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شهرنوشت

مدتی اســت که دوباره دریاچه 
نیمه جــان و بینوای ارومیه بر ســر 
زبان ها افتاده و خبرها،  هشــدارها، 
ابرازنگرانی هــا و چاره اندیشــی ها 
برای احیای این موجود محتضر باال 
گرفته است. دیروز سخنگوی دولت 
از برکناری عیســی کالنتری، مدیر 
اجرایی احیای دریاچــه ارومیه که 
فغان بســیاری از عملکرد او در این 
ســمت بلند بود،  خبر داد و استاندار 
آذربایجان غربی را جایگزین او اعالم 

کرد.
علی بهادری جهرمی، در حاشیه 
جلسه هیات دولت گفت: در جلسه 
امروز گزارشی درباره وضعیت دریاچه 
ارومیه و حل مشــکالت آن از سوی 
سازمان محیط زیست و وزارت نیرو 
ارائه شد و رئیس جمهوری بر تقویت 

کارگروه دریاچه ارومیه تأکید کرد. 
صولت مرتضوی، معاون اجرایی 
رئیس جمهــوری هــم در جمــع 
خبرنگاران از اختصاص ۲۱۵ میلیارد 
تومان در سه ماهه اول دولت به احیای 
دریاچه ارومیه و اینکه چندین جلسه 
ســتاد تشــکیل و منابع خوبی هم 
تخصیص داده شده، خبر داد. غافل 
از اینکه در دوران ریاست جمهوری 
حســن روحانی نیز گفته می شــد 
برای احیای دریاچه ارومیه ۱۵ هزار 
میلیارد تومان هزینه شــده اســت، 
اما تاکنون هیچ یــک از این مبالغ و 
تخصیص ها و طرح ها موفقیت آمیز 
و موثر نبوده اند و گزارشی هم دربارة 
آنها و یــا دالیل عــدم موفقیت آنها 
منتشر نمی شود، در دولت سیزدهم 
هم نه تنها وضعیت این دریاچه بهتر 
نشده که روبه وخامت گذاشته است.

۹۵ درصد دریاچه ارومیه 
خشک شده است

دریاچه ارومیه که در ایران ثروتی 
ملی تلقی می شــود و زمانی یکی از 
مقاصد محبوب گردشگران در فصل 
تابستان بود، اکنون در بدترین وضعیت 
دو دهه اخیر خود قرار دارد. همان گونه 
که اشاره شــد،  طرح های دولت های 
مختلف بــرای احیای ایــن دریاچه 
ناموفق بوده اند و وضعیت پیوســته 

وخیم تر می شود.
براساس جدیدترین بررسی های 
اداره حفاظت و بهره برداری شــرکت 
آب منطقــه ای آذربایجــان غربی، 
وســعت دریاچه ارومیه که در سال 
گذشته سه هزار و ۵7۵ کیلومتر مربع 
بود، اکنون به دو هزار و 3۲4 کیلومتر 
مربع رسیده است. این درحالی است 
که مساحت آن در سال ۱377 حدود 

شش هزار کیلومتر مربع بوده است.
در همین راســتا، ســه روز پیش 
مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان 
غربی گفت: در دو دهه گذشته ساالنه 
4۰ سانتی متر از ارتفاع دریاچه ارومیه 
کم شــده و اکنون ۹۵ درصــد از آن 

خشک شده است.
به گفتــه امیرعبــاس جعفری، 
خشکســالی، تبخیر آب، توســعه 
بی رویه کشاورزی و استفاده نادرست 
از آب دریاچه بــرای زراعت، از دالیل 

خشک شدن آن است. 
دریاچه ارومیه تا قبل از اینکه با این 
معضل روبه رو شود، بیست و پنجمین 
دریاچه بزرگ دنیا بــود و بزرگترین 
دریاچه داخلــی ایــران، بزرگترین 
دریاچــه آب شــور در خاورمیانه و 
ششــمین دریاچه بزرگ آب شور در 

