
بــه طرح تعدادی از نماینــدگان مجلس با عنوان 
»اســتفاده بهینــه از اشــیای باســتانی و گنج هــا« 
اشکاالتی وارد است که جهت تنویر افکار عمومی 
بایــد بــه ایــن نــکات مهــم توجــه کــرد. حفاظت 
از میــراث فرهنگــی ملمــوس یــا مــادی، شــامل 
حفاظــت فیزیکی، حفاظت فنی و قانونی اســت: 
۱- حفاظت فیزیکی: بدین معنا که در مورد اشیا، 
اقداماتی همچون قرار دادن آن در جایی مناسب 
مانند ویترین ضد سرقت یا مخزن امن و برای تپه و بناها کارهایی همچون 
تعییــن عرصه و پیشــنهاد حریم انجام می شــود. معموالً عامــل اصلی در 
اینگونه تخریب ها نیز عوامل انسانی همانند کاوش غیر مجاز، سرقت موزه 
و... اســت ۲- حفاظت فنی نیز شــامل مرمت، بازسازی، اقدامات بازدارنده 
از تخریب طبیعی است. معموالً عامل اصلی در اینگونه تخریب ها، عوامل 
طبیعی مانند فرسودگی اشــیا در مقابل هوازدگی، فرسایش طبیعی، سیل 
و زلزلــه و... اســت ۳- حفاظــت قانونــی: ایجــاد مفــاد قانونــی بــرای التزام 
دســتگاه های ذیربط جهت اقدامات حفاظتی آثار باســتانی و تاریخی و نیز 
گنجانــدن مواد قانونی بازدارنده برای جلوگیری از تخریب ها و البته قوانین 
تنبیهی برای مجرمان را شامل می شود. معموالً پیشنهاد این مهم بر عهده 
وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی و تأییــد آن بر عهده 
قوه مقننه اســت که در صورت تخلف، قوه قضائیه به آن رســیدگی می کند. 
البتــه در مورد حفاظت میراث فرهنگی ناملموس یا معنوی نیز مشــکالت 
عدیده ای وجود دارد که باید به آن توجه کافی کرد. با این اوصاف، نمایندگان 
مردم در مجلس شــورای اســالمی، موظف به تعیین قوانینی هستند که به 
تمامیت ارضی کشور کوچک ترین خدشه ای وارد نکرده و مالکیت ایران بر 
منابع طبیعی و معدنی، فرهنگی و تاریخی و زیستی و انسانی را تأمین کند. 
ناگفته پیداست که ارسال طرح »استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج ها« 
در مجلس پیش از هر چیز باید در کمیسیون های تخصصی مطرح شود که 
در آن نمایندگانی از دستگاه های ذیربط حضور داشته باشند. با توجه به این 

متن، این مشاوره های کارشناسی صورت نگرفته است.
مطرح شــدن ایــن طرح عالوه بر نشــان دادن پشــت پــرده در خصوص 
تخریب آثار، خرید و فروش آن در داخل و خارج از کشــور، نگاه ســودجویانه 
به آن توســط سیاســتمداران را آشــکارتر می کند. همچنین این طرح گویای 
عــدم توجــه به وظایف محوله در تمام دســتگاه های ذیربــط خواهد بود که 

صدمات بزرگی را نیز به کشور وارد خواهد کرد.

