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غوغایخاکدرهامون
علل هجوم گردوغبار در سیستان و بلوچستان با نگاهی مختصر به تبعات آبگیری سد «کمال خان» واکاوی شد

مرضیه صاحبی -دبیر گروه اجتماعی
حا لوروز «هامون» هیچ گاه تعریفی
نداشته و بیتعارف چنگی به دل نزده ،چه آن
ی گذاشت و زیر
روزها که قدم به حجله مرگ م 
توده گردوغبار ،نفسها را بند میآورد و چه
حاال...تقویم را ورق میزنیم؛  22خردادماه
 96است ،محققی اقلیمشناس بهروشنی
ی کند؛ «هامون» ناخوشاحوال است
بازگو م 
و لبی از حقابهتر نکرده ،بادهای کالفه کننده
هم بیوقفه میتازند و هرچه رسوبات ریزدان ه
است ،بهراحتی از سطح این دریاچه شوریده
برمیخیزدوآسمانبهتصرفریزگردهادرمیآید.
ی گردیم ،به  26بهمنماه
کمی به عقبتر بازم 
 93که «آبهای فصلی و مهارنشدنی تاالب
هامون به گسترهای مملو از خا ک و شن بدل
شده و قایقهای قديمی و رهاشده را در گوشه
و كنارش میتوان ديد».
دوم مردادماه  96رئیس پژوهشکده تاالب
بینالمللی هامون ،روایتگر «وزش بادهای
 120روزه است که ریزگردها را از کف تاالب به
ی کند» و سیستان را
پیرامون خود پرا کنده م 
درابتالبهعارضه«سل»درصدرجدول کشوری
مینشاندوآنقدر کاررابهجایباریکمیرساند
که۲۵درصدجمعیتسیستانوبلوچستانبه
مهاجرت تن میدهند .از اینها که بگذریم،
20آبانماه99فرامیرسدو«مسعودتجریشی»
معاونمحیطزیستانسانیسازمانحفاظت
محیطزیست ،كمآبی و خشکسالی را نشانه
میرود کههموارهبهپروپایهامونمیپیچندو
ن
اینتاالبمدتهاستبهعنوانجزئیاز كانو 
ی کند.نقشیتحمیلی،
گردوغبار،ایفاینقشم 
ی گویم «تحمیلی» چون حقابهاش را دریغ
م 
کردهاند و همیشه باید ششدانگ حواسمان
به عطش «هامون» باشد ،به بادهای سرکشی
که ناغافل نارو میزنند و روی خا کهای تشنه
این سرزمین ،آنچنان میدوند که همهچیز
را در یکچشم برهم زدن میبلعند و طاقت
ی کنند.شرایط
سیستانوبلوچستانراطاقم 
همانی نیست که سابق بر این بوده ،کمی بهتر
ی کند ،اما
شده و باد ،گردوخا ک کمتری به پا م 
همچنانبرمدارناپایداریوشکنندگیایستاده
است ،مثل سالهای قبل و قبلتر...
پنجه در پنجه کمآبی
حال«هامون»نهخوباست،نهبد.ا گربدباشد،
فرصتیمغتنمدودستیتقدیمریزگردهامیشودو
آنهنگامهمهنگاههابهسویهامونیمیچرخد
که در تاريخ حياتش ،روزهای پر اوج و فرودی
را از سر گذرانده ،گاه در آستانه احتضار بوده و
گاهبهمددبارانوسیالبورودیاز افغانستان،
تجدیدحیاتمختصریداشته.استنباطمان
ایناست کهبعضیسالهابارندگیهایفصلی
ورهاسازیحقابهرودخانههیرمند،یاری کرده
تا این تاالب نیمهجانهمچنان در قید حیات
باشدوسیستانیهاراهرچندبرایمدتی کوتاه
از شر ریزگردهای نفسگیر خالص کند .سال 97
قصدچانهزنیبا کشورافغانستاندرموردسهم
آبیتاالبهامونورسیدنبهتوافقیمشترک،
از زبان«علیمحمد طهماسبی بیرگانی»،
دبیر ستاد مقابله با گردوغبار کشور مطر ح
شد .به بیان «طهماسبی» افغانستان بهجز
 820میلیون مترمکعب آبی که سهم کشور ما
از رودخانه هیرمند است ،آب دیگری به ایران
نمیدهد که طبیعتا راهاندازی تأسیسات،
سدسازی و توسعه کشاورزی در این منطقه از
سویافغانستانمانعاختصاصحقابهطبیعی
هامون شده است.
برداشت  ۳۷۰میلیون یورو از صندوق
توسعه ملی برای مقابله با گردوغبار
مدیرستادمقابلهبا گردوغبار کشوربهجزحقابه،
ی کشد کهامسالیکبرنامه
اینبحثراپیشم 
 ۱۰ساله بر اساس کانونهای داخلی گردوغبار
تهیهشده و در آن وظیفه تمام دستگاهها در
 ۱۰سال منتهی به سال  ۱۴۱۰و میزان اعتبار،
حجم عملیات ،پرا کنش و نوع کارها مشخص
میشود.
این کارها بر اساس شناخت و انسجام خاصی
پیگیری شده و به گفته «طهماسبی» حاصل
آن ،کاهش محسوس روزهای گردوغباری در
کشور است .مثال دو استان خیلی مهم ازلحاظ
گردوغبار مانند سیستان و بلوچستان و
خوزستان را در  ۴سال گذشته بهطور مداوم
رصد کردیم که بررسیها نشان میدهد تعداد
روزهایتوأمبا گردوغبار ودیدافقیآنهابسیار
بهبودیافته است.
صرف هزینه هم بیتأثیر نبوده و طی سه سال
گذشته کهامسال،سالچهارماستدرمجموع
نکته