جهان به شمار می آمد.
کنشگران محیط زیست سدسازی 

بی رویه، احداث بزرگراه روی دریاچه 
و اســتفاده بی رویه از منابع آب حوزه 
آبریز دریاچه و همچنین بارش کم برف 
و باران را از دالیل خشک شدن دریاچه 

ارومیه عنوان می کنند.
یک کارشناس حوزه آب نیز معتقد 
اســت که اولین اقدام سخت افزاری 
برای نجات دریاچــه ارومیه، توقف 
سدهای در دست مطالعه و ساخت در 

آن منطقه است. 
محمــد موســوی خوانســاری 
می گوید: اقــدام رهاســازی آب در 
سطح کشور که از سال ۹4 تا سال ۹8 
انجام شد، توانست دریاچه ارومیه را به 
وضعیت پایدار برساند. الیروبی مسیر 
رودخانه  های زرینه رود و سیمینه رود 
به سمت دریاچه نیز باعث رهاسازی 
آب به سمت آن شد و آب قابل توجهی 
در دریاچه جمع شد. اما مشکل کنونی 
دریاچه،  تداوم پیــدا نکردن اقدامات 
سخت افزاری اســت و رهاسازی آب 
دریاچه سدها در ســال های ۱4۰۰ 
و ۱4۰۱ بــه خوبی انجام نشــد. اگر 
مدیریت جامع حوضه آبریز دریاچه به 

درستی اجرا نشود و به سمت خشکی 
برود، ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر را در شمال 

غرب کشور متضرر خواهد کرد. 

بحث داغ دریاچه ارومیه 
در مجلس

طی روزهای اخیر موضوع خشکی 
دریاچــه ارومیه در مجلس شــورای 
اســالمی به بحثی داغ تبدیل شده  و 
بازخوردهای بسیاری هم داشته است.

دیــروز نماینده مــردم ارومیه در 
مجلس خواستار تعدیل کشاورزی در 

استان شد و گفت: کشت محصوالت پر 
آب بر معضل جدی در کشاورزی استان 
است، با توجه به اینکه از علل خشکی 
دریاچه ارومیه، مصــرف غیر اصولی 
آب و کشاورزی سنتی است، ضروری 
است کشاورزی در استان تعدیل شود 
و استان را از سمت کشاورزی به سمت 

نیمه صنعتی شدن سوق دهیم. 
ذاکر با بیان اینکه یکــی از دالیل 
خشــکی دریاچه ارومیه کشاورزی 
سنتی است، خاطرنشان کرد: وجود 
چاه هــای متعدد و غیرمجــاز و نبود 
آبیاری نوین و قطره ای از دالیل دیگر 

خشکی دریاچه ارومیه است.
دیگر نماینده ارومیه در مجلس نیز 
با تأکید بر اینکه رئیس جمهور به تعهد 
خود برای احیای دریاچه ارومیه عمل 
کند، بر لزوم ارائه گزارش به مردم درباره 

 وضعیت دریاچه ارومیــه تاکید کرد.
روح اهلل حضرت پــور، ۲۵ تیــر ماه در 
تذکری بــه دولت و وزیــر نیرو اظهار 
کرد: امروز نه تنها مردم ارومیه و مردم 
ایران بلکــه همه دنیا در حــال فریاد 
زدن برای دریاچه ارومیه هستند، اما 
وزیر نیرو و کســانی که در این حوزه 
صاحب مسئولیت هستند به خودشان 
زحمت نمی دهند کــه حتی در مورد 

این دریاچه صحبت کنند.
وی افــزود: انگار نه انــگار که ۹۵ 
درصد از آب دریاچه ارومیه خشــک 
شده و زندگی ۱۵ میلیون نفر به خطر 
افتاده و هزاران میلیارد بودجه با سوء 

مدیریت به هدر رفته است.
ایــن نماینده مجلــس خطاب به 
رئیس جمهوری گفت: مردم آذربایجان 
از رئیس جمهــوری انتظــار دارند و 
همچنین گله مند هستند؛ شما به تعهد 
خود عمل نکرده اید؛ شما می خواهید 
مشکل زیست محیطی منطقه غرب 
آســیا را حل کنید، اما در حل بحران 

