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براساس اعالم سازمان جهانی بهداشــت  (WHO)  هر ۴۰ ثانیه یک نفر در جهان بر اثر خودکشی جان  می دهد و شمار افرادی که 
سالیانه به دلیل خودکشی جان می بازند از شــمار افرادی که در جنگ کشته  می شوند،  بیشتر است .   به گزارش ایسنا، سازمان جهانی 
بهداشت در گزارش تازه ای با بررسی پدیده  خودکشی، رایج ترین روش های خودکشی را حلق آویز کردن، مسمومیت و تیراندازی اعالم 
کرده و از  دولت ها خواسته تا برای کمک به افراد در مقابله با اســترس و کاهش دسترسی به امکانات الزم برای  خودکشی، برنامه های 
پیشگیری از خودکشی را اتخاذ کنند . این سازمان خودکشی را یک مسأله بهداشت  جهانی دانسته و همه سنین، جنسیت ها و مناطق 

جهان را متأثر از آن اعالم کرده است .

 هر ۴۰ ثانیه
 یک نفر در جهان
بر اثر خودکشی 
می میرد
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اگر احساس خواب به شما 
دست داد در مکان امنی مانند 
پارکینگ های جاده ای، خودرو 
را متوقف کنید و از توقف در 
شانه بزرگراه خودداری کنید.

 معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگو با »شهروند«
جزییات طرح انتقال آب خزر به سمنان و چگونگی این اتفاق را تشریح می کند

انتقال آب به شرط 
زنده ماندن جنگل و دریا

 برای انتقال آب خزر به سمنان، به هیچ مسیر جدیدی مجوز نداده ایم
و مجریان در همان کریدورهای قدیمی اجازه کار خواهند داشت

شهروند| منتقدان از جنگل تراشی می هراســند، از تهدید خزر که وضع شکننده ای دارد و از همه تبعات 
محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسِی احتمالی که با انتقال آب بین حوزه ای آشکار می شود. با همه 
مناقشات برای انتقال آب دریای خزر به سمنان اما این طرح، درحال به سرانجام رسیدن است. یک سال پیش 
یعنی چهار دهه پس از نخستین پیشنهادها برای انتقال آب از شمال کشور، رئیس جمهوری درباره انتقال آب 
خزر به سمنان، حجت را بر همه تمام کرد. سازمان حفاظت محیط زیست که در دوره های گذشته مقابل این 
طرح ایستاده بود، درحال ارزیابی محیط زیستی این طرح جنجالی است و برای اجرایش شرط گذاشته. عیسی 
کالنتری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، بهمن  سال گذشته به ایسنا گفته بود با 
انتقال آب به منظور تامین آب برای مصارف کشاورزی مخالف است و فقط برای تامین آب شرب مجوز می دهد. 
او فروردین امسال هم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که با انتقال آب خزر به سمنان مشروط بر این که برای 
مصرف کشاورزی و صنعتی نباشد، مخالفتی ندارد. مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان 
حفاظت محیط زیست می گوید به زودی ابهامات طرح رفع خواهد شد و وزارت نیرو به عنوان مجری باید انتقال 
آب به سمنان را توجیه کند. تا قبل از این اگرچه حرف از جنگل تراشی و تهدید زیست بوم خزر بود، اما حاال او 
به »شهروند« می گوید به شرط تخریب نکردن جنگل و انتقال آب شیرین کن ها، انتقال آب خزر به سمنان مانع 

جدی دیگری نخواهد داشت.

