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«ایران تا  15سال دیگر آب ندارد» این هشداری است که
عیسی کالنتری ،رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به
مردم و مسئوالن داده است .بحران آب چهره خود را در
خشکی دریاچهها ،تاالبها و رودخانهها نشان داده و
ب و کویری زودتر از دیگر استانها قربانی
استانهای کمآ 
این خشکسالی شدهاند .استان قم یکی از این قربانیان است
که یک به یک دریاچهها و تاالبهایش را از دست میدهد.
بعد از خشکیدن دریاچه نمک حاال نوبت به تاالب بهشت
معصومه قم تنها تاالب دائمی استان رسیده است .تاالبی که
در شمال شهر و در حدود  ۲۰کیلومتری جنوب تاالب حوض
سلطان و در  ۳کیلومتری حاشیه شرقی اتوبان قم تهران
واقع شده است .این تاالب در واقع مجموعه چشمههای
کویری است که از پیوند آب آنها آبگیرهای دائمی ایجاد
میشود .این آبگیر که همیشه میزبان پرندههای مهاجر
بوده حاال به سبب خشکی بخش عظیمی از آن همراهان
همیشگی خود را نیز از دست داده است.
هر کس که به این استان رفته باشد میداند که قم این روزها
حال و روز خوشی ندارد .قم بیش از همیشه با بحران بیآبی
روبهرو است .کاهش باران و نذورات جوی به خشکسالی بیشتر این
استان کمک کرده و انسداد آبهای رودخانههایی که به تاالبها
و دریاچههای این استان میریخته به خشکسالی سرعت بیشتری
بخشیده است.
دریاچه خشکیده نمک قم به شما خوش آمد
از بدو ورود به شهر قم یک وسعت سفید از دور به شما خوش آمد
میگوید که اگر بدانی قم به دریاچه نمکش معروف است میتوانی
حدث بزنی که این وسعت سفید بیپایان همان دریاچه نمک است
که حاال به نمکزاری تبدیل شده که تا چشم کار میکند خبری
از آب در آن نیست .نقشه جادهای خاکی را نشان میدهد که از
آن میتوان به ساحل دریاچه رسید .جادهای کامال خاکی و بدون
پوشش گیاهی که حتی یک درخت هم ندارد .انتهای جاده ،کویری
سفید است که حتی میتوان روی آن قدم زد .رد پای انسان و
سگ روی رسها و نمکها پیدا است ،جای پاهایی که تا نقطهای
به دنبال آب رفته و پشیمان باز گشته است ،آبی که شاید دیگر به
این وسعت سفید باز نگردد.
بحران آب در استان قم تنها به خشکی دریاچه قم ختم نمیشود.
پرویز کردوانی ،پدر کویرشناسی ایران به «ابتکار» میگوید :قم چند
کویر یا نمکزار دارد .حوض سلطان که اکنون نیمه جان است و
نمکش به مصارف صنعتی اختصاص داده میشود ،کویر منظریه قم
که از سولفات و سدیمش برای ساخت شیشه و کاغذ و  ...استفاده
میکنند ،کویر مسیله که روزگاری آبهای جنوب تهران به آن