»خلیــج گــرگان« سال هاســت که بــا چالش هایی 
نظیرکمبود آب برای حیات آبزیان، شکار بی رویه 
و افزایــش تعــداد مــزارع پــرورش ماهــی در بــاال 
دســت و... دســت و پنجه نرم می کنــد. مجموعه 
ایــن عوامــل، شــرایط منطقــه را بــه مــرز بحــران 
رســانده و ضــرورت تــالش مســئوالن بــرای حــل 
آن را جدی تر از همیشــه کرده اســت. در حقیقت 
ثبت خلیج گرگان به همــراه تاالب میانکاله و لپو 
زاغمــرز در اســتان مازنــدران، به عنوان نخســتین 
مجموعــه تــاالب بین المللــی جهــان در فهرســت تاالب هــای کنوانســیون 
رامســر، ارزشمندی زیســت محیطی این مجموعه و اثرگذاری مستقیم آن 
بر معیشــت جوامع محلی و... را دو چندان کرده است. این خلیج با کارکرد 
اقتصــادی و اکولوژیــک در تکثیــر آبزیــان و ماهیان اســتخوانی و غضروفی، 
جذب پرندگان مهاجر و حفظ چرخه زیســت دریای خزر، یکی از بزرگترین 
مخــازن آب شــیرین متصل به دریای خزر بــوده و تداوم زندگی بســیاری از 
جانــداران، به اتصال آن با دریا وابســته اســت. در حقیقت خلیج میانکاله، 
خلیــج گــرگان و شــبه جزیــره میانکاله که در قســمت شــمالی آنهــا دریای 
کاســپین قــرار دارد، یــک مجموعــه متصل و یک اکوسیســتم جداناشــدنی 
اســت؛ اما نوســان و بــاال و پایین رفتن ســطح آب کاســپین، تأثیــر زیادی بر 
ســواحل کم شیب ایجاد کرده و موجب شــده است تا مرتباً ساحل گسترش 
پیــدا کند. در حــال حاضر به دلیل عقب آمدن ســطح آب دریای کاســپین، 
ارتباط آب با خلیج گرگان محدود شــده اســت؛ اما نکته مهم این اســت که 
حتی اگر آب، ارتباط ضعیفی  با خلیج داشــته باشــد، آب دریای کاسپین به 
یــک اندازه بــا خلیج گرگان مبادله شــده و با الیروبی، مقــدار ورودی آب به 

خلیج بیشتر نخواهد شد!
همچنین اگر ارتباطات دریای خزر و خلیج گرگان را افزایش دهیم، هیچ 
تغییری  در تراز آب خلیج گرگان ایجاد نشده و در نتیجه الیروبی کانال ها بر 

افزایش تراز آب خلیج گرگان تأثیری نخواهد گذاشت.
بی شک با انجام الیروبی، ارتباط خزر با خلیج گرگان بیشتر خواهد شد. 
با توجه به اینکه جهت جریان های دریای خزر در گوشــه جنوب شــرقی آن، 
شمال غرب به جنوب شرق یعنی به سمت کانال های آشوراده و چوپوقلی 
اســت، افزایــش ارتباط آب دریــا با خلیج گــرگان با توجه بــه جهت جریان 
می تواند رســوب بیشــتری را به خلیج گرگان وارد کند. از سویی دیگر جریان 
آب در خلیــج گــرگان، افقی و از غرب به شــرق بوده و شــدت زیــادی ندارد. 
بنابراین این خلیج، قادر نخواهد بود رســوب را به ســمت دریای خزر عقب 
بزند. پس بیشــتر شــدن راه ارتباطی دریای خزر با خلیج گرگان، سبب ورود 
رســوب بیشتر به این خلیج خواهد شــد؛ و درست زمانی که رسوب بیشتری 
وارد خلیــج گــرگان می شــود، عمــق خلیج با ســرعت بیشــتری کم شــده و 
ســرعت خشک شــدن این خلیج بیشــتر می  شــود و در نهایت این اقدام به 

نابودی سریعتر اکوسیستم منطقه منجر خواهد شد!
بنابرایــن باید این رســوبات را در نزدیکی بخــش جنوبی میانکاله کنترل 
کــرده و بــا نصب تله گیرهای رســوبی در محل ارتباط و دهانــه دو کانال ذکر 
شــده، نرخ رســوب گذاری خلیج گرگان را کاهــش دهیم،اگرچه راهکار ارائه 
شده مبنی بر الیروبی کانال ها، مشکل تردد کشتی ها در بنادر منطقه را حل 
می کند، اما در حل مشکل محیط  زیست خلیج گرگان تأثیر مثبتی نخواهد 
داشــت، اما اگر قرار است الیروبی انجام شود، بهتر است که این کار به جای 
کانال ها روی قســمت های خشــک و کم آب خلیج گرگان انجام شود، زیرا با 
کاهش ورود رسوب از خزر به خلیج، سرعت خشک شدن خلیج گرگان را تا 

