
شهرستانها   7شنبه  22 مرداد  1401- 15 محرم 1444 - 13 آگوست 2022 - سال بیست  و یکم - شماره  5781

کشورهای حاشیه دریای خزر در سال ۱۳۸۲ 
یک کنوانســیون منطقه ای حفاظت از محیط 
زیســت دریای خزر موســوم به »کنوانسیون 
تهران« را امضاء کردند و ۲۱ مردادماه ۱۳۸۵ 
الزم االجرا شــدن این معاهده نامه را به عنوان 
یک واقعه مهم زیست محیطی جشن گرفتند. 
از ایــن رو ۲۱ مردادماه نقطه عطفی در تاریخ 
همکاری های زیســت محیطــی در رابطه با 
دریای خزر محسوب می شود که این روز را به 
نام »دریای خزر« ثبت کرده اند؛ دریاچه ای که 

به انواع آلودگی ها دچار است.
بــه گزارش ایســنا، دریای خــزر بزرگ ترین 
دریاچه دنیا اســت و همسایه های این دریاچه 
کشــورهای »ایران«، »روســیه«، »جمهوری 
آذربایجــان«، »جمهــوری  ترکمنســتان« و 

»جمهوری قزاقستان« هستند.
 دریای خزر ۶۰۰ هــزار و ۳۸۴ کیلومترمربع 
)یک چهارم مساحت ایران( وسعت دارد و طول 
آن برابــر با ۱۲۰۵ تا ۱۲۸۰ کیلومتر اســت. 
گودترین نقطه خزر در نزدیکی سواحل ایران 
عمقــی برابر با ۹۸۰ متــر دارد که حجم آب 
آن برابــر با ۷۹۰ هزار کیلومتر مکعب اســت. 
خزر در ایران ۷۴۰ کیلومتر ســاحل دارد که 
در اســتان های گلســتان، گیالن و مازندران 
واقع شده است. بدون شک دریای خزر نقش 
بســیار مهمی در منطقه و اقلیم خشک ایران 
دارد و بستر بســیار مهمی برای انتقال انرژی 
است.ســاالنه ۶۰۰ هزار تــن آبزی از آب های 
خزر صید می شود که این عدد قابل  توجه در 
گردش مالی و اقتصاد منطقه نقش مهمی ایفا 
می کند.  ســاحل ایران در جنوب دریای خزر 
دارای شکل نسبتاً ســاده ای است که تنها در 
غرب، توســط مرداب انزلی و در شرق توسط 
خلیج گرگان قطع می شــود. عرض ســاحل 
از حــدود یــک کیلومتر در بخــش میانی تا 
حدود ۶۰ کیلومتــر در بخش دلتاهای بزرگ 
)ســفیدرود و گــرگان رود( تغییــر می کند.

دریــای خــزر اســامی مختلفی دارد از جمله 
آن هــا می توان به هیرکانی، آبســکون، کبود، 
ُوئوروَکَش، فراخ کرت، باب االبواب و کاســپین 

اشاره کرد.
طبق گزارش موسســه تحقیقــات آب وزارت 
نیرو، ســطح آب دریای خزر پس از باالترین 
تراز آب ۸۰ سال اخیر در سال ۱۹۹۵ میالدی، 
با ســیری غیریکنواخت در حال کاهش است. 
بیشــترین میزان این کاهــش در بازه زمانی 
ســال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ میالدی به وقوع 
پیوســته و این رخداد با کاهش قابل مالحظه 
آبدهــی رودخانه های مهم شــمالی از جمله 
رودخانــه ولگا همزمان بوده اســت البته طی 
ســال های اخیر عالوه بر تغییرات موثر منابع 

آب رودخانه ای، افزایش دمای هوا و اثرگذاری 
آن بر میــزان تبخیر و هدر رفت آب، در روند 
تغییرات ســاالنه و نوســانات آب تاثیر داشته 
اســت.احمد دنیامالی - نماینده بندرانزلی در 
مجلس - کاهش تراز آب دریای خزر را باعث 
خشــک شــدن تاالب انزلی و موجب افزایش 
تکثیر ســنبل آبی می داند. به گفته او نسبت 
به سال گذشته شاهد پسرفت آب دریای خزر 
و کاهش ۲۲ سانتیمتراز آب هستیم که روی 
تاالب نیز اثرگذار است. افزایش حریم تاالب از 
۱۹ هزار هکتار به ۲۲ هزار هکتار مشکالتی را 
برای ساکنان منطقه ایجاد کرده است و برخی 
از روســتاها ۱۰۰درصــد در حریم تاالب قرار 
گرفته اند البته با همکاری دادگســتری استان 
تاکنون ۲۰۰۰ هکتار را از حریم خارج کرده اند 
و برای احقاق حقوق مردم نیز تالش می کنند.

