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رئیس سازمان جنگل ها: عمق فاجعه در دریاچه ارومیه بسیار زیاد است

 افزایش 1/5درجه ای دما
 در حوضه آبریز ارومیه در  سال آینده

م�ژگان جمش�یدی| وضعی��ت درياچ��ه ارومیه 
همچنان بحرانی است. درياچه ای که زمانی نه چندان 
دور نگی��ن س��رخ آذربايج��ان لقب گرفته ب��ود حاال  
مساحتش به يک هش��تم کاهش يافته است. با وجود 
رشد بارندگی های حوضه آبريز درياچه در  سال جاری 
اما بخش های وسیعی از بستر و حريم تاالب را همچنان 
اليه های قطور نمكی فراگرفته و عمق آب در بخش های 
آبگیر نیز بیش از نیم متر نیست. در همین حال مسعود 
تجريشی مديرگروه علمی س��تاد ملی احیای درياچه 
ارومیه از آغاز بحران ديگری در  س��ال آينده در درياچه 
ارومیه خب��ر می دهد. دکتر تجريش��ی، پنجش��نبه 
گذشته در حاش��یه بازديد از آغاز عملیات بیولوژيک 
سازمان جنگل ها در حاش��یه غربی درياچه ارومیه در 
منطقه س��پورغان ارومیه گفت: »س��ال آينده افزايش 
1.5درجه ای دما در حوضه درياچه ارومیه پیش بینی 
شده که با توجه به اين مهم، حتی بارش های نرمال هم 
باعث ثابت ماندن سطح آب درياچه ارومیه نمی شود از 
اين رو بايد برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی 

و افزايش ورودی آب به درياچه ارومیه تالش کنیم.«
اما بحران به همین جا ختم نمی ش��ود چ��را که در 
زمین های پیرامون درياچه، تپه های ش��نی کم کم در 
حال ظهور و پیش��روی هس��تند تا بزرگترين پديده 
بیابانزايی يک قرن اخیر کش��ور ح��اال در ارومیه رقم 
بخورد. بدون ش��ک تصور وج��ود تپه های ش��نی در 
اين منطق��ه از ايران ک��ه زمانی نه چن��دان دور يكی 
از کم نظیرتري��ن اکوسیس��تم های آبی کش��ورمان و 
حاصلخیزترين اراضی کشورمان بود، سخت است اما 
واقعیت اين اس��ت که از شرق و غرب و جنوب درياچه، 
تپه های شنی با سرعتی باورنكردنی در حال گسترش و 
پیشروی است و می رود تا از آن همه مراتع سبز و ديدنی 
و زمین های کش��اورزی حاصلخیز چیزی جزء بیابانی 
خشک و لم يزرع باقی نگذارد. رحمان وهابزاده، مديرکل 
منابع طبیع��ی آذربايجان غربی در اين ب��اره می گويد: 
»تاکنون حدود 300 ه��زار هكت��ار از اراضی پیرامون 
درياچه که در نتیجه خش��ک ش��دن درياچه در حال 
نابودی است، شناسايی ش��ده که از اين میزان حدود 
16 هزار هكتار، کانون های بحرانی تولید ريزگردهای 

شنی و نمكی است.«
س��لماس، ارومیه و میاندوآب ح��اال در کانون توجه 
سازمان جنگل ها و مراتع کش��ور قرار گرفته تا با انجام 
عملیات تثبیت شن های روان و شوره زارهای پیرامون 
درياچه ب��ا روش بیولوژيک و کاش��ت گونه های بومی 
شورپسند، مانع از تولید و پخش ريزگردها در شهرها 
و سكونتگاه های انسانی پیرامون درياچه شود. اگرچه 
بیش از يک سال است که از تشكیل ستاد ملی احیای 
درياچ��ه ارومیه می گ��ذرد اما به نظر می رس��د اکنون 
س��ازمان جنگل ها و مراتع اولین دستگاه دولتی باشد 
که اقدامات اجرايی اش را بعد از برنامه های مطالعاتی، 
در چارچوب ش��رح وظايفی که س��تاد احیای درياچه 
برايش تعیین و تكلیف کرده آغاز کرده باشد. از اين رو 
آخرين روز از هفته منابع طبیعی ب��ه درياچه ارومیه و 