میریخته و تا انتهای دهه  50پوشش گیاه انبوهی داشت ولی
امروز این کویر کامال خشکیده است .یکی دیگر از نمکزارهای قم
دریاچه معروف نمک است که یک سوم از این دریاچه به استان قم
و یک سوم دیگرش به آران و بیدگل استان اصفهان و بیش از یک
سوم آن نیز به استان سمنان تعلق دارد .او با اشاره به منابع آبی این
دریاچه میگوید :مهمترین آبی که به این دریاچه میریزد رودخانه
قره چای است که این رودخانه دارای آب شور است که باعث
شوری آب آن میشود .این رودخانه از دره سیاه یا قره دره از منطقه
جنوب غرب استان اراک سرچشمه میگیرد و به استان همدان
وارد میشود که به اسم شرا معروف است و به نزدیکی کبودآهنگ
میرسد و با آبهای شوری که در آنجا به این رود میریزد شورتر
میشود .بعد از آن از استان همدان به استان اراک میریزد و بعد
وارد استان قم شده و به دریاچه نمک میریزد.
او میافزاید :در گذشته از قسمتهای خشک شده این دریاچه
نمک برداشت میکردند ولی بعدها از قسمتهای که پوشیده از آب
نیز بود نمک برداشت کردند .میانه این دریاچه نمک ،کوهی است
به ارتفاع  700متر که چون در میانه دریاچه قرار دارد و دور آن را
آب فرا گرفته به جزیره سرگردان معروف است.
چرا دریاچه نمک خشکید؟
کردوانی به این سوال پاسخ میدهد و میگوید :آبهای شور این
دریاچه از ابتدا کم بود ولی آبهای شیرین بسیاری به آن میریخت
اما چون در طول مسیر این آبهای شیرین ،سدهای زیادی زده
شد این دریاچه خشکید .البته در زمستان با باراش باران قدری آب

به دریاچه میرسد.
قهر آسمان با زمین قم
قم از باران هم بیبهره است .بارانی که میتوانست ناجی دریاچه،
تاالب و حتی پوشش گیاهیاش باشد .پدر کویرشناسی ایران درباره
میزان بارش در استان قم میگوید :پیش از اینها به طور معمول قم
 120میلیمتر بارندگی داشت ولی از زمانی که کره زمین گرمتر و
پدیده تغییر اقلیم رخ داده مناطقی که بارندگی کمتر بوده با کاهش
بیشتر بارندگی روبهرو شده است .شاید امروز بارندگی در قم به
ن اینکه پراکندگی باران در
حدود  100میلیمتر رسیده باشد .ضم 
این استان نیز به صورت ناموزون است.
توسعه باالی جان قم
کویرشناسان میدانند که نام استان قم و نمکزارهایش در کتاب
«کویرهای ایران» که سون هدین جغرافیدان ،مکاننگار ،عکاس،
کاوشگر و سفرنامه نویس سوئدی آن را در سال  1904نوشته است،
آمده و در عکسها و نوشتههای این کتاب قم روستایی کوچک
است ،روستایی که حاال وسعت یافته و به استان بدل شده است.
اتفاقی که حاال کارشناسان خشکسالی را از چشم همین توسعه
ناپایدار میدانند .کردوانی میگوید :قم در ابتدا روستایی کوچک
بود که کمکم به شهرستان و بعد به استان تبدیل شد .توسعه و
سرمایهگذاری در این شهر مصرف آب را در این استان افزایش
داد .توسعه گردشگری در این استان نیز عالوه بر وجود کارخانهها
و زمینهای کشاورزی به مصرف بیشتر آب کمک کرده است .او
میافزاید :عالوه بر ساخت سدهایی در مسیر رودخانههایی که آب