آقای تجریشی ارزیابی های تازه از طرح انتقال 
آب خزر به سمنان چه نتایجی داشته؟ قرار است 

چه میزان پاک تراشی جنگل اتفاق بیفتد؟
در جلسات مختلفی که با مشاوران وزارت نیرو برگزار 
شد، به آنها گوشــزد کردیم برای هیچ مسیر جدیدی 
مجوز نخواهیم داد. ما تقریبا ســه مجوز برای خطوط 
انتقال نفت و گاز داده ایــم، اما مدام گفته ایم طرح های 
جدید باید در همان مسیر قبلی که تخریب هایی اتفاق 
افتاده، پیاده شــود، یعنی تخریب جدیدی قرار نیست 
انجام شود. بعضی از این خطوط، قدیمی شده و نشت 
زیادی دارد و برای محیط زیســت بهتر است که به روز 
شــوند، اما چه برای گاز و چه برای نفت و آب در شمال، 
مسیر جدیدی تعریف نمی شود. تاکید می کنم در تمام 
مجوزهای انتقال نفــت و گاز و آب که طرح انتقال خزر 
هم جزیی از آن می شود، هیچ مســیر جدیدی قبول 
نکرده ایــم. گفته ایم فقط در همان کریــدور اجازه کار 
می دهیم. من خیلی نگرانی روی مسأله جنگل ندارم. 
درحال حاضر هم گروهی همراه با متقاضی )وزارت نیرو( 
درحال بازدید از منطقه هستند. مسیرهای پیشنهادی 

منطبق بر مسیرهای قدیمی است.
  ایستگاه های پمپاژ و آب شیرین کن ها چطور؟

گمانم سه یا چهار ایستگاه پمپاژ در این طرح در نظر 
گرفته شده که باید انتقال بدهند، اما هنوز به طور نهایی 
مشخص نشده که قرار است این ایســتگاه ها در مبدا 
باشند یا مقصد. اگر بخواهند در مقصد این کار را کنند، 
باید دو برابر آب را انتقال دهند، بنابراین حجمش زیاد 
می شود. اگر در مبدا بخواهند این کار را کنند، باید آب 
بیشتری بگیرند، نمک را جدا کنند و دوباره برگردانند 
به دریا؛ با این روش تقریبا مصرف انرژی شــان به نصف 
می رســد. با توجه به این موضوع مجریــان دنبال این 
هســتند تا آنجایی که ممکن است ایستگاه های پمپاژ 
در جاهایی قرار بگیرد که قبال ایســتگاه های دیگری 
وجود داشته. در این مورد نگرانی ما  فقط اثری است که 
می تواند بر دریا داشته باشد. از مشاور طرح خواسته ایم 
بررســی کند که در چه عمق و فاصله ای از ساحل این 
اقدام قرار اســت صورت گیرد، تا اثرات شــوری پخش 
شود. شــرط دیگری که تعیین شــده این است که به 
جای قرارگیری آب شــیرین کن ها در مبدا، در مقصد 
تعبیه شوند. شــرکت توســعه منابع آب ایران به این 
تکنولوژی دست پیدا کرده؛ با رقیق شدن شورآبه تبعات 

زیست محیطی کمتری خواهیم داشت.
 اما پیش از این، از طرف سازمان با اطمینان از 
این صحبت شده بود که این طرح خطری برای 
دریای خزر ندارد. گزارش هــای ارزیابی در این 

خصوص مربوط به چه زمانی است؟
این بررسی در گذشته انجام شــده، مثل طرح های 
بی شمار دیگری که مشاوره آنها انجام و مشمول زمان 
شده است. مشاوره این طرح  ســال 92 تا اردیبهشت 
95 گزارش شده و ســازمان محیط زیست آن را قبول 
یا رد نکرده بود؛ 2۰ جلد گزارش در این باره، همین طور 
رها شــده بود. کاری که ما انجام دادیم بازنگری همین 
گزارش ها بود. سواالت اساسی را از آنها بیرون کشیدیم؛ 
بررسی مسائل اجتماعی و اقتصادی در مبدأ و مقصد، 
بررسی این که آب در کجا، به چه صورت و در چه عمقی 
برداشت شده و چطور و کجا شیرین می شود و مواردی 

از این دست. همه اینها مورد مطالعه قرار گرفت و حاال در 
مرحله نخست بررسی است و دوباره بررسی می شود، 
چون از آن زمان تا االن دریا مقداری عقب نشینی داشته 
و عالوه براین، همه این مطالعات نیاز به جمع بندی دارد. 

