
ابتكار، رييس سازمان محيط زيست در گفت وگو با »اعتماد«: 
آتش سوزي در پاساژ رضوان اهواز

تمامي 40 مغازه در آتش سوخت
اعتماد| اهوازي ها روز پنجشنبه شاهد 
س��وختن پاس��اژ رضوان در اين شهر 
بودند. شدت آتش به حدي بود كه در ساعت هاي اوليه 
آتش نشان ها نتوانستند كانون آتش سوزي را شناسايي 
كنند و اقدامات الزم را ب��راي اطفاي آن انجام دهند. 
اين خبر در ساعت يك و نيم بعدازظهر روز پنجشنبه 
اعالم ش��د. گفتند كه پاساژ رضوان به دليل نامعلومي 
دچار آتش س��وزي شده و شعله هاي آتش يكي بعد از 
ديگري در حال سوزاندن مغازه هاي داخل پاساژ است. 
دو ساعت از لحظه اعالم خبر آتش سوزي گذشته بود 
كه اعالم ش��د آتش نشان ها هنوز نتوانسته اند آتش را 
خام��وش كنند. در اين حادثه 5 نفر از آتش نش��ان ها 
دچار آتش سوزي ش��دند. همچنين سرپرست اداره 
كل مديريت بحران خوزستان نيز در گفت وگو با ايسنا 
گفت: شدت حريق به حدي است كه براي اطفاي آن 
15 دستگاه خودروي آتش نشاني به محل اعزام شده 
است. كيومرث حاجي زاده افزود: تعدادي از ماموران 
آتش نشاني دچار حادثه ش��دند و همچنين يك عابر 
پياده نيز دچار س��انحه ش��د كه براي درمان به مراكز 
درماني اهواز منتقل شدند. حاجي زاده افزود: در پاساژ 
رضوان حدود 44 باب مغازه عمدتا خرازي وجود دارد. 
به گزارش ايس��نا، مسعود حق ش��ناس، مدير روابط 
عمومي سازمان آتش نش��اني و خدمات ايمني اهواز 
درباره اين آتش س��وزي گفت: اين حريق سنگين در 
ساعت 13:38 در پاس��اژ رضوان اهواز واقع در خيابان 
24 متري نزديك فلكه شهدا به سامانه 125 و خدمات 
ايمني شهرداري اهواز گزارش شد و بالفاصله از چند 
ايستگاه نيروهاي آتش نشاني به همراه چند دستگاه 
خودروي اطفاي حريق به محل حادثه اعزام ش��دند. 
متاسفانه با گذش��ت دو س��اعت هنوز آتش نشان ها 
نتوانسته اند آتش را خاموش كنند چون كانون حريق 
مشخص نيست و همچنين راهي براي ورود نيروهاي 

آتش نشاني به داخل پاساژ وجود ندارد. 

آتش بعد از 4 ساعت مهار شد
سرانجام چهار ساعت بعد از گذشت اين آتش سوزي 
مديرعامل س��ازمان آتش نش��اني و خدمات ايمني 
شهرداري اهواز خبر از اطفاي كامل آن داد. امير نجفي 
گفت: آتش سوزي در ساعت 17:35 دقيقه بعدازظهر 
مهار شد. اين در حالي است كه صد در صد مغازه هاي 
اين پاساژ دچار آتش سوزي شده اند. وي افزود: در اين 
حادثه هش��ت مامور آتش نش��اني مصدوم شدند كه 
در حال حاضر وضع س��المت آنها مساعد است و يك 
ش��هروند نيز در محل دچار صدمه شد. او درباره علت 
اصلي حادثه نيز گفت: علت حادثه مشخص نيست اما 

كارشناسان بررسي علت را آغاز كرده اند. 

  چهار س�ارقي كه درح�ال ورود به ي�ك خانه در 
خيابان اميركبير بودند با ديدن پليس از ديوار پايين 
پريده و فرار كردند؛ آنها در نهايت با شليك گلوله از 

سوي پليس متوقف و دستگير شدند. ايرنا
  بر اثر ريزش يك ديوار در محل برگزاري مراس�م 
عروسي در كشور هند، دست كم 26 تن جان خود 

را از دست دادند. ايسنا
  با شناس�ايي و تعيين هويت آخرين جسد خارج 
شده از معدن زغال سنگ زمستان يورت آزادشهر از 
طريق آزمايش دي ان اي تعداد پيكرهاي شناسايي 

شده به 42 تن رسيد. مهر
  درگيري دو گروه س�ه نفره در يك ساختمان در 
يوسف آباد منجر به قتل مرد ميانسال و زخمي شدن 

