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معاون دفتر برنامهریزی وزارت نیرو:

پرداخت حقابه تاالبها ممکن نیست

اخبار

عکس :مهدی شامحمدی

بــا گذشــت بیــش از دو ســال از مصوبه
هیــأت دولــت بــرای تأمیــن  11میلیارد
مترمکعــب حقابــه تاالبهــا توســط
وزارت نیــرو ،حاال یکی از مدیران ارشــد
وزارت نیــرو اعــام کــرده کــه پرداخت
حقابــه محیــط زیســتی تاالبهــا
امکانپذیر نیست .اظهارات هدایتاهلل
فهمی ،معــاون دفتر برنامهریزی کالن
آب و آبفــای وزارت نیــرو در حالــی
مطــرح میشــود کــه دو هفته قبــل نیز
عیسی کالنتری از امتناع وزیر نیرو برای
تأمین حقابه تاالبهای خشــک شــده
کشــور خبر داده و گفته بود :از وزیر نیرو
درخواست حقابه تاالبهای خوزستان
را کردیم ولی میگویند آبی برای تأمین
حقابه نداریم.
این سخنان در حالی مطرح میشود
کــه وزارت نیــرو یکماه پیش به دســتور
دولــت موظف بــه تأمیــن حقابه طرح
توسعه  550هزار هکتاری خوزستان که
طرحــی مخرب و فاقد گــزارش ارزیابی
زیســت محیطی اســت شــده اســت اما
حاال همین وزارتخانه ،از اجرای مصوبه
قبلــی دولــت بــرای تأمیــن  11میلیــارد
مترمکعــب حقابــه تاالبهای کشــور و
اولویــت دادن بــه تأمیــن آب تاالبهــا
بعــد از آب شــرب ســرباز میزنــد .این
در حالــی اســت کــه هیــأت دولــت روز
15فروردین ماه ســالجاری نیز مصوبه
دیگری در خوزســتان بهتصویب رساند
و از وزارت نیــرو خواســت بــرای کنتــرل
کانونهــای تولید گرد و غبار خوزســتان
و هورهــای اطــراف اهــواز کــه در نتیجه
سدســازیهای بیرویــه و کانالهــای
انتقــال آب خشــک شــده اســت حدود
 650میلیــون مترمکعــب آب بهعنوان
حقابــه ســاالنه تخصیــص دهــد امــا با
وجود تشدید گرد و غبار دومین مصوبه
زیســت محیطــی دولــت هــم توســط
وزارت نیرو اجرایی نشده است.
تاالبهــا و هورهای کشــور از ارومیه

و پریشــان و بختــگان تــا هورالعظیــم
و شــادگان و هامــون و میانکالــه و
جازموریان در حالی یک به یک خشک
و نابود میشــوند که هر ساله میلیاردها
مترمکعــب از حقابهشــان بهدلیــل
ســوءمدیریت در بخــش کشــاورزی و
امتنــاع وزارت نیرو از اجــرای مصوبات
زیســتمحیطی دولــت صرف توســعه
اراضــی کشــاورزی و تولیــدات زراعــی
و باغــی آب بــر میشــود .بهطــوری کــه
تنهــا در ســالجاری بیش از یــک و نیم
میلیــارد مترمکعــب از حقابــه دریاچه
ارومیه به جای اینکه به دریاچه سرازیر
شود صرف تولید چغندر و سیب مازاد
در آذربایجان غربی شــد کــه در نهایت
بیــش از  400هــزار تــن از ســیبهای
تولیدی یا در کنار خیابانها و جادهها یا
در زیــر درختان در باغهــا گندیده و دور
ریخته شد.
ëëامکان احیای تمامی پهنههای تاالبی
ایران وجود ندارد
در همیــن حــال معــاون دفتــر
برنامهریــزی کالن آب و آبفــای
وزارت نیــرو بــا اشــاره به کاهــش بارش
در ســالجاری میگویــد :پرداخــت
حقابههای محیط زیستی که در گذشته
محاســبه و اعــام شــده در شــرایط
کنونــی ممکــن نیســت .هدایــتاهلل
فهمــی ،بــا بیــان اینکــه طــی دورهای
 ۱۰ســاله بــا  ۱۰درصــد کاهش بــارش و
 ۲۵درصــد کاهــش روان آب در کشــور
روبــه رو شــدهایم ،اظهــار کــرد :ایــن در
حالی اســت که عمده تاالبهای کشور
بــا آبهای ســطحی تغذیه میشــوند.
فهمــی بــا اعــام اینکه در حــال حاضر
 ۴۰درصد ســدها پر شــده است ،گفت:
حجــم مصــرف کنونــی کشــور از محــل
ســدها۲۱ ،میلیــارد مترمکعــب اســت
و  ۲۲میلیــارد متــر مکعــب آب نیــز از
طریــق انهــار ســنتی و پمپهــا تأمیــن
میشــود که آماری بسیار تکان دهنده و

