ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) / (social/ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ )(social/society/tourism /
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در ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺘﺎد درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ

اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﭘﺎﯾﻠﻮﺗﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن اﯾﺮان اﺳﺖ /ﻧﮕﺎه
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﺴﺖ آن ﺷﺪ /ﻃﺮح »ﻧﮑﺎﺷﺖ« ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ
ﮐﺸﺎورزی اروﻣﯿﻪ ﺑﻮد

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺸﺎورزی و اﺟﺮای ﻃﺮح ﻧﮑﺎﺷﺖ از ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻓﯿﺎی ﮐﺸﺎورزی و واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﮐﻪ در ﭘﯽ آن ﻃﺮح واردات آب ﻣﺠﺎزی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺳﺘﮑﺎری ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﯽآﺑﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد.

ﮔﺮوه ﺟﺎﻣﻌﻪ )(http://www.farsnews.comﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس )(http://www.farsnews.com؛ ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد
دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ در ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻇﻔﺮﻧﮋاد ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ آب و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار،
دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮداد ﻣﯿﺮﺳﻨﺠﺮی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ،دﮐﺘﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻮزه ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﺑﮏ ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯽ
دﺑﯿﺮﮐﻞ

ﻣﮑﺘﺐ

ﺣﺮﻣﺖ

ﺣﯿﺎت

در

ﻣﺤﻞ

)(http://www.farsnews.comﺧﺒﺮﮔﺰاری

ﻓﺎرس

) (http://www.farsnews.comﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻇﻔﺮﻧﮋاد در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ در
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ﺳﺎل  92ﺗﺸﮑﯿﻞ و در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ،93ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  19ﺑﻨﺪی ﺑﺮای ﻧﺠﺎت درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ،
اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاتﻫﺎ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎور و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﮑﯽ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﺮای
اﺣﯿﺎی آن دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ راﻫﮕﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد در واﻗﻊ
ﻧﺠﺎت درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﮐﺎﻣﻼ ً ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﺖ آﺳﯿﺐ را ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ.

