جامعه

iran-newspaper

سال بیستوسوم شماره  6446سهشنبه  10اسفند 1395

editorial@iran-newspaper.com

یادداشت

هومن روانبخش
استاددانشگاه

سایه «مسکن مهر»
بر پیکره پارک ملی خجیر

گفتوگو با مسعود تجریشی ،مدیر دفتر برنامهریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

پول ندهند ،دریاچه ارومیه
تابستان آینده خشک میشود

مژگان جمشیدی

خرداد 1392وسهروزقبلازانتخاباتبودکهدکترحسنروحانیدرجمعمردمارومیه
حاضرشدوبابیاناینکهنخواهیمگذاشتدریاچهارومیهخشکشود،گفت«:شما
گفتید دریاچه ارومیه را با اشک چشمتان پر میکنید؟ من به فدای چشمهای شما».
من به شما قول میدهم که اگر بار مسئولیت اجرایی کشور را بر دوش من قرار دادید،
در نخستین روز دولت ،حل مشکل دریاچه ارومیه در دستور کار قرار خواهد گرفت».
وعدهرئیسجمهوریتحققیافتونخستینجلسههیأتدولتبهموضوعبحران
دریاچه ارومیــه اختصاص یافت و کارگروهی را برای رســیدگی به وضعیت دریاچه
ارومیه تعیین و اعالم کرد که دریاچه ارومیه نخستین اولویت دولت است .ریاست
کارگروه را عیســی کالنتری ،وزیر اسبق کشاورزی برعهده گرفت و کالنتری با همکاری
بیــش از 700نفر از متخصصان داخلی و خارجی طرحــی را برای احیای دریاچه تهیه
و تدوین و در دولت نیز به تصویب رســاند .حاال نزدیک ســه سال از عملیات اجرایی
احیــای دریاچه میگذرد .از مجمــوع اعتبار احیای دریاچه تاکنون کمتــر از  20درصد
تخصیــص یافته ،با ایــن حال و به مــدد تالش کارشناســان و متخصصــان ،دریاچه
از حالــت بحرانــی درآمده امــا بیش از 17ماه اســت کــه ریالی برای احیــای دریاچه
تخصیص نیافته اســت .دکتر مسعود تجریشی ،مدیر دفتر برنامهریزی و تلفیق ستاد
توگو با «ایران» میگوید :اگر وضعیت به همین شکل
احیای دریاچه ارومیه در گف 
پیــش برود دریاچه ارومیه تابســتان ســال آینده بــا بحران خشــکیدگی کامل مواجه
میشــود چون بیشــتر طرحهای احیای دریاچه به دلیل بیپولی متوقف شده است.
توگوی چندســاعته خبرنگار «ایــران» با این
آنچــه در ذیل میآید خالصهای از گف 
عضوهیأتعلمیدانشگاهصنعتیشریفاست:
ëëآقای دکتر ،شما چند هفته است که نسبت
بهعدمتخصیصبودجهستاداحیایدریاچه
هشــدارمیدهیــدوهنــوزهــمایناعتبــارات
پرداختنشده،چرایکدفعهوقتیدریاچهبه
حالتتثبیتشرایطرسیددردریافتبودجه
مشکلپیداکردید؟
شــاید به خاطر اینکه آقایان فکر میکنند
همیــن که یــک مقــدار آب در دریاچه اســت
یعنــی دیگر همه چیــز خوب شــده در حالی
که اینطور نیســت،.اما ماجرا از اینجا شــروع
شــد که دو ماه قبل در جلسه هیأت دولت ما
چهارتامصوبهمیخواستیمکهآقاینوبخت
سه تا را امضا کرده بود و چهارمی را که مربوط
بــه پول بــود امضا نکرد ولــی در حضور همه
اعضــای دولــت ایشــان قــول داد کــه تــا آخر
هفته  300میلیارد تومان از اعتبارات دریاچه
را میدهد و البته ما میدانستیم که خبری از
پول نخواهد شد چون در غیر این صورت این
مصوبــه را هم امضا میکردنــد و همین هم
شد و االن دو ماه گذشته و هنوز این آخر هفته
نیامدهاست!
ëëاعتباراتسال95ستاداحیایدریاچهچقدر
است؟
اعتبــارات ســتاد احیا از ســه محل تأمین
میشود 1120میلیارد تومان از محل اعتبارات
مــاده  10و  12مدیریت بحــران 350 ،میلیارد
تومان از محل بودجه ســنواتی دســتگاههای
اجرایــی و  350میلیــارد تومان هــم از محل
صندوق توســعه اســت که این آخــری صرفاً
برای انتقال آب رودخانه زاب به ارومیه هزینه
میشــود و بانک ســپه همــهاش را پرداخت
کردهاست.یعنیمجموعاعتباراتماامسال
 1820میلیاردتومانبودکهفقط 350میلیارد
توماناش بــرای یک طرح خــاص پرداخت
شــده اســت 350 .میلیــارد تومــان مابقی را
دســتگاههای اجرایی باید بدهند که آنها هم
هنــوز یک ریــال از دولت پــول نگرفتند .برای
این  1120میلیارد تومان هم این همه گفتیم
هنوز نتیجهای حاصل نشــده اســت .آخرین
بار به اتفاق آقای دکتر کالنتری رفتیم جلسه
هیأت دولت و به آقای جهانگیری هم گفتیم
که بــه هرحــال اینجور نمیشــود ادامــه داد،
چون برنامه هست ،دستگاههای اجرایی هم
پای کار هستند و همه هم منتظرند اما دولت
یک مرتبه خودش را کنار کشیده است .در این
جلسه ،مقرر شــد حاال که دوماه از وعدههای
تحقــق پول گذشــته حداقل ســازمان برنامه
مجــوز پرداخت  300میلیارد تومــان اوراق از
خزانــه را بدهد .با این اوراق میتوانیم بدهی
هایمان را به بانک و پیمانکار پرداخت کنیم

