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پیش از نشست هفته گذشــته  وزرای محیط زیست 
کشورهای منطقه در تهران اگرچه ناامیدی  به آینده 
محیط زیســت خاورمیانه و منطقه تداوم داشت اما 
ابتدای همیــن هفته بود که نشــانه های امیدواری و 
اثرگذاری توافقات محیط زیســتی تهران ظاهر شد. 
توافق با دولت های امارات و عراق که پیش تر هیچ گونه 
ســابقه همکاری زیســت محیطی با ایران نداشتند، 
از مهم ترین نشــانه های عزم منطقه بــرای پیگیری 
مسائلی است که ده ها ســال موجب گسترش بیابان 
و کانون های گردوغبار شــده بود. وزیران و مقامات 
ارشد محیط زیســتی ۱۱کشــور حاضر در نشست 
تهران همچنیــن، نتایج مذاکرات خــود را در قالب 
اعالمیه ای منتشــر و برای گســترش همکاری های 
منطقه ای با محور ایران اعالم آمادگی کردند. وزیران 
محیط زیســت کشــورهای آذربایجان، ارمنستان، 
ازبکستان، امارات، ایران، ترکمنستان، ترکیه، سوریه، 
عراق، عمان و قطر ۲۱ تیر برای شــرکت در نشست 
همکاری های محیط زیستی جهت آینده ای بهتر در 
تهران گردهم آمدند. هدف اصلی ارتقای همکاری های 
منطقه ای برای مقابله با چالش های محیط زیستی بود 
که جغرافیای گســترده تری از کشــورهای حاضر را 
تحت تأثیر قرار داده است. شرکت کنندگان این نشست، 
در اعالمیه ای بر لزوم اقدامات دوجانبه و چندجانبه و 
نیز برنامه های اقدام برای پیگیری اهداف تأکید کردند. 

چالشهایمنطقهای
به گزارش همشهری، گرمایش جهانی و تغییر اقلیم، 
از بین رفتن تنوع زیستی، آلودگی های محیط زیستی 
و خصوصا توفان های گردوغبار از مهم ترین مشکالت 
و چالش های محیط زیســتی در منطقه هســتند. 
در عین حال نقــش مهم همکاری هــای فرامرزی 
در مدیریت محیط زیســت منطقه، همچنین نقش 
مشــارکت عمومی، جوانان و ســمن ها در دستیابی 
به محیط زیست ســالم، با تأکید بر ضرورت مقابله با 
بیابان زایی در کشورهایی که خشکسالی یا بیابان زایی 
در حال ظهور بســیار شــدیدی را تجربه می کنند و 
تشویق به ائتالف برای مقابله با توفان های گردوغبار 
از سوی سازمان ملل با اولویت دادن به فعالیت هایش 
در این حوزه اهمیت باالیی دارد. بنابراین برای افزایش 

مشارکت های داوطلبانه هم راســتا با قطعنامه های 
گردوغبار مجمــع عمومی ملــل متحد، بــر لزوم 
همکاری های مؤثر، تبادل تجربیات و درس آموخته ها 
ذیل برنامه ها و ابتکارات شــان برای کاهش انتشــار 
گازهای گلخانه ای، سازگاری با تغییر اقلیم و کاهش 
اثرات فرامرزی آنها میان کشــورهای منطقه تأکید 
می شود. همچنین ۱۱کشور منطقه بر اقدام آگاهانه 

برای مقابله با تغییر اقلیم، ارتقا یا درصورت لزوم ایجاد 
شبکه تبادل اطالعات تأکید کردند و همکاری های 
نزدیک تر و عمیق تر برای بررســی اثرات تغییر اقلیم 

بر اقتصاد، اجتماع و محیط زیست را خواستار شدند.

