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اتمام ذخایر آبی اصفهان و خطر فرونشست شهر ، دهه آینده حیات استان را تهدید می کند
اصفهان در شرایط ویژه
کارشناسان می گویند که کمتر از ۱۰ سال دیگر برای نجات اصفهان فرصت باقیمانده است

رئیس جمهور توقع باغ داران  از 

نبض اصفهان کند می زند
زاینده رود، رگ حیات اصفهان دوباره خشکیده است و گزارش های وزارت نیرو 
حاکی از آن اســت که نیمی از سدهای کشور خالی مانده اند. هنوز اولین ماه سال 

به پایان نرسیده، خبرها از سال سخت آبی روایت می کنند.
در این میان زنگ هشــدار برای اصفهان به صدا درآمده اســت و کارشناســان 
می گوینــد که برای احیای اصفهان و برگرداندن زندگی به نصف جهان ایران کمتر 
از ۱۰ سال دیگر زمان باقی مانده است. حاال نه تنها ذخایر آب اصفهان در معرض 
خطر جدی قرار دارد که خالی شــدن حفره های زیرزمینی آب موجب شــده خاک 
پوچ و سست شــود و نشســت زمین در جای جای اصفهان رخ دهد و ناگهان زیر 

پای شهر خالی شود.
رضا اسالمی، مدیر کل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان اصفهان 
به «شــرق» می گوید که در همیــن هفته های اخیر دو فروریــزش در خیابان های 
آمادگاه شــرقی و آپادانا رخ داد که اگرچه گفته شد این رخداد به خاطر نشت آب 
حاصل از پوسیدگی لوله های آب است اما باید تأمل کرد که آیا دلیل آن پوسیدگی 
لوله های آب بوده اســت یا می توان به این گزینه فکر کرد که اختالف سطح زمین 
در دو سوی خطوط انتقال آب به دلیل فرونشست، موجب شکستگی لوله ها شده 

است؟
او می گوید که غیرممکن اســت ظرف یک شب حجم عظیمی خاک در آب حل 
شــود و حفره ای به طول هفت متر و عرض یک تا دو متر و عمق پنج تا شش متر 

را ایجاد کند!
زمین   زیر   پای   شهر   خالی   می شود

ماجرا به همین جا ختم نمی شــود. تصور کنید زمین زیر خانه های مســکونی یا 
اتوبان ها خالی شود، زیر دکل های برق یا لوله های انتقال گاز، پمپ بنزین، فرودگاه 

و هر تأسیسات حیاتی دیگر. چه اتفاقی رخ می دهد؟
اســتان  معدنــی  اکتشــافات  و  زمین شناســی  ســازمان  کل  مدیــر 
اصفهــان بــه «شــرق» می گویــد کــه خطــر فرونشســت زمیــن در اصفهــان 
آن قــدر جــدی شــده اســت کــه آثــار آن بر بدنــه شــهر بیشــتر از همیشــه 

به چشم می آید.
او توضیح می دهد: ترک ها و شــکاف ها بر روی زمین به اشکال مختلفی چون 
النه زنبور در نزدیکی ابو زیدآباد کاشــان، فرودگاه اصفهان، شمال موغار، دندریتی 
یا شاخه درختی در شــرق امامزاده آقا علی عباس، شمال ایستگاه شهرآب، دوایر 
متحد المرکز در شــمال سن سن، فروچاله ها در شمال طاهرآباد، طولی در مهیار و 
مشکات رخ داده اســت و همین گستردگی تنوع ترک ها فرونشست در اصفهان را 

ویژه می کند.
اســالمی با اشــاره به اینکــه از مجموع ۶۰۹ دشــت در ایران ۴۰۹ دشــت با 
مخاطره فرونشســت زمین درگیر هستند، می گوید: در میان این دشت های در خطر 
فرونشست، دشت اصفهان-برخوار موقعیت استراتژیکی دارد چراکه در این دشت 
سه هزار و ۶۰۰ کیلومتری، کالن شهری با دو میلیون و نیم نفر جمعیت، شش هزار 
بنای تاریخی، دو پاالیشگاه، سه فرودگاه، نیروگاه سیکل برق ترکیبی، ورزشگاه بزرگ 
نقش جهان، خطوط مترو، کریدور شــمال به جنوب، دانشــگاه، بیمارستان و ۸۱۶ 
هزار خانه مســکونی واقع شده است. او تأکید می کند که آبخوان دشت اصفهان-
برخوار هزار و ۶۰۶ کیلومتر مربع و به شــکل کاســه است و نوع الیه بندی آبرفت 
این دشت به صورت ساندویجی است و اصلی ترین دلیل فرونشست، برداشت های 

