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تدبير باران

امين محمودي در گفتوگو با رسالت:

وزارت نيرو ،اصلي ترين مقصر
وضعيت فعلي درياچه اروميه است

رسالت داليل بهبود وضعيت درياچه اروميه و ضعف ستاد احيا را بررسي ميکند

گروه اجتماعي -مرضيه صاحبي
«بياييد به درياچه اروميه برويم و با اشکهايمان آنرا پُر
کنيم ».اين جمله دردآور را ساليان پيش از زبان مردم
آذربايجان شنيده ايم اماوقتي ازهزاروعدهخوبان يکيهم
وفا نکند ،اعتراض هاي مردمي با تکيه بر نمادها و نشانه ها
هم سودي ندارد .ظرف يک دهه اخير آب خوش از گلوي
درياچه اروميه پايين نرفته و همواره هيوالي خشکيدگي
بر سرش سايه افکنده است .شايد اگر به مدد بارش هاي
اخير نبود ،دولت نمي توانست مدعي شود که پيکر نيمه
جان و مشقت کشيده اش را کمي تا قسمتي احيا کرده
است! حال آنکه  6سال پيش هم پس از وقوع بارش ها ،اين
درياچه تا مدتي حفظ ظاهر کرد اما خيلي زود به خاطر
تبخير در ماه هاي گرم و عدم تامين حقآبه محيط زيستي
به همان سرنوشت غم انگيز گذشته دچار شد.
پس در شرايط فعلي ،هرچه هست ،اعجاز باران است .با
اين حال ستاد احيا خود را تمام قد ،منجي مي داند و در
ارائه آمارها از افزايش  92سانتي متري تراز آب نسبت به
ابتداي سال آبي جاري و افزايش  1020کيلومتر مربعي
سطح آبي آن خبر مي دهد .به روايت رئيس سازمان
حفاظت محيطزيست تاکنون بيش از  7هزار ميليارد
تومان براي احياي اين درياچه سرمايهگذاري شده اما
صاحب نظران معتقدند به رغم اين هزينه گزاف ،کارنامه
ستاد احيا چنگي به دل نمي زند.
مي گويند ،سرآغاز رو به خشکي نهادن درياچه از اواسط
دهه  80بوده و تصاوير ماهواره اي گوياي اين واقعيت تلخ
است که در سال  ۲۰۱۵حدود  ۸۸درص ِد مساحت درياچه
از دست رفته است .البته طرح اين ادعا از سوي کارشناسان
مطرحشدهوروزنامهرسالتفقطدرپيانعکاسديدگاهها
و تحليل وضعيت درياچه اروميه است و بس .اما در رابطه
با خشکيدگي آن هم ،علل متفاوتي ذکر شده از احداث
بزرگراه ها ،توسعه کشاورزي ،استفاده بيرويه از منابع آب
تا ساخت سد بر روي رودخانههاي حوزه آبريز اين درياچه
و تغييرات اقليمي و خشکسالي ،حال آنکه محققان اثبات
کرده اند که خشکسالي فقط سبب کاهش  ۵درصدي
بارش در حوزه آبريز درياچه شده و آنچه بحران آفرين
بوده؛ اقدامات انساني و احداث پروژههاي توسعه طلبانه با
اهداف اقتصادي است .حال گفته مي شود به منظور نجات
درياچه اقداماتي نظير اليروبي و هدايت آب هاي سطحي
و افزايش تراز درياچه از سوي ستاد احيا انجام پذيرفته که
هريک از اين موارد از سوي ناظران و تحليلگران مسائل
محيط زيست مردود اعالم شده است.
*ستاد احيا درياچه اروميه چه کرده است؟
عباسمحمدي،درقامتکنشگرمحيطزيستبهروزنامه
رسالت مي گويد« :مجموعه اقدامات ستاد اين بوده که با
لودر ،زرينه رود را به سيمينه رود وصل کرده اند تا به خيال
خودشان اليروبي کنند .رودخانه يک اکوسيستم بوده و
حيات در آن جاري است .آقايان در ستاد احيا؛ رودخانه
را به کانال تبديل مي کنند و اين به معناي لطمه اساسي
و هميشگي به درياچه است».
محمد درويش هم از ديگر فعاالن و کنشگران محيط
زيست در گفتوگو با روزنامه رسالت بر اين امر تصريح
مي کند که «ستاد احيا از شهريور  93عمال کار خودش را
آغاز کرده و قرار بوده هر سال  3/1دهم ميليارد مترمکعب
حقآبه به درياچه اروميه اختصاص بدهد پس امروز بايد
دست کم  15ميليارد متر معکب در درياچه آب داشته
باشيمولياينامرتحققپيدانکردهوحتيبخشيازاراضي
کشاورزيدرحوزهآبخيزدرياچهگسترشپيداکردهاست.
به عنوان مثال چغندرکاري در اين حوزه آبخيز و در منطقه
مياندوآب حدود  20هزار هکتار افزايش يافته و چاه هاي
حفر شده نيز در اين  5سال به طرز محسوسي رشد داشته
است .يعني حتي ستاد احياي درياچه اروميه نتوانسته
کشاورزي را مديريت کرده تا مصرف را کنترل کند .فقط
براي يکسري عمليات سازه اي خرج کرده است .مثل
طرح انتقال آب از زاب به درياچه اروميه و طرح انتقال آب
از ارس به مرند و يا اليروبي ها و يکسري عملياتي که هيچ
نوع اثرگذاري مثبت و ملموسي در آنها نديده ايم .حاال
فشار آورده اند که تصفيه خانه تبريز و اروميه راه بيفتد
که حتي آن هم هنوز اتفاق نيفتاده است».
اما به رغم همه اين مسائل ،مطابق اظهارات فرهاد
سرخوش ،مدير دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه
در آذربايجان غربي ،حجم آب درياچه اروميه از مرز
 5ميليارد مترمکعب گذشته است که در مقايسه با زمان
مشابه سال گذشته  ۲ميليارد و  ۹۵۰ميليون متر مکعب
افزايش را نشان مي دهد.
* ميزان ريزش هاي آسماني  57درصد بيشتر از
ميانگين  60ساله
محمد درويش حلقه مفقوده اين افزايش را در ريزش
باران دانسته و مي افزايد« :دستکم طي  10سال اخير
درياچه اروميه هيچ وقت چنين حجمي از آب را به خود
نديده است .ما دو سال پياپي با يک ترسالي فوق العاده
در حوزه درياچه اروميه روبه رو بوده ايم و در واقع سال
گذشته که تمام کشور در خشکسالي به سر مي برد،
اين حوزه آبخيز ميزان ريزش هاي آسماني اش بيش از
 40درصد از ميانگين  60ساله بيشتر بود و امسال بيش
از  57درصد از ميانگين  60ساله بيشتر است .حجم آبي
که طي اين  8ماه در حوزه آبخيز درياچه اروميه آمده
حدود  18ميليارد مترمکعب است بنابراين ستاد درياچه
اروميه نمي تواند بگويد که اگر امروز وضعيت درياچه
خوب است ،اين ناشي از عملکرد برنامه هاي ماست چرا
که قبل از اين بارندگي ها يعني در مهرماه سال گذشته
به شدت سطح درياچه اروميه پايين بود يا در شهريورماه
سال  1396سطح اين درياچه داشت به کمترين حد
خودش نزديک مي شد».
سال  92حجم درياچه  1580ميليون متر مکعب بوده،
يعني تقريبا  1/5ميليارد و اين درياچه در روزهاي خوبش
حدود  10تا  15ميليارد و چه بسا برخي سالها  25تا 30
ميليارد متر مکعب هم آب داشته است ،يعني در هر
صورت تا اوايل دهه  80هميشه آب درياچه باالي 10
ميليارد مترمکعب بوده است .حاال عباس محمدي تاکيد
مي کند که «حجم آب  1/5ميلياردي درياچه در سال 92
حدود يک دهم تا يک پانزدهم آب در دهه  50 ،40و 60
و  70بوده و اين نشان دهنده يک سوء مديريت بزرگ در
مديريت آب هاي سطحي از جمله درياچه اروميه است.
از طرفي ميانگين بارش ها در تمامي اين سالها با نوسانات
تقريبا زيادي از  25سانتي متر تا حدود  40سانتي متر در