استقبالازایدهایران
۱۱کشــور منطقه  با ابــراز نگرانی عمیــق از اینکه 

آلودگی های شیمیایی و پسماند از تهدیدهای اصلی 
معیشت و ســالمت مردم هســتند، بر این موضوع 
تأکید کردند که رویکرد یکپارچــه و هماهنگ برای 
مدیریت آلودگی های هوا و آب و خــاک راهی برای 
کاهش چالش ها و مشکالتی است که به بخش دیگر 
محیط زیست به صورت زنجیروار انتقال می یابد. آنان 
با یادآوری قطعنامه های گردوغبار در مجمع عمومی 
ملل متحد منتهی به قطعنامه شــماره ۷۶/۲۱۱ که 
اثرات این پدیده را تهدیدی بر سالمت انسان و جوامع 
و نیز اقتصاد ایشان برشــمرده  و با خاطرنشان کردن 
اینکه اکثر کشــورهای منطقــه در کمربند جهانی 
گردوغبار قرار دارند، بر نیاز فوری برای تدوین چارچوب 
و مکانیســمی جهت همکاری های فرامرزی و برنامه 
اقداماتی ازجمله ایجاد کارگــروه فنی تأکید کردند. 
همچنین با توجه به ضرورت اقدام عملی برای مقابله 
با توفان های گردوغبار، توسعه برنامه اقدام منطقه ای 
برای حفاظت از محیط زیست مورد توجه قرار گرفت. 
ایده توســعه توافقنامه منطقه ای به منظور تقویت و 
افزایش همکاری های کشــورهای منطقه نیز که از 
سوی ایران مطرح شده بود، مورد پذیرش قرار گرفت 
و ایجاد صندوق منطقه ای برای حمایت مالی از اجرای 
پروژه های مشترک جهت مقابله با توفان های گردوغبار 

در کشورهای متبوع نیز مورد استقبال قرار گرفت. 
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مکث

سیدمحمدفخارگزارش
روزنامه نگار

منطقهعلیهبیابانزاییبهصفشد
۱0کشور همسایه پیشنهاد ایران برای ایجاد صندوق منطقه ای جهت مقابله با توفان های گردوغبار را پذیرفتند

رفعخطرانقراضازسرگاندوها
با ورود یک شــرکت دانش بنیان به تکثیر و پرورش تمساح 
پوزه کوتاه ایرانی، خطر انقراض از ســر اینگونــه نادر رفع 
می شود. در ســال های اخیر به دلیل خشکســالی و تغییر 
شرایط اقلیمی، بسیاری از گونه های بومی جانوری کشورمان، 
در معرض آســیب و انقراض قرار گرفته اند. گاندو، تمساح 
پوزه کوتاه ایرانی یکی از این گونه هاست؛ خزنده زیبا و نادری 
که زیســتگاه اصلی آن رودخانه های ســرباز، باهوکالت و 
هوتک های دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان است.

به گزارش خبرگزاری صداوســیما، در اســتان سیســتان 
و بلوچســتان، با هدف جلوگیری از نابودی نســل تمساح 
پوزه کوتاه، یک شرکت دانش بنیان، به حوزه تکثیر و پرورش 
این جانور ورود کرده و با فراهم کردن شــرایط نگهداری و 
تولید مثل علمی آن، جمعیت گاندو رو به افزایش گذاشته 
است. مزرعه پرورش تمساح در چابهار که نخستین زیستگاه 
مصنوعی در کشور ماست، یک بانک ژن و جمعیت پشتیبان 
مناســب برای فراوانی طبیعی گاندو در منطقه ایجاد کرده 
که سبب رفع نگرانی ها درباره انقراض این گونه شده است. 
تولید مثــل گاندو در شــرایط عــادی در طبیعت ۲درصد 
اســت اما در این مزرعه، تولید مثل گانــدو به ۱00درصد 