نیم نگاه

ëëتاالبها و هورهای کشــور از ارومیه و پریشان و بختگان تا هورالعظیم و شادگان و هامون و میانکاله و
جازموریاندرحالییکبهیکخشکونابودمیشوندکههرسالهمیلیاردهامترمکعبازحقابهشان
بهدلیلسوءمدیریتدربخشکشاورزیوامتناعوزارتنیروازاجرایمصوباتزیستمحیطیدولت
صرف توسعه اراضی کشاورزی و تولیدات زراعی و باغی آب بر میشود
ëëکالنتری:ب اوجودمنابعآبیفراواندرخوزستان،شاهدخشکشدنتاالبشادگانهستیم.ایندرحالی
استکه ۷۷درصدزمینهایاستانزیرآباستوهمینتوزیعنادرستآبدرخوزستانمنجربهایجاد
کانونها و طوفانهای گرد و غبار ،خشــک شــدن تاالبهای هورالعظیم و شــادگان و بسیاری چالشهای
محیطزیستیدیگرشدهاست

نگرانکننــده اســت .این مقام مســئول
اظهــار کــرد« :ایــن در حالــی اســت که
میزان آب سطحی ما در بهترین حالت
کمتــر از  ۶۰میلیــارد متر مکعب اســت
و در نتیجــه امــکان تأمیــن حقابههــای
محیط زیستی در شرایط فعلی ممکن
نیســت ».امــا واقعیــت ایــن اســت کــه
در دو ســال گذشــته ،حتــی  10درصد از
حقابه تاالبها هم تأمین نشده است!
ëëدر ایــن ســرزمین ،آب گرفتــن بــرای
تاالب ،جنگیدن است
موضــوع تأمیــن حقابــه تاالبهــا
درحــال حاضــر مهمتریــن دغدغــه

ســازمان حفاظت محیط زیست است
و بــه گفتــه عیســی کالنتــری نخســتین
اســتراتژی زیســت محیطــی رئیــس
جمهــوری همیــن حقابههاســت.
امــا در عمــل تاکنــون ایــن امــر محقق
نشــده اســت .از اینرو نخستین جلسه
کمیتــه فرعــی ســتاد ملــی هماهنگــی
و مدیریــت تاالبهــای کشــور دو روز
قبــل بــا حضــور عیســی کالنتــری و
معاونــان وزارتخانههــای ذینفــع در
ایــن ســازمان برگــزار شــد تا بــرای این
موضــوع تصمیمگیری شــود .امــا گویا
بــاز هم این جلســه بــه خروجــی قابل
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اجرایی نتوانســت دســت یابــد .رئیس
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در
ایــن جلســه گفــت« :نســل جدیــد از
تکنولــوژی بدتریــن نــوع اســتفاده را
داشــته و برای ویران کــردن طبیعت از
آن بهــره گرفتــه اســت .اســتفاده از اره
برقی برای نابودی درختان و جنگلها،
تفنــگ ژ 3برای کشــتار حیات وحش و
دستگاههای حفاری برای غارت منابع
آبــی نمونههایی از بدترین اســتفاده از
پیشرفت تکنولوژی در طبیعت است».
عیسی کالنتری افزود :وضعیت آبی
کشور بسیار وخیمتر از تصور است و هر