و چون خزانه اینها را منتشــر کرده اعتبار دارد
و موعد سررســیدش تبدیل به پول میشــود
که قرار شد تا آخر هفته این را بدهند .همانجا
دیدیم چون حدود  820میلیارد تومان دیگر
هــم میماند درخواســت کردیم یک ســری
از طرحهــای اجراییمــان را بــه ارزش 820
میلیارد تومان مصوب کنند .این را هم بگویم
که االن شما هر چیزی در هیأت دولت ببرید
تصویب میکنند ولی از پول خبری نیســت و
دل همه را خوش میکنند.
ëëپس چه دلیلی داشــت که اینها را تصویب
کنید؟
وقتــی یــک طــرح در دولــت تصویــب
میشــود اگر پول هم نباشــد دستگاه اجرایی
میتواند بــا پیمانکار قرارداد ببنــدد که فعالً
کار را انجــام بدهــد و بعد که دولــت پول داد،
مبلغش را دریافت کند اما در همان جلسه،
دستگاههایاجراییگفتند300میلیاردتومان
اوراق کــه عــددی نیســت چــون همیــن االن
باالی  650میلیارد تومان بدهی داریم .چرا؟
چون آخرین پولی که به ما داده بودید مربوط
به آبان ســال  94بود و هنــوز بدهیهایمان را
نتوانســتیم پرداخت کنیم برای همین آقای
نوبخــت مجــدداً قــول داد کــه بجــز آن 300
میلیــارد تومــان حــدود  300میلیــارد تومان
دیگــر هم اوراق به ما بدهد یعنی حدود 600
میلیــارد تومــان اوراق از خزانــه بگیریم که با
 300میلیاردش بتوانیم قراداد جدید ببندیم
و با مابقیش هم بخشی از بدهیهای قبلی را
پرداخت کنیم اما اتفاقی که افتاد این بود که
بعداً فهمیدیم این اوراق اصالً دوساله است
و آییــن نامه نــدارد و اصالً هنــوز خزانه قبول
نکــرده که این را چاپ کند ،یعنی قول چیزی
را به مــا دادند که اصالً وجــود خارجی ندارد.
لذا هفته پیــش رفتیم خدمت آقای نوبخت
و گفتیم این اوراق دو ســاله ات را یکساله کن
که حداقل که  5اسفند آیین نامهاش میآید
و افــراد میتواننــد بروند بگیرنــد و اینکه یک
مقــدار از این پــول را هم نقدی بــه ما بدهید
به خاطر اینکه برخی دستگاهها مثل سازمان
جنگلهــا و مراتــع بــرای آبیــاری نهالهــای
کاشــته شــده در اطراف دریاچه نمیتواند به
پیمانکار خرد اوراق بدهد و ایشــان قبول کرد
کــه  30میلیارد را نقد و  270میلیــارد دیگر را
اوراق بدهند که البته هنوز خبری نیست.
ëëاگر بودجههای شما بموقع تخصیص نیابد
چهاتفاقیبرایدریاچهدرسالآیندهمیافتد؟
گــرد و خاکهای خوزســتان را ببینید ،اگر
جلوی کانون گرد وغبار را نگیریم چقدر نظام
باید خســارت بدهد؟ اگر دریاچه ارومیه احیا