دو نفر با ضربات قمه شد. تسنيم
  نشست آسفالت در بزرگراه نواب مسير شمال به 

جنوب موجب ترافيك سنگين شد. ايرنا

20 نفر در زلزله 5 ريشتري پارس آباد مغان آسيب ديدند 
ايرنا| زلزله پنج ريشتري صبح پنجشنبه در منطقه پارس آباد مغان در استان اردبيل 20 مصدوم برجاي گذاشت. مديركل مديريت بحران استانداري اردبيل گفت: آخرين آمار مربوط به مصدومان و آسيب ديدگان زلزله پنج 
ريشتري در پارس آباد مغان به 20 نفر رسيد. مسعود امامي يگانه گفت: 14 نفر از مصدومان اين حادثه به صورت سرپايي مداوا و از بيمارستان مرخص شده اند و 6 نفر همچنان در بيمارستان بستري هستند. آسيب ديدگان 
حادثه اغلب بر اثر شوك، حمله قلبي و شكستگي اندام به هنگام فرار از منزل مسكوني دچار آسيب شده اند و خسارت قابل توجهي در زمينه فروريختن آوار و تخريب منازل و واحدهاي مسكوني و تجاري در ميان نبوده است.

محيط زيستآتش سوزيسرخط خبرها
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طبيعت ايران  
ديگر تحمل فراز و 

نشيب ندارد 
در س�ال 84 مشخص بود 
درياچ�ه اين مش�كالت 
را دارد، آن موق�ع م�ا 
س�تاد اس�تاني داشتيم، 
ب�ه  حقا س�ت  ا خو ر د
داشتيم. اما دولت نهم آمد 
و با شعارهاي پوپوليستي 
كه اين حرف ها تشريفات 
و  آب  م�ردم  اس�ت، 
كش�اورزي مي خواهند، 
س�ال آخر فهميدند چه 
خط�اي بزرگ�ي كردند. 
مراقب باش�يم دوباره در 
اين تله ها نيفتيم، طبيعت 
ايران، درياچ�ه اروميه و 
تاالب ه�اي اي�ران ديگر 
ت�اب و تحمل اي�ن فراز و 

نشيب ها را ندارد. 

»درياچه اروميه خش�ك 
خواه�د ش�د.« »درياچه 
ارومي�ه باي�د تبدي�ل به پ�ارك حيات 
وحش ش�ود.« اي�ن جمله ه�اي برخي 
متخصصان حوزه محيط زيست درباره 
درياچه ارومي�ه،  بزرگ تري�ن درياچه 
داخلي كش�ور ب�ود،  درياچ�ه اي كه تا 
س�ال 92  به ح�ال خود رها ش�ده  بود و 
مس�وولي در دولت دهم ،  اولويتي براي 
احياي آن در نظر نداش�ت چرا كه گمان 
نمي شد خشك ش�دن حوضه آبي هم 
مي تواند بحران آفرين باش�د و گريبان 
چندين استان و ميليون ها نفر را بگيرد. 
مس�ووالن دولت نهم و دهم با تاكيد بر 
كشاورزي كشاورزان منطقه،  خواستند 
به درخواس�ت مردم اهميت دهند حال 
آنكه نخواس�تند بفهمند كه ب�ا از بين 
ب�ردن درياچه كه از نگاه آنه�ا اروميه و 
در نگاه كالن تر محيط زيست،  مساله اي 
فانتزي محسوب مي شد،  زندگي همان 
كشاورزان تحت تاثير قرار مي گيرد. آنها 
زمين هاي شان را از دست مي دهند چون 

برداش��ت بي رويه آب تا 17 درصد كاهش 
برداشت از منابع آب را ايجاد كرده است و 
باعث شده حقابه درياچه تا حدي برگردد. 
احياي تاالب هاي اط��راف درياچه هم در 
دس��تور كار ب��وده. وزارت راه براي اصالح 
ميان گذر برنامه دارد. مطالعات شان تكميل 
شده و به مرحله اجرا رسيده است. كارهاي 
بزرگي صورت گرفته كه نشان دهنده پروژه 
موفق ميان بخشي با ساز و كار مديريتي موثر 
است. خوشبختانه داريم نتيجه را مي بينيم. 
نتيجه هم قابل انكار نيست. خيلي ها دارند 
تالش مي كنند واقعي��ت را انكار كنند، اما 
وقتي مردم مي توانند تصاوير اين واقعيت 

را ببيند، اين تالش سودي ندارد. 
  وقت�ي درياچ�ه به ح�ال احتضار 
رس�يده ب�ود ب�ا ع�دد 90 درصد 
خش�ك ش�دن درياچ�ه مواجه 
بوديم،  در حال حاضر چند درصد 
از درياچه به حيات بازگشته است؟

