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زهرا رفیعیگزارش
روزنامهنگار

ایرانیکیازکشورهاییاســتکهدراثرتغییراقلیم
بیشــترینتأثیررامیگیرد،کاهشبارشوافزایش
دماکهازمهمترینشاخصهایتغییراقلیمبهحساب
میآیددربرخینقاطکشور،منجربهمهاجرتهای

دائمیوفصلیشدهاست.
براساسگزارشهایسازمانحفاظتمحیطزیست،
نواریکهازاســتانخوزستانبهسمتاستانفارس
میرودودرراهاســتانکهگیلویهوبویراحمدراهم
شاملمیشودوهمچنیناستانهایشرقوجنوب
شرقیکشوربیشترینتأثیرراازتغییراقلیمخواهند
گرفت.دراینمیاناستانخراسانرضویکمترین

آسیبراخواهددید.
محققانازاثراتتغییراتاقلیمبرمهاجرتباعنوان
پناهندگاناقلیمنــامبردهاند.بهگفتهســیدهالهام
عزیزی،رئیسگروهتغییراقلیمســازمانحفاظت
محیطزیستهنوزتحقیقعلمیکهنشاندهدچه
تعدادازساکنانفالتایرانبهدلیلتغییراتاقلیمی
دستبهمهاجرتدائمیویافصلیزدهباشنددرکشور

انجامنشدهاست.
اودرگفتوگوباهمشــهریمیگوید:امروزهدیگر
تغییراقلیم،احتمالیدورازذهننیستبلکهواقعیتی
جاریاستبهنحویکهخسارتهایناشیازسیلها
وتوفانهادراینســالهابهویژهدرشــهرهاییکه
جمعیتوســرمایههایزیادیدرآنهاانباشتهشده

استتکرارشدهاند.
بهگفتهاو،مراکزشهریبایدباابزارهایمناسبیبرای
روبهروشدنبااثراتتغییراقلیمیآمادهشوند.ایران
بهدلیلقرارگرفتندرشــرایطخاصجغرافیاییو
اقلیمیهموارهکشوریپیشــتازدرعرصهسکونت
انسانوایجادســکونتگاههایانســانیبودهاستو
دارایتجاربویژهایدرزمینهتابآورینیزهست.
درحقیقتدرالگویبومیوســازگارباشرایطویژه
اقلیمیایران4شاخصمهممدیریتانرژی،کاربری
زمینوحملونقلوآبکــهاثرگذارترینعواملدر
تابآوریشهریهستنددراســتقرارومکانیابی،
طراحیعناصرشهریومعماریساختمانهاواجزا
مدنظربودهاندوشهرهاعملکردیاکولوژیکوکاماًل
تابآورداشــتهاندوباتوجهبهفرهنگ،معیشــتو
فناوریتاکنونجوابگوینیازهایاساسیمردمبودهو

ازنظمارگانیکبرخورداربودهاند.
رئیسگروهتغییراقلیمسازمانحفاظتمحیطزیست
معتقداســتکهدرعصرحاضرباتقلیدناآگاهانهاز
الگویتوســعهغیربومی،بیتوجهیبهویژگیهای
طبیعی،توسعهبیرویهوخارجازظرفیتاکولوژیک
وضایعســازیمنابعطبیعیومحیطزیست،تغییر
اقلیمواثراتآن،ســکونتگاههایانســانی)بهویژه
شهرها(کارکردهایحیاتیخودراازدستدادهاند.
اینکارشناسمحیطزیستمیگوید:ضروریاستبا
تکیهبردانشبومی،بهرهگرفتنازپیشرفتهایعلمی
وفناوریهایسازگارباشرایطاقلیمیوجغرافیایی
ایرانخطمشــیهایتوسعهایمتناســبباشرایط

خاصایراندربخشهایمختلفتدوینشود.
سیدهالهامعزیزیمیگوید:دراثرگرمایشجهانی
افزایــشپدیدههایینظیــرتوفان،ســیل،تگرگ،
خشکســالی،موجهایگرماییوسرماهاینابهنگام
موردانتظاراست.اینپدیدههاآوارگی،بیخانمانی،
مهاجرتهایکالن،بیتابعیتی،بیکاری،فقروناامنی
رابهدنبالخواهدداشت.اینفرایندهازندگیمعیشتی
راازبینمیبرندوانگیزههایخارجشدنازیکمکان
خاصراتغییرمیدهند.تغییراقلیمهمهبخشهای
اقتصادیراتااندازهایتحتتأثیــرقرارمیدهد؛اما
بخشکشاورزیشایدحساسترینوآسیبپذیرترین
بخشباشد.چراکهمحصوالتکشاورزیوابستگی
زیادیبهعواملاقلیمیدارندومعیشــتبسیاریاز

نواحیبهاینفعالیتوابستهاست.تغییراتآبوهوا
بهشیوههایمختلفهمچونازدستدادنزمینهای
کشاورزیوکمبودآبرویمعیشتمردماثرگذاشته
وباایجادمناقشــاتودرگیری،امنیــتمناطقیاز
جهانرانیزبرهمزدهاست.اینپدیدهمیتواندمنجر

