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وزیر ارتباطات در سخنانی پرتناقض بر طرح صیانت صحه گذاشت 

»کیفیت اینترنت حق الناس است«، 
اما   فیلترینگ  نه؟!

چرتکه 3

شهرنوشت 6

سیدعلی در گفت وگو با »توسعه ایرانی« بررسی کرد:  

خ ارز  چشم  انداز نر
پس از توافق برجام

 در دو- سه ســال اخیر نوســان نرخ  ارز 
به امری طبیعــی در بازار هــای مالی ایران 
تبدیل شــده و در این میان هر روز از ارزش 
دارایی های مردم و همچنیــن ارزش ریال 
در برابر دالر کاسته می شود. مذاکرات ایران 
و کشــورهای چهار به عالوه یک حاال برای 
دومین بار متوقف شــده اســت تا رایزنی در 
خصوص روند مذاکرات در پایتخت ها صورت 
گیرد اما باید توجه داشت طبق وعده دولت 
سیزدهم قرار بود سرنوشت اقتصاد ایران به 
مذاکرات و تحریم گره نخــورد.در ماه های 

اخیر و به ویژه پــس از روی کار آمدن دولت 
ســیزدهم و وعده  برخی دولتمردان مبنی 
بر امکان کاهش نرخ ارز تــا کمتر از 20 هزار 
تومان، افکار عمومی انتظار داشتند که نرخ 
ارز به عنوان یکی از عوامل موثر بر سرنوشت 
ارزش ریال و همچنین عامل مهم تاثیرگذار 
بر سرنوشت سایر بازارها، روند کاهشی طی 
کند. انتظاری که با وجود گذشت تقریبا 4 ماه 
از عمر این دولت نه تنها به ســر نیامده بلکه 
شرایط به گونه ای رقم خورده که دالر حتی 

مرز 30 هزار تومان را رد کند...

الریجانی در نامه محرمانه به شورای نگهبان:

بدعت خطرناکی در کشور 
پایه گذاری می کنید

سياست 2

 قیمت برنج ایرانی در بازار 
به ۷۰ هزار تومان رسید

روایت گذشته ها به قلم طنز شیرین تر است

»جفت پا وسط تاریخ«

 شعله ور شدن مجدد آتش
 در دو جنگل گلستان

 بودجه شورای نگهبان
 افزایش داشته است یا کاهش؟ 

هدف گیری مصرف حداقلی مردم با ابزار مالیات در بودجه

زندگی مزدبگیران در 1401 
انقباضی تر می شود

روسیه خواستار مشاوره فوری دوجانبه یا 
چندجانبه با غرب بر سر اوکراین شد؛ 

 مسکو به دنبال
 تضمین امنیتی!
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جهان 5

یک پژوهشــگر حوزه آب و محیط زیســت گفت: برای 
اجرای هر فعالیت و تالشی برای مدیریت بحران آب، خاک و 
محیط زیست، نیاز به منابع مالی و اعتباری فراوان، آزادسازی 
سرمایه های بلوکه شده کشور و چه بسا سرمایه گذاری های 
گسترده خارجی است که به دلیل وجود تحریم ها و عدم امکان 
تعامل با جهان در این خصوص از وضعیت مناسبی برخوردار 

نیستیم.
مصطفی فدایی فرد در گفت وگو با ایلنا، درباره لزوم واردات 
آب اظهار داشت: پیش بینی وقوع خشکسالی هیدرولوژیکی 
طوالنی مدت در اوایل دهه 1390 توسط ناسا مورد پذیرش 
مســئولین ایران قرار نگرفت. عالوه بر آن هشدار چهار دهه 
سوءمدیریت منابع آب توسط کارشناسان حوزه آب و محیط 
زیســت نیز مورد بی توجهی قرار گرفت، تا باالخره تغییرات 
اقلیمی و وقوع خشکسالی های هواشناسی و اقلیمی موجبات 
کاهش بارندگی و افزایش دما را فراهم کــرده و آثار و تبعات 