گفتوگو

سال همراه بوده بنابراين هيچ اتفاق عجيب و غريبي به
لحاظ بارندگي در اين حوزه رخ نداده به جز امسال يعني
سال آبي  97-98که در واقع يک سال خوب و باالتر از
ميانگين بوده اما در سالهايي که درياچه رو به خشکي
رفته ،اساسا اتفاق ناگواري نيفتاده است».
اگرچه تغييرات اقليمي و ميانگين دما باال رفته و طبعا
تبخير هم زياد شده اما محمدي معتقد است که به «هيچ
عنوان نمي توان اين موارد را عامل خشک شدن درياچه
عنوان کرد به يک دليل خيلي ساده ،اينکه اگر شما
درياچه را دايره اي با شعاع  160تا  170کيلومتر در نظر
بگيريد ،يک درياچه در ترکيه به نام وان و يک درياچه
هم در ارمنستان به نام سوان است و درياچه اي هم در
عراق داريم که اقليمش از ايران هم خشک تر و گرمتر
است حاال ترکيه و ارمنستان را ممکن است بگويند که
خنک تر بوده و تبخير کمتر است که خيلي هم اختالف
ندارد و اقليمش شبيه اقليم آذربايجان غربي ماست ولي
درياچه اي که در عراق است حتي خشک تر از منطقه
اروميه است و در مجموع هيچ کدام از سه درياچه مورد
اشاره ،خشک نشدند».
محمد درويش هم بر اين باور است که «تغييرات اقليمي به
نفع درياچه اروميه بوده است بنابراين آنچه اين درياچه را
نابود کرده ،وسعت اراضي کشاورزي است که در طول دو
دهه اخير از  320هزار هکتار به  680هزار هکتار افزايش
يافته است و  72سد روي يازده رودخانه اي احداث شده
که وارد درياچه اروميه مي شود و عمال همه مجراهاي
ورودي به درياچه را خشکانديم و باعث اصلي آن وزارت
جهاد کشاورزي و وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط
زيست است .البته تبخير و گرم شدن در خشک شدن
درياچه تاثير داشته اما اصل ماجرا اين است که ما اجازه
نداديم يک قطره آب از رودخانه ها به درياچه برسد و حتي
درحوزهآبخيز«باراندوز»بهعنوانتنهارودخانهايکهسد
ندارد،آنقدرکشتوصنعتراگسترشداديموموتورپمپ
گذاشتيمومسيررودخانهراتغييرداديمکهحتييکقطره
آب از باراندوز به درياچه اروميه نمي رسد».
اما عباس محمدي علل مسائل بوجود آمده را ناشي از
اشتباهات بزرگ در مديريت منابع آب دانسته و عنوان
مي کند :اولين و بزرگترين اين اشتباهات ،سدسازي
است .شما بيش از  40سد بر روي تمام رودخانه هايي که
وارد درياچه مي شود ،احداث کرده ايد خب راه ورود آب
به درياچه شده است .اتفاقا حوزه اروميه حوزه اي است
که تمام آبش از داخل کشور تامين مي شود يعني ما نه
رودخانه اي داريم که از خارج بيايد و نه آبي از اينجا به
خارج مي رود و دست خود ما بوده است .بنابراين از سال
 80به بعد مرتبا آب درياچه کاهش مي يابد تا دهه  90به
شکلي بحراني ،حجم آب درياچه از لحاظ اختالف ارتفاع
با درياي آزاد به تراز حدود  1270متر و حجمش به زير
 3ميليارد مترمکعب مي رسد و در سال  91به  1/5ميليارد
رسيده که فوق العاده پايين است».
سال  92ستاداحياي اروميه تشکيل شده اما بررسي ها
نشان مي دهد ،آب درياچه  1/5ميليارد شده و سال 93
به رغم اينکه ستاد اعتبار هم دريافت کرده ،آب درياچه

