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اصفهان به بازچرخانی آب و افزایش
سفره های آب زیر زمینی نیاز دارد

     در آییـن هـای باسـتانی ایـران از دیربـاز تاکنـون، 
بـه کشـاورزی اهمیـت فـراوان داده شـده همانطـور 
کـه در اوسـتا آمده اسـت؛ سـومین جایـی کـه زمیـن 
شادمانترین اسـت آنجاست که کسـانی از خداپرستان 
بیشـترین غله را کشـت کنند و بیشـترین گیاه و میوه 
را بکارنـد. و امـروز کـه کتاب قرآن بدسـت ما رسـیده 
اسـت بشـر را از چهارده قرن پیـش به اهمیـت و ارزش 
منابـع در زندگـی انسـان و از جملـه کشـاورزی توجه 
داده اسـت.خداوند در آیـات مختلـف انسـان هـا را به 
کشـاورزی تشـویق و کسـانی را کـه هر گونه فسـادی 
در ایـن کار مقـدس ایجـاد می کننـد، سـرزنش نموده 
 اسـت. از جملـه آیـه هـای " أََفَرأَیُْتـم مَّـا تَْحُرثُـوَن " و 
اِرُعـوَن "            آیـا در آنچه مي  " أَأَنُتـْم تَْزَرُعونَـُه أَْم نَْحـُن الزَّ
کارید،اندیشـیده اید؟ آیا شـما آن را مـي رویانید یا ما 

رویانـده ایم؟

و اما اصفهان از دیر باز، شـهری که بـا عبور رودخانه زاینـده ای بنام 
زاینـده رود از جلگه هایـش،  ایـن جلگـه حاصلخیز را بـرای پرورش 
انـواع محصول کشـاورزی مهیـا و شـرایط طبیعـی این شـهر آن را 
بـه منشـأ انـواع محصـوالت کشـاورزی و میوه هـا و. . . تبدیل کرده 
بود. بنـا به گفتـه همدانـی، اصفهـان سـرزمینی اسـت پهنـاور و با 
سـاختمان های فـراوان و خاکـی سـالم و میوه هـا و محصـوالت  که 
به قـول صاحـب احسن التقاسـیم، میوه هـای اصفهان نقـل محافل 
و بـاد مختلف بـود. ایـن مقدمه ای بـود بـرای اینکه ایـن مطلب را 
متذکر شـویم شـهر اصفهان از ابتـدا دچار بحـران بی آبی نبـوده  و 

رودخانـه زاینـده آن هیـچ گاه فصلی نبوده اسـت !

کشـاورزی و دامـداری  اصفهـان، کـه بـه شـهادت دانـش فنـی 
کشـاورزان آن، رکـن اول تولیـد و اشـتغال در کشـور بود امـروز در 
حال تبدیـل شـدن بـه خاطـره ای بـرای مردمـان این خطه شـده 
اسـت!اما سـوالی کـه مطرح مـی شـود اینکـه آیا مـی تـوان دوباره 
امپراطـوری کشـت و زرع را به اسـتان اصفهـان بازگردانـد و زاینده 

رود را از مـرگ تدریجـی و فصلـی نجـات داد؟! 
بنابرایـن بـرآن شـدیم تـا بـا یکـی از اعضـای هیـات علمـی مرکز 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اصفهـان گفـت 
وگو کنیـم کـه پاسـخ سـواالت مـا را در زمینه گیاهـان کـم آب بر 
که شـاید یکی از متغییـر ها در میـان هـزاران متغییر بـرای الگوی 

درسـت کشـاورزی اسـت را بـه مـا مـی دهد.
وی عضو هیات علمی مرکـز تحقیقات وآموزش کشـاورزی  و منابع 
طبیعی اسـتان اصفهان اسـت و مشـاور معـاون زراعت وزیـر جهاد 
کشـاورزی اسـت. دکترمسـعود ترابی کشـاورز زاده ای با سابقه 28 
سـاله  در حوزه تحقیق و اجرا در بخش مشـغول فعالیت اسـت. وی 
در موضوعـات تحت عنـوان گیاهان کـم آب بر یـا گیاهانی بـا بهره 
وری باالی آب دارای تجربه پژوهشـی و آکادمیک می باشـد،  )بهره 
وری آب یعنـی بـه ازای واحـد هـای مختلـف آب مصرفـی ،میـزان 
محصول بیشـتری تولید می کننـد( و دغدغه ذهنـی این متخصص 
این اسـت که باید از گفتار درمانی گـذر کرده و با گام هـای و برنامه 
های اجرایـی صنعت کشـاورزی منطقه بـه  مسـیری هدایت کنیم 
تـا ضمن سـازگاری بـا  مشـکات اقلیمـی و بحـران کم آبی، سـهم 
اسـتان در امنیت غذایی کشـور را حفظ کـرده و زندگی و معیشـت 

کشـاورزان منطقه هم بـه روال سـابقه برگردد. 

   جریان دائمی زاینده رود را به ما برگردانید
به سیاست های اقتصادی دولت اشاره کردید و گفتید 
قرار است تصمیمات سختی بگیرید که شاید همه با آن 
موافق نباشند. ولی در عین حال نگاه نقادانه را مورد توجه 

قرار می دهید.

اما با شرایط کشور که در معادله پیچیده اقتصادی، و گره های 
کوراجتماعی و فرهنگی  در هم تنیده  شده است ، و عده ای 
در بدبینانه ترین حالت،  اصاح پذیری را در این جامعه بسیار 
ضعیف می دانند. اقتصاد دولتی که تنها بیست درصد آن به 
گفته شما از آن بخش خصوصی است چگونه می تواند بستر 

فساد زایی را برچیند؟
اگر کمی مسئله را باز تر کنیم به استان ها می رسیم و مهمتر 
و در منظور این مقال به استان اصفهان می رسیم. استانی که 
برخوردار است! استانی که هژمونی های زیادی آن را در احاطه 
خود دارد؛ مدیران غیر بومی، تصمیمات جزیره ای، پتانسیل 
های اجتماعی و فرهنگی که یکی پس از دیگری با کمبود آب 
و مهاجرت های بی رویه و عدم تناسب و سازگاری با اقلیم در 
فرونشستی عمیق به خطر افتاده است! پدیده ریزگردها که 
تاعمق جان استان ما نیز نفوذ کرده است . آنچه که در مدیریت 
و اداره کشور در این چند سال مشاهده کرده ایم این است که 
عوامل بیرونی قوی تر از عوامل درونی عامل بسیاری از مشکات 
بوده است مسئله ای که اگر می پذیرفتیم بیشتر از 50 درصد 
آن مقصرش مدیران خودمان هستند!شاید به فکر عاج واقعه 

نیزمی افتادیم.
آقای رئیس جمهور؛ بنا ندارم با مویه کردن صرفا همدردی شما 
را طلب کنم بلکه پیشنهادات و مطالباتی در چند بند تقدیم می 

شود که امیدوارم با دقت مطالعه بفرمایید؛
1- استان اصفهان دیگر توان افزایش جمعیت را ندارد به دلیل 
اینکه با کمبود شدید و تنش آبی مواجه است پس در بحث 
افزایش جمعیت معافش کنید و تصمیمی متفاوت برای ما 

اتخاذ نمایید.
اگر مدیریت منابع آب، استانی است،  باید هرچه سریعتر) 
کارگروه منابع آب استان( تشکیل و طرح انتقال آب خروجی از) 
شهرستان سمیرم به کارون( دوباره به سمت سمیرم، دهاقان، 
شهرضا ،جرقویه  و تاالب گاوخونی هدایت شود و منابع آبی باقی 

مانده از استان خارج نشود.
2- مجوزی برای معادن و صنایع آالینده صادر نشود و اصفهان 
با تبدیل به بندر بین المللی و منطقه آزاد تجاری و از این پس 
کلید، توسعه  اصفهان،گردشگری ،هنر)موسیقی ،مجسمه 
سازی ، تئاترو...(  و صنایع دستی ، تعریف شود. و به این منظور، 
فرودگاه اصفهان به صورت واقعی در استاندارد های بین المللی 

دیده شود.
3-صنایع بزرگ همانند فوالد و نیروگاه و پاالیشگاه و شرکت 
سیمان ، به طور مستقیم مالیات بر آالیندگی های خودشان 
را به حساب شهرداری های شهر های همجوار واریز و طی یک 
فرآیند شفاف که تمام واریزها و هزینه ها قابل سنجش و ارزیابی 

آقای رئیس جمهور؛
 قرار است تصمیم های سخت بگیرید!
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آقای رئیس جمهور؛
 قرار است تصمیم های سخت بگیرید!

  هدفمند نمودن مطالعات آمایش سرزمین در حوضه آبریز 
زاینده رود :

آمایش سرزمین )Spatial planning( شامل تنظیم روابط و 
کنش های متقابل بین عوامل انسانی، اقتصادی و عوامل محیطی 
به منظور ایجاد سرزمینی مبتنی بر بهره گیری بهینه و پایدار از 
استعدادهای انسانی و محیطی می باشد. به عبارت دیگر مطلوب 
ترین، عادالنه ترین و پایدارترین آرایشی که به سه مولفه مهم 
جمعیت، سرمایه و منابع طبیعی و محیطی در یک منطقه یا 
سرزمین داده می شود، برنامه آمایش سرزمین اطالق می گردد. 

آمایش سرزمین، زمینه اصلي تهیه برنامه هاي توسعه اقتصادي 
- اجتماعي منطقه اي را فراهم مي آورد و ابزار اصلي تلفیق برنامه 
ریزي هاي اقتصادي و اجتماعي با برنامه ریزي هاي فیزیکي و فضایي 
خواهد بود. از آنجا که براي تحقق اهداف توسعه همه منابع اجتماعي 
اعم از منابع انساني، اقتصادي، منبع فضایي و محیطي باید به کار 
گرفته شود و به کارگیري آنان مستلزم برنامه ریزي است لذا آمایش 
سرزمین مبناي طرح ها و برنامه هاي جامع توسعه بوده و پیوند 
دهنده برنامه ریزي هاي اقتصادي، اجتماعي و فضایي و یا مجموع 

آنان در قالب برنامه ریزي جامع و در مقیاس ملي و منطقه اي است.
یکی از مشکات عمده در فرایند آمایش سرزمین این است که این 
مطالعات منطبق با مرزهای سیاسی بوده و در هر شهرستان به طور 
خاص و بعد در هر استان به طور عام ، نقاط قوت و ضعف و همچنین 
فرصت ها و تهدیدهای موجود در عوامل طبیعی، اقتصادی، انسانی و 
کالبدی شناسایی و بر اساس آن طرح جامع آمایش سرزمین، مختص 
همان شهرستان یا استان تهیه و تنظیم می گردد و در کل به عنوان 
طرح مطالعاتی آمایش سرزمین به کل کشور تعمیم داده می شود. در 
صورتی که این نوع مطالعه و تحقیق که متاسفانه به عنوان یک قانون 
قلمداد می شود، نه تنها به صورت علمی عوامل تاثیر گذار طبیعی و 
انسانی را شناسایی نمی کند، بلکه در بسیاری از مواقع پارامترهای 
اصلی توسعه یافتگی را هم به فراموشی می سپارد و این در حالی است 
که اعزام کارشناسان غیر بومی به مناطق شهرستانی، مزید بر علت 
شده و مطالعات آمایش سرزمین را غیر علمی و احساسی کرده است 
و نتیجه آن این است که در مباحث برنامه ریزی کان ملی و استانی 
و حتی شهرستانی، هیچ اشاره ای به مطالعات آمایش سرزمین نمی 

شود و به عبارتی به فراموشی سپرده شده است.
مثال عینی این پروسه در استان اصفهان و مطالعات آمایش سرزمین 
بر روی حوضه آبریز زاینده رود می باشد که یا هر ساله و یا در فواصل 
هر  سه سال یک بار، مطالعات آمایش سرزمین را منطبق با مرزهای 
سیاسی استان،  بررسی وگزارشی را آماده و به مرکز ارائه می دهند و 
موازی آن نیز گروهی به استان چهارمحال و بختیاری اعزام و مطالعات 
آمایش سرزمین در حوضه زاینده رود را بر اساس مرزهای سیاسی 
بررسی و طرحی را روانه مرکز می نمایند که این پروسه مطالعاتی به 
علت اینکه با تمرکز بر مرزهای سیاسی استنباط شده و به مرزهای 
طبیعی حوضه آبریز زاینده رود کمتر اهمیت داده شده، بسیار غیر 

علمی و بدون مطالعات راهبردی صورت می گیرد. 
در صورتی که منطقه تحت اشراف حوضه آبریز زاینده رود هم در 
فرایندهای طبیعی دارای منابع آب سطحی و زیرزمینی و دشت 
های حاصلخیز کشاورزی می باشد و هم در فرایندهای اقتصادی 
دارای صنایع تبدیلی بزرگ و کوچکی بوده که بعضا این فرصت های 
شناسایی شده در استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری به طور 

مشترک وجود داشته و می توان مطالعات آمایش سرزمین را منطبق 
با مرزهای طبیعی حوضه آبریز زاینده رود، تطبیق داد. 