حد زیادی به تأخیر خواهیم انداخت.
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نگاه سودجویانه سیاستمداران به میراث فرهنگی

الیروبی، وضعیت »خلیج گرگان« را وخیم تر می کند
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وزارت امــور خارجــه ترکیــه در واکنــش بــه اعتراض 
افکارعمومــی و رســانه های ایرانــی مدعــی شــد کــه 
سدســازی های این کشــور روی دجله و فرات تأثیری 
در ایجاد ریزگردهایی که این روزها نفس شهروندان 
ایرانی در جنوب، جنوب غرب و شــمال غرب کشــور 
را به شــماره انداختــه، ندارد. این در حالی اســت که 
افکارعمومــی، رســانه ها و کارشناســان ایرانــی ایــن 
روزها نگــران پیامدهای ابرپروژه »داپ« هســتند که 
مســتقیم امنیت غذایی و آبی ایران در شمالغرب و 
شمالشــرق ایران را نشــانه گرفته است. ریزگردهایی 
که ترکیه از آنها حرف می زند ناشــی از ســاخت ســد 
روی دجلــه و فرات در ابر پروژه »گاپ« اســت. ترکیه 
در پروژه داپ به دنبال ســاخت و تکمیل 90 سد روی 
ارس، دجله و فرات است. کارشناسان آشنا با منطقه 
هشدار می دهند این پروژه ارس را به سرنوشت دجله 
و فــرات دچــار می کند. وزارت امورخارجه این کشــور 
تمام تالش خود را به کار گرفته تا جزئیات این پروژه 
بــه بیرون درز نکند. ابر پروژه گاپ که به کاهش آورده 
آب و خشــک شدن دجله و فرات منجر شد، واکنش 
بین المللی زیادی به ســلطه گری ترکیه در حوزه آب 
منطقه داشت. ترکیه این بار با پنهانکاری می خواهد 
جلــوی هجمــه جهانــی فعــاالن محیط زیســت بــه 

پیامدهای ضد محیط زیستی در داپ را بگیرد.
ë آیا ایران دوباره فرصت را از دست می دهد؟

ایــران در معادالت آبی منطقه نقش کمی دارد. 
مثال بارز آن ســاخت ســد کمال خان روی رودخانه 
هیرمند اســت که ایران نتوانســت جامعه جهانی را 
متوجــه پیامدهای ســاخت این ســد پیــش از افتتاح 
آن کند. دیپلماســی آب ایران در ســال های گذشــته 
محدود به جلسات و رایزنی های سیاسی شده است 
که بسیاری از کارشناســان آن را یک تالش بی نتیجه 
می داننــد. آنهــا بارهــا خواســتار توجــه بــه اشــتراک 
دیدنــی، زبانــی و فرهنگی مردم ایران و افغانســتان 
بــرای تنــش آبی شــدند امــا از ایــن اشــتراکات هرگز 
بهره برداری نشــد. حاال منطقه سیستان در دو سوی 
مرز دچار طوفان های ریزگرد شــده و نفس کشــیدن 

برای ساکنان مرزی دو کشور را سخت کرده است.

ë  آیــا سدســازی ترکیــه نفــس شــهروندان ایرانــی را
گرفت؟

عوامل زیــادی در ایجــاد ریزگردهــای منطقه ای 
نقــش دارند. همیــن ریزگردهــای منطقــه ای وقتی 
بــا کانون هــای داخلــی- کــه نتیجــه سیاســت غلــط 
آبــی در چند دهه گذشــته اســت- همراه می شــوند 
شرایط زیســتی را ســخت تر می کنند. اما آیا دستگاه 
حفاظــت  ســازمان  مثــل  متولــی  ســازمان های  و 
محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری می دانند 
که سدسازی های ترکیه چقدر در ایجاد این ریزگردها 
نقــش دارنــد؟ »داریوش گل علیــزاده« رئیس مرکز 
ملی هوا وتغییر اقلیم در گفت و گو با »ایران« اعتقاد 
دارد پاســخ ایــن ســؤال را باید ســتاد ملــی مقابله با 