ﻇﻔﺮﻧﮋاد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ آب و ﻫﻮا ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺸﺎورزی در ﻣﻨﻄﻘﻪ
اروﻣﯿﻪ و اﻧﺠﺎم ﻃﺮحﻫﺎی دوﻟﺘﯽ)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪﺳﺎزیﻫﺎ( ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻋﻠﻞ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  19ﺑﻨﺪی اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ دارای ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل آب ،ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اداﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزه آب
را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد ﻧﻪ درﻣﺎن آن را؛ ﺗﮑﻨﻮﮐﺮات ﻫﺎ و ﺳﺪﺳﺎزﻫﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﭼﺎره را در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزهای آب دﯾﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ آب و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ 40ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ،اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل آب ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از آب ﻧﯿﺴﺖ.
ﻇﻔﺮﻧﮋاد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در  19ﺑﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺪارد
ﮔﻔﺖ :ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎداﺳﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﮏ از رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل درﯾﺎﭼﻪ ﺧﺰر ،زاب و
ﺑﺴﺘﻦ ﭼﺎهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و  ...ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺴﺘﻦ ﭼﺎهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ در ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺣﯿﺎ آﻣﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان در
ﮐﺸﺎورزیﺷﺎن ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﻢ و ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻧﻘﺶ ﮐﺸﺎورزی در ﺧﺸﮏ ﺷﺪن درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺸﮑﯽ
درﯾﺎﭼﻪ را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﮐﺸﺎورزان و ﭼﺎهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی اﻧﺪاﺧﺘﻪاﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ درﯾﺎﭼﻪ ای ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﻌﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ
ﮐﻪ  300ﻫﺰار ﺳﺎل ﺣﯿﺎت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ  100 ،20 ،10و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻫﺰار ﭼﺎه ﺧﺸﮏ ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ادﻋﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻢ ﻫﯿﺪروﻟﻮژی
اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان اﯾﻦ ﻃﺮح درک درﺳﺘﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و وﺿﻌﯿﺖ درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻇﻔﺮﻧﮋاد اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺣﺪود  6ﻫﺰار ﺳﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و درﯾﺎﭼﻪ را
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ﻧﺨﺸﮑﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺧﺸﮑﯽ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻫﻪ  40ﺗﺎ  80ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزهای و دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺑﻼ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ  56ﺳﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ درﯾﺎﭼﻪ آﻣﺪ و ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیاش را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ
ﺑﺮآورد ﻣﯽﮐﺮد.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ آب اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﺎب ﺣﻮﺿﻪ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺜﺒﺘﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در  19ﺑﻨﺪ ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎ ﺑﻪ
آن اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺟﺮا ﻧﺸﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  40درﺻﺪ از آب ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺣﻮﺿﻪ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
در ﻣﺼﺎرف ﺷﺮب و ﺻﻨﻌﺖ در ﺣﻮزه اروﻣﯿﻪ رﯾﺨﺖ و ﭘﺎش زﯾﺎدی ﺷﺪ ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﻼﻏﯿﻪ اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف در ﺳﺎل 89
اﻋﻼم ﺷﺪ ﻓﺸﺎری ﺑﺮای ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﯽ آب در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪ.
ﻇﻔﺮﻧﮋاد ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻔﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ را ﺑﯽاﺛﺮ و ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :ﮔﻮﯾﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﺘﺎد ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ آب و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﻮﻣﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﺮﺗﻌﺪادی از
ﺳﺘﺎد درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﮐﺪام ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻧﺪ؟
ﻃﺮح ﻧﮑﺎﺷﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی اروﻣﯿﻪ ﺑﻮد
وی در اداﻣﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻧﮑﺎﺷﺖ را ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺳﺘﺎد دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮد
ﻣﺼﺎرف ﻧﺎدرﺳﺖ آب ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺎرف ﺷﺮب و ﺷﻬﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﻮزﯾﻊ آب را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ
ﯾﻘﻪ ﮐﺸﺎورز را ﭼﺴﺒﯿﺪﯾﻢ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان ﻣﺎ در ﻣﺼﺮف آب دﻗﺖ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ و ﮐﺸﺎورزی اﻣﺮوز ﺣﺎﺻﻞ 10-6
ﻫﺰار ﺳﺎل ﮐﺸﺎورزی دﯾﻢ اﺳﺖ ،ﻃﺮح ﻧﮑﺎﺷﺖ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺧﯿﺎﻧﺖآﻣﯿﺰ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد ﭘﻮل ﺑﮕﯿﺮد و 2- 5
ﺳﺎل ﮐﺸﺎورزی ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻫﻤﺎن ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ  6ﺗﺎ 7دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﻬﺎﺟﺮت روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داﺷﺘﯿﻢ
و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﺪ دوﺑﺎره ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻣﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻇﻔﺮﻧﮋاد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ از آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ،ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪای ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻃﺮاز درﯾﺎﭼﻪ در  20اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،96ﻣﻌﺎدل  1270.99ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ  12ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل  95از ﭘﺮ آبﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎی آﺑﯽ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز درﯾﺎﭼﻪ ﺣﺪود  40ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺳﺘﺎد ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ آب
ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪی اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ اﻧﺘﻘﺎل آب اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺟﯿﺐ ﻋﺪهای را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﮔﺮوه ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﮑﯽ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻧﺸﺪه واﻻ درﯾﺎﭼﻪ زرﯾﻮار ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از اﯾﻦ
درﯾﺎﭼﻪ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺮای روی ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮرد اﺷﺎره آﻧﻬﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺘﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ در ﺟﻬﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ درﯾﺎﭼﻪ  40ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺒﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد .ﻫﻮا ﮔﺮم ﺷﺪه اﻣﺎ درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺧﺸﮏ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ درﯾﺎﭼﻪ زرﯾﻮار ،ﮔﻬﺮ،
وﻟﺸﺖ آﺑﺸﺎن ﮐﻤﯽ ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس آب اذﻋﺎن داﺷﺖ :در واﻗﻊ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﻫﻪ  40ﺑﻪ ﻧﺎم
اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ و ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ دﭼﺎر آن ﺷﺪﯾﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت زﯾﺎد از ﺳﻮی ﺑﺰرﮔﺎن و
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ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ.ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزهای و ﺳﺪﺳﺎزی اﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﺸﺎورزی
ﻇﻔﺮﻧﮋاد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺎورزان را ﺑﺮای اﺣﯿﺎ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽداد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:ﻣﺸﮑﻞ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺳﺎزهای و دوﻟﺘﯽ آب ﺑﺎ ﺳﺪﺳﺎزی و ﺳﺎﺧﺖ  56ﺳﺪ در اﻃﺮاف آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ  40درﺻﺪ از آب اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف از آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﻮق داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮری ﻣﺜﻞ ژاﭘﻦ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ  25ﺑﺎر ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی اﯾﺮان
ﺣﺘﯽ ﯾﮑﺒﺎر ﻫﻢ ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﯽ آب وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﮐﺎرﮔﺮوه اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد.
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد!
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻬﺮداد ﻣﯿﺮﺳﻨﺠﺮی ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎی
درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺨﺪوم ﭘﺪر ﻋﻠﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ:
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻗﺘﺼﺎددان ،ﻣﻬﻨﺪس ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺮق
ﺗﺎ ﮐﺘﺎﺑﺪار و ﺣﺴﺎﺑﺪار در اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ﺟﺎی دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺧﺒﺮی از ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ!
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه وی از ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل  6ﻫﺰار ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و اﯾﺮان ﮐﺸﻮر
ﻧﯿﻤﻪﺧﺸﮏ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﮑﯽ درﯾﺎﭼﻪ
اروﻣﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ،درﯾﺎﭼﻪ وان در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ زﻧﺪه و
ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ.
ﻣﯿﺮﺳﻨﺠﺮی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار را در ﺣﺪود ﻫﺰار ﺳﺎل اداﻣﻪ داده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری در
آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ در ﻧﺴﻞﻫﺎی آﺗﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
و ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را از درﯾﺎﭼﻪ داﺷﺘﻪاﯾﻢ.
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اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﻮﺿﻪ اﺷﺎره ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :ﻣﻨﻄﻘﻪ اروﻣﯿﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺰاﯾﺮ ،ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎ ،و ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ اروﻣﯿﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ
اروﻣﯿﻪ از ﻧﻈﺮ ارزش اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﻗﺮار دارد در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺳﺖ
اﻣﺎ در ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳﺘﺎد درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺷﺎره ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ادﻋﺎی اﺣﯿﺎی ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن اﺳﺖ
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﺳﻔﺮ ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﯿﭻ دوﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ
در دوره  4ﯾﺎ  8ﺳﺎﻟﻪ در ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آورد ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﻢ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﺟﺮأت را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در  4ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ را اﺣﯿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﮕﺎه ﺑﺨﺸﯽ و
ﺟﻨﺎﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ.
ﻣﯿﺮﺳﻨﺠﺮی ﺑﺎ ﯾﺎدآوری دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﺸﺎن ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ،ﺟﻨﺎﺣﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺰﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻣﺮوز ﮔﺎمﻫﺎی درﺳﺘﯽ در ﻣﻮرد آن ﺑﺮدارﯾﻢ ،ﻧﺴﻞﻫﺎی آﺗﯽ
از ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ درﯾﺎی ﻣﺮده )ﺑﺤﺮاﻟﻤﯿﺖ( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﻟﮕﻮﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺻﺤﯿﺢ از
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ درﯾﺎ ﻣﯿﺎن اردن و رژﯾﻢ اﺷﻐﺎلﮔﺮ ﻗﺪس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ از ﺑﺴﯿﺎری از ارزشﻫﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻪ
درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.در واﻗﻊ اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﮐﻪ دارای آب ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻮر و ﺳﺎﺣﻞ ﻧﻤﮑﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺳﻮی اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻤﮏ اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ در ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی  25دﻻری و ﻟﺠﻦ آن در