عاطفه علیان: زمین زیر ۸۱۶ هزار خانه مســکونی، شش هزار بنای تاریخی، ورزشــگاه بزرگ نقش جهان، دو پاالیشگاه، سه فرودگاه و ۲٫۵ میلیون نفر خالی 
می شــود. آبخوان دشت اصفهان-برخوار تا ۹ سال دیگر تخلیه می شود و پس از آن شهر در معرض تهدید فرونشست ویران کننده خواهد بود. درحال  حاضر 
حجم تقریبی آب باقی مانده در آبخوان دشت اصفهان- برخوار حدود ۴.۵ میلیارد مترمکعب و میزان مصرف آب ساالنه ۳۱۱ تا ۵۱۲ میلیون مترمکعب است 
و اگر آبخوان تغذیه نشــود، در سال های ۱۴۰۹ تا ۱۴۱۶ به صورت کامل تخلیه می شــود. در واقع اصفهان برای نجات از بحران کمتر از ۱۰ سال دیگر فرصت 
دارد. این نکاتی است که رضا اسالمی، مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان اصفهان و بهرام نادی، عضو هیئت علمی دانشگاه نجف آباد 

اصفهان به «شرق» می گویند و از تخلیه برخی محله های مسکونی شهر بر اثر ظهور عالئم فرونشست بر ساختمان ها خبر می دهند.

فروردین ماه ســختی را باغداران کشــور پشــت ســر گذاشتند، 
آن چنان ســخت که اثرات آن نه برای یک ســال و دو ســال بلکه 
ســال ها در حرفه باغــداری خواهد مانــد، اثراتی که تنها شــامل 
باغداران نمی شــود، بلکه همه گروه های هدف صنعت کشاورزی 
کشــور از کارگر ســاده تا کارگران متخصص و حرفه ای و رشته های 
وابسته را دچار رکود می کند. برآوردهای اولیه حاکی است که بیش 
از ۱۲ هزار میلیارد تومان ضرر فقط در بخش باغداری پسته نصیب 
پســته کاران کشور شده است هرچند اعداد و ارقام نجومی با توجه 
به کشفیات هرازگاهی در بین افراد دست اندرکار در زمینه اختالس 
و رانت ممکن اســت عدد کمی باشــد و فضای مجازی پر است از 
ســالطین مختلفی که بعضا دستگیر و محاکمه و اعدام شدند، اما 
ظهور و بروز هرازچندگاهی شــبکه ای رانت و اختالس و برداشت 
از منابــع ملی هــم از بزرگی عدد ۱۲ هزار میلیارد تومان خســارت 
ســرمازدگی به باغات پســته نمی کاهد. این مبلغ ضرر مستقیمی 
اســت که به باغداران وارد آمده است، اما مشاغل وابسته از کارگر 
ســاده تا ماهر از تاجــر تا صادرات چی ها و مهم تــر از همه بازاری 
که در خارج از مرزها به ســختی در ایام تحریم با خون دل توســط 
صادرات چی ها به دست آمده اســت با حذف محصول سال ۱۴۰۱ 
و ۱۴۰۲ از دســت می رود و رقیب پرقدرت آمریکا و به تازگی ترکیه، 

یونان، اســپانیا و اســترالیا جای پای محکمی در بــازار انحصاری 
پســته ایران به دســت خواهند آورد؛ بازاری که کمترین زحمت را 
بــرای پیداکردن آن صرف نکرده اند. پســته را با نــام ایران همه جا 
می شناســند هرچند با عملکــرد غلط مســئوالن دولتی خصوصا 
وزارتخانه های جهاد کشــاورزی، صنایع و معــادن و تجارت که با 
صدور دســتورالعمل های خلق الســاعه بــازار صادرات پســته را 
دســتخوش بی برنامگی های خود قرار داده و عمال در زمین رقیب 
آن هم رقیب پرقدرت و آشنا و وارد به رموز بازار جهانی امروز بازی 
می کنند یک روز برنامه ارزی، یک روز تعرفه گمرکی و اخیرا مالیات 
بر محصوالت کشــاورزی که نمی دانم کمیسیون اقتصادی مجلس 
دیگر چرا چکش به دســت آخرین میخ ها را بــر تابوت محصوالت 