پدیده گرد و غبار کشور بدهد.
»علــی محمد طهماســبی بیرگانی« دبیر ســتاد 
ملی مقابله با پدیده گرد و غبار کشور نیز در گفت و گو 
بــا »ایــران« عالوه بــر سدســازی ترکیــه روی دجله و 
فــرات، رهاســازی زمین هــای کشــاورزی در عــراق و 
ترکیه را هم از جمله عوامل ریزگردهایی می داند که 
آسمان ایران را خاکســتری و نارنجی کرده است! اما 
درصد دقیق تأثیرگذاری سدسازی ترکیه روی دجله 
و فــرات را در این موضوع نمی داند. موضوعی که به 

نظر می رسد باعث برد رسانه ای ترکیه شده است.
بــه گفته طهماســبی وزارت نیــرو مطالعــه ای را 
بــا همکاری دانشــگاه تربیــت مدرس شــروع کرده و 
میزان این تأثیر در دســت بررسی است. او در نهایت 
می گوید: »نمی توان مشخص کرد که هر عامل چند 
درصــد در ایجاد ایــن ریزگردها تأثیــر دارد.« بیش از 
دو دهه اســت که ایران با ریزگردهــای خارجی که در 
ابتدای ورود از آن به »ریزگردهای عربی« یاد می شد 
درگیر است. از سوی دیگر ایران نزدیک ترین روابط در 
میان کشــورهای منطقه را با عراق و سوریه دارد. این 
سؤال پیش می آید که چرا با وجود این نزدیکی هنوز 
هیچ مطالعه ای که نشان بدهد هر عاملی چقدر در 
ایجاد این ریزگردها نقش دارد انجام نگرفته اســت. 
در همه این ســال ها هم ســتاد ملی مقابله با پدیده 
گرد و غبار کشور و هم سازمان حفاظت محیط زیست 
و منابع طبیعی و آبخیزی از گفت و گو با عراق درباره 
ایجــاد راهکارهایــی بــرای حــل این معضل ســخن 

گفته انــد. طهماســبی پیــش از ایــن در گفت و گــو بــا 
»ایــران« از تدوین دو»برنامه عمل« بــرای حل ۱50 
میلیون تن ریزگردهایی که از ســمت جنوب، غرب، 
شمال و شرق وارد کشور می شود، خبر داده است. آیا 
این دو برنامه عمل بدون مطالعه منشأ و مشخص 
کردن ســهم هر عامل نوشــته شــده اســت؟ آیا االن 
ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار کشور نباید بداند 
که سدسازی ترکیه روی دجله و فرات چند درصد در 
ایجاد این ریزگردها نقش داشــته تا این اطالعات در 
اختیار وزارت امورخارجه قرار بگیرد. آیا نباید وزارت 
خارجه با در دست داشتن این اطالعات، دیپلماسی 
رســانه ای را انتخاب کند و پاســخ وزارت امورخارجه 

ترکیه را مستند و مستدل بدهد؟
ایــن ســؤال ها در زمانــی پرســیده می شــود کــه 
دلنگرانی ایرانی هــا با اطالع رســانی درباره جزئیات 
اندکــی از ابرپــروژه دیگر ترکیه، از موضــوع ریزگردها 
به امنیت آبی  و غذایی شمال کشور تغییر پیدا کرده 
اســت. آیا دوبــاره شــاهد انفعال در دیپلماســی آب 

مثل آنچه در هیرمند دیدیم، در ارس هستیم و ما باز 
هم دیرهنگام واکنش نشــان می دهیم؟ طهماسبی 
سؤال های مطرح شــده در این گزارش را غیر علمی 
می خواند ومی گوید: »مسئول سدسازی و آب وزارت 
نیرو اســت و این ســؤاالت باید از وزارت نیرو پرسیده 
شــود.« وزارت نیرو یکی از اعضای ستاد ملی مقابله 
با ریزگرد است. طهماســبی دبیر این ستاد است. به 
طور طبیعی باید از فعالیت های انجام گرفته توسط 
اعضای این ســتاد خبر داشــته باشــد و آنهــا را مورد 
ســؤال قرار بدهد؟ آیا ستاد احیا می خواهد صبر کند 
تــا ترکیــه همان بالیــی را که ســر دجله و فــرات آورد 
ســر ارس بیاورد، بعــد برنامه عمل دیگــری را برای 
حل پیامدهای سدســازی ترکیه روی ارس بنویسد؟ 
مگــر قرار نیســت که اصل بر »پیشــگیری« باشــد نه 