بهــزاد الیقی - مدیــر کل مرکز علوم جوی و 
اقیانوسی سازمان هواشناســی کشور- نیز با 
اشاره به کاهش تراز آب دریای خزر می گوید: 
داده های ایســتگاه های پایــش دریای خزر از 
ســال ۱۳۷۴ تاکنون روندی کاهشی در تراز 
آب دریای خزر را نشــان می دهد. از سال ۷۴ 
تاکنون به طور متوســط ســاالنه حدود شش 
ســانتیمتر از تراز آب دریای خزر کاهش پیدا 
کرده یعنی طی ۲۶ سال اخیر تراز آب دریای 
خزر ۱.۵ متر کمتر شده که رقم قابل توجهی 

است.
الیقــی مهم ترین عامل کاهش تــراز آب این 
دریاچــه را کاهش بارندگــی در حوضه آبریز 
دریای خزر و کم شــدن ِدبــی رودخانه های 

ایــن حوضه به ویژه رودخانه ولگا - که بیش از 
۸۵ درصــد آب دریای خزر را تامین می کند- 
می داند و اظهار می کند: شدت تابش خورشید 
بر دریای خــزر و تبخیز آب در نتیجه کاهش 
ابرناکی و بارندگــی افزایش می یابد و موجب 
کاهش هرســاله تــراز این دریاچه می شــود. 
حجم آبی که ســاالنه در این دریاچه از دست 
می رود، کم نیست بنابراین به نظر نمی رسد که 
راهکارهای مصنوعی و انسانی مانند طرح های 
انتقال آب یا کاهش مصرف آب رودخانه های 
حوضــه آبریز دریای خزر بتواند مشــکالت را 
برطرف و کمبود آب را جبران کند و تنها بارش 
است که می تواند این شرایط را تغییر دهد. به 
گفته او علل کاهش بارندگی  در منطقه دریای 
خزر از جهات مختلفی قابل بررســی است اما 
نبایــد فراموش کنیم کــه از طرفی به تغییر 
اقلیم ناشــی از فعالیت های بشری نیز ارتباط 
دارد. افزایش گازهای گلخانه ای در جو به علت 
فعالیت های انسانی موجب ایجاد تغییراتی در 
الگــوی بارش ها، آب و هوا و گرم شــدن کره 
زمین شده اســت بنابراین کاهش انتشار این 
گازها شاید به طور ضمنی کمکی در این زمینه 
کند. با این حال یافتن راهکاری مناسب برای 
وضعیــت تراز دریای خــزر نیازمند همکاری، 
 همفکری و تعامل بین تمام کشورهای ساحلی 

دریای خزر است.
کافی اســت چند قدم در ساحل این دریاچه 
در ایران قدم بزنیــد تا با زباله ها و ماهی هایی 
مرده مواجه شوید. دریای خزر طی سال های 
گذشــته به مجموعــه ای از آلودگی ها تبدیل 

شده که عالوه بر اکولوژی این دریاچه، سالمت 
انســان ها را نیز نشــانه گرفته است.زباله های 
دپو شــده برخی شهرهای حاشیه دریای خزر 
در ســاحل این دریاچه و ورود شــیرآبه آن ها 
بــه دریای خــزر از دیگــر بحران های جدی 
هســتند که دریای خزر را تهدید می کنند اما 
آلودگی های دریای خزر تنها به معضل زباله یا 
آلودگی های نفتی ختم نمی شود بلکه فاضالب 
بسیاری از شهرهای استان های شمالی کشور 

نیز وارد این دریاچه می شود. 
معدود شهرهای استان های حاشیه دریای خزر 
دارای سیســتم تصفیه خانه فاضالب هستند و 
فاضالب ســایر شــهرها وارد چاه های جذبی 
و منابــع آب  زیرزمینــی و در نهایــت دریای 
خزر می شــود یعنی هر نوع آلودگی از سموم 
کودهای شیمیایی گرفته تا پساب صنایع که 
وارد رودخانه ها می شــود، همــه در نهایت به 
دریای خزر راه پیدا می کند.در برخی شهرهای 
شمال کشور محل دفع زباله در ساحل دریای 
خزر قــرار دارد و شــیرآبه آن هــا به صورت 

مستقیم وارد دریا می شود. 
تعــداد محل های دفع زباله در این اســتان ها 
به اندازه تعداد شهرســتان ها و گاهی به  اندازه 
تعداد شهرها و روستاها است یعنی هر شهری 
که در حاشیه دریای خزر قرار دارد، برای خود 
یک محل دفع زباله جداگانــه ای دارد. از این 
رو شــهر کوچکی مانند ســرخ رود - که جزو 
شهرســتان محمودآباد است - یک محل دفع 
زباله در کنار ساحل دریای خزر و محمودآباد 
نیــز در یک متری ســاحل دریــا محل دفع 