بازديد مسئوالن ستاد احیای درياچه ارومیه، وزير جهاد 
کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها و مراتع از طرح های 
بذرکاری در حاش��یه درياچه ارومیه در تبريز و ارومیه 

اختصاص يافت.
خداکرم جاللی، رئیس سازمان جنگل ها و مراتع در 
حاشیه بذرکاری در منطقه سپورغان ارومیه در پیرامون 

درياچه در جمع خبرنگاران گفت: 
س��ازمان جنگل ها قرار اس��ت در 
300 هزار هكتار از اراضی پیرامون 
درياچه عملیات آبخیزداری انجام 
دهد که در حدود 170 هزار هكتار 
از اي��ن اراضی ب��رای جلوگیری 
از تش��ديد ريزگردها الزم اس��ت 
مديري��ت چ��رای دام و در مابقی 
اراضی عملیات احیای پوش��ش 

گیاهی و قرق صورت گیرد.
او همچنین با اش��اره به نقش 
دخالت های انسانی، تغییر اقلیم 

و خشكس��الی در ب��روز پديده خش��كیدگی درياچه 
گفت: عمق فاجعه در درياچه ارومیه بسیار زياد است از 
اين رو يكي از 19 طرح احیاي درياچه ارومیه مربوط به 
پیشگیري از طوفان هاي نمكي، گردوغبار و فرسايش 
خاك اس��ت ضمن اين که هم اکنون با فرس��ايش باد 
مشكالت زيادي در حاشیه اين درياچه براي ساکنان 
منطقه ايجاد شده که اگر جلوگیري نش��ود در آينده 

منطقه وسیعي را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
به گفت��ه او از حدود 2ماه پیش اين ط��رح در 2 هزار 
هكتار از اراضي اين درياچ��ه با اجراي عملیات مربوط 
به ايجاد پوشش گیاهي، بذرکاري، نهال کاري و کنترل 
روان آب آغاز و در حدود 7 ه��زار هكتار مديريت چرا و 
قرق انجام شده و عملیات بذرکاری تا پايان فروردين ماه 

ادامه دارد. او با اش��اره ب��ه اينكه کان��ون ريزگردهاي 
درياچ��ه ارومیه ط��ي 2 برنامه پنج س��اله قابل حذف 
اس��ت، می گويد: با تامین س��ريع تر اعتبارات مي توان 
زمان اجراي عملیات حذف کانون هاي ريزگرد درياچه 
ارومیه را کاهش داد و همكاري و مش��ارکت با ساکنان 
بومي در موفقی��ت اجراي طرح هاي احی��اي درياچه 
ارومی��ه بس��یار مهم اس��ت. در 
همین حال ستاد احیاي درياچه 
ارومیه امس��ال 30 میلیارد تومان 
براي مقابله با ب��روز ريزگردها در 
اين درياچه به س��ازمان جنگل ها 
اختصاص داده ک��ه از اين میزان، 
50 درصد تخصیص يافته ولي تا 
همین چند روز پیش اعتباري در 
اختیار اين سازمان قرار نگرفته بود

در همین حال مديرکل منابع 
طبیعی اس��تان آذربايجان غربی 
خاطرنش��ان می کند ک��ه از اين 
مبل��غ 12 میلی��ارد توم��ان س��هم آذربايجان غربی و 
18 میلیارد تومان س��هم آذربايجان ش��رقی است که 
تاکنون 300 میلیون تومان اعتبار برای اجرای عملیات 
بیولوژيكی در اين عرصه ها در اختیار ما گذاشته شده 
اس��ت. به گفته اين مقام مسئول مش��كل ارومیه يک 
مش��كل بزرگ زيست محیطی برای کش��ور است که 
پیامدهای بهداش��تی و س��المتی آن تنها بخش��ی از 
آسیب هايی است که به مردم وارد می شود. او می افزايد: 
سیاست گذاری های غلط در گذش��ته، عدم تعادل دام 
و مرتع، خشكس��الی و کاهش آب ه��ای زيرزمینی در 
حوضه ارومیه امروز منجر به فقر شديد پوشش گیاهی 
در مراتع اطراف درياچه ش��ده که با روند خشک شدن 
درياچه تش��ديد ش��ده و می تواند برای اس��تان های 