سال سیوششم
شماره9985

حدود  ۳۷۰میلیون یورو از صندوق توسعه
ملی برای مقابله با گردوغبار برداشتشده که
«طهماسبی» با نقل این عبارت ،شرح داده
است ،وضعیت گردوغبار تا حدودی بهتر شده
اما بازهم دلچرکین است که سال  ۹۸حدود
 ۱۰۰میلیون یورو اعتبار اختصاصیافته و «در
بودجه سال آینده فقط ۲۰میلیون یورو در نظر
گرفتهشده که  ۳۰درصد آنهم برای سیستم
برق اختصاص مییابد!»
ا ین کا هش ا عتبا ر ا ت  ،هما نطو ر که
«وحید پورمردان» ،مدیرکل محیطزیست
سیستان و بلوچستان تصریح دارد« ،زمینه را
برای بازگشت دوباره گردوغبار تدارک میبیند
وسال98بهمنظور کنترلاینمساله،ستادی
تشکیلواز صندوقتوسعهملی،حدود86/5
میلیارد تومان برای سیستان و بلوچستان در
نظر گرفته شد اما کافی نیست».
اختصاص یازده میلیون یورو به پروژه
معیشت جایگزین تاالب هامون
«پورمردان» به شرح و بیان این موضوع از
زوایای دیگری هم میپردازد و در آغاز کالم به
شمال این استان و به مرکز آن نظر دارد که در
مرکز ،تاالب جازموریان به سمتوسوی کانون
گردوغباربهپیشمیرودودر گفتوگوبا«رسالت»
ی کند« :وضعیت گردوغبار در منطقه
تشریح م 
بلوچستان مناسب نیست .علیرغم این که
مدیریت تاالب جازموریان ،با خود ماست
و  49درصد آن در سیستان و بلوچستان و
51درصددر کرماناست،بهدلیلسدسازیبر
روی رودخانههای دائمی مثل هلیلرود و در
نظر نگرفتن حقابه برای پاییندست ،همواره
شاهد کاهشپهنهپوشش گیاهیووسیعشدن
کانونهای گردوغبارهستیم،اماسال گذشتهبا
توجهبهبارندگیهایبلوچستان،خروجیهای
رودخانه«بمپور»آبگیریشدولییکقطرهآب
تحتعنوانحقابهازباالدستتاالبجازموریان
دریافتنشدهومحیطزیستپیگیریهایالزم
را انجام داده تا از این منبع برای پاییندست،
سهم آبی در نظر بگیرد».
همانطور که برنامه جامع مدیریت یکپارچه
تاالب هامون میان دستگا هها همسویی
ایجاد کرده و وظیفه دستگاههای مرتبط با
تاالب و حد و حدود اختیارات مشخص است،
برنامهای جامع مبتنی بر گفتههای مدیرکل
محیطزیست سیستان و بلوچستان «برای
جازموریان تدوینشده و در نوبت تصویب
است تا حد و حدود وظایف هر دستگاهی
مشخصباشد».اماورایاینمسائل،فشارهای
بسیاریهمدر سالیان گذشتهبرتاالبهامون
وارد آمده و بهرهبرداریها نیز با سلسله کمآبی
تاالب تغییری نکرده ،بهاینترتیب که الگوی
کشت همان الگوی غرقابی بوده و باعث شده
محصوالت پرآب را در منطقهای کشت کنیم
که سالبهسال پنجه در پنجه کمآبی افکنده
است.برهمیناساس«پورمردان»خبرمیدهد:
«محیطزیست سازمان ملل متحد و شرکت
عمران این سازمان به اسم ( )UNEPباهدف
کاستنازفشاربرتاالبوبهمنظورآموزشجوامع
محلی ،امسال یازده میلیون یورو به پروژه
معیشتجایگزینتاالبهاموناختصاصداده
و محیطزیست این استان ،اعتبار  5سالهای را
ازجامعهصیادیو کشاورزیدرخواست کردهتا
از تاالب برداشتی نداشته باشند .با این اقدام،
هامونازحالتبهرهبرداریخارجوبرایتلطیف
هوا باقی میماند».
ایجاد ا کوسیستم پویا بهمنظور کنترل
گردوغبار
موضوعمهمدیگر،بحثتغییراتاقلیمیاست
که جهانی با آن در تضاد و تقابل ایستاده است.
هموارهبحث گردوغبار بادگرگونیهایاقلیمی
پیوندخورده ،گرچهتغییراقلیمهمیشهباعث
گرمشدننمیشودودر برخیمناطق،افزایش
بارندگیرادر پیدارداماسیستانوبلوچستان
بهلحاظماهیتی ،کویریو گرموخشکاستو
پوشش گیاهیچندانقویوغنیاینداردوبا
اینتغییراتاقلیمیوقدمنهادندرمسیر کمآبی
و خشکسالی ،همان اندک پوشش گیاهی هم
نابودمیشود.مدیرکلمحیطزیستسیستان
و بلوچستان با اشاره به این که انتهای سال
 97وضعیت بارندگیها در منطقه سیستان
و باالدست که حوضه آبریز افغانستان است،
بو
ی گوید«:هدایتسیال 
بسیار خوببوده،م 
جریانهایآببهتاالبهامونانجامپذیرفتهو
محیطزیستبخشیازاین کاررابرعهدهداشته
و بالغبر  60کیلومتر ورودیهای تاالب هامون
را الیروبی کرده و این آبگیری منجر به آن شده