بحراني است
ستاد مدعي است باتوجه به اقداماتي که داشته اند آب
درياچه حدود يک متر نسبت به سال قبل باال آمده ،حال
آنکه به روايت محمدي ،در شرايط فعلي هم وضعيت
درياچه بسيار بحراني است .درياچه اي که تا  30ميليارد
مترمکعب آب داشته ،در حال حاضر در پرباران ترين
سال ما ظرف  20سال گذشته  5ميليارد آب دارد يعني
يک ششم سال هاي خوبش پس درياچه حالش خوب
نيست و اساسا اوضاع به ساماني ندارد که ستاد بخواهد از
کارنامه خودش دفاع کند .در سايت ستاد احيا ادعاهايي
صورت گرفته و اين ادعاها با اعداد و ارقام پيچانده شده تا
يک فرد عادي احساس کند که ستاد احيا کارهايي انجام
داده که درياچه نجات پيدا کرده است.
محمدي تصريح مي کند« :از جمله ادعاهاي مطرح
شده اين است که «در سال  95-96پس از اقدامات ستاد
احياي اروميه درحالي که ميزان بارش به مراتب از دو سال
ياد شده پايين تر بوده است ،».....اوال مراتب به معناي
چندمرتبه است يعني دارند به گونه اي وانمود مي کنند
که در سال  95-96بارندگي در منطقه به مراتب پايين
تر بوده است حال آنکه وقتي شما مي گوييد مراتب يعني
 30سانتي متر بوده و امروز شده  10سانتي متر ولي حاال
خودشان داخل پرانتز ذکر کرده اند که  64سانتي متر
کمتر از ميزان متوسط  50سال است يعني  6سانتي متر.
در واقع ميانگين بارندگي اين حوزه باالي  40سانتي متر
است ،حاال شش سانتي متر کم شده ،اينکه مراتب نمي
شود .يعني يک نوسان کوچک بوده و مي توان گفت اين
نوسان معنادار نيست .در اين سال درياچه  130ميلي
متر افت کرده ،حاال ادعاي خنده دار آقايان اين است که
به رغم اينکه بارندگي به مراتب کمتر بوده ،افت درياچه
کمتر از سال قبلش بوده است».
ما اصوال در سرزمين خشکي زندگي مي کنيم که نوسانات
بارندگي اش بسيار زياد است و درياچه اروميه در تمام
طول حيات خودش با اين نوسانات ساخته است .از سال
 47تا اوايل دهه  80همين اتفاقات را شاهد بوده ايم .حوزه
درياچه  292ميلي متر بارندگي را در سال  1362تجربه
کرده و  12ميليارد مترمکعب هم آب دارد.
اين کنشگر محيط زيست در ادامه مي گويد« :درياچه
اروميه مثل بسياري از تاالب هاي ديگر ما با اين نوسانات
اقليمي سازگار بوده و اين گونه نبوده که يکسال باران
زياد باشد و يکدفعه آب آن باال برود و يکسال که بارندگي

 2ميليارد و  800ميليون متر مکعب شده است ،حال آنکه
بارندگي نزديک به  40سانتي متر بوده ،يعني ستاد در اين
ميانه کاري نکرده و اين بارندگي بوده که افزايش پيدا
کرده است .در سال  95بارندگي از ميانگين باالتر بوده
يعني کمي باالتر از  40سانتي متر و حجم آب  2ميليارد
و  400ميليون مترمکعب شده است .اين هم نشان دهنده
اين است که ستاد احيا کاري نکرده است.
محمدي با طرح اين پرسش که مگر ستاد نمي گويد ما
در احيا موثر بوده ايم؟ مي افزايد :سال  94يا  ،95دو سال
و نيم پس از آغاز به کار ستاد ،آب درياچه تقريبا از سال
 91کمتر شد .در سال آبي  95-96ميانگين بارندگي از
نرمال کمتر بوده و نزديک به  30سانتي متر است .يعني
با کم شدن بارندگي ،آب خيلي کمتر شده و  2/2شده
است .موقعي که بارندگي زياد بوده ،آب درياچه باال رفته
و در هنگام کاهش بارندگي ،آب درياچه پايين آمده و
در تمام اين سالها ستاد به رغم دريافت حدود  3هزار
ميليارد تومان اعتبار کاري نکرده و بعد سوال مي شود
که اين  3هزار ميليارد تومان که حدود ده برابر بودجه
سازمان حفاظت محيط زيست است ،در کجا هزينه شده؟
در سال آبي  96-97ناگهان ميانگين بارندگي ما باالي
 40سانتي متر مي رود .آب درياچه در خردادماه رسيده
به  5ميليارد و  300ميليون متر مکعب درحالي که بازهم
ستاد کاري نکرده است ،اگر کاري کرده بود ،چرا در سال
 95-96آب درياچه به کمترين حد خود در اين چهار سال
فعاليت رسيده است؟ از سال  92تا  96اين ستاد مشغول
فعاليت بوده ،آب درياچه در سال آبي  95-96از سال آبي
 90-91يعني قبل از ستاد حدود  300ميليون متر مکعب
کمتر بوده است .در سال آبي  96-97ميانگين بارندگي
باال رفته و در فروردين  98بارندگي بي سابقه اي داشته
ايم که بخاطر بارندگي زياد و غيرعادي ،آب درياچه به
 5ميليارد و  300ميليون متر مکعب رسيده است .اين
نشان مي دهد که ستاد احيا کاري نکرده و حجم آب
درياچه فقط ناشي از بارندگي بوده است».
* آب درياچه در شرايط فعلي هم بسيار

