
شنبه 29 تير 1392 society@jamejamonline.ir14جامعه

براي حل جدول اعداد  بايد در هر مربع كوچكتر 3 در 3 هيچ عدد تكراري وجود نداشته باشد. همچنين هيچ عددي در يك سطر ياستون مربع بزرگ 9 در 9 تكرار نشده باشد.
سودوكو  1694

پيامك: 300011215 شماره مستقيم: 23004315

ــان  ــال از زماني كه براي اولين بار كارشناس حدود 13 س
ــدار دادند  ــه اروميه هش ــرايط بحراني درياچ ــبت به ش نس
مي گذرد، ولي تا به امروز نه تنها اقدام مثبتي در اين خصوص 
صورت نگرفته بلكه وضع درياچه اروميه روز به روز بدتر شده 
است تا آنجا كه چندي پيش نماينده مردم اروميه در مجلس 
ــدار  نهم در نطقي، اوضاع درياچه اروميه را وخيم خواند و هش
ــر وضع به همين روال پيش برود در آينده نزديك بايد  داد اگ
محدوده آذربايجان را كوير آذربايجان بخوانيم. اگر اوضاع به 
همين روال پيش برود و مديريت ناكارآمد مديران در پوشش 
ــت دومين درياچه آب  نبود اعتبار پنهان بماند، خيلي دور نيس

شور جهان به شوره زار تبديل شود. 
ــه اروميه رو به وخامت  ــالي كه حال درياچ در اين چند س
ــده و  ــماري براي آن مطرح ش ــاي بي ش ــته راه حل ه گذاش
ــان اين  ــود، راه حل هايي كه تنها و بزرگ ترين عيبش مي ش
ــد، خيلي ها در اين مدت به  ــت كه فقط روي كاغذ مي مان اس
بهانه درياچه اروميه طرح داده و به قول معروف سر و صدا به 
ــان دهند. اين افراد كه تعدادشان  راه انداخته اند تا خودي نش
ــد وامانده و كاري  ــت، موقع عمل كه فرامي رس هم كم نيس
ــي كه اين افراد به راه  ــان برنمي آيد، نتيجه هياهوي از دستش
مي اندازند اين مي شود كه با گذشت 13 سال مشكل درياچه 
اروميه روز به روز حادتر مي شود. مهدي عيسي زاده، نماينده 
ــم مي گويد: براي نجات  ــم در اين باره به جام ج ــس نه مجل
ــت. به همين  ــده اس درياچه اروميه تاكنون هيچ اقدامي نش
ــده،  ــوري تبديل ش دليل درياچه اروميه االن به بركه آب ش

زيرا 75 درصد آن خشك شده است.
ــناد و  ــي زاده مي گويد اين اطالعات را با توجه به اس عيس
ــان ارائه مي كند. او ادامه مي دهد: هرچند  تحقيقات كارشناس
به اين اطالعات و اسناد هم نياز نيست، هر مسافر پرواز تهران 
ـ اروميه وقتي از آسمان درياچه را مي بيند متوجه عمق فاجعه 
ــود. براي پي بردن به وضع نابسامان درياچه نيازي به  مي ش

كار پژوهشي و متراژ كردن نيست.
ــت كه كارشناسان بارها نسبت به عواقب  اين در حالي اس
ــدار داده و گوشزد كرده اند با  ــدن اين درياچه هش خشك ش
خشك شدن درياچه، توفان نمك زندگي ساكنان نزديك به 

درياچه را فلج خواهد كرد.
ــدار آب باقيمانده در  ــه مي دهد: اگر مق ــي زاده ادام عيس
ــده و ذرات نمك به هوا بلند شود، منطقه  ــك ش درياچه خش
ــرقي، كردستان و جنوب اردبيل مانند  آذربايجان غربي و ش
ــه را بايد كوير آذربايجان  ــد و اين منطق كوير لوت خواهد ش

بخوانند.
ــم، در واقع اين بحران مانند  ــه گفته نماينده مجلس نه ب
ــت كه به صورت نامحسوس در حال انفجار  يك بمب اتم اس
ــئوالن هم از اين واقعيت  ــت. او تاكيد مي كند: همه مس اس
ــازمان  ــد؛ از وزير محترم نيرو گرفته تا رئيس س ــخ باخبرن تل
ــت كشور. اين عزيزان قطعا اطالعات شان از من  محيط زيس
ــتند، علت آن را نمي دانم، اما  ــتر است ولي بي توجه هس بيش