نخستین با ر ا ست که حر ف
«قرقتاالبها»بهمیانآمدهوبهپیشنهاد
محیطزیست ،تاالب هامون ثابت
نگهداشتهمیشودتاباایجادذخیرهگاه
و ا کوسیستم پویا در منطقه موضوع
گردوغبار هم کنترل شود
افغانستان مسیر توسعهای را طی
ی کند که شاید در کوتاهمدت از این
م 
موضوع نفع ببرد اما در میا نمدت
پیامدهایآنازجمله گردوغباردامنگیر
ملت و دولت این کشور هم میشود.
بنابراینسدسازیهایبیرویهبدون
رعایتاصولمحیطزیستی،چهدربعد
فرو ملی و چه فراملی میتواند تبعات
فراوانی برای کشورهای پاییندست
و ملت و دولت افغانستان به همراه
داشته باشد
که پس از  23سال در این فصل ،پهنه وسیعی
از «صابوری» در تاالب هامون را آب فرابگیرد
و یکی از بزرگترین کانونهای گردوغبار که
ی کرد،
منطقه سیستان و شهر زابل را درگیر م 
وضعیت بهتری پیدا کند».
نخستینباراست کهحرف«قرقتاالبها»نیزبه
میانآمدهوازمحلصندوقتوسعهملی،اعتباری
در نظر گرفتهشدهوبهپیشنهادمحیطزیست،
تاالبهامونثابتنگهداشتهمیشودتاباایجاد
ذخیر ه گاهوا کوسیستمپویادرمنطقه،موضوع
گردوغبار هم کنترل شود.
پروژهقرقبخشهایحساساینمجموعهنیز
انجامشدهوا کنوندرمیانهاینپروژهقرارداریم
وبهبیان«پورمردان»«ازمقطعی کهآبمیآید،
پتانسیلهایخوبتاالباحیاو کنترلخواهد
شد،بهاینصورت کهچرایبیرویهوبرداشت
علوفه و تردد در تاالب ممنوع میشود».
از سوی دیگر ،عالوه بر ایستگاههای سنجش و
پایشهواو گردوغباردرمنطقه،یکسریاقدامات
عملیاتیصورتپذیرفتهوبهسرعتتمامدخل
و تصرفهای فیزیکی و هر آنچه ساخته دست
بشر در تاالب بوده حذفشده است .مدیرکل
ی گوید:
محیطزیستسیستانوبلوچستانم 
«ا گر چاهکی حفر و زه آب جمع شده بودُ ،پرش
کردیمواجازهندادیم کسیچاهکجدیدیحفر
کند ،چون زه آب میآمد و اطراف آن ،پوشش
گیاهی را از دست میدادیم و ماهیت این کار
همبهدلیلاحداثمخازنآببود.برایشرب
دامهای عشایر ،دایکهای احداثشده در
بستر تاالب را حذف کردیم ،آنهم به جهت
نگهداری آب در مکانهایی که صیادی در
آن رونق داشته و بهرهبرداریهای اینچنینی