سوءمدیریت را تشدید و آشکار کرد.
 چهار دهه سیاست خودکفایی کشاورزی 

چه بر سرمان آورد؟
وی افزود: مهمترین و پرآسیب ترین محور سوء مدیریت 
منابع آب در ایران، سرمایه گذاری برای رسیدن به خودکفایی 
غذایی بود که منجر به توسعه بی رویه و ناپایداربهکشاورزی 
شد. همین سیاست نابخردانه موجب برداشت بی رویه از منابع 
آب سطحی و زیرزمینی و توسعه پدیده فرونشست زمین شده 
و نابودی بخش بزرگی از منابع آب تجدیدپذیر کشور را در پی 
داشته است. این در حالی است که بررســی آمار و اطالعات 
رسمی کشور حاکی از آن اســت که در سال های اخیر نه تنها 
به خودکفایی غذایی و کشاورزی نرســیده ایم بلکه به دلیل 
گســترش فقر و گرانی، تورم و بیکاری، قــدرت خرید مردم 
کاهش یافته و امنیت غذایی بطور کامل به خطر افتاده است. 
زیرا آثار و تبعات ویرانگر به خطر افتادن امنیت غذایی در هر 
کشوری بسیار خطرناک تر و مصیبت بارتر از نبود خودکفایی 

غذایی است.
بحران آب در برابر بحران خاک هیچ است

 این پژوهشــگر حوزه آب و محیط زیســت با بیان اینکه 
بحران کیفیت شــیمیایی و شور شــدن منابع خاک بسیار 
وخیم تر و نگران کننده تر از بحران کمبود آب است که آثار و 
تبعات بسیار ویرانگر آن هنوز آشکار نشده است، خاطرنشان 
کرد: بحران کمی و کیفی منابع آب هم در مقابل بحران کمی 
و کیفی منابع خاک تقریبا هیچ اســت. چراکه بحران کمی و 
کیفی آب را می توان با صــرف هزینه  های گزاف و واردات آب 
و یا شیرین سازی آب دریا و بسیاری راهکارهای دیگر برطرف 
کرد ولی منابع خاک بسیار ارزشمند که در اثر سوءمدیریت 
همه ساله در اثر فرسایش شدید در حوضه های آبریز از دست 

می رود و خاک باقیمانده نیز به شدت در حال شور شدن است، 
تحت هیچ شــرایطی قابل جبران نخواهد بود و در بلندمدت 

باعث نابودی سرزمین، تمدن و زندگی خواهد شد.
حکمرانی معیوب در مدیریت منابع و مصارف آب

وی در ادامه بیان داشت: مراجع بین المللی تاکید دارند که 
برای دستیابی به توسعه پایدار، الزم است در قالب حکمرانی 
مطلوب، به همه جنبه های اقتصادی، سیاســی و اجتماعی 
به صورت متوازن توجه شــود. این در حالی است که ما فقط 
جنبه  اقتصادی را مورد توجه قرار داده ایم که متاسفانه توسعه 

نامتوازن را در پی داشته است.
مجبوریم آب وارد کنیم؟

فدایی فرد گفت: سیاست شکســت خورده خودکفایی 
کشــاورزی در کنار بی توجهــی به آب مجازی و توســعه 
صادرات محصوالت کشاورزی با نیاز آبی باال، توسعه اشتغال 
آب محور، بی توجهی به سایر پتانسیل های طبیعی و باستانی 
کشور برای ایجاد شغل پایدار به منظور کاهش فشار بر منابع 
آب، برنامه های افزایش جمعیت و بی توجهی به اســتقرار 
جمعیت در مناطق کم آب و گســترش کالن شهرها، فقدان 
ایجاد شغل به میزان الزم، جانمایی نامناسب برای استقرار 
صنایع آب بر، فقدان فرهنگ سازی برای مصرف بهینه آب، 
بی توجهی به هدررفت آب در شــبکه توزیع، وجود قوانین 
مغایر با محیط زیست و توســعه پایدار، نبود بازار آب و سایر 
سیاست هایی که از رمق افتادن منافع ملی را در پی داشته، 
باعث شده اســت که به ورشکســتگی منابع آب برسیم و 
مجبور به بررسی گزینه های مختلف واردات آب، انتقال بین 
حوضه ای آب، شیرین ســازی آب دریا و انتقال آن به فالت 
مرکزی کشور شــده ایم که تبعات زیست محیطی فراوانی 

