه با وجود تحميل خس هزينه بس
ــت.وى  ــت غيرمنطقى و غيرعقاليى اس به حوضه پايين دس
ــت آباد از لحاظ زيست محيطى  گفت: طرح احداث تونل بهش
ــان و وزراى  ــت و با كارشناس و اقتصادى مقرون به صرفه نيس
مختلف در مورد غيركارشناسى بودن طرح صحبت شده است.

ــهركرد در مجلس شوراى اسالمى در ادامه با  نماينده مردم ش
اشاره به احداث تونل گالب و تغيير مسير رودخانه زاينده رود بر 
ضرورت اندازه گيرى حجم آب زاينده رود تاكيد كرد و گفت: با 
بررسى و اندازه گيرى از حجم دبى رودخانه زاينده رود مشخص 
ــتان چهارمحال و  ــى آب از ابتداى خروج آب از اس ــد كه دب ش
بختيارى تا ورود به استان اصفهان هيچ گونه كاهشى نداشته 
ــان انجام داده اند سبب  و درختكارى كه مردم با هزينه خودش
ــدن آب هم شده، به همين دليل هم به آن زاينده رود  اضافه ش

گفته مى شود.

 چهارمحال و بختيارى كوير مي شود

مريم نوري  /  جام جم قزوين

ــهر  ــه ديرزماني دور تا دور ش ــنتي قزوين ك ــتان س باغس
تاريخي قزوين را احاطه كرده بود با گسترش فضاهاي شهري 
ــازهاي غيركارشناسي و كج سليقگي هاي متعدد  و ساخت وس

مورد هجوم قرار گرفته و بخشي از آن تخريب شده است.
ــال ميراثي  ــابقه تاريخي بيش از 1000 س اين باغ ها با س
ــل از ساكنان قزوين طي  ــت منحصر به فرد كه چندين نس اس
ــته، بادام، زردآلو،  قرن هاي متمادي محصوالتي از جمله پس
ــرايط سخت اقليمي هستند، از  گردو و انگور را كه مقاوم به ش

آن برداشت كرده اند.
ــبزي قزوين را محصور  اين باغ ها كه همچون كمربند س
ــازي ها در مقاطع مختلف از بين  ــايه شهرس كرده بودند، در س
رفته اند و از آن همه وسعت و شكوه تنها حدود 2500 هكتار باغ 
سنتي به جاي مانده است.شهرداري قزوين نيز بر اساس طرح 
مطالعه مقدماتي سال 80 در جهت احياي اين باغستان برآمد 

ولي با گذشت زمان اين طرح نيز رو به فراموشي رفت.
 كافي نبودن اعتبارات

مسوول تعاوني ميراث باغستان به عنوان نماينده باغداران 
ــد: از حدود  ــتان مي گوي ــوص وضعيت كنوني باغس  در خص
ــه جرات مي توان گفت حدود 500  ــار باغ موجود ب 2500 هكت
ــار آن به داليل مختلف به صورت كامل به حال خود رها  هكت
شده است؛ در واقع درختان آن يا به طور كامل از بين رفته يا به 

صورت نيمه خشك درآمده است.
 مرتضي تدين مي افزايد: از حدود سال 85 كه شهردار وقت 
قزوين طرح حفاظت از اين باغستان ها را پيشنهاد داد بودجه اي 
براي اين منظور در نظر گرفته شد و اين بودجه طي سال هاي 
اخير نيز پرداخت شد، اما اين ميزان اعتبار براي حفاظت از اين 
ــازمان جهاد كشاورزي نيز  ــوي ديگر س باغ ها كافي نبود. از س
ــتگاه هاي اصلي  ــال پيش به عنوان يكي از دس از حدود 4 س
ــنتي قزوين اقداماتي از جمله  ــي حفظ و احياي باغات س  متول
ــي از  ــارات ناش ــن بودجه اي براي جبران خس ــر گرفت در نظ
ــالي، مرمت رودخانه ها، كودپاشي و... و مهم تر از آن  خشكس
ــا يارانه 4 درصد)  ــاورزي به باغداران (ب تخصيص ادوات كش
انجام داد، اما متاسفانه اين فعاليت ها نيز پاسخگوي هزينه ها و 