به طور اخص می توان گفت که حوزه آبریز زاینده رود در استان های 
اصفهان و چهارمحال و بختیاری گسترده شده و مسیر اصلی زاینده 
رود نیز بین مرزهای سیاسی این دو استان تقسیم شده است و با اینکه 
منبع اصلی سرچشمه بزرگترین رودخانه مرکزی ایران از استان 
چهارمحال و بختیاری شروع و به باتاق گاوخونی در استان اصفهان 
ختم می شود. بر همین حیث حوزه آبریز زاینده رود در استان های 
اصفهان و چهارمحال بختیاری دارای مرز طبیعی مشترکی بوده 
که بوسیله مرز سیاسی از هم جدا شده است و متاسفانه مدیران 
متخصص برای مطالعه آمایش سرزمین و برنامه ریزی هیدرولوژیکی 
منطقه، بر روی مرزهای سیاسی تاکید کرده و منابع آبی استان 
اصفهان را جدا بررسی ومنابع آبی استان چهارمحال و بختیاری را هم 
جداگانه بررسی و مطالعه کرده و به صورت سلیقه ای تصمیم گیری 
می نمایند که اگر یک مدیریت جامع و علمی برای حوضه آبریز زاینده 
رود تعریف نمایند، هم می توانند بر اساس مطالعات آمایش سرزمین 
منطقه مذکور، طرح های کاربردی جهت خشکسالی منطقه تعریف 
نمایند و هم می توانند با یک مدیریت یکپارچه و به دور از تصمیم 
های سلیقه ای و استانی، برای جاری شدن آب دائمی در رودخانه 

زاینده رود، تدابیر تاثیرگذاری را بیندیشند.
لذا می طلبد مجمع نمایندگان و مسئولین ستادی استان با اراءه 
الیحه ای مرتبط با این فرایند، طرح مطالعات آمایش سرزمین را از 
مرزهای سیاسی بردارند و آن را منطبق با مرزهای طبیعی قرار دهند. 
مخصوصا استاندار فهیم استان اصفهان، به بهانه تشکیل کارگروه ویژه 
ساماندهی به رودخانه زاینده رود، کارشناسان متخصص دو استان 
را به مطالعه آمایش سرزمین بر روی مرزهای طبیعی حوضه آبریز 
زاینده رود ترغیب نماید تا بتوان بر اساس آن یک سند چشم انداز 
توسعه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای جاری شدن دائمی 
آب در این رودخانه بزرگ، تعریف و عملیاتی نمود.به امید روزی که با 
مدیریت متمرکز خوب و یک برنامه ریز بلند مدت بر روی حوضه آبریز 
زاینده رود، شاهد داشتن یک منطقه توسعه یافته در تمام سطوح 
صنعتی، اقتصادی و انسانی باشیم و یک سند چشم انداز توسعه پایدار 

برای منطقه تعریف و تصویب و عملیاتی کنیم.

برای رفع مشکل خشکسالی حوضه زاینده رود ، 
مطالعات آمایش سرزمین را از روی مرزهای سیاسی برداریم 

دکتر علیرضا محمدخانی

 فعال صنعت و رسانه
عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران

نرگس رضایی

سردبیر

باشد  در دسترس عموم قرار گیرد. و این هزینه ها صرف  زیر ساخت های 
گردشگری و زیبا سازی شهر ها  و روستاها شود.

4-سرمایه گذاری وسیع  در تیم های پایه  ورزشی استان انجام و استان به 
صندوق ذخیره  ارزی ورزش کشور تبدیل شود.)مدارس شبانه روزی ورزش، 
که دانش آموزان بی بضاعت سراسر استان از روستاهای دور نیز بتوانند از 

آن بهره مند شوند.
5- به منظور جلوگیری از مهاجرت بی رویه و ریشه کن شدن بیکاری در 
استان؛ هرگونه نقل و انتقال  نیروهای  غیر بومی  از استان های دیگر ممنوع و 
سازمان ها از جمله بانک ها و آموزش و پرورش برای اخذ نیرو کد ملی بومی 

شهرستان برای نیروها لحاظ شود.
6-صنایع آالینده  در یک روند 5ساله منقبص شده و در حداقل ها برپا باشند.
به منظور همان بحث توسعه گردشگری در چند بند باال به شهر پاکیزه نیاز 

داریم.
7-بازبینی و آسیب شناسی  علت انتخاب مدیران و مسئوالن غیر بومی در 
سطح استان چرا و به چه علت؟! چرا که این امر باعث ایجاد رقابتی غیر سالم 

و در واقع پر رنگ شدن اصفهان ستیزی است.
استان ما نخبگان و صاحب نظران در عرصه بین المللی کم ندارد برای انتخاب 

مدیران کمی به نخبگان بومی استان اعتماد کنید.
8-و یکی از مهمترین مطالبه ما مربوط به فرونشست زمین و حفظ آبخوان 
هاست؛ تشکیل کارگروه کاهش اثرات فرونشست زمین در استان اصفهان 
با هدف سیاست گذاری  و برنامه ریزی کان و جلب  همکاری  دستگاه ها 
و مجموعه های ذیربط به منظور پیشگیری از تشدید این پدیده همانند 

کارگروهی که در استان تهران مشغول فعالیت است.
9- جلوگیری از فصلی شدن زاینده رود و برنامه ریزی برای پیوست این 

جریان از سد چم تا  بند آبشار و تغذیه دشت های اصفهان -برخوار
  لغو مجوز تخصصیص طرح انتقال آب از چادگان )حوضه زاینده رود(به 
بروجن)حوضه کارون( موسوم به بن -بروجن وایجاد ژئوپارک گاوخونی در 
پایاب زاینده رود و ایجاد ژئوپارک دریاچه نمک آران و بیدگل به منظور حفظ 

چشم انداز های طبیعی.
سعی شد مطالبات و پیشنهادات بسیار کوتاه و چکیده به نظر شما برسد .

به نقل از ابوالحسن فیاض انوش عضو هیات علمی گروه تاریخ  دانشگاه 
اصفهان در پایان  با یک جمع بندی تمام موضوعات را عنوان می کنیم؛  
در نظام سیاسی دو کارکرد مورد انتظار است اول آنکه دارای اقتدار باشد و 
دوم آنکه پاسخگو باشد و اگر بخواهد هماهنگ و همزمان  این دو مهم تحقق 
پیدا کند ما می توانیم تحت عنوان یک توازن از آن یاد کنیم. وقتی عنوان می 
کنیم اقتدار، یعنی دولت باید به اندازه کافی آزادی عمل در انجام وظایفش 
داشته باشد و وقتی از پاسخگویی صحبت می کنیم یعنی کنترل شده باشد 
که از این آزادی عمل سو استفاده نشود . اما  در دهساله اخیر این موضوع 
آسیب دیده است یعنی مفهوم اقتدار و پاسخگویی دولت در افکار عمومی 
مورد خدشه واقع شده است و اصلی ترین وظیفه ای که در سطح کان به 
عهده دولت سیزدهم است اینکه این تفکر را ترمیم کند. البته دولت سیزدهم 
در حوزه اقتصادی و تسهیل روند مجوزها برای کسب و کاربه خصوص، در 
شهر اصفهان با تمرکز بر صنایع دستی و گردشگری که پتانسیل باالیی برای 
این استان تاریخی دارد فعالیت های شایسته ای انجام داده است .البته اگر 
تمرکز بر تسهیل اینگونه مجوز ها ادامه پیدا کند سرمایه گذاران جهت رونق 
اقتصادی استان رغبت بیشتری خواهند داشت.در حوزه اجتماعی با رصدی 
که انجام شده است معظلی که وجود دارد عاوه بر بحث بیکاری بحث حاشیه 
نشینی است در بحث زیست محیطی که همه میدانندشهر اصفهان با چالش 

بی آبی و فصلی شدن زاینده رود مواجه است . 
تمام این اتفاقات و خواسته ها  مطالبات و پیشنهادات ، مستلزم داشتن 
مدیران توانمند و کارآمدو با انگیزه است درخواستی که از دولت سیزدهم 

مطرح است این که بی کفایت ها را کنار بگذارد ...

ادامه از صفحه 1

سرمقاله
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گره کور احیای تاالب گاوخونی؛ 
برنامه هایی که ضمانت اجرایی ندارد 

ندا سپاهی

خبرنگار

     بی توجهی های ملی و استانی به وضعیت تاالب گاوخونی، 
کور سـوی امید حیات دوباره این تاالب را خامـوش کرد. حیات 
تـاالب بین المللـی گاوخونـی بـا ۹۹ درصـد خشـکی در حالـی بـه 
شرایط بی بازگشت نزدیک می شود که طرح های کاغذی برای 
نجـات ایـن تـاالب هرگـز ضمانـت اجرایـی نداشـته و گاوخونـی 
پـس از دو دهـه تحمل خشـکی امـروز بیابانـی ۴۷ هـزار هکتاری 

در جنوب شـرق اصفهان شـده اسـت.

   تدوین برنامه نافرجامی مانند مدیریت زیست بومی تاالب 
گاوخونی تا نقشه راه احیای زاینده رود هیچ کدام جز صرف وقت و 
هزینه تاکنون در عمل برای گاوخونی نتیجه ای در پی نداشته و کاف 
سر درگم حوضه زاینده رود آنقدر پیچیده شده که به نظر نمی رسد با 
وجود صنایع و کشاورزی و شرب، حفظ حیات این تاالب که از دیرباز 
زندگی بخش فات مرکزی ایران بوده، در اولویت استان و کشور باشد.
حتی بازدیدهای مسئوالن کشوری و استانی از جمله نمایندگان 
مجلس شورای اسامی،روسای پیشین سازمان حفاظت محیط 
زیست تا رئیس کنونی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای 
اسامی سرانجامی جز ابراز ناامیدی آنان برای شرایط بغرنج گاوخونی 
نداشت. تاالبی که از 1378 تاکنون 23 سال است سرطان خشکی به 

جانش افتاده،و نخستیم تاالب کشور بود که دچار خشکیدگی شد.
بنا به آخرین آمار هواشناسی استان اصفهان تحلیل شاخص استاندارد 
بارش، تبخیر و تعرق در یک دوره 10 ساله تا سال 1400  بیانگر آن 
است که درجه های خفیف تا بسیار شدید خشکسالی بلندمدت 
بسیاری از مناطق حوضه تاالب گاوخونی را فرا گرفته است به گونه ای 
که 88.1 درصد از آن درگیر خشکسالی بوده و فقط 11.8 درصد از 

مساحت این حوضه شرایط نُرمال و 0.2 درصد شرایط ترسالی دارد.
اما در خشکیدگی گاوخونی تنها کمبود بارش مقصر نیست؛ تا دو 
دهه پیش این تاالب 47 هزار هکتاری ساالنه با حدود یک و نیم 
تا 2 میلیارد مترمکعب آب سیراب می شد، آبی که 85 درصد آن 
از حوضه زاینده رود و زیر حوضه هایش و 15 درصد از سایر مسیل 
های فصلی جاری می شد اما بی تدبیری ها سبب شد تا آب از صاحب 
خانه گرفته شود. توسعه اراضی زیرکشت در باالدست زاینده رود در 
اصفهان و استان همجوار چهارمحال و بختیاری و احداث بندهایی 
به اسم آبخیزداری برای پمپاژ آب به باغات کوهستانی، انتقال آب به 
استان یزد و شهرستان کاشان که به اسم شرب اما به کام صنایع است 
تا احداث سد بر مسیل های فصلی چون رودخانه ایزخواست استان 
فارس که از سرشخه های گاوخونی است، همه و همه سبب شده تا 
آب از گلوی تاالب بین المللی گاوخونی بریده شود. تاالبی که به قدمت 
تاریخ دستکم پنج هزار سال به فات مرکزی ایران حیات و تمدن 

بخشیده است.
آنطور که مهران زینلیان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
اصفهان می گوید: استانداری از هر کمکی که برای تاالب گاوخونی 
الزم باشد، دریغ نمی کند.او با بیان اینکه هر اقدامی که در توان 
داشته باشیم برای نجات تاالب انجام می دهیم، در عین حال 
می افزاید: تاالب آب می خواهد که آب نیست اما امید است با 
عملیاتی شدن بسته راهکارهایی که برای احیای زاینده رود ارائه 
شده است، جریان دائمی زاینده رود محقق شود تا شاهد احیای 

تاالب گاوخونی باشیم.
اما بسته راهکارهایی که معاون استاندار اصفهان از آن سخن می گوید 
دستکم 10 سال برای مثمر ثمر بودن برای تاالب گاوخونی زمان 
می برد و البته مانند طرح های پیشین احیای زاینده رود و گاوخونی، 
اکنون ضمانت اجرایی ندارد.علی ارواحی متخصص مدیریت 

زیست بوم های تاالبی ایران درباره عملیاتی نشدن برنامه های احیای 
گاوخونی به می گوید: برنامه مدیریت زیست بومی تاالب گاوخونی 
توسط شورای برنامه ریزی اصفهان تصویب شده اما چهارمحال و 
بختیاری آن را همچنان تصویب نکرده است؛ چند ماه پیش صحبت 
از این بود که این برنامه بتواند در ستاد ملی هماهنگی و مدیریت 
تاالب های کشور مطرح شود و به نوعی به یک اجماع بین دو استان 
برسد تا راه حل های عملیاتی به حیات زاینده رود و گاوخونی کمک 