نشــود  10ســال دیگــر آذربایجــان بــه اهوازی
دیگر تبدیل میشــود .باور کنید  10سال دیگر
ارومیه و تبریز هم برقش قطع میشود با این
تفــاوت که در اهواز ذرات غیر نمکی هســتند
ولــی درارومیه گرد و خــاک نخواهد بود بلکه
نمــک همه جا را فرا میگیــرد .االن درارومیه
 10میلیارد تن نمک خالص داریم یعنی اگر
جمعیــت دنیــا را  10میلیارد نفــر بگیریم که
نیســت ،هر فرد یک تن ســهم نمــکاش از
ارومیه میشود .خب اگر غبار بیاید  5میلیون
نفــر انســان در آذربایجــان از بیــن مــیرود،
کشــاورزی ،باغهــا ،زنبــورداری و صنعــت از
بیــن میرود .همیــن االن میگوینــد درتبریز
تأسیســات زیربنایــی مثــل ســولهها مشــکل
خردگــی پیدا کردهاند چون نمــک دریاچه با
باد بلند میشود و روی اینها مینشیند و بعد
در اثر مخلوط شدن با آب باران باعث از بین
رفتــن اینها میشــود .در حالی که اگــر  5یا 10
ســال پیش به داد این دریاچه رســیده بودیم
االن مجبور نبودیم حــدود  5-6میلیارد دالر
هزینــه کنیــم االن هم اگــر این رقــم را هزینه
نکنیم 10سالدیگرهزینههاچندینبرابراین
میشود.
ëëولــیآقایروحانیهمانروزهاینخســت
گفتاولویتمندریاچهارومیهاست.
بلــه ایشــان گفتنــد اولویــت مــن احیــای
دریاچه ارومیه اســت امــا در عمل این اتفاق
نیفتاد .من معتقدم اگــر آقای روحانی گفته
اولویــت اول من دریاچه ارومیه اســت یعنی
دریاچــه را در کنــار برجــام و حقــوق و عیدی
کارمند و بازنشسته دیده اما متأسفانه خزانه،
دریاچه ارومیه را برده ته صف! و بهتر بگویم
اصــاً ته صف هم نیســت .انگار از فهرســت
اولویتهای دولت خارج شده است.
ëëاز بودجــه ســال 93و 94چقدراختصــاص
دادهشد؟
مــا در ســال  92بــا کمک  700کارشــناس
داخلی و خارجی برنامهای را طراحی کردیم
و اینها گفتند اگر در دوسال آینده دریاچه را به
حالت تثبیت برسانید امیدی به احیا هست
در غیــر این صــورت نه .بعــد ایــن برنامه در
تیرمــاه  93بــه تصویــب دولت رســید .طبق
برنامــه قــرار بــود در شــهریور  95دریاچــه به
حالت تثبیت برســد به عبارتی از سال 1374
تا  1393هرسال بهطور میانگین تراز دریاچه
 40ســانتیمتر افت کــرده بود یعنــی دریاچه
در این  20ســال حدود  8متر افت سطح تراز
داشــت یعنــی به اندازه یک ســاختمان ســه
طبقــه! در آذر  93حــدود  500میلیارد تومان
( 35درصد) از 1800میلیارد تومان بودجهای
کــه میخواســتیم گرفتیــم ســال اول با همه
وزارتخانهها و دستگاهها کل کل زیاد داشتیم
تــا صرفهجویــی در مصــرف آب را بپذیرنــد.
در آخــر ســال  93دســتگاهی مثــل ســازمان
جنگلهــا و مراتــع که اصــاً پولی نداشــت و
یک ریال اعتبار از ســتاد نگرفته بود در اسفند
 93نهالکاری را در کانونهای بحرانی دریاچه
بــرای کنترل گرد و غبار شــروع کــرد .با کمک
خود کشاورزان بذرگیری کردند و چاله کندند و
پخش سیالب کردند و درخت کاشتند.
ëëاینآبیکهامروزدردریاچهاستچطورواز
کجاتأمینشد؟
در ســال  94بودجهمــان حــدود 1800
میلیــارد تومان بود و دو ســه طــرح اثربخش
اجرا کردیم یکی از طرحهای خوب ما اتصال
ســیمینه رود به زرینــه رود بود .مــا با تصاویر
ماهــوارهای متوجه شــدیم آب از رودخانهها
بــه ســمت دریاچــه میآیــد اما چــون حجم
رسوبات کف رودخانه باال بود آب پس میزد
و به دریاچه نمیرســید و بعد تیخیر میشد
لــذا ایــن دو تــا را بــه هــم متصــل و رودخانه