کشاورزی می کوبد. 
دلخوشی باغداران پسته این بود که آقای دکتر پورابراهیمی که 
فرزند استان پسته خیز کرمان است، سکان اداره کمیسیون اقتصادی 
مجلس را بر عهده دارد اما ظاهرا ایشــان دیگر عالقه ای به ماندن 
در مجلس ندارد، زیرا با تأسف نه تنها پشت و پناه بخش کشاورزی 
نیســت بلکه عمال در زمینه تعهد ارزی، تأســیس شــرکت پســته 
ایرانیان به عنوان رقیب تعاونی تولید کنندگان پســته رفســنجان که 
هر دو را به شکست کشاند، بازگذاشتن دست افرادی که تخصصی 
در بازار جهانی پســته نداشــتند، عمال قیمت پســته را دستخوش 
عملکــرد افراد نــاوارد به رمز و راز صادرات پســته کرد و به تازگی 
نیز دنبال وضع مالیات بر محصوالت کشــاورزی اســت. کشاورزی 
کشــور توان جنگ در زمینه های مختلف را ندارد و ورود به صنعت 
کشــاورزی خصوصا باغداری نوعی عشق و دیوانگی است و کسی 
که دنبال منافع مالی است، هیچ گاه وارد این صنعت نمی شود زیرا 

ســرمایه گذاری در زمینه ای که بازدهی آن ســال ها وقت و سرمایه 
می خواهد، از حوصله کســانی کــه دنبال امنیت ســرمایه گذاری 
در رشته سوددهی هســتند، خارج اســت؛ مواردی که هریک نیاز 
به نوشــته ای جداگانه دارد و امید اســت که وزارتخانه های جهاد 
و صنعت و رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس با پاســخ گویی به 
مطالبی از این دســت، زمینه تفاهم و تعامــل را با باغداران ایجاد 
کننــد البته ظاهرا گوش آقایان از این دســت انتقادات پر اســت و 
راه خود می رونــد و امثال نگارنده عرض و آبــروی خود می بریم. 
بگذریــم که تغییرات جوی و اقلیمی باعث شــد صنعت باغداری 
شدیدا آســیب پذیر باشد، ســرمای زیر صفر دهه اول فروردین ماه 
محصول چندین هزار هکتار باغات کشــور را برای حداقل دو سال 
به کلی نابود کرد و عمال بسیاری از باغداران حداقل در سال جاری 
و ســال آینده حرفی برای گفتن ندارند و اگر اقساط وام و بدهی به 
بانک ها آنان را خانه نشین نکند، سرزدن به باغی که حاصل زحمت 
خانوادگــی باغدار اســت، آنها را روانه تیمارســتان یا بیمارســتان 

خواهد کرد. 
در همین زمان نگارنده به دعوت شــرکتی که دو، ســه ســالی 
است پســته ایران را با بســته بندی داخلی به اروپا صادر می کنیم، 
سفری به فرانسه و آلمان داشت که هم زمان با سرمای باغات ایران 
تاکســتان های این دو کشــور هم مورد هجوم توده هوای سرد قرار 
گرفتند. در بازدیدی که از تاکستان یکی از باغداران فرانسوی داشتم 
شاهد شیوه مبارزه با سرما توسط باغداران فرانسوی بودم، شیوه ای 
که چندین ســال اســت به روشــی عادی در مقابله با سرما تبدیل 
شده است و به گفته باغداران فرانسوی مبارزه با سرما به هزینه ای 
ثابــت در صنعت انگور تبدیل شــده، با وجود اینکه ســوخت های 