ارتباط خودکشی نهنگ ها با طوفان خورشیدی
دریاچه را تأمین میکرد ،حفر چاهها در اطراف این رودها و بهره
برداری بیرویه از آب آنها نیز بر کاهش حجم آب رودها تأثیر گذار
بوده است.
گرد و غبارهای سرطانی در راهند
اگر چه تا به امروز کسی از مرگ کامل دریاچه قم سخنی نگفته
است و حتی مسئوالن محیط زیست استان از رهاسازی  5میلیون
مترمکعب آب از سد  15خرداد برای تامین حق آبه دریاچه نمک
قم سخن گفتهاند اما کردوانی همچنان معتقد است که این دریاچه
نیز مانند دریاچه ارومیه احیا نخواهد شد .با وجود این اما آنچه
هویداست تاثیرات مخرب این خشکسالی در محیط زیست و حتی
سالمت مردم این استان است .گرد و غبار آن چیزی است که
سالمت مردم قم را نیز تهدید میکند .به گفته یحیی زارع ،مدیر
کل هواشناسی استان قم ،این استان بیش از  105روز در سال
درگیر گرد و غبار است در حالی که در سالهای گذشته تنها 2
روز در استان قم روزهای توام با گرد و غبار وجود داشته است .گرد
و غبارهایی که البته تنها منشا استانی نداشته و به گفته محسن
اروجی ،مدیرکل مدیریت بحران استان قم ،منشاء ریزگردهای قم از
سمت جنوب استان سمنان و شرق استان قم بوده است.
کردوانی در این رابطه میگوید :پوشش گیاهی در قم کم شده.
تبخیر آب زیاد است و گیاهانی که ریشه آنها پایین نرفته خود
به خود خشک میشوند و از سوی دیگر حفر چاهها سبب شده
تا آبهای زیرزمینی کاهش پیدا کنند و آب به پوشش گیاهی
سطحی نرسد .عالوه بر این زمینهای کشاورزی به دلیل اینکه
چند سالی به زیر کشت نرفتهاند خشک شدهاند و خاکشان با هر
بادی تبدیل به گرد و خاک میشوند .البته این گرد و خاک ممکن
است سرطانزا باشد .چرا که در هنگام کشاورزی از دو نوع کود ازت
و سولفات برای رشد گیاهان استفاده میکردند که ازت آن توسط
گیاه جذب شده ولی سولفات در خاک باقی مانده است.
باران نمکی نیز بالی دیگری است که میتوان جان مردم قم
را تهدید کند .جبار کوچکی نژاد ،نایب رئیس فراکسیون محیط
زیست و توسعه پایدار مجلس نسبت به این موضوع هشدار داده و
گفته است :دریاچه هایی که دارای نمک هستند اگر خشک شوند،
نمک های موجود در آن مانند ریزگردها در هوا معلق خواهد شد و
محیط کل استان های همجوار از جمله تهران را به خطر می اندازد
و احتمال بارش باران های شور را دوچندان میکند .کردوانی اما
احتمال بارش بارانهای شور را کم میداند و میگوید :یک باد از
شمال کشور در فصل بهار به قم میآید که به آن باد شهریار گفته
میشود .این باد ،باد بارانزاست .باد دیگری نیز به نام باد خراسان
به قم میآید که در تابستانها میوزد و خشکی با خود میآورد.
جهت این باد از باالی قم میگذرد و به دریاچه نمیرسد .ممکن
است که اگر دریاچه بسیار خشک شود ریزگرد نمک نیز از سطمح
آن بلند شود اما تهدیدی برای مردم ساکن در قم نیست .این باد
 20کیلومتر در ساعت سرعت دارد .یعنی سرعت طوفان را ندارد.
اگر هم بیاید به سمت سلفچگان میوزد و مردم استانهای هم جوار
را به خطر خواهد انداخت.

رئیس اداره محیط زیست ایذه:

تنها فاضالب شهری در تاالب میانگران ایذه تخلیه میشود
رئیس اداره حفاظت محیط زیست ایذه گفت :در حال حاضر تنها فاضالب
شهری به تاالب میانگران ایذه تخلیه میشود و در صورت نبود همین
فضالب نیز تاالب کامال خشک شده بود.
به گزارش ایسنا ،عباس سلطانی اظهار کرد :متأسفانه در آتشسوزیهای امسال
که به علت سرایت حرق ناشی از آتشسوزی کاه و کلش مزارع رخ داد ،بیش از 650
هکتار از عرصه تاالبی این تاالب در آتش سوخت .وی با اشاره به هم مرز بودن عرصه
تاالبی تاالب میانگران با اراضی کشاورزی و مزارع مردم و عدم مشخص بودن حریم
تاالب که منجر به سرایت حریق به تاالب میشود ،بیان کرد :در آتشسوزیهای اخیر
آسیبهایی به گونههای گیاهی و جانوری تاالب میانگران ایذه وارد شد و گیاهان
مردابی شامل نی ،جگن و  ...در آتش سوختند .همچنین در این آتشسوزیها به
برخی پرندگان آبزی این تاالب و آشیانه آنها آسیبهایی وارد شد و تلفاتی داشتیم.
البته به دلیل مسائل گفته شده ،هر سال شاهد این آتشسوزیها در تاالب میانگران
ایذه هستیم .سلطانی گفت :در حال حاضر تنها فاضالب شهری ایذه است که به تاالب
میانگران ایذه تخلیه میشود و در غیر این صورت میتوان گفت که اکنون تاالب کامال
خشک میشد .در خشکسالیهایی که از چند سال اخیر آغاز شد ،حجم آب تاالب