حداقل بي��ن 40 تا 50درص��د در زمينه 
احياي درياچه موف��ق بوده ايم و اين روند 
رو به بهبود هم هس��ت. اي��ن نكته را هم 
بگويم متاسفانه بارندگي در منطقه نسبت 
به قبل بهتر نشده كه كاهش هم داشته. با 
وجود هم��ه بارش هايي كه در اين منطقه 
داش��تيم، 13درصد نس��بت به متوسط 
بارش ها كاهش داشته. در نتيجه مي توان 
گف��ت بازگش��ت درياچه تاثي��ر بارش ها 
نبوده. آب منطقه اي هم اعالم كرده در اين 
حوزه افزايش بارش نداشتيم. اما بارندگي 
13درصد كمت��ر از نرمال هم وقتي موانع 
باز شود، به درياچه كمك مي كند. يكي از 
مش��كالت اصلي،  موانعي بود كه بر سر راه 
رسيدن آب به درياچه بوده و باعث مي شد 
آب به درياچه نرسد. برداشت هاي غيرمجاز 
آنقدر زياد بود و موانع ايجاد شده آنقدر زياد 
بودند كه آب به درياچه نمي رس��يد. االن 
رودخانه ها آب را به درياچه مي رسانند،  در 
واقع رودخانه ها كاركرد اكولوژيك خود را 
بازيافتند. االن درياچه زنده اس��ت و رو به 
احياي كامل اس��ت. البته احياي درياچه 
برنامه بلندمدت اس��ت، چيزي نيست كه 
با يك فوت درس��ت شود. اين نتايج خوب 
باي��د ادامه پي��دا كند. البته مش��كالت و 
ضعف هايي هم وجود دارد، ما نمي گوييم 
همه كارهاي م��ا صددرصد عالي بوده، در 
ميان اي��ن همه كار، حتم��ا كمبودي هم 
بوده ول��ي در مجموع برآين��د عالي بوده. 
اين مش��كالت را هم باي��د برطرف كنيم. 
اين رويكرد اگر خوب است بايد ادامه پيدا 
كند، بخشي اش دست خود مردم است. اگر 
مردم مي خواهند، ادامه پيدا مي كند در غير 
اين صورت برمي گرديم س��ر خانه اولمان. 
دوره اي بود كه مس��ووالن كش��ور تحت 
عنوان اينكه به مردم برس��يم و مشكالت 
مردم را حل كنيم، مي گفتند كش��اورزان 
هرچقدر مي خواهن��د آب بردارند، همين 
شعارهايي كه »شما از جنس مردم نيستيد 
و 96 درصد« و اين حرف ها بود كه اروميه 
را به اين نقطه رساند. در سال 84 مشخص 
بود درياچه اين مشكالت را دارد، آن موقع 
ما ستاد استاني داشتيم، درخواست حقابه 
داشتيم. دولت هشتم همه اين راه را رفت، 

اما دولت نهم آمد و با شعارهاي پوپوليستي 
كه اين حرف ها تشريفات است، مردم آب 
و كش��اورزي مي خواهند، اي��ن حرف ها 
بال س��ر درياچه آورد. سال آخر فهميدند 
چه خطاي بزرگي كردند. مراقب باش��يم 
دوباره در اين تله ها نيفتيم، طبيعت ايران، 
درياچ��ه اروميه و تاالب ه��اي ايران ديگر 
تاب و تحمل اين فراز و نشيب ها را ندارد. 

  ميان گ�ذر درياچه اروميه يكي از 
عامالن خشك شدن درياچه بوده 
و هس�ت. وزارت راه چ�ه اقدامي 
براي برطرف كردن معضالت ناشي 