ــرقي و غربي 24 هزار  ــوم مناطق آذربايجان ش بايد يادآور ش
ــت با آنها اين گونه  ــهيد داده اند به همين دليل روا نيس نفر ش

برخورد شود.
 آبي به اروميه نمي رسد

ــاس وعده هايي كه هيچ گاه عملي نشده، قرار بود از  براس
سه كانال رودخانه ارس (نخجوان)، رودخانه ثلوه (پيرانشهر) 
و رودخانه هاي سيمينه رود و زرينه رود آب وارد درياچه اروميه 
ــود، اما تا به حال اين طرح عملي نشده است، اين در حالي  ش
ــت كه جلوي ساير رودخانه ها هم سد ساخته و آب آنها را  اس

مهار كرده و نمي گذارند به درياچه اروميه برسد.
ــاالنه  ــر اين اكنون س ــالوه ب ــي زاده، ع ــه گفته عيس  ب
ــه رود در تبريز صرف  ــب از آب زرين ــون مترمكع 300 ميلي
ــاميدني، كشاورزي و صنعت اين منطقه مي شود، اين  آب آش
ــت كه حقابه تبريز 120 ميليون مترمكعب است،  در حالي اس
ــري 150  ميليون مترمكعب هم صرف  ــفانه با بي تدبي متاس
ــود و هنوز اين كار را تعطيل نكرده اند و در  كار عمراني مي ش

مناطقي مانند دشت بناب هنوز مشغول به كارند.

ــس نهم مي گويد  ــت كه نماينده مجل ــن در حالي اس  اي
برخي ها هم در تالش هستند 120 ميليون مترمكعب آبي كه 
براي محيط زيست و حفظ آبزيان در بستر رودخانه باقي مانده 

است نيز براي مصارف ديگر در نظر بگيرند.
او معتقد است رئيس سازمان محيط زيست نيز هيچ كاري 
ــد مصاحبه كه هر فردي  ــت بجز چن براي درياچه نكرده اس

مي توانست آن را انجام دهد.
بنابراين اكنون در دشت مياندوآب و رحيم خان آبي وجود 
ــد زراعت كنند، اما به گفته نماينده  ــاورزان بتوانن ندارد تا كش
ــرقي  مردم اروميه اين آب در دورترين مناطق آذربايجان ش
مورد استفاده قرار مي گيرد. او عنوان مي كند: من فكر مي كنم 
ــت تا مردم آذربايجان غربي و  ــت هاي پنهاني در كار اس دس
ــفانه وزارت  مياندوآب را ناراضي و از يكديگر برنجاند، متاس

نيرو با بي تدبيري آينده خوبي را رقم نمي زند. 
ــون از رودخانه زرينه رود  ــي زاده ادامه مي دهد: اكن عيس
175 ميليون مترمكعب آب به تبريز مي رود؛ از اين مقدار قرار 
بود پنج ميليون مترمكعب براي آب شرب مياندوآب باشد كه 

ــده، قرار بود از رودخانه ثلوه هم يك ميليون  هنوز عملي نش
ــد كه تا به حال نرسيده.  مترمكعب آب به درياچه اروميه برس
ــتان وزارت نيرو اقدامي انجام نمي دهند به همين دليل  دوس

هر روز كه مي گذرد درياچه اروميه خشك تر مي شود.
 بايد منتظر نشست

ــده مجلس نهم درخصوص مصوبه ها و طرح هايي  نماين
ــن مصوبه ها عملي  ــده، مي گويد: اي ــال ارائه ش ــه تا به ح ك
ــود به همين دليل به درد نمي خورند، قرار بود قرارگاه  نمي ش
ــت.  خاتم هم كمك كند، اما هنوز اقدامي صورت نگرفته اس
ــتقيم  به درياچه  ــد از ارس آب مس عالوه بر اين، وعده داده ش
ــود، اما االن مسير آب كج شده است ؛ به اين  اروميه منتقل ش
ــكل كه آب اول به جلفا و بعد به آذربايجان شرقي مي رود،  ش
ــير آبي باقي مي ماند تا به  ــما قضاوت كنيد بعد از اين مس ش
ــد. بنابراين به نظر مي رسد هر كاري مي كنند تا  درياچه برس

