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 »ســتاد احیای دریاچه ارومیه« آنقدر امــا و اگر باقی 
گذاشت که یک سال پس از روی کار آمدن دولت جدید، 
همچنان می توان به موضوع هزینه کرد  11هزار میلیارد 
تومانی این ستاد سیاسی پرداخت. طرح تحقیق و تفحص 
از ستاد احیای دریاچه ارومیه حاال در نوبت صحن علنی 
مجلس قرار دارد و نمایندگان در پی آن هســتند که 
بدانند چگونه هزینه های اختصاص یافته برای احیای 
دریاچه ارومیه بی نتیجه  بود. دریاچه ارومیه بزرگ ترین 
دریاچه داخلی و  بزرگ ترین دریاچه آب شور خاورمیانه 
و ششمین دریاچه بزرگ آب شور جهان است که پس 
از آغاز روند خشکی در سال 74، برخی اقدامات محلی 
برای احیای آن آغاز شد. اما اقدامات بی اثر، موجب شد 
تا ســال 92با روی کار آمدن دولت یازدهم، ستاد ملی 
احیای آن با صفت »بزرگ ترین پروژه تاریخ ایران برای 

حفاظت از محیط زیست و منابع آبی کشور« تشکیل 
شــود. برآوردهای اولیه چنــان امیدوار کننده بود که 
باالترین مقامات اجرایی دولــت یازدهم عهده دار این 
ستاد شوند. اما اکنون پس از 8سال فعالیت، جز خشکی 
بخش قابل توجهی از دریاچه، ماندن تراز در سطح سال 
93و هدر رفت بودجه چیزی باقی نمانده است. دولت 
سیزدهم یک ماه پس از روی کار آمدن و توجه به رویکرد 
ناکارآمد ستاد احیای دریاچه ارومیه خبر داد که ساختار 
ستاد باید تغییر کند. به گفته سید ابراهیم رئیسی، رئیس 
جمهوری، ستاد احیای دریاچه ارومیه به شکل جدید 
فعال می شود تا با تالش مضاعف برای رفع مشکل آب 
به عنوان اصلی ترین دغدغه مردم و حل اساسی مشکل 
این دریاچه که محیط زیست اســتان های آذربایجان 
شرقی و غربی و استان های همجوار را تهدید می کند، 

کار زمین مانده را از سر بگیرد.

گزارش انفعال
25مرداد 92در نخستین جلسه هیأت دولت پیشین، 

راهکاری تحت عنوان تشکیل کارگروه نجات دریاچه به 
تصویب رسید که ریاست آن به عهده اسحاق جهانگیری 
و دبیر آن عیســی کالنتری بود. این در واقع باالترین 
سطحی بود که یک دولت می توانست برای یک طرح 
محیط زیستی در احیای دریاچه ارومیه هزینه کند. اما 
انفعال این کارگروه ملی تا آن حد بود که پس از گذشت 
چندسال خود را به وضوح نشان داد؛ به طوری که مرکز 
بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری یعنی نهادی 
در داخل خود دولت، در گزارش 19خرداد 98رســما 
اعالم کرد: »مسائل و چالش های حکمرانی، اصلی ترین 
عامل پیچیده شدن مسئله و اجرا نشدن کامل برنامه ها 
و راهبردهــای کارگروه نجات دریاچه ارومیه اســت. 
بی اعتمادی و احساس بی عدالتی جامعه، عدم شفافیت 
فعالیت های سازمان ها و پاسخگو نبودن آنها، ناهماهنگی 
مجریان، تعارض سیاست ها و منافع بخشی با احیای 
دریاچه، اولویــت گذاری های نادرســت و تخصیص 
نامناسب منابع بر آنها، سازماندهی نامناسب مواجهه با 
مسئله و ضعف اطالعات در دسترس، بیش از هر چیز بر 