رسیده است.
تیر9۷ بود که روزنامه همشهری در گزارشی از خطر انقراض 
گونه ای از تمساح ها خبر داده و اعالم کرده بود خشکسالی 
بی سابقه بلوچستان مهم  ترین تهدید برای بیش از ۵00 سر 
تمساح پوزه کوتاه تاالبی)گاندو( اســت که این جانور را در 
خطر انقراض در یکی از زیستگاه های اصلی خود یعنی ایران 
قرار داده است. در محدوده سواحل مکران جانوران مختلفی 
زندگی می کنند که عمده ترین آنها در منطقه حفاظت شده، 
تمساح پوزه کوتاه تاالبی یا به زبان محلی گاندو است. محدوده 
حفاظت شــده گاندو بیش از ۴۶۵ هزار هکتار است و بنا به 
سرشماری های سازمان حفاظت محیط زیست عالوه  بر ۵00 
سر تمســاح گاندو در این محدوده گونه های مهم جانوری 
نظیر خرس ســیاه، کاراکال، جبیر، ســنجاب، الک پشت 
ســبز، ســارگپه و عقاب زندگی می کردند. این محدوده از 
ســال۱۳۴9 به عنوان منطقه حفاظت  شده اعالم  شده بود. 
این منطقه در محدوده شهرستان های چابهار و سرباز شامل 
رودخانه های باهوکالت، سرباز، کاجو و برکه های پیر سهراب، 
آزادی، کالنی، درگس، گزمنزل، هوت کت و ســد پیشین 
است. از سویی ساخت ســدهای غیراصولی در این منطقه، 
انقراض گاندو را تسریع کرده بود. گاندو به خاطر تصمیمات 
غیرکارشناسی و یا قهر طبیعت در خطر انقراض قرار داشت. 
اما ورود این شرکت دانش بنیان توانست عالوه بر خارج کردن 
این گونه از فهرست در خطر انقراض، موجب عواید اقتصادی 

برای این شرکت شود.

نقل قول خبر

 چوب قاچاق در قالب یک محموله،در 
زنجان کشف و ضبط شــد. به گزارش 
همشــهری، یــگان حفاظــت منابــع 
طبیعــی کشــور بــا رهگیــری و تعقیب 
محموله های چوب، اقدام به شناسایی 
یــک محمولــه قاچــاق چــوب کــرد و بــا 
توجه بــه فاقد مجــوز بــودن چوب های 
مکشــوفه و بــا دســتور مرجــع قضایی 
2تــن چــوب قاچــاق موجــود در ایــن 

محموله توقیف شد. 

2
تن

اســتان  ملــی  اراضــی  از  هکتــار 
خراســان رضوی دارای ســند تک بــرگ 
شد و به منابع طبیعی کشور بازگشت. 
بــه گــزارش پیــام طبیعــت، ســیدرضا 
ابوترابی معاون حفاظت منابع طبیعی 
خراســان رضوی در این بــاره گفــت:  
عالوه بر این، برای مســاحت 125هزار 
هکتــار از عرصه هــای منابــع طبیعــی 
نقشــه تهیــه شــده و در آنهــا وضعیت 
اراضی ملی تعیین تکلیف شده است.

3.6
میلیون

عدد خبر

خبر روز

صادق ضیاییان
رئیس مرکز ملی پیش بینی مخاطرات 

وضع هوا
طــی روزهــای آینــده در 5اســتان کشــور 
وقوع رگبار و رعد و برق و وزش باد شــدید 
پیش بینی می شــود. این 5اســتان شامل 
سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، 
فارس و بوشهر اســت که تا پایان هفته با 
افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق گاهی وزش 

باد شدید موقت روبه رو خواهند شد.

عبدالحسن صمدنژاد
مدیرکل منابع طبیعی آبخیزداری 

فارس
آفــت پروانــه برگ خــوار ســفید بلــوط، 
درختان جنگلی را از بین نمی برد. تاکنون 
حــدود 6هــزار هکتــار از مناطــق جنگلــی 
درگیــر با ایــن آفــت در شهرســتان رســتم 
پایش شــده و برای کنترل این آفت حدود 
800هکتار از جنگل های دلی ســاالری که 
کانون شــکل گیری ایــن آفت هســتند، با 

مایعBT محلول پاشی شده است.