کم است ،آب آن پايين برود .نوسانات درياچه به نسبت
بارندگي کمتر بوده است .چرا در حال حاضر زياد شده؟
بخاطر اينکه وقتي شما در يک کاسه خالي ،نصف ليوان
هم آب بريزيد خودش را نشان مي دهد ولي در يک کاسه
پر ،مقداري آب بريزيد ،نشان نمي دهد .پس درياچه
اروميه هم مثل کاسه اي خشک بوده و ناگهان باران هم
باريده ،طبيعتا درياچه پرآب ديده مي شود درحالي که
 5ميليارد مترمکعب بيشتر نيست .اگر اين گرمايي که
در حال حاضر آغاز شده ،تداوم پيدا کند ،تا انتهاي امسال
اين درياچه به حول و حوش  2/5تا  3ميليارد مترمکعب
يعني شرايطي کامال بحراني مي رسد .براي اينکه اگر در
يک کاسه ،يک سانتي متر آب داشته باشيد و زيرآفتاب
قرار بدهيد خيلي سريع خشک مي شود ،اگر  10سانتي
متر آب داشته باشد ،کمي باال و پايين مي شود چون
تاب آوري کاسه بيشتر است .اروميه همين حاال هم
به دليل ساخته شدن سدها در شرايط کم آبي به سر
مي برد ،آقايان در همين سال پرآب ،دريچه سدها را
قطره چکاني باز کردند ،با اين استدالل که ما بايد آب را
براي کشاورزي ،ذخيره کنيم .پس به استناد همين آمار
و سخني که ستاد اروميه مطرح کرده ،درياچه تا آخر سال
آبي  97و اول  98رو به افول بوده و همه ما مي دانيم که
در اسفند و فروردين و تا نيمه اردبيهشت  98بيشترين
بارندگي ها را داشته ايم و اين کامال واضح است که ستاد
کاري انجام نداده است».
*چه بايد کرد؟
تا به اينجاي کار مشخص است که وضعيت درياچه تفاوتي
نکرده و اندک تغيير آن به واسطه بارندگي بوده است .اين
ستاد وعده هايي مبني بر توسعه سامانه هاي آبياري نوين،
طرح تعادل بخشي منابع آب زيرزميني ،مرمت تاسيسات
آبي در دست بهره برداري و پروژه هاي جايگزين کشت
داده اما هيچ کدام انجام نپذيرفته است.
محمدي در پاسخ به چرايي خشکيدگي درياچه اروميه
ظرف ساليان گذشته و اقدامي که بايد انجام بگيرد،
اينگونهتوضيحميدهد«:بندهدرکميتهاحياياکولوژيک

به عيسي کالنتري متذکر شدم که در هر منطقه اي آنچه
طبيعت ساخته ،بهترين وضع براي آن منطقه است .آيا
درياچهاروميهرابودجهدرستکرده؟اينمسئلهخدادادي
است .پس چرا اين طور شده؟ چون بيشترين فشار انساني
بر اين درياچه وارد شده و اگر واقعا مي خواهيم درياچه
را احيا کنيم و قصد بودجه خواري نداريم ،اولين کاري
که مي کنيم اين است که فشار را کم کرده و يک سال
دريچه سدها را باز کنيم ،اگر نتيجه نگرفتيم ،بعد برويم
از رودخانه زاب در کردستان آب بياوريم .منتها کالنتري
و هم فکرانشان دنبال طرح هاي هزينه بر نظير احداث
تسويه خانه ،طرح اليروبي رودخانه هاي حوزه درياچه
اروميه و انتقال پساب تسويه شده اند ،حال آنکه بدون اين
ها هم درياچه زنده بوده است .در حال حاضر صحبت اين
است که از درياچه وان در ترکيه آب بياورند .مدتها قبل
در ستاد صحبت آب از درياچه خزر هم بود که اين مسئله
خوشبختانهمتوقفشد.ميخواستندباميلياردهاميليارد
پول ،آب به درياچه اي بريزند که خودشان جلوي هرچه
رودخانه و مسيري که آب به داخل درياچه مي ريزد را با
سد بسته اند .کدام عقل سليمي قبول مي کند که شما
جلوي آب خدادي را مسدود کنيد و آب را از  100تا 200
کيلومتر آن طرف تر بياوريد .از طرف ديگر براي اصالح
کشاورزي هم عمال در منطقه هيچ اتفاقي نيفتاده است.
بنابراين سطح توسعه کشاورزي نه تنها کمتر نشده بلکه
بيشتر شده است .يکي از اقدامات اساسي که بايد ستاد
انجام مي داد و جزء وظايف خود تعريف کرده ،اين است
کهتوسعهکشاوزيرامحدودکنندومصرفآبکشاورزي
پايين بيايد حال آنکه باالتر رفته است .کشاورزي ما بايد
به اين سمت برود که از يک متر مکعب آب ،بيشترين
محصول را برداشت کنيم .در حال حاضر براي توليد يک
کيلو گرم گندم 1500 ،ليتر آب مصرف مي کنيم اما در
اسپانيا يک پنجم آب مصرف مي شود».
فارغ از مباحث ذکر شده ،طرح اين پرسش ضروري به نظر
مي رسد ،اينکه درياچه هاي رو به خشکي چه سرانجامي
پيدا مي کنند؟ آيا هنوز امکاني براي نجات درياچه اروميه
وجوددارد؟محمددرويشميگويد«:اگرمديريتدرستي