طرح هاي حفاظت و احياي اين باغ ها با شرايط فعلي نيست.
ــهرداري بيش از گذشته  وي با بيان اين كه انتظار داريم ش
ــن باغ ها ورود پيدا كند،  ــگيري از تخريب اي براي حفظ و پيش
تاكيد مي كند: متاسفانه گاهي اوقات شاهديم خود شهرداري 
ــت، براي انواع  ــتان اس كه يكي از متوليان اصلي حفظ باغس
ــازها در محدوده اين باغ ها مجوز صادر مي كند و نه  ساخت وس
ــده به هدر مي رود بلكه زمينه تخريب  تنها اعتبارات هزينه ش

بيشتر باغات نيز فراهم مي شود.
ــنتي قزوين، يكي از داليل  ــتان س نماينده باغداران باغس
بي رغبتي برخي از باغداران براي ادامه فعاليت در اين باغ ها را 
ــاال بودن قيمت آب تخصيصي اعالم و اظهار مي كند: با اين  ب

كه باغداران تنها يك سوم هزينه آب مصرفي را مي پردازند اما 
با توجه به گران بودن آب كه به صورت آزاد و نه سهميه اي به 

آنها تعلق مي گيرد، توانايي پرداخت اين مبلغ را ندارند.
ــخص نبودن متولي اصلي براي حفاظت  وي كم آبي، مش
ــطحي به داخل  ــاي باغ ها و ورود فاضالب و آب هاي س و احي
ــنتي  ــتان س ــكالت پيش روي اين باغس باغ ها را از ديگر مش
ــيني،  ــطه شهرنش ــفانه به واس ذكر مي كند و مي گويد: متاس
ــمت هاي شمالي و شمال شرقي اين باغستان از بين رفته  قس
ــرقي هم در حال تخريب است و اگر همتي  و ناحيه غربي و ش
ــد بقيه آن نيز از  ــووالن و همكاري باغداران نباش از طرف مس

بين خواهد رفت.
ــتان قزوين نيز  ــر عظيمي  ،عضو كميته احياي باغس ناص
مي گويد: رودخانه هاي سطح شهر و در پي آنها باغات هم طي 
50 سال اخير تخريب جدي شده اند و متاسفانه اين تخريب ها 
ــتري يافته  و بيشتر از بحث آب و هوا  ــال به سال شدت بيش س

عامل انساني نقش پررنگ تري در اين ميان دارد.
ــي از داليل بي انگيزگي  ــدم توجيه اقتصادي را يك  وي ع
ــتان عنوان  ــووالن براي حفاظت از اين باغس باغداران و مس
ــن باغ ها به  ــرايط درختان اي ــح مي دهد: ش ــد و توضي مي كن
ــت كه با كمترين تغييرات جوي و نامساعد شدن  گونه اي اس
ــرد و اين در حالي  ــول آنها تحت تاثير قرار مي گي ــوا، محص ه
ــاني براي جبران اين خسارت ها  ــت كه تامين نيروي انس اس
ــيار گران تمام مي شود و گاهي باغداران توانايي تامين اين  بس

هزينه ها را ندارند. 
ــجم در حوزه باغ هاي  ــازماني منس به گفته وي ، ايجاد س
ــازي در تصميم گيري ها از نيازهاي  سنتي با هدف يكسان س

ضروري است تا از تخريب باغ ها جلوگيري شود.