بهافزایشمهاجرتوافزایشخطردرگیریشود.
تغییرالگویدمایی،کاهشمنابعآبی،افزایشسطح
دریاها،تخریبنواحیساحلی،ازبینرفتنمحصوالت
کشاورزیوغذایی،تخریبجنگل،تناوبوتشدید
خشکسالیوتهدیدسالمتانسانهاازاثراتزیانآور
مستقیمتغییراتآبوهواهســتند.اثراتتغییرات
اقلیمبرسالمتانسانومحیطپیرامونآندرنقاط
مختلفجهانبهچالشاساسییعنینوعپاسخانسان
بهاینتغییراتتبدیلشدهاست.طبعاًایراننیزازاین
تأثیرگذاریمستثنینیست،اثرتغییراتاقلیمیدر
دهههایاخیردرایرانمرکزیباداشــتنآبوهوای

خشکونیمهخشکبیشازپیشآشکاراست.
درچنددههاخیرباافزایشگازهایگلخانهای،تشدید
روندگرمایشکرهزمینوتغییراتاقلیمی،بخشهایی
ازکرهزمینبهخصوصمنطقهخاورمیانهتحتتأثیر
خشکســالیهایپیاپی،افزایشتقاضــابرایآبو
برداشتهایبیرویه،بابحرانآبمواجهشدهاست.
رئیسگروهتغییراقلیمسازمانحفاظتمحیطزیست
میگوید:باتوجــهبهروندهایموجــودپیشبینی
میشــودتاســال2025،نیازآبیجهاندربخش

کشاورزی1.3،صنعت1.5وشرب1.8برابرشودکه
اینروند،کشــورهایخاورمیانهوآسیایمرکزیرا
درزمرهبحرانیترینمناطــقجهانقرارخواهدداد.
کشورمانیزازاینبحرانمستثنینبودهودر5دهه
اخیرافزایشمیانگیندما،کاهشمتوسطبارندگی،
کاهشمنابعآبتجدیدپذیرکشوروبهرهبرداریهای
بیرویهازمنابعآبمنجربهپیدایشوتشدیدبحران

آبدرکشورشدهاست.
مهاجــرتاقلیمیووقــوعپیدرپیخشکســالی
هواشناختیدربرخیمناطقکشوربهویژهدرمناطق
شرقوجنوبشرقایرانکهناشــیازافزایشدماو
کمبودبارشاســت،باعثشدهاستکهخشکسالی
هیدرولوژیکودرمراحلبعدیخشکسالیکشاورزی
ودرنهایتتغیراتاجتماعــیرخدهد.حوضهآبریز
مرکزیایرانطییکدههگذشتهباتغییراتاقلیمی
فزایندهایمواجهشدهاســت.ازجملهاینتغییرات
میتوانبهکاهشمیــزانبارشهایجوی،کاهش
منابعآبجاری،کاهشوعمیقترشــدنآبخوانها
وافزایشدمااشارهکرد.اینامرمیتوانددرمهاجرت
اقلیمیتأثیرگذارباشــد.باتمامایــنتفاصیل،هیچ
تخمینقابلاعتمادیازتعــدادافرادیکهدرنتیجه
عواملمحیطیهماکنونویادرآیندهدرحالحرکت
ومهاجرتهستندوجودندارد.اماواقعیتموضوعاز
اینقراراستکهجهانپیشروبامهاجراناقلیمیو

اثراتتغییراقلیممواجهاست.

مهاجرت اقلیمی در ایران جدی است
ساکنانخوزستان،فارس،کهگیلویهوبویراحمد،استانهایشرقوجنوبشرقایرانبیشترینتأثیرتغییراقلیمراتجربهمیکنند

سفر دالری خارجی ها در ایران
چندروزپسازآنکهرئیسجامعههتلدارانایرانازاقدامبرخی
هتلدارهادرمحاسبهدالریهزینهاقامتخارجیهادرایرانخبر
دادوازایناقدامدفاعکرد،اکنونبرخیشرکتهایهواپیمایی
باارسالبخشنامههاییبهدفاترخدماتمسافرتیکشوراعالم
کردهاندکهازاینپسخارجیهادرپروازهایداخلیایرانباید

هزینهدالریبپردازند.
انجمنشــرکتهایهواپیمایینیزدرآذرماهسال1400ودر
بحبوحهگرانیبلیتپروازهادرمسیرهایداخلیبراساسآنچه
ایسنامخابرهکرد،نرخبلیتپروازدرمسیرهایداخلیرابرای
مسافرانغیرایرانیدرپروازهایداخلیزیریکساعت100دالر

وازیکساعتبیشتر150دالرتعیینکرد.
مقصوداسعدیســامانی،دبیــرانجمنصنفیشــرکتهای
هواپیماییگفتهبود:محاسبهقیمتفروشبلیتبهاینمسافران
معادلقیمت»بیزینسکالس«است.اینمصوبهبهشرکتهای
هواپیماییابالغشدهومسافرانیکهبخواهندباگذرنامهبلیت

خریداریکنند،اتباعخارجیمحسوبمیشوند.
حاالپسازگذشتحدود7ماهازابالغآندستورالعمل،برخی
شرکتهایهواپیماییبهدفاترخدماتمسافرتیومراکزفروش
بلیتاطالعدادندازابتدایتیرماه1401نرخبلیتهواپیمادر
مسیرهایداخلیبرایاتباعغیرایرانیارزیمحاسبهمیشود.