از ميان گذر در نظر دارد؟
سازمان محيط زيس��ت در دولت هشتم 
به ش��دت مخالف احداث مي��ان گذر بود، 
چون معتقد بود عوارض س��نگيني براي 
درياچه خوهد داشت. اواخر دولت هشتم 
مج��وز آن ه��م صادر نش��د، اما ش��روط 
سنگيني براي جاده گذاشته شد؛ شروطي 
كه باي��د آب گذرهاي كافي ب��راي عبور و 
گردش آب به واس��طه آن پيدا ش��ود. دو 
مساله در اين ميان مطرح بود؛ يكي اينكه 
گردش آب داخل درياچ��ه به هم نخورد. 
اين گردش آب با وجود ميان گذر و بدون 
وجود آن خيلي تغيير مي كرد. مساله دوم 
بحث رس��وب گذاري بود ك��ه نبايد آنجا 
اتفاق بيفت��د چون به عن��وان يك ديواره 
عمل مي كند و تعادل آب شمال و جنوب 
درياچه به هم مي خورد. اينها شروط ميان 
گذر بود كه متاس��فانه رعايت نشد. غير از 
قطعه اي كه پل بود، بقيه مسير شن ريزي 
و س��نگ ريزي وس��يع اتفاق افت��اد. اين 
وضعيت ميان گذري اس��ت كه در دولت 
نه��م كار عملياتي اش انجام ش��د. يكي از 
اقدامات س��تاد احيا كه پيش��نهاد داديم 
بحث بازنگري ميان گذر بود كه دانش��گاه 
تبريز دارد مطالعاتي رويش انجام مي دهد 
و تاثيرات ميان گذر را ديده. راهكارهايش 
را در يك برنامه مديريت زيست محيطي 
پيش��نهاد داده ك��ه چند س��ناريو دارد؛ 
احداث دهانه هايي كه حداقل اين دهانه ها 
بين 500 متر تا يك كيلومتر در يك تا دو 
دهانه در سمت شرقي و غربي ايجاد شود 
كه گردش آبي آنجا رخ دهد. اين مطالعات 
انجام ش��ده، به وزارت راه اع��الم كرديم، 
اقدامات اوليه براي اصالح ميان گذر دارد 
انجام مي ش��ود. ميان گذره��ا بايد اصالح 
شوند تا مخاطراتي كه براي درياچه امكان 
دارد به وجود بيايد را به حداقل برس��انيم. 
آينده و سرنوش��ت اروميه در دست مردم 
است. انتخاب با خودشان است: يا مديريت 
خردمندانه محيط زيست و منابع طبيعي 
ايران، يا بازگش��ت ب��ه روش هايي كه جز 
س��ردرگمي و اضمحالل اين سرمايه هاي 
طبيع��ي، نتيج��ه اي نخواه��د داش��ت و 
س��ختي هاي زيادي در زمين��ه اقتصادي 
و اجتماعي درس��ت برخالف شعارهايي 
كه داده مي ش��ود، ايجاد ش��ود. در مورد 
درياچه اروميه اثبات ش��د كه اين مساله 
مي تواند مسائل خيلي زيادي براي مردم 
ايجاد كند؛ معيشت، سالمتي، كشاورزي 
و زندگي مردم به شدت تحت تاثير نابودي 

درياچه قرار خواهد گرفت. 

غزل حضرتي

6 مامور آتش نشاني 
در آبادان مصدوم شدند

مه�ر| مديرعام�ل س�ازمان آت�ش نش�اني و 
خدمات ايمني ش�هرداري آبادان از مصدوميت 
6 آتش نش�ان در مهار آت�ش س�وزي در مغازه 
فست فود فروشي در خيابان منتظري اين شهر 
خبر داد. مجي�د فرحاني پور گفت: صاحب مغازه 
ما را از وجود 10 كپس�ول گاز بزرگ كه در بخشي 
از مغازه اش نگه داش�ته بود بي اطالع گذاشت و 
آتش نشانان در انفجار كپسول ها مصدوم شدند.  
مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 
شهرداري آبادان با انتقاد و گاليه شديد از كاركنان 
بيمارس�تان امام خميني ش�ركت پااليش نفت 
آبادان )معروف ب�ه اُپيدي( گفت: هنگامي كه دو 
آتش نش�ان حادثه ديده در حين انجام وظيفه را 
براي مداوا به اُپيدي برديم در كمال ناباوري به ما 
گفتند اول برويد پرونده تشكيل دهيد، پول واريز 

كنيد تا ما بتوانيم به شما خدمات دهيم. 

اروميه زنده شده است 

شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران 
»سهامي خاص«

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران

نوبت دوم فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه خريد )دومرحله اي(

ش�ركت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد چهار عدد كنترل ولو بخار شيرين س�ازي مورد نياز خود را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. لذا 
 مناقصه گران مي توانند با رعايت نكات درج ش�ده در س�ايت هاي gsogpc.nisoc.ir )شركت بهره برداري نفت و گاز گچس�اران- بخش مزايده و مناقصه( و
 HTTP//IETS.MPORG.IR )پايگاه ملي مناقصات( نس�بت به دريافت و تكميل اسناد ارزيابي كيفي، مطابق برنامه زمانبندي شده ذيل اقدام و مدارك 

مربوطه را به آدرس: گچساران- شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران دبيرخانه كميسيون مناقصات اتاق 24 ارسال نمايند.
آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي 96/03/24

تاريخ گشايش پاكات ارزيابي كيفي 96/03/28
الزم به ذكر اس�ت برنامه زمان بندي و تحويل اسناد مناقصه پس از ارزيابي كيفي براي شركت هايي كه حداقل نمره اعالم شده را كسب نمايند طي دعوت نامه 
اطالع رساني خواهد شد در ضمن ارائه تصوير برابر با اصل آخرين تغييرات صاحبان امضاء مجاز درج شده در روزنامه رسمي الزامي بوده و امكان ارائه 25درصد 

پيش پرداخت مقدور نمي باشد.