فســیلی به ویژه گازوئیل قیمت سرسام آوری نسبت به ایران دارد و 
محصول دیگری که به همراه گازوئیل مورد نیاز است یعنی پارافین 
هم به بازار نفت وابسته اســت که هر روز با تالطم قیمت جهانی 
روبه رو هســتند؛ اما یارانه این بخش به شــدت توسط دولت مورد 
حمایت قرار می گیرد. با این توضیح که در تاکســتان ها ظرف هایی 
پنج کیلویی که با پارافین و گازوئیل پر شده است، قرار داده می شود 
و زمانی که با ســرما روبه رو می شــوند این ظرف ها توســط نیروی 
کار روشــن می شود و دمای مزرعه درســت زمانی که سرما هجوم 
می آورد افزایش پیدا می کند. تصویری خیال انگیز در دامنه تپه ها و 
دره ها در شب ســرد اوایل بهار پیش روی شماست. راه رفته ای که 
نتیجه داده و به تازگی با همت عده ای از محققان بخش کشاورزی 
در ایران هم پیاده شــده اســت؛ اما نیاز به حمایــت دولت دارد، با 
تأسف چون وزارتخانه های مربوطه ظاهرا گرفتاری های دیگری غیر 
از نگاه به کشاروزی و حمایت از محصوالت کشاورزی دارند و درگیر 
وارداتی هستند که نیاز به سرمایه گذاری ندارد، بلکه سودآور است، 

از وظایف اصلی خود دور شده اند. 
بر رئیس جمهور فرض است که به این رقم یعنی ۱۲ هزار میلیارد 
ضرر سرما در شب های ششم و هفتم و هشتم فروردین محصوالت 
کشاورزی در چند استان کشور توجه داشته باشند و هیئتی را مأمور 
کنند تا راه مقابله با سرمازدگی در باغات را که دیگر کشورها رفته اند 
و نتیجه گرفته اند، در دستور کار قرار دهند. کشاورزان نیاز به حمایت 
دارند. وضع بیمه محصوالت کشاورزی هیچ جاذبه ای برای کشاورز 
ندارد، آخرین ســالی که نگارنده باغات خود را بیمه کرد، برمی گردد 
به ۱۰ ســال پیش، متأســفانه آن ســال تگرگ ۸۰ تــا ۱۰۰ درصد به 
محصــول ضربه وارد کــرد تا جایی که عالوه بر محصول آن ســال 

محصول ســال بعد هم آســیب جدی دید، اما مبلغی که صندوق 
بیمه بعد از مدت ها پرداخت کرد مبلغ اندکی بیش از حق بیمه ای 
بود که نقدا پرداخت کرده بودم و بعد از ورود خســارت ماه ها طول 

کشید تا خسارت را دریافت کردم. 
با یک حساب سرانگشتی در آن معامله نه اینکه حمایتی نشدم 
بلکه پول خودم به اضافه بهره بانکی آن پرداخت شــد و عمال دور 
بیمه محصوالت کشــاورزی را خط کشــیدیم، اما این توقع را داریم 
که دولت بحث ســرمازدگی را واقعیت تلخــی بداند که به علت 
تغییرات اقلیمی و جوی گریبان کشــاورزی کشــور را گرفته است و 
باید در اراده ای ملی به این بخش از واقعیت تلخ بخش کشاورزی 
دولت نگاه کارشناســی و حمایتی داشــته باشد. سوخت مورد نیاز 
از گازوئیل و پارافین از هم اکنون باید در میان نهاده های کشــاورزی 
توســط دولت مورد توجه قرار گیرد، سخن آخر اینکه چندین استان 
کشور که بیشترین درآمد ارزی در بخش کشاورزی را نصیب دولت 
می کردند هم اکنون مانند تاجر ورشکســته گوشه عزلت گرفته اند. 
باغاتی که زمینه اشــتغال کارگران را فراهــم می آوردند، امروزه به 
علت ســرمازدگی رها شــده اند. درخت موجود زنده ای اســت که 
چــه محصول بدهد و چه محصول آن آســیب ببیند، باید تغذیه و 
تیمار شود، باید برای جلوگیری از ورود دوباره خسارت چاره اندیشی 
شــود و گره ایــن کار هم به دســت رئیس جمهور باز می شــود نه 
وزارتخانه هایی که نشان داده اند از گوسفند الغر و مردنی کشاورزی 
امید پرکــردن خزانه دولــت را دارند؛ خزانه ای کــه باید به کمک 
کشــاورزان بیاید، با تعریف وزرای غیرمسئول و کمیسیون اقتصادی 
بی خبر از وضع کشــاورزان و جیب خالی آنان، تبدیل شده به محل 

تأمین اعتبار برای ماندن بعضی از افراد بر صندلی قدرت... .