میانگران به ویژه در فصل تابستان کاهش یافته است و این تاالب از یک تاالب دائمی
در حال تبدیل شدن به یک تاالب فصلی است .وی افزود :تنها منبع تأمین آب تاالب
میانگران بارش باران بود که در سالهای اخیر بارندگی در این منطقه بسیار کاهش
یافته است .اکنون دولت طرح انتقال آب از سد کارون  3به دشت ایذه و باغملک را
برای مصالح شرب و کشاورزی در برنامه دارد که در این راستا نامهای به سازمان آب
و برق نوشتیم که در این طرح حقآبه تاالب میانگران حتما دیده شود .رئیس اداره
حفاظت محیط زیست ایذه ادامه داد :اگر این طرح اجرایی شود ،قطعا بر لحاظ شدن
حقآبه این تاالب اصرار و پافشاری داریم .در زمینه تخلیه فاضالب شهری ایذه به
این تاالب نیز علیه اداره آب و فاضالب ایذه شکایت کردیم و پرونده قضایی آن نیز
اکنون در دادگاه مفتوح است و منتظر رأی دادگاه هستیم .سلطانی گفت :در خصوص
تخلیه فاضالب به تاالب قبال اخطارهایی به اداره آبفا شهرستان داده بودیم اما به این
اخطارها بیتوجهی کردند که منجر به دعوی قضایی ما شد .البته اداره آبفا ایذه مدعی
است که تقصیر بر عهده شهرداری ایذه است و به نوعی میتوان گفت که این دو
مجموعه ،توپ را در زمین هم میاندازند .وی گفت :روز گذشته تعدادی از مدیران
کل به همراه معاون عمرانی استاندار از تاالب میانگران ایذه بازدید کردند و جلسهای

نیز در استانداری نیز در این جلسه داشتیم که مصوبات خوبی در زمینه تاالب داشت.
در این جلسه بر تعیین حریم تاالب میانگران تأکید شد.

نسل کشی آبزیان در «نم رود»
صید غیر مجاز آبزیان در سد «نم رود» خطر انقراض
برخی از گونه های ماهی در این سد را افزایش داده است.
به گزارش مهر ،صیادان غیر مجاز ماهی یکی از معضالت
زیست محیطی در کشور هستند و دام آن ها در پهنای دریاچه
ها ،رودها و هرجایی که ماهی برای صید باشد ،گستردانده شده
است .این صید ،اما در جایی مثل سد «نم رود» بیشتر اثرات منفی
داشته و خودنمایی می کند .سد «نم رود»  ،سدی مخزنی ،روی
روخانه «حبله رود» در حوزه سرزمینی استان تهران و شهرستان
«سلهبن» است ،که عملیات احداث آن از سال
فیروزکوه روستای ُ
 ۱۳۸۴آغاز شد .حجم  ۱۳۹میلیون متر مکعبی این سد ،سبب
شده تا زمینه ای مناسب برای پرورش آبزیان باشد و طبق گفته
برخی از کارشناسان ،ماهی قزل آال ،سفید رودخانه ای و زرد پر
در این سد مشاهده می شود .کافی است در وب «صید ماهی در
تهران» را جستجو کنید تا با حجم تبلیغات سودجویانی مواجه
شوید که برای کسب درآمد بیشتر ،گردشگران را با وعده صید
ماهی ،آن هم زیر گوش پایتخت جذب کرده و به «نم رود» می
برند .یکی از گردشگران ،دوستدار محیط زیست ،در خصوص
صید بی رویه ماهی در این سد گفت :تقریبا نیمی از افرادی که
در اطراف این سد و نیز منابع پایین دستی آب آن چادر زده
اند ،با خود چوب و تور برای صید ماهی آورده اند ،در حالی که
صید ماهی ،آن هم در این محل ،می تواند به از بین رفتن نسل
آن ها منجر شود .محمد اسالمی ،که با خانواده اش ،از صبح
کنار این سد ،مستقر شده و تفریح می کردند ،ادامه داد :نباید
با برخی سودجویی ها ،صدمات جبران ناپذیر به محیط زیست
وارد کنیم ،این سد و مناظر اطراف آن ،آن قدر زیبا است ،که