در بر خواهند داشت.
واردات و چالش وابستگی آبی

وی خاطرنشان کرد: واردات آب عالوه بر دشواری های فنی 
و تخصصی، از پیچیدگی هــای خاصی از جنبه های حقوقی، 
دیپلماسی، سیاسی، محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و 
حتی امنیتی نیز برخوردار است. در حالت عادی واردات آب 
به صرفه نیست. حتی شیرین ســازی آب در کشور نیز صرفه 
اقتصادی ندارد. به عبارت دیگر این دست طرح ها برای وضعیت 
خاصی کاربرد دارد که متاسفانه هم اکنون در همان وضعیت 
خاص و بحرانی قرار گرفته ایم. صرفنظر از مشکالت مرتبط با 
وابستگی به کشورهای دیگر، اجرای طرح واردات آب، نیازمند 

هزینه های نجومی اســت. به عنوان مثال برای انتقال آب به 
کشور، الاقل حدود 500 کیلومتر سامانه نیاز است که همین 
مساله هزینه های بسیار سنگینی را به کشور تحمیل می کند و 

زمان اجرای طرح را نیز بسیار طوالنی می کند.
گزینه اجباری واردات

مدیر سابق طرح جامع آب کشــور بیان داشت: با توجه به 
کمبود شدید آب در کشــور، گزینه انتقال آب از خارج، یکی از 
راهکارهایی است که وزارت نیرو سالیان متمادی روی آن مطالعه 
کرده  و بررسی های مختلفی هم در این باره داشته  است. گزینه 
انتقال آب از چند کشور بررسی شده که در این میان تاجیکستان 
یکی از مناطق پُرآب و مناسب برای انتقال آب به کشور شناسایی 
شده اســت و حتی مطالعات مختلفی در این خصوص انجام 
پذیرفته و توافقات اولیه در ســطح روسای جمهوری در دولت 
سیزدهم نیز انجام شده است. در این رابطه توافقنامه هایی هم 
بین کشورهای تاجیکستان، افغانستان و ایران منعقد شده است. 
بنابراین واردات آب در این شرایط، گزینه اجباری است که به 

دلیل شرایط کشور باید بررسی شود.  
شیرین سازی بهتر است یا واردات؟

به گفته فدایی فرد؛ در مقایســه با گزینه های واردات آب، 
طرح های شیرین سازی آب دریا و انتقال آن به مناطق مرکزی 
کشور، به دلیل وجود دریا در شــمال و جنوب کشور، هم به 

لحاظ فنی و تخصصی و هم از جنبه های اقتصادی، حقوقی، 
سیاسی و حفظ استقالل کشور، راهکاری مقبول تر و منطقی تر 
است که البته در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است 
ولی به دلیل فقدان اعتبارات مورد نیاز، ســرعت بهره برداری 
از پتانسیل شیرین سازی آب دریا بســیار اندک است و قابل 
مقایســه با بهره برداری از آب دریا توسط کشورهای جنوبی 

خلیج فارس نیست.
برای کاهش فرونشست کاری نمی کنیم

فدایی فرد همچنین به موضوع فرونشست اشاره و اظهار 
داشت: یکی از بزرگترین بحران های آینده کشور که متاسفانه 
ارزیابی خســارات آن تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است، 
تبعات مرتبط با افت شــدید ســطح آب زیرزمینی و توسعه 
پدیده فرونشست زمین است. در حال حاضر وزارت نیرو همه 
تالش خود را برای تامین منابع آب مورد نیاز شرب، کشاورزی 
و صنعت مناطق بحران زده کشــور صــرف می کند و به فکر 
تعادل بخشی آبخوان  ها و تامین کسری مخازن آب زیرزمینی 
نیست تا در اثر آن امکان کاهش ســرعت فرونشست زمین 