کنند.
او با بیان اینکه نقشه راه احیای زاینده رود از ضمانت اجرایی بیشتری 
برخوردار است، می افزاید: با وجود این متأسفانه تا بحال شاهد اجرای 
این دو برنامه نبودیم. البته نقشه راه احیای زاینده رود عاوه بر شورای 
عالی آب در ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تاالب های کشور باید 
مطرح شود و چه بسا از این دو برنامه نسخه واحد استخراج شود که 
پراکندگی کار را کم کند و در عین حال الزام آور باشد. مدیر سابق طرح 
حفاظت از تاالب های ایران خاطرنشان می کند: گره کور احیای تاالب 
گاوخونی، نبود شناخت کامل از ارزش ها و کارکردهای آن است، 
برغم اینکه بارها صحبت شده که این تاالب ظرفیت تبدیل شدن به 
کانون انتشار ریزگرد را دارد و به ویژه با تخریب آن نرخ مهاجرت از 
روستا به شهر اضافه تر می شود، سطح اقتصادی مردم پایین تر می آید، 
فرصت های معیشتی از دست می رود و بهداشت و سامت مردم در 
اثر ریزگردها بسیار آسیب می بیند و … اما باوری بر این ارزش ها وجود 
ندارد که باعث می شود دست اندر کاران مدیریت تاالب در سطح 

استان و ملی آن طور که الزم است به تاالب توجه نداشته باشند.
ارواحی با اشاره به استقرار یک هفتم صنایع در حوضه زاینده رود 
استان اصفهان، اضافه می کند: کشاورزی غیر اصولی، توسعه سطح 
زیر کشت محصوالت پر مصرفی مثل برنج و صیفی جات، فضای 
سبز اصفهان و هدر رفت قابل توجه آب در سیستم انتقال آب شهری 
و روستایی نیز از جمله عللی است که سبب شده با کمبود آب شدید 
برای تاالب گاوخونی روبه رو باشیم و بیش از 15 سال است که این 

تاالب خشک شده و اکنون در بدترین وضعیت خود قرار دارد..
متخصص مدیریت زیست بوم های تاالبی کشور ادامه می دهد: توسعه 
نامتوازن و اصرار بر تداوم آن گره کور دوم احیای گاوخونی است که 
بسیار خطرناک تر است و هر چقدر که ما دیرتر از این نقطه برگردیم 
هزینه هایی که به دولت، مردم و محیط زیست تحمل می شود، بسیار 

باالتر خواهد بود.
اجرای برنامه های احیا مستلزم تأمین و تخصیص اعتبار است.

ارواحی با بیان اینکه برنامه های تدوین شده برای احیای زاینده رود 
و گاوخونی، مستلزم تأمین و تخصیص اعتبار است، ادامه می دهد:  
با توجه به اینکه فعالیت های بخش های اجرایی در این حوضه 
با وظایف جاری آنان تناسب دارد، نیاز است که اولویت توزیع و 
تخصیص اعتباراتی را که در اختیار هر بخش قرار می گیرد بتوانند 
روی تاالب متمرکز کنند؛ کافی است با رهنمودهای سیاست مبنی 
بر اقتصاد مقاومتی در شرایط محدودیت های بودجه ای، همگرایی 
بین بخش های مختلف داشته باشیم تا بتواند این خاء اعتباری را 

برطرف کند.
گاوخونی حقابه دار اصلی حوضه زاینده رود برای حفظ حیاتش نه 
صدا دارد و نه پول و قدرتی؛ از کم بارشی و خشکسالی و بندهای 
آبخیزداری باالدست حوضه که حقابه تاالب را برای توسعه باغات 
و کشاورزی می بلعند، بگذریم، سوءمدیریت در تأمین و رساندن 
حداقل آب به گاوخونی سبب شده که سهم این تاالب از زاینده رود 
در عمل هیچ باشد.  176 میلیون مترمکعب حقابه قانونی که در 
شورای عالی آب مصوب شد اما این مصوبه روی کاغذ هرگز به بهانه 
شرب، صنعت و کشاورزی اجرایی نشده است و با وجود ده ها طرح 
صنعتی در باالدست حوضه گاوخونی که عملیات احداث آنها اکنون 
حدود 70 درصد است، در سال های پیش رو نیز نمی توان به عزمی 

برای تأمین حقابه طبیعت خوشبین بود.   
وعده های بی عمل، نامه نگاری های بی ثمر و بی مهری های مسئوالن 
استانی و کشوری اکنون همه دست به دست هم دادند تا گاوخونی با 
از دست دادن کارکردهای حیاتی اش پس از دو دهه درلیست مونترو 
)تاالب های در معرض خطر( و آستانه حذف از کنوانسیون رامسر 

قرار بگیرد.

اگر بخواهی اصفهان را ببینی)*(، کافي است که دشت مرکزي 
ایران را نشانه بگیري و سپس بسته به اینکه در کدام سوي از جهات 
اربعه سرزمین ایران قرار داشته باشي، سلسله البرز را، یا کوه هاي 
زاگرس را، کویر و دریاچه نمک را و یا بخشي از بیابان هاي کویر 
مرکزي را پشت سر بگذاري وآنگاه، بقول خواجه شیراز  زنده رود 

است و باغ »کاران«. 
گایا، جي، اسپادانا،سپاهان، اصبهان، اصفهان یا شهر شهیدان است و  اینک 
دیگر این شهر خود یک میراث جهاني است که جزو حامل هاي اصلي فرهنگ 
و تمدن بشري محسوب مي گردد. بسیاري اصفهان را فقط به عالي قاپو و نقش 
جهان و شاید گزانگبین آن می شناسند، درحالیکه این شهر پیشینه اي چند 
هزار ساله و معتبر در حوزة  تمدن بشری  دارد که قدمت آن بسیار بیشتر از 
عمر نقش جهان پرنقش و نگار، و ضمایم آن است. سابقه اي که به یک یا چند 
دورة تاریخي یا جغرافیایي محدود نیست، که تا تنها یادواره هایي از آن  به 
صورت اشیایي پراکنده  در طبقات گنجه هاي موزه ها  خاک بخورد ویا  در 
قالب متن هایي افسانه وار در کتاب هایي کهنه  به بایگانی تاریخ سپرده شده 
باشد. بلکه این سابقه بصورت یک رکن مهم  در هویت فرهنگي ملت ما و 
بصورتي  زنده حضور دارد و حکایت از نقش تعیین کننده و بي بدیلي دارد  که 

همواره این شهر در تحوالت زمانه ایفا نموده و مي نماید.
اصفهان در چند دورة تاریخي که ایران نقشي قریب به یک ابرقدرت جهاني 
یا قدرت منطقه اي را داشته، پایتخت و مرکز کشور بوده است. دوران صفویه، 
عهد سلجوقیان و روزگار دیالمه. به جز این در تمامي دوره ها نقطه تعادل و 
تحول رویدادهاي اجتماعي سده اخیر بوده است. انقاب اسامي، انقاب 
مشروطه، التهابات ملي شدن صنعت نفت و چند رویداد مهم دیگر. آن داستان 
قیام کاوه آهنگر نیز به نوعي به  اصفهان مربوط است و همه بیانگر این نکته 

است که اصفهان همیشه براي ایران یک وزنه پراهمیت بوده است.
در پرتو این ویژگي، اصفهان اینک خود یک موزه محسوب گشته  و یا هزاران 
کتاب  برگرفته از متن روزگار به شمار می آید. کمتر نقطه اي از آن است که 
داراي آثار پیدا و ناپیدا ي مانده از رهگذر ایام  نباشد. کما اینکه کمتر تحولي 

در کشور بي حضور موثر  اصفهان صورت مي پذیرد.
 پل هاي زاینده رود، امکنه زیبا و معتبر، مدارس و مساجد متعدد با قدمت 
بیش از چندصد سال و هزار سال، بازارها وکاروانسراهاي  قدیمي و معتبر. 
بقعه هاي پرشمار پیامبران الهي )ع( و مزارات امام زادگان)س(،  فقها و عرفاي 
نامدار. از زمره این آثارند.  به جز مزار یوشع بن نون نبی)ع( دهها امامزاده 
بافصل )س(، بزرگانی چون صاحب ابن عباد، خواجه نظام الملک، ملکشاه 
سلجوقي، صائب تبریزي، عامه مجلسي  و صدها شخصیت معتبر دیني و 
علمي و هنري در این شهر مدفونند و آنگاه، تازه گلزار شهدای آن نیز  هر 

مزاری را از رونق افکنده است.
 اما در کنار این کهنسالي، اصفهان همچنان شهري تازه نفس مي نماید. 
مستمرا  بر بناها و وسعت آن افزوده مي گردد و هرزمان جلوه اي دیگر 
مي نماید.  قطب دوم صنعتي کشور، رده دوم دانشگاهي، قطب چهار 
کشاورزي، باالترین نرخ بهره وري نیروي انساني،  بیشترین شهداي تقدیمي 
به انقاب و دفاع مقدس، تعداد قابل توجه نیروي ورزیده فني در سطح 
مدیریت هاي کان کشور یا  بخش هاي صنعتي و نظامي و باالخره مرکز 
آخرین دستاورد علمي دانشمندان جوان ایران اسامي ، کانون مطالعات و 
تکمیل تحقیقات علوم هسته اي کشور و دستاوردهاي مربوطه که در اصفهان 

قرار دارد و کوشندگانش از سراسر کشور در حلقه اتحادآن حضور دارند.
اصفهان را فراموش نخواهي کرد چون اینک چندی است پایتخت فرهنگي 
جهان اسام را نیز برسابقه خود  خود افزوده است، تا نشان دهد در غوغاي 
منازعات حیدري و نعمتي  طول تاریخ، چگونه نوانسته با مدارا و منطق، 
روح مایم  فرهنگ متین دیني خود را حفظ نموده، گسترش داده و تا به 

امروز بپاید .
------------

      عنوان این مطلب  از داستان بلند "اگر می خواهی دریا را ببینی"  نوشته 
واهه کاچا اقتباس شده است.

اگر می خواهی اصفهان را ببینی

نادر مجیدی آهی

روزنامه نگار

::::  یادداشت خبرنگار
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اصفهان به بازچرخانی آب و افزایش سفره های آب زیر زمینی نیاز دارد 

   عصر اصفهان؛ شما در مورد محصوالت و الگو های زراعی کم آب 
بر پژوهش های گسترده ای را انجام داده اید، فکر می کنید روند 

تولید محصوالت زراعی در استان چگونه باشد؟  
   د ترابی: کشاورزی یک الگوریتم فوق العاده پیچیده  است که در تعامل 
بسیار نزدیک با مسائل اکولوژیکی، محیط زیست و پایداری سرزمین است. 
بدان معنا که، اگر در حوزه کشاورزی به مسائل اکولوژیکی دقت الزم را 
نداشته باشیم  و  این  الگوریتم با متغیر های بسیار زیاد شامل آب، خاک، 
اقلیم، معیشت مردم، محیط زیست، اجزای محیط زیست و متغیر های بسیار 
دیگری مورد توجه قرار نگیرد! و ما به صورت تک بعدی فقط به یک موضوع 
نگاه کنیم ممکن است، ظرف یک سال یا تعدادی از سال ها موفق باشیم اما به 

طورقطع این تصمیم نمی تواند پایداری تولید را بهمراه داشته باشد.
   عصر اصفهان؛در شرایط کنونی که دچار بحران کم آبی هستیم 
و مشکالت دیگری را نیز با خود همراه داشته همانند فصلی شدن 
رودخانه زاینده رود و بحران در کشاورزی استان برداشت بی رویه از 
آب های زیر زمینی چگونه می توان شرایط سال های قبل از بحران 

را دوباره احیا کرد؟
    د ترابی: با توجه به فرو نشست های اخیر شاید یکی از از ترس هایی که 
برای اصفهانی ها بوجود آمده، با این همه قدمت و تاریخ، به خطر افتادن 
پایداری سرزمینی است! اولین نیازجامعه امنیت در ابعاد مختلف است، تا 
بتوانید زیست خوبی داشته باشیم  برآیند امنیت های مختلف ما را به زیست 

سالم و آرام هدایت خواهد کرد.  
     بنده و بسیاری از متخصصان کشاورزی، آب، محیط زیست و اکولوژیست 
ها  معتقداند، و به این موضوع قایل هستند که ما در بحث منابع آب درسطح 
کشور همه کوپن هایمان را هزینه کردیم! چرا که ما اجازه و استطاعت این 

همه بارگذاری بر روی منابع آب سطحی و زیر زمینی را نداشتیم. 
   عصر اصفهان: یعنی در این زمینه مدیریتی نشده است؟! مشکل 

اساسی کجاست چرا با این بحران کنونی )بی آبی(مواجهیم؟
   د ترابی: ببینید مدیریت  کردن شرایط موجود یک مسئله است و 
بارگذاری ها و اشتباهات قبلی مسئله ای دیگر! بارگذاری هم قسمتی از 
مدیریت است، بارگذاری ها به اشتباه و بیش از حد بوده است و االن داریم اون 
تصمیم غلط و اون بارگذاری های چند برابری را مدیریت می کنیم، در حالی 
که اولین گام برگشتن به قبل از آن اشتباهات است. ما در حوزه کشاورزی 
و اکولوژیک یک واژه ای به نام توان اکولوژیکی داریم. این  یعنی؛ یک انسان 
50  کیلویی نمی تواند یک وزنه یک تنی را بدون هیچگونه ماهیچه سازی و 