نوشداروی بعد از خشک شدن ارس!
ë دیپلماسی رسانه

پیــش از ایــن »حجــت میــان آبادی« پژوهشــگر 
حوزه دیپلماسی آب در گفت و گو با »ایران« رسانه ای 

شدن جزئیات طرح را نخستین گام مقابله با سلطه 
آبــی ترکیــه در منطقه دانســته بــود. او و همکارانش 
نقش ویژه ای در این اطالع رســانی داشــتند. واکنش 
وزارت امورخارجه ترکیه هم نشــان می دهد که آنها 

شناخت درستی از برنامه های آبی ترکیه دارند.
بیانیــه واکنشــی  ایــن  وزارت خارجــه ترکیــه در 
مدعی شــده اســت  که ترکیــه به نیازهای کشــورهای 
پایین دســتی رودخانه هــا توجــه دارد، سیاســت آبی 
ترکیه همــراه با احترام به قوانین بین المللی اســت 
و این سیاســت همواره ادامه خواهد داشــت و آنکارا 
آماده هرگونه همکاری منطقــی و علمی با ایران در 
این زمینه است. بنابراین دیپلماسی رسانه ای ایران 
باید فعال تر از قبل سیاســت های آبی ترکیه را رصد 
کند تا بتواند نگاه افکارعمومی در منطقه و جهان را 
به این ســمت جلب کند. البته دیپلماسی رسانه ای 
نیــاز به اطالعات دقیــق دارد که تنها با مطالعه روی 
طرح توســط ســازمان ها و وزارتخانه هــای متولی به 

دست می آید!

 سکوت آنکارا درباره سدسازی ارس
اعتراض افکارعمومی ایران به واکنش ترکیه منجر شد با این حال این کشور همچنان از درز اطالعات درباره پروژه های سدسازی  خودداری  می کند

لنا
ای

سنا
ای

وزارت میراث فرهنگی طرح حراج اشیا ی تاریخی را برخالف قوانین مصوب کشور دانست
»علــی دارابــی« قائم مقــام وزیــر میــراث  
در  دســتی  صنایــع  و  فرهنگی،گردشــگری 
طــرح  مجلــس،  نماینــدگان  بــه  نامــه ای 
»استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج ها« 
را بــدون پشــتوانه کارشناســی، علمــی و تخصصی دانســته و 
تأکید می کند این طرح از بعد معناشناســانه، عبرت اندوزی 
و هویتی میراث  فرهنگی را به امری مادی و اقتصادی تقلیل 
داده و همچنیــن در تجــارب جهانــی ایــن نــگاه در مدیریــت 
میراث فرهنگی تغییر یافته است. این طرح همچنین ناقض 
کنوانســیون های جهانــی خواهــد بــود کــه ایــران از متقدمین 
پیوســتن بــه آنهــا بــوده اســت و احکامــی را کــه دادگاه هــای 
بین المللی برای استرداد اشیای تاریخی ایران از سایر کشورها 
صــادر خواهنــد کرد نیز تحت الشــعاع قــرار خواهــد داد. این 
طرح در عین حال ناقض چندین قانون مصوب مجلس های 