جداگانه ای دارد.  بابلســر و ســایر شهرهای 
دیگر نیز بــه همین صــورت محل های دفع 
زباله جداگانه ای در ســاحل دریا و در نزدیکی 

رودخانه ها دارند.
براســاس آخریــن آماری که از ســال ۹۶ در 
دست اســت؛ اســتان مازندران به تنهایی ۱۵ 
شــناگاه آلوده میکروبی دارد و مسافران بدون 
هیــچ گونه آگاهــی از آثار زیانبــاری که این 
آب آلوده برای خــود و فرزندان آنان به همراه 
دارد، وارد دریای خزر می شوند و گاهی دچار 
آســیب های پوستی و گوارشــی می شوند. به 
اعتقاد محققــان ۸۰ درصــد آلودگی دریای 
خزر متعلق به جریــان آب از رودخانه ولگا و 
سایر رودخانه های غرب از جمهوری آذربایجان 
به دریای خزر اســت؛ به گونه ای که آلودگی 
درسواحل باکو و قزاقستان بسیار زیاد است و 
این امر کوچ آبزیان به دلیل آلودگی گسترده 

این مناطق را موجب شده است. 
بیشترین آلودگی نفتی در دریای خزر از سوی 
همسایگان شمالی این دریا تولید می شود که 
به دلیل شــیب خزر این آلودگی ها به سمت 
ایران پیشــروی می کند.طی ســال های اخیر 
میــزان قابل توجهی از جمعیــت آبزیان براثر 
آلودگی های وارد شــده به دریای خزرکاهش 
پیدا کرده اســت. از سوی دیگر آبزیانی که در 
معرض ایــن آلودگی ها قرار دارند وارد زنجیره 
غذایی انسان ها می شــوند. آلودگی میکروبی 
شــناگاه های دریای خــزر از دیگر پیامدهای 

دپوی زباله در ساحل این دریاچه است.
به زیســتگاه »فوک خزری« کــه گونه ای در 
معرض انقراض است نیز آلودگی های بسیاری 
وارد می شود این در حالیست که چهار کشور 
دیگر حاشــیه این دریاچه نیــز آلودگی های 
مختلف ناشــی از اســتخراج و پاالیش نفت، 
میادین نفتی دریایی و فاضالب و  پساب صنایع 
را به میزان  متفاوتی روانه این دریاچه با ارزش 

می کنند.
به گزارش ایســنا، تراز آبی دریای خزر ساالنه 
حدود پنج تــا هفت ســانتیمتر کاهش  پیدا 
می کند و طی سه دهه گذشته، تراز آبی دریای 
خزر حدود دو متر و مســاحت دریا حدود ۱۵ 
هزار کیلومتر مربع کاهش یافته است.  معضل 
آلودگی دریای خزر نه تنها به شرایط اقتصادی 
و ســالمت ماهیگیران و بسیاری از خانواده ها 
و شــهروندانی کــه از این دریاچــه بهره مند 
می شوند، آســیب جدی وارد می کند بلکه به 
اقتصاد کشــور نیز صدمه می زند بنابراین الزم 
اســت بیش از پیش به ایــن دریاچه توجه و 
این زیستگاه ارزشــمند را حفظ کنیم چراکه 
تخریب دریای خزر عالوه بر آســیب به آبزیان 

اختالالتی در زندگی انسان ها ایجاد می کند.

به مناسبت روز ملی دریای خزر

آلودگی؛ زخمی  بر پیکر دریای کبود
خسارت صد درصدی بارش های اخیر 

به محصوالت نخلستان های دشتی و تنگستان
نماینده دشــتی و تنگســتان در مجلــس از خســارت ۱۰۰ درصدی خرمای 
نخیالت این دو شهرســتان بر اثر سامانه بارشی اخیر خبر داد.به گزارش ایلنا، 
غالمحســین کرمی اظهار داشــت: بارش های باران در سامانه مونسون در همه 
نقاط استان بوشهر ثبت شد و در برخی نقاط جاری شدن سیل را شاهد بودیم.

کرمی افزود: خســارت بارش باران به کشاورزی و باغات خرما قابل توجه است 
چرا که بارش باران سبب ریزش و ترشیدگی خرما در نخلستان ها شد.وی بیان 
کرد: بارش باران ســبب ریزش محصول و ترش شــدن و کپک زدگی محصول 
نخیالت شده و بررسی ها نشان می دهد ۱۰۰ درصد محصول خرما در نخیالت 
تنگســتان و دشتی خســارت دیده اســت که نیاز به جبران دارد.کرمی افزود: 
جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید محصوالت کشاورزی باید ضمن برآورد 
خســارات، راهکار های جبران آسیب ها را ارائه و هر چه سریعتر اقدام کند.وی 
بیان کرد:  تنها راه امرار معاش مردم این شهرستان ها تولید محصول خرما است 
که خســارت وارد شده زندگی و معیشت آنان را به خطر انداخته و باید هر چه 
زودتر خسارت ها جبران شود.کرمی افزود:  باید برآورد میزان خسارت دست رنج 
یک ساله کشاورزان استان و جبران آن ها در دستور کار قرار بگیرد تا زندگی و 

معیشت آنان بیش از این دچار مخاطره نشود.