می تواند به تنهایی انگیزه سفر به این طبیعت بکر باشد و نیازی
به صید ماهی نیست.
وی اضافه کرد :وجود فاصله چند ساعته تا تهران و آب و
هوای مناسب ،سبب شده که جمعیت چندین میلیونی پایتخت،
برای تفریح این منطقه را انتخاب کنند ،از طرفی ،برخی افراد یز
از استان های سمنان و نیز مازندران برای تفریح به «نم رود»
می آیند ،آب و هوای خنک و لذت بخشی دارد ،اما متاسفانه
برخی از گردشگران ،ماهی گیری می کنند و تعداد صید آن
ها کم ،هم نیست.
برخی ها مجوز صید دارند
یک کارشناس محلی محیط زیست اظهار داشت :برخی افراد

در تاریخ های خاصی مجوز صید ماهی دریافت می کنند ،که
مبلغ اخذ مجوز حدود  ۱۵هزار تومان برای صید  ۴الی  ۵ماهی
و وزن در مجموع  ۲کیلوگرم ،آن هم با «لنسر» (چوب و چرخ
ماهی گیری) است .وی اضافه کرد :متاسفانه گاه پیش می آید،
که این افراد بیش از میزان مجاز صید می کنند و این مقدار صید
اضافی ،غیرمجاز است و در صورت مشاهده توسط محیط بانان،
تعداد صید اضافی آن ها پس گرفته شده و جریمه خواهند شد.
بنا به گفته این کارشناس ،برخی دیگر نیز از تور و دام برای صید
حجم زیادی از ماهی ها استفاده می کنند ،که این اقدام به طور
کلی غیر مجاز و ممنوع است .وی گفت :حتی افرادی که مجوز
صید ماهی دارند نیز حق استفاده از تور و یا دام را ندارند ،به طور

کلی استفاده از تور در این منطقه غیر مجاز است.
معموال بعد از  ۲روز  ۳۰ماهی در هر تور صید می شوند
این کارشناس ،روش سوم صید غیرمجاز را از طریق
گردشگرانی دانست که اصوال ،مجوزی ندارد و افزود :نسل ماهی
«زرد پر» در این سد به دلیل حجم صید غیرمجاز در حال
انقراض است .یکی از محیط بانان شهر ارجمند ،در این خصوص
به خبرنگار مهر گفت :همکاران من به طور دائم در حال گشت
زنی در اطراف این سد هستند و از طرفی نیروهای مردمی را
نیز فعال کردیم ،که به محض مشاهده صید در این منطقه به
ما اعالم کرده و سریع اقدام می شود .وی افزود :متاسفانه یکی
از روش های بی رحمانه صید در این منطقه تور انداختن است،
به طوری که در این روش ،تورهایی که از نخ نازک ساخته شده
اند ،درون آب مستقر می کنند و خود از محل دور می شوند و
 ۲روز بعد باز می گردند ،معموال در تورها حدود  ۳۰عدد ماهی
گرفتار می شوند .این محیط بان اظهار داشت :مشاهده تور و
تشخیص و کشف آن بسیار سخت است ،چرا که نخ های نازک
آن درون آب هستند و سر آن بیرون آب قرار داشته و استتار
می شود و یک سنگ روی آن می گذارند که به درون آب نلغزد،
اما در بسیاری مواقع این تورها توسط محیط بانان کشف می
شود .به هرحال ،نقش برداشت بی رویه از آبزیان این سد ،نگرانی
هایی برای انقراض نسل ماهی ها به عنوان یکی از زیبایی های
سد و جذابیت های گردشگری در پی دارد ،تا جایی که اگر به
همین طریق صید مجاز و غیرمجاز را ادامه دهیم ،شاید فرزندان
ما از وجود ماهی در «نم رود» به عنوان خاطراتی از زبان پدر
یاد کنند.