شرق
کی، 

ند تا
:سه

س 
  عک

حقوق دان
نعمت احمدی

کــه ۶۵ درصد منابع آب زیرزمینی که در طول هزاران ســال در دشــت اصفهان-
برخوار ذخیره شده بود، ظرف مدت کوتاه و در دهه های اخیر مصرف شده و دیگر 
در اختیار نیست. به عبارت ساده تر میزان آب زیرزمینی در دسترس به ازای هر نفر 
در دشــت اصفهان به چهار درصد کاهش یافته است و ۹۰ درصد باغات باغ شهر 
اصفهــان قدیم و گونه هــای گیاهی و جانوری نابود شــده اند و تاالب گاوخونی و 

زاینده رود به نفس های آخر افتاده اند و توفان ریزگرد شهر را در بر گرفته است.
این اتفاق موجب شــده که فرونشســت تقریبی دو متر در برخی نقاط شهر رخ 
دهد. کارشناســان آب و محیط زیســت اصفهان معتقد هســتند که سیاست های 
وزارت نیرو اوضاع درهم شکســته منابع آب اصفهان را وخیم تر کرده اســت. آنها 
می گوینــد که این وزارتخانــه به دنبال انتقال آب از حوضه ورشکســته زاینده رود 
به حوضه آبریز کارون اســت. طرحی که هرچند در ســال ۹۴ و ســه سال بعد از 
آغــاز عملیات اجرائی، از ســوی ســازمان حفاظــت محیط زیســت، فاقد مجوز 

زیست محیطی معرفی شد اما با اصرار وزارت نیرو ادامه یافته است.
تعرض به منابع آبی اصفهان ادامه دارد

در این رابطه محســن مرادی، کارشناس آب و محیط زیست به «شرق» توضیح 
می دهد: اگر تا پیش از این تصور این بود که ابربحران های زیست محیطی ناشی از 
عدم تأمین حقابه های زیســت محیطی به دلیل اشتباهات وزارت نیرو بوده است، 
اکنون با مالحظه اصرار وزارت نیرو بر بارگذاری های جدید و غیرقانونی بیشــتر، آن 
هم به منظور انتقال آب به خارج از حوضه زاینده رود، می توان ادعا کرد که ماجرا 
از مرز اشــتباه و ناکارآمدی فراتر رفته و در حال فاجعه آفرینی در اکوسیستم فالت 

مرکزی ایران است.
او ادامــه می دهــد: بیالن آب حوضــه زاینــده رود حداقــل از دو دهه پیش، 
منفی بوده و هســت. پدیده ای که نمود عینی آن خشک شــدن تقریبا کامل تاالب 
بین المللی گاوخونی و ۷۰ درصد از اصلی ترین رودخانه فالت مرکزی ایران است. 
انتقــال آب از ایــن حوضه به حوضه آبریز کارون، مانند این اســت که بخواهید از 
لیــوان خالی در یک پارچ آب، آب بیشــتری بریزید. این فعال محیط زیســت تأکید 
می کنــد که حداقل ۳۰ درصد تخصیص های این طرح غیرقانونی بوده و به بخش 
صنعت و گردشگری رسیده است اما حاال دیگر وضعیت به گونه ای است که هیچ 

فرصتی برای تکرار اشتباهات گذشته وجود ندارد.
مدیر کل ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات معدنی اســتان اصفهان هم با 
ابراز نگرانی از تداوم عملیات اجرائی این طرح می گوید: متأســفانه با وجود تمام 
هشدار های کارشناسان و متخصصان هنوز عده ای اصرار بر بارگذاری خارج از توان 
بر حوضه آبریز زاینده رود مانند پروژه بن -بروجن، طرح گالب ۲ و طرح های مشابه 
دارند. با اجرای این پروژه ها و برداشــت آب از حوضه زاینده رود بهتر است دولت 