خسارت بیش از 9 هزار میلیاردی سیالب 
به بخش کشاورزی در کشور

معاون آب و خاک وزارت جهادکشــاورزی گفت :خســارت ناشی از سیل اخیر 
به بخش کشــاورزی ۱۸ استان کشور در مجموع ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان 
برآورد شده است. به گزارش ایلنا، فریبرز عباسی در  بازدید از مناطق سیل زده 
الیگودرز با بیان اینکه  طبق بررســی و ارزیابی های انجام شده خسارت سیل با 
درجات مختلف از ۱۰ تا  ۱۰۰ درصد در مناطق محتلف کشــور گزارش شده 
اســت، اظهار کرد: خسارت های زیادی به بخش کشاورزی دراثر سیل اخیر به 
زیرساخت های بخش های کشــاورزی؛ ایستگاه های پمپاژ ، کانال های آبرسانی 
ولوله های انتقال آب وارد شــده است.معاون آب وخاک وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: با توجه به اینکه درآمد مردم از بخش کشاورزی تامین می شود در اولین 
فرصت بخشــی از کارهای ضروری با فوریت انجام و از طریق ســتاد مدیریت 
بحران خســارات جبران و پرداخت می شود.وی با اشاره به خسارت سیالب به 
۱۸ استان در بخش کشاورزی،  اظهار داشت : مجموع خسارت های سیلالب در 

کشور تاکنون ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

آلودگی های نفتی به عسلویه رسید
رئیس اداره محیط زیست شهرستان عسلویه گفت: آلودگی نفتی ساحل کنگان 
در سواحل پارک ملی دریایی نایبند نیز رویت شد.مصطفی موذنی روز پنجشنبه 
به رسانه ها اظهار کرد: در پی پایش های مستمر مامورین یگان حفاظت محیط 
زیست شهرستان عســلویه آلودگی نفتی در سواحل پارک ملی دریایی نایبند 
رویت شــد.وی اضافه کرد: این نوع آلودگی که اولین بار در سواحل شهرستان 
کنگان مشــاهده شد بود به سواحل شهرستان عسلویه نیز رسید.  رئیس اداره 
محیط زیســت شهرستان عسلویه تصریح کرد: موضوع با سرعت به اداره بنادر 
و دریانوردی شهرســتان به عنوان متولی پاکسازی آلودگی های نفتی و بخشدار 
چاه مبارک جهت همکاری اطالع رســانی شــد و تیم تخصصی به محل اعزام 
شده اند.  موذنی بیان کرد: با توجه به افزایش دمای هوا لکه های نفتی به صورت 
پراکنده و قطره ای در برخی سواحل مشاهده شد که پاکسازی آن ها به سختی 
امکان پذیر اســت.وی عنوان کرد: هم اکنون نیروها جهــت پاکیازی اولیه به 
منطقه اعزام شده اند و منتظر نتیجه بررسی کارشناسی متخصصان اداره بنادر 

و دریانوردی در این زمینه هستیم.