بدنسازی باالی سرش ببرد.
 ما در حوزه منابع آبی مان در استان اصفهان بزرگترین و اساسی ترین مشکلی 
که داریم، بارگذاری های بیش از اندازه در دهه ها و سنوات قبلی می باشد. 
یعنی برای یک ظرفیت یا مخزن مشخص آب چندین برابر بارگذاری انجام 
داده ایم.    سال های خشک مثًا در حوضه آبخیز زاینده رود شامل مناطق 
غربی استان ، زردکوه بختیاری و حوزه کوهرنگ ما حدود 700 میلی متر 
بارندگی داریم، ودر شرایط نرمال ممکن است حتی به1200 تا 1400 میلی 
متر هم برسیم و در بهترین و آرمانی ترین شرایط باالی 1400 میلی متر تا 
2000 میلی متر بارندگی هم داشتیم، خوب اینها همه قابل محاسبه است، 
یعنی می شود میزان دقیق، متوسط و حتی سالیانه منابع  آبی در حوضه 
آبریز زاینده رود را به طور دقیق محاسبه کرد و می توان گفت که با این میزان 
بارندگی، که در این سال  باریده می شود در این حوضه آبخیز چه میزان می 
توانید برداشت کرد.  بایستی محاسبه می کردیم بطور میانگین بجز حق آبه 
هایی که وجود داشته و مردم مالک هستند، حق چه میزان اضافه برداشت 

آب و بارگذاری دیگر را داشته ایم.  
وقتی در مورد  ظرفیت آبی یک حوضه آبی در یک منطقه صحبت می کنیم،  
باید ببینیم که ظرفیت آبی یک حوضه  از چه  اجزایی تشکیل می شود، 

ظرفیت آبی یک حوضه از یک سری آب های سطحی و فصلی که در فصل 
بارش باریده میشود و قسمتی از آن نفوذ عمقی کرده و آب های زیر زمینی 
را می سازد تشکیل می شود. البته یک قسمتی از آن آب ذخیره شده بعد 
ها با بازچرخانی به منابع آب زیر زمینی می پیوندد، و منابع زیر زمینی را 

تقویت می کند.  
اگر به جغرافیایی طبیعی ایران نگاه کنید، وجود دو رشته کوه البرز و زاگرس 
عامل اصلی بارش در سطح کشور است، بطوریکه  ابر هایی از سمت مناطق 
غربی، جنوبی، جنوب غربی عمدتا از سمت مدیترانه یا دریای سرخ   وارد 
کشور می شوند و این دو رشته کوه ابر ها را متوقف کرده و باعث بارندگی می 
شوند. آب حاصل از این بارندگی در دامنه های این دو رشته کوه اگر به حال 
خود راه می شد و دخالت های بشر در هدایت، تجمیع و انتقال آن  صورت 
نمی گرفت، و آب راه خودش را در طبیعت طی می کرد قطعا شرایط از این 
وضعیتی که وجود دارد بهتر بود. نکته بسیار مهمی که بسیاری از متخصصان 
کشاورزی و محیط زیست به آن اعتقاد دارند اینکه آب حوزه جغرافیای 
سیاسی نمی شناسد، آب مرز شهرستان و استان نمی شناسد، آب در جایی 
باریده می شود و در جلگه حاصلخیز دیگری که طبیعت بهتر از بشر تشخیص 
می دهد بایستی دشتی را سیراب کند و قوت و غذای کافی برای انسان و سایر 
موجودات تولید کند. اگر می پذیرفتیم که طبیعت و زیست کره دارای شعور 
و قانون  مخصوص به خود است، آنوقت سعی نمی کردیم آب را با صرفه هزینه 
های گزاف به تپه های مرتفعی پمپاژ کنیم که طبیعت نوع کاربری آن ها را 

برای ما مرتع تشخیص داده نه باغ میوه! 
اگر بجای اینکه آب در مسیر خودش، که طبیعت برای آن تعیین کرده، جاری 
و ساری شود، در پشت سد ذخیره شده و توسط لوله با سایر حوضه ها پمپاژ 
شود و صرف کارخانه های صنعتی شود و برای  آب بازچرخانی الزم صورت 
نگیرد و آب در طبیعت در چرخه و چرخش طبیعی خودش قرار نگیرد، سطح 
ایستابی آب های زیر زمینی پایین خواهد رفت، سفره های زیر زمینی کوچک 
تر شده و در نهایت منابع زیر زمینی آب نابود شده و ضمن اینکه   کشاورزی 
کم رونق و بی رمق می شود؛ طبیعت هم خشک شده و زیست و معیشت و 
حتی شادی مردم تحت تاثیر فرونشست ها  قرار می گیرد. اگر با دقت نگاه 

کنیم االن این اتفاق در حال افتادن است. 
   عصر اصفهان: یعنی منظورتان این است که آبیاری و حق ابه 
کشاورزان  به بازچرخانی و توقیت منابع  آب های زیرزمینی کمک 

می کند؟ بیشتر توضیح بدهید.
  د ترابی: بله در واقع بزرگترین حرکت آب در کره زمین بازچرخانی است 
یعنی اگر بازچرخانی آب نداشته باشیم،  بگذارید برای شما یک مثال بگویم 
شاید خیلی از مردم فکر کنند که استفاده از تکنولوژی های نوین در بخش 
کشاورزی در حوزه آبیاری مثًا آبیاری قطره ای، آبیاری بارانی، آبیاری 
زیرزمینی، این موارد چقدر به کشاورزی کمک می کند اما اگر از من که 
متخصص کشاورزی هستم بپرسید که آیا ما حق داریم همه آبی را که در 
اختیار داریم، به صورت قطره ای مصرف کنیم یا همه را به صورت بارانی کنیم، 
می گویم این اشتباه بزرگی است که بشر می تواند انجام دهد! می دانید چرا؟! 
چون به این آبها اجازه نفوذ داده نمی شود بازچرخانی صورت نمی گیرد، یکی 
از بزرگترین اشکاالت این است که بشر فکر می کند تمام سیستم آب را می 
تواند از طریق تکنولوژی نوین به صورت قطره ای مصرف کند و گاها همه این 
کاررا تایید کرده اند! در حالی که بااستفاده از تکنولوژی های نوین موجب 
خواهیم شد ، زمین شور شود و منابع مان را از بین ببریم ! چرا که اگر تواتر 
استفاده از سیستم های تحت فشار آب در کشاورزی رعایت نشود، اماح آب 
استفاده شده در سیستم های تحت فشار به دلیل تبخیر باال در سطح زمین 

تجمع پیدا کرده و باروری خاک را نابود می کند. 
   عصر اصفهان؛چه کسانی در اجرای سیاست های آبیاری های 
نوین  و اصرار به این روش ها به صورت مداوم نه به شیوه درست 

مقصر هستند؟
  د ترابی: شاید من در مقامی و جایگاهی نباشم که بخواهم مقصرها را 
معرفی کنم، ولی بطور کلی معتقدم در گذشته  در برخی تصمیمی گیری 
و تصمیم سازی متخصصان مرتبط با حوزه آب و کشاورزی دخالت داده 
نشده اند و متاسفانه برخی تصمیمات توسط کسانی گرفته شده که شاید 
متخصصان خوبی بوده اند ولی تخصص آن ها مرتبط با کشاورزی، محیط 
زیست و از همه مهمتر تخصص  در خصوص منابع آب از دیدگاه اکولوژی 

نداشته اند.  
به هر جهت من به عنوان متخصص این را می دانم که ما حق نداریم به طور 

مداوم و همیشگی از تکنولوژی نوین ابیاری مثل سیستم قطره ای برای 
آبیاری استفاده کنیم چرا که برنامه درست این است که با توجه به شوری 
آب، دمای منطقه، نفوذ پذیری خاک و ...  پس از چند دوره استفاده از آبیاری 
قطره حتمن بایستی برای آبشویی از آبیاری سطی استفاده کرد تا  شوری 
سطح خاک شسته شود و آب فرصت باز چرخانی داشته باشد و باروری زمین 

را حفظ شود.
   عصر اصفهان؛ برگردیم به موضوع کشاورزی و  پایداری 
سرزمینی و بیم هایی که متوجه متخصصان این حوزه و از جمله 
شماست  که در ابتدای گفت وگو به آن اشاره کردید لطفادر این مورد 

توضیح بیشتری بدهید؟
   قطعا در حال حاضر نقطه نظر مشترک و گاهی تقابل بین متخصصان 
محیط زیست و کشاورزی موضوع پایداری سرزمین است. در یک نگاه 
گلی اگر عامل اصلی تهدید پایداری سرزمینی را فرونشست ها بدانیم، در 
آن صورت علت اصلی این موضوع بر میگردد به برداشت های بی رویه آب 
های زیر زمینی و عدم جایگزینی آب های برداشت شده، بطوریکه در ابتدای 
عرایضم توضیح دادم در چند دهه اخیر بیان ورودی و خروجی آب های زیر 
زمینی باالنس نبوده است. حال اگر سوال کنید چرا بیان درست نبوده من 
به چند مورد اساسی اشاره می کنم، شاید عامل اصلی فرونشست ها عدم 
بازچرخانی آب و یا بطور ساده تر قطع آب در زاینده رود بوده است، چرا که 
بارگذاری های بی حساب و کتاب امکان آزاد سازی آب را از ما سلب کرده 
است. عامل مهم عمده دیگر افزایش سطوح زیر کشت متکی به آب های زیر 
زمینی بوده است، بطوریکه باز هم بدون حساب و کتاب مجوز های بی حسابی 
برای حفر چاه آب و افزایش سطح زیر کشت صادر شده است، بدون اینکه به 
ورودی و خروجی سفره ها توجه ای کرده باشیم. زیست کره زمین هوشمند 
ترین سیستم بهم پیوسته و الگریتمی جهان هستی است، وقتی فاکتوری 

دستکاری می شود ده ها عامل دیگر دستخوش تغییر قرار می گیرد.   
   عصر اصفهان؛راه حل شما برای برون رفت از این بحران ها 

چیست؟ و چه باید کرد؟
  د ترابی:گام نخست این است که به جای گفتار درمانی و صرفا حرف زدن 
درهمایش  ها و مقاالت متعدد باید گام های عملی و برنامه های استراتژیک 
در جهت حفظ پایداری سرزمین و افزایش منابع آب و جبران کاهش بیش از 
اندازه از آب های زیرزمینی که زمان زیادی می برد و را شروع کنیم. گام های 

عملی، کنفرانس و ذکر مصیبت کافی است. 
 گام بعدی این است که برای توسعه به توان اکولوژیک مناطق دقت کنیم و بر 
این اساس برنامه توسعه ای تنظیم کنیم. مثاً پمپاژ کردن آب به منطقه که 
آن منطقه از اول دارای پتانسیل کشاورزی نبوده و مثا مناسب مرتع یا حتی 
کویر بوده است موجب شده که منطقه ای را نابود کنیم و با استفاده از انرژی 
های سوبسیدی به سختی یک حداقل محصول کشاورزی یا صنعتی در آن 
منطقه تولید کنیم و از طرفی دیگر با ایجاد امید واهی اکولوژی جمعیت آن 

منطقه را هم به اشتباه دستخوش تغییر قرار داده ایم. 
گام دیگر برای انجام برنامه های توسعه ای در هر منطقه طی یک برنامه 
تعاملی خاص بصورت مولتی دیسپلینی با حضور متخصصان محیط زیست، 
کشاورزی، صنعت، اقتصاد و ...  منطقه استعداد یابی شده و درست تصمصم 

گیری شود. 
برنامه بعدی اینکه تصمیم گیران آب در کشور نبایستی فقط متخصص 
هیدرولوژی و عمران آب باشند، بلکه برای تصمیم گیری ذخیره آب، انتقال، 
مصرف و بارگذاری بایستی یک وزارت خانه خاص تصمیم گیری و حتی 

مجری نباشد. 
از همه مهمتر برای شرایط کنونی بایستی برداشت از چاه های مجوز دار 
محدود و از چاهای بدون مجوز ممنوع شده و بطور کلی برنامه بیان ورودی 

و خروجی سفره ها تنظیم و اجرا شود. 
از دیدگاه بنده به عنوان یک متخصص کشاورزی، در رابطه با نوع کاشت 
محصوالت و بطور کلی الگو های زراعی معتقدم در بسیاری از مناطق کشور 
ما بایستی بیشتر بر کشت ها زمستانه متمرکز شده و از سطوح کشت تابستانه 
کم کنیم. چرا که در بازه اواسط پاییزه تا اوایل بهار میزان تبخیر و تعرق از گیاه 
و زمین در حداقل بوده و امکان استفاده از آب سبز هر چند کم وجود دارد. آب 
سبز همان بارندگی است که طی این بازه زمانی اتفاق می افتد. کشوری که 
باالی 90 درصد دشت های خود با مشکل جدی کاهش آب های زیر زمینی 
روبرو است و در همان مناطق فقط طی فصل گرم میزان تبخیر و تعرق گاها به 
باالی 1000 یا 1500 میلی متر می رسد، واقعا کشور کشت تابستانه نیست، 