را الیروبــی کردیــم .ایــن اقــدام مــا و کنتــرل
ســردهانههای رودخانههــا بــرای جلوگیــری
از برداشــت بیرویــه آب توســط کشــاورزان و
یک مقدار هم رهاســازی آب از پشــت سدها
موجب شــد با اینکه فقط دو درصد بارشها
افزایــش یافته بود نزدیک یک و نیم میلیارد
مترمکعب آب بیشــتر به دریاچه برسانیم و
دریاچهرابهحالتتثبیتبرسانیم.
در ســال  94چنددرصــد از اعتبــارات مصوب
اختصاصیافت؟
کالً  35درصــد پولــی را که میخواســتیم
گرفتیــم در حالی که وعده  60درصــد را داده
بودند و شــب عید هم ســاعت  2نیمه شب،
خزانه به ما اسام اس داد که پول شما برای
پرداخت رفت اما دوســاعت بعد اسام اس
آمــد که پرداخــت طرحهای احیــای دریاچه
از ردیــف خارج شــد .این پول بازنشســتهها را
کــه دادند باعث شــد پــول دریاچــه را ندهند
و از همــان جا دســتگاههای اجرایــی ما دچار
مشکل شدند چون قرار بود این پول را بگیرند
تا بدهی سال94شان را پرداخت کنند .امسال
هم که چیزی ندادنــد و ما حتی برای آبیاری
نهالهایی هم که کاشته بودیم پول نداشتیم
مشــکالت عدیــدهای در تیــر و مــرداد بــرای
آبیارینهالهاداشتیم.
ëëبرایبرداشــتغیرمجازازچاههاچراکاری
نکردید؟
برنامههایــی بــرای کنتــرل برداشــت
غیرمجــاز از چاههــای حوضه آبریــز دریاچه
داشتیم که چون پول پیمانکار را نداده بودیم
امســال این طرح متوقف ماند و در شــهریور

نیم نگاه

منبع  :تسنیم

اواخــر ســال  1391بــا مصوبــه
کمیســیون امور زیربنایی ،صنعت
و محیط زیست دولت وقت ،بیش
از  700هکتــار از اراضــی منطقــه
حفاظــت شــده جاجــرود و پــارک
ملی خجیر برای ســاخت مســکن
مهر از اراضی تحت حفاظت خارج
شد و در اختیار شرکت عمران شهر
جدید پردیس قــرار گرفت .از آنجا
کــه ایــن اراضــی ســابقه حفاظــت
 260ســاله داشــته و با تنوع گیاهی
و جانــوری بــاال از قدیمیتریــن
مناطــق حفاظت شــده کــره زمین
محســوب میشــدند و همچنیــن
بــه لحــاظ شــرایط توپوگرافــی و
محیطی در زمره اراضی نامناسب
برای توسعه شــهری قرار داشتند،
در همــان زمــان ایــن واگــذاری بــا
اعتــراض گســترده کارشناســان و
فعاالن محیط زیســت روبهرو شد.
اما این اعتراضها ره به جایی نبرد
و برنامــه ســاخت انبــوه واحدهای
مســکن مهر با ثبتنــام و دریافت
پیــش پرداخت از هــزاران نفر آغاز
شــد .چندی بعد عملیات اجرایی
مسکن و برج سازیها در بخشی از
اراضی کوهستانی و صعب العبور
منطقه آغار شد .عملیات گسترده
تســطیح و خاکبــرداری بــا غلبــه
هــر روزه غبــار و ریزگــرد در منطقه
کامــاً ملمــوس بــود .غبــاری کــه
گاهــی دامنــه آن تــا شــهرهای
شــرقی از جملــه دماونــد هــم
کشــیده میشــد .تخریب پوشــش
گیاهی کوهســتانهایی که قرار بود
ریههــای تنفســی پایتخــت باشــند
و فرســایش فاجعــه بــار خــاک در
باالدست رودخانه جاجرود و حوزه
ســد ماملو معضل محیط زیســتی
جدیــدی بــه معضــات الینحــل
پایتخــت اضافه میکرد .در ســوی
دیگــر هــزاران نفــر چشــم انتظــار
واحدهای مســکن مهری بودند که
قرار بود آنها را در «دشت بهشت»
صاحــب خانــه کنــد .وعدههــای
شهرک مســکونی دشــت بهشت،
ســرمایه هزاران نفــر را جذب کرده
بود و آنها منتظر بودند.
بــا تغییــر شــرایط کشــور و روی
کارآمــدن دولت جدیــد ،در بهمن
مــاه  ،1394غیرقانونــی بــودن
واگذاری اراضی ملی حفاظت شده
ثابــت شــد و با رأی هیــأت عمومی
دیــوان عدالت اداری پیرو شــکایت
سازمان بازرسی کل کشور (دادنامه
 ،)1258واگذاریهــا ابطــال شــد.
خبری که برای دوســتداران محیط
زیســت خوش بود .محیط زیســت
و مدیریــت پــارک ملی خجیــر نیز
خطاب به شــرکت عمران پردیس
خواستار توقف ســاخت و سازها در
پارک ملی شدند .اکنون نوشداروی
نجــات ســهراب نیمــه جــان آورده
شده بود اما زخمی بر پیکره آن بود
که درمــان آن دشــواری جدیدی را
متولد میکرد .از یکسو بخشهایی
از منطقــه حفاظت شــده ،تخریب
شــده و خســارتهای زیــادی بــه
اکوسیســتم وارد شــده بود ،از سوی
دیگر مردمان زیادی سرمایهگذاری
کــرده و دچــار ضــرر و زیــان شــده
بودند .توقف ادامه ساخت و سازها
و در عیــن حــال بازپرداخت حق و
حقوق مردم و جبران خسارت وارد
شــده به آنهــا در اوضاع نابســامان
اقتصادی کشــور ،دشواری جدیدی
بود کــه پارک ملی در مبــارزه بقا با
آن روبهرو شده بود.
در ایــن وضعیــت آنچــه قابــل
پیشبینــی اســت اینکــه مســببان
و مقصــران اصلــی بــرای آنکــه از
زیــر بــار مســئولیت خــارج شــوند،
مــردم و محیــط زیســت را به جان
هــم میاندازند تــا درنهایت تحت
فشــار مردمــی ،مســئوالن محیــط
زیست عقب نشینی کنند و نه تنها
مقصران از محاکمه و پاســخگویی
رهایی یابند ،بلکه به فعالیتهای
پرســود ســاخت و ســاز در اراضــی
ملی حفاظت شده ادامه دهند.