به فکر سنگ قبری برای اصفهان باشد!
او معتقد اســت دولــت نه تنها نباید اجــازه بارگذاری هــای جدید در حوضه 
زاینــده رود حتــی بــرای مصرف شــرب بدهد، بلکــه باید تــا می تواند از فشــار 

بارگذاری های گذشته کم کند.
این کارشناســان تأکید می کنند که برای کنترل سرعت دیوانه وار فرونشست به 
داخل شــهر باید برداشــت های آب از آبخوان به حداقل برسد و در عوض تغذیه 
آبخوان چند برابر شــود که اصلی ترین منبع تغذیه کننده آبخوان دشت اصفهان-
برخــوار، حفظ جریــان دائمی زاینده رود از ســراب تا پایاب اســت؛ بدون هرگونه 

تعرضی!

بیش از حد از آبخوان بدون انجام تغذیه مناسب آن است.
مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشــافات معدنی استان اصفهان با اشاره به 
اینکه اصفهان به موزه ای بزرگ از آثار فرونشست تبدیل شده است، می گوید: کافی 
است به مناطق شمالی شهر بروید و منازل متأثر از فرونشست را به وضوح ببینید. 

اگرچه هشدارها و تلنگرها تأثیری بر شیوه مدیریت مسئوالن نداشته است.
فرصت نجات اصفهان؛ کمتر  از  ۱۰ سال  دیگر

بــرای نجات اصفهان کمتر از ۱۰ ســال دیگر فرصت وجــود دارد. بهرام نادی، 
عضو هیئت علمی دانشگاه نجف آباد با گفتن این نکته به «شرق» توضیح می دهد 

 مدیرعامل شــرکت نفت و گاز اروندان گفت: بــه پیمانکار میدان 
نفتــی آزادگان جنوبی تذکرات الزم جهت انجام تکالیف قرارداد خود 
مبنی بر اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل موضوع نیروهای ارکان 
ثالث تحت قراردادی فی مابین را از ســوی شرکت نفت و گاز اروندان 

به عنوان کارفرما داده است. 
مهندس عبداله عذاری اهوازی تأکید کرد: در صورت تخلف از مفاد 
پیمان و دستورالعمل های قانونی ناظر بر آن، اقدامات نهایی از سوی 

شرکت متبوع صورت خواهد گرفت. 
 وی در این خصوص بیان داشــت: رسیدگی به مسائل و مشکالت 
پرسنل پیمانکاری شــاغل در مناطق عملیاتی از اولویت های نخست 
کاری مدیریت فعلی شرکت نفت و گاز اروندان است و نظر به اهمیت 
موضوع، اجتناب از تضییع حقوق و مزایای کارکنان مذکور، جلســات 
متعددی تاکنون با شرکت پیمانکار منعقد شده است و انتظار می رود 

پیمانــکار طرف متعهد نیز نســبت به انجام تکالیــف قراردادی خود 
درخصوص پرداخت به موقع و بهره مندی پرســنل تحت پیمان خود 

از مزایای قانونی اقدام کند تا حقی تضییع نشود. 
عذاری اهــوازی افزود: بدیهی اســت از آنجا که اولویت شــرکت 
متبــوع و نگاه ویژه مدیریت به تعهدات پیمانکاران درخصوص توجه 
به سرمایه نیروی انسانی و امر تولید است، لذا محقق نکردن تعهدات 
قانونــی و عــدم توجه بــه این اخطارهــا، توجه نکردن بــه حقوق و 
مزایای پرسنل و پرداخت های پایین و غیر متعارف، اجرا نکردن طرح 
طبقه بندی مشــاغل اداره کار، بیمه تکمیلــی، تأمین نکردن ملزومات 
رفاهی کارکنان حراست و عدم رضایت و شکایات مکرر پرسنل شاغل 
در میــدان نفتــی مذکور این اجــازه قانونی را به شــرکت نفت و گاز 
اروندان می دهد تا در صورت عدم اجرای تعهدات آن پیمانکار ظرف 

روزهای آتی، تمهیدات مقتضی جدید اتخاذ نماید. 

پاسداشت حقوق کارکنان
 اولویت شرکت نفت و گاز اروندان است