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی  80دﻻری ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﯿﺮﺳﻨﺠﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﻫﻤﺠﻮار درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻏﺎت را از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن درﯾﺎﭼﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ :ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ از ﮐﺸﺖ اﻧﮕﻮر ﺑﻪ ﺳﯿﺐ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﮕﻮر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آب اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.
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وی اﻓﺰود :اﻣﺮوز ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻏﺎت ﺳﯿﺐ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای وﯾﻼﺳﺎزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آب  60رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ وارد ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :از ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ 60
رودﺧﺎﻧﻪ  21رودﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﯽ اﺳﺖ و  29رودﺧﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﯿﺮﺳﻨﺠﺮی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﺎورزی  10ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﮐﺮد :اﺑﺪاع ﮐﺎرﯾﺰ و ﻗﻨﺎت ﺑﺎ ﻓﮑﺮ و ﻫﻮش اﯾﺮاﻧﯽ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﺎورزی در اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﻃﻮل
دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ،ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺳﻮءﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
 60رودﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎد.
وی از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮐﻼن در اﻃﺮاف اروﻣﯿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺷﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺴﺎب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮد را وارد درﯾﺎﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻣﯿﺎنﮔﺬر )ﺟﺎده(ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮی در وﺳﻂ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺣﯿﺎت آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻠﯿﻘﻪ اﻓﺮاد ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﺘﺎد را از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﮑﺴﺖ اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:ﻋﺪم
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ،ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎزده ﺻﻔﺮ اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯿﺮﺳﻨﺠﺮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از دﯾﺪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﺧﻮدﭘﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ درﯾﺎﭼﻪ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻇﻔﺮﻧﮋاد ﻧﯿﺰ در ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن از ﻟﻔﻆ اﺛﺒﺎت و ﯾﺎ اﺣﯿﺎ از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دو واژه ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ ﺳﺘﺎد  4ﺳﺎل ﺣﯿﺎﺗﯽ را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﯾﮏ اﻟﺰام اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ اﺣﯿﺎ ﻧﺸﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی در اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺳﺘﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻗﻮل اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ را
داد و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﻧﮕﺎه درﺳﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ :ﺳﺘﺎد دﭼﺎر ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﮔﯿﺠﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ در اﯾﻨﺒﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺸﺎورزان در ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎ را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﺳﺘﺎد داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن
آن ﺷﺪ.
ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﮐﻼن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده ﻋﺪهای ﻧﻮﮐﯿﺴﻪ را اﺣﯿﺎ ﮐﺮد
ﺑﺎﺑﮏ ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯽ دﺑﯿﺮ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﮐﻼن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده ﻋﺪهای ﻧﻮﮐﯿﺴﻪ را اﺣﯿﺎ ﮐﺮد ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ
اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻄﺢ آب را از ﺳﺎل  1347ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در  22ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ و اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺳﺎل  92ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺗﺮاز آب درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ  12ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﻓﻖ اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﺎ ﺳﺘﺎد درﯾﺎﭼﻪ
اروﻣﯿﻪ اﺣﯿﺎی اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ را ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺸﺎورزی ﭘﯿﻮﻧﺪ زده اﺳﺖ.
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ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد:ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻼﻧﺘﺮی و ﻫﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺸﺎورز ﺟﺰ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﻫﺪﻓﯽ ﻧﺪارد.
وی در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی اﻃﺮاف درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﺸﻮد ،اروﻣﯿﻪ اﺣﯿﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺸﺎورزی از ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻓﯿﺎی ﮐﺸﺎورزی و واردات ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر و ﻻﺑﯽ آﻧﻬﺎ در ﺳﺘﺎد درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ
ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻀﺎ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن آن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ،ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل  ،95دوﻟﺖ و
ﭘﯿﺎدهﻧﻈﺎمﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دوﻟﺖ آﯾﻨﺪه از ان آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺣﻔﻆ ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎ اﻓﺘﺎدﻧﺪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﮏ
ﺗﮏ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه وی آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻔﻆ ﺷﺎﮐﻠﻪ ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﺪ ،دﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  3ﻫﺰار ﭼﺎه را ﺧﺸﮑﺎﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺎهﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻔﺮهﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮐﻤﯽ اﻫﺪاف ﻣﺎﻓﯿﺎی آب و ﮐﺸﺎورزی را روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﮕﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﯾﺎ درﺟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﺮﯾﻒ و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان رﻓﺘﻨﺪ .ﻧﻘﺶ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اروﻣﯿﻪ و ﺗﺒﺮﯾﺰ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اﺟﺎزه
