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عبور  از  عرض دریاچه  با  خودرو  ممکن شد!
راضیه لک، دانشــیار و رئیس پژوهشــکده علوم زمین سازمان 
زمین شناسی چند سالی است مشــغول پایش دریاچه و وضعیت 
زمین شناختی آن است. او در گفت وگو با «شرق» می گوید که همین 
االن تیمی برای پایش در مناطــق جنوبی و غربی دریاچه دارد که 
گزارش هــای هولناکی به او داده اند. او می گویــد که تیم پایش او 
در آخرین بازدید منطقه ای شــان در همین هفته توانسته اند عرض 
دریاچه را با خودرو طی کنند و به کوه زنبیل داغی برسند. این بدان 
معنی است که اثری از آب در این بخش از دریاچه دیده نمی شود. 
راضیــه لک می گوید اگرچه آمارهای رســمی می گوید که در حال 
حاضــر ۱.۵ میلیارد مترمکعب آب در دریاچــه ارومیه وجود دارد 
ولی مشــاهدات تیم او می گوید که میزان آب خیلی کمتر از ســال 
گذشته در همین مقاطع است. آن زمان هم آب دریاچه حدود ۱.۵ 
میلیارد متر مکعب تخمین زده می شد. در حال حاضر تنها کمی در 

شمال غرب دریاچه و کمی هم در میان گذر آب وجود دارد.
راضیه لک معتقد اســت که دریاچــه ارومیه تبدیل به یک پالیا 
شــده  است. یعنی به دلیل رســوب نمک به بستری تبدیل شده که 
نمی توانــد آب را درون خود نگه  دارد و به این دلیل هم صحبت از 
احیای آن دیگر بیهوده اســت و باید فکر دیگر برای آن داشــت. او 
می گوید که اکوسیســتم دریاچه کامال دستخوش تغییرات شدیدی 
شــده و نمی توان آن را به حالت قبل برگرداند. لک معتقد اســت 

«این دریاچه دیگر دریاچه نیست!».
گفتار درمانی  دولت  رئیسی  و  آغاز  پروژه های  سدسازی!

«در حال حاضر بیش از ۱۰ ســد در استان به خاطر مسائل مالی 
بدون اســتفاده مانده است، این در حالی اســت که مسئله آب در 
تبریز یکی از مهم ترین مشکالت است و برای رفع این مسئله باید در 
کمتر از سه ســال اقدام اساسی انجام داد و آب ارس انتقال یابد». 
دی ماه ســال گذشته استاندار استان آذربایجان شرقی این حرف ها 
را درباره پروژه های سدســازی در حوضــه آبریز دریاچه ارومیه زد. 
استاندار در حالی این صحبت ها را انجام داده بود که خرداد همان 
سال ســید ابراهیم رئیسی در جریان ســخنرانی های انتخاباتی  در 
ارومیه گفته بود «احیای دریاچــه ارومیه در اولویت دولت کارآمد 
قرار دارد». رئیسی این شعارها را امسال هم تکرار کرد و در سفری 
که اردیبهشــت امسال به ارومیه داشــت گفت که «از اولویت های 
ســفر دولت احیای دریاچه ارومیه بوده کــه مطالعات آن انجام و 
کارهایی در این خصوص انجام شــده اســت». اما اقدامات عملی 

صورت گرفته کامال برخالف اظهارات رئیس جمهور است. استاندار 
همیــن رئیس جمهور در آذربایجان شــرقی در حال جذب بودجه 
بــرای از ســرگیری فعالیت های ۱۰ کارگاه سدســازی اســت و در 
ارومیه هم کارگاه های ســد نازلو با چراغ ســبز وزارت نیرو در حال 
فعالیت هستند. این در حالی اســت که یکی از مهم ترین اقدامات 
ستاد احیای دریاچه ارومیه برای جلوگیری از مرگ قطعی دریاچه 