ــن مالكان خصوصي  ــتان قزوي عظيمي مي افزايد: باغس
ــواده، تعداد وراث اين  ــادي دارد كه با مرگ بزرگان هر خان زي
ــتان ها هم افزايش يافته كه هر كدام سليقه خاص خود  باغس
ــم در نگهداري از باغ  ــان ه ــوي ديگر عقايدش را دارند و از س
ــت و اين موضوع نياز به فرهنگ سازي دارد تا اين  متفاوت اس

باغستان زنده بماند.
 تاثير باغ ها بر توسعه شهر قزوين

ــازمان جهاد كشاورزي استان قزوين نيز  مدير باغباني س
معتقد است: باغ هاي سنتي در روند توسعه شهر قزوين ناديده 
ــده است به گونه اي كه برداشت بي رويه شن و ماسه  گرفته ش
ــاده از باغ ها و  ــهر، عبور راه آهن و ج ــن ش ــاي اي از رودخانه ه
ساخت وسازهاي بي رويه، اين ميراث به جا مانده از گذشته را با 

خطر كم آبي و بي آبي مواجه كرد.
محمد پيله فروش با بيان اين كه درختان و محصوالتي در 
اين باغ ها هستند كه شرايط ويژه اي دارند، به خشكسالي هاي 
ــاره مي كند و مي گويد: به عنوان مثال درخت  گاه و بي گاه اش
بادام نسبت به تغييرات جوي بسيار حساس است و با كمترين 
سرمازدگي دچار عدم باروري مي شود . پسته نيز درختي است 
ــت در يك سال محصول قابل توجهي ندهد در  كه ممكن اس
ــود  ــتن س ــده در گذر زمان و نداش نتيجه اين عوامل باعث ش
ــكل كنوني  ــادي، باغداران تمايلي به حفظ باغات به ش اقتص
نداشته باشند.وي باال بودن هزينه كارگر و همچنين كم بودن 
سهميه آب باغستان را از ديگر عوامل بي رغبتي باغداران براي 
ادامه حيات اين باغ ها ذكر مي كند.وي كمترين سود حفظ اين 

باغ ها را عاملي براي پاك نگهداشتن هواي شهر مي داند.
ــركت آب منطقه اي  معاون حفاظت و بهره برداري آب ش
ــتان  ــي از باغس ــن نيز به عنوان متولي تامين آب بخش قزوي

مي گويد: مشكل اين باغستان و تخريب روزافزون آن كم آبي 
نيست؛ چرا كه دست كم طي 2 سال اخير كه به اندازه سال هاي 
گذشته با خشكسالي مواجه نبوديم به ميزان درخواست سازمان 

جهاد كشاورزي براي اين باغات تامين آب شده است.
ــداهللا ملكي يادآوري مي كند: زماني كه اين باغ ها 5000  ي
هكتار بودند، همين چند رودخانه داخل شهر آب آنها را تامين 
ــدن وسعت  ــرايطي پيش آمده كه با كم ش مي كرد حاال چه ش
اين باغ ها كه به نصف رسيده ، آب اين رودخانه ها  كه در بيشتر 
مواقع همچنان جاري هستند، پاسخگو نيستند؟ حتي با فرض 
خشكسالي و خشك شدن گهگاهي اين رودخانه ها، با توجه به 
سهميه آبي كه براي آبياري اين باغ ها تعلق مي گيرد، كم آبي را 
دليل اصلي تخريب باغستان سنتي دانستن كمي بي انصافي 
ــت.وي توضيح مي دهد: سهميه آب كل باغ هاي استان را  اس
ــاورزي در ابتداي هر سال اعالم مي كند و  ــازمان جهاد كش س
ــهميه به تناسب در نظر گرفته  ــرايط جوي اين س با توجه به ش
مي شود و هر ميزان كه اعالم كنند سهميه آب تعلق مي گيرد 
كه بخشي از اين ميزان آب براي آبياري باغ هاي سنتي در نظر 

گرفته مي شود.
ــركت آب  ــاون حفاظت و بهره برداري آب ش ــه گفته مع ب
ــپري شدن چند سال  ــال 87 و پس از س منطقه اي قزوين از س
ــده تقريبا مشكل كمبود  كم آبي با توجه به ميزان آب ذخيره ش
ــت كه  ــد و اين در حالي اس آب براي آبياري اين باغ ها رفع ش
براي سال 90 تاكنون 4 ميليون متر مكعب آب براي باغستان 

تقاضا و اين ميزان آب تامين شده است.
ــراي باغداران را يكي  ــويقي ب وي تصويب طرح هاي تش
ــردن اين باغ ها  ــراي اقتصادي ك ــاد انگيزه ب ــاي ايج از راه ه

مي داند.