صورتپذیرفته است .ما اعتقاد داشتیم آبی
که وارد میشود ،بهتمامی بستر تاالب برسد،
چون این آب با خودش بذر گیاهان مختلفی
را دارد و از طرفی پوشش نحیف هامون هم با
این آبرسانی احیا میشود که امروز وضعیت
خیلی خوبی دارد».
آبگیری سد کمال خان و دردسرهای
زیستمحیطی
ثمرهاینعملکردرامیتواندر گردوغبارهایدو
هفته گذشتهمشاهده کرد کهبهمراتبشدیدتر
بودهاستوا گروضعیتتاالببهاینشکلنبود،
ضمنتعطیلیمطلق،محور مواصالتیزابلبه
نهبندان و زابل به زاهدان مسدود میشد ،اما
ایناتفاقرویندادوا گرپایانبهمنواسفندماه
شاهد ورودی آب باشیم ،به قول بومیهای
منطقه،آببهآبوصلمیشودوآبی کهازسال
گذشته است به سال جدید میرسد .بنابراین
در منطقه سیستان وضعیت مناسب است و
«پورمردان» ما را مطلع میسازد که تنها روز
خطرنا ک در  365روز سال گذشته و امسال،
تا کنون فقط یک روز بوده و بهرغم این اتفاق
بزرگ ،بازهم شرایط شکننده است.
آبا گرنباشد،آبادینیستوبادبرتنخشکیده
هامونمیدمد و گردوغباری آنچنانی از دل
محزون تاالب به پا میخیزد .با آبگیری سد
کمالخان،سیالبهایی کهاز هیرمندمیآیدو
بههامونسرازیرمیشود،زیستاینتاالبرابه
چ گاه
ن گاهسایه گردوغبارهی 
مرگ گرهمیزند،آ 
ازسرمان کم نخواهد شد.دولت افغانستان در
سرشاخههایی که شریانی حیاتی برای بقای
تاالب هامون محسوب میشود ،اقدام به
سدسازی کردهودر اینراهچنانمصمماست
که این تاالب در نقش کانون تولید گردوغبار
و طوفان شن ظاهرشده و رئیسجمهور این
کشور واضح بیان کرده است« :کمالخان بعد
از سلما ،کجکیوبخشآباداز سلسلهسدهای
ماست ،آب ما هدر نخواهد رفت».
تمامیاینپروژههایسدسازی،صریحوعیان
از پشت پا زدن به کنوانسیونهای بینالمللی
پردهبرمیدارد.افغانستانوایراندرسال۱۹۵۰
برای مدیریت منابع آبی مشترک ،کمیسیونی
را تأسیس و سال  ،۱۹۷۳موافقتی صورت
پذیرفتتادرهرثانیه۲۶مترمکعبآبوساالنه
٨٢٠میلیونمترمکعب،سهمهامونباشداما
اصرار بر سدسازیها ،ناقض کنوانسیونهای
بینالمللیاست.هيچ کشورینمیتواندبدون
موافقت کشور پاییندست ،دستاندازیای
به منابع آبی مشترک داشته باشد.
این کشور در سال آبی گذشته ( )96 - 97از
حقابه  820میلیون مترمکعبی در معاهده
 ،1351تنها  30میلیون مترمکعب آب به ایران
تحویلدادهومابقیدرباالدستهیرمند،توسط
سدها ذخیرهشده است« .کمال خان» ،یکی
از سدهای ساختهشده بر روی هیرمند است
که عملیات احداث آن باهدف کنترل سیل و
توسعه اراضی کشاورزی ،چهار دهه قبل آغاز
و براثر جنگ و آشوب ،روند ساخت آن ناتمام

بادهای  120روزه واقعیت اقلیمی منطقه سیستان

گردوغبار در فرهنگهای گونا گون ،ابعاد مختلفی دارد.
اجماع بر آن است که زیر  80میکرون ،دیگر شن نیست
و گردوغبار است و اخیرا به یک چالش زیستمحیطی
تبدیلشده ،به این دلیل که طوفان شن محدوده
حرکتیاش ،چند  10متر است و باد  120روزه میوزد و تپه

ی کند.
ماسهای اینطرف جاده را به آنطرف منتقل م 
یعنی قدرت باد آنقدر نیست که شن در یک بعد وسیع
ن گونه نیست .بههرروی
پرا کنده شود ،ولی گردوغبار ای 
دردسرهایاینبادبهدلیلخشکیهاموناست.بادهای
120روزهواقعیتاقلیمیمنطقهسیستاناستوا گربتوانیم

انرژی این بادها را مهار و با استفاده از توربینهای بادی
به برق تبدیل کنیم ،برگ برنده در دستان ماست زیرا
افغانستان بهشدت با کمبود برق روبهرو است ،بنابراین
میتوانیماینبرقراتولیدودر اختیار این کشور قرار دهیم
و از هیرمند و هریرود آب بیشتری دریافت کنیم.