همجوار و حتی کشورهای همسايه ايجاد مشكل کند.
وهابزاده يادآور ش��د: اکنون در پروژه احیای درياچه 
ارومیه تا حد ممكن يافته های علمی را مورد توجه قرار 
داده ايم و در اين راس��تا نیز گام های موثری برداش��ته 
ش��ده که امیدواريم نتايج آن نیز در آينده نزديک قابل 
لمس باش��د، البته تنه��ا به يافته های علمی بس��نده 
نمی کنیم و در ماه های آين��ده اتاق فكر و کارگروه های 
علمی را درخصوص پروژه های احیای س��ريع درياچه 
ارومیه تش��كیل می دهیم.  رئیس س��ازمان جنگل ها 
و مراتع کش��ور همچنین عصر روز پنجشنبه با حضور 
در همايش درياچه ارومیه خاطرنشان کرد: با توجه به 
خشكسالی های سال های گذشته 2 میلیون و 200 هزار 
هكتار از اراضی کشور در آستانه تبديل شدن به بیابان 
هستند که اين يک فاجعه زيس��ت محیطی است. به 
گفته او وضع منابع آبی کش��ور بحرانی است به طوری 
که می��زان آب های زيرزمینی به کمت��ر از 11 میلیارد 
مترمكعب رس��یده و اين معضل موجب ش��وری آب 
و فرونشس��ت زمین ش��ده که پديده های خطرناکی 
همچون خشک شدن درياچه ارومیه را به دنبال داشته  
و باعث از بین رفتن زمین ها و دش��ت های حاصلخیز 
می شود.  ارومیه همچنان در حال کوچک شدن است و 
با وجود تشكیل ستاد احیای درياچه اکنون اين پرسش 
به قوت خود باقی است که آيا به راستی سهم طرح های 
بیولوژيكی مقابله ب��ا کانون های بحران��ی ريزگرد که 
می تواند حتی در درازم��دت موجب تلطیف و تعديل 
دمای هوا و نگهداشت آب در منطقه شود بايد با گذشت 
8ماه از  سال مالی، تنها 300 میلیون تومان باشد؟ و اگر 
قرار اس��ت روند تخصیص اعتبارات به همین صورت 
قطره چكانی ادامه يابد آيا به راستی می توان به احیای 
اکولوژيک و علمی درياچه دلخوش کرد؟ يا که از همین 

حاال بايد فاتحه درياچه را بخوانیم! 

بزرگترین پدیده 
بیابانزایی  یک قرن اخیر 

کشور در ارومیه با سرعت 
باورنکردنی در حال انجام 

است و تپه های شنی با 
سرعتی باورنکردنی در 
حال پیشروی هستند 

خبر روز

رئیس کمیسیون سالمت و محیط زیست شورای 
شهر تهران:

 فعال گودبرداری در باغات کن
 متوقف شده است

س��المت،  کمیس��یون  رئی��س  ش�هروند| 
محیط زيست و خدمات شهری شورای شهر تهران 
از متوقف ش��دن گودبرداری در باغ ک��ن خبر داد و 
گفت: » بعد از صحبت های مق��ام معظم رهبری و 
تالش کمیسیون سالمت، محیط زيست و خدمات 
شهری شورای ش��هر تهران، گودبرداری در باغ کن 
متوقف شده اس��ت، در همین ارتباط هم از شهردار 
سابق منطقه 5 به دلیل صدور مجوز غیرقانونی در 
يكی از باغات کن به سازمان بازرسی کشور شكايت 
می کنیم.« به گزارش خبرآنالين، رحمت اله حافظی 
صبح ديروز با حضور در اجتماع حامیان حفظ باغات 
و فضای سبز ش��هر تهران که در منطقه باغات کن 
و مح��ل گودبرداری پروژه تعاونی مس��كن منطقه 
7 شهرداری تهران برگزار شد، با بیان اين که باغات 
منطقه 5 ش��هر تهران کمتر مورد تاخت و تاز افراد 
س��ودجو قرار گرفته اس��ت، افزود: » متاسفانه برای 
باغات به هم پیوس��ته جنوب بزرگراه شهید همت 
به مس��احت 120 هكتار در طرح تفصیلی و جامع، 
کاربری مس��كونی ديده شده اس��ت که اين خالف 
قانون است.« او با اشاره به اين که نبايد اين اتفاق رخ 
می داد اما با استناد به اين تغییر کاربری مجوزهايی 
صادر و ساخت وساز آغاز شده است، گفت:  »با توجه 
به حساسیت مساله، طرح دو فوريتی با عنوان حفظ 
باغات کن در شورا به تصويب رسید که براساس آن 
به کمیسیون ماده 5 پیشنهاد شده است تا کاربری 
مسكونی باغات به هم پیوسته جنوب بزرگراه شهید 

همت اصالح شود و به فضای سبز تبديل شود.«
حافظ��ی ادام��ه داد: »طب��ق قانون، ش��هرداری 
مكلف اس��ت از صاحبان اين باغ��ات حمايت کند 
و در مواقعی که مالک تمايلی به حفظ آن نداش��ته 
باش��د، ش��هرداری موظف به خريداری آن است تا 
باغ تبديل به فضای سبز شود و در اختیار مردم قرار 
گیرد.« حافظی گفت: »شاهد هستیم در يكی از اين 
باغات به هم پیوسته محدوده کن به مساحت 7 هزار 
مترمربع تعاونی مسكن شهرداری منطقه 7 مجوزی 
را خالف قانون گرفته است، متاسفانه در سه هفته 
گذش��ته گودبرداری در اين باغ آغاز ش��ده است. از 
اين رو امروز تعدادی از دوستداران محیط زيست و 
باغات و جمعی از اهالی برای اعتراض به اين موضوع 
تجمع کرده اند.«  به گفته او، کمیس��یون س��المت 
شورای شهر تهران از شهردار سابق منطقه 5 تهران 
به دلیل صدور مج��وز غیرقانونی ب��رای اين باغ به 
سازمان بازرسی کل کشور شكايت می کند.  حافظی 
درباره چرايی تخلف صورت گرفته در اين باغ نیز به 
خبرنگاران حاضر در محل، اعالم کرد: »وقتی زمینی 
باالتر از دو هزار متر مربع مساحت داشته باشد بايد 
در کمیسیون ماده 7 سازمان فضای سبز و پارك ها 
برای آن مجوز صادر شود، اما شاهد هستیم که برای 
اين زمین که نزديک به 8 هزار متر مربع مس��احت 
دارد، ش��هردار منطقه مجوز صادر کرده است البته 
وی مس��احت اين باغ را  هزار و 950 متر مربع اعالم 
کرده اس��ت. اين موضوع از سوی شورا و کمیسیون 
سالمت با عنوان شكايت از شهردار سابق پیگیری 

قانونی می شود.«

ش
آموز

فارس| معاون آم��وزش ابتدايی وزير آموزش و 
پرورش با تأکید بر تصمیم گیری منطقی، نظام مند 
و هدفمند برای طرح جامع توانمند س��ازی ويژه 
معلمان زير پنج س��ال س��ابقه خبر داد. او در اين 
باره گفت که پس از س��یر مطالعاتی، اين طرح به 

استان ها ابالغ خواهد شد.
محمد ديم��ه ور، معاون آم��وزش ابتدايی وزير 
آم��وزش و پرورش در جلس��ه ش��ورای معاونین 
آموزش و پرورش گلس��تان، کیفیت بخشی را به 
عنوان راهبرد اصلی وزارت آموزش و پرورش بیان 