ادامه از صفحه 1

مصاحبه عصراصفهان با دکتر مسعود ترابی
آموزش  و  تحقیقات  مرکز  علمی  هیات  عضو 

کشاورزی و منابع طبیعی
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نمی گویم ما کشت های تابستانه را کا تعطیل کنیم، نه، ولی بطور جدی باید 
سطوح تابستانه را کم و بیشتر به سطوح پاییزه زمستانه تا اواسط بهار متمرکز 
بشویم. بطور مثال چرا ما باید در کشوری با این همه بحران آب فقط علوفه 

سیلویی تابستانه تولید و ترویج کرده ایم؟!     
   عصر اصفهان: الگوی کشت محصوالت علوفه ای در اصفهان و 
ایران چگونه است ؟ عملکرد کشورهای موفق در این زمینه چگونه 

است؟ 
  در حوزه  تحقیق و توسعه گیاهان علوفه ای که تخصص بنده است مطالبی 
را از تجارب سایر کشور ها و ایران خدمتتان عرض می کنم. ، چون حوزه 
کشاورزی بسیار وسیع است ما حدود 15 گرایش در حوزه کشاورزی و منابع 
طبیعی داریم و هرکدام از این حوزه ها با الویت بحث آب برنامه های خاص 
خود را دارد.  حاال سوال این است که با توجه به مطالب ذکر شده و بحران جدی 
آب، خاصه گیاهان علوفه ای چه کار کنیم؟ من دو واقعیت علمی را به شما می 
گویم ، قاره ای داریم به نام اروپا، معروف به قاره سبز با متوسط بارندگی  باالی 
700 800 میلی متر، و باز کشوری داریم به نام کانادا که  25 درصد آب های 
شیرین دنیا را دارد. اما این کشورها در حوزه گیاهان علوفه ای توان و ظرفیت 
اساسی خود را بر تولید علوفه در زمستان تا اوایل بهار گذاشتند، یعنی عمده 
نیاز علوفه ای خود شامل علوفه سیلویی و خشک خود را در بازه زمانی اواسط 
پاییز تا اولیل یا اواسط بهار تولید می کند. مثا درصد باالیی از نیاز علوفه ای 
سیلویی خود را از طریق علوفه قصیل یا خصیل تریتیکاله، جو، یوالف، گروه 
ماشک های علوفه ای تولید و تامین می کند،  در صورتی که ما دقیقاً عکس 
عمل می کنیم.  اگر به جدول تولید و نیاز  محصوالت علوفه ای و خوراک دام 
کشور توجه کنیم، بیش از 85  درصد از نیازهای علوفه ای کشور که شامل ذرت 
های سیلویی و  یونجه، یا دانه ذرت، سویا می باشد، در فصل تابستان با استفاده 
از آب های زیر زمینی و یا ندرتا آب پشت سد تولید می شود.  این در حالی است 
که همان طوری که که عرض کردم وقتی در تابستان تولید می کنیم عاوه بر 
اینکه از آب باران بهره مند نمی شویم با حداکثر میزان تبخیر و تعرق در فصل 
تابستان روبرو هستیم و عما قسمت عمده ای از آبی که مصرف می کنیم صرف 
تبخیر می شود تا اینکه صرف تولید بشود. بطور کاما واضح بنده معتقدم یکی 
از گام های عملی مشخص که  در حوزه گیاهان علوفه ای باید برداریم، اینکه 
باالی 70 تا 75 درصد نیاز علوفای را باید به فصل بازه زمانی اواسط پاییز تا اوایل 
بهار شفیت کنیم. این محصوالت علوفه ای می تواند در حوزه کشت دیم و آبی 
شامل خصیل غات زمستانه، ماشک ها، اسپرس دیم و ... باشد.    توضیح اینکه 
به تمام آب هایی که از طریق بارندگی قابلیت ذخیره در خاک داشته باشد و 

توسط گیاهان جذب شود به آنها آب سبز می گویند. 
   در مورد آب سبز و الگوهای موفق اروپایی گفتید کشورهایی که 
با وجود منابع آبی فراوان به میزان بهره وری و صرفه جویی از منابع 
آبی شهرت دارند ما چه کرده ایم و باید چه تدبیری اندیشه شود تا 
به استاندارد های الزم برای حفظ باقی مانده منابع آبی کشور انجام 

دهیم؟
دنیا برای آب سبز استراتژی دارد ما برای این آب، استراتژی نداریم طبق 
تحقیقات مدون صورت گرفته دردنیا یک قطره آب سبز یا آب باران به هدر 
نمی رود. مثًا در حوزه دیم کاری که کشور سالیانه حدوداً 4 میلیون هکتار 
زمین آیش  رها می کنیم، چه لزومی دارد که ما  زمین های دیم را بصورت آیش 
رها  کنیم، در حالی که این دیمزار ها می تواند برای تولیدات علوفه زمستانه 
بسیار تاثیر گذار باشد. در دیمزار ها باید کشت را درست انتخاب کنید مثًا 
در همین مسائل حوزه دیم به لحاظ سنتی و به لحاظ کشاورزی معیشتی 
از قدیم االیام فقط گندم و جو به منظور تولید دانه می کارند، در صورتی که 
عملکرد دانه در بسیاری از این دیمزار ها 300 تا 500 کیلوگرم در هکتار است،  
و تکاپوی هزینه هایی که صرف کاشت کردند را نمی دهد.  اگر این دیمزار ها 
به علوفه زمستانه اختصاص پیدا کند و به جای اینکه دانه برداشت کنیم علوفه 
برداشت کنیم هم سود چند برابری عاید شان خواهد شد هم خاک زمینشان 

فرسایش پیدا نمی کند.  
بگذارید از یک زاویه دیگر یعنی نگاه بهره وری آب به این موضوع نگاه کنیم، با 
یک متر مکعب آب در فصل تابستانه  بین 5 تا 6 کیلوگرم علوفه سیلویی قابل 
تولید است، در حالی که اگر همین یک متر مکعب برای تولید علوفه سیلویی 
زمستانه بکار برده شود بین 10 تا 12 کیلوگرم علوفه قابل تولید است، این یعنی 
اینکه بهره وری آب را دو برابر کرده ایم.   بطور نمونه در شرکت کشت و دام فوده 
ای در شمال شهر اصفهان حدود یک دهه است که از این پتانسیل استفاده 
کرده و قسمت عمده تولیدات علوفه ای خود را از طریق خصیل یا قصیل جو 

تامین می کند، یعنی بهره ور تر عمل می کند. 
بجز بحث تولیدات علوفه ای زمستانه که بایستی در صدر برنامه ها استراتژی 
ها قرار گیرد، در خصوص 20 یا 30درصد تولیدات تابستانه هم بایستی 
تغییرات عمده ای ایجاد کنیم، بطوریکه بجای کشت محصوالت آب بر بایستی 

محصوالت علوفه ای کم آب بر را جایگزین کنیم. 
بطور نمونه در دنیا سالیانه 65 میلیون تن دانه سورگوم تولید می شود، 
بزرگترین تولیدکننده سورگوم دانه ای در جهان آمریکا است. آمریکا در 
سال حدود 11 میلیون تن دانه سورگوم تولید می کند. آمریکایی که مهد 
تولید ذرت است و ذرت بومی آمریکا است، چرا سورگوم تولید می کند 
؟ به این دلیل اینکه نسبت به ذرت 40  درصد آب کمتری مصرف کند. 
این آمار ها که خدمتتان ارائه می کنم مربوط به آوریل 2022 می باشد، 
از آن طرف بزرگترین وارد کننده دانه سورگوم در جهان کشور های ژاپن 
و چین است چین سالیانه 12 میلیون تن دانه سورگوم وارد می کند. اما  
کشاورز و مرغدار و دامدار ایرانی  در مورد این دانه بسیار پر مصرف و کیفی 
در جهان دانش زیادی ندارد!  ما کشوری هستیم که بیشتر مناطق و  اقالیم  
کشورمان بسیار مناسب تولید سورگوم دانه ای با حداقل آب مصرفی 
است.   ما در دهه 60 مبادرت به افزایش کشت ذرت در سطح کشور 
کردیم،  و تمام این سال ها، مبادرت به تولید آن کرده ایم و هیچ وقت حتی 
به فکرمان خطور نکرده است که  ذرت فقط مناسب برخی از مناطق و اقالیم 
کشور است و شاید محصول بهتری وجود داشته باشد محصولی که مثل 
سورگوم دانه ای که  آب کمتری مصرف کند و مناسب اقالیم خشک و 
فراخشک کشور است. کشت دانه سورگم تکنولوژی بسیار سادهای دارد 
و همه تکنولوژی اش در کشور موجود است. البته باید متذکر شوم در سال 
جاری کار خوبی که در کشور صورت گرفته است و آن اینکه وزارت جهاد 
کشاورزی خرید تضمینی دانه سورگم را در دستور کار قرار داده است و 
برای اولین بار در سطح کشور ده هزار هکتار از این دانه  استراتژیک ایجاد 

خواهد شد.  
در اوایل صحبت خود اشاره کردم که باید از گفتار درمانی بپرهیزیم و 
 action استراتژیکی قابل اجرا ارائه کنیم برنامه بنویسیم که در دنیا به آن
plan می گویند یعنی برنامه های اجرایی که فاز به فاز و گام به گام به جلو 
هدایت می شود . اگر این کار را نکنیم تمام منابع آب را نابود کرده و به نتیجه ای 
که باید نخواهیم رسید . در حوزه گیاهان علوفه ای خوشبختانه وزارت جهاد 
کشاورزی برنامه های بسیارخوبی را تدبیر کرده است. یکی اینکه قسمت 
عمده ای از تولید ات علوفه ای را به فصل زمستان منتقل کنیم  و دوم اینکه در 

فصل تابستان به جای علوفه های پرآب از علوفه های کم آب 
استفاده می شود .  نکته دیگر اینکه جیره نویس های ما در 

دامپروری های صنعتی در فارم های مرغداری گوشتی 
و در فارم های مرغ های تخم گذار باید با ما همکاری 

بکنند یعنی اینها جیره هایشان را تغییر بدهند.
مشکلی که ایران دارد این است که  جیره نویس 

ها فقط با آیتم های محدودی تغذیه ای 
جیره می نویسند.  در صورتی که در دنیا 

بر اساس توان اکولوژیکی منطقه شان 
جیره های نوشته می شود که این 

یکی از بزرگترین اشکاالت است و 
من معتقدم که جیره نویس های 
ما باید یک بازنگری نسبت به 
فرمول هایشان داشته باشند 
و فرمولها را بر اساس داشته 
هایمان بنویسند بر اساس  
فرمول هایی که برای دام 
ها در آمریکا و اروپا تهیه 

شده است. 
 متاسفانه ما آن پکیج  
های جیره ای را که 
استفاده می کنیم که 
برای کشورهای پر آب 
بدون  و  شده  نوشته 
نوآوری آنها را کپی کرده 
ایم. باید آنها را تغییر دهیم. 

این را متخصصان دام باید 
بگویند ولی شاید به طور کلی 

نژاد های دامی هم نژادهای 
اشتباهی بوده است برای مثال 

ما در اصفهان از نژادهای گاوی 
نگهداری می کنیم بنام هلشتاین 
که در مسابقه های رکورد شیر 

شرکت می کنیم و هر ساله در دنیا 

دوم یا سوم میشویم، این نژاد ممکن است 43 کیلو روزانه شیر بدهد ولی 
از آن طرف تابستان برای خنک شدن این نژاد، سیستمی تعبیه کردیم 
که در فصل تابستان در فری استایل ها  و بهاربندها برای خنکی کردن 
این دام ها آب را اسپری می کنیم، چون هولشتاین، به هوای خنک نیاز 
دارند. برای اینکه اصرار داریم نژاد هلشتاین را در اصفهان پرورش دهیم 
و بعد در دنیا ادعا کنیم که ما در مسابقه شیر دوم شدیم یا کانادا را پشت 
سر گذاشتیم این کار صد در صد غلط است ما باید از نژادهایی استفاده 

کنیم که با شرایط و توان اکولوژیکی ما همخوانی داشته باشد.
بطور مثال شاید خوب بود که ما در قسمت های گرم کشور از گاومیش ایرانی 
و دو رگ های خارجی استفاده می کردیم و بزرگترین صادر کننده شیر و 
محصوالت ثانویه لبنی گاو میش می شدیم. وقتی شیر گاو 6 هزار تومان 
بود شیر گاومیش 35 هزار تومان به فروش می رسید و هر یک کیلو از شیر 
گاومیش 100 گرم روغن دارد اگر گاومیش در روز 10 لیتر شیر دهد یک کیلو 
روغن دارد که این روغن حیوانی حدود 400 هزار تومان براورد می شود و این 
کار فوق العاده اقتصادی است. یا نژاد هایی از گاو که با شرایط آب و هوایی و 

توان اکولوژیکی ما انطباق بیشتری داشته باشد.  
قباً  گفته ام کشاورزی یک الگوریتم چند صد متغیره است که اگر شما در هر 
قسمتی از آن تغییر ایجاد کنید ممکن است قسمت دیگری از آن را خراب کنید 
ولی ما یک سری اولویت داریم که آنها را باید در صدر بگذاریم، این الگوریتم 

مثاً پایداری منابع آب و  پایداری سرزمینی الویت نمره یک است. 
   عصر اصفهان؛ می شود با این توضیحات به یک جمع بندی نهایی 