انتظار من این است که به زودی جمع بندی انجام شود.
 به نظر شــما گزارش قدیمی درباره بررسی 
تبعات زیســت محیطی برای اکوسیستم خزر 

قانع کننده بود؟
گزارش مطالعات  سال 95 نواقصی داشته و به همین 
دلیل کارگروهی دنبال پاســخ به این سواالت، درحال 

مطالعه اســت:   این که آب از کجا و چگونه برداشــت 
می شود، نمک در چه عمق، فاصله و به چه صورتی باید 
به دریا بازگردد که تاثیری بر خصوصیات بیولوژیکی، 
فیزیکی و شیمیایی دریا نداشته باشد. نتایج مطالعاتی 
که در  سال 95 اعالم شده بود، قدرت پاسخگویی به این 
سواالت را نداشــت، چون گزارش های موجود فقط به 
شوری توجه کرده و می گفت این طرح کمتر از 1۰ درصد 
شوری را تغییر می دهد. اما سوال ما این بود که انتقال 
آب به طور دقیق بر جانوران و اکوسیســتم منطقه چه 
تاثیری خواهد گذاشت. آنها باید این تاثیرات را روشن 
کنند، تا مطمئن شویم که اثری بر دریا نخواهد داشت و 
نحوه برگشت نمک هم بدون آثار زیست محیطی است. 
وزارت نیرو می گوید ما همان گزارش قبلی را داریم، اما 
حرف ما این اســت که با گزارش  سال 95 فقط شوری 
توجیه شده. برای ما هم آثار بیولوژیکی مهم است، هم 
آثار فیزیکی. درخواســت کرده ایم که به این سواالت 
پاسخ بدهند. به یک توافق اولیه هم درباره مکان برداشت 
رسیده ایم. با توجه به نتایج مدل سازی، سازمان محیط  
زیست مکان بهتری را پیشنهاد کرد که بهتر از پیشنهاد 
مشــاور طرح است و تبعات زیســت محیطی کمتری 
نسبت به محل قبلی دارد. این محل جدید، جایی است 
که پنج، شــش بار جابه جا و باالخره نهایی شد. درواقع 
از چهار کارگروهی که باید به ما گزارش می دادند، این 
یکی از ابعادی اســت که هنوز بر ما روشن نشده است. 
انتظار داریم که وزارت نیرو سواالت سازمان را به صورت 

مکتوب به ما پاسخ دهد.
 قرار بود اواخــر تیرماه کارگروه اجتماعی 

گزارشــش را اعالم کند. این گزارش به 
نتیجه رسید؟

یکی از مهمترین مسائل ابعاد اجتماعی 

این است که در مســیر انتقال، روستاهایی هست که 
خودشان مشــکل آب دارند. توافق شده است که این 
روستاها و مسیر هم مشکالت آب را حل کنند. نمی دانم 
مسأله حادی در این باره وجود دارد یا نه، چون آب از دریا 
تأمین می شود و کال در کشور ما ابعاد اجتماعی زمانی 
پررنگ تر است که با موردی مثل انتقال آب خوزستان 
به اصفهان روبه رو باشیم. در این منطقه مسائل اجتماعی 
حاد است، چون منبع آب جدی وجود ندارد. اما درباره 
انتقال آب خزر به سمنان، صحبت از دریاست. حجمی 
که قرار اســت برداشت شود، عدد بسیار بسیار ناچیزی 