کرد.
معاون آموزش ابتدايی وزير آموزش و پرورش، از 
کیفیت به عنوان هدف و برنامه آموزشی يونسكو از 
سال 2015 تا 2030 نام برد: »باهمكاری يونیسف 

و 64 کش��ور، کارگروه اس��تاندارد سازی کیفیت 
تش��كیل داده ايم تا با همفكری، اس��تانداردهای 
کیفیت مش��خص ش��ده و ب��ا توجه ب��ه آن گام 

برداريم.« 
او ادامه داد: »با مشخص شدن اين استانداردها 
،مس��یر ارتقا  و بهبود کیفیت پايش ش��ده، ارتقا 
يافته و با طراحی سامانه ارزشیابی مناسب، بهبود 
کیفیت تضمین خواهد يافت و از آزمون و خطا در 

مسیر رشد و تعالی پرهیز خواهد شد.«
ديمه ور ب��ه بح��ث درس پژوهی اش��اره کرد: 
»درس پژوه��ی از اولويت های ما ب��وده و بهترين 
ساز و کاری است که معلمان می توانند توسط آن 
برای توانمندهای حرفه ای خود به همديگر کمک 

کنند.« 

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش:

طرح  توانمندسازی  معلمان  اجرا خواهد شد

نمای نزدیک
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یادداشت

کالم؛ خویشاوند عشق و اندیشه

عش��ق با همه نغمه گری و ش��وری که در شعر 
و ادبیات به پا کرده به انس��ان تعلق دارد.  هرچند 
ساير موجودات از موادآلی تا نباتات و حیوانات، همه 
غرايزی دارند که برای رشد و بقای آنها الزامی است. 
در انس��ان هم عش��ق نقش اولیه اش همان نقش 
غريزی برای پديدارش��دن و پايداری نسل بوده، با 
اين تفاوت که آگاهی انس��ان آن را تلطیف کرده و 
با شناخت توام می س��ازد.  اين شناخت و آگاهی، 
موجبات پیدايش عش��ق را فراهم س��اخت )اين 
فقط يک نظر شخصی است  نه بیشتر و نگارنده به 
»واالس« زيست ش��ناس فرانسوی بیشتر متمايل 
است که تفاوت شعور انسان با حیوان را در کیفیت 
شعور می دانس��ت تا »داروين« که می گفت تفاوت 
در کمیت است و انسان همان شعور حیوان را دارد 

لذا کمی بیشتر!(
عشق زمینی، محصول انس��ان هوشمند است. 
يعنی انسان آگاه توانست غريزه جنسی حیوانی را 
پااليش دهد و به عشقی واالتر که با وجدان و شعور 
انسانی آمیخته است ارتقا دهد. شعور که به تدريج 
تلطیف ش��د، به تّكلم انجامید و در نتیجه انديشه 
خود را بیان کرد.  هرچند گاهی يک نگاه کار سخن 
را به طرزی ديگر برعهده می گیرد  ولی اين سخن 
است که نگاه را در خلوت تفسیر می کند و عاشق 
شیدايی خود را در قالب کلمات می ريزد. پس تّكلم 
زيربنای عشق اس��ت و همین که کلمه ابداع شد 
عشق هم بیان شد و شعور آدمی با آگاهی و شناخت 
معش��وق را برگزيد.  ولی انتخاب معش��وق، مثل 
خطوط سرانگش��تان هرکس، خاص خود اوست 
و هرکس انتخاب خود را دارد. درس��ت اس��ت که 
در هر دورانی، برای مفهوم زيبايی معیارهای ويژه 
آن دوران وجود دارد، ولی گزينش زيبايی در افراد 
مخصوص خود آن هاست. چه بسا معشوق برگزيده 
يكی، نه فقط مورد قبول ديگری واقع نشود، بلكه 
مايه تعجب و تمسخر ديگری قرار گیرد.  وحشی 