آگهی تغییرات شرکت فوالد سپنتا چهار محال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  13460و شناسه ملی  14008542032به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  1399/11/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :با توجه به الحاق مواردی به موضوع شرکت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل تغییر
یافت  .خرید و فروش گندله و کنسانتره و آهن آالت اسفنجی و سیلیکو و منگنز ،تهیه و تامین و تولید کلیه مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولیدی و صنعتی
و معدنی،نگهداری  ،تعمیر و تامین و تجهیز کلیه خطوط و دستگاه های تولیدی ،صنعتی و معدنی.تاسیس و راه اندازی کارخانه نورد.میلگرد.ورق.نبشی.انواع
پروفیل .راه اندازی و نگهداری انواع خط تولید صنعتی.معدن.نصب و راه اندازی سیستم های وکیوم جهت ایجاد ذوب کیفی فوالد و بررسی دالیل خرابی در
سیستم.راه اندازی سیستم های وکیوم(وی او دی) و (وی دی).تامین تعمیر قطعات سیستم وکیوم.واترینگ پمپ.اجکتور.کاور کار.لنس اکسیژن.ریخته گری
چدن و فوالد.خرید و فروش و تامین انواع تجهیزات برقی اعم از صنعتی.فشار قوی و فشار ضعیف تهیه و تولید شمش فوالدی و انواع قطعات فوالدی و ریخته
گری و قطعات چدنی و شمش چدنی و انواع محصوالت فوالدی و چدنی مورد نیاز.اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری صرفا در جهت
تحقق اهداف شرکت.ترخیص کاال.خرید و فروش آهن آالت و فلزات و قراضه .خرید .فروش.صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، .تأمین نیروی
انسانی موقت متخصص (.ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم منوط به اخذ مجوز یا پروانه کسب از مراجع
ذیربط می باشد ).ماده  32اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید و بدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید* :شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب
از  3الی  6نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران ک ً
ال یا بعض ًا قابل عزل می باشد *.تبصره
 :1انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بالمانع است محل شرکت در واحد ثبتی شهرکرد به آدرس استان چهارمحال وبختیاری  ،شهرستان
شهرکرد  ،بخش مرکزی  ،شهر شهر کرد ،محله استکی  ،خیابان شهید مجتبی استکی  ،کوچه [67شهیدان قاسمی نژاد -نوبخت]  ،پالک  ، 43طبقه همکف کد
پستی  8817733369تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد ()1095859

ماند .فاز دوم سد «کمال خان» در سال  ۹3به
بهرهبرداریرسیدواجرایفازسوموتکمیلاین
سددرسال1397آغازوآبانامسالهماینپروژه
بهشکلآزمایشیآبگیریشدومهمترینتبعات
آسیبرساندن به دریاچه هامون ،در بادهای
موسمی سیستان قابلمالحظه است که از
 ۱۲۰روزبه  ۱۸۰روز افزایشیافته است.
وابستگی حیات منطقه سیستان و
بلوچستان به آب هامون
«بادهای شمالغرب -جنوبشرق در امتداد
زا گرسمیوزند.یکباداز سمتعراقوسوریه

ی کندوزندگیمردم
میآیدوبااینبادتداخلم 
مختل میشود .در غرب کشور بادی از سمت
ارمنستان پایین میآید و نزدیک مرز ایران و در
خراسانرضویبابرخوردبهارتفاعاتدوشاخه
میشود .یک شاخه از این باد شمالی سمت
دریایخزرمیرودوشاخهدیگربهدریاچههامون
میرسد و بادهای ١٢٠روزه را تشکیل میدهد.
این باد ،زابل را درمینوردد و پایین میرود و
درنهایتبهاماراتمیرسد.سرعتمتوسطش
گاهیتا٧٠کیلومترمیرسدوبهصورتنقطهای
ی گیرد و با
تا ١٢٠کیلومتر بر ساعت هم سرعت م 
وزیدنرویسطحخشکیدههامون ،گردوغبار
ی کند».اینبرشیاز گفتههای
شدیدیبهپام 
«ضیاءالدین شعاعی» ،مدیر سابق ستاد ملی
مقابلهبا گردوغباراستودر گفتوگوبا«رسالت»
یادآور میشود « :درگذشته وقتی بادهای
120روزهبهسیستانوبلوچستانمیرسید،روی
ی گرفت و
هامونی که پر آب بود را رطوبت فرام 
هوایمنطقهتلطیفمیشد.اینتاالببهطور
طبیعی از رودخانه فراه و حوضه آبریز هلمند،
ی کردوبهرغمتبخیر
حدود14میلیاردآبدریافتم 
5میلیاردی،حدود7میلیاردباقیمیماندولی
طی  14سال گذشته خشکشده و این عرصه
وسیعچندصد کیلومتریدر معرضفرسایش
بادی قرارگرفته است ».طوفانهای شن هم از
مختصاتاقلیمماستوذرات گردوغبار نسبتا
درشتدرحدشنبراثربادهایموسمییاسامانه
جهانیبادها،جابهجامیشوندومشکالتخاصی
راپدیدمیآورند،مثلدفعشنمزار عوحتیدر