ﺳﻮال در ﺧﺼﻮص اﺣﯿﺎ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻃﺮح اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ در واﻗﻊ ﭘﺎﯾﻠﻮﺗﯽ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﻃﺮح ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن اﯾﺮان اﺳﺖ ،اﯾﻨﮑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ را اﺣﯿﺎ ﮐﻨﯿﻢ ،دروﻏﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ
ﺑﻪ اﺧﺒﺎر  20روز ﺗﺎ ﯾﮑﻤﺎه ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ درﯾﭽﻪ ﺳﺪﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﯾﺎﭼﻪ
اروﻣﯿﻪ ﺑﺎز ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در زﻣﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ وی ﺳﻄﺢ آب درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺎﻻ آﻣﺪه ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺘﺎد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دوﺑﺎره ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای
اﺣﯿﺎ اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
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وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﭼﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ آﺑﯽ در آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺷﺪه و ﯾﺎ در
ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﮐﺮدواﻧﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ آﺑﮑﺶ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ادﻋﺎی  92درﺻﺪی آب در ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی ﯾﮏ دروغ ﺷﺎﺧﺪار اﺳﺖ
وی در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ  92درﺻﺪ آب ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﯾﮏ دروغ ﺷﺎخدار اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورز ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار از آب از ﺳﻮی ﮐﺸﺎورزان ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف آب و ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﯽ آن ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻧﮑﺎﺷﺖ )ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺸﺎورزی( ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻃﺮح واردات آب ﻣﺠﺎزی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺳﺘﮑﺎری
ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﯽآﺑﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻓﯿﺎ در ﭘﺲ ﭘﺮده ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ اروﻣﯿﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﭼﯿﺪﻣﺎن اﯾﻦ ﭘﺎزل ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ اروﻣﯿﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺣﯿﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود .ﻃﺮح اﺣﯿﺎ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﭘﺮوژه ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه وی ،ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺸﺎورزی در ﺣﻮزه اروﻣﯿﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن در ﮐﻞ اﯾﺮان ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﭼﺎق از ﻣﺮزﻫﺎی اﻃﺮاف
ﻣﯽروﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﻋﺪهای ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻃﺮاف درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس ﺧﺎرﺟﯽ و ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮد
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺧﺮﯾﺪ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﺮد و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﮐﻼن ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺸﺎوری ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎه از ﺑﺬرﻫﺎی دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی دﯾﻢ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮارد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎ ﺳﺘﺎدی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﻨﺎﺣﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن آن ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺟﻨﺎح ﻣﺨﺎﻟﻒ را دارﻧﺪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد:آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺘﺎد درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺳﺮدﻣﺪاران آن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻘﺎی ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدمﻧﻬﺎد ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را در دوﻟﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻟﻄﻤﻪ زدن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺧﺮوج اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻏﯿﺮﺟﻨﺎﺣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﻆ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﮐﻮﻟﻮژی،
ﮐﺸﺎورزی و ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اروﻣﯿﻪ را ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﺠﺎت درﯾﺎﭼﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﻇﻔﺮﻧﮋاد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ دارد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺮﯾﺾ دوﻟﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﮕﯿﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ را دﯾﮕﺮ راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎ داﻧﺴﺖ.
ﻣﻬﺮداد ﻣﯿﺮﺳﻨﺠﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺿﻌﻒ ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺪای از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺿﻌﯿﻒ و ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﮐﺸﻮر ﺑﺪاﻧﯿﻢ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻧﻘﺾ وﺟﻮدی ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎ در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﭼﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺋﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﺸﻮر
دارﯾﻢ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻓﯿﺎ آب اﺳﺖ
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وی وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻓﯿﺎی آب ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
اﻟﺒﺘﻪ وﺟﻮد ﻣﺎﻓﯿﺎی آب ﻫﻤﻮاره از ﺳﻮی وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﻓﯿﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ وﺟﻮد دارد.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ اﻓﺮادی در اﯾﻦ اﻣﺮ دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺤﺮاﻧﯽ آب ﭼﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪای داﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا از ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ ﺳﺘﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺳﺘﺎد اﺣﯿﺎء ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻮﻣﯽ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ ﺳﺘﺎد در ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﻣﺮدم دو اﺳﺘﺎن
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎ اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ رو ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻣﯽروﯾﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻣﮑﺎن اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ وﺟﻮد دارد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