محمد درويش ،فعال و کنشگر
محيط زيست :تغييرات اقليمي به نفع
درياچه اروميه بوده است بنابراين آنچه
اين درياچه را نابود کرده ،وسعت اراضي
کشاورزي است که در طول دو دهه اخير از
 320هزار هکتار به  680هزار هکتار افزايش
يافته است و  72سد روي يازده رودخانه
اي احداث شده که وارد درياچه اروميه
مي شود و عمال همه مجراهاي ورودي به
درياچه را خشکانديم
عباس محمدي ،فعال و کنشگر محيط
زيست :درياچه اروميه مثل بسياري از
تاالب هاي ديگر ما با اين نوسانات اقليمي
سازگار بوده و اين گونه نبوده که يکسال
باران زياد باشد و يکدفعه آب آن باال برود
و يکسال که بارندگي کم است ،آب آن
پايين برود
مسعود تجريشي ،مدير دفتر
ب رنام هريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه
اروميه 60 :درصد سطح ارتفاع آب درياچه
اروميه از  60سانت کمتر است .ميزان
تبخير ساالنه ما باالي  80سانت است.
پس هر جا که عمق نگرفته باشد و
عمقش کمتر از  80سانت باشد ،حتما
خشک مي شود

اعمال کنيم و وابستگي معيشتي به منابع آب و خاک را در
حوزهآبخيزدرياچهکاهشدادهوسراغتقويتگردشگري،
استحصال انرژي هاي نو و استفاده از مزيت هاي تجاري و
همجواري آن با چند کشور همسايه برويم ،آن وقت است
که درياچه اروميه مي تواند به راحتي حقآبه خودش يعني
 3/1ميليارد مترمکعب را بدست بياورد و دوباره به شرايط
نرمال خودش بازگردد».
*کارنامه ستاد احيا صفر است
اما محمدي معتقد است« :در همين منطقه ما ترکيه،
ارمنستان و عراق درياچه هايي دارند که هيچ کدام به
سرنوشت اروميه دچار نشده اند .اين نشان مي دهد که
يک جاي کار مي لنگد .بنابراين قبل از اينکه به فکر احيا
باشيم بايد فشار بر درياچه را کم کنيم .اين فشار ناشي
از  40سد است که نمي گذارد آب وارد درياچه شود .دوم
اينکهتجاربمانشانميدهد،درياچههاييدردنياخشک
شده و بعد به صورت کامل يا نيمه احيا شده اند و علت
موفقيت؛ احيا اکولوژيک بوده است يعني اجازه داده اند
طبيعتونظامخلقتکارخودشرابکندکهمثالهامتعدد
است .در آمريکا يک درياچه نمک احيا شده ،البته نه به
صورت کامل .اگر اشتباه نکنم اين درياچه در دهه  80يا
 90ميالدي باالي  90درصدش خشک مي شود ولي طي
برنامه  10تا  15ساله بدون اينکه ميزان بارندگي افزايشي
پيدا کند ،احيا شده است .اقليم غرب آمريکا مثل ايران
است يعني بارندگي زير  30سانتي متر در سال بوده و هوا
هم خيلي گرم است ولي در هر صورت درياچه احيا شده.
مثال ديگر بحرالميت است که در مرز اردن و اسرائيل است،
درياچه بحرالميت در منطقه اي خشک تر از اروميه واقع
شده و اگرچه آب آن ظرف  30يا  40سال اخير کم شده
اما با اين وجود مثل اروميه نابود نشده است .اما در ايران،
وزارت نيرو و ستاد احيا و متاسفانه شرکت هاي پيمانکاري