برخیروستاهایسیستانوبلوچستان،فقط
یک دودکش ساختمان از باال پیداست و سایر
روستا زیر ماسه دفن شده و در بعضی سالها،
شنروبیبهجایبرفروبییکیازمشاغلمردم
است کهپیادهراههاوپشتبامهاو کوچههای
ده را میربایند.
ی کند ،امروز ذرات دانهریز،
«شعاعی» اشاره م 
قابلیتتبدیل به طوفان شن و ماسه را دارد و
ازآنجایی که محیط ،خشک و بیابانی است،
آب تبخیر میشود و این رسوبات ریزدانهای در
محیطباقیمیمانندوبایکوزش کوچکباد

بهحرکتدرمیآیند».منابعتولید گردوغبارهم
درمعرضفرسایشقرارگرفتهاند.ذخیر ه گاههای
ب گذاری
آبی کهدرگذشتهمحلتجمیعآبورسو 
ذرات دانهریز بودهاند ،از آب خار جشدهاند.به
علت خشکسالیهای درازمدت و پیدرپی و
مدیریت غلطی که در حوزه آب حا کم است،
دارایمنابعجدیدیدر دسترسفرسایشباد
هستیم و ازجمله آنها ،هامون است و عالوه بر
آن ،افغانستان به توجیهاتی ازایندست روی
آورده که در باالدست و حوضه هلمند نیاز به
ی کند،
آبداریم«.ضیاءالدینشعاعی»تأ کیدم 
«دولت افغانستان سد کمال خان و کجکی را
احداث کردومیخواهدمازادآبراازداخلخا ک
افغانستان و پا کستان به هامون پوزک منتقل
کندوبدونعبورازمرزایرانحتیهمینمختصر
آب را نگذارد به ایران بیاید و از همان آبراههای
که پیشبینی کرده ،به داخل خا ک پا کستان
بکشاندواینیعنیمرگسیستانوبلوچستان.
متأسفانه با احداث سدی که در زمان اشغال
افغانستانصورت گرفت،بخشعظیمیازاین
آبدر حد  4میلیارد کنترلشدهاست.در حال
حاضرهمیکی،دوسدرادر دستساختدارند
و ارتفاع دادن به سد کجکی برای ذخیره باالتر
در برنامه این کشور قرار دارد و همه این عوامل
ی کند کهبایددیپلماسیآبتقویت
یادآوریم 
شود .حیات منطقه سیستان و بلوچستان به
آب هامون وابسته بوده و باید قویتر عمل
ی کردیموبهتوافقیدستمییافتیمتامعضل
م 
گردوغبار را نداشته باشیم».

پررنگ نبودن حق حیات محیطزیست
در سطح بینالمللی
وقتیسخنازرودخانههیرمندبهمیانمیآید،
دراصطالحتخصصیدوبحثمطرحاست؛یکی
حوضه آبریز و دیگری رودخانه هیرمند و این
حوضهآبریزازچندینرودخانهتشکیلشده که
هیرمند ،رودخانه اصلی این حوضه محسوب
شدهونقشمهمیدر حیاتهامونهادارداما
تنهامعاهدهآبیدولتافغانستانبا کشورهای
همسایه فقط بر سر رودخانه هیرمند بوده نه
حوضه آبریز آن و بیش از  200سال مناقشات و
تعامالتهیدروپلیتیکیماوافغانستاندرحال
پیگیریاست.اینموضوعازسوی«پژوهشگران
عرصه آب» در گفتوگو با «رسالت» مورد تأ کید
قرارگرفته که معاهده 1351با فراز و نشیبهای
فراوانی در طول دو قرن گذشته همراه بوده
است.دردهههایقبلبهویژهدهه50شمسی،
حق حیات محیطزیست در سطح بینالملل
پررنگ نبوده و تنها به نیاز شرب و کشاورزی
مردم سیستان در سمت ایران توجه شده
است و این مسئله نیاز به رایزنی و همکاری دو
کشور برسرحفظحیاتتاالبهایبینالمللی
هامون دارد.
هامونی کهبهتفسیر«ضیاءالدینشعاعی»مدیر
سابقستادملیمقابلهبا گردوغبار،حیاتیک
منطقهبهآنوابستهاستو کشوری کهمنبعآبرا
دراختیاردارد،ممکناستبا کنترلآبوندادن
حقابهطبیعیوعرفی،دردسریزیستمحیطی
را ایجاد کند .با توجه به سیاستهایی که قبل
از انقالب پیگیری شد ،آب بسیار کمی را به
ایران اختصاص دادند تا در هامون جاری شود
و در هنگام مذا کرات باید دقت الزم صورت
میپذیرفت که این تاالب ،ذخیره آب شرب
نیست ،یک تاالب بینالمللی است و حیات
آن از زوایای مختلف بر حیات منطقه تأثیر دارد
و حتی با رهاسازی یک میلیارد مترمکعب آب
هم ،شاید یکی ،دو چاله در حاشیه ارتفاعات
موجود در هامون پر شود اما تمامی تاالب را
پوشش نمیدهد.
آنچه باید بر آن تصریح کرد ،این است که
«دولت افغانستان هرگونه ورود آب از هیرمند
ی گیرد،
به خا ک ایران را جزء حقابه در نظر م 
حالآنکه بیشتر این آب ورودی ،به سیالبها
مرتبط است و یا به حقابه تاالب بینالمللی و
مشترک هامون و این که سهم  820میلیون
مترمکعبی شرب و کشاورزی ایران با حقابه
تاالب بینالمللی هامون توأمان دیده شود و
چ گاه820میلیونمترمکعبسهم
درعمل،هی 
شرب و کشاورزی از هیرمند نداشته باشیم،
موضوعیاست کهبایدموردمالحظهقرار گیرد».
(منبع :خبرگزاری تسنیم)
حقا به ا ز محل چا هنیمهها  ،فقط
 60میلیون مترمکعب
حقابهای که از محل چاه نیمهها در نظر
گرفتهشده ،فقط  60میلیون مترمکعب است
و با حسابی سرانگشتی مشخص میشود،
در همان مسیر با برداشتهای متعدد به
تاالب نمیرسد ،بنابراین «وحید پورمردان»
مدیرکل محیطزیست سیستان و بلوچستان
توضیح میدهد«:سهم آبی تاالب هامون از
کشور افغانستان ،مطالبه مجزایی را میطلبد
تا به تبعاتی همچون مهاجرت و آسیبهای
تنفسی براثر هجوم ریزگردها منجر نشود و در
حقابه  820میلیون مترمکعبی تاالب هامون
صحبتی از مباحث زیستمحیطی نیست و