ارومیه جلوگیری از سدسازی در منطقه بود.
بنا بر آمار منتشرشده در گزارش های شرکت مدیریت منابع آب 
ایران، پیش از آغاز فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه، در حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه ۵۳ ســد در حال بهر ه برداری، ۹ ســد در حال 
اجرا و ۲۳ ســد در حال مطالعه وجود داشــت که تعداد سدهای 
ملی در حال بهره برداری ۱۲، تعداد سدهای ملی در حال اجرا ۷ و 
تعداد ســدهای ملی در حال مطالعه ۸ بود. در آن دوره، مجموع 
آب قابل تنظیم توســط سدهای در حال بهره برداری بالغ بر ۲۰۶۸ 
میلیون مترمکعب بود. هادی بهادری، نماینده پیشین مردم ارومیه 
در مجلس شــورای اســالمی در گفت وگو با «شرق» معتقد است 
که دولت و مجلس در همدســتی با یکدیگر در حال کشتن دریاچه 
هستند: «دو سال پیش با فروکش کردن فعالیت های احیای دریاچه 
شرایط بازگشت به نقطه بحرانی سال ۹۲ فراهم شده است. از یک 
ســو وزارت نیرو به عنوان متولی آب کشــور کامال در خالف جهت 
احیــای دریاچه گام برمی دارد و از ســوی دیگر نمایندگان مجلس 
هم درگیر بازی هایی شــده اند که تصمیمات شان را کامال در جهت 

مرگ دریاچه قرار داده است».
بهادری در بخــش دیگری از صحبت هایش می گوید که همین 
امروز ابرهایی از غبار نمک بر ســر شــهر ارومیه قابل رؤیت است 
و باید بپذیریم که استنشــاق ذرات نمک بخشــی از زندگی ما شده 
تــا مجبور به ترک اینجا شــویم. بهادری می گویــد: در حال حاضر 
۹۵ درصــد آب دریاچــه تبخیر شــده و وضعیت مان دقیقا شــبیه 
ســال ۱۳۹۲ اســت. وقتی ســال ۹۲ وضعیت چنین بود ستاد احیا 
تشکیل شد. نهایتا توانستند شش میلیارد مترمکعب آب به دریاچه 
برسانند. این عدد به معنی احیای دریاچه نیست چون برای رسیدن 
به تراز اکولوژیک باید ۱۴.۵ میلیارد مترمکعب آب در دریاچه باشد 
تا آن را احیاشــده بدانیم. اما به هر حال همین شــش میلیارد آب 
در دریاچــه هم خیلی ها را امیدوار کرده بــود که می توان دریاچه 
را نجات داد. اما در دو ســال اخیر، هم مجلس و هم دولت کار را 
رهــا کردند و وضعیت دوباره بحرانی شــد. همه تصمیم هایی که 

مجلــس و دولت گرفتنــد هم به زیان دریاچه شــده و االن همین 
مسیر اشتباه را ادامه می دهند.

بهادری در بخش دیگری از صحبت هایش به شعارهای دولت 
رئیســی برای احیای دریاچه اشــاره می کنــد و می گوید: نمی دانم 
چه کسانی پشت صحنه هســتند اما یک بی تفاوتی کامل به پروژه 
دریاچه ارومیه شــکل گرفت و همه چیزهایی که به دســت آمده 
بود هم از بین رفت. امســال حتی سدها را هم باز نکردند تا حقابه 
دریاچه ارومیه را بدهند. این در حالی اســت که مثال امســال ســد 
مهاباد در آستانه سرریز قرار داشت ولی باز آبش را به نفع دریاچه 
ارومیه رهاســازی نکردند. در آمار اردیبهشت ماه امسال و مطابق 
آمارهای وزارت بهداشــت ســدهای آذربایجان غربی بیش از ۷۰ 
درصد ظرفیت آب داشت. این در حالی است که متوسط آب پشت 
سدها در کل کشور بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بود. با این حال کسی آب را 
برای دریاچه ارومیه رهاســازی نکرد و کسی هم معترض آنها نشد 
کــه چرا حق دریاچه را نمی دهید. برای همین می گویم تصمیمات 
کامــال خالف جهت مســیر احیای دریاچه بود. ســایر پروژه ها هم 
تعطیل شده است. در این دولت نهایتا ۲۴۰ یا ۲۵۰ میلیارد پل برای 
دریاچه هزینه شــده که همه برای پروژه زاب در نظر گرفته شده و 