مرگ تدريجي باغستان قزوين
از اين باغستان كه همچون كمربند سبز شهر قزوين را محصور كرده تنها حدود 2500 هكتار باقي مانده است

500 هكتار از باغستان سنتي قزوين به طور كامل به حال خود رها شده و به حالت نيمه خشك و خشك در آمده است /عكس : جام جم 

مالكان خصوصي در اين منطقه به ساخت و ساز هجوم آورده اند نماينده مردم شهركرد، طرح انتقال آب بهشت آباد به اصفهان را مورد انتقاد قرار داد

ــي طرح هاي  ــور از بررس ــي رئيس جمه ــاون پارلمان مع
ــه ديروز هيات دولت  ــنهادي نمايندگان مجلس در جلس پيش
ــكل درياچه اروميه خبر داد و گفت: انتقال آب از  براي رفع مش
ــمه هاي رودخانه زاب و رودخانه ارس از جمله مواردي  سرچش
ــت كه براي رفع مشكل درياچه اروميه در نظر گرفته شده  اس

است.  
ــه گزارش ايرنا، محمدرضا ميرتاج الديني پمپاژ آب از رود   ب
ارس از دو مسير آذربايجان غربي و شرقي را از جمله برنامه هاي 
ــكل درياچه اروميه بيان كرد كه قرار است  دولت براي رفع مش

طي حداكثر سه سال نهايي شود. 
ــه ارس به درياچه اروميه  ــه گفته وي، انتقال آب رودخان ب
ــت به اين نحو كه  ــده اس با هدف چند منظوره در نظر گرفته ش
ــتان آذربايجان شرقي و  ــت در دشت هاي 2 اس در 6 ماه نخس
غربي از اين آب براي بخش كشاورزي استفاده شود و در 6 ماه 
ــال نيز به منظور انتقال به درياچه اروميه مورد استفاده  ديگر س
قرار گيرد. ميرتاج الديني به اعتبار 25 ميليارد توماني در بودجه 
ــال آب به درياچه اروميه  ــال جاري براي اجراي پروژه انتق س
اشاره كرد و گفت: انتقال آب از سرچشمه رودخانه هاي زاب به 
ــط  درياچه اروميه از طريق تونل 40 كيلومتري كه اكنون توس
ــت از ديگر برنامه هاي  قرارگاه خاتم االنبيا(ص) در حال اجراس

دولت براي رفع مشكل درياچه اروميه است. 
ــه اعتبار يك  ــي رئيس جمهور همچنين ب ــاون پارلمان مع
ــرايط بحراني از  ــال براي ش ميليارد دالري كه در بودجه امس
ــور گنجانده  ــر كش جمله احياي درياچه ها و تاالب ها در سراس
شده بود، اشاره كرد و گفت: به دليل برداشت اشتباه نمايندگان 
مجلس از اين كه اعتبار فقط براي احياي درياچه و تاالب هاي 
خاصي از جمله درياچه اروميه در نظر گرفته شده است تصويب 

نشد و به كميسيون مربوطه ارجاع شد.
 جلوگيري از عمليات توسعه اي 

ــتاندار آذربايجان غربي نيز گفت: از  معاون امور عمراني اس
هر گونه عمليات توسعه اي در حوضه هاي آبريز درياچه اروميه 

جلوگيري مي شود. 
جواد محمودي افزود: سند توسعه اي مصوب هيات دولت 

ــاس آن از هر گونه عمليات توسعه اي در  ــده و براس تدوين ش
حوضه هاي آبريز درياچه اروميه جلوگيري مي شود.