به شماره درخواست )9300240( شماره مناقصه )1072/ج ص/ 96( 

شماره مجوز: 685، 1396

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای بشماره 96-1-1
ش�ركت مخابرات ايران- مديريت منطقه كردس�تان در نظر دارد بردهای يدكی س�ايت های  BTS هواوی WLL مورد نياز خود را از طريق مناقصه عمومی 

يك مرحله ای از شركت های توليدی داخلی واجد شرايط و ذيصالح حقوقی خريداری نمايد.
متقاضيان ش�ركت در مناقصه می توانند به آدرس: استان كردستان- شهر س�نندج- خيابان جام جم ساختمان ستادی مديريت مخابرات منطقه كردستان 
مراجعه و با تسليم رس�يد بانكی به مبلغ 200/000 ريال واريزی به حساب شماره 0106112936000 س�يبا نزد بانك ملی شعبه مركزی سنندج در وجه شركت 

مخابرات ايران-  مخابرات منطقه كردستان اسناد مناقصه را دريافت نموده، و با توجه به مفاد آن پيشنهاد قيمت خود را تنظيم و ارائه نمايند.
1- آدرس محل تحويل پاكت ها: سنندج- خيابان جام جم- ساختمان مركزی مديريت منطقه كردستان- طبقه سوم- واحد دبيرخانه.

2- سپرده شركت در مناقصه 106/800/000ريال
3- تاريخ فروش اسناد: از تاريخ  1396/2/23لغايت 1396/2/30

4- آخرين تاريخ ارسال پاكت های پيشنهادی : 1396/3/8
5- تاريخ بازگشايی پاكت های الف و ب و ج:1396/3/9

ضمنا اسناد مناقصه در وب سايت های اينترنتی WWW.Tc-kurd.ir و WWW.TCI.IR می باشد. در صورت تهيه اسناد از طريق وب سايت مذكور، ارائه 
فيش واريز هزينه فروش اسناد  الزامی و بايستی به ضميمه اسناد مناقصه ارائه گردد. مضافا متقاضيان واجد شرايط می  توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با 

شماره تلفن های  33612319با كد 08۷ تماس حاصل نمايند.
شركت مخابرات ايران- مديريت منطقه كردستانضمنا هزينه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

شركت مخابرات ايران )سهامي عام(
منطقه كردستان

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی
مناقصه شماره 95/277

دانش�گاه صنعت نفت در نظر دارد، تأمين بخش�ی از خدمات اداری و پشتيبانی ، سرويس دهی آبدارخانه ها ، تنظيفات س�اختمان ها و نامه رسانی را از طريق 
مناقصه عمومی يك مرحله ای با قيمت برآورد ساليانه 24008۷1008۷ريال ، به صورت حجمی واگذار نمايد.

از شركت های واجد شرايط دعوت به عمل می آيد با ارائه مدارك مورد نياز ، جهت خريد اسناد مناقصه در تاريخ و نشانی ذيل مراجعه فرمايند.
1-ارائه اصل و تصوير سابقه كار مرتبط با موضوع مناقصه ) حداقل يك قرارداد و گواهی حسن انجام كار آن از كارفرما سابق(

2-ارائه اصل و تصوير گواهی تأييد صالحيت و گواهی ايمنی از اداره كار و امور اجتماعی 
3-ارائه اصل و تصوير اساسنامه و آخرين تغييرات مندرج در روزنامه رسمی به انضمام مدارك هويتی هيأت مديره شركت 

4-فيش خريد اوراق به مبلغ 800/000 ريال واريزی به حس�اب ش�ماره 40011134۷31361 بانك قرض الحسنه مهر ايران ش�عبه آبادان ) كد شعبه 4001( بنام 
دانشگاه صنعت نفت ) خود پرداز در محل موجود است( 

نشانی مناقصه گزار : آبادان ،فلكه پتروشيمی ، منطقه بريم ، ستاد دانشگاه صنعت نفت ، امور قراردادها
زمان مراجعه : شنبه 96/2/23 لغايت شنبه 96/2/30 از ساعت 8 صبح لغايت 16 بعدازظهر

سايت ويزيت : يكشنبه 96/2/31 ستاد دانشگاه صنعت نفت 
تلفن : 061-5326۷2۷3

معاونت پشتيبانی و عمرانی دانشگاههزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .  

