ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

          
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻧﺴﺎن

ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎي  25ﮔﺎﻧﻪ در »ﺗﻮﺳﻌﻪ درﻳﺎﻣﺤﻮر« ،اﺻﻼح ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و رو آوردن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آب درﻳﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺮان ﻳﻚ ﻛﺸﻮر
درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ در دﻧﻴﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ روﻳﻜﺮد ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ
از »ﺑﺮي« ﺑﻪ »ﺑﺤﺮي« ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻼح ﮔﺮدد.
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺠﺎي ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ از روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ درﻳﺎﻣﺤﻮر

در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻌﻀﻞ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﻛﻢ آﺑﻲ ﺑﻄﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮ اﻳﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻜﺮرا ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ
ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺻﺮﻓﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﻳﺎ ﻧﺸﺪن ﻓﻼن ﺳﺪ ﻳﺎ ﻓﻼن ﭘﺮوژه اﻧﺘﻘﺎل آب ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺪم اﻗﺒﺎل و ﺗﻮﺟﻪ وزرا و ﻣﺪﻳﺮان
ﻛﺸﻮر ﺑﻪ »ﺗﻮﺳﻌﻪ درﻳﺎﻣﺤﻮر« اﺳﺖ .در ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺪرن ﺗﻮﺳﻌﻪ درﻳﺎﻣﺤﻮر ،ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ارﻛﺎن ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي وﺟﻮد
دارد از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻼح ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن .ﻧﻮع ﻛﺸﺖ و ﻛﺸﺎورزي در اﻳﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ )ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺼﺎرف داﻣﺪاريﻫﺎ( اﺳﺖ .دﻳﺪﮔﺎه اﺻﻠﻲ و اﺳﺎﺳﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ درﻳﺎﻣﺤﻮر،
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آب درﻳﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺠﺎي ﮔﻮﺷﺖ
ﻗﺮﻣﺰ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﻮرزي از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ و ﻋﺠﻴﺐ اﻳﺮاﻧﻴﺎن
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود آب ﺷﻴﺮﻳﻦ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﻣﻴﺰان ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ روﻧﻖ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ
ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ  8ﺗﺎ  12ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن را ﺑﺮاﺑﺮ  10ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ  85ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮي اﻳﺮان در ﺣﺪود
 850ﻫﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  150ﻫﺰار ﺗﻦ آن از واردات و  700ﻫﺰار ﺗﻦ آن از ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﺮان اﺳﺖ .ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  15400ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  8900ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ از
 700ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰي ﻛﻪ در اﻳﺮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد ﻧﻴﻤﻲ را از ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﻧﻴﻤﻲ را ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ،
اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  10و ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺮف ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﻮد آﻧﻬﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ
ﻓﺮض ﻛﻪ ﺣﺪود  20درﺻﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺼﻮرت واردات ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد .ﺣﺎل ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ اﻳﺮاﻧﻴﺎن
ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از  5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﺼﺮف آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﭼﺮاﻛﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آب درﻳﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺪارد.
ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻛﺸﻮر

ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻛﺸﻮر  36ﮔﺮم اﺳﺖ ﻛﻪ  30ﮔﺮم آن ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و ﻓﻘﻂ  6ﮔﺮم آن از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ
اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ  5ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺼﺮف ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻛﺸﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺎ
ﻣﻌﻀﻼت ﺣﺎد ﻛﻢ آﺑﻲ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ،ﻳﻚ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮاﺑﺮ 2
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل اﺳﺖ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻏﺬا و دارو ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺷﻴﻼت در دﻧﻴﺎ ﺑﺮاﺑﺮ 20
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ ﻛﻪ  10ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﻳﺮان اﺳﺖ .ﻣﺼﺮف ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﺶ از ﻣﺼﺮف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر
در ﺧﺸﻜﻲ اﺳﺖ .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﻴﻼت در ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ژاﭘﻦ ﺑﺮاﺑﺮ  70ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و در ﻛﺎﻧﺎدا و ﺳﻮﺋﻴﺲ
ﺑﺮاﺑﺮ  30-35ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﺑﻪ روﺷﻨﻲ از ﻳﻚ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻏﺬاﻳﻲ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻓﺎﺣﺶ در ﻧﻮع ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﻏﺬاﻳﻲ و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد ﻛﻪ در روﻳﻜﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ درﻳﺎﻣﺤﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ اﺳﺎﺳﻲ و ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼت در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ روﻳﻜﺮد
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰارش اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰيﭘﺮوري اﻳﺮان ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ از
ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻴﺪ در درﻳﺎي آزاد ،ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ در درﻳﺎ و ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد وﻟﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه آن ﺑﺪﻟﻴﻞ
ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم اﻳﺮان ،ﺑﺎزاري در اﻳﺮان ﻧﺪارد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎزارﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺼﺮف اﻳﺮاﻧﻴﺎن
از ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺷﻴﻼت ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﻮد ﻳﻚ ﺑﺎزار ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪه داﺧﻠﻲ  85ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮي را در ﭘﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺎزارﻫﺎي
ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺰرﮔﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺘﻲ آن و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎﻳﻲ در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﺮان ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺤﺼﻮر در ﺧﺸﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن ،ازﺑﻜﺴﺘﺎن و ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن ﻣﺠﺎور اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﻴﺘﻮان ﺳﻬﻤﻲ از ﺑﺎزار ﺷﻴﻼت اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ داﺷﺖ .ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ،ﺑﺎ روﻧﻖ ﻣﺼﺮف در
ﻛﺸﻮر ﻗﻄﻌﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ و ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ دوﻟﺖ ﻧﻴﺰ در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻗﻄﻌﺎ ﻳﻜﻲ از ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ و ﺳﻮق دادن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼت
اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزي و ﺗﻐﻴﻴﺮ ذاﺋﻘﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم اﻳﺮان اﺳﺖ.
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻫﻨﮕﻔﺖ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺼﺮف ﻧﺎن ﺑﺠﺎي ﺑﺮﻧﺞ
ﻣﺼﺮف ﻧﺎن ﺑﻄﻮر ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﻛﺎﻣﻼ اﺷﺘﺒﺎه ﻏﺬاﻳﻲ در ﻛﺸﻮر،
در ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻗﺎﻟﺐ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ اﻳﺮان ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﻮده و ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﻴﺰان آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﺎن ﺑﺮاﺑﺮ  1300ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮاﺑﺮ  3400ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ
ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻌﺎدل  2/6ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻨﺪم ﻣﺼﺮف آب دارد .آﻳﺎ اﻳﻦ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﺧﺸﻚ و ﻛﻢ آب ﻣﻨﻄﻘﻲ و
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖ؟ ﭼﺮا در ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ذاﺋﻘﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده؟ آﻳﺎ اﻳﻦ اﺗﻔﺎﻗﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺗﻌﻤﺪي؟ ﺳﺮاﻧﻪ
ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ در اﻳﺮان ﺑﻪ  36ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل  3ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ  1ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ آن از واردات
و  2ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ آن از ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﺮان اﺳﺖ .اﻳﻦ  2ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺼﺮف ﺣﺪود  7ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ! آب ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﻢ
اﻛﻨﻮن ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ در  19اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد و ﺣﺘﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﺸﻚ و ﻛﻢ آﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ
اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد.

ﺟﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد درﻳﺎﻣﺤﻮر
ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪهاي از ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺎدي ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز اﻳﺮان ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﮕﺎه درﻳﺎﻣﺤﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ-
رﻳﺰيﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه در ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ اﻳﺮان اﺻﻼح ﺷﻮد.
ﺗﻤﺎم ﻣﺪﻳﺮان رده ﺑﺎﻻ و وزراي ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎور ﻗﻠﺒﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﺠﺎت آﻳﻨﺪه اﻳﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎﻋﺪي
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ،ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺮان ،ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ »ﺗﻮﺳﻌﻪ درﻳﺎﻣﺤﻮر« اﺳﺖ .ﺑﺴﻲ ﺟﺎي ﺗﺎﺳﻒ و ﻏﻢ و
اﻧﺪوه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي وزراي دوﻟﺖ در ﺳﺎل ﺟﺎري در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺣﺘﻲ ﻳﻜﺒﺎر ﻟﻔﻆ
»ﺗﻮﺳﻌﻪ درﻳﺎﻣﺤﻮر« ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﻳﺮان ﺷﻨﻴﺪه ﻧﺸﺪ .ﺑﺪﻧﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﻴﺪاﻧﺪ ﻛﻪ
ﻫﺸﺪارﻫﺎي ﻻزم را ﻗﺒﻞ از ﻓﺮارﺳﻴﺪن »دوران ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ« اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و ﻫﺸﺪارﻫﺎ ﺷﻨﻴﺪه
ﺷﺪه و در اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎري ﻛﺸﻮر ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ.