برسیم.
  د ترابی: در مرور مباحثی که در این گفت و گو انجام شد، کشاورزی یک 
الگوریتم چند صد متغییره است که ما باید خیلی با آن با دقت برخورد کنیم. 
پایداری سرزمین مان در حال تهدید است ما باید از گفتار درمانی عبور کنیم 
برنامه های اجرایی داشته باشیم. مطرح کردیم که چرا این اتفاقات برای حوضه 
آبخیز زاینده رود افتاده است. بحث کردیم که هر حوضه آب دارای ظرفیت 
محدود است سالیانه در کوه های زاگرس و زردکوه مقدار مشخص بارندگی 
داریم که بارگذاری های بایستی بر اساس آورد آب صورت گیرد. بزرگترین 
اشکال این بوده است که بارگذاری های ما بر اساس توانایی های آبی مان نبوده 
است و درحال حاضر به شدت آب های زیرزمینی پایین رفته تقابل برای آب 
های سطحی زیاد شده و این موضوع نگران کننده ای است.  بایستی به عقب 
برگردیم و برنامه ریزی های مان را بر اساس توانایی اکولوژیکی مان مورد توجه 

قرار دهیم و بیش از ظرفیت از حوضه های آبی برداشته نکنیم. 
در مورد گیاهان علوفه  ای و سایر محصوالت بحث کردیم که به طور مثال؛ 
کشاورزی برخی مناطق مثل اصفهان بیشتر بایستی کشاورزی و کشت کار 
بر محصوالت پاییزه متمرکز شود. فعا آماری که داریم این است  که 80 الی 
90 درصد علوفه در اصفهان یا بیشتر مناطق ایران در فصل تابستان 
تولید می شود! درحالی که در کشورهایی مانند کشور های 
قاره اروپا، کانادا با این همه منابع آبی، بیشتر تولیدات علوفه 
ای  را در فصل زمستان تولید می کنند، بنابر این، اساسی  

این ترین برنامه ای که بایستی  ببندیم  کار  به 
تولیدات علوفه ای را در است که بتوانیم عمده 

کنیم. با  اصاح الگوی فصل زمستان تولید 
متناسب  با فصل ها، میزان آب کشت 

به نصف  خواهد رسید.   مصرفی تقریبا 
زرع را و صنعت کشاورزی را اگر کشت و 

به  این سمت و سو هدایت کنیم، 
خواهیم دید پایداری سرزمین حفظ 

خواهد شد. 
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   سفر قریب الوقوع حجت االسالم دکتر ابراهیم رئیسی ریاست 
جمهوری اسالمی ایران، به استان اصفهان می تواند نقطه عطفی برای 
پایان دادن به بسیاری از معضالت و مشکالت استان بوده باشد. طرح 
مواردی چند از نابسامانی های موجود در کالنشهراصفهان که بارها 
وبارها توسط مسووالن استانی طی جلسات متعدد با وزیران مربوط 
در هیأت دولت و نیز نمایندگان مردم اصفهان در صحن مجلس عنوان 
نموده اند و با وجود قول های مساعد برای حل آنها، هنوز بخش اعظم 
مشکالت به قوت خود باقی است، می تواند برای مردم ما امید بخش 
بوده باشد.  امید است سفر رئیس جمهور به این دیار سرمنشاء خیر 

و برکت باشد.
با این وجود از جمله مشکات  اساسی و زیر بنایی اصفهان می توان به خشکی 
زاینده رود، فرونشست زمین و آلودگی هوا اشاره کرد که هر کدام از این 
مشکات تبعات زیادی بر جسم و روح و روان و تنفس و سامت واقتصاد و زمین 
و محصوالت کشاورزی و تغذیه مردم اصفهان داشته است. بی آبی زاینده رود، 
آالینده ها و بحران های زیست محیطی و فرونشست و خشکی تاالب بین 

المللی گاوخونی چالش های اصلی این دیار به شمار می رود.
در اصفهان شاهد درخطر بودن آثار و ابنیه و فضاهایی هستیم که هر کدام 
روایتگر سرفصل تاریخ تمدن اسامی است، مطالبه مردم اصفهان برای جاری 
بودن زاینده رود برای حفظ یک تمدن کهن و چند صد ساله تاریخی است. 
رابطه زاینده رود با مردم  رابطه هویت آن با تاریخ و تمدن چند هزار ساله نصف 

جهان است. 
اصفهان وضعیت آبی نابسامان و کم سابقه ای را در چند دهه اخیر تجربه کرده 
است؛ در چند سال اخیر با افزایش خشکسالی، کاهش نزوالت جوی، برداشت 
بی رویه و نبود برنامه ریزی مناسب برای مدیریت آب، ذخیره آب سد زاینده 
رود به شدت کاهش یافت و زاینده رود، آرام آرام رو به خشکي رفت و ستون 
های پل هاي تاریخي که بر روي این رودخانه طي صد ها سال پابرجا مانده بود، 
همگی در خشکي فرو رفته اند. وضعیت اسفناک کمبود آب در این حوضه، 
این شهر سرآمد را از نظر اقلیمی به شهری کویری تبدیل کرده وبه سوی 
پژمردگی برده است؛ احیای رودخانه برای جلوگیری از افزایش بحران های 
زیست محیطی و شرایط اقتصادی قطب صنعت و اقتصاد کشور و به منظور 

تحقق منافع ملی است.
در این مقوله، معاونت مطالعات زیر بنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسامی به عنوان مرجعی رسمی، و با اشرافیت کامل بر موضوع، در سال 
گذشته مبادرت به بررسی و گزارشی پیرامون »بحران آب« با عنوان عبور از 
بحران، ایجاد پایداری و بهبود شرایط با کاهش مصارف آب و افزایش بهره وری 
با تأکید بر حوضه آبریز زاینده رود نموده  است. که در بخشی از این گزارش 

آمده است:
»به دلیل سپری شدن سال آبی 1400-1399 با خشکسالی شدید و کاهش 
حدود 40 درصدی منابع آب ســد زاینده  رود، همچنیــن پیش  بینی تداوم 
خشکسالی توسط سازمان هواشناسی کشور، شرایط مساعدی از نظر تأمین 
منابع آب برای این سد در سال آبی 1401-1400 متصور نیست. با توجه به 
آمار ارائه شده ازســوی وزارت نیرو تا هقتم آبان ماه 1400، هرچند ورودی 
سد زاینده رود نسبت به سال گذشــته تا همین روز، 8 درصد بیشتر بوده اما 
میزان حجم آب موجود در مخزن سد کمتر از 170 میلیون مترمکعب بوده 

که معادل کمتر از 15% حجم مخزن است.
طی دهه های گذشته ، مداخات توسعه ای گسترده ای در این رودخانه شکل 
گرفته که شامل اجرای پروژه های سازه ای و بارگذاری مصارف جدید در 
بخش های کشاورزی )بیش از شش برابر(، شرب و صنعت است. این رودخانه 
از گذشته نیز با دوره های خشکسالی روبه رو شده با این حال مداخات گسترده 
صورت گرفته سبب شده تا در دهه های اخیر کمبود آب به خشکی مستمر 
بستر رودخانه و تاالب گاوخونی بیانجامد که عاوه بر مشکات تأمین آب 
کشاورزان، به ایجاد مسائل گسترده اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی 

منجر شده است.

جاری بودن زاینده رود مطالبه اصلی
  بررسی تحلیل هایی که این سالها پیرامون موضوع بحران آب به  مردم کالنشهر اصفهان

رشـته تحریـر در آمـده نشـان می دهـد همه ایـن تحلیل هـا بـه چرایی 
و چگونگـی آن مشـغپل شـده و کمتـر بـه ارائـه یـک پیشـنهاد عملـی و 
کادمیک، بلکه  پراتیک پرداخته انـد. راه کاری که نه در محاسـبات آ
در میدان عمـل نیز پاسـخگوی نیـاز این بحـران باشـد. بحرانی کـه در 
کشـور مـا حـاال از یـک موضـوع اقتصـادی و زیسـتی، بـه یـک موضـوع 
سیاسـی-اجتماعی نیـز مبـدل شـده؛ آنگونـه کـه در سـطح برخـی 
مسـؤوالن نیـز بهانـه ای بـرای جدالـی تمام عیـار شـده اسـت. بیـش از 
همه اما امسـال بحران خشـکی زاینـده رود بود که در سـطح گسـترده 
مطـرح و ابعـاد آن ملـی شـد. پیـش از این نیـز خشـکی دریاچـه ارومیه 
آنچنان در صدر اخبار قرار گرفت که توانست به عنوان یک تبلیغات 
گر چه  سیاسی در انتخابات ریاسـت جمهوری یازدهم مطرح شود. ا
هنوز تا تابسـتان های گـرم و بی آبی حاصـل از آن، چنـد ماهی فاصله 
وجود دارد اما چنانچه فکری برای این موضوع نشود، بحران بی آبی 
می تواند مخرب تر از یک سـیل ویرانگر عمل کنـد، هر چند تمهیداتی 
از قبیـل خـط انتقـال آب از خلیج فـارس بـه فـات مرکـزی یـا اسـتفاده 
صنایـع از پسـاب شـهری نیـز مطـرح شـده کـه اجرایـی شـدن آنهـا بـه 

کنـدی دنبـال می شـود. 

    بررسی این بحران در دیگر کشورهایی که با معضل کم آبی 
دست به گریبانند نشان می دهد اگر چه راه های بهتری برای عبور 
از این بحران وجود دارد اما سریع ترین راهکار معمولی در حل یک 
بحران، بهتر از یک راه  حل عالی است که مشمول زمانی طوالنی 
شود. در ایاالت متحده، رودخانه »کلرادو« با 2300 کیلومتر طول، 
مهم ترین رودخانه جنوب غرب این کشور است که سال هاست با 
معضل بی آبی دست به گریبان شده و با حوضه ای بالغ بر 637000 
کیلومترمربع حدودا 6 برابر زاینده رود در طول و 16 برابر آن در 

حوضه آبریز مقایسه می شود.
اکنون اما با راه حل های موقت که هیچ گاه به سرانجام نرسیده است، شرکت 
راه آهن Modoc در ایالت اورگن از حسن همجواری اش با اقیانوس آرام 
استفاده کرده و با طرحی به نام قطار آب *)water tarin(* مدعی است 
می تواند کلرادوی بی جان و حتی دریاچه کامات را با انتقال آب از اقیانوس 
یا رود می سی سی پی احیا کند؛ ادعای بزرگی که »دیوید رانگل« مدیرعامل 
این شرکت، سعی کرده حتی جزئیات آن را نیز در رسانه ها مطرح نکند. او 
معتقد است این طرح می تواند مورد بهره برداری دیگر رقبای این شرکت 

قرار گیرد. 
گستردگی راه آهن در نقاط مختلف ایاالت متحده باعث شده قطار آبی به 
مزیتی نسبی در انتقال آب به اقصی نقاط این کشور دست یابد اما رانگل 
در پاسخ به این سوال که اگر مشتری شما دسترسی به راه  آهن نداشته 
باشد چه می شود؟ پاسخ مشخصی نداده ولی مطرح کرده است این طرح 
همانند لوله ای سیار برای شما آب را فراهم خواهد کرد. مشتری فقط باید 
با تخلیه، ذخیره سازی یا توزیع آب سروکار داشته باشد. این شرکت طی 
قراردادهایی ماهانه و ساالنه متعهد است آب سالم برای شرب، استفاده 
شهری، کشاورزی و صنعت را از طریق واگن های انتقال آب که مورد تایید 

بهداشت نیز قرار گرفته، فراهم کند. 
رانگل که حتی در موتورهای جست وجوی اینترنت نیز به سختی می توان 
خبری از او پیدا کرد، معتقد است: »آبی که ما فراهم می کنیم به ازای هر 
گالن ارزان تر از طرح هایی است که سال ها بدون مطالعه مهندسی دنبال 
می شود. با قطار آبی، هیچ گونه ضایع شدن حقوق آب و هیچ تاثیر قابل 
توجهی بر محیط زیست وجود ندارد. قطارهای ما حتی قادرند آب اضافی 
را از مناطق مختلف کشورمان در حدود بودجه تحویل و در دسترس دیگر 

مناطق تا زمانی که راه حل های بلندمدت اجرا شود، قرار دهند«.
مدیران قطار آبی می گویند واگن های مخزن خارج شده از نفت خام، اتانول 
و سایر خدمات را می توان به خدمات آب برای کشاورزی کالیفرنیا تبدیل 
کرد و این یعنی هیچ الزام یا امکان جدیدی برای ایجاد زیرساخت های 
توسعه این طرح وجود ندارد. مدیران این شرکت می گویند در حالی که 
صحبت های زیادی درباره ساخت خطوط لوله از رودخانه ها و دریاچه های 

دور برای انتقال آب به کشاورزان وجود دارد، برنامه ریزی و ساخت این 
پروژه ها ممکن است سال ها طول بکشد و در این سال ها اقتصاد کشاورزی 
در کالیفرنیا نابود شود. طبق بررسی زمین شناسی ایاالت متحده، 
کشاورزی آبی حدود 60 درصد مصرف آب در کالیفرنیا را تشکیل می دهد. 
این ایالت که نزدیک به نیمی از میوه ها، آجیل و سبزیجات تولید شده در 
ایاالت متحده را تولید می کند، در حال حاضر پس از سال ها روان آب 
ضعیف برف، کوچک شدن مخازن و افت سطح آب، در شرایط اضطراری 

خشکسالی قرار گرفته است. 
»دیو کرانز« سخنگوی فدراسیون اداره مزرعه کالیفرنیا در پاسخ به این 
ادعا، شرکت قطار آب را »تاجران تشنگی« نامیده و این طرح را به لحاظ 
قیمت گران می داند. البته از لحاظ تاریخی، راه آهن ها آب را در سراسر 
غرب برای همه موارد از اطفای حریق گرفته تا پر کردن مخازن بخار در 
ایستگاه های صحرایی دورافتاده حمل می کنند. راه آهن سانتافه حتی 
هتل ها و سایر خدمات را در حاشیه جنوبی گرند کانیون پس از تبدیل شدن 

به یک مقصد توریستی در دهه های اولیه تامین آب نگهداری می نمود.
»دکتر جی لود« مدیر مرکز علوم آبخیز در دانشگاه کالیفرنیا نیز می گوید: 
»احتماال اقتصاد، این ایده را قبل از هر چیزی در آینده متوقف خواهد 
کرد«. اما رانگل رئیس قطار آبی پاسخ می دهد: »اگر چه قطار آبی 
جایگزینی برای منابع سطحی یا زیرزمینی نیست اما گزینه ای برای حفظ 

تجارت است«.
»رایان جاکوبسن« مدیرعامل اداره مزرعه شهر فرزنو اما حرفی متفاوت 
دارد. او می گوید: »]ما[ از تفکر آنها بسیار قدردان هستیم. به هر حال 
مقرون به صرفه بودن آب چیزی نیست که بتوان آن را از طریق زنجیره 

ارزش منتقل کرد«.

