
دشواری های یک نماینده  »زن« 

ترس به جان »طیاره« فوتبال
  تیم های لیگ برتری فشار روی شرکت های هواپیمایی را برای 
رعایت پروتکل بهداشتی بیشتر کردند

 طیبه سیاوشی پس از پایان مجلس دهم
از چهار سال نمایندگی می گوید

دولت برای افزایش اجاره بها سقف تعیین کرد

 فعالیت ۲۵ پست موقت برای
امداد تابستانی در جاده های ُپرتردد 

 نشست خبری مشترک سخنگو و رئیس
سازمان جوانان جمعیت هالل احمر برگزار شد 10 حه

صف

8 حه
صف

13 حه
صف
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 مرگ سه داوطلب دیگر
گرس در آتش زا
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 رئیس اداره محیط زیست شهرستان جوانرود می گوید
تش »بوزین و مرخیل« نیست دیگر امیدی به مهار آ

تش سوزی  رقابت بر سر صمغ گیری از درختان، دلیل آ

1۵ حه
صف

 ورود مستقیم دولت
به بحث گرانی اجاره ها

۵ حه
صف

سخنی با وزیر جهادکشاورزی چاه  عمیق چیزی به کشاورزی ایران اضافه نکرد
به  گزارشی  در  کشاورزی  جهاد  وزیر 

پژوهشگر کشاورزی
عبدالحسین طوطیایی  

مجلس چشم انداز این بخش را برای 
ح داد. مرور   سال »جهش  تولید« شر
و  تنگناها  انبوه  و  گزارش  آن 
ما  به  کشاورزی  بخش  آسیب   های 
یادآوری می کند که باید درباره وضع کنونی  این بخش تأمل بیشتری صورت گیرد. البته 
بهتر این بود وزیر محترم برای نمایندگانی که نخستین ماه  دوره  جدید مجلس را تجربه 
می  کنند به جای ارایه آرمانی از برنامه تولید در آینده نزدیک، از چالش ها و وظایفی که 
مجلس جدید در این رابطه برعهده دارد سخن  می گفت. عمده گزارش خاوازی برگرفته از 
وضع موجود کشاورزی کشور بود و بنابراین به ارایه  دستاورد های دوره سلف ایشان 
 اختصاص یافت. از طرفی وزیر محترم با اتکا به رزومه علمی خود بهتر می دانند که 
، فرآیندی  دستیابی به بیش از 5میلیون  تن تولید بیشتر در الگوی کشاورزی پایدار
زمان بر بوده و به دلیل زینت نام »جهش تولید« برای سال جاری قرار نیست که  با 
برداشت مسرفانه از منابع طبیعی مانند آب این افزایش تولید محقق شود.  قطعا  خود 
ایشان هم برای دستیابی به ارقام  باالتر در  تولید، حاضر به ایجاد نامعادالت و ناپایداری 
بیشتر در منابع نیستند.  پس ای کاش به ارایه سازوکاری اشاره می کردند که ظرف 10 ماه  
 قرار است به هدف مورد نظر برسند. اگر صاحب صنعتی در مقام چنین وعده ای قرار 
بگیرد می توان انتظار داشت که با وعده اصالحات و  تغییرات فوری در خط تولیدی 
متمرکز چه بسا موفقیت حاصل شود. اما در مناسبات تولید کالن در کشاورزی شرایط 
متفاوت است.  پرسش  این است که در دو ماه اخیر به جز صدور ابالغ برای مدیران 
زیرمجموعه، چه اصالحات ساختاری در خط تولید کشاورزی به  پهنای کشور و با چهار و 