هیچ چغندر قنــدی نمیتواند از حوزه خارج
شــود؛در مشــهد و اصفهان چون مشکل آب
وجــود دارد از ارومیــه چغنــدر را میبردنــد
آنجــا .ما حســاب کردیــم دیدیــدم  300هزار
تن چغندر مازاد تولید در ارومیه داریم 1000
کیلومتر هزینــه حمل و نقــل میدهیم تا به
اینجاها برســد که  20میلیــون دالر هزینهاش
میشــود .در حالی کــه میتوانیم  18میلیون
دالر هزینــه و قنــد مــورد نیــاز را از خــارج وارد
کنیم یعنی دو میلیون دالر هم صرفهجویی
میشــود .لذا در ســال  94مصوبه گرفتیم که
صــادرات چغنــدر قند به اســتان هــای دیگر
ممنوع شود و به کارخانهها هم گفتیم چقدر
چغنــدر نیاز دارید و بر اســاس اعــام آنها به
آب منطقهای و جهــاد اعالم کردیم که آب و
چغندر در اختیار آنها قرار دهد.
ëëابــزارتشــویقیهمبــرایکشــاورزاندرنظر
گرفتیدکهچغندرقندنکارند؟
بلــه مــا ســال قبــل یــک میلیــارد تومان
گذاشــتیم بــرای ایــن کار کــه اگــر کشــاورزی
داوطلبانــه کشــتاش را از چغنــدر قنــد بــه
گندم تغییر دهــد مابه ازای تفاوت ســودش
را از این محل پرداخت کنیم نکته تأســفآور
ایــن اســت کــه جهــاد کشــاورزی این پــول را
برداشــت جای دیگــر خرج کــرد .یعنی خود
دولــت تخلــف کــرده اســت و البتــه در جای
خود با آنها برخورد شــده است .ببینید هفته
پیــش رفتنــد در پــگاه دامداری جدیــد ایجاد
کردنــد .خب ایــن دامــداری یونجــهاش را از
کجا میخواهید تأمیــن کنید .بعد میگویند
ما صنعــت ایجاد کردیم .خیــر این صنعت