)(https://telegram.me/farsna

http://fna.ir/VHRIJ4

ﻧﻈﺮات
دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ،ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس در وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﭘﯿﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺗﻬﻤﺖ ﯾﺎ اﻓﺘﺮا ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﭘﯿﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﻣﻬﺪی

آدرس اﯾﻤﯿﻞ

ﮐﻠﯿﺪ را ﺑﻪ ﭼﭗ ﺑﮑﺸﯿﺪ

 ۱۲:۴۰ﺷﻨﺒﻪ  ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶
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ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺳﻄﺢ ﻫﻤﯿﻦ درﯾﺎﭼﻪ ی اروﻣﯿﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه زد و آﺑﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﺸﮏ
ﺷﺪه ی درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺴﺖ رو آورد روی ﺳﻄﺢ .ﻧﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب درﯾﺎ ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ ﻫﺪر دادن آﺑﻬﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ) (comments/replmulticmtform.aspx?nid=3001811&cid=5148920

ﻧﺎﺷﻨﺎس

 ۱۲:۴۵ﺷﻨﺒﻪ  ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶

دوﺳﺖ ﮔﺮاﻣﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن درﯾﺎﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻪ!؟
ﭘﺎﺳﺦ ) (comments/replmulticmtform.aspx?nid=3001811&cid=5148933

ﺑﯿﮕﯽ

 ۱۲:۵۳ﺷﻨﺒﻪ  ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶

ﻋﺠﺐ ﻧﻈﺮ ﻃﻼﯾﯽ دادی اﺳﺘﺎد .ﺧﻮب ﻫﺮ ﭼﯽ آب از زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺑﮑﺸﻦ ﮐﻪ از درﯾﺎﭼﻪ ﻣﯿﺮه ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻓﻘﻂ ﺳﻔﺮه رو ﺷﻮرﺗﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﻪ.
ﭘﺎﺳﺦ ) (comments/replmulticmtform.aspx?nid=3001811&cid=5148960

ﻧﺎﺷﻨﺎس

 ۱۵:۴۲ﺷﻨﺒﻪ  ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶

ﺗﻨﻬﺎ راه درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﻪ ﻃﻮل  300ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ درﯾﺎﭼﻪ ﺣﻞ ﻣﯿﺸﻪ و
ﻫﻢ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﻄﻘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ در ﺿﻤﻦ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ رو ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ درون درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ.
ﭘﺎﺳﺦ ) (comments/replmulticmtform.aspx?nid=3001811&cid=5149594