سال نیز بدتر از سال گذشته میشود .او
با بیــان اینکه اگر بهدنبــال احیا و حفظ
تاالبهای کشور هســتید باید شجاعت
تالش برای دریافت حقابه تاالب را هم
داشــته باشــید ،گفت :در این سرزمین،
آب گرفتن برای تاالب ،جنگیدن اســت
ولــی اگر بــرای تاالب نجنگیــد ،آب هم
نخواهیم داشــت .کالنتری خاطرنشان
کــرد :با شــرایط آبی حال حاضر کشــور
تنها راهکار افزایش تطبیق و ســازگاری
بــا شــرایط موجــود از طریــق تنظیــم
مصارف و افزایش بهرهوری است.
او بــا یــادآوری ایــن موضــوع کــه هر
کجــا تاالبــی خشــک شــده ،پایــداری
منابــع آبــی هــم از بیــن رفتــه اســت،
گفــت :ایــن موضــوع بویــژه در مناطق
مرکــزی کشــور که بــا نبود آب ســطحی
یــا میــزان کــم آب ســطحی روبــه رو
هســتند ،تأثیــر بیشــتر و چشــمگیرتری
دارد .او بــا یــادآوری ایــن موضــوع کــه
یکــی از چهــار سیاســت ابالغــی رئیس
جمهــوری در حــوزه محیــط زیســت
بــرای چهــار ســال دولــت دوازدهــم،
حفظ و احیای تاالبها اســت ،گفت :از
جملــه اولویتهای برنامهای ســازمان
حفاظــت محیطزیســت و وزارت نیرو،
تعییــن و تأمیــن حقابه محیط زیســت
اســت زیــرا یقیــن داشــته باشــید بدون
پرداخــت ســهم آبــی محیــط زیســت،
تاالبها خشک میشوند.
کالنتــری با تشــریح شــرایط اســتان
خوزســتان ،اظهــار کرد :ب ا وجــود منابع
آبی فراوان در خوزستان ،شاهد خشک
شــدن تاالب شــادگان هســتیم .این در
حالی اســت کــه  ۷۷درصــد زمینهای
اســتان زیــر آب اســت و همیــن توزیــع
نادرســت آب در خوزســتان منجــر بــه
ایجاد کانونها و طوفانهای گرد و غبار،
خشــک شــدن تاالبهــای هورالعظیم
و شــادگان و بســیاری چالشهــای
محیطزیستی دیگر شده است.
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اطالعیه ناجا برای مشموالن
ایرانی مقیم خارج از کشور

ســازمان وظیفــه عمومی ناجا طی اطالعیــهای اعالم
کرد :مشــموالن ایرانی مقیم خارج از کشور که بیش از
 8سال غیبت دارند تنها تا پایان سال  96حق تردد به
کشور را خواهند داشت لذا باید نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود
اقــدام کنند .بنابراین اطالعیه مشــموالن ایرانی مقیم خارج از کشــور که بیش از
 8ســال غیبت دارند تنها تا پایان ســال  96حق تردد به کشــور را خواهند داشــت
لذا باید در فرصت باقی مانده نســبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود
اقدام کنند .در این اطالعیه آمده اســت :این دسته از مشموالن باید با استفاده از
تسهیالت قانون ،جریمه مشموالن غایب یا با انجام خدمت سربازی ،وضعیت
خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند تا در سال آینده نیز براساس مقررات امکان
تردد به کشور را داشته باشند .گفتنی است؛ مقررات تردد ایرانیان مقیم خارج از
کشور تا پایان سال  1400تمدید شده است و طبق آن کلیه مشموالن غایب ایرانی
مقیم خارج از کشــور که حداقل سه ســال در خارج از کشور اقامت داشته باشند،
میتوانند حداکثر دو بار در سال و در مجموع به مدت  3ماه به کشور تردد کنند.
بر اساس گزارش سایت پلیس ،الزم به ذکر است مشموالن قبل از نخستین ورود
به کشور باید به نزدیکترین نمایندگی ایران در کشور محل اقامت مراجعه کرده
و مهر ویژه تردد مشموالن ایرانی مقیم خارج از کشور در گذرنامه آنان ثبت شود.

حذف طالق از شناسنامهها در تعلیق

حذف واژه طالق از شناســنامه افراد مطلقه در بین مردم مطرح
اســت اما براســاس باور مردم آیــا حذف واژه طالق از شناســنامه
مطلقهها در دســتور کار نمایندگان مجلس قــرار میگیرد یا خیر.
محمد کاظمی نایب رئیس کمیســیون حقوقی-قضایی مجلس
شــورای اســامی در خصــوص حــذف واژه طــاق از شناســنامه
افراد مطلقه ،اظهار کرد :در کمیســیون حقوقی-قضایی مجلس
ایــن موضوع مطرح نیســت .کاظمی تأکید کــرد :در حال حاضر،
موضوع حذف واژه طالق از شناسنامه افراد مطلقه نه طرح است
و نــه الیحــه و مطــرح شــدن آن در صحن مجلس یا در جلســات
اعضــای کمیســیون حقوقی-قضایی صحت نــدارد .وی تصریح
کــرد :تاکنون حــذف واژه طالق در دســتور کار اعضای کمیســیون
حقوقی-قضایی قرار نگرفته است و در جامعه قانونی نیز مبحثی
در این خصوص مورد بحث نیست .کاظمی گفت :مباحثی چون
کــم کردن ســن شناســنامه و همچنیــن حذف واژه طــاق در بین
مردم و خانوادهها در ســطح اجتماع مطرح میشــود اما در حال
حاضر ،در مجلس شــورای اســامی چنین مواردی در دســتور کار
نمایندگان قرار نگرفته است.