دریاچه ارومیه مانده اید.
رئیس مجلس شورای اسالمی نیز 
در جلسه علنی سه شنبه و در جریان 
رســیدگی به گزارش کمیســیون 
کشــاورزی، آب و منابــع طبیعی 
مبنی بر تصویــب تقاضای تحقیق 
و تفحص از عملکرد ســتاد احیای 
دریاچه ارومیه، پس از تصویب این 
تقاضا توسط نمایندگان مجلس در 
اظهاراتی تأکید کرد: واقعاً موضوع 
دریاچه ارومیه موضوعی مهم و ملی 
است و موضوعی استانی نیست و اگر 
به احیای این دریاچه توجه نشــود 
و درباره آن چاره اندیشــی صورت 
نگیرد آثار زیست محیطی ناشی از 

آن چندین میلیون نفر را تحت تأثیر 
مسائل اقتصادی، سالمت و بهداشت 

قرار می دهد.
محمدباقــر قالیبــاف  ادامــه  
داد: دریاچــه ارومیه نقطــه ای کاماًل 
استراتژیک اســت و از بین رفتن آن 
ظرفیت های اقتصادی و محیط زیستی 
و کشاورزی کشور را به پتانسیلی منفی 
تبدیل می کند که قابل جبران نیست و 
ممکن است زیست را در بخش هایی از 

سرزمین ما تحت تأثیر قرار دهد.

ستاد احیا یا ستاد تدفین؟
چند روز پیش نیــز نماینده مردم 
تبریز، آذرشــهر و اســکو در مجلس 
شورای اسالمی از تحقیق و تفحص از 
ستاد احیای دریاچه ارومیه خبر داده 
و گفته بود: این طرح بزودی در صحن 

علنی مجلس به رأی گیری گذاشته 
خواهد شــد و در صــورت همراهی 
نمایندگان و تصویب، فرآیند آن آغاز 

می شود.
روح اهلل متفکــر آزاد اظهار کرده 
بود: تراز آبــی این دریاچــه به دلیل 
خشکســالی های متوالی به شــدت 
کاهش یافته و گفته می شــود ستاد 
احیــا ۶۰۰۰ میلیارد تومــان برای 
دریاچه ارومیه هزینه کرده اســت، ما 
می خواهیم با انجام تفحص بفهمیم که 
عدد دقیق چقدر است چراکه وضعیت 
دریاچه ارومیه همان طور بوده و فرقی 

نکرده است.
وی خواســتار اتمــام پروژه های 
نیمه تمــام و بعضاً رها شــده احیای 
دریاچه ارومیه توسط دولت سیزدهم 
شد و ادامه داد: اگر تکان نخوریم ستاد 
احیای دریاچه ارومیه که اکنون تبدیل 
به ستاد نجات شــده تبدیل به ستاد 

تدفین خواهد شد.

دریاچه ارومیه 
هیچ وقت احیا نشده بود

شــاید جان کالم درمورد دریاچه 
ارومیه و تمهیدات بی سرانجام دولت ها 
برای احیــای آن را باید از زبان مژگان 
جمشیدی، کارشناس محیط زیست 
روایت کرد که گفت: »دریاچه ارومیه 
هیچوقت احیا نشده بود که حاال خشک 
شده باشد! روزی که روحانی، به ریاست 
عیسی کالنتری، یک ستاد تشکیل داد، 
بدون حضور حتی یک اکولوژیســت، 
بارها فریاد زدیم که ارومیه برای احیا، 
نیازمند نســخه بوم شــناس است نه 
پول شناس! احیای اکوسیستم بیش از 
آنکه نیازمند پول باشد به دانش و خرد 

نیاز دارد.«
حال عیســی کالنتری بدون آنکه 
هیچ طرفــی در احیای ایــن دریاچه  
ببندد و در وخیمتریــن وضعیت آن 
از ســمت خود برکنار شــد و بسیار 
نامحتمل است که استاندار آذربایجان 
غربی به عنوان جایگزین او، نســخه  
شــفابخش و احیاگری برای شوره زار 

ارومیه در چنته داشته باشد.