فقط60میلیونمترمکعب،طبقتوافقوزارت
نیرو با محیطزیست به تاالب داده میشود و
ا گر سیالبهای فصلی افغانستان را از مسیر
فراهرودوهیرمندوانتقالآنهارابهدلیلبحث
پیشگیری از سیل در منطقه نداشته باشیم،
دیگر آبی برای تاالب باقی نمیماند و حقابه را
در داخل و خارج کشور نداریم».
بر همین اساس باید ایران و افغانستان بهطور
مشترکحقابهجدیدیرابرایهامونباتوجه
ن که
به ثبت جهانی و بینالمللی بودن آن و ای 
ذخیره گاه زیست کره است و هفتمین تاالب
بینالمللی دنیا و سومین دریاچه آب شیرین
کشوربهشمارمیرود،درنظربگیرند.سال1351

مباحث زیستمحیطی آنقدرها در تیررس
توجه نبوده و شرایط ا کولوژیک منطقه هم
ب ه گونهای بوده است که خشک شدن مطلق
هامون بعید به نظر میرسید و این تاالب صرفا
هرچند سال یکبار به دلیل کمآبی طبیعی
خشک میشد.
پژوهشگران آب به موقعیت تاالب بینالمللی
هاموناشارهدارند کهدر کنوانسیونبینالمللی
رامسر ثبتشده و مدتی هم در فهرست سیاه
«در معرض خطر» جای گرفته و دارای ارزش
معنوی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی و
زیستمحیطی است و خشکسالی هامون
میتواند اثرات بسیاری بر سالمت و بهداشت
افراد محلی داشته باشد و حفظ حیات این
تاالب که در کنوانسیون بینالمللی رامسر
هم به رسمیت شناختهشده ،وظیفه عرفی
همه کشورهای دنیا بهویژه دو کشور ساحلی
ایران و افغانستان است .بهیقین هر اقدامی
که حیات تاالبهای بینالمللی هامون را به
خطر بیندازد ،ازنظر قوانین و کنوانسیونهای
بینالمللیواصولعرفیحقوقبینالمللجای
نقد دارد .بخش مهمی از حیات این تاالب به
سیالبهاییوابستهبوده کهازرودخانههیرمند
واردهامونمیشدهاستوا گرافغانستاننگاهی
بهتبعاتزیستمحیطیوابعادانسانیوامنیتی
سد کمالخان نداشته باشد ،برای سا کنان
پاییندست سد و مستند به کنوانسیونهای
بینالمللی میتواند چالشآفرین باشد.
سدسازیبدونرعایتاصولمحیطزیستی
برای کشورهای پاییندست تبعات دارد
اصولعرفیشناختهشدهایدر کنوانسیونهای
بینالمللیآبهایفرامرزی،برقراراستوحتی
ا گرکشوریعضویتیدراینکنوانسیونهانداشته
باشد،بازهمموظفبهرعایتایناصولاست.
دو اصل بااهمیت که مهمترینش کنوانسیون
1997سازمانمللدرموردآبراهههایبینالمللی
برایمصارفغیر کشتیرانیاست،بربهرهبرداری
منصفانهومنطقیوعدمآسیبرسانیبهکشورهای
پاییندست تأ کید دارد ،بدان معنا که حقوق
بینالملل می گوید ،کشورهای ساحلی یک
حوضهحقبهرهبرداریمنصفانهومنطقیرااز
منابعآبیمشترکدارند،مشروطبرآنکههرگونه
اقدامی کهانجاممیدهند،هیچآسیبجدیای
رامتوجه کشورهایپاییندستنکند.بیتردید
سد کمالخانمیتواندبرایپاییندست،بسیار
ن کنندهترآناست
آسیبرسانباشد.مسئلهنگرا 
ی کند که
کهافغانستانمسیرتوسعهایراطیم 
شاید در کوتاهمدت از این موضوع نفع ببرد اما
درمیانمدت،پیامدهایآنازجمله گردوغبار
دامنگیر ملت و دولت این کشور هم میشود.
بنابراین سدسازیهای بیرویه بدون رعایت
اصول محیطزیستی ،چه در بعد فرو ملی و چه
فراملیمیتواندتبعاتفراوانیبرای کشورهای
پاییندستوملتودولتافغانستانبههمراه
داشته باشد 30« .سال قبل به تاالب هامون،
ی گفتندامابراثرتغییراتاقلیمیوعمدتا
دریام 
ساختوساز کشورافغانستانورویکردهایآنان
به کشاورزی ،وضعیت تاالب بد شده است».
«وحیدپورمردان»مدیرکلمحیطزیستسیستان
ی کند:
وبلوچستانبابیاناینعبارت،تصریحم 
«رویکرددولتافغانستانبهسمتیرفته کهآب
رامهار کند،درموردبند کمالخان،دلواپسیما
بیشتر از بحث انحرافیای است که در کنار این
ل گرفته،هیرمندروددائمیآنمنطقه
بندشک 
است کهاز شرق کشور واردخا کایرانمیشود