سایر پروژه ها متوقف شده است.
بهادری معتقد اســت که سرنوشــت دریاچه ارومیــه قربانی 
تغییرات سیاسی شــده. هم در دولت هم در مجلس. در مجلس 
قبلی ما فراکســیون احیای دریاچه ارومیه را داشتیم و مدام پیگیر 
ماجرا بودیم. اما سه سال که از مجلس یازدهم می گذرد می بینیم 
که هیچ خبری از نماینده ها درباره دریاچه شنیده نمی شود. عمده 
تمرکز نماینده ها هم روی مســائل حاشیه ای است و کسی به اصل 
احیای دریاچه توجه نمی کند تا دودش به چشــم همه ما برود. به 
هر حال این هم از موفقیت های ماست که دریاچه ای را که ۱۲ هزار 

سال است خشک نشده، با مدیریت خودمان خشک کردیم.
چرا  خبری  از   سازمان  حفاظت  از  محیط   زیست  نیست؟

یکی از عجیب ترین اتفاقات در یک ســال اخیر در جریان احیای 
دریاچه ارومیه رفتار ســازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه 
است. طبق قانون این ســازمان کفیل دریاچه ها و تاالب های ایران 
اســت. اما وقتی در تابســتان امسال ســید ابراهیم رئیسی، عیسی 
کالنتری را از دبیری کارگروه احیای دریاچه ارومیه برداشت خبری 
از جایگزینی رئیس بعدی ســازمان نبود. علی سالجقه تالش کرد 
خــودش را کنار بکشــد و مســئولیت احیا را قبول نکنــد تا دبیری 

کارگروه به اســتاندار آذربایجان غربی برسد. این خود یکی دیگر از 
دالیل و نشــانه های بی توجهی این دولت به احیای دریاچه ارومیه 

با وجود شعارهایی است که بر زبان می آورد.
بهادری در این زمینه هم می گوید: از زمانی که ستاد را به استان 
منتقــل کردند، ما دیگر هیچ خبری از دریاچه نمی شــنویم. قبال که 
آقــای کالنتری رئیس بودنــد، حداقل در رســانه ها مدام صحبت 
می کردند و تالش هایی صورت می گرفت. االن که در سکوت کامل 
خبری به ســر می بریــم. حتی وقتی کالنتری در ایــن دولت هم تا 
همین ماه پیش مســئولیت داشــت، می گفت کــه ۲۴ نامه درباره 

وضعیت دریاچه نوشته و به هیچ کدام پاسخ داده نشده است.
کشاورزی،   دیگر   قاتل  آب  دریاچه

کشــاورزی، اصلی تریــن مصرف کننــده آب اســت. بر اســاس 
بررســی های انجام شــده با تصاویر ماهواره ای روی روند توســعه 
کشــاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، سطح زیر کشت اراضی 
کشــاورزی حوضه از ۳۱۹ هزار هکتار در ســال ۱۳۵۵، با رشــدی
 ۵۰  درصدی به ۴۷۹ هزار هکتار در ســال ۱۳۹۴ رســیده است. با 
وجود مصوبه ممنوعیت توسعه سطح زیر کشت اراضی کشاورزی، 
اهمال وزارت جهاد کشــاورزی در شناســایی و اقامه دعوی علیه 
توسعه دهندگان، موجب شد روند توســعه ادامه یابد و سطح زیر 
کشت اراضی کشــاورزی در سال ۱۳۹۸ به ۵۲۷ هزار هکتار برسد. 
نکته درخور توجه این  اســت که عمده توســعه انجام شــده، نه از 
ســوی کشــاورزان خرد، بلکه در قالب اراضی کشــاورزی گسترده 
انجام گرفته اســت. هم زمان با این توســعه انفجــاری و با وجود 
تکلیف ذاتی وزارت جهاد کشاورزی بر تعیین الگوی کشت، الگوی 
کشت اراضی حوضه به سمت محصوالت پرآب بر سوق داده شد. 
بدون شک تصاویر دپوی سیب های پای درختی را که پای ثابت هر 
ســال شبکه های اجتماعی اســت، دیده اید. آب هایی که از دریاچه 
دریغ شــده اند تا این محصوالت کشت شــده و به این نحو دورریز 

