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۹
گزیده

یک توئيت

سرپرست وزارت رفاه به نشست
کانون بازنشستگان نرفت

کویر ارومیه!

رسانه های جهان

راشــاتــودی:در
پــی مــوج گرمای
شدید در اروپــا،
در هــفــت ـههــای
اخیر فقط در یک
منطقه در شرق
اسپانیا بیش از  27هــزار هکتار از
جنگلها در آتش سوخت .همچنین
درایــن منطقه هــزاران نفر به دلیل
خطر شعلههای آتش که با بادهای
تند و مــوج گــرمــا منتشر مـیشــود،
مــجــبــور بــه تخلیه خــانـههــایــشــان
شدهاند  .
ا یند یپند نت :
پــــس از آ نکــــه
مــــطــــالــــعــــهای
تایید کــرد ابتال
بـــــه کـــــوویـــــد یــا
و ا کسینا سیو ن
قبلی صرفا مصونیتی مــحــدود در
بـــرابـــر س ــویــهه ــای جــدیــد ایــجــاد
مــیکــنــد ،دانــشــمــنــدان هــشــدار
دادهانــــــد ک ــه [ســـاخـــت] واکــســن
جهانی کــوویــد «بــســیــار ضـــروری»
اســت .پژوهشگران این مطالعه در
دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه
کلمبیا در نــیــویــورک دریــافــتــنــد
سویههایی نظیر دلتا و امیکرون
«بــه لــحــاظ ژنتیکی» بــا شکلهای
قبلی این ویروس فرق دارند و حتی
به افــرادی که واکسینهشد ه یا قبال
به ایــن بیماری مبتال شــد هانــد ،نیز
منتقل میشوند .دکتر وان یانگ،
نــویــســنــده ایـــن مــطــالــعــه   ،گــفــت:
«ایـــن امـــواج همهگیری مــکــرر که
در اثــر و یاوس ـیهــا پدید میآیند،
مصونیت قبلی را که در اثر بیماری
یا واکسیناسیون ایجاد شده است،
از بین میبرند و سرایتپذیری یا
ترکیبی از هردو را افزایش میدهند.
هر چند مطالعات آزمایشگاهی و
مــیــدانــی در مــــورد ویــژگــیهــای
همهگیرشناختی سویه اطالعاتی
ارائه میدهد ،سنجش میزان کاهش
مصونیت و تغییرهای سرایتپذیری
هر و یاوسی چالشبرانگیز است».
او و دکــتــر جــفــری شــامــن ،یکی از
نویسندگان این مطالعه ،پیشنهاد
کردند که یک واکسن جهانی مانع
ابــتــا م ـیشــود و از بیماری شدید
جلوگیری میکند.

باتبدیلشدنبخشیازدریاچهارومیهبهکویر،خطروقوعتوفانهاینمکیوبحرانهایاجتماعیتشدیدشد
ومعاوناولرئیسجمهوردستوراتیرابرایجلوگیریازآنصادرکرد.درگفتوگوباکارشناسمطرح
محیطزیست،احتمالوقوعتوفانهاوراهکارفوریجلوگیریازتشدیدمشکالتایندریاچهرابررسیکردیم

مصطفی عبدالهی -کویری شدن دریاچه
ارومیه و انتشار گسترده تصاویر آن در فضای
مــجــازی ،بــاالخــره کــارگــروه ملی نجات این
دریاچه را فعال کرد تا اگرچه دیر ،اما درنهایت
خطرات و آسیبهای گسترده خشکی این
دریاچه را جدی بگیرند .اگرچه این دریاچه
دردهای بسیاری همچون حقابه دارد اما درد
بــزر گتــر آن تغییر الگوی کشت در اراضــی
پیرامونی آن است.
▪کدام دولت؟ فرقی نمی کند