و از تاالب هامون رد شده و دوری در سیستان
میزند و دوباره از مسیر ایران ،وارد «گود زره»
میشود و افغانستان میخواهد بعد از سد،
این بند انحرافی را به «گود زره» بزند تا آب وارد
ایران نشود .درواقع این دایره را حذف کرده و
ی کند تا بتواند روی آن
به انحراف آب تبدیل م 
امتیاز بگیرد».
جان کالم«پورمردان» کهبافرجاماینمتنپیوند
دارد،آناست کهعواقبچنینعملکردی،هجوم
بیوقفهوناجوانمردانه گردوغبار استوراهکار
پیشنهادی،احیایعرصهطبیعیتخریبشده
تاالب هامون از طریق حل مسائل دیپلماسی
میان ایران و افغانستان است.

آگهی تغییرات شرکت سرما گستر اطلس پارس شرکت با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  53870و شناسه ملی  14009565969به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/10/12تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :سمت
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند :خانم الهه شمس فر به شماره ملی
 2280903199با حفظ سمت نائب رئیس هیات مدیره ،به سمت مدیر عاملی شرکت
انتخاب گردید - .کلیه اسناد شرکت به امضاء و تایید سرکار خانم الهه شمس فر به
عنوان مدیرعامل جدید برسد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز ()1096231

آگهی تغییرات شرکت گروه بازرگانی آوای اقتصاد کیان پارسیان شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  12240و شناسه ملی  14007894896به استناد
صورتجلسههیئتمدیرهمورخ1397/12/13تصمیماتذیلاتخاذشد:سرمایه
تعهدی شرکت به مبلغ  2600000ریال طی گواهی بانکی بشماره  1948مورخ
 1397/12/13بانکملی ایران شعبهخیابانخرمشهرزنجان پرداختگردید
 .در نتیجه سرمایه شرکت صددرصد پرداخت شده میباشدوماده مربوطه
دراساسنامه اصالح گردید . .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان ()1095442

آگهی تغییرات شرکت فوالد سپنتا چهار محال شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  13460و شناسه ملی  14008542032به
استنادصورتجلسهمجمععمومیعادیبطورفوقالعادهمورخ
 1399/11/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای میالد بهرامی
کرکوندی به شماره ملی  ، 1160107564آقای مهدی بهرامی
به شماره ملی  5419793237و آقای غالمحسین بهرامی به
شماره ملی  5418987585به سمت اعضای هیأت مدیره
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .آقای امین بهرامی به کد
ملی  1160015211به سمت بازرس اصلی و آقای میالد عبدالهی
مبارکه به کد ملی  5410167678به سمت بازرس علی البدل
شرکتبرایمدتیکسالمالیانتخابگردیدند.روزنامهکثیر
االنتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد ()1095860

آگهی تغییرات شرکت فوالد سپنتا چهار محال شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  13460و شناسه ملی  14008542032به
استنادصورتجلسههیئتمدیرهمورخ1399/11/02تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :آقای غالمحسین بهرامی به شماره ملی
 5418987585به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی
بهرامی به شماره ملی 5419793237به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره آقای میالد بهرامی کرکوندی به شماره ملی
 1160107564به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای
مدت دو سال انتخاب گردیدند .کلیه اوراق و اسناد بهادار و
تعهدآور شرکت از قبیل چک.سفته.بروات  .قراردادها عقود
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد ()1095856