شوند.
رویکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه در قبال موضوع کشاورزی، 
حول محور کاهش ۴۰ درصدی مصارف آب در بخش کشــاورزی 
و افزایــش بهره وری از ۶۰ درصــد آب باقی مانده بــود. در همین 
راســتا، در محدوده ســدهای ملی، مصارف کشاورزی در پنج سال 
بــه میزان ۳۷۷ میلیون مترمکعب کاهــش یافت و د رعین حال، با 
نامحدود شــدن حمایت دولتــی از پروژه های آبیــاری نوین، تالش 
شــد که مصرف آب در ســطح اراضی کشــاورزی مدیریت شــود. 

در عین حال، بــه دلیل محدودیت های کنترلــی در اراضی ای که از 
سدها تغذیه نمی شــدند و نیز تقاضا محور بودن پروژه های آبیاری 

نوین، اقدامات کشاورزی، شتابی را که باید، نداشتند.
موضــوع مدیریت چغندر قند را بایــد یکی از نمونه های موفق 
مدیریت توأمان آب و کشــاورزی دانســت. نظر بــه پرمصرف بودن 
محصول چغندر قند، هیئت دولت، با هدف جلوگیری از خروج آب 
مجازی از حوضه آبریز به ســایر نقاط کشور، تصمیم گرفت سطح 
زیر کشت این محصول در اســتان آذربایجان غربی محدود به نیاز 
کارخانجات استان شــود. در همین راستا، سطح زیر کشت چغندر 
قنــد در محدوده شهرســتان های واقــع در حوضه آبریــز دریاچه 
ارومیه، در ســطح ۱۲هزارو ۶۰۰ هکتار تثبیت شــد و مابقی کشت 
چغندر قند به ســایر شهرســتان های حوضه منتقل شد. در همین 
مدت از خروج چغندر قند حوضه به مقصد ســایر شهرهای کشور 
نیز ممانعت به عمل آمد. تعبیر ســتاد احیای دریاچه ارومیه از این 
طرح، این بود که به جای ایجاد تأسیســات عظیم برای انتقال آب 
ارس بــه دریاچه ارومیه، با مدیریت این محصول توانســته اســت 
بیــش از صد میلیون مترمکعب تجارت مجــازی آب را تنها با یک 

اقدام مدیریتی انجام دهد.
خالصه   داستان   دریاچه   ارومیه

دریاچه ارومیه ایــن روزها نزدیک به یــک میلیارد متر مکعب 
آب دارد. از زمان ثبــت وضعیت دریاچه این یکی از موقعیت های 
بحرانــی دریاچه ارومیه اســت. بدترین وضعیــت دریاچه ارومیه 
متعلق به ســال ۱۳۹۲ است که ۹۰۰ میلیون مترمکعب آب داشته 
اســت. این دریاچه در بهترین ســال هایش در دهه ۷۰ شمسی ۳۰ 
میلیــارد متر مکعــب آب داشــته. روند نزولی کاهــش آب آن از 
دهه ۷۰ آغاز شــد، ۲۰ ســال بعد در ســال ۹۲ کمتر از یک میلیارد 
مترمکعب آب در دریاچه جمع شــده بود. با تشکیل ستاد احیا در 
ســال ۱۳۹۳ و تعیین راه حل های بیست وهفت گانه احیای دریاچه 
وضعیت آن کمی بهتر شده و در بهترین  سال هایش شش میلیارد 
متــر مکعب آب در دریاچه وجود داشــت. طبق پیش بینی ســتاد 
احیای دریاچه، این دریاچه برای احیا باید ۱۴.۵ میلیارد مترمکعب 
آب در دل خود داشــته باشــد تا بتوان آن را احیا شــده دانست. با 
بی توجهی ها در ســال های پایانی دولت روحانی و استنکاف بدنه 
دولت از سیاست های احیای دریاچه و همچنین بی عملی یک ساله 
دولت رئیســی، دریاچه ارومیه به وضعیت بحرانی خود رســیده و 