اگر چه با هر تصوری این ایده به اندازه آب های زیرزمینی ارزان نیست اما 
همان طور که گفته شد می تواند یک راه حل در دسترس برای حل معضل 
آب و پیشگیری از یک بحران اجتماعی باشد. همان طور که هند نیز در 
بحران خشکسالی از همین طریق آب را به شهر التور در ایالت مهاراشت 
منتقل کرد. بدون شک نه زاینده رود بزرگ تر از رودخانه کلرادو است و نه 
خط انتقال آب خلیج فارس به فات مرکزی قابل بهره برداری در کوتاه مدت 
است. اکنون تنها راهی که با توجه به ظرفیت زیرساختی موجود می توان 
متصور بود، استفاده از ظرفیت واگن های انتقال گازوئیل و مایعات راه آهن 
برای انتقال آب خلیج فارس به صنعت اصفهان است. بدون شک صنایع 
بزرگ اصفهان از جمله صنایع فوالد این استان حیات خود را مرهون وجود 
آب هستند؛ آبی که اکنون به غلط بهانه اتهام صنایع در خشکسالی قرار 
گرفته، حال آنکه این صنایع در کان، 2 درصد آب را مصرف می کنند 
اما این برای کشاورزان قابل باور نیست. طرح های دیگری از قبیل ایجاد 
تصفیه خانه های پساب شهری و استفاده آن در صنعت نیز هنوز نتوانسته 
برداشت آب خام این صنایع را به صفر برساند. شاید انتقال آب از طریق 
راه  آهن و اعام برداشت آب صفر از رودخانه توسط صنایع که در حال 
حاضر نیز در چند قدمی خطوط راه آهن برای انتقال مواد اولیه و صادرات 
قرار گرفته اند، بتواند کمی به آرامش روانی این بحران کمک کند و صنایع را 
برای همیشه از این معضل که اکنون بوی سیاسی و اجتماعی گرفته، رهایی 
بخشد. اگر چه *همواره ایده های خاق، ترسناک هستند، زیرا آنچه را که 

شناخته شده است، تهدید می کنند.

قطاِر آب به مقصد اصفهان
»ایده ای برای بحران آب«

رضاسلمان منش

پژوهشگر

::::  یادداشت

ادامه در صفحه 8

دکتر مالک شیخی

استاد دانشگاه
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     کالنشهر اصفهان که نام آن با هنر و زیبایی 
درآمیخته است ، از محدود شهرهایی است که هم 
پایه تاریخ ایران زمین  قدمت دارد . از دورانی که 
نگارش تاریخ ، توسط  دبیران  و موّرخین باستانی 
آغازگردیده و سرمنشاء تاریخ بشری نامگذاری شده 
است،دراتّفاقات وتحّوالت مرتبط با ایران، همواره 
نامی از سرزمینی که از روزگاران کهن ، تحت عناوین 
مختلفی شناخته می شده است وجود دارد . اصفهان 
در کانون فالت ایران و با وجود رودخانه برکت 
افزای زاینده رود شکل گرفته و به زودی در کانون 
تحّوالت مهم اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی این مرز و 
بوم قرارگرفت.نقش اصفهان و مردمان آن بر امنیّت 
وپایداری سرزمین ایران از اعماق تاریخ تاکنون 

غیرقابل انکار است.

این واقعیت را نه بعنوان شهروندی اصفهانی با تعّصباتی معمول، 
که با پشتوانه  پژوهش در تاریخ  پر فراز و نشیب ایران دریافته 
ام . اصفهان از چندین منظر متفاوت همچون سنگری مقاوم 
، در برقراری امنّیت و رونق اقتصادی هموطنان موثر بوده و 
همواره دین خود را ، و گاهی بیش از آن را ، به ایران  و ایرانی 

ادا کرده است .  
اصفهان از دیرباز درحوزه های دفاعی، بازرگانی ، کشاورزی و 
فرهنگی فّعال و مورد نظر بوده و نقش های خود در این عرصه 
ها را با بهره گیری از روحّیات خاص شهروندان خود به  بهترین 

و زیباترین شکل ممکن ایفا نموده است.
موقعیت جغرافیایی خاص منطقه اصفهان ازقرن ها پیش  
بهترین مکان برای گردآوری سپاهان و ملزومات جنگی بوده 
و هست . اصفهان عاوه بر این که درکانون ایران زمین قرار 
داشته وبه تمام نقاط  کشور دسترسی آسان دارد،بواسطه 
فاصله با سرحّدات جغرافیایی وعدم دسترسی سریع مهاجمان 
ازهرسوی ، بهترین دژ و پادگان مورد انتظار سرلشگران و 
سپهداران ایران بوده است . این انتخاب همواره برای مردم  این 
شهر کم هزینه نبوده است . شهر اصفهان بارها  بر اثر هجوم 
دشمنان با خاک یکسان شده  و دیگر بار همچون ققنوس 
از خاکستر خود سر برآورده است. نقش اصفهان در دفاع  از 
موجودیت ایران تنها به موقعیت جغرافیایی آن محدود نمی 
شود . در طول تاریخ  دیرباز ایران زمین هرجا که صحبت 
از جنگ و دفاع از خاک  و دین و ناموس به میان می آید ، 
اصفهانیان با تمام ظرفّیت نظامی خود حضور موثّر داشته و 
طایه دار سپاه بوده اند . آخرین شاهد این واقعّیت، حضور 
فرزندان وجوانان اصفهانی درکسوت فرماندهان بزرگ جنگ 
ویادرقالب لشکرهای خط شکن و پیشرو در جنگ هشت ساله 
عراق  و ایران است. در توصیف شجاعت مردم اصفهان آورده 
اند که وقتی خبر نزدیک شدن قشون  محمود افغان به دروازه 
های اصفهان به شهر رسید،زن ومرد و پیر وبرنای شهرخود را 
برای دفاع ازشهر و ناموس خود آماده کردند. شهرت محمود 
افغان درخونریزی وسّفاکی، کمترین خللی در اراده مردم 
شهربرای دفاع ازخاک خود  بوجود نیاورد . ابن اثیر موّرخ عرب  
در توصیف شجاعت اصفهانیان آورده است که در زمان حمله 
مغوالن به شهر اصفهان ، چنان تهّور و شجاعتی از مردمان 
اصفهان نمایان گردید که موجب حیرت دشمنان شده بود. 
درروایتی دیگر ازاردشیر بابکان نقل کرده اندکه اگردالوران 

سپاهان نبودند،درهیچ جنگی به پیروزی نمی رسیده است. 
دیگر نقل قول ازخسرو پرویزاست که گویا حکومت خود و تداوم 
آن را مدیون سپاهیان این خّطه می دانسته است. انوشیروان 
ساسانی نیز در توصیف سپاه  اصفهان گفته است که تمامی 
سربازان جهان ، به سربازی  از سپاهان  نمی ارزد . نقش و تاثیر 
اصفهان در قوام و دوام ایران زمین در این مقال نمی گنجد 
ولی همین قدر که جانفشانی این مردمان درطول تاریخ را بیاد 
آوریم ، کفایت می کند.                            سهم و تاثیر شهراصفهان و 
شهروندان آن درحوزه بازرگانی و رونق اقتصادی نیز اگر بیشتر 
ازحوزه دفاعی نباشد، کمتر ازآن هم نیست.اصفهان ازدوران 
باستان تاکنون درمسیر چهارراه ترابری ایرانیان و دیگر ملل 
قرار داشته است. اصفهان همواره درکانون فات ایران، همچون 
چهارراهی اقصی نقاط ایران را به یکدیگرمرتبط می ساخت.
ازاین رو مسافرین بسیاری ازآن عبور می کرده  و پذیرش و تیمار 
این مسافران  در طول اعصار و به مرور زمان در جامعه اصفهان 
تبدیل به هنجار گردیده است . این مردم ، میهمان را حبیب 
خدا می دانند و درپذیرائی وخدمت به او بایکدیگر رقابت می 
کنند.این شهرنقطه تاقی شهرهای چهارگوشه ایران بشمار 
می رفته است. بسیاری از کاروان های تجاری ، مسافرتی و 
نظامی که  در جهات مختلف در حرکت بودند،دراصفهان اتراق 
نموده و اسبان خود را تیمارمی کرده اند. این مداومت تاریخی 
موجب پدید آمدن هنجارهای مهمان پذیری وغریب نوازی در 
مردم اصفهان گردیده است. این مردم در تمامی اعصار تاریخ با 
روی گشاده و مهربانی میزبان مسافرین و بازرگانان بوده اند و 
درپذیرایی از ایشان فروگذار نکرده اند. درادوار گوناگون،اماکنی 
دراصفهان برای پذیرایی و تیمارازمسافرین وغریبان فعال 
بوده اند. این اماکن گاهی بصورت خانقاه هائی که باهمیاری 
وهزینه مردم اداره می شد و گاهی نیز در قالب کاروانسراها 
که توسط  دولت اداره می گردید به مسافران خدماتی عرضه 
می کرده اند.شهر اصفهان ازجهت مغرب به کوه های زاگرس 
با ویژگی آب و هوائی سرد ومرطوب، و ازمشرق به کویرخشک 
وسوزان محدود گردیده است. در روزگاران قدیم ، هردو شرایط 
آب وهوای کوهستانی وکویری برای مسافران و اسب های آنها 
سخت وطاقت فرسابوده است.اصفهان برای رهگذران،همچون 
بهشتی درمیان این مناطق سخت بشمارمی آمده است.                                                                           
اصفهان شهری چهارفصل است. آب وهوایی معتدل داشته 
وجریان زاینده رود از دیربازعامل اصلی رونق کشاورزی درآن 
بشمار می رفته است. این شهر در کانون فات ایران و با وجود 
رودخانه  برکت افزای  زاینده رود شکل گرفت .  زاینده رود ، 
قطعا، اصلی ترین علّت شکل گیری و دوام شهراصفهان بوده 
و هست. رودی پربار و سخاوتمند که در سرتاسر مسیر عبور 
خود زمین های بسیاری را سیراب کرده ومحصوالت کشاورزی 
مرغوب و فراوانی رابه بار می آورد. محصوالتی که امروزه با بی 
رمق شدن و خشکیدن زاینده رود هم از سفره مردمان محو 
گردیده و هم خیل انبوهی از دهقانان زحمتکش ازعواید حاصل 
از کاشت و برداشت آنها بی بهره مانده اند. اصفهان ، شهری که 
زاینده رودش به مثابه شاهرگی حیاتی در طول  تاریخ مایه دوام 
وبقای معنوی اش بوده، هنرش راهماهنگ باجلوه های روح 
پرورآن متعالی ساخته، معماری حکیمانه اش را  به یُمن وجود 
هنرمندان پایدار ساخته و صنعتش را در پرتو دانش و مهارت 
انسان های فرهیخته خود ، شکوه و عظمت داده است ، امروز 
حال خوشی ندارد . وجه الخطاب من نه تنهاکارگزارن که تمامی 
ایرانیان هستند.چشم های خودرابه روی اصفهان بگشایید. 
شهری که در تمامی ادوار تاریخ با جان عزیزترین و شریف ترین 
فرزندان خود از ایران و ایرانی دفاع کرده وخط شکن هرجبهه ای 
بوده است، امروز نفس ندارد. قامت استوار این مدافع همیشگی 
میهن خمیده است . زانوان او سست  و ساح از کف نهاده است . 
اصفهان امروز شایسته دفاع است. مردمان مهربانی که در تمام 
ادوار تاریخ با مهربانی و گشاده دستی میزبان هموطنان بودند، 
امروز لب تشنه اند و نان خود را بسختی بدست می آورند. این 
مردم مهربان ، شایسته مهربانی اند. آخرسخن این که : ای 

ایرانیان پرغرور ، اصفهان را دریابید .