ســده گذشــته ماننــد قانون حفــظ آثار ملــی مصــوب ۱۳09، 
قانــون حفاری هــای غیرمجــاز مصــوب ۱۳5٨ و... بــوده و بــا 
تصویــب آن قانون نهضت عظیمی برای حفاری غیرقانونی 
در کشور ایجاد خواهد شد. به گفته جامعه دانشگاهی کشور و 
نهادهاى علمی و تخصصی، این طرح همسو با اصول علوم 
باستان شناســی و حفاظــت از مواریــث و ارزش های فرهنگی 
نبوده و در سایر کشورهای مترقی در امر حفاظت، مسبوق به 
ســابق نبوده است. بی شک راهکار جلوگیری از چنین رویه ای 
تأســی به اصــل ٨۳ قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران 
است که تأکید دارد تالش ها باید در جهت پیشگیری از خرید 
و فروش آثار باستانی و نفایس ملی از طریق وضع قوانین در 
دســتور کار قرار گیرد. بر این اساس، انتظار می رود نمایندگان 
ارجمنــد، بــا انصراف از طرح مذکور، نگرانــی و بیم را از حوزه 

میراث فرهنگی دور کنند.

نـــــما
زیست بوم - اواخر هفته گذشته تعدادی از فعاالن محیط زیست، تصاویری از 
حفر زمین و تعبیه لوله های کوتاه در چندین نقطه از سواحل محمودآباد )ساحل 
شرقی دریا 57( را برای روزنامه ایران ارسال کردند. »علی اصغر اسماعیل زاده« 
رئیــس اداره منابــع طبیعــی آمل در توضیح ایــن تصاویر به »ایــران« می گوید: 
فرمانداری محمودآباد طبق جلســات اخیر، مقوله طرح ســاماندهی ســواحل 
یا سالم ســازی ســواحل دریــا )مردانه و زنانه کــردن مکان شــنا( را در 7 نقطه از 
شهرستان، مدیریت می کند. یکی از این طرح ها نیز مرتبط با تصویر منتشر شده 
اســت. وی می افزاید: به هیچ وجه این تصویر با تصرف دریا ارتباطی نداشــته و 
تنها طرح سالم ســازی در ســواحل محمودآباد در حال اجرا است. در این طرح 
محوطه ای از چادرهای برزنتی تعبیه خواهد شــد تا فضای تفریحات شــنا برای 
زنان و مردان جدا شــود. در داخل این فضا نیز مقرر شــده اســت تا نجات غریق 
حضــور داشــته و هالل احمر نیــز خدماتی را به مــردم و گردشــگران ارائه دهد. 
نیروی انتظامی نیز قرار است شنا کردن در بیرون از این محوطه ها را محدودتر 
کند. این مقام مســئول در پاسخ به این سؤال که چرا روی ماشین ها آرم شرکت 
نفت دیده می شــود، می گوید: امکانات شهرداری منطقه محدود بوده و در امر 

نوسازی از وسایل نقلیه شرکت نفت استفاده کرده اند.

قرار است به منظور نجات »خلیج گرگان« از خشک 
شدن کامل و ممانعت از ایجاد ریزگردها در منطقه، 
تعــدادی از کانال هــای ایــن خلیج الیروبی شــود که 
ایــن طــرح مخالفــان و موافقــان بســیاری را بــا خود 
همراه دارد. مخالفان بر این باورند که مشــاور طرح، 
نمی تواند اطمینــان دهد که بعــد از الیروبی دهانه، 
آبی در خلیج گرگان بماند. بنابراین در این خصوص 
باید مطالعات دقیق انجام شده و سپس اقدام شود. 
امــا از دیگر ســو، موافقــان الیروبی را راهــکاری مهم 
در نجــات خلیــج گــرگان دانســته و ایــن اقــدام را در 

جلوگیری از شدت خشک شدن آن مؤثر می دانند.
»مجتبــی ذوالجــودی« معــاون محیط زیســت 
دریایی و تاالب های سازمان حفاظت محیط زیست 
در ایــن خصــوص به »ایــران« می گوید: ســتاد ملی 
احیــای تاالب هــا در پــروژه الیروبــی خلیج گــرگان، 
پژوهشــگاه ملی اقیانوس شناســی و علــوم جوی را 
مکلف کرده اســت تا این مطالعــات را انجام دهد. 
این پژوهشگاه نیز پس از انجام مطالعات، الیروبی 
خلیج را توصیه کرده است. پس مبنای کار بر اساس 
مطالعات انجام شــده و هــم اکنون نیز نحوه انجام 
کار در حال بررســی اســت. وی می افزاید: بر اساس 
مطالعــات و نتایــج خروجــی، مطالعــات کار کلید 
خــورده و البتــه در ســتاد ملــی احیــای تاالب ها نیز 
ســازمان بنــادر و دریانــوردی مکلف به اجــرای این 
پروژه شده است. در حقیقت سازمان محیط زیست 
ناظــر ایــن پــروژه بــوده و همزمان بــا بررســی امور، 