شماره مجوز 1396.584

اعتماد| پس��ري كه پس از ش��نيدن پاسخ منفي به 
درخواست خواستگاري اش اقدام به سرقت و اخاذي از 
دختر مورد عالقه اش در استانبول و تهران كرد دستگير 
شد. اين پسرجوان بعد از يك دوره آشنايي كوتاه مدت 
با دختر ج��وان در تركيه در تماس تلفني دختر مورد 
نظر را تهديد كرد اگر به او 200 ميليون پرداخت نكند 
عكس هاي خصوصي اش را منتش��ر مي كن��د. بعد از 
بي توجهي دخت��ر  متهم به خانه او رف��ت و او را مورد 
ضرب و ش��تم قرار داد. متهم صراحتا به سرقت اموال 

شاكي پرونده اعتراف كرده  است.

سوءاستفاده از عكس هاي 
دخترجوان براي اخاذي

ديگر آبي براي آبياري نخواهند داشت، 
آنها مجبور به مهاجرت مي شوند چون 
نمي توانند در هواي آكنده از نمك  نفس 
بكشند. 14 استان از اين بحران  از خشك 
ش�دن درياچه،  از توفان نمك،  از ركود 
گردشگري در منطقه آسيب مي بينند. 

س�تاد احياي درياچه ارومي�ه به همت 
رييس جمهور روحان�ي ، در آغاز دولت 
يازدهم آغاز به كار كرد. س�تاد با حضور 
كارشناس�ان و چهره ه�اي برجس�ته 
در ح�وزه محيط زيس�ت،  آب و ني�رو 
و  كش�اورزي گرد ه�م جمع ش�دند تا 
مشكالت درياچه را حل كنند. درياچه 
بع�د از 3 س�ال  از مرگ حتم�ي نجات 
پيدا كرد؛  وضعيتش از بحراني به حالت 
تثبيت شده رسيد،  وضعيتي كه سرآغاز 
احيا مي توان حس�ابش ك�رد. معصومه 
ابتكار،  رييس س�ازمان حفاظت محيط 
زيس�ت به »اعتم�اد« در خصوص روند 
تثبيت و احياي درياچ�ه اروميه،  آنچه 
بر درياچه گذش�ته و آنچه بايد از اين به 
بعد به آن پرداخت،  گفت. او معتقد است 
مردم واقعي�ت احياي درياچ�ه اروميه 
را مي بينن�د،  اين راه باي�د ادامه يابد تا 
شاهد به ثمر رسيدن تالش ها در زمينه 

بازگشت درياچه باشيم. 

  در طول 3 سال گذشته ،  درياچه 
ارومي�ه به طور ويژه م�ورد توجه 
دولت بود. از تشكيل ستاد احياي 
درياچ�ه اروميه ت�ا مكلف كردن 
ديگر دس�تگاه ها و وزارتخانه ها 
ب�راي هماهنگ�ي در جهت ورود 
آب ب�ه درياچ�ه را ش�اهديم. 
وضعيت كنوني درياچه را چگونه 
مي بينيد؟ چق�در به احياي كامل 