انداختیــد حاال هــم اینطــوری! کار به جایی
رسید که درهمین سد حسنلو نسبت به سال
قبلتر به جای اینکه 8درصد مصرف آب کم
شــود وزارت نیــرو تازه  8درصد هم بیشــتر از
سال قبلترش به کشاورز آب داد .بعد ذهنیت
مردم را هم نســبت به ستاد منفی میکنند و
میگویندستادگفتهآبندهید.
ëëحاالبااینشــرایطامیدیبهاحیایدریاچه
دارید؟
تخصیص اعتبار که بایــد بدهند .اگر من
به حرف رئیس جمهورم نتوانم اعتماد کنم
دیگر به مدیر پایین دســت که هیچی .رئیس
جمهوری گفته به هر قیمتــی دریاچه را احیا
میکنم پــس اگر خزانه پول را پرداخت نکند
یعنی خزانه تخطی کرده است و شکایت این
را به رئیــس جمهوری و مــردم میبریم .اگر
خزانه نمیخواهد پول دهد یعنی این خزانه
با دولت همراه نیست.
ëëمیخواهید بگویید قــول رئیس جمهوری،
یکقولاحساسیوانتخاباتیبودهاست؟
نه اتفاقاً اصالً احساسی نبود .من فکر می
کنم آقای دکتر روحانی بسیار عقالنی و بسیار
اســتراتژیک این موضوع را نگاه و تدبیر کرده
بود کــه اگر دریاچه را احیا نکنــد باید مردم را
جابهجا کنــد و این یعنی هزاران میلیارد دالر
خرج کردن ،بنابراین ایشــان کامالً درســت و
عقالیی تصمیم گرفته و این قول را دادند .ما
ثابتکردیمکهمیتوانیمدریاچهرااحیاکنیم
و االن در وضعیت تثبیت قرار گرفته است ،اما
ما میخواهیم دریاچــه را به وضعیت پایدار
برسانیموگرنهحفظشرایطموجودبراییک

ëëاگــردریاچــهارومیــهاحیــانشــود 10ســالدیگر
آذربایجــانبهاهــوازیدیگرتبدیلمیشــود.باور
کنید 10ســال دیگر ارومیه و تبریــز هم برقش قطع
میشــودبااینتفاوتکهدراهوازذراتغیرنمکی
هســتند ولــی درارومیه گــرد و خــاک نخواهد بود
بلکهنمکهمهجارافرامیگیرد.االندرارومیه10
میلیاردتننمکخالصداریمیعنیاگرجمعیت
دنیارا 10میلیاردنفربگیریمکهنیست،هرفردیک
تنسهمنمکاشازارومیهمیشود

مسکوتشد.
ëëاالنچنددرصدفعالیتهایستادمتوقف
شدهاست؟
در حال حاضر 50درصد طرحهای ستاد
احیا متوقف شده است .بعضی از طرحهای
ما مثل تصفیه فاضالب که قرار بوده از ســال
 98به نتیجه برسد عمالً متوقف شده است.
ëëمهمترین طــرح ســال95تان چه بــوده که
متوقفشده؟
ما باید شرایط تثبیت را حفظ میکردیم
و کنتــرل غبار را هــم با تخصیص  15میلیارد
تومان انجام میدادیم که واقعاًعدد ناچیزی
اســت و عرصههایی را هم که نهالکاری شده
قــرق و محافظت کنیــم .ســازمان جنگلها
خیلــی کار خوبی برای این موضوع انجامداد
که بایــد ادامه مییافت که نشــد .یک ســری
طرحها هم برای ترویج و آموزش کشــاورزان
داشــتیم که مصــرف آب را کاهــش بدهیم و
ایــن زمان را هم از دســت دادیــم .دنبال این
نبودیــم که الگوی کشــت را تغییر بدهیم اما
تالش داشــتیم بــا اصالح بــذر و نشــا و زمان
کاشت میزان مصرف را کاهش بدهیم چون
نمیشــود به کشاورز گفت گندم نکار برو کلزا
بــکار در حالــی کــه هنوز بــازار بــرای او فراهم
نشدهاست.
ëëبرایچغندرقندچطور؟
بــرای ایــن موضــوع مصوبــه گرفتیم که

نیســت شــما هنــوز داریــد مصــرف آب را در
حوضــه افزایــش میدهیــد .متأســفانه االن
یواشــکی دارند این کارها را میکنند .مقداری
از این چغندرها هم قاچاقی از اســتان خارج
شــده و علیه این بنگاههای باری که اینها را از
استان خارج کردند به دادگاه شکایت کردیم
و یکــی از بنگاههــا را از کار معلــق کردیــم بــا
حکــم دادگاه .مــا یــک چیــزی داریــم به نام
منحنی بهــره برداری ،در مورد ســد حســنلو
وزارت نیرو به ســازمان جهاد کشاورزی گفته
اینقــدر بهــت آب میدهم و جهــاد هم باید
بــر اســاس آن منحنی گیــاه مورد نظــرش را
انتخاب میکــرد .امــا آقایــان آمدند چغندر
قند کاشــتند یعنی گیاهی کــه مصرف آبش
باالســت و این نخستین تخطی وزارت جهاد
بــود .وزارت نیــرو هم آبی را که باید قســمت
به قســمت میداد همه را تا آخر مرداد داد و
بعد شــهریور آمده میگوید ستاد گفته آب را
قطع کنید .ما هم گفتیم چه ربطی به ســتاد
دارد شما نباید بیشتر از منحنی بهرهبرداری
در مرداد آب را میدادید که حاال در شــهریور
کم بیاورید پس تو تخطی کردی .وزارت نیرو
همین را میخواســت یک بحران اجتماعی
کنــد که ما هــم گفتیم خودتان ایــن بحران را
درست کردید خودتان هم حل کنید .به نظر
مــا  8درصد باید مصرف آب از ســد حســنلو
کم میشــد و یک ســال هم ایــن را به تعویق