عیسی کالنتری بدون 
آنکه هیچ طرفی در احیای 

این دریاچه  ببندد و در 
وخیمترین وضعیت آن 
از سمت خود برکنار شد 
و بسیار نامحتمل است 
که استاندار آذربایجان 

غربی به عنوان جایگزین 
او، نسخه  شفابخش و 

احیاگری برای شوره زار 
 ارومیه در چنته 

داشته باشد

حضرت پور، نماینده 
ارومیه در مجلس: وزیر 
نیرو و کسانی که در این 

حوزه صاحب مسئولیت 
هستند به خودشان 
زحمت نمی دهند که 

حتی در مورد این دریاچه 
صحبت کنند. انگار نه 

انگار که ۹۵ درصد از آب 
دریاچه ارومیه خشک 

شده و زندگی ۱۵ میلیون 
نفر به خطر افتاده و هزاران 

میلیارد بودجه با سوء 
مدیریت به هدر رفته است
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نفیسه   محمدزاده 

واکنش وزیر ارتباطات
به فعال شدن جستجوی ایمن در گوگل: 

صرفا محتوای خشن و مستهجن 
محدود شده

وزیر ارتباطــات دیروز در 
حاشیه جلســه هیات دولت 
در جمع خبرنــگاران موضوع 
جستجوی ایمن روی اینترنت 
کاربران ایرانــی را تایید کرد و 
گفت: صرفا محتوای خشن و مستهجن محدود شده است. 
به گزارش »انتخاب«؛ عیسی زارع پور گفت: خانواده ها از 
وجود محتواهای غیراخالقی و دسترســی آسان به این 
محتواها نگرانی جدی داشتند و به همین دلیل با کمک 
اپراتورها روی پلتفرم های جستجوگر جستجوی ایمن 

فعال شده تا نگرانی خانواده ها برطرف شود.
    

»حبس«، »تبعید از شهر« و »انفکاک
از خدمت« برای معلم متجاوز

مدیرکل آموزش و پرورش خراســان جنوبی گفت: 
حکم»حبس«، »تبعید از شهر« و »انفکاک از خدمت«  معلم 
خاطی در فردوس که مرتکب آزار جنسی دانش آموزان شده 
بود، توسط آموزش و پرورش خراسان جنوبی صادر شده و 
منتظر حکم قطعی دادگاه هستیم. به گزارش ایسنا،  سید 
علیرضا موسوی نژاداظهار کرد: در مورد خبر آزار جنسی 
دانش آموزان دبستانی توسط معلم مرد ۵۵ ساله فردوسی، با 
نهایت تاسف زمانی که خبر را شنیدیم از طریق هیات تخلفات 
آموزش و پرورش و دادگستری شهرستان پیگیری کردیم و 

همان زمان فرد خاطی بازداشت شد.
    

شهادت دو تن از مرزبانان در درگیری 
مسلحانه با گروهک  تروریستی

 معاون فرهنگی و اجتماعی 
 مرزبانی فراجــا از درگیری 
مســلحانه مرزبانــان بــا 
گروهک هــای تروریســتی 
و معاند و شــهادت دو مرزبان 
مجاهد خبــر داد. ســرهنگ رضا شــیراوژن گفت: 
سه شنبه شب مرزبانان غیور ایران اسالمی در راستای 
حراست از کیان ایران اســالمی حین پایش نوار مرز 
با افراد مسلح تروریســت که قصد داشتند از دو نقطه 
مرزی در هنگ های پاوه و بانه وارد کشور شوند مواجه 
و با آتش ســنگین و مقابله مقتدرانه مرزبانان مانع از 
نفوذ تروریست ها به داخل کشور شدند. وی افزود: در 
این عملیات ها دو نفر از دالور مردان مجاهد مرزبانی به 
نام های ستوان دوم مهدی محمدی نسب و استواردوم 

علی فاضلی شاد به فیض شهادت نایل آمدند.
    