که در کار مديريت آب هستند براي اينکه بودجه هاي
بيشتري دريافت کنند ،دنبال اقدامات پرسرو صدا و
پرخرج هستند که يکي از بهترين تله ها براي تور کردن
بودجه؛ سد ،کانال و تونل انتقال آب است و براي احيا
درياچه اروميه نيز همين راه را رفته اند و به طور قطع اين
راه شکست مي خورد ،کمااينکه در حال حاضرهم ستاد
کارنامه اش صفر است».
در ادامه به منظور حفظ رسالت حرفه اي خود با مسعود
تجريشي ،مدير دفتر برنامه ريزي و تلفيق ستاد احياي
درياچه اروميه هم گفتوگو کرده ايم تا تحليل هاي ما
پيرامون وضعيت درياچه يک سويه نباشد .او تاکيد مي
کند که «ما در سال  86 ،85و  88و  89بارش هايي شبيه به
امسالداشتهايم.البتهاينبارشهاحدود30درصدبيشتر
بود .در آن دوران يک سال تراز درياچه افزايش پيدا نکرد،
در يک سال  12سانت هم کاهش پيدا کرد .اين نشان مي
دهد که حتما اقداماتي صورت گرفته و باعث شده بيش از
يکمتردردرياچهافزايشارتفاعداشتهباشيمکهمهمترين
اين اقدامات ،اليروبي است .ما در گذشته وقتي بارش هاي
خوبيداشتيم،آبنميتوانستخودشرابهدرياچهبرساند
بنابراين پخش و در نهايت تبخير مي شد».
اودرادامهميگويد«:نزديکبه220کيلومتردرآذربايجان
غربي و شرقي اليروبي انجام شد که نزديک به  120ميليارد
تومانهزينهصرفشده،ايناليروبيهاباعثشدهمخسارت
سيل نداشته باشيم و هم آب بدون اينکه خسارتي بزند
و تلفات بدهد ،خودش را به سمت درياچه برساند .اقدام
دوم رهاسازي آب سدها بود .در گذشته رهاسازي انجام
نمي شد و آب پشت سد مي ماند و براي کشاورزي مصرف
مي شد .ما از حدود  4سال پيش با وزارت نيرو هماهنگ
کرديمکهسهمآبهدرياچهرابايدوزارتنيروبدهد.متاسفانه
در سالهاي قبل ،اين کار را از اسفندماه شروع کرده و
سهمآبهدرياچهراميدادنداماهمينکهبهاوايلارديبهشت
مي رسيديم ،مي گفتند در صورت رهاسازي ،کشاورزان
برداشت مي کنند .اما با هماهنگي که با وزارت نيرو انجام
داديم ،تقريبا از اواخر دي ماه و اوايل بهمن ماه رهاسازيها
را شروع کرديم و امسال تاکنون باالي  2ميليارد مترمکعب
آبسمتدرياچهرهاکردهايمکهمتاسفانهبهدليلمصادف
شدن با فصل زراعي امکان تداوم برقرار نشد .لذا مجموعه
اين اقدامات باعث شده سال گذشته  2/14ميليارد متر
مکعب آب در درياچه داشته باشيم و در حال حاضر 5/14
ميليارد متر مکعب آب داريم اما حجم بارش ها در سال
 86 ،85و  88و  89هم بسيار خوب بود ولي ما نتوانستيم
تراز و حجم درياچه را افزايش دهيم».
*انتظار داريم درياچه هنوز در وضعيت تثبيت
بماند
مدير دفتر برنامه ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه
اروميه در پاسخ به اين پرسش که آيا فکر مي کنيد
وضعيت فعلي درياچه پايدار بماند؟ مي گويد60 « :
درصد سطح ارتفاع آب درياچه اروميه از  60سانت
کمتر است .ميزان تبخير ساالنه ما باالي  80سانت
است .پس هر جا که عمق نگرفته و عمقش کمتر از
 80سانت باشد ،حتما خشک مي شود .امسال وضعيت
درياچه اروميه به مراتب از ده سال اخير بهتر شده
است .ما انتظار داريم درياچه هنوز در وضعيت تثبيت
بماند و ترازش در انتهاي شهريور و مهرماه که انتهاي
سال آبي هست ،نسبت به وضعيتي که طي  7يا 8
سال اخير داشته ،هنوز بهتر شود».
درباره وضعيت بغرنج درياچه اروميه طي يک دهه اخير،
مطالعاتي در خارج و داخل و ستاد احيا انجام شده که
حاوي چند نکته است ،اين نکات را از زبان تجريشي
ميخوانيم«:اولاينکهتغييراتاقليميدرشرايطبحراني
درياچهسهم20درصديداردومديريتمنابعهمحدود
20تا30درصدنقشداشتهوبقيهآنسهمتوسعهاراضي
کشاورزي و الگوهاي نادرست است .به عنوان مثال قرار
نبود چغندر قند را در استان بيشتر از صد هزار تن توليد
کنيم .اما بالغ بر صدهزار تن چفندر قند توليد کرديم.
خب اين توليد مازاد را که آب بسيار زياد هم مصرف مي
کند ،چه کار کرده ايم؟ هزار کيلو از اروميه برده ايم به
مشهدواصفهان.نکتهجالبايناستکهارزشاقتصادي
شکر ،معادل اين چغندري که جابجا کرده ايم حدود
 180ميليون دالربوده يعني اين حدودهزينه ميبرده تا
ما از خارج وارد مي کرديم درحالي که  200ميليون دالر
خرجسوختوالستيککردهايمتااينمحصولراجابهجا
کنيم .اصال به آب و خسارت هايي که زده کاري نداريم.
بنابراينمديريتوسياستگذاريمانغلطبودبنابراين
اينمسائلباعثشدهکهدرياچهماخشکشودودرسال
 1387يک برنامه  5ساله اي را دولت وقت مي گذارد تا
بتواند ظرفيت درياچه را بهبود ببخشد و در سال 1392
حتي يک اقدام اجرايي هم انجام نشد به صورتي که ما از
سال 1373و 1392ساالنهچهبارشخوببودهيانبوده
 40سانت تراز و  30ميليارد مترمکعب در  20سال آب
درياچه را از دست داده ايم .اين حاکي از آن است که
نتوانسته ايم برنامه ريزي منسجم داشته باشيم .ما در
4سالاخيرحدود29درصدمصرفآباراضيکشاورزي
مان که در پاياب سدها بوده را کاهش داديم .نکته جالب
اينکه با اين  29درصدي که تاحاال کاهش پيدا کرده،
فقط در مياندوآب دو سال پيش توليدات کشاورزي مان
17درصدافزايشپيداکردهاست.بهخاطراينکهبيشاز
نيازآبندادهبودندوبهريشهگياههواخوردهوپوسيدگي
اتفاق نيفتاده است ،پس نقش قابل توجهي هم مديريت
منابع مان داشته است .همان طور که در سالهاي اخير
توانستيم  29درصد را کاهش دهيم و هيچ اتفاقي هم
نيفتاده و اين آب به سمت درياچه رفته است».
هريک از صاحب نظران با ارائه آمارهايي ،ديدگاه خود را
مطرح کردند حال قضاوت با شما.......