ــا اجراي  ــت ب ــه اين كه دولت مصمم اس ــاره ب ــا اش وي ب
پروژه هاي مختلف درياچه اروميه را احيا كند، بيان كرد: انتقال 
ــيون زمين هاي  ــاي مجاور درياچه، مكانيزاس آب از حوضه ه
ــت هاي  ــردن ابرها و جلوگيري از برداش ــاورزي، بارور ك كش
غيرمجاز از منابع آب هاي زيرزميني ازجمله اين طرح هاست.  
ــان غربي در ادامه  ــتاندار آذربايج معاون امور عمراني اس
ــاورزان در كنار  ــار كرد: دولت براي ايجاد انگيزه بين كش اظه
ــد هزينه هاي مربوط  ــاي مختلف، 85 درص ــراي پروژه ه اج
ــه صورت بالعوض  ــاورزي را ب ــيون اراضي كش به مكانيزاس
ــش حداقل 30 درصدي  ــت مي كند. محمودي از كاه پرداخ
ــاورزي و  ــيون اراضي كش ــت آب با مكانيزاس ــزان هدررف مي
استفاده از سيستم هاي آبياري تحت فشار خبر داد و گفت: طي 
سال گذشته، 8 هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان مكانيزه 
شده است كه اين ميزان برابر با 30 درصد عملكرد دولت ها طي 
ــت.وي با اشاره به اين كه در حال حاضر  ــال هاي گذشته اس س
ــت سدهاي آذربايجان غربي  600 ميليون مترمكعب آب پش
ذخيره شده است، اظهار كرد: حتي اگر تمامي اين ميزان آب به 
درياچه اروميه بريزد تنها شاهد افزايش 10 تا 15 سانتي متري 

آب درياچه اروميه خواهيم بود.
 نوعي جلبك عامل سرخي درياچه اروميه

ــت آذربايجان غربي گفت:  مديركل حفاظت محيط زيس
ــوم به «دولناليناسالينا» در آب هاي درياچه  وجود جلبكي موس
اروميه باعث سرخ شدن درياچه شده است و خطري براي اين 
ــن عباس نژاد افزود: اين جلبك، مقاوم ترين  درياچه ندارد.حس
موجود به شوري آب است و افزايش غلظت شوري آب درياچه 
ــده تابش نور مستقيم افزايش يافته و اين  ــبب ش اروميه نيز س
ــح كند كه داراي رنگ  جلبك ماده اي به نام «بتاكارتن» ترش
قرمز است. وي گفت: ترشح ماده بتاكارتن مفيد براي امراض 
ــرطاني و پوستي است و خواص  مختلف چون بيماري هاي س
ــي از وجود اين  ــي موجود در لجن درياچه اروميه نيز ناش درمان

ماده است. 

انتقال آب از رودخانه  هاي زاب و ارس به درياچه اروميه 
از عمليات توسعه اي در حوضه آبريز درياچه اروميه جلوگيري مي شود صيد ميگو در آب هاي استان 

بوشهر ممنوع اعالم شد 
شيالت استان بوشهر صيد ميگو در آب هاي اين استان را 

از ديروز ممنوع اعالم كرد.
ــد ميگو در صيدگاه هاي  ــازي صي به گزارش ايرنا، آزادس
ــال آغاز شد و به مدت  ــهر از دهم مردادماه امس ــتان بوش اس
ــت. امسال6 هزار صياد استان بوشهر با 11  35 روز ادامه داش
ــتي، 420 فروند لنچ و يكهزار فروند قايق در فصل  فروند كش

صيد ميگو شركت داشتند.
ــهر با تاييد  ــتان بوش ــاون صيد و بنادر ماهيگيري اس مع
پايان فصل صيد ميگو در سال جاري در استان بوشهر گفت: 
ــال صيد در مدت 33 روز  ــاس آماري كه از عمليات امس براس
داريم 728 تن ميگو توسط صيادان بوشهري از خليج فارس 

استحصال شده است. 
ــتاني افزود: آمار كلي صيد ميگوي  ــين تنگس عبدالحس

امسال در استان بوشهر هنوز جمع بندي نشده است.
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