درياچه نزديكيم؟
بر اس��اس اقداماتي كه طي اين س��ه سال 

گذش��ته صورت گرفت��ه، اقدامات همگي 
علمي، فرابخشي و منسجم بوده. به لطف 
خدا و با درنظر گرفتن س��از و كار مديريت 
پويا و تاثيرگذار، احي��اي درياچه تا اينجا 
انجام گرفته است. در حال حاضر وضعيت 
درياچه نسبت به سال 92 قطعا بهتر است. 
رون��د افول درياچ��ه تا س��ال 92 و 93، تا 
زماني كه برنامه هاي احيا شروع و عملياتي 
ش��ود، حجم آب درياچه به 500 ميليون 
مترمكعب رسيد. اين حجم در حال حاضر 
به 2و ني��م ميليارد مترمكعب رس��يده و 
مس��احت درياچه هم 5 برابر ش��ده است. 
براس��اس ارزيابي هاي كارشناسان داخلي 
و بين المللي و بازديدي كه معاون دبيركل 
س��ازمان ملل يك م��اه پي��ش از درياچه 
داش��ت، همه ارزيابي ها مبني بر اين است 
كه برخالف تصوراتي كه نشان از غيرممكن 
بودن احياي درياچه مي داد، درياچه رو به 
احياست و وضعيت بهتري دارد. اين روند 
اگر ادامه يابد، س��ازمان ها وظايف شان را 
ادامه خواهند داد. در اين پروژه ها سازمان 
جنگل ه��ا و منابع طبيع��ي طرحي ايجاد 
كرد براي كاش��ت نهال و تثبيت ش��ن ها 
و كانون ه��اي گرد و غبار اط��راف درياچه. 
سازمان محيط زيس��ت قرق ايجاد كرد و 
مركز پايش و آينده پژوهي درياچه را ايجاد 
كرد. كش��اورزان براي كشاورزي سازگار با 
محيط زيست آموزش ديدند؛ وزارت نيرو 
ب��ا مديريت منابع آب و رهاس��ازي حقابه 
درياچه از سدها و اليروبي رودخانه، آب را 
به درياچه رساند. بستن چاه هاي غيرمجاز، 
اتق��اق مهمي اس��ت ك��ه رخ داده. اصالح 
الگوي كش��اورزي و برداش��ت آب توسط 
وزارت جهادكش��اورزي و سازمان محيط 
زيست با همكاري مشاوران بين المللي روي 
روستاهاي مختلف دارد انجام مي شود. اين 
كارشناسان معتقدند كاهش مصرف آب در 
طرح هاي تغير الگوي كشت و جلوگيري از 

گزارش خبرنگار اعزامي »اعتماد« از شرايط كنوني درياچه اروميه
گزارش  چهره روز

»دريا پر از آب شده،  ميشه توش قايق روند.« 
اينها را با لهجه تركي مي گويد، غروري هم 
در كالمش ديده مي شود.  خوشحال است 
اما ب��ه روي خودش نم��ي آورد.  تعجبمان 
باعث نمي شود توضيح بدهد كه دريا همان 
درياچه اس��ت؛  درياچه اروميه. تبريزي ها، 
اهالي اروميه،  آذرشهري ها،  مردم سلماس، 
 مراغه و عجب شير و ديگر شهرهاي كوچك 
و بزرگ اطراف درياچه، سرس��ختانه پيگير 
احي��اي درياچ��ه اروميه بودن��د و در همه 
سال هاي خشك شدن و دست و پنجه نرم 
ك��ردن درياچه با مرگ،  باره��ا و بارها كنار 
درياچه زنجيره هاي انساني تشكيل دادند 
تا صداي اعتراض شان را به گوش مسووالن 
برسانند. زنجيره ها غيرقانوني اعالم مي شد، 
 افراد شركت كننده در تجمع هاي اعتراضي 
دستگير مي شدند و حرف زدن درباره اروميه 

و بدبختي هايش امنيتي حساب مي شد. 
وعده احياي اروميه،  وع��ده بزرگي بود كه 
حس��ن روحاني، پيش از انتخابات سال 92 
وقتي در جمع مردم اروميه حاضر شده بود، 
به مردم داد، وعده اي كه بر اس��اس سخنان 
چند كارش��ناس قديمي و پيشكسوت اين 
حوزه،  غيرممك��ن مي نم��ود و امكانش از 
محاالت بود. روند در پيش گرفته در دولت 
نهم و دهم با نگاه فانتزي به مس��اله محيط 
زيست،  نشان داد نابودي زيستگاه ها كه در 
ظاهر مس��اله اي با اولويت چندم به حساب 
آمد، وقتي پاي مخاطرات سالمت و زندگي 
مردم را به ميان آورد،  ديگر مساله اي فانتزي 
محسوب نمي شود. ستاد احيا تشكيل شد، 
كارشناس��ان خبره دعوت به كار ش��دند، 
 ب��ا اولويت دادن به مس��اله درياچه،  بودجه 
و اعتبار تخصيص داده ش��د،  وزارتخانه ها 
پاي كار آمدند تا اروميه امروز از مرز احتضار 
ب��ه 50 درصد آبگيري رس��يد. بر اس��اس 
مطالعات س��تاد احي��ا، در صورتي كه روند 
درياچه بر اس��اس آنچه تا س��ال 93 پيش 
رفته بود، مي رفت وضعيت درياچه در سال 
96 به نابودي بخش جنوبي درياچه و عدم 
امكان احياي آن براي هميشه، ايجاد پهنه اي 

بياباني به وسعت 2300 كيلومتر مربع، بروز 
توفان هاي��ي همراه با ريزگ��رد نمكي در 7 
اس��تان واقع در شمال غرب كشور، كاهش 
120 س��انت ديگر از تراز درياچه طي س��ه 