بافقی همین معنا را از زبان مجنون می سرايد:  
به مجنون گفت روزی عیب جويی / که پیدا کن 
به از لیلی نكويی / که لیلی گرچه در چشم تو حوری 
اس��ت / به هر ُجزوی ز ُحس��ن وی قصوری است / 
زحرف عیب جو مجنون برآشفت / در آن آشفتگی 
خندان شد و گفت / اگر در ديده مجنون نشینی / به 

غیر از خوبی از لیلی نبینی. 
 در س��وی ديگر دنیا و قرن ها بعد، )اروين ديويد 
يالوم*( در کتاب »وقتی نیچه گريست« می نويسد: 
»در برابر هر زن زيبا، مرد بدبختی هم هست که از 
بودن با او خسته شده است. زيبايی يكی از ملزومات 

مردان است،  عاشق شدن در ذهِن تمام ِ
اما زنی که تنها زيباست و از داشتن قدرت درك 
عاجز است، به زودی برای مردش تبديل به يكی از 

وسايل گوشه و کنار منزل می شود... 
عادی و گاهی هم کسالت بار«

علم هنوز معیار اين ترجی��ح و انتخاب فردی را 
کشف نكرده است.  همچنانكه علم نمی داند چرا 
خطوط س��ر انگش��تان و بوی هرکس با ديگری 

تفاوت دارد. 

سالمت

وزیر بهداشت تأکید کرد:    

ورود داروهای بی کیفیت به 
بیمارستان های دولتی صحت ندارد

شهروند| وزير بهداشت می گويد: » اين شايعه 
که بیمارستان های دولتی برای کاهش هزينه ها 
بعد از طرح تحول سالمت، از داروهای بی کیفیت 
استفاده می کنند به هیچ وجه صحت ندارد، چنین 
مشكالتی اگر هم گاهی باشد در بخش خصوصی 
است که بايد نظارت دستگاه های قضايی بازدارنده 

و قاطع تر باشد.«
حسن  هاشمی در رابطه با استفاده از داروهای 
قاچاق در برخی مراک��ز درمانی توضیح می دهد 
و می گويد: »اين ادعا درس��ت نیست که با اجرای 
طرح تحول نظام س��المت و اين که بیماران را به 
خارج از مراکز درمانی برای تهیه دارو و تجهیزات 
پزشكی نمی فرستیم، بیمارستان ها از داروهای 

بی کیفیت و آسیب رسان استفاده می کنند.«
او ادامه می دهد: » اين ادعا را برخی شرکت هايی 
مطرح می کنند که به نوعی اکنون و در گذش��ته 
در بازار سهم ويژه ای داشته اند و با اين تصمیمات 
جديد وزارت بهداش��ت، س��ود آنها قطع شده يا 
دالالنی هس��تند که در اين بازار وج��ود دارند. با 
اين حال، اگر اين ادعا درس��ت بود، آسیب هايی 
که در بحث بیماران چشمی اتفاق افتاده بايد در 
بیمارس��تان دولتی رخ می داد، نه در بیمارستان 
خصوصی.« به گفته  هاش��می، اين موضوع نشان 
می دهد اگر با اطالع، چنی��ن کوتاهی در بخش 
خصوصی انج��ام ش��ده، به دلیل اين اس��ت که 
هزينه های مراکز خصوصی کاهش پیدا کند که 
اين کاری غیراخالقی است و اگر بدون اطالع بوده،  
سودجويی افرادی اس��ت که در بیمارستان های 
خصوص��ی بیش��ترين مش��تری را دارن��د و در 

بیمارستان های دولتی مشتری ندارند. 
هاش��می ادامه می دهد: » در بیمارستان های 
دولتی،  توزيع دارو از مس��یر شرکت های پخش 
انجام می ش��ود که کامالً از سوی س��ازمان غذا و 
دارو نظارت می شوند و اگر اتفاقی هم بیفتد، حتماً 
با آنها برخورد خواهد شد و مجازاتشان هم بسیار 

سنگین است.« 
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