تکمیل پروژه انتقال آب سد از نساء به بم
 تا قبل از تابستان سال آینده

وزیر نیرو با بیان اینکه اجرای پروژه های حوزه برق استان کرمان در طول یک 
ســال گذشته سرعت گرفته اســت، گفت: هدف از این سفر، پیگیری وضعیت 
طرح هــای صنعت آب و برق اســتان، به ویژه تســریع در تکمیــل پروژه های 
نیمه تمام برای تامین آب پایدار مردم اســتان اســت.علی اکبر محرابیان امروز 
جمعه در حاشــیه بازدید از ایســتگاه پمپاژ خط انتقال  آب ســد نسا به شهر 
بم، با اشــاره به آخرین ســفر دور اول دولت مردمی، اظهار کرد: هدف حضور 
ما بررســی طرح های آبی و برقی کل استان است که در حوزه برق پروژه های 
بسیار خوبی در حال اجرا بوده و در طول یک سال گذشته سرعت خوبی گرفته 
است.وی افزود: در ماه های گذشته شاهد به مدار آمدن دو واحد گازی نیروگاه 
زرند کرمان بودیم.وزیر نیرو همچنین در ادامه از ســنکرون نیروگاه بوتیا طی 
روزهــای آینده خبر داد.وی با بیان اینکه در حوزه آب باید اقدامات گســترده 
برای استان کرمان انجام شود، ادامه داد: برای تامین آب پایدار مردم این استان 
ابتدا باید پروژه های نیمه تمام را هر چه ســریعتر به نتیجه برسانیم.محرابیان با 
اشــاره به افتتاح سد نسا در اواخر دولت دهم، یادآور شد: سامانه انتقال آب از 
این ســد به شهر بم درصد قابل توجهی پیشرفت داشته و تالش خواهیم کرد 
عملیات باقیمانده در ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه را به اتمام برسانیم.وی افزود: 
از همین پروژه خط انتقال آب سد نسا برای شهرستان های دیگر مانند ریگان، 
فهرج و غیره پیش بینی شده که در همین سفر درخصوص عملیات اجرایی این 
خط انتقال تصمیم گیری خواهد شــد.وزیر نیرو ادامه داد: برای این پروژه ۵۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.وزیر نیرو از پیشرفت ۸۰ درصدی 
پروژه انتقال آب به شــهر بم خبــر داد و گفت: تالش مجموعه این خواهد بود 
که قبل از تابســتان سال آینده، آب سد نسا به شهر بم برسد.محرابیان با بیان 
اینکه برای مدیریت چاه های کشــاورزی اختیارات کافی به استان ها داده شده، 
خاطرنشان کرد: در استان کرمان متناسب با نیاز آبی اختیارات الزم داده شده 

تا تصمیم گیری های مورد نیاز انجام شود.

تخصیص اعتبار ۳۰ هزار میلیاردی 
در حوزه زیتون رودبار

نماینــده رودبار در مجلــس، از تخصیص اعتبار ویژه بــرای زیتون خبر داد و 
خاطرنشان کرد: برای نخستین بار زیتون به عنوان دانه روغنی دیده شده و در 
تبصره هشــت قانون بودجه ۱۴۰۱ برای زیتون در کنار گندم، جو و دانه های 
روغنی ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته اســت.مهرداد گودرزوند 
چگینی، با اشاره به شــرایط ناشی از آزاد شدن ارز ترجیحی، اظهار کرد: سال 
گذشــته مجلس به خاطر تبعات آزادسازی نرخ ارز به الیحه دولت رای نداد و 
لذا در بودجه ۱۴۰۱ پیشــنهادات مختلفی را برای چگونگی اجرای آن مطرح 
کردیم.وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از افزایش قیمت کاالها و اثرات تورمی آن، 
افزود: در بودجه ســال جاری مقرر شــد چنانچه دولت قصد دارد کاالیی را از 
سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید از طریق کاالبرگ الکترونیکی و بیمه پزشکی 
اقدام کند تا مصرف کننده زیان نبیند و نرخ کاالها و خدمات به نرخ شــهریور 

۱۴۰۰ باقی بماند.

اخبار کوتاه

برداشت های غیرقانونی از حوضه آبریز زاینده رود، انتقال بی 
رویه و اجرایی نشدن مصوبات شورای عالی آب، احیای زنده 
رود را غیرممکن ساخته است.زاینده رود بزرگترین رودخانه 
منطقه مرکزی ایران اســت و شاهرگ حیات این منطقه به 
شــمار می آید. زاینده رود از کوه های زاگرس مرکزی به ویژه 
زردکوه سرچشــمه می گیــرد و در کویر مرکــزی ایران به 
ســمت شــرق پیش می رود و در نهایت به تاالب گاوخونی 
در شــرق اصفهان می ریزد.این رودخانه که نقشــی اصلی و 
مؤثر در پایداری محیط زیست، تامین آب آشامیدنی، حفظ 
حیات گونه های جانوری و گیاهی، رونق کشاورزی، اقتصاد 
و گردشــگری منطقه مرکزی و هســتی تاالب بین المللی 
گاوخونــی دارد، در دهه هــای اخیر به علت برداشــت های 
غیرقانونی در باالدست، انتقال آب به حوضه های آبریز دیگر، 
تراکم جمعیت و تا حدودی کاهش نســبی بارش ها، به یک 
رودخانه خشک با جریان دوره ای تبدیل شده است.معضالت 
ناشــی از خشکی زاینده رود در اســتان اصفهان روز به روز 
افزایش می یابد و برای احیای این رودخانه برنامه جامع ملی 
نیاز اســت تا اصفهان، پایتخت صفــوی، به بیابانی متروک 
تبدیل نشود.ســال گذشــته معاون محیط زیست دریایی 
سازمان حفاظت محیط زیســت درباره طرح جامع احیای 
زاینده رود و تاالب گاوخونی گفته بود  »طرح جامع مدیریت 
تاالب گاوخونی تهیه شــده و به تصویب شورای برنامه ریزی 
استان اصفهان رسیده و بر این اساس طرح احیا و نجات این 
دو حوضه آبی به دســتور رییس جمهور در دستور کار قرار 
گرفته است. طرح جامع زاینده رود و تاالب گاوخونی برعهده 
وزارت نیرو است و سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این 