يک کارشناس حوزه آب با اشاره به علل خشکيدگي درياچه اروميه گفت :وزارت
نيرو اصلي ترين مقصر وضعيت فعلي درياچه و عدم مديريت درست منابع آبي
و سدسازي هاي مفرط است.
امين محمودي در گفتوگو با رسالت اظهار کرد :مهمترين دليل خشک شدن
درياچه اروميه در سالهاي گذشته مديريت نامناسب منابع آبي در حوزه
آبريز اين درياچه بوده است ،به طوري که در دهه گذشته از طرفي در اطراف
حوزه آبريز(آبخيز) اين درياچه سدهاي متعددي بدون کار کارشناسي دقيق و
اصولي و مطالعه امکان سنجي علمي ساخته شد و از طرفي ديگر با خشکسالي
و خشک شدن اقليم کشور در سالهاي گذشته و کمبود بارندگي هاي ساالنه
و بدتر از آن مديريت نامناسب منابع آبي که منجر به عدم تثبيت و ذخيره
سازي آب ناشي از بارندگي در اطراف اين درياچه شد ،شاهد وضعيت فعلي
اين ثروت خدادادي بوده ايم.
وي ادامه داد :آيه  18سوره مومنون در قرآن کريم اشاره به اين موضوع دارد
که خداوند منزلگاه طبيعي آب باران را زير زمين قرار داده است نه روي سطح
زمين ،در نتيجه مشخص مي شود که پيشينيان ما که مهندسين و مخترعين
حفر قنات بوده اند انسانهاي هوشياري بودند يا در روايات ديگر از معصومين ما
مي بينيم توصيه به درختکاري و عدم بريدن درختان کرده اند ،اين نکات همه
به ما نشان مي دهند از سدسازي(آب روي سطح زمين) که منجر به تبخير و از
دست رفتن منابع آبي کشور است ،بپرهيزيم و روي به طرح هاي آبخيزداري و
آبخوانداري(بردن آب ناشي از بارندگي به زير زمين) بياوريم.
اين کارشناس حوزه آبي تصريح کرد :آنچه که در  20سال گذشته شاهد آن
بوده ايم دقيقا برعکس اين موضوع بوده است و ما افراط شديدي در سدسازي
داشته ايم بنابراين با توجه به ساخت بالغ بر  90سد در اطراف درياچه اروميه
نبايد انتظار داشته باشيم حال درياچه اروميه بزودي خوب شده و محيط زيست
آنجا به روند سابق بازگردد ،با عنايت به اين که بسياري از اين سدها در مسير
شريانهاي اصلي ورود آب به درياچه اروميه بوده اند و معموال نيز حقآبه پايين
دست خود که درياچه اروميه است ،را تامين نمي کنند.
ويگفت:همانطورکهپيشتراشارهکردم،درياچهاروميهبهدليلعدممديريت
مناسب منابع آبي بدين روز افتاد که جلوه هاي آن در سدسازي هاي غيراصولي
و عدم رهاسازي حقآبه درياچه از مخازن اين سدها و عدم توسعه عمليات
آبخيزداري در حوزه هاي آبريز اين درياچه مي توان شاهد بود ،البته بارندگي
هاي کم به دليل خشکسالي کشور و اندکي هم صدور پروانه هاي بهره برداري
از آب و...براي مصارف گوناگون نقش داشته ولي دليل اصلي نيست.
محمودي با اشاره به ادعا وزارت نيرو در خصوص خشکسالي هاي ادواري هم
عنوان کرد :بر فرض مثال ما اين ادعاي وزارت نيرو را قبول کرديم در گذشته
هم خشکسالي بوده پس چرا درياچه اروميه خشک نشده بود؟ وزارت نيرو
اصلي ترين مقصر وضعيت فعلي درياچه اروميه و عدم مديريت درست منابع
آبي و سدسازي هاي مفرط است.
وي درباره سهم توسعه کشاورزي در بحران درياچه هم تاکيد کرد :طي صدها
سال معيشت اصلي مردم اطراف درياچه اروميه از طريق کشاورزي تامين مي
شد ،مگر مي شود گفت دليل اصلي وضعيت نابسامان و فعلي درياچه اروميه
فعاليتهاي کشاورزي در يک دهه اخير است .متاسفانه عده اي با مطرح کردن
طرح نکاشت و عدم توسعه کشاورزي در اين منطقه دنبال ضربه زدن به امنيت
غذايي کشور و کاهش شديد اشتغالزايي ،مهاجرت روستائيان و هزاران آفت و
آسيب ديگر هستند چون در حال حاضر يک سوم شغل مردم استان آذربايجان
غربي کشاورزي است.
به گفته وي کشاورزي ،باغداري و کاشت پوشش گياهي خود يکي از اصلي ترين
عوامل بردن آب هاي ناشي از بارندگي به دل سفره هاي زير زميني است.
اين کارشناس با اشاره به اينکه تبخير باالي اطراف اين درياچه با سدهاي
متعدد نزديک به آن ادامه دار خواهد بود ،مي افزايد :با اين حال اگر بتوانيم
سدها را مجاب به رهاسازي حقآبه درياچه بکنيم و از طرف ديگر به فعاليت هاي
آبخيزداري و آبخوانداري بودجه خوبي اختصاص يابد و بودجه ستاد احياي
درياچه که عمدتا صرف امور نابجا و سفرهاي خارجي غيرضرور مي شود بدين
امر اختصاص يابد شاهد شکوفايي درياچه اروميه خواهيم بود.
وي ادامه داد :البته عوامل ديگري مثل تعيين الگوي کشت ،بازبيني دقيق و
اصولي پروانه هاي بهره برداري صادر شده حول اين درياچه ،متوقف کردن و
عدم ساخت سدهاي ديگر در اين حوزه آبخيز و کمک گرفتن از نيروهاي بومي
در اين امر مي تواند راه گشا باشد.