حاال یک میلیارد متر مکعب آب دارد.

با تبخیرهای گسترده، دریاچه ارومیه در پایان شهریور به بحرانی ترین حالتش بازمی گردد

صحرایی در دل دریاچه

نورا حســینی: حضور دوباره شهردار تهران و لیســت تازه ای از آرزوهایش برای شهر 
تهران در صحن شــورای شهر باز هم حاشیه ســاز شد. برخی از اعضای شورای شهر 
تهران خواستار گزارش عملکرد بودند و شهردار تهران باز هم از برنامه های آینده اش 
برای تهران سخن گفت. اعضای شورای شهر تهران به کلنگ زنی های روزهای شنبه 
شــهردار واکنش نشــان دادند و درخواســت کردند به جای کلنگ زنــی، پروژه های 

نیمه تمام را به پایان برساند؛ زیرا مردم به این کلنگ زنی ها بدگمان هستند.
در برابر منتقدان عملکرد شــهردار برخی از شــهردار خواســتند که حتی مخازن 
زباله ای که در این دوره از مدیریت شــهری خریداری شــده، نشــانه گذاری شــود تا 
عملکرد این دوره از مدیریت شهری مشخص شود که شهردار تهران به شوخی گفت 

بگذارید در این اندازه اخالص عمل داشته باشیم!
زاکانی در برابر آمارهایی که نشــان از کاهش تعداد اتوبوس های فعال داشــت 
و اســتفاده از واگن های قطار قدیمی به عنوان قطعه یدکــی گفت از این پس در برابر 
انتقادها آمار ها را بیان می کند و از تحویل تهران با سه  هزار اتوبوس به مدیریت پنجم 
شهر تهران ســخن گفت در حالی که براساس آمارهای منتشر شده در گزارش تحویل 
و تحول شــهر تهران که در صد روز نخست مدیریت شهری پنجم تهیه شده، تعداد 

اتوبوس های تهران شش هزار و ۱۵۴ عنوان شده بود.
علیرضــا زاکانی، شــهردار تهران، از دلخــوری مردم گفت و از تــالش برای رفع 

مشکالت ۳۵ ساله منطقه کن سخن گفت.
او ادامه داد: هزار و صد هکتار منطقه کن که عمده آن باغات اســت و ۷۰ هکتار 
اصل محله است، قرار شد مورد بازبینی قرار بگیرد. کن با همان فرسودگی باقی ماند 
و علت آن بدمسکنی و کمبود مسکن و نوع نگاهی بوده که از قبل رسوخ کرده است. 
قرار شد ما تصمیم بگیریم که پس از کمیسیون ماده پنج، در جمع مردم حضور پیدا 

کردیم و مردم اعالم کردند که ۳۵ سال است دنبال راهکار هستند.
زاکانی مدعی شــد در همان ۱۰ روز اول، با تالش معاونت اقتصادی اعالم کردیم 

که از تنش اقتصادی خارج می شویم و از این تنش خارج شدیم.
او بــا بیان اینکه طعنه های زیادی شــنیدیم؛ اما تحمل کردیم و ۱۰ روزه مشــکل 
شــهر را حل کردیم، یادآور شد: امروز یک سال و چهار روز است که در خدمت شهر 
هســتیم و یک روز هم قرض نگرفتیم و بیست و هشــتمین روز هر ماه حقوق کارکنان 