ستاد احیای دریاچه ارومیه هفت سال عمر
دارد که شش سال آن در دولت دوازدهــم و
یک سال آن در دولت سیزدهم بوده است،
اما واقعا برای مردم فرقی نمیکند که کدام
دولت یا کدام جناح قرار است مسئول این
کارگروه باشد ،بلکه مهمترین خواستهشان،
احیای دریــاچــه اســت .آ نطــور که «عیسی
کــانــتــری» ،مــعــاون سابق ســازمــان محیط
زیست اعالم کــرده ،طی سا لهای گذشته
اقدامات و برنامههای احیای این دریاچه
پیشرفت خوبی داشته اما خودداری وزارت
نیرو از تامین حقابه دریاچه شرایط آن را
مجددا بحرانی کرده است .البته کالنتری
نیز همانند دیگر کارشناسان محیط زیست،
عواملی مانند کاهش بارندگی را در این
بحران بسیار موثر دانسته است .در آن سوی
ماجرا هم دولت سیزدهم ،نقدها و اشکاالتی
را به عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه و
برنامههای آن وارد میداند و در جلسه دیروز
کارگروه ملی نیز ،همین سواالت و ابهامات
مطرح شد.
▪ترمیم و ایمنسازی پروژه بعد از پیشرفت
 97درصدی!

آنطور که پایگاه اطالع رسانی دولت گزارش
داده ،دکتر «محمد مخبر» معاون اول رئیس
جمهور در ایــن جلسه گفت :باید مشخص
شود به چه دلیل تکمیل و بهرهبرداری یکی از
طرحهای انتقال آب به دریاچه ارومیه و ساخت
تونل ،باوجود هزینههای انجام شده و پیشرفت
باالی  ۹۷درصــدی ،با مشکل روبه رو شده و
امروز مجبور به ترمیم و ایمنسازی آن هستیم.
▪دستورات معاون اول ،از آسیب شناسی
تا اقدام فوری

مخبر در این جلسه ،دستوراتی هم داد ،از
جمله« :مهلت دو هفتهای به وزارت نیرو برای
آسیبشناسی اقدامات انجام شده و مصوبات

سالهای گذشته ستاد احیا»« ،اصالح الگوی
کشت در راســتــای کاهش بــرداشــت آب از
مسیرهای انتقال آب به دریاچه»« ،ماموریت
به وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی برای
اقــدام فــوری در جلوگیری از حفر چا ههای
جدید غیرمجاز و اتــخــاذ تدابیر الزم بــرای
چاههای غیرمجاز حفر شده».
▪تذکر به رئیس جمهور ،مطالبه
پاسخگویی وزیر نیرو

نمایندگان مجلس هم طی هفتههای گذشته
بارها و بارها ماجرای دریاچه ارومیه را به صحن
علنی بهارستان کشاند هاند .از جمله «علی
زنجانیحسنلوئی»،نمایندهنقده،کهدرصحن
علنی دو روز قبل تذکری خطاب به رئیس
جمهور قرائت کرد و گفت« :دریاچه ارومیه
آخرین نفسهای خود را میکشد و از رئیس
جمهور میخواهم بودجه درنظر گرفته شده
برای احیای این دریاچه را به موقع اختصاص
دهد» .دیروز هم «سیدسلمان ذاکر» ،نماینده
مردم ارومیه درباره حقابه دریاچه شهر خود
به وزیــر نیرو تذکر داد و «مسعود پزشکیان»
نماینده تبریز هم در توئیتی نوشت« :پیرو سوال
از وزیر نیرو دربــاره وضعیت دریاچه ارومیه،
آقایمحرابیانجهتپاسخگوییدرکمیسیون
تخصصی حضور خواهند یافت و باید درباره
علت توقف پروژ ههای احیای دریاچه مانند
پــروژه انتقال آب از سد کانی سیب ،در سال
جاری پاسخگو باشند».
▪توفان های نمک در راه است؟

امــا فــارغ از ایــن صحبتها و تذکرها ،مهم
این است که بدانیم وضعیت دریاچه ارومیه
طی روزهــای آینده چه میشود و آیــا توفان
هــای نمک که از ابتدای امسال در نقاطی
مانند تبریز به راه افتاده ،تشدید خواهد شد؟
«محمد درویــش» فعال محیط زیست و عضو
هیئت علمی دانشگاه در این باره به خراسان
میگوید :با وضعیت فعلی ،اگر میزان بارندگی
ماههای آینده کمتر از حد نرمال باشد ،قطعا
باید خودمان را آماده توفانهای نمکی شدید
کنیم و اگر بارندگی نرمال یا بیشتر از نرمال
داشته باشیم ،این خطر کمی عقب خواهد
افتاد.