سال اخير منتج مي شد. 
كاهش تراز سال 92 تا 96: صفر 

سانتي متر
با مقايس��ه وضعيت درياچه در ارديبهشت 
س��ال هاي 96 و 92 مي توان گفت در دوره 
4 س��اله 84 ت��ا 88،  كاهش ت��راز درياچه 
180 سانتي متر،  از س��ال 88 تا 92، 130 
سانتي متر و سال 92 تا 96، صفر سانتي متر 
كاهش تراز بوده اس��ت.  خط مش��ي كلي 
برنامه هاي ستاد احياي درياچه اروميه در 
س��ال 1396، كاهش 24 درصدي مصرف 
آب در بخش كشاورزي بدون ايجاد كاهش 
در عملك��رد در واحد س��طح محصوالت 
كشاورزي نسبت به سال پايه 1392-93 
اس��ت. در اين ميان مي توان ب��ه اقداماتي 
كه در اين س��ال ها انجام ش��ده اشاره كرد، 
 اقداماتي چون شناس��ايي 82000 هكتار 
س��طح كانون هاي ف��وق بحران��ي توليد 
ريزگرد در حاش��يه درياچه اروميه در سال 
1393، 17900 هكتار سطح مهارشده از 
كانون هاي بحراني توليد ريزگرد از طريق 
اج��راي عملي��ات بيولوژيك��ي و 28000 
هكت��ار س��طح مهارش��ده از كانون هاي 
بحراني توليد ريزگ��رد از طريق زير پيكره 
آبي رفتن درياچه در سال 1395.  اليروبي 
رودخانه ه��اي منتهي ب��ه درياچه،  تامين 
حقابه درياچه از همين رودخانه ها و سدها، 
 برنامه براي انتقال آب از رودهاي مرزي به 
اروميه،  اصالح ميان گذر كه تنگه ميان نيمه 
شمالي و جنوبي درياچه و حركات دوراني 
آب را در ميان��ه راه گرفت��ه،  اصالح الگوي 
كش��اورزي و روش هاي آبياري با آموزش 
روستاييان و كش��اورزان منطقه كه منجر 
به كاهش مصرف آب و برداش��ت از منابع 
آب در منطقه شد،  همه اقداماتي است كه 
در دست انجام است و منجر به اين شد كه 
كش��تي به گل نشسته اي كه زماني كارش 

بار زدن خودروها و رانندگانش بود تا آنها را 
از تبريز به اروميه برساند،  آب ببيند گرچه 
ديگر كار نمي كند و تزييني شده. درياچه 
از 500 ميليون مترمكعب آب به بيش از دو 
ميليارد و 600 مترمكعب آب رسيده است. 
گرچه هن��وز نيمه جنوب��ي درياچه پرآب 
نش��ده و نمك است كه چشم را مي زند، اما 
وارد شدن 5 برابري آب به درياچه مساله اي 
نبود كه كسي تحقق يافتن آن را در عرض 
3 س��ال متصور باش��د.  مديركل حفاظت 
محيط زيست آذربايجان غربي با حضور در 
درياچه،  به چشم انداز احياي درياچه اشاره 
كرد و اعالم كرد: با وجود كمبود اعتبارات، 
كار پيش رفت تا اينك��ه به تثبيت درياچه 
رس��يديم. تمام تالش هاي مان مثمر ثمر 
واقع شده،  اما هنوز راه زيادي در پيش داريم 
كه بايد دنبال كنيم و بتوانيم اين درياچه را 
به تراز اكولوژيكي 1274 برس��انيم. براي 

اي��ن كار نياز به اعتب��ار و تخصيص داريم، 
اميدواري��م در س��ال 96 س��تاد احيا اين 
تخصيص را به ما بده��د و بتوانيم پروژه ها 
را ادامه دهيم.  پرويز آراس��ته در خصوص 
اصالح ميان گذر گفت: روند پس��روي آب 
درياچ��ه و تخري��ب اكوسيس��تم درياچه 
اروميه به واسطه ميان گذر هميشه مطرح 
ب��وده و س��ازمان محيط زيس��ت، مطالبه 
اصالح ميان گذر را داش��ت. همگام با عزم 
دولت براي احياي درياچه اين پروژه هم در 
دس��تور كار قرار گرفت. با مشاوري كه هم 
بر محيط زيست مسلط باشد و هم عمران 
آب و مسائل هيدروديناميكي را بشناسد، 
 اين پروژه را مطالع��ه كرديم به اين نتيجه 
رسيدند كه گزينه هاي اصالحي بايد سمت 
غرب درياچه اجرا شود،  اما زماني گزينه هاي 
اصالحي تاثير خواهند داشت كه تراز آبي از 

1273 باالتر باشد.  

حجم درياچه اروميه در دولت يازدهم 5 برابر شده
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