را تسویه کردیم.
زاکانی با بیان اینکه کالن پروژه ما در موضع کالبدی این است که بتوانیم بر محور 
محالت در نوسازی شــهری و بر مدار حمل ونقل عمومی، کل شهر را نوسازی کنیم، 

گفت: با این اقدامات تمام شهر به گل شهر تبدیل خواهد شد.
تصویری که شهردار تهران از حل چالش های شهر در صحن شورا مطرح کرد، با 
نتایج بازدید های اعضا از مناطق تفاوت هایی داشت که در واکنش به گزارش شهردار 
مطرح شــد. سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر، با 
انتقاد از اینکه در بازدیدهای میدانی از برخی مناطق پروژه های عمرانی و زیرساختی 
هیچ پیشرفتی نداشــته و حتی در بعضی موارد میزان پیشرفت پروژه ها صفر درصد 
بوده است، گفت: مناطق بیســت و دوگانه در تأمین نقدینگی پروژه های زیرساختی با 

مشکالت عدیده ای مواجه هستند.
تشکری هاشــمی درخصوص آخرین وضعیت شــرکت اتوبوس رانی نیز گفت: در 
ابتدای دوره جدید مدیریت شهری عنوان شد که بین دو هزار تا دوهزارو ۵۰۰ دستگاه 
اتوبوس فعال در شــهر فعالیت دارند؛ اما هم اکنون این آمار به هزارو ۹۰۰ دســتگاه 
رسیده که بسیار جای نگرانی دارد؛ درحالی که قرار بود نوسازی و بازسازی اتوبوس ها 

تسریع شود؛ اما متأسفانه هنوز محقق نشده است.

او با بیان اینکه متأســفانه ۱۰ رام قطار شــهری برای تعمیرات اساســی زمین گیر 
شــده اند، گفت: پنج رام قطار معادل هزار میلیارد تومان تبدیل به قطعه یدکی شده 

که این وضعیت اصال برای نگهداشت منطقی نیست.
رئیس کمیســیون حمل ونقل شورای شهر ادامه داد: بارها اعالم شده بیش از ۸۵ 
درصد ناوگان خط ۵ مترو نیازمند اورهال اســت، همچنین صد کیلومتر برق باالسری 
خط ۵ هم نیاز به بازســازی ســریع دارد تا هر روز شــاهد حوادثی جدید در این خط 

نباشیم.
او با اشــاره به اینکه ۵۵ دســتگاه اتوبــوس از ابتدای آغاز بــه کار آقای زاکانی، 
شــهردار تهران، تاکنون هنوز به ناوگان خدمات رســان اضافه نشده است، بیان کرد: 
قرار بود درخصوص این ۵۵ دستگاه اتوبوس تهاتری صورت بگیرد تا بخش اندکی از 

مشکالت حل شود؛ اما همچنان هیچ اتفاقی رخ نداده است.
رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر تهران با بیان اینکه در خط پنج مترو ۸۵ 

درصد قطارها نیاز به اورهال دارد و صد کیلومتر برق باالســری در وضعیت بحرانی 
قرار دارد، اظهار کرد: اینها کارهای اجرائی بود که انتظار داریم انجام شود و همچنین 
قــرار بود برای تحویل ۵۵ اتوبوس یک ملک به ایران خودرو بدهیم که تعیین تکلیف 
نشــده یا درباره ۶۳۰ واگن مترو با وجود پیگیری ها باید بگویم که هیچ اتفاقی نیفتاده 
اســت و همان ۱۵ درصدی که از شش سال پیش بحثش مطرح است، مانده و باید 

بگویم که داستان ما مثل ریختن یک قاشق ماست در دریاست.
او اضافه کرد: پیشــنهاد می شود که در شــنبه های امید و افتخار تنها پروژه هایی 
که به ثمر نشســتند، افتتاح شود. او پیشنهاد کرد روزشماری در روزنامه همشهری از 