امر مشارکت دارد.«
رئیس جمهور ۲۶ خرداد امسال، در بیست و پنجمین سفر 
اســتانی خود به اصفهان آمــد و در جمع خبرنگاران گفت: 
طرح جامع احیای زاینده رود در دســت تدوین اســت و از 
طرف وزارت نیرو به زودی در اختیار نخبگان قرار می گیرد 
و پس از آن به اطالع مردم خواهد رســید.حجت االســالم 
ســید ابراهیم رئیسی آب ومحیط زیست را چالش و مسئله 
جدی اصفهان دانســت و گفت در آغاز سفرم به اصفهان به 
منطقه شــرق رفتم، روســتا های اطراف زاینده رود و تاالب 
گاوخونی شرایط خوبی را ندارند، مردم نگران آب آشامیدنی 
و کشاورزی هستند و باید دنبال شود.یکی از مسائل محوری 
وزیر نیــرو از ابتدا، آب حوضه زاینده رود و مشــکل آب در 
سه استان اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری بود؛ این را 
رئیسی در جمع کشاورزان شرق اصفهان گفت و یادآور شد: 
وزارت نیــرو و دولت به دنبال طرح جامعی بودند که مرحله 
نهایی خــود را می گذراند و محوریت آن برقراری عدالت در 

تقسیم آب است.
به گفته او  در مسئله آب، مالک اجرای قانون و حقوقی است 
کــه وجود دارد که اتفاقا در طرح جامع احیای حوضه آبریز 
زاینده رود هم بر آن تاکید شــده و قرار است پس از نهایی 
شدن با نخبگان در میان گذاشته شود، به اطالع مردم برسد 

و موجب ایجاد آرامش برای آن ها شود.
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو شــامگاه پنجشنبه ۲۶ خرداد 
در جلسه شورای اداری استان اصفهان تدوین برنامه جامع، 
تغییر الگوی کشــت، اجرای طرح های نیمــه تمام، تغییر 
الگوی تخصیص آب و جلوگیری از برداشــت های غیرمجاز 
را به عنوان راهکار های احیای زاینده رود عنوان کرد.مهران 
زینلیان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان گفت: 
اجرای بســته راهکار های احیای زاینده رود با اعتبار هشت 
هزار میلیارد تومانی، در مصوبات وزارت نیرو برای طرح های 
آبی اصفهان قرار دارد.او مصوبات سفر اخیر رئیس جمهوری 
به اصفهان را امیدبخش ارزیابی کرد و گفت: امید اســت در 

اجرا نیز بدون مشکل و محکم و قوی پیش برویم؛ ۳۰ هزار 
میلیارد تومان اعتبار مصوبات سفر رئیس جمهوری است و 

قرار است با بودجه امسال به استان اصفهان داده شود.
یکی از طرح های انتقال آب، تونل ســوم کوهرنگ است که 
احداث تونل آن بطول حدود ۲۴ کیلومتر بعد از ۲۵ سال به 
اتمام رسیده و حدود ۵۰ درصد از ساخته سد مربوط به آن 
به دلیل عدم تخصیص بودجه همچنان نیمه کاره باقی مانده 
اســت. این را حسین محمدرضایی عضو هیئت مدیره نظام 
صنفی کشاورزان اصفهان در گفتگو با خبرنگار ما می گوید و 
اضافه می کند: قرار بود از طریق این تونل آب از حوضه آبریز 
کارون به اصفهان بیاید و ســپس از اصفهان به ســمت یزد 
برود، اما متاســفانه هیچ آبی از طریق این تونل به اصفهان 
نیامد.وزیر نیرو در سفر خرداد هیئت دولت به استان اصفهان 
گفته بود: برای نجات زاینده رود تنها راه پیش روی، اجرای 
مجموعه اقداماتی در یک برنامه زمان بندی شــده، حساب 
شده و زنجیروار است.محرابیان گفت: اگر مدل کوهرنگ سه 
را دنبال کنیم جز شکســت چیزی به دنبال نخواهد داشت؛ 
اگر دل خوش کردیم به تخصیص کوهرنگ سه یا طرح های 
مشــابه در طول زمان اجرا ده ها برابر تخصیص، این آب را 
از دســت دادیم. احیای زاینده رود عزم و پشــتیبانی ملی 
می خواهد و در قالب اعتبارات دولتی غیر قابل اجراســت و 
مشارکت سرمایه گذاران را می طلبد.به گفته محمدرضایی 
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزان اصفهان قرار بود 
توسعه صنایع و شرب استان های اصفهان، یزد و چهارمحال 
بختیاری و نیز توسعه کشاورزی از آورد تونل سوم و بهشت 