سال که نمیشود احیا و پایداری.
ëëدستگاهیکهبهترینعملکردراداشتهکدام
یکازدستگاههابوده؟
وزارت نیرو خوب راه آمد البته تا پارســال،
جهــاد کشــاورزی هم دیدگاهش تــا حدودی
تغییرکردهاست.محیطزیستامانه،بااینکه
صاحــب دریاچه بــوده ،اما صاحــب دریاچه
صاحبدارینکردهاست.دانشگاههایمنطقه
دارند برای خودشان یک مسئولیت و وظیفه
حرفهای تعریف میکنند و خوب راه آمدند،
وزارت کشــور کــه همان اســتانداریها باشــد
نســبت به گذشــته تا حدودی همراهتر شده
اســت ،ســازمان برنامه و بودجه نمره قبولی
نمیگیــرد ولی آمده وســط ،خزانه باید نمره
صفــر بهــش داد چــون بــه وظیفــه خودش
عمل نکرده اســت و ســازمان جنگل ها تنها
دســتگاهی اســت که بهتر عمل کرده و نمره
قبولــی میگیرد چــون وارد عرصه شــده و از
تواناییهایشاستفادهکردهاست.
 ëëحاالپولیکطرفقضیهاســتامابحث
سیاســتگذاری هــم مطــرح اســت .اینکــه به
گفته آقــای کالنتــری اگر برنامه ششــم تحقق
یابد فاتحه محیط زیســت و منابع آب کشــور
رابایــدبااینخودکفاییگنــدم،خواند.بااین
میخواهیدچطورکناربیایید.
این معیوب بودن سیستم است که هنوز
هم که هنوزه این چرخ دندهها تنظیم نشده
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اســت و ما در ســتاد کارمان تنظیم آن روابط
است ولی در کالن مملکت این چرخ دندهها
هنــوز چفــت نشــده انــد چــون در یــک جای
برنامهششممیگویدخودکفاییبایدصورت
گیــرد و در جــای دیگــر میگویــد  11میلیــارد
مترمکعب مصرف آب باید کم شود .ما سال
گذشته د رحوضه خودمان هم این را داشتیم
که ســال گذشــته متوجه شــدیم برای کشت
چغندر قنــد دارند از آب زیرزمینی اســتفاده
میکنند در همان سلماس ،وزارت نیرو دارد
برای تعادل بخشی سفرههای آب زیرزمینی
هــم کار میکند یعنــی یک جــا از دولت پول
میگیردبرایاینکهآبهایزیرزمینیتقویت
شــود و بعد همانجا وزارت نیرو از مردم پول
میگیرد که بهشــان آب بدهد تا چغندر قند
کــه نیــاز آبــی باالیــی دارد کشــت شــود .پس
ایــن تناقضــات وجــود داشــته و دارد ولــی ما
داریــم تالش میکنیم اینها را کــم کنیم .کار
ما طراحــی مطالعات احیای دریاچه اســت
و اگــر دســتگاههای اجرایی خــاف برنامهها
عمل کنند به ســازمان بازرســی معرفیشان
میکنیم.
 ëëموردیهمازاینتخلفاتداشتیدکهعنوان
کنید؟
االن دو مورد تخلف از سوی وزارت جهاد و
نیرو در همین دو ماه اخیر داشتیم که سازمان
بازرسی فهمیده است .یک مورد هم داشتیم
که جهاد کشــاورزی نباید ســطح زیر کشت را
توسعه میداد ولی 1000هکتار را توسعه داده
و حاال مدیر جهاد منطقــه به دادگاه معرفی
شــده است .اینها پول ســتاد احیای دریاچه را
گرفتند برای کار دیگری ولی رفتند سطح زیر
کشــت را در ارومیــه و تکاب توســعه دادند .از
ســوی دیگر وزارت نیرو هم از محل اعتبارات
اســتانی خودشــان ســد پیرکندی را به افتتاح
رســاند در حالــی که مصوبه دولــت میگوید
توســعه سدســازی در حوضــه آبریــز ارومیــه
فعــاً ممنــوع اســت بــرای همین مــا داریم
سعی میکنیم حداقل در ارومیه برنامههای
توسعه استان را با اهداف ستاد احیای ارومیه