وضعیت پروژه های کلنگ  زده شده منتشر شود.
ناصــر امانی، عضو شــورای شــهر تهران هم پس از اســتماع گزارش شــهردار 
تهران درباره عملکرد یک ســاله خود گفت: در شــهرداری تهــران ده ها هزار پروژه 
نیمه تمام ریز از ســطح محله تا سطح فرامنطقه ای داریم. افتتاح یعنی بهره برداری 
و بهره برداری غیر از کلنگ زنی اســت. کلنگ زنی ایجــاد امید نمی کند و بهره برداری 
ایجاد امید و اعتماد می کند. مردم به قدری از دولت های پیشــین ناکارآمدی دیده اند 
کــه کلنگ زنی های ما را جــدی نمی گیرند. نمی گویم کلنگ زنی نشــود و اگر طرحی 
ضرورت دارد، کلنگ زنی شــود؛ اما خواهش می کنم به سمت افتتاح و بهره برداری 

پروژه های نیمه تمام بروید.
نرجس ســلیمانی، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شــورا نیز گفت: هر امیدی 
ممکن اســت به دالیلی به افتخار منجر نشود؛ پروژه هایی از جنس مسکن از جنس 

امید هستند و باید از طرح های دیگر که به فرجام رسیده اند، تفکیک شوند.
شــهردار تهران هم پاسخ داد: ۸۰ درصد اقداماتی که در شنبه های امید و افتخار 
تــا بهمن ماه رقم می خورد، افتتــاح به معنای خاتمه کار اســت و تنها ۲۰ درصد از 
آن به کلنگ زنی اختصاص دارد. قرار بر این شــده کــه برای هر پروژه ای تابلوی آغاز 
و پایان کار، تعهدات و خاصیت طرح نصب شــود؛ چراکه نصب روزشــمار هزینه بر 
است. با اینکه بنده اعالم کرده بودم تابلوی اطالع رسانی نصب شود؛ اما منطقه پنج 

روزشمار نصب کرد.

مقاومت در  برابر نصب روزشمار  امید  و  افتخار

ســامان موحدی راد: ۳۰، ۰.۹، ۶، ۱.۵! اینها چهار عدد مهم در زندگی رو به مرگ دریاچه ارومیه هســتند. این دریاچه در بهترین سال های عمرش در دهه ۷۰ شمسی وقتی داشت راه آهن 
ایران - اروپا را در آذربایجان غربی تخریب می کرد بیش از ۳۰ میلیارد مترمکعب آب داشت. همان سال ها برداشت اشتباه از مفهوم توسعه موجب شد با سدسازی های گسترده بخش های 
زیادی از حقابه دریاچه ارومیه را پشــت ســدها زندانی کنند. سال ۹۲ و در پایان دولت ضدمحیط زیســتی محمود احمدی نژاد این دریاچه کمتر از یک میلیارد متر مکعب آب در دل خود 
جای داده بود. چیزی حدود نهصد و اندی میلیون مترمکعب آب که زنگ خطر مرگ دریاچه را برای همه به صدا درآورده بود. در بهترین ســال های پروژه  احیای دریاچه و حوالی ســال 
۱۳۹۶ دریاچه ۶ میلیارد مترمکعب آب در دل خود جای داده بود و به نظر می رســید می توان آن را احیا کرد. االن و در نیمه شــهریور ۱۴۰۱ این دریاچه کمتر از ۱.۵ میلیارد مترمکعب آب 
دارد. تبخیرها چند روز دیگر ادامه پیدا کند می توان پیش بینی کرد که آب دریاچه بار دیگر به زیر یک میلیارد متر مکعب برســد. همه این سال ها آگاهی رسانی، باالبردن حساسیت عمومی 
و صحبت از اهمیت نجات دریاچه کار را به جایی رسانده که در پناه یک سال بی عملی دولت جدید و سیاسی کاری مجلس، دریاچه ارومیه به روزهای مرگش نزدیک شود. با این وضعیت 

Getباید آماده بود تا به زودی تسلیتی برای روزنامه ها فرستاد. عمر ۱۲ هزار ساله دریاچه ارومیه نهایتا در ایران ۱۴۰۱ قرار است به پایان برسد.
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