اصفهان را دریابید

 باالخره قرعه شـانس به نـام نصف جهان افتـاد و اصفهانی 
ها قرار اسـت چشمشـان به جمال آیت اهلل رئیسـی روشـن 
شـود و به رسـم دیرین و بـر اسـاس فرهنگ اصیـل میهمان 
نوازی، خاک پـای میهمان عزیـز را طوطیای چشـم کنند که 

میهمان عزیز اسـت همچـو نفس...
اما افسـوس و صد افسـوس که میزبان را دیگـر نه حوصلـه ای مانده و 
نه توانـی برای سـفره قلمـکار پهن کـردن و نه پایـی بـرای آب و جارو 

کردن حیـاط و هندوانـه در حـوض انداختن...
میزبـان، گوشـه ای از خانـه قدیمـی خـود سـر در گریبان فروبـرده و 
در انبوهـی از درد و ناخوشـی خزیـده تا ببینـد در غروب کـدام یک از 

روزهـای پیـش رو ملـک المـوت بـر بالینـش طلوع مـی کند؟
این آینده سـیاه عروس شـهرهای ایـران را از فرو رفتگی هـای مکرر و 

متعدد تن رنجـورش از فرط تشـنگی  می توان حـدس زد...
و حـاال ابراهیمی بـه بالینش مـی آید کـه اگر دم مسـیحائی نداشـته 
باشـد، آمدنـش جز تکـرار مکـررات و رفتـار عـادت گونه گذشـتگان، 
عایـدی دیگـری بـرای ایـن تـن فرتـوت و تشـنه بـر جـا نخواهـد 

گذاشـت...
میزبـاِن هـزار زخـم ایـران ایـن روزهـا دیگـر حوصلـه میهمـان بازی 

نـدارد.
 اما او هنوز امیدوار اسـت تـا طبیبی با نـوش دارویی بـه بالینش بیاید 
که سـهم مسـلم اوسـت و تریاقی در کامش فرو ریزد به امیـد بهبودی 

که حق بـا منازع اوسـت...
آقای رئیسی، بدون تکلف بگویم...

از بس پشـت خودرو مسـئوالن دویدیم، پایمان آبله بسـت و دستمان 
ترک خـورد...

دیگر نـه پایی برای دویـدن داریـم و نه حنجـره ای برای فریـاد زدن" 
دسـته گل محمدی-  به شـهر ما خوش آمـدی..."

آقای رئیسی ، آب می خواهیم!
 حتی به کمتر از سـهم شـرعی و عقلـی و قانونی و عرفـی خودمان هم 
راضی شـده ایم، فقط به جرعـه ای که کام تفدیـده امان را تـر کنیم...
آقای رئیسـی، چشـم به آسـمان دوخته بودیـم که دسـتی زمینی َدلو 

به رودخانه امـان انداخت و بـرد هر آنچـه را نباید...
و حـاال یـاد گرفتـه ایـم یـک چشـممان بـه آسـمان باشـد و چشـم 
دیگرمان پاسـباِن تِن رنجـور و درد کشـیده و مال و جـان باخته رود و 
در همین مکتبی کـه ایـن را آموختیم، مـا باجـی روزگار یادمان داد 

تا دیگـر پشـت ماشـین هیـچ مسـئولی ندویم...
دیگر پشـت ماشـینی نمـی دویـم، بلکه جلـوی ماشـین می ایسـتیم 
و همچـون ماهـی در حـال استسـقاء، لـب از هـم مـی گشـائیم و می 

گوئیـم:
بـه پیـش فیـض تـو زآن آمـدم بـه استسـقاء          کـه وارهانـی از این 

خشکسـال تیمـارم
 )خاقانی(
آقای رئیسـی، مشـتاق دیدارتـان هسـتیم، ولی اگـر نمـی توانید 30 
میلیـون متـر مکعـب حق آبـه محیـط زیسـت و تـاالب را کـه مصوبه 
پیشـین دارد را جاری کنید، بگذارید شـما را از همان قاب شیشـه ای 

رسـانه ملـی ببینیم.
آقای رئیسـی مشـتاق دیدارتـان هسـتیم، ولی اگـر نمـی توانید حق 
آبه کشـاورزان اصفهانی که برخی از آن ها در کابین زنانشـان اسـت را 
عادالنه تقسـیم کنیـد، زحمت راه بـه خود ندهیـد، اصفهانی ها شـما 
را زیـاد دیـده انـد، مخصوصا شـب های ششـم مـاه محـرم، در هیئت 
رزمنـدگان، در مسـجد امـام )ره( کـه روی منبـراز لـزوم گرفتن حق 

حـرف مـی زدید. 

 اصفهانی ها دیگر دنبال ماشین
 کسی نمی دوند!

رضا صالحی پژوه
روزنامه نگار

:::: یادداشت

ادامه در صفحه 8

 پیمان کالنتر معتمدی

نویسنده و پژوهشگر



پاسخگویی به مردم مهمترین ویژگی
 یک دولت پاسخگو است

از عمده ترین راهکارهای )کوتاه و میان مدت( موجود نیز 
می توان به بازتخصیص مصارف شرب و صنعت، نکاشت 
و کاهش مصارف بخش کشاورزی و افزایش بهره وری 
با اعمال الگوی کشت، ممنوعیت کشت محصوالت 
کشاورزی با نیاز آبی باال در حوضه زاینده رود، تأمین 
خسارت کشاورزان، صاحبان حقابه و مشترکان و 

هماهنگی کامل بین همه نهادهای مربوط اشاره کرد.«
خشکي زاینده رود تنها به علت خشکسالي نیست؛ بلکه از 
مهمترین دالیل خشکي آن مدیریت ناصحیح است. عدم 
مدیریت صحیح آب، شامل برداشت هاي بي رویه و غیراصولي در 

حوضه آب زاینده رود، آلودگي آب زاینده رود، انتقال آب اصفهان 
به دیگر استان ها و ...  می باشد.

از استاندار اصفهان، نمایندگان استانی و اعضای شورای شهر، 
انتظار است که مطالبات اصلی مردم که احیای دائمی زاینده رود 
از بنیادی ترین آن است را در سفر جمهور به کانشهر اصفهان، 
در اولویت قرار دهند؛ ضمن اینکه مسائل و معضات دیگری 
وجود داردکه وبه نوبه خود براساس اولویت مورد نظر قرارگیرد؛ 
و بایداین نکته را در نظر داشت، که اگر چاره ای جّدی اندیشه 
نشود در آینده ای نه چندان دور به مرور شاهد تخلیه استان 

خواهیم بود.

آقای رئیسی، می دانیم که می دانید، باز و بسته شدن 
رودخانه برای کشاورزان غیر از ضرر چیزی نداشته، باز 
می شود به نام کشاورز و جاری می شود به کام دیگران و 
دوباره بسته می شود تا شاید از گل آلودی آبش یکی دو شاه 
ماهی سیاسی هم صید شود، و حاال انبوهی از غم و درد و 
فقر کشاورزان همراه با خسارت ِکشت تشنده امسالشان...

آقای رئیسی، اصفهانی ها دیگر دنبال ماشین هیچ مسئولی نمی 

دوند، شاید کاری که باید سال ها پیش می کردند تا امروز احساس 
نکنند با وعده های پوچ و تو خالی قبلی ها، غرور و عزت اشان لکه 

دار شده است.
در این دیار، چشمان مردان و زنان اصفهانی آنقدر خشک شده که از 
جاری ساختن قطره اشکی هم عاجز است، دستانشان آنقدر ترک 
خورده که نوازش های پدرانه اشان روی سر و صورت فرزندانشان 
هم زخم می زند، پس اگر نمی توانید حق اشان را به آن ها برگردانید، 
 می گوئیم: " ابراهیم تو را از دور سام" و تو هم بگو : "اصفهانی تو را

 از دور علیک"...

جاری بودن زاینده رود مطالبه اصلی
 مردم کالنشهر اصفهان

 اصفهانی ها دیگر دنبال ماشین کسی نمی دوند

بهمن توکلی فرد 

پژوهشگر روابط عمومی ورسانه 

::::  یادداشت

  پاسـخگویی بـه مـردم مهمتریـن ویژگـی یـک دولت 
پاسـخگو اسـت و توفیـق در انجـام ایـن کار ، مـی توانـد 
سرمنشـاء تحولی در نوع رابطه مردم  - حکومت محسـوب 

. د شو
 آقـای رئیـس جمهـور ضمن خیـر مقدم بـه جنـاب عالی در سـفر 
به اسـتان اصفهـان، ایـن مهد فرهنـگ وهنـر و صنعت ،  نخسـتین 
و مهمتریـن تغییری کـه بایـد در این جهت حـادث شـود ،  اصاح 
در نگـرش مدیریـت نسـبت بـه ایـن بـاور اسـت. مدیری کـه خود 
را در برابـر نـوع و میـزان خدماتـی کـه بـه مـردم ارائه مـی دهد " 
مسـئول" می داند ،  به ویـژه در بخش آی تی و آی سـی تـی لذادر 
صـورت نگـرش مدیـر ، تمامی زیـر مجموعـه هـای خـود از جمله 
روابط عمومـی سـازمان را همگون بـا این نگرش بسـیج مـی کند. 
این اسـاس تحولی اسـت کـه بایـد در نگرش "بـه" روابـط عمومی 

حادث شـود.
 آقای رئیـس جمهـور ، اگـر برقـراری ارتباط موثـر و دوسـویه بین 
مـردم و سـازمان - شـعاری که از فـرط تکـرار ،  بـه کلماتـی  میان 
تهـی  بدل شـده اسـت ،  مهمتریـن توقـع مدیـر سـازمان از روابط 
عمومی آن باشـد، آنـگاه کارکرد تبلیغاتـی روابط عمومی که سـایه 
سـنگین خـود را بـر همـه بخـش هـا از جملـه پژوهـش ، آموزش 
، ارتبـاط بـا رسـانه هـا و حتـی برقـراری ارتبـاط درون سـازمانی 

انداختـه اسـت ،  کـم رنـگ تر می شـود.
 آنچـه تاکنـون از روابـط عمومـی هـا ،  انتظـار مـی رفـت تبلیـغ و 
تبیین سیاسـت های سـازمان برای مردم بـود ،  اکنون آنهـا وظیفه 
سـنگین دیگری را بر دوش دارند کـه انتقال نیازها و خواسـته های 
مخاطبـان و سـرویس گیرنـدگان دسـتگاه ها بـه "مدیـران" خود 
اسـت ایـن تعبیـر ،  بـاور  "ولـی نعمـت بـودن مـردم"  بـه مفهوم 

واقعی آن اسـت .
 آقـای رئیـس جمهـور ، چه کسـی نمـی دانـد کـه متقاعد سـازی 
مدیران و پاسـخگو بـودن و اقنـاع آنها کاری بـه مراتب دشـوارتر از 

متقاعـد سـازی مـردم و مخاطبان اسـت؟
آقای رئیـس جمهور ، اسـتان اصفهـان به مدیـران اثربخـش و توانا 
و شایسـته نیاز داردکـه  یکـی از راهبردهـای موفقیت در سـازمان 
هاسـت ، وشـاید بتوان گفـت : مهمترین عامـل در ایجـاد موفقیت 
یـک سـازمان در گـروه انتخـاب مدیـر خـوب بـا تجربـه و کاردان 
باسـواد اثربخش و پاسخگو تا مشـکات آب کشـاورزی ارتباطات و 

مخابـرات و دیگـر زیرسـاخت ها حـل گردد.
آقای رئیس جمهور؛

بـرای انتخـاب مدیـران شایسـته بـا کارنامـه اجرایـی منجـر بـه 
رضایتمنـدی مشـتریان داخلـی و بیرونـی نیازمنـد ارزیابـی مـی 
باشـید شـما شـرکت ها و سـازمان هارا چگونه ارزیابی می نمایید ؟
وقتـی هسـتند مدیرانی کـه علیرغم اتمام 30 سـال سـنوات کاری 
همچنان بـا البـی گسـترده در مدیریت هـای میانـی و کان باعث 

زیان هـای انباشـته میلیـاردی ماهیانه می شـوند؟
حتـی در صنایـع بـدون دود کـه هیـچ گونه نیـازی بـه مـواد اولیه 
نیست و از حق اشـتراکی که مشـتریان بابت آن پرداخت می کنند 
تجهیزات آن خریـداری و بایت مصرف آن مجددا از مشـتریان خود 

هزینـه دریافت مـی نمایند؟
اصفهـان را بـه عنـوان اولیـن اسـتان ارزیابـی مدیـران شایسـته 
انتخـاب و اینبار مدیـران ناالیق که باعث ضـرر و زیان هـای فراوان 
درسـال 1400 شـدند رابـه مـردم معرفـی نماییـد تـا مـردم خود 

قضـاوت کننـد!!
تا منبعـد مدیـران بدانند نمـی تواننـد از امکانـات ومنابع سـازمان 
بـرای حفط مقـام خود واهـداف شـخصی اسـتفاده نمـوده و منافع 

ملـی را بـر منافع فـردی ترجیـح دهند .

ادامه از صفحه 6

ادامه از صفحه 7

 روزنامه اجتامعی، اقتصادی

  

 روزنامه اجتماعی، اقتصادی
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