این مسئله تأثیرگذار بوده است.« 
در صفحه 14این گزارش حتی عنوان شد که »بودجه 
مورد نیاز برای احیــای دریاچه 20هزار میلیارد تومان 
برآورد شده که از سال 93تا 96، 6600میلیارد تومان آن 
مصوب شد« اما »بستر محلی و ملی برای احیای دریاچه 
ارومیه به آن میزان نامناسب بوده که مسئوالن احیای 
دریاچــه ارومیه از آن غفلت کرده انــد.« همچنین در 
صفحه 19این گزارش آمده: » نگاه مسئوالن ستاد احیای 
دریاچه ارومیه و ســایه سنگین سیاسی ناشی از وعده 
رئیس جمهور، باعث شده که احیای دریاچه ارومیه از 
ابتدا مسئله ای دولتی تعریف شود. این رویکرد به مسئله 
کاماًل با رویکرد اعمال قدرت برای رسیدن به خواسته 
ستاد، بدون توجه به حقوق ذینفعان دیگر بوده است. 
برخالف تأکید هشتمین مصوبه احیای دریاچه ارومیه، 
مبنی بر پرداخت هزینه مابــا ازای کاهش تخصیص 
آب به کشاورزان، ســتاد احیا به دنبال جبران خسارت 
بهره برداران نیز نبوده است.« همچنین » عدم احترام 
ستاد احیا به حقوق آب و جلب توافق در کاهش مصرف 
آب کشاورزی و تخصیص به دریاچه ارومیه به افزایش 

هرج و مرج دامن زده است.« 

وعده بی سامان
در عین حال مسئوالن ســتاد احیای دریاچه ارومیه 
وعده دادند که با بودجه دهی به موقع و همکاری های 
میان بخشی، تراز دریاچه را که در سال 93، 1271متر 
بود تا ســال 1402به 1274متر، یعنی تراز اکولوژیک 
دریاچه باز می گردانند و برای آن طرح های نوزده گانه 
خود را ارائه دادند. براســاس آن برآورد که بودجه های 
کالنی برایش هزینه شــد،  قــرار بود تــراز دریاچه 
1273.7متر باشد اما تراز دریاچه هم اکنون 1270متر 
است که حتی نسبت به یک ســال اخیر نیز یک متر 
کاهش پیدا کرده است و وعده ستاد احیا به هیچ عنوان 
برآورد نشــده اســت. از دیگر وعده های ســتاد احیا، 
صرفه جویی 40درصدی مصارف کشاورزی برای تامین 

حقابه ارومیه بود که آن نیز عملیاتی نشد.

11هزار میلیارد تومان طی 8سال
در سال 99، یعنی چند ماه مانده به پایان دولت روحانی، 
عیسی کالنتری، دبیر ســتاد احیای دریاچه ارومیه از 
هزینه کرد 11هزار میلیارد تومانی ستاد احیای دریاچه 
ارومیه برای احیــای این دریاچه طی 8ســال دولت 
روحانی خبر داد و اعالم کرد؛ اگرچه برآورد شــده بود 
که تا سال 1401دریاچه به تراز اکولوژیک برسد اما این 
مهم در سال 1406 محقق خواهد شد. این یعنی برنامه 
8ساله دستاورد دلخواه نداشته و باید 5سال دیگر نیز 
بودجه برای آن مصرف شود. این در شرایطی است که 
اگر حقابه مورد نظر دریاچه به آن نرسد، تمام برنامه ها و 
بودجه هایی که برای احیای آن تنظیم شده برباد رفته و 

این دریاچه احیا نخواهد شد.

سیدمحمد فخارگزارش
روزنامه نگار

علی دارابی 
معاون میراث  فرهنگی

در ۱۶۸شــهر، بافــت تاریخــی معرفــی و 
مشخص شده و ما بر رعایت حفظ حریم 
این شهرهای تاریخی تأکید داریم. یکی 
از مشــکالت ایــن اســت کــه بیــن بافــت 
تاریخی و بافت فرسوده برداشت متضاد 
شــکل می گیــرد. مــا مســئولیت بافــت 
تاریخی را داریم، نه بافت فرسوده را. این 

دو موضوع باید از هم تفکیک شوند.

غالمعباس ترکی
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور

ســاالنه ٢هــزار تــن زبالــه در حــدود 
۳۰۰هکتــار از اراضــی جنگلــی انباشــته 
می شــود و شــیرابه تولیــد شــده عالوه بر 
آلوده  کردن آب  های زیرزمینی و سطحی، 
ســالمت هموطنــان و محیط زیســت را 
تهدید می کند. بنابراین مقابله قاطع با 
تخلفات حوزه محیط زیســت ضــروری و 
مســتلزم همت و جدیت دادستان های 

سراسر کشور است.