گروهی از دانشمندان آلمانی به این نتیجه رسیدهاند که به ساحل نشستن
دسته جمعی نهنگها که به آن خودکشی نهنگ ها می گویند می تواند به دلیل
طوفان خورشیدی باشد.
به گزارش یورونیوز ،بیست و نه نهنگ عنبر یا شاه نهنگ که بزرگ ترین نهنگ دندان
دار است از ژانویه تا فوریه سال گذشته میالدی در سواحل آلمان ،هلند ،فرانسه و بریتانیا
به آب های کم عمق ساحلی آمدند .این درحالیست که از سالهای  ۱۹۹۰تا این تاریخ تنها
 ۸۲نمونه از این موارد دیده شده بود .پژوهشگران آلمانی ارتباط خودکشی نهنگ ها را با
دو طوفان مهم خورشیدی پایان ماه دسامبر  ۲۰۱۵بررسی کرده به این نتیجه رسیده اند
که احتمال دارد طوفان خورشیدی بر میدان مغناطیسی زمین تاثیر گذاشته ،آن را ۴۶۰
کیلومتر تغییر داده باشد .به نظر پژوهشگران این تغییر ،سیستم جهت یابی نهنگ ها را
مغشوش می کند و آنها به جای حرکت در آبهای عمیق اقیانوس آتالنتیک به مناطق کم
عمق دریای شمال اروپا شنا می کنند و از آنجا که با این محیط آشنا نیستند مسیرشان را
گم می کنند .در ماه فوریه امسال نیز پیدا شدن ششصد نهنگ در سواحل نیوزیلند باعث
شگفتی شد .از این تعداد بیش از دویست نهنگ نجات داده شدند ولی برای بقیه دیگر
دیر شده بود .علت خودکشی جمعی نهنگ ها در هاله ای از ابهام وجود دارد .بعضی با
تعبیری شاعرانه آن را حرکتی آگاهانه و عامدانه می دانند و برخی دالیل عصبی ناشی از
بیماری های ویروسی برای آن می یابند ولی تا هنگام رسیدن به نتایج علمی دانشمندان
محیط زیستی به تحقیقات خود ادامه می دهند.

آلودگی آبهای لولهکشی به میکروپالستیکها

وجود آلودگیهای میکرو پالستیکی در آبهای لولهکشی سراسر جهان
کارشناسان را بر آن داشته تا در مورد تاثیرات آنها بر سالمتی تحقیق کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه گاردین ،بررسی روی نمونههای آب لوله کشی
از چندین کشور در سراسر جهان حاکی از آن است که در مجموع  ۸۳درصد این
نمونهها به میکروپالستیکها آلوده هستند .به گفته کارشناسان ،باالترین نرخ آلودگی
در بین کشورهای تحت مطالعه مربوط به آمریکا بوده که  ۹۴درصد گزارش شده و
سطح باالیی از میکروپالستیکها در نمونههای آب گرفته شده در مناطقی از جمله
ساختمان کنگره نیز وجود داشته است .همچنین لبنان و هند در رتبههای بعدی قرار
داشتهاند .کشورهای اروپایی همچون انگلیس ،آلمان و فرانسه از پایینترین نرخ آلودگی
برخوردار بودند اما این رقم  ۷۲درصد بوده است .بررسی جدید نشان دهنده وجود سطح
فراگیری از آلودگی میکروپالستیکی در محیط زیست جهانی است .مطالعات پیشین
نیز روی آلودگی پالستیکی در اقیانوسها تمرکز داشته که نشان میدهد افراد از طریق
خوراکیهای دریایی آلوده میکروپالستیکها را وارد بدن خود میکنند.