میزان باالی مرگ و میر
بیماران سرطانی در ایران

رئیس انجمن رادیولوژی 
ایران گفت: در کشور ما موارد 
ابتال به سرطان ها دیر تشخیص 
داده می شود و میزان مرگ  و میر 
در سرطان ها به دلیل مراجعه 
دیر هنگام و عدم غربالگری به موقع و مناسب، بیشتر از 
جهان است. به گزارش انجمن رادیولوژی ایران،  مرتضی 
صانعی طاهری، در افتتاحیه  ســی و هفتمین کنگره 
بین المللی رادیولوژی، بر ضرورت غربالگری سرطان های 
مختلف و راه اندازی کلینیک های سرطان، تأکید کرد. وی 
ادامه داد: انجمن رادیولوژی آماده ارائه خدمات رادیولوژی 
برای غربالگری بیماری های مختلف از جمله سرطان ها به 

صورت رایگان در بیمارستان هاست. 
    

وزیر بهداشت:

 پوشش بیمه ای در طرح دارویار 
سه ماه رایگان است

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد: 
پوشش بیمه ای در طرح دارویار برای تمام مردم به مدت سه 
ماه رایگان است. به گزارش ایلنا، »بهرام عین اللهی« گفت: 
افرادی که تحت پوشش بیمه نیستند و آزمون وسع نداده اند 
در این مدت فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه بیمه سالمت 

نسبت به بیمه خود اقدام کنند و آزمون وسع بدهند.
    

اجاره خودرو برای دور دور 
در خیابان های پایتخت!

رئیس پلیس پایتخت با بیان 
اینکه برخی افراد برای دور دور 
کردن خودرو اجاره می کنند، 
گفت: سطح خودروی افرادی 
که در برخی خیابان ها دور دور 
می کنند، پایین آمده است. به گزارش مهر، سردار رحیمی 
افزود: زمانی افراد مرفه و بی درد با خودرو های لوکس اقدام 
به دور دور در محله های مشــخصی می کردند، اما االن 
وضعیت تغییر کرده است. وی از مقام قضایی تقاضا کرد تا 

با این افراد قاطع تر برخورد کند.

از گوشه و کنار 

رئیس دانشــگاه تهران گفت: با موجی از فارغ التحصیالن 
مواجه هستیم که آینده کاری مبهمی دارند، فرصت های شغلی 
در بازار کار برای آن ها پیش بینی نمی شود و در نهایت برخی 
در بازار کار غیرمرتبط جذب می شوند یا برخی نیز مهاجرت 

می کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، سید محمد مقیمی، 
در آیین رسمی افتتاح دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران،  
شکل گیری این دانشکده را با هدف تربیت نخبگان متناسب با 
نیازهای جامعه دانست و تصریح کرد: مدیران در حوزه هایی 
نظیر امور مالیاتی، گمرک، بانک و بیمه گالیه دارند که خروجی 
دانشگاه ها منطبق با نیازهایشان نیست. از طرفی نیزبنابراین 
کارآمدسازی رشته ها و بروزرسانی محتواها متناسب با نیازهای 
جامعه می تواند در اشــتغال فارغ التحصیالن و جلوگیری از 

مهاجرت دانش آموختگان مؤثر باشد. 
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به تالش برای تعریف رشته های 
جدید و کاربردی در دانشــکده تجارت و مالیه، گفت: ایجاد 
رشته های جدید در این دانشکده بر اساس شناسایی نیازهای 
روز است که در نتیجه گفت وگو با بخش خصوصی و مالی کشور 
به آن ها می رسیم. به این ترتیب امیدواریم از سال آینده، بسته 

جدیدی برای پذیرش دانشجو در دانشــکده تجارت و مالیه 
داشته باشیم. 