ﻧﺎﺷﻨﺎس

 ۱۴:۴۹ﺷﻨﺒﻪ  ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶

ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﺋﻮ رو ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﻴﻜﻨﻦ ،ﺗﺎب دادان رود زرد ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي ﻛﺮدن ﺑﻮده!
ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﭼﺮا اﻳﺮان اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ رو ﻣﻴﻜﻨﻪ و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻛﺸﺎورزي رو ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻴﻜﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻏﻠﻄﺸﻮن!
ﭘﺎﺳﺦ ) (comments/replmulticmtform.aspx?nid=3001811&cid=5149390

ﻓﻀﻮل

 ۱۶:۰۴ﺷﻨﺒﻪ  ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﻪ آوردن ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد درﯾﺎﭼﻪ ﻣﯿﺪوﻧﻦ ﻧﻪ ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺪان .ﺷﻤﺎ  ۲ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس
زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و آب ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﺎر ﺑﺮات ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻨﻦ ﭼﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﻪ  .ﺑﺮادر ﻣﻦ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎی درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ اﺑﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎر رو  ,ﯾﺎ از درﯾﺎی ﺧﺰر آب ﺑﯿﺎر .
ﮐﺸﺎورزی و ﺻﺪ ﺳﺎزی اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﺎده ﺳﺎزی اﻓﺘﻀﺎح ﺗﻮ درﯾﺎﭼﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﺪ ﺑﺨﺘﯿﻪ .ﻫﺮ ﮐﯽ ﺗﻮ اﯾﺮان ﺷﺪه ﻣﺴﻮل ﻧﻪ
ﺑﺨﺎﻃﺮ داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﺷﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺎرﺗﯽ ﻫﺎﺷﻪ.
ﻋﺰﯾﺰان ﻓﺎرس اﮔﻪ ﺧﺎﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺰﻧﻦ ﺑﻬﺸﻮن ﺑﮕﻢ ﭼﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﻪ  .ﯾﺎ ﺣﻖ .
اﺳﺘﺎد زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  ,داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﺮوژ .
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ﭘﺎﺳﺦ ) (comments/replmulticmtform.aspx?nid=3001811&cid=5149673

ﺣﺴﻦ

 ۱۶:۱۲ﺷﻨﺒﻪ  ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶

اﻧﺘﻘﺎل آب از درﯾﺎی ﺧﺰر اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟
اﮔﺮ اﯾﻦ راه درﯾﺎﭼﻪ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪه راه ﻣﻮﺛﺮی در ﻗﺒﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﭘﺎﺳﺦ ) (comments/replmulticmtform.aspx?nid=3001811&cid=5149703

ﻧﺎﺷﻨﺎس

 ۱۶:۴۷ﺷﻨﺒﻪ  ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن دارد و ﺷﺪﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻏﻠﻂ دوﻟﺖ و ﺧﺎﻧﻢ اﺑﺘﮑﺎر اﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آن ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﯾﺎﯾﯽ
درون درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ را ﺻﯿﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ارﺳﺎل ﮐﺮد.
ﭘﺎﺳﺦ ) (comments/replmulticmtform.aspx?nid=3001811&cid=5149838

ﻧﺎﺷﻨﺎس

 ۱۶:۵۳ﺷﻨﺒﻪ  ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶

ﮐﺎر درﯾﭽﻪ اروﻣﯿﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﮑﺶ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻤﮑﯽ راه ﻧﯿﻔﺘﻪ
ﭘﺎﺳﺦ ) (comments/replmulticmtform.aspx?nid=3001811&cid=5149868

ﻧﺎﺷﻨﺎس

 ۰۶:۳۱ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ  ۱۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶

ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭼﻘﺪر ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﻪ دﻏﻪ دﻏﻪ ﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﭽﭽﺮا ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ
ﭘﺎﺳﺦ ) (comments/replmulticmtform.aspx?nid=3001811&cid=5150724
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