نیم میلیون بهره بردار به منظور  این جهش صورت گرفته  است؟
ادامه در صفحه 5

پژوهشگر جغرافیا و تاریخ
جواد صفی نژاد

خود  در  را  خون  که  می مانند  حیاتی  رگ های  به  قنات ها 
و  بوده  قنات  که  کشور  این  از  هرجایی  در  می کنند.  جاری 
هست کشاورزی رونق  گرفته و می گیرد البته خود مقدار آب 
هم شرط است که وابسته به عوامل طبیعی  است. در دولت 
احمدی نژاد،  تبلیغات باعث شد چاه های عمیق و نیمه عمیق 
در  دادم،  انجام  که  تحقیقاتی  براساس  کند.  پیدا  گسترش 
از تعداد  آمار رسمی که  هشت سال دوره ایشان، براساس 
چاه های عمیق و نیمه عمیق در دست  داریم و مرکز آمار آنها 
را منتشر کرده، از سال 1384 تا سال 1394 روزانه 80چاه عمیق 
و نیمه عمیق در سرتاسر این مملکت  به وجود آمده است. از 
سویی منابع آبدهی کل ایران مشخص است یعنی رودخانه، 
بیاییم  در  اگر  نیست.  منبعی  این  جز  و  قنات  سرچشمه، 
همان سال 84 میزان آبی را که از کل قنات ها وارد کشاورزی 
می شده جمع کنیم و این کار را در سال 94 هم انجام دهیم،  کل 

آب  سالیانه ایران مشخص می شود. 
مقدار  باید  عمیق  چاه های  حفر  افزایش  با  10 سال  از  بعد 
کشاورزی و حقابه ها هم رشد کرده باشد اما با مقایسه میزان 
آب  کشاورزان در سال 84 و 94 در می یابیم در طول این 10 سال 

هیچ میزانی به مقدار آب ایران اضافه نشده است ولی ما روزی 
80 چاه هم  زده ایم. پس باید پرسید چه کسانی از این  چاه ها بهره 

برده ا ند؟ کسانی  که موتور چاه می فروختند .
  هر چاه عمیقی که بخواهند بزنند موتور می خواهد و این 
موتورها در ایران به فروش رفته است. از فروش این موتورها 
غربی ها سود بردند، در  صورتی که به آب ایران هیچ چیز اضافه 
نشده است. اگر کسی بخواهد چاه معمولی حفر کند، حداکثر 
ع پایین برود.  حداکثری که بزنند به حدود صد  می تواند تا صد ذر
ع هم 104سانتی متر است اما با حفر این  ع می رسد و هر ذر ذر
ع پایین تر  می روند و آب زیر را می کشند  چاه های عمیق از 100ذر
یعنی آبی که باید در قنات جریان پیدا کند، کم کم خشک می شود. 
درواقع آب چاه های عمیق نه یک  آب واقعی بلکه آب دزدی است 
چون سهم قنات را می گیرد. وقتی آب قنات کم شد زراعت هم کم 
می شود و دست آخر می خشکد و  قنات مخروبه و روستا متروکه 
می شود. اگر کسی مسأله را درک کند و قنات دوباره راه بیفتد 
می شود به قوام کشاورزی هم امیدوار بود.  بدون قنات نمی شود 
زندگی کرد. قنات های پانصدساله داریم که پنج قرن آب در آنها 
جاری است  ولی با چاه عمیق یک موتور تنها  می توان 20 سال زندگی 
را به سر برد و دست آخر موتور به زمین فرو می رود. بنابراین 
باید متوجه باشیم که قنات ها باید باقی بمانند و  اگر قناتی 
توانست به صورت اولیه باقی بماند زراعت هم نقصی پیدا 
نمی کند اما اگر به مناسبتی قنات را خراب کردند زراعت مقابل 

آن هم  از بین می رود.   

یادداشتیادداشت

 روایت تالش مردی که با احیای قنات 
به دشتی خشک جان بخشید

حیات دوباره مینا

حه7
صف

 جناب آقای محمد خدادی
معاون محترم امور مطبوعاتی و اطالع رسانی

انـــــــا هلل و انـــــــا الــــــیــــه راجـــــعـــــون

مصیبت وارده را به شما تسلیت عرض کرده، برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و 
برای بازماندگان، صبر جمیل از خداوند منان خواستاریم.

مدیر مسئول روزنامه شهروند
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