مشاهده پلنگ در منطقه شکار ممنوع فیروزکوه
رئیس اداره محیط زیست شهرستان فیروزکوه ضمن اشاره به اینکه در
سرشماری سازمان حفاظت محیط زیست در منطقه شکار ممنوع کاوهده یک
قالده پلنگ توسط یکی از محیطبانان مشاهده و از آن فیلم برداری شده است،
بر ارتقای منطقه شکار ممنوع کاوهده به یکی از مناطق حفاظت شده محیط
زیست تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،محمد فریدی با اشاره به اینکه در سرشماری دو روز گذشته منطقه
شکار ممنوع "کاوهده"  ۶۵۵۰راس قوچ ،میش ،کل و بز سرشماری شده است ،اظهار کرد:
تعداد این پستانداران نسبت به آخرین سرشماری که در آبان سال گذشته انجام شده بود،
 ۱۰۰راس افزایش داشت .وی در ادامه درباره ارتقای منطقه شکار ممنوع کاوهده به یکی
از مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست توضیح داد :تمام مدارک مورد نیاز
برای ارتقای این منطقه را به سازمان حفاظت محیط زیست فرستادهایم و منتظر تصمیم
شورای عالی محیط زیست دراینباره هستیم .ادار ه کل محیط زیست استان تهران نیز
موافقت خود را با این موضوع اعالم کرده است .رئیس اداره محیط زیست شهرستان
فیروزکوه در پایان گفت :با وجود این سرشماری که توسط سازمان حفاظت محیط زیست
انجام شده و اطالعات قبلی منطقه شکار ممنوع کاوهده تایید شده است الزم است که این
سازمان ارتقای منطقه شکار ممنوع کاوهده به یکی از مناطق چهارگانه را در اولویت خود
قرار دهد .امیدواریم با توجه به اهمیت منطقه  ۷۶هزار هکتاری کاوهده و تنوع زیستی
آن هرچه سریعتر وضعیت ارتقای منطقه بررسی شود تا بتوانیم با خیالی آسودهتر از این
منطقه با ارزش محافظت کنیم.

دورهمی برترین کبابپزها
برترین کبابپزان آذربایجان شرقی با حضور در سومین جشنواره ملی کباب به
مدت سه روز ،کباب سنتی بناب را عرضه میکنند.
به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی،
سومین جشنواره ملی کباب  ۱۷تا  ۱۹شهریورماه همراه با برنامههای فرهنگی و برپایی
نمایشگاه صنایع دستی در پارک ملت این شهرستان برگزار میشود .مدیرکل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی اظهار کرد :کباب سنتی بناب
توسط کبابپزان برتر شهرستان در مدت سه روز جشنواره به گردشگران عرضه میشود.
عالوه بر این ،در طول برگزاری ۱۲ ،گروه کبابپز در این جشنواره رقابت میکنند تا
کیفیت کبابها و نوع گوشت توسط اداره دامپزشکی و شبکه بهداشت نظارت شود.
مرتضی آبیار ادامه داد :در مراسم اختتامیه این جشنواره ،کبابپزان برتر معرفی و تقدیر
میشوند .او درباره برنامههای دیگر این جشنواره گفت :در حاشیه این جشنواره ۳۰ ،غرفه
صنایع دستی ،سوغات و توانمندیهای شهرستان بناب با همکاری جهاد کشاورزی،
اداره صنعت و معدن ،بسیج سازندگی و  ۶۰غرفه دیگر توسط بخش خصوصی ویژه
صنایع دستی و سوغات از کل کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال در
نظر گرفته شده است .مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری آذربایجان
شرقی همچنین به اجرای برنامههای فرهنگی وهنری ،نمایش آیینی ،موسیقی عاشیقی،
مسابقات فرهنگی و هنری در حاشیه این جشنواره اشاره کرد.