قوانین را نیز پیگیری می کند.
ë خلیج گرگان در خطر است

»حمیــد خلیلــی« مدیرکل مهندســی ســواحل 
و بنــادر ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــه »ایــران« 

می گوید: بر اساس اصل ظروف مرتبط و با توجه به 
روند نزولی تراز آب دریای خزر طی چند سال اخیر، 
طبیعی است که تراز آب خلیج گرگان نیز به دنبال 
کاهش تراز آب دریای خزر کاهش پیدا کند. بنابراین 
راهکار الیروبی که طی چند سال گذشته نیز مطرح 
بــوده اســت، به جلوگیری از شــدت خشــک شــدن 

خلیج گرگان کمک خواهد کرد.
وی می افزایــد: هــم اکنون ارتفــاع آب در ورودی 
برخی از کانال های خلیج گرگان، در مجاورت دریای 
خزر به ۲0 ســانتیمتر رســیده اســت، حال در چنین 
شرایطی اگر کاهش ساالنه تراز ادامه پیدا کند، خلیج 

گرگان عماًل به دریاچه تبدیل خواهد شد.
به گفته خلیلی، از آنجایی که شدت تبخیر ساالنه 
تقریباً بیش از ۲ برابر شدت بارش ساالنه است، تداوم 
اســتمرار کاهــش تراز آب، منجر به تشــدید خشــک 
شدن خلیج خواهد شد. لذا الیروبی برای جلوگیری 
از تشدید چنین اتفاقی البته با رعایت تمامی الزامات 
محیط زیســتی، ضروری و اجتناب ناپذیر است. نکته 
مهم در این خصوص این اســت که کار الیروبی یکی 
از کارهایی اســت که به جلوگیری از شــدت مشکالت 
در خلیــج گــرگان کمک می کنــد و بــرای حل عمده 
مشــکالت خلیج گــرگان، باید ســایر اقدامــات برابر 
مصوبــه کمیته ملی تاالب های کشــور در دســتور کار 

متولیان مربوطه قرار گیرد.
ë الیروبی برای نجات خلیج

در همیــن حــال »محمــد حســین نعمتــی« 
رئیس اداره مهندســی ســازمان بنادر و دریانوردی 
نیــز بــه »ایــران« می گویــد: در مصوبــه چهارمین 
جلسه ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تاالب های 
کشــور، الیروبــی کانال هــای ورودی خلیــج گــرگان 
تصویب شــد. برای تسهیل جریان آب بین خلیج 
گــرگان و دریای خزر و طبق مطالعات پژوهشــگاه 

ملــی اقیانوس شناســی، مقرر شــد ســازمان بنادر 
و دریانــوردی نســبت به الیروبی مســیر تبادل آبی 
خلیــج گــرگان از تنگه هــای طبیعــی بــا اولویــت 
چپاقلی و آشوراده و ضمن رعایت الزامات زیست 
محیطی به عــرض ۲00 متر و عمق ۱.5 متر اقدام 
شود. در همین خصوص نیز سازمان بنادر، مجری 
مصوبات ســتاد ملی تاالب ها، متولی انجام پروژه 
خواهــد بــود. وی ادامــه می دهــد: بر اســاس اصل 