خبر
نماينده دادستان تهران:

مديرعامل متواري در اسپانيا دستگير شد
متهم عليرضا حيدرآبادي پور مديرعامل اسبق بانک سرمايه که حين
تحقيقات از کشور متواري و به اسپانيا گريخته بود ،هفته گذشته توسط
پليس اينترپل دستگير شد.به گزارش ايسنا ،قهرماني نماينده دادستان تهران
در هفتمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات متهمان بانک سرمايه اين
خبر را اعالم کرد و گفت :حيدرآباديپور مديرعامل بانک سرمايه که قبل
از مديريت آقاي خاني در اين سمت بودهاند که در حين تحقيقات از وي از
کشور متواري و به اسپانيا گريخته بود ،هفته گذشته توسط پليس اينترپل
دستگير شد و تشريفات قانوني جهت اعاده وي هم اکنون در جريان است.
بر اساس کيفرخواست صادره اتهام اين فرد داير بر مشارکت در اخالل عمده
در نظام اقتصادي کشور از طريق مشارکت در خيانت در امانت ميباشد.به
گزارش فارس ،عليرضا حيدرآباديپور يکي از افرادي است که پرونده اتهامي
وي در جريان رسيدگي به اتهامات پرونده هادي رضوي و ديگر متهمان بانک
سرمايه در جريان است.

کشف کارت بليت با  ۴۷سال اعتبار
در متروي تهران
فرمانده يگان انتظامي پليس متروي پايتخت از دستگيري دو متهم در رابطه با
جعل کارت بليت مترو براي افزايش اعتبار آن تا سال  ۱۴۴۵خبر داد.به گزارش
ايسنا سرهنگ علي راقي اظهار کرد :ماموران پليس آگاهي متروي تهران در
بررسيهاي به عمل آمده متوجه يک آگهي در سايت خريد و فروش اينترنتي
شدند که فردي يک کارت بليت مترو را آگهي کرده و مدعي شده بود اين کارت
بليت تا سال  ۱۴۴۵اعتبار دارد و آن را به قيمت  ۳۰ميليون تومان مي فروشد.
وي ادامه داد :از آنجايي که به نظر ميآمد اين آگهي يک کالهبرداري است و
چنين کارت بليتي توسط متروي تهران صادر نشده است ،با فرد ارسال کننده
آگهي تماس گرفته شد تا طي يک برنامهريزي دستگير شود.راقي گفت :اين
فرد با حضور در محل کارت بليت را جلوي چشمان ماموران تست کرد که
مشخص شد اين کارت تا سال  ۱۴۴۵اعتبار دارد .به اين ترتيب متهم که با يک
نفر ديگر در مترو حضور يافته بود به کالنتري تحويل داده شدند.وي افزود :در
ادامه متهمان که هر دو دانشجوي فوق ليسانس بودند ،مدعي شدند با همکاري
يکي از دوستانشان و با انجام يک سري عمليات سخت افزاري و نرم افزاري موفق
به دستکاري کارت بليت مترو شدند و قصد داشتند اين کارت بليت را به قيمت
 ۳۰ميليون تومان به فردي که خواهان آن باشد ،بفروشند.

خسارات سيل
به بيش از  ۴۰هزار ميليارد تومان رسيد
رئيس جمعيت هالل احمر کشور با اشاره به اينکه خسارات سيل در استانهاي
مختلفکشوربهبيشاز۴۰هزارميلياردتومانرسيدهاست،گفت۱۸۳:ميليارد
تومانبهصورتنقديو۱۰۰ميلياردتومانبهصورتغيرنقديبامشارکتمردم
در مجموعه هالل احمر براي سيلزدگان جمعآوري شده است.
به گزارش ايسنا ،علياصغر پيوندي پيش از ظهر ديروز در ديدار با آيتاهلل
سيدمحمد سعيدي توليت آستان مقدس و نماينده وليفقيه در استان قم که
درسالنمحرابشبستانامامخميني(ره)حرممطهرانجامشد،بااشارهبهاينکه
استان قم در جمعآوري کمکهاي مردمي براي سيلزدگان رتبه سوم کشور را
در ميان استانهاي مختلف به خود اختصاص داده است ،اظهار کرد :اين جايگاه
نشان نگاه حمايتي ويژه مردم قم نسبت به هموطنان سيلزده است.
وي با بيان اينکه ما نتوانستيم از باران رحمت الهي به شيوه مطلوب استفاده
کنيم ،اضافه کرد :تلفات سيل بسيار کم بود و با توجه به گستردگي و پراکندگي
آن آسيب جدي به مردم وارد نشد هر چند زيرساختهاي استانهاي مازندران،
ايالم ،لرستان و خوزستان درگير آسيبهاي جدي شده است.رئيس جمعيت
هالل احمر کشور خاطرنشان کرد :اين مجموعه با تمام امکانات و برنامهريزيها
درکنارمردمسيلزدهاستونجاتجانانسانهاوکاهشمصدوميترابهعنوان
مهمترين وظيفه مورد توجه قرار داده است؛ با  ۲۸هزار نفر نيروي عملياتي ۶۸۰
هزار انساني که آسيب جدي ديده بودند را از محل حادثه خارج کرده و توانستيم
تلفات را به شيوه مطلوب کاهش دهيم.وي با اشاره به اينکه خسارات سيل
در استانهاي مختلف کشور به بيش از  ۴۰هزار ميليارد تومان رسيده است،
مطرح کرد ۱۸۳ :ميليارد تومان به صورت نقدي و  ۱۰۰ميليارد تومان به صورت
غيرنقدي با مشارکت مردم براي سيلزدگان جمعآوري شده است.