شــرکتهایهواپیماییدرحالیبهعرضهخدماتپروازیدر
مسیرهایداخلیبهنرخارزیاقدامکردهاندکهدرروزهایاخیر
زمزمهگرانیبلیتهواپیمابلندشدهاستوسازمانهواپیمایی

نیزچندینمرتبهبهاینشرکتهااخطاردادهاست.
درهفتهگذشتهنیز،هتلدارانایراندرنشستیباوزیرمیراث
فرهنگی،گردشگریوصنایعدستی،عرضهخدماتبهمسافران
غیرایرانیبهنرخارزیرادرخواستکردند.ایندرخواستدر
شــرایطیاعالمشــدکههماکنونبرخیهتلهابدونمجوز،
خدماتخودرابهمسافرغیرایرانیبانرخمتفاوتومعادلارزی
عرضهمیکنند.درواکنشبهایناقــدامبرخیتورگردانهاو
مدیراندفاترخدماتمســافرتیدرتماسباایسنا،نسبتبه
اقدامبخشهایخدماتیســفربرایدونرخیکردنوعرضه
محصولبهنرخارزیودالری،معترضشدهوفروشخدمات
بانرخمتفاوتوارزیبهمســافرانغیرایرانیرانهتنهارفتاری
تبعیضآمیزوتأییدنشدهبهلحاظاقتصادیواجتماعیدانستند
کهســفرایرانبرایاتباعخارجیراگرانترمیکندودرنتیجه
سفربهایرانراازفهرستمقاصدگردشگریآنهاحذفمیکند.
پرسشتورگردانهاازشرکتهایهواپیماییایناستکهآیا
درکشورهایدیگرهنگامفروشبلیتهواپیماوسایرخدمات،
ازمسافربابتاینکهملیتدیگریدارد،پولبیشتریمیگیرند؟
همچنیناینسؤالمطرحاستکهباتوجهبهحجمسفراتباع
کشورهایهمســایهبهایران،ازجملهعراقیهاومیزانتبادل
مسافریکهایرانبااینکشوردارد،اگردراقدامیمتقابل،نرخ
بلیتپروازدراینکشورهابرایاتباعایرانیمتفاوتوگرانتر

محاسبهشودآنوقتچهواکنشیخواهیمداشت؟

فاطمه واعظ جوادی 
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

بــرای جبــران کمبــود آب در اســتان 
سمنان پیشنهاد می شود از آب تصفیه 
شده فاضالب و بازچرخانی آن استفاده 
شود. دولت قبل  فی البداهه تصمیم به 
انتقال آب گرفت که اجرای آن می تواند 
عواقــب محیط زیســتی زیادی داشــته 
باشد. این طرح ها به طور قطع نیازمند 

بررسی ارزیابی  محیط زيستیهستند.

جمشید محبت خانی
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 

کشور 
بیشــتر  ایمنــی  بــرای  محیط بانــان 
در پایــش زیســتگاه های جانــوری و 
محیط زیســت، بــه فنــاوری نــو مجهــز 
می شــوند. یــگان حفاظــت در ایــن 
عرصه ۱۵۰شهید و بیش از ۳۰۰ جانباز 
تقدیم کــرده و بیشــتر ایــن عزیــزان در 
عرصه هــای درگیــری بــا شــکارچیان 

غیرمجاز شهید یا مجروح شده اند.

نقلقولخبر

چــوب درخت تــاغ در شــهریار کشــف 
شد و به گزارش ایسنا، سرهنگ احمد 
ناصری نیکو، فرمانــده یگان حفاظت 
اداره کل منابــع طبیعی اســتان تهران 
با بیان اینکه زغال تاغ از بهترین انواع 
زغال اســت، گفت: درختچه های تاغ 
نقش بسزایی در بیابان زدایی و کنترل 
گرد و خــاک و تثبیت ماســه های روان 

دارند.

 ۲۴ 
تن 

از سطح آبی تاالب خروسان کم شده 
و ســطح این تــاالب از  ۱۲.۷ هکتار به 
۱۲ هکتــار رســیده اســت. به گــزارش 
ایســنا، نبی الــه قائدرحمتــی، معاون 
فنی حفاظت محیط زیســت لرســتان 
خشکســالی های  پــی  در  گفــت: 
گســترده، میــزان ســطح آب تــاالب 
بیشــه داالن بروجرد نیز تــا ۳۰ درصد 

کاهش یافته است.
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