آباد تامین شود که باز هم این اتفاق نیفتاده است.
به گفته عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزان اصفهان 
مقدار آبی که دولت می تواند در آن دخل و تصرف داشــته 
باشــند شامل ۲۲۴ میلیون مترمکعب در سال از تونل دوم، 
۱۳۰ میلیون متر مکعب از تونل چشمه لنگان و خدنگستان 
و ۳۰ میلیون متر مکعب از تونل اول اســت که در مجموع 
۳۸۴ میلیون مترمکعب در سال می شود که دولت می تواند 
در آن دخل و تصرف داشته باشد و به مصرف شرب، صنعت 
اســتان های اصفهان و چهارمحال و یزد و همچنین توسعه 
کشاورزی اســتان های اصفهان و چهارمحال برساند و بقیه 
آب به کشــاورزان محیط زیست اختصاص یابد.طبق اسناد 
و مصوبــات از کل آورد زاینده رود طبیعی و تونل های اول و 
دوم کوهرنگ و چشمه لنگان و خدنگستان مقدار ۷۵ درصد 
آب به کشاورزان و محیط زیســت زاینده رود و تاالب بین 
المللی گاوخونی و ۲۵ درصد آن به دولت )وزارت نیرو( تعلق 

دارد.محمدرضایی می گوید: از ۲۵ درصد آبی که در اختیار 
دولت است باید برای تامین توسعه کشاورزی، آب آشامیدنی 

و صنعت، انتقال به استان یزد و ... هزینه شود.
دو درصد از جمعیت حوضه زاینده رود در استان چهارمحال 
و ۹۸ درصد آن در اســتان اصفهان قــرار دارند و ۷ درصد 
از زمین های حوضه زاینده رود در اســتان چهارمحال و ۹۳ 
درصد آن در اســتان اصفهان واقع شــده است.عضو هیئت 
مدیره نظام صنفی کشــاورزان اصفهان می گوید: به تازگی 
محــل آبگیری طرح بن- بروجن را به منطقه مارکده تغییر 
دادنــد، درحالیکه طرح بن- بروجن از طریق مراجع قضایی 
متوقف شــده بود.طرح بن بروجن از طریق دادگاه متوقف 
شــده و طبق مصوبات دهمین، ســیزدهمین و بیســت و 
چهارمین جلسه شورای عالی آب و ماده ۱۵۸ و ۱۵۹ مدنی 
غیرقانونی محســوب شده است.طبق بند ۲ و بند ۳ مصوبه 
دهمین جلســه شــورای عالی آب تا تعیین تکلیف حقابه 
داران، هیچ برداشت جدیدی نباید از زاینده رود انجام شود، 
و هر برداشتی در این حوضه ممنوع می باشد. محمدرضایی 
می گوید: در بند ۲ مصوبات شورای عالی آب آمده تا تعیین 
تکلیف حقابه داران، نباید هیچ برداشت جدیدی از زاینده رود 
شود و طرح بن- بروجن مصداق همین برداشت جدید است.
حجت االســالم محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی 
شهر در مجلس شورای اسالمی در نشست علنی سه شنبه ۷ 
تیر خانه ملت، در روند بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی 
درباره تصویب تقاضای تحقیــق و تفحص از نحوه عملکرد 
وزارت نیرو در دولت حســن روحانی در خصوص انتقال آب 
بین حوضه ای گفت: کسی با تحقیق و تفحص مخالف نیست، 
ما در کمسیون کشاورزی حاضر شدیم این تحقیق و تفحص 
به نام تحقیق و تفحص کلی اســت و نه به نام یک استان؛ 
اگر انتقال آب اشتباه است، به یزد و بروجن هم اشتباه است. 
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم می گوید: ما 
مشــکلی با تحقیق و تفحص نداریــم و اتفاقاً باید تحقیق و 
تفحص شود و انتقال آب به دلیجان، کاشان، برداشت ۵۰۰ 
میلیون مترمکعب آب زاینده رود در باالدست و توسعه ۱۳۰ 

هزار هکتار زمین کشاورزی را همه باید بدانند.
حســین وحیدا عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزان 
اصفهان می گوید: اگر قانون اجرا شــود هیچ مشکلی پیش 
نمی آید؛ درخواست مردم اصفهان از وزارت نیرو اجرای قانون 
اســت و ما درخواستی بیشتر از حقمان نداریم. او می گوید: 
مرحله اضطراری طــرح بن-بروجن اجرا شــده و اگر قرار 
اســت این طرح به طور کامل اجرا شود، باید فکری به حال 