نقل قول خبر

بــرای نخســتین بار  رنگــی مختلــف 
در غــار علیصــدر همــدان توســط 
یکــی از غارنوردهــای کشــور کشــف 
شــد و اســماعیل همتــی ازندریانــی، 
باستان شــناس دربــاره ایــن کشــف 
گفت: بــا توجــه به وجود نقاشــی های 
درون غــار احتمــال وجــود بقایــای 
انســان های پیــش از تاریــخ در غــار 

علیصدر وجود دارد.
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نیاز است تا به گفته ســیدمحمدرضا 
هاشمی، استاندار سمنان، مجموعه 
تاریخــی بســطام ثبــت جهانی شــود. 
به گفتــه اســتاندار ســمنان، یکــی از 
مجموعــه  جهانــی  ثبــت  الزامــات 
تاریخــی بســطام، آزادســازی عرصــه 
حریــم ایــن مجموعــه تاریخــی اســت 
و تحقــق ایــن امــر نیــاز بــه تخصیــص 

اعتبار دارد.
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عدد خبر

بهفر شکیب؛ کارشناس گردشگریدریچه

دریاچه ارومیه،قربانی تصمیمات غلط  
طرح تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه این روزها در نوبت صحن علنی مجلس قرار دارد 

تأکید ضرغامی بر توسعه گردشگری آبادان
وزیر میراث فرهنگــی که به 

گردشگری
خوزستان سفر کرده است در 
بازدید از رودخانه بهمنشیر در 
آبادان گفت: پرنده نگری ازجمله فالمینگوهای 
ایتالیایی یک ظرفیت بکر برای توسعه توریسم 
در آبادان اســت. بــه گزارش مهــر، عزت اهلل 
ضرغامی در جمع خبرنگاران گفت: آبادان انواع 
مزیت های گردشــگری را دارد و برای سالیق 

مختلف ظرفیت های خدادادی است.
وی افزود: رودخانه بهمنشیر در آبادان حالت 
اســتثنایی دارد. رودخانه ای زیبا و دارای آب 
شــیرین همراه با نخلســتان های فوق العاده 
زیبا کــه چینش خود نخل هــا از نظر زیبایی 

اســتثنایی اســت. ضرغامی گفت: متأسفانه 
به دالیل مختلــف و بی توجهی هایی که بوده 
از هیچ ظرفیتــی در حوزه بهمنشــیر برای 
گردشگری استفاده نشــده است. وزیر میراث 
فرهنگی و گردشگری تصریح کرد: در زمینه 
گردشگری ورزشــی می توان بازی های آبی 
همچون جت اسکی، جت بُت، قایقرانی و سایر 

رشته های آبی را در این منطقه توسعه داد.
ضرغامی ادامه داد: با کمک نهادهای مختلف 
در راســتای توســعه صنعت گردشگری آبی 
باید ســرمایه گذاری را ترویج کرد و آرام آرام 
این منطقه فوق العاده با حفظ محیط زیســت 

را احیا کنیم.

گردشگری کشاورزی  و توسعه پایدار
 گردشــگری پایدار می تواند ابزاری با دوام در جهت فراهم آوردن 
کیفیت مطلوب زندگی برای جامعه مقصد باشد. گردشگری پایدار 
به معنای دستیابی به رشد کیفی است. به گونه ای که باعث از بین 
رفتن منابع طبیعی و انسان ساخت نگردد و فرهنگ، تاریخ و میراث 
جامعه محلی را حفظ کند. زمان فراغت در سراسر جهان افزایش 
یافته و کوتاه شدن ساعات کار، باال رفتن سطح رفاه فردی، افزایش 
تعداد مقاصد گردشگری و تأثیر شبکه های اجتماعی، همگی سبب 
شده تا صنعت گردشگری به یکی از پرسرعت ترین صنایع رو به رشد 

جهان تبدیل شود.
طبق آمار سازمان جهانی گردشــگری، قبل از شروع همه گیری 
کووید-19، گردشــگری در باالترین ســطح قرار داشــت و از هر 
10شغل در سراسر جهان یک شغل به گردشگری وابسته بود. تعداد 
گردشگران جهان نیز در سال2019 به 1.5میلیارد نفر رسید. حال 
پس از گذر از روزهای قرنطینه، مقوله ســفر و گردشگری بار دیگر 
در صدر توجهات قــرار دارد. یکی از اولویت های ســازمان جهانی 
گردشگری نیز ترویج و توسعه گردشگری پایدار است. بدین معنی، 
سیاست هایی که از منابع زیست محیطی استفاده بهینه می کنند، 
به اصالت اجتماعی و فرهنگ جوامع میزبــان احترام می گذارند و 
مزایای اجتماعی، اقتصادی را برای همه فراهم می کنند مورد توجه 