فراهم شود.
وی تاکید کرد: هر نوع انتقال آب به مناطقی که شــدیدا 
با کمبود منابع آب ســطحی و به خصوص زیرزمینی مواجه 
هســتند، عالوه بر این که نیازهای مختلف آبی آن منطقه را 

تامین خواهد کرد، آب بازگشــتی حاصل از مصارف مختلف 
می تواند برای تغذیه آبخوان هــا مورد بهره برداری قرار گیرد. 
الزم به ذکر اســت که آب بازگشتی از مصارف شرب و شهری 
در ایران به بیش از 90 درصد می رســد که پتانسیلی بسیار 
ارزشمند به حساب می آید. نمونه بارز و شاخص این ادعا، طرح 
انتقال آب از سد دوستی به کالن شهر مشهد است که در ابتدا 
با مخالفت های جدی رو به رو بوده و منتقدان، ناپایداری منابع 
آب سد مشترک دوستی و همچنین وابستگی به کشورهای 
همســایه را به عنوان نقاط ضعف آن پروژه مطرح می کردند 
ولی طی حدود شانزده ســال که از بهره برداری طرح یادشده 
می گذرد عالوه بر این که بطور متوسط ساالنه بین 130 تا 150 
میلیون متر مکعب از نیازهای شرب مشهد توسط همین طرح 
تامین شده است، بیش از دو میلیارد متر مکعب نیز در قالب آب 
بازگشتی به آبخوان، فضای سبز و یا تصفیه خانه های مشهد 

وارد شده و در چرخه مصارف مختلف قرار گرفته است.     
همه مســیرها برای حل بحران آب به لغــو تحریم ختم 

می شود
این کارشــناس حوزه آب گفت: در هر حال برای اجرای 
هر فعالیت و تالشی برای مدیریت بحران آب، خاک و محیط 
زیســت، نیاز به منابع مالــی و اعتباری فراوان، آزادســازی 
سرمایه های بلوکه شده کشور و چه بسا سرمایه گذاری های 
گســترده خارجی اســت که به دلیل وجود تحریم ها و عدم 
امکان تعامل با جهان در این خصوص از وضعیت مناســبی 
برخوردار نیســتیم. بنابراین اجرای راهکارهــای فراوان در 
دسترس برای مدیریت بحران منابع آب و خاک اعم از واردات 
آب، شیرین ســازی و انتقال آب دریا، انتقال بین حوضه ای 
آب، ساماندهی طرح های توســعه نیمه کاره، ایجاد اشتغال 
غیرآب محور، افزایــش راندمان مصــارف آب، جلوگیری از 
هدررفت شبکه آب شرب، تعادل بخشی آب های زیرزمینی، 
آبخیزداری، پرداخت خســارت نکاشــت به کشــاورزان به 
منظور کاهش اعتراض، آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها، 
مســیل ها،جنگل ها، سیالب دشــت ها، دریاها و دریاچه ها، 
جلوگیری از برداشــت های غیر مجاز از آب  های ســطحی و 
زیرزمینی، فرهنگ سازی مصرف بهینه آب و در نهایت کاهش 
بیکاری، فقر، فالکت و خشونت، نیازمند رفع تحریم ها و بهبود 

شرایط اقتصادی کشور است.
این پژوهشــگر حوزه آب یادآور شــد: به عبارت دیگر در 
صورتی که تحریم ها رفع شود، امکان بهره برداری از امکانات 
فراوانی که کشور دارد، مثال به عنوان نمونه در بحث معادن به 
دلیل این که ایران تمام مواد معدنی شناخته شده را در خودش 
دارد، فراهم شده و اگر این مواد استخراج شده و ایجاد اشتغال و 
رونق اقتصادی در کشور و تعامل با جهان به وقوع بپیوندد، همه 

بحران های کشور مدیریت خواهد شد.

گفتوگو

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

 همه مسیرهای حل بحران آب به لغو تحریم ها ختم می شود