بین رفته است ،آبهای زیرزمینی و چاههای
حوضه آبریز ارومیه شور شده اســت ،برخی
از روستاییان مهاجرت کرد هاند و از نظر من
وضعیت در آستانه فروپاشی است اما مسئوالن
ما هنوز قضیه را جدی نگرفتهاند و احتماال
باید با پدیدههایی مانند گردوغبارهای شدید
نمکی ،چند هزار نفر راهی بیمارستان شوند و
با یک بحران اجتماعی مواجه شویم ،تا متوجه
جدی بودن موضوع شوند.
▪مهم ترین نیاز ،حقابه دریاچه

درویش تصریح میکند :مهمترین نیاز دریاچه
ارومیه ،تامین حقابه است و مسئوالن باید
بعد از تامین آب شرب و قبل از آب کشاورزی
و صنعت ،حقابه دریاچه را تامین کنند .وی
میافزاید :تا زمانی که شهامت این جراحی را
نداشته باشیم ،دریاچه ارومیه مانند مریضی
خواهد بود که دردش با مورفین تسکین داده
میشود اما به مــرور غده سرطانیاش رشد
میکندوزمانیمیرسدکهدیگرهیچمورفینی
به دردش نمیخورد و سرطان همه وجودش را
خواهد گرفت.
▪افزایش  20هزار هکتاری اراضی کشت
چغندرقند!

نکته قابل تامل اینکه ،قــرار بــود با اجــرای
طــرحهــای ک ــارگ ــروه مــلــی نــجــات دریــاچــه
ارومیه 950 ،میلیون مترمکعب از حقابه
دریاچه از طریق کاهش  40درصدی مصارف
کشاورزی و تغییر الگوی کشت تامین شود.

اما با گذشت  8سال از فعالیت این کارگروه،
نه تنها جلوی افزایش این برداشتها گرفته
نشده بلکه بستر برای مصرف بیشتر هم فراهم
شده است! در زمان تشکیل این کارگروه ملی،
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه حدود 680
هزار هکتار اراضــی کشاورزی وجود داشت
که مقرر شد میزان آن به  320هــزار هکتار
سابق برسد اما به لطف حمایتها! به 700
هزار هکتار رسیده است؛ و عجیب اینکه 20
هــزار هکتار اراضــی اضافه شــده ،مربوط به
کشت چغندرقند است که مصرف آب بسیار
باالیی دارد .درویــش در این بــاره میگوید:
دفاع مسئوالن این است که اگر طرحهایشان
را اجرا نمیکردند ،اراضی کشاورزی از این
 20هزار هکتار هم بیشتر افزایش مییافت،
در حالی که طرحهای احیای دریاچه در حوزه
کشاورزی باید بر پایه «نکاشت» اجرا میشد،
نه کاهش روند افزایش.
▪بحث مرگ و زندگی است

در آن سوی ماجرا هم متولیان سابق ستاد
احیای دریاچه معتقدند که نمیشود به یک
باره الگوی کشت و سبک زندگی محور مردم
حوضه آبریز دریاچه را تغییر داد و این کار باید
به آرامی انجام شود .حرفی که ممکن است از
نظر علمی درست باشد ،اما وقتی پای مرگ
و زندگی یک دریاچه حیاتی در میان است
و تبعات نابود یاش ،دامنگیر  6میلیون نفر
ساکن اطراف دریاچه خواهد شد ،باید در این
نگاه و رویکرد تجدیدنظر کرد.