ظروف مرتبط، دو بدنه دریای خزر و خلیج گرگان، 
اگر ارتباط آبی با یکدیگر داشــته باشند در یک تراز 
قرار داشته و مشکلی را ایجاد نخواهند کرد. اما اگر 
بعــد از ۳ یا 4 ســال تــراز آبی دریای خــزر با همین 
رونــد کاهش پیدا کند، ارتباط دو بدنه قطع خواهد 
شــد. بنابراین مقرر اســت تا با الیروبی زمان قطع 
شــدن بدنه خلیج گرگان از دریای خزر و در نتیجه 
خشــک شــدن آن تــا چند ســال آینــده بــه تعویق 

انداخته شود. سازمان محیط زیست هم در همین 
بازه زمانی راهکارهای بلندمدت را پیش بینی کرده 

و اجرایی خواهد کرد.
ë الیروبی«، سناریویی غیرقابل اعتماد«

عضــو  دربیکــی«  »مــزدک  حــال  همیــن  در 
کمیســیون مناطق حفاظــت شــده اتحادیه جهانی 
حفاظــت از طبیعت بــه »ایران« می گویــد: برای باز 
کــردن دهانه خلیج گــرگان و الیروبی آن، ســناریوی 
قابــل اعتمــادی روی میــز تصمیم گیــران نیســت. 
الیروبی این دهانه یکی از گزینه   ها اســت، اما مشاور 
طــرح نمی توانــد اطمینــان بدهــد بعــد از الیروبــی 
دهانه، آبی در خلیج گــرگان بماند. بنابراین در این 

خصوص باید مطالعات دقیق انجام شود.
»علــی اکبــر یداللهــی« معــاون فنــی اداره کل 
حفاظــت محیط زیســت مازنــدران نیــز در گفت و گو 
بــا »ایــران« از انجــام اقدامــات کوتــاه مــدت بــرای 
نجات خلیج گرگان ســخن می گوید، امــا آن را کافی 
نمی داند. به گفته او، الیروبی ۶۶ کیلومتر از کانال های 
منتهــی به خلیج گرگان مثــل باز کــردن و بالن زدن 
رگ های مسدود شده این قلب است و خلیج گرگان 

برای نجات، نیازمند جراحی قلب است.
علمــی  هیــأت  عضــو  نــادری«  »عبدالمجیــد 
پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس شناســی و علــوم جــوی 
نیــز به »ایــران« می گوید: خلیج گرگان دیــر یا زود از 
دریــای خزر جدا خواهــد افتاد. حتی بــاال آمدن تراز 
دریای خزر نیز به دلیل آنکه رسوب گذاری در امتداد 
میانکالــه همچنــان ادامــه دارد، نخواهــد توانســت 
کمکی به باز مانــدن این خلیج کند. اقداماتی نظیر 
الیروبــی ورودی خلیــج گــرگان کــه امــروزه در حال 
انجام آن هســتیم، گرچه می تواند فرصتــی را برای 
اقدامات بعــدی فراهم کند ولی اینگونــه اقدامات، 

موقتی و هزینه بر هستند.

بیتا میرعظیمی
خبرنگار

خلیج گرگان از الیروبی زنده بیرون می آید؟
مشاور طرح الیروبی، برای نجات بزرگترین خلیج دریای خزر تضمین نداد

زهرا کشوری
دبیر زیست بوم

علی هژبری
دانشجوی دکترای 

باستان شناسی دانشگاه 
تهران

راضیه لک
رئیس پژوهشکده 
علوم زمین سازمان 

زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی کشور

»محمدرضــا رضایی کوچی« رئیس کمیســیون عمران مجلس شــورای اســالمی گفــت: با تالش 
مجمع نمایندگان گلســتان در مجلس، اجرای طرح الیروبی خلیج گرگان، هر ســاله دارای ردیف 
بودجه شــده اســت. این در حالی است که سال های ســال این منابع وجود داشته، اما نتوانستند از 
آن بهره برداری الزم را کنند.وی افزود: نیاز است کار اساسی در خصوص خلیج گرگان انجام شود، 
زیرا الیروبی یک ُمَسکن و درمان موقتی است، البته برای الیروبی خلیج با توجه به شرایط موجود، 
مبلغ قابل توجهی مورد نیاز است که امید داریم، بتوانیم در مجلس اعتبارات را مصوب و دولت 

بموقع تخصیص را انجام دهد.
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