قرار دارند.
در این میان اهمیت گردشگری کشــاورزی غیرقابل انکار است. 
هدف های مستقیم در این شــاخه از گردشــگری، اشتغالزایی و 
افزایش بازگشت دارایی به کشــاورزان است. حفظ مناظر طبیعی 
از طریق حفظ صنعت کشاورزی، جلوگیری از مهاجرت کشاورزان 
به شهرها و رها کردن اراضی کشاورزی، بازاریابی و توزیع و توسعه 
پایدار نیز از اهداف غیرمستقیم این شاخه از گردشگری است که 
جامعه کشــاورزی را به دیگر بخش های اقتصادی متصل می کند. 
گردشگری کشاورزی همچنین تجربه آموزشی شگفت انگیزی برای 
افراد خلق می کند. گردشگری کشاورزی شامل هرگونه عملیات یا 
فعالیت کشاورزی است که بازدیدکنندگان را به مزارع دعوت کند. 
در پی کاهش درآمد شغلی و منابع مالی کشاورزان، روستاییان به 
جست وجوی شغل با درآمد بیشتر به شهر ها روی آورده اند. از سوی 
دیگر وجود جذابیت ها و دسترسی بیشتر به امکانات رفاهی، انگیزه 
و شوق زندگی در روســتا و تولید محصوالت بومی را از میان برده 
است. این مهاجرت عامل بسیاری از مشکالت نظیر کمبود منابع، 
تراکم جمعیت، آلودگی و کاهش ضریب امنیت در شهرها می شود. 
مهاجرت از روســتا به شــهر همچنین موجب می شود مجموعه 
عظیمی از خانه ها و اراضی زراعی متروک شوند. مهاجرت از روستا به 
شهر همواره چالش بزرگ دولت ها است که می توان با تنوع بخشی 
به اقتصاد روستا و هدایت روستاییان به کسب درآمد از جنبه های 
دیگر زندگی با ترکیب کشاورزی و گردشگری از آن جلوگیری کرد. 
گردشگری کشاورزی ابزار کسب درآمد از زمین کشاورزی و طبیعت 
روستاها است. کشاورز با پذیرش گردشگر قادر است از طرق مختلف 
درآمد خود را افزایش دهد. در واقع با ایجاد محیط دلچسب در مزارع، 
عالوه بر ارائه اقامتگاه به گردشگران می توان محصوالت کشاورزی 
را به طور مســتقیم و بدون واسطه به گردشــگران فروخت. ورود 
گردشگران سبب می شود کشاورزان عالوه بر فصل برداشت درفصول 
دیگر سال نیز از مزارع خود درآمدزایی کنند. زیست مسالمت آمیز 
با جانوران، پخت نان در تنورهای خانگی، دوشیدن حیوانات اهلی 
و عکاسی در کنار گیاهان تنها بخشی از سرگرمی های گردشگری 
کشاورزی است که می تواند به مشوقی برای ورود گردشگران به مزارع 
کشاورزی در روستاها تبدیل شود. تردیدی نیست که گردشگری 
کشاورزی تأثیر بسزایی در توسعه مناطق روستایی دارد. افزایش 
درآمد و خلق فرصت های شغلی، تبادل مالی بی واسطه بین شهر و 
روستا، افزایش تنوع در فعالیت های اقتصادی، باال رفتن ارزش معنوی 
مناطق روستایی از لحاظ طبیعی، فرهنگی، چشم انداز، حفظ و بقای 
سنت ها و آداب ورسوم، احیای مهارت های انسانی و صنایع دستی 
فراموش شده مناطق روستایی همگی از تأثیرات توسعه گردشگری 
کشاورزی است. از دیگر مزایای گردشگری کشاورزی، افزایش سطح 
آگاهی و تغییر رفتار مردم محلی در حفاظت بیشتر از محیط زیست 
است. بنابراین گردشگری کشاورزی  می تواند با تقویت همزیستی 
کشاورزان و جامعه محلی با گردشــگران به ایجاد توسعه پایدار در 

صنعت گردشگری کمک کند.
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