محمد درویش در گفت و گو با خراسان مطرح کرد:

اقدامفوری،پلمبکردنچاههایغیرمجاز

آنطورکهکارشناسستاداحیایدریاچهارومیه بهخراساناعالمکرده
است،زمانطالییامسالبرایتامینحقابهدریاچهازدسترفتهوباید
منتظر ماههای پایانی امسال باشیم اما محمد درویش معتقد است در
همینشرایطهممیتواناقدامفوریمهمیانجامداد.اومیگوید:بیالنبرداشتآبدرآذربایجان
شرقی منفی  1.7است و این یعنی میزان آب برداشت شده از سفرههای زیرزمینی 17 ،میلیارد
مترمکعببیشازورودیآنبودهاست.درویشمیافزاید:حتییکروزهمنبایدتعللکردوبایدبه
سرعتتمامیچاههایغیرمجازپلمبشودوعالوهبرآنبانصبکنتور،میزانبرداشتازچاههای
مجاز را کامال کنترل کنیم .به گفته او ،برداشت آب از این چاهها برای مصارف کشاورزی ،تا آبان ماه
ادامهداردواگرجلویبرداشتهایغیرمجازرانگیریم،شرایطبدترازاینخواهدشد.

▪در آستانه یک بحران بزرگ

درویش تحلیل خود از وضعیت موجود را هم
اینگونه شرح میدهد :هماکنون  30درصد
از باغهای شهرهایی مانند مراغه و شبستر از

درحالی که طبق گفته سرپرست وزارت رفاه قرار
بود دیروز چهارشنبه ،نتیجه نهایی افزایش حقوق
بازنشستگانمشخصواعالمشود،اماروزگذشتهاز
اینموضوعخبرینشدوایلناهم بهنقلازیکمنبع
آگاه نوشت :قرار بود   سرپرست وزارت کار دیروز
چهارشنبه در نشست کانون عالی بازنشستگان
در بندر انزلی حاضر شود و رای دولت در ارتباط با
افزایش مستمری بازنشستگان کارگری را اعالم
کند؛ اما وی در این جلسه حضور نیافت .این خبر
حاکیاست،سهشنبهگذشتهسرپرستوزارتکار
درنشستباخبرنگاراناعالمکردهبودکهنظردولت
دربــاره افزایش مستمری بازنشستگان کارگری
چهارشنبه(دیروز) در جمع بازنشستگان اعالم
میشود .ضمن این که او چهارشنبه هفته قبل نیز
در حاشیه هیئت دولت قول داده بود که این هفته
نظرنهاییابالغمیشود .دیروزبازنشستگانمنتظر
بودند که سرپرست وزارت کار اصالح مستمری
بازنشستگان براساس مصوبه وزارت کار و نحوه
پرداختمعوقاتاینپنجماهرااعالمکنداماازآقای
سرپرستوزارتخبرینشد.

وزارت بهداشت :آبله میمونی
کشنده نیست
درپیتاییدابتالییکفردبهآبلهمیمونیدرکشور،
رئیس گــروه مدیریت بیماریهای قابل انتقال
بین انسان و حیوان وزارت بهداشت دیروز با بیان
اینکهآبلهمیمونیکشندهنیست،ازمردمخواست
بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت و از تماس
با حیوانات خــودداری کنند .بهزاد امیری دیروز
به ایرنا گفت :انتقال ویروس آبله میمونی زمانی
اتفاق میافتد که با حیوان ،انسان یا مواد آلوده
به ویروس تماس پیدا کنیم؛ ویروس میتواند از
طریقپوستآسیبدیده کهحتی اینآسیبقابل
مشاهدهنیست،ازطریقچشم،بینییادهانوارد
بدنشود.ویتاکیدکرد:انتقالازحیوانبهانسان
ممکن است از طریق گاز گرفتن یا زخمی کردن،
فراوریگوشت،تماسمستقیمباخونوترشحات
بدن حیوان ،یا تماس غیرمستقیم با مواد دفعی
حیوانرخدهد.