همسو کنیم اما طبیعی است به موانعی هم
بربخوریم چون تا ســه ســال پیش بــه آدمها
مدال و جایزه میدادند که سد بیشتر بسازند،
چاه بیشــتر بزنند و توسعه کشاورزی را بیشتر
کننــد ولی مــا االن در ســتاد گفتیم همه اینها
ممنــوع و حتــی بعضــی ســدهایی را کــه 60
درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــتند متوقف
کردیم .بــا وجود این همه موانــع من باز هم
امیدوارم چــون مردم منطقــه و دولت همه
متوجــه بحــران شــدند اما اگر گالیــه میکنم
گالیهام این اســت که چرا دولت و دستگاهها
بهوظایفحاکمیتیشانعملنمیکنند.
ëëوسخنآخرتانبامردمودولت؟
مــردم بایــد مطالبه گر باشــند و نســبت
بــه آن چیزی که به دولــت واگذار کردند باید
از دولــت شــان بپرســند که راجــع به محیط
زیســت چه کردیــد؟ مردم راجع بــه دریاچه
ارومیه و اثرات ســوء خشک شــدنش آگاهی
کمــی دارنــد که البته این بخــشاش تقصیر
خود ما هم هست .ببینید االن دوسال است
ســتاد ایجاد شــده و ما دوبــار مجلس رفتیم
تا از ما پرســش شــود .دفعه اول  27نماینده
نامه نوشــتند بــه آقــای کالنتری کــه گزارش
بدهید و ما رفتیم دیدیم  4تا نماینده بیشتر
نیســت دفعه دوم هم که رئیس کمیســیون
کشاورزی و نمایندههای استان دعوت کردند
و رفتیــم دیدیم  5نفر هســتند و دســت آخر
آقای شــاعری گفت چه کمکی از دست من
بر میآید و ما گفتیم یک نامه بنویسید برای
آقای روحانی و ایشان هم بنده خدا این کار را
کرد .این شد حساب کشی نمایندههای ملت
از مــا! بابــا مــا از خدا میخواهیــم یکی بیاید
از ما ســؤال کنــد که چرا به وظیفــه ات عمل
نمیکنــی ،حتــی خوشــحال هم میشــویم.
شــما هــم در روزنامــه ایــران از مــا نقــد کن.
االن گالیــه مــن از خبرنگاران هم این اســت
کــه چرا نمیآیند ســراغ ما تا بپرســند ما چه
کردیم و چه میکنیــم ،بنابراین وقتی مردم
و نمایندههــای مــردم و رســانهها هیچکدام
مطالبــه گر نیســتند خب طبیعی اســت که
خزانه دار هم ما را میگذارد آخر صف چون
نــگاه میکنــد ببیند مــردم چــه میخواهند.
آقــای جهانگیــری از مــا گالیــه کــرد کــه چرا
میروید با مردم حرف میزنید ما هم گفتیم
خــب هر چــی بــه شــما میگوییم فایــدهای
ندارد ما مردم را خطاب قرار میدهیم ،چون
قــول دادیم به مــردم که حقیقت را بگوییم.
اینها به مشــاوران آقــای روحانی بر میگردد
که یک مقدار تدبیر داشــته باشند و به ایشان
این چیزها را بگویند ،االن اگر به همین شکل
پیــش بــرود و ریالــی داده نشــود مــن خودم
فکــر میکنــم همیــن دریاچه ارومیه پاشــنه
آشیل دولت میشود و ما هم هیچوقت بجز
حقیقت چیــز دیگری نمیگوییــم .بنابراین
فکــر میکنــم اگــر ایشــان یــک عده مشــاور
آگاه داشــته باشــند اینها را برایشــان شــفاف
میکنند .لذا در پاســخ شما باید بگویم حتی
در بدترین حالت ممکن هم ما به موفقیت
رســیدیم چون امــروز به لحاظ فنی شــرایط
دریاچه تثبیت شده و بنابراین احیای دریاچه
امکانپذیر است به شرطی که دولت بخواهد
امــا اگر دولــت نخواهــد تبعاتش را مــردم و
دولتهای بعد باید بدهند.