مقیمی از ظرفیت سازی برای جذب ۲۰ عضو هیأت علمی 
پیمانی در دانشکده تجارت و مالیه در سال ۱4۰۱ و ۱4۰۲ خبر 
داد و گفت: تالش می کنیم سازوکارهای تسریع کننده برای 
منابع مالی، جذب نیرو، جذب هیأت علمی و پذیرش دانشجو 

برای این دانشکده داشته باشیم. 
رئیس دانشگاه تهران درباره شــیوه تأمین نیروی انسانی 
الزم برای دانشکده تجارت و مالیه نیز اظهار کرد: درخواست 
زیادی برای انتقال کارکنان از سایر دستگاه ها به دانشگاه تهران 
داشته ایم که در حال مصاحبه هستند و منبع مناسبی برای 

تأمین منابع انسانی دانشکده های جدید می باشند. 

دانشکده تجارت و مالیه
تریبون بیان مشکالت تجارت شود

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این دانشکده تبدیل به 
تریبونی برای بیان مسائل و مشکالت تجارت در کشور شود، 
تاکید کرد: باید از ابتکارات متخصصانی که در عرصه بین المللی 
تجربه کسب کرده اند استفاده کنیم و الگوهای جدید را متناسب 

با شرایط جدید و ویژه کشــور طراحی و ارائه کنیم. هر چند 
بحث های مربوط به تجارت و مالیه به صورت جسته و گریخته در 
بخش های مختلف دانشگاه تهران از جمله دانشکده های اقتصاد 
و مدیریت دنبال می شود ولی این موضوع در دانشکده تجارت 
و مالیه به صورت زنجیره ای و به هم پیوسته دیده شده و تمامی 

ارکان تجارت بین الملل مورد توجه قرار گرفته است. 

عناوین رشته ها و گروه های علمی 
دانشکده تازه تأسیس 

رئیس دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران نیز در آیین 
رسمی افتتاح این دانشکده، از پذیرش اولین دوره دانشجو در 
این دانشکده جدیدالتاسیس در 3 رشته کارشناسی و چهار 
رشته گرایش مقطع کارشناسی ارشد از مهر ماه ۱4۰۱ خبر داد.
هاشم آقازاده در تشریح ساختار دانشکده تجارت و مالیه 
نیز از پیش بینی شش گروه علمی شامل علوم تجارت داخلی، 
علوم تجارت خارجی، تجارت الکترونیکی، گروه مدیریت بانک 
و بیمه، گروه مدیریت بورس و سرمایه گذاری و گروه مدیریت 

امور مالیاتی خبر داد. 
وی درباره جذب هیأت علمی در دانشکده تجارت و مالیه، 

از اعالم رشته های مورد نیاز این دانشــکده در فراخوان اخیر 
جذب هیأت علمی خبر داد و گفت: مسیرهای دیگری نظیر 
جذب اســتاد وابســته و همچنین مأموریت و انتقال اساتید 
دانشــگاه های دیگر با در نظر گرفتن صالحیت های علمی و 

کیفی مدنظر است. 
رئیس دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران همچنین 
از مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه تهران برای ایجاد مؤسسه 
مطالعات مشاوره تجارت و مالیه خبر داد و گفت: این موضوع در 

نوبت بررسی در هیأت رئیسه دانشگاه قرار دارد. 
وی از بررســی راه اندازی پارک فناوری مشــترک توسط 
دانشگاه تهران و اتاق بازرگانی در حوزه تجارت و مالیه خبر داد و 
یادآور شد: این دانشکده یک دانشکده تقاضامحور است تا بتواند 
در ارتباط با حوزه عملیاتی و اجرایی نسبت به آموزش و تربیت 
نیروی انسانی، ساماندهی پژوهش های کاربردی و فعال سازی 

مراکز رشد، نوآوری و پارک های فناوری تخصصی اقدام کند.

رئیس دانشگاه تهران:

با موجی از فارغ التحصیالن با آینده کاری مبهم مواجهیم

خبر

کالنتری از مدیریت اجرایی ستاد احیای دریاچه ارومیه برکنار و استاندار آذربایجان غربی جایگزین او شد؛ 

صرف هزاران میلیارد و تدفین به جای احیا!