است. 
 و در مبدأ مشــکل محیط زیستی هم اتفاق 

نمی افتد؟ 
ایــن را باید کارگــروه تابلوی منابــع و مصارف که 
مسئولیتش با وزارت نیروست، اعالم می کرد. آنها باید 
تمامی اقدامات در رابطــه با مدیریت مصرف و کاهش 
تقاضا را پاســخ می دادند و با اطمینان می گفتند آبی 
که از مبدأ برداشته می شود، برای مبدأ مشکلی ایجاد 
نمی کند. یعنی مبدأ به آن آب که از دریا گرفته می شود، 
وابسته نیست و این مسأله به طور اتوماتیک رفع شده 
است. در گزارش ارزیابی، این کارگروه باید نشان می داد 
که تمام مسائل زیست محیطی پاسخ داده می شود؛ بر 
این مبنا که آنها برای پاســخگویی به نیاز مقصد، هیچ 
راهی جز انتقــال آب از آن ندارند. وزارت نیرو به عنوان 
متولی آب در کشــور گزارش داده آنها برای صنعت به 

15۰ میلیون متر مکعب آب نیاز دارند. 
 اما آقای کالنتری گفتــه بودند به انتقال آب 
برای مصرف صنعت مجوز نمی دهند. آیا واقعا 
سمنان به این آب احتیاج دارد؟ وزارت نیرو به 
این ضرورت جــواب داده؟ آیا توجیه اقتصادی 

دارد؟ 
مسأله اینجاست که اگر قرار باشــد آب دریای خزر 
با این وضع اقتصادی انتقال پیدا کند، امکان ندارد که 

کمتر از 2۰-25 هزار تومان در متر مکعب دربیاید؛ 
این خیلی گران است. با آبی به این قیمت 

نمی شود کشــاورزی کرد. از آن طرف 
هم صنعت پول شرب آن را می دهد، 
یعنی حتــی دولت هــم پولش را 
نمی تواند بدهد. چون االن می گویند 
در حــد 5۰ میلیون متر مکعب نیاز 
آبی شــرب داریم. درواقــع وزارت 
نیرو بایــد به انــدازه 2۰۰ میلیون 

متر مکعب آب انتقــال بدهد و 
15۰ میلیون 

ن  آ

را بفروشد- چون دولت هم نمی تواند از پس هزینه آن 
بربیاید- تا پول این 5۰ میلیون متر مکعب را دربیاورد. 
این عدد خیلی باالیی است. برداشت من این است که 
صنایع اگر بخواهند از این آب اســتفاده کنند، باید در 
مصرف آبشان بســیار صرفه جویی و از تکنولوژی های 
بسیار پیشرفته ای اســتفاده کنند. وقتی این قیمت ها 
را با هم مقایســه کنند، ممکن اســت درنهایت هم به 
این جمع بندی برســند که گرفتن آب کشــاورزی و 
صرفه جویی برایشان بهتر اســت. از طرف دیگر، این 
پروژه ای نیست که دولت بتواند تمام هزینه های آن را 

تأمین کند. از ابتدا هم قرار بوده که یک ســرمایه گذار 
برای تأمین منابع آن وجود داشــته باشد. ولی نکته ای 
که وجود دارد این اســت که اگر قرار باشد سمنان در 
آینده توسعه ای داشــته باشــد، به آب احتیاج دارد. 
بدون آب، بسیاری از کارخانه ها و صنایع مستقر در آن 
منطقه تقریبا نمی توانند توسعه پیدا کنند. اما این که 
چقدر آب احتیاج دارند و با چه قیمتی برایشان توجیه 
اقتصادی دارد، باید صبر کنیم تا مجوزها صادر شود. ما 
این مجوزها را برای دو  سال می دهیم. اگر 
در این مدت نتوانند از آن اســتفاده 
کنند، دوبــاره برمی گردند تا 
طرحشان بازنگری شود. اگر 
ما با ایــن نگاه پیش برویم 
که محیط  زیســت را مهم 
بدانیم، هزینه تمام شده به 
ســمتی می رود که عاقبت 
حجــم کمتــری از آب را 
انتقال بدهند. ما کشــوری 
عمده  که  هســتیم 