لوله انتقال آب به یزد شــود.عضو هیئت مدیره نظام صنفی 
کشــاورزان اصفهان معتقد است  اصاًل قابل قبول نیست که 
بخشی از آب و حقابه طبیعی استان اصفهان با پنج میلیون 
نفر جمعیت توسط باالدست برداشت شود و بخش دیگری از 

آن هم از پایین دست به منطقه ای دیگر منتقل شود.
حســین محمدرضایی عضــو هیئت مدیــره نظام صنفی 
کشاورزان اصفهان می گوید: طبق صورت جلسه سیزدهمین 
جلســه شــورای عالی آب، هزینه حفر تونل اول کوهرنگ 
توسط حقابه داران و کشاورزان اصفهان پرداخت شده، این 
تونل ســال ۱۳۲۷ کلنگ خورده و سال ۱۳۳۲ افتتاح شده 
که طبق مستندات موجود آورد این تونل به کشاورزان، تعلق 
دارد. عضــو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزان اصفهان 
می گوید: طبق مصوبه بند ۳ بیســت و چهارمین جلســه 
شــورای عالــی آب طرح های انتقال آبی کــه مجوز ندارند 
باید متوقف شــود و طرح هایی که در حال اجرا هســتند و 
دارای مجوز و تخصیص آب هستند، ولی حسب نظر وزارت 
نیرو امکان تامین آب برای آن ها وجود ندارد، متوقف شــده 
و خسارت ســرمایه گذاری انجام شده نیز پرداخت شود، با 
توجه به این مصوبه در حقیقت طرح بن بروجن نیز شــامل 
اجرای همین قانون می باشــد و باید وزارت نیرو خســارت 
پروژه بــن – بروجن را پرداخت و منصوبات آن جمع آوری 
گردد.حســین وحیدا عضو دیگر هیئت مدیره نظام صنفی 
کشاورزان اصفهان هم معتقد است  حل بحران زاینده رود در 
کوتاه مدت به مدیریت وزارت نیرو برمی گردد، همچنین در 
بلندمدت آب فروخته شده از زاینده رود باید در قالب برخی 

طرح های انتقال آب بازگردانده شود.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان می گوید: 
باید بدانیم احیای زاینده رود امر سلیقه ای نیست.  به گفته 
محمدرضایی، هر کســی قانون را نقض کرده باید مجازات 
شــود و قوه قضاییه باید در این امر پیش قدم باشــد. تا قوه 
قضاییه به این معقوله مستقیم ورود نکند شرایط به همین 
منوال ادامه می یابــد.او می گوید: االن حدود بیش از ۱۰۰۰ 
پمپ فشار قوی آب زاینده رود را در باالدست و پایین دست 
زاینده رود  برای باغات و کشاورزی  می برند که دولت و قوه 

قضائیه و نیروی انتظامی باید در این مورد وارد عمل شود.
مجمع نیرو های انقالب اصفهان ۱۵ تیر در بیانیه ای خطاب به 
رؤسای قوای سه گانه اعالم کرد: حل معضل و بحران زاینده 
رود راهــکاری به غیر از اجرای مصوبات شــورای عالی آب 
ندارد.در این بیانیه آمده است: اصفهان را به واسطه استقرار 
صنایع ملی، برخوردار می نامند در حالی که استقرار صنایع 
مادر نتیجه سیاســت های کالن و شــرایط خاص کشور در 
دهه های پیش بوده است؛ بر اساس آمار توسعه بخش هایی از 
استان بیش از آن که ناشی از سهم باالیی از اعتبارات دولتی 
باشــد، به دلیل ظرفیت ها و توانمندی های استان و سرمایه 
انســانی آن بوده و نتیجه اســتقرار این صنایع آلودگی های 
زیســت محیطی فراوان است، به گونه ای که سال های سال 

است شهر اصفهان آلوده ترین شهر کشور است.
اگــر چه این صنایع اشــتغال بــه ارمغان داشــته اند، ولی 
استان های همجوار نیز از این اشتغال بدون آلودگی زیست 
محیطی بهره برده اند؛ همیــن صنایع اصفهان را به یکی از 
بزرگترین اســتان های مهاجرپذیر تبدیل کــرده و این در 
حالی اســت که نگاه ناقص برخوردار بودن اصفهان برخی از 
مسئوالن بدفهم، سال هاست استان را از ساده ترین امکانات 
زیربنایی محروم کرده اســت.در بخشی دیگر از بیانیه آمده: 
اگــر روزی روزگاری اصفهان و اصفهانی به آثار باســتانی و 
زاینده رودش می نازید، امروز نه تنها اصفهان آب آشامیدنی 
ندارد بلکه خانه، آثار باستانی و میراث ملی آن با فرونشست 

زمین تهدید می شود.

احیای زاینده رود، طرحی کاغذی که کام نصف جهان را  تر نمی کند

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
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