بسته اینترنت رایگان برای
 3دهک اول یارانهبگیر فعال شد
معاون امور پستی ،ارتباطی و فناوری اطالعات
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از
فعالسازی بسته اینترنت برای افراد مشمول سه
دهک اول یارانهبگیر در کشور خبر داد .به گزارش
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،مجید
حقی گفت :در پی تاکید وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات برای اختصاص بسته اینترنت رایگان
برای اقشار کمبرخوردار ،اطالعات مشموالنی که
دربازهزمانیتعیینشدهازطریقسامانهپنجرهملی
خدمات دولت هوشمند به آدرس  my.gov.irیــا
کد دستوری  *۴*۱۲۳۴#ثبتنام کردهاند ،پس
ازصحتسنجیشمارههاازسویوزارتتعاون،کار
ورفاهاجتماعی،ازطریقسازمانفناوریاطالعات
بهرگوالتوریاعالمشدهاست .ویبااشارهبهاینکه
صرف ًاسرپرستانخانوارهایسهدهکاولمشمول
اینبستههامیشوند،تاکیدکرد:هماکنونکدملی
و شماره تلفن همراه اعالم شده حدود  ۹۴۴هزار
نفر از سرپرستان خانوارها که مشترک اپراتورهای
همراه اول ،ایرانسل ،رایتل و اپراتورهای مجازی
تلفن همراه شاتل موبایل ،های وب ،آپتل ،سامان
تلومنطقهآزادکیشهستندبهایناپراتورهااعالم
شدهاست.

ازبحرانبیآبیدرچهارمحالوبختیاریچهخبر؟

آبگلآلود است ،به شهرکرد آب برسانید
یکی از خبرگزاری های استانی چهارمحال
و بختیاری دیروز نوشت« :مردم بام ایران که
روزگــاری استانشان تامین کننده آب شرب
چند استان کشور بود ،امروز با بحران بیآبی
دست و پنجه نرم میکنند و آبرسانی این روزها
بر دوش تانکرها افتاده است .قطعی آب ،کاهش
فشار در برخی مناطق و کدورت آب در تعدادی
از محالت شهرکرد ،زندگی را برای شهروندان
در شهرکرد در این تابستان گرم ،طاقتفرسا
کرده است ،قطعی آب در تعدادی از مناطق
شهر مردم را باالجبار به پای تانکرهای آبرسانی
رسانده است تا حداقل بتوانند برای نیازهای
اولــیــه مانند شــرب ،پخت و پــز و شستوشو
حداقلی نیاز خود را تامین کنند ،اما طوالنی
شدن این بحران شرایط را وخیمتر از گذشته
کرده است »...این خبر حاکی است ،همزمان
با وجــود تالش هایی که توسط مسئوالن در
یک هفته اخیر بــرای رفــع مشکالت صورت
گرفته اما مردم شهرکرد و تعدادی از شهرستان
هــای اطــراف آن همچنان گرفتار تامین آب
شــرب هستند .درهمین حــال ادارهکـــل آب
و فاضالب چهارمحال و بختیاری دیــروز با

اشــاره به این که  ۷۰تانکر آبرسانی در سطح
استان در حال آبرسانی سیار هستند ،گفت:
از این تعداد  ۴۷دستگاه تانکر در شهر شهرکرد
مشغول آبرسانی در محالت هستند.همچنین
مدیرعامل شرکت آب منطقهای چهارمحال و
بختیاریدرگفتوگوباایسنابیانکرد:ظرفیت
تصفیهخانه سامان به دو برابر افزایش پیدا
کردو یک خط انتقال آب از منابع آب سطحی
در غرب شهرستان سامان به طول دو کیلومتر
برای کسری آب شرب شهرکرد با هزینه بالغ بر
۲۵میلیارد تومان در حال انجام است.
حیدری استاندار چهارمحال و بختیاری نیز
دیروز درباره کدورت آب چشمه کوهرنگ گفت:
کدورت چشمه کوهرنگ به این شکل تاکنون
سابقه نداشته است که علت این موضوع از
سوی استادان دانشگاه در حال بررسی است
اما گفته میشود به احتمال این که بار شها
شدید بوده دریاچهای در باالدست چشمه شکل
گرفته و یا این که رانش زمین سبب انفعاالت
درونی چشمه شده است .در عین حال گل آلود
شدن چشمه هنوز وجود دارد و میزان کدورت
آن  NTU ۳۰۰گزارش شده است.