فعالیت هایمان در مرکز کشــور است و آب در حاشیه 
آن قرار دارد. نمی توانیم چشم مان را ببندیم و بگوییم 
انتقال آب نباید انجام شــود. اگر آب را انتقال ندهیم، 
در فالت کشــور، مثل اصفهان و یزد، برداشت آب های 
زیرزمینی تا جایی شــدت می گیرد که دیگر آبی باقی 
نماند. ما باید حساب شده و با مدیریت و در نظر گرفتن 
منافع اقتصادی برای صنعت و محیط  زیســت به یک 
تعادل برســیم؛ یعنی به جواب این ســوال برسیم که 
چقدر آب را از کجا برداریم که کمترین تبعات را داشته 
باشد. در جنوب همین الگو دقیقا پیاده شده؛ یعنی به 
جای این که هر کسی بیاید از هر نقطه ای که خواست 
آب شــیرین کن بگیرد، نقاطی را برای آب شیرین کن 
مشخص کرده ایم. وقتی این محدودیت ها باشد، اقتصاد 
خودش مانع از این می شــود که آب بــا حجم زیاد در 

فواصل طوالنی برود.
 بنابراین از نظر سازمان محیط زیست، تبعات 

محیط زیستی جدی ای مطرح نیست؟
از نگاه من این پروژه به لحاظ زیست محیطی مشکل 
جدی ندارد. خیلی ها ممکن اســت با هر طرح محیط  
زیستی مخالفت داشته باشــند. ولی تا امروز آن چه در 
گزارش ها مطرح شده، مشکل جدی و حادی را نشان 
نمی دهد. ما دو دریا داریــم، نمی توانیم از مزیت های 
آنها اســتفاده نکنیم. چون وزارت نیرو اعالم کرده که 
برای تأمین آب مقصد هیچ راهــی ندارد. ما گزارش ها 
را ارزیابی می کنیم اما نیاز را وزارت نیرو باید اعالم کند. 
ما ابعاد مسأله را مشخص کرده ایم. سوال های محیط 
زیستی را درآورده ایم و در حال حاضر گروهی سه روز 
اســت که همراه با نمایندگان معاونت محیط  زیست 
طبیعی مسیر انتقال آب را پایش می کنند. نمی خواهیم 
هیچ ســرمایه گذاری در کشــور بالتکلیــف بماند، 
بلکه هدف مان تعیین تکلیف اســت. به لحاظ زمانی 
درخواســت کرده ایم که ظرف یک مــاه گزارش های 

نهایی به ما داده شود.
 شــما برای مجریان طرح شــرط و شروط 
گذاشته اید، اما آیا ضمانت اجرایی وجود دارد؟ 

وزارت نیرو زیر بار این پیش شرط ها می رود؟ 
مجوز نــدادن به مســیر جدیــد انتقــال و انتقال 
آب شیرین کن ها به مقصد تنها دو تا از پیش شرط های 
اصلی ماست. ما شرط های زیادی تعیین کرده ایم. اینها 
الزاماتی اســت که حتی برای احداث یک پتروشیمی 
کوچک هم مطرح می شود، اما درباره اطمینان از اجرای 
این شــروط، از اجراکنندگان طــرح، تعهد محضری 
می گیریم. ما دســتورالعمل می دهیم و آنها گزارشی 
می دهند و حین ساخت و بهره برداری تعهد می دهند. 
عالوه بر این، باید بررســی کنند که طرحشان بعد از 
اجرا چه اثرات محیط زیســتی داشــته و راهکارهای 
پیشگیرانه پیاده کنند. به هرحال، هر پروژه ای تبعاتی 
دارد اما باید بگویند چطور آثار را به حداقل می رسانند. 
در کنار این، سیســتم مدیریت پایش سازمان محیط  
زیست بعد از گرفتن تعهدات، پایش می کند و اگر طبق 
تعهدات نباشد، تذکر می دهند و درنهایت مجری را به 
قوه قضائیه می فرستند. موارد مشابهی بود که سازمان 
شکایت کرده است و کار را تعطیل کرده اند. به  هرحال، 
ابزار قانونی برای کسب اطمینان از اجرای تعهدات 

وجود دارد.
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