درياچه اروميه خشك شود.
ــي زاده درباره تالش خود و ديگر نمايندگان مجلس  عيس
ــينند پشت  براي نجات درياچه اروميه مي گويد: وقتي مي نش
ــرا مي كنند ديگر  ــزي تصويب و اج ــته يك چي ــاي بس دره
ــه بتازگي در  ــا برنمي آيد. من در نطقي ك ــت م كاري از دس

ــه مردم مياندوآب  ــتم، گفتم در حالي ك صحن مجلس داش
ــنه هستند.  ــت كربال تش بين دو رودخانه قرار دارند مانند دش
ــاميدني را در دبه هاي 20 ليتري   مردم در اين مناطق آب آش

خريد و فروش مي كنند.
ــاورزي،  ــه با وزراي كش ــد: در دو جلس ــه مي ده او ادام
ــي كار را انجام  ــد فوري و فوت ــت قرار ش ــرو و محيط زيس ني
ــم بيايد و همكاري  ــكل كه قرارگاه خاتم ه ــم به اين ش دهي
ــت. از اين جلسه ــفانه كار صورت نگرفته اس  كند، ولي متاس

ــال و نيم مي گذرد. جلسه خيلي داشته ايم، ولي عملي   يك س
ــت، به قول آذري ها اگر دل نسوزد از چشم  ــده اس انجام نش
ــت كه در  ــك نمي آيد. االن متهم رديف اول وزير نيرو اس اش
ــور يك  ــه مجلس گفتند به جاي يك درياچه بزرگ ش جلس
ــيم خوب است، وقتي تفكر وزير  ــته باش درياچه كوچك داش
نيرو اين طور است ديگر انتظاري نيست. بايد منتظر نشست 

تا عمر كاري وزير نيرو تمام شود.
 سازمان محيط زيست و درياچه اروميه

ــليماني روزبهاني، مديرملي طرح حفاظت از  ــن س محس
ــازمان محيط زيست  تاالب هاي ايران درباره تالش هاي س
ــه جام جم مي گويد: به نظر من  ــراي نجات درياچه اروميه ب ب

ــت تكليف خود را تا حد ود زيادي به درستي انجام  محيط زيس
ــت براي درياچه اروميه  ــت، زيرا اكنون محيط زيس داده اس

مكانيسم پايش داشته و برنامه مديريتي تهيه كرده است.
ــرح حفاظت از  ــي ط ــه مدير مل ــت ك ــن در حالي اس اي
ــاع درياچه خوب نبوده و  ــت اوض تاالب هاي ايران معتقد اس
ــري اقدامات فوري است تا حداقل بتوان  قطعا نيازمند يكس
ــت. او ادامه  ــمت بهبود رف ــظ كرده و به س ــطح آن را حف س
ــاي آن برنامه  ــت جامع درياچه و احي ــد: براي مديري مي ده
ــتگاه ها در  ــده كه نقش و وظيفه همه دس مديريتي تنظيم ش
ــت، براي نجات درياچه بايد اميدوار  ــده اس ــخص ش آن مش
ــتي انجام ــود را به درس ــتگاه ها وظيفه خ ــيم همه دس  باش

 بدهند.
ــرح و برنامه هاي مختلف براي نجات درياچه  با وجود ط
اروميه به نظر مي رسد دستگاه هاي درگير در اين ماجرا هيچ 
تمايلي براي انجام وظايف خود ندارند. سليماني روزبهاني در 
ــئوالن ديده  اين خصوص مي گويد: عزم جدي از طرف مس
ــود به همين دليل اين بحث تا به امروز به عقب افتاده  نمي ش
ــد اضافه كنم هيچ راه نجاتي براي درياچه اروميه وجود  و باي
ندارد، مگر اين كه همه دستگاه ها به وظايف خود عمل كنند. 
ــتگاه هاي درگير در اين  ــت دس ــخص اس اما در اين بين مش
ماجرا آن طور كه بايد و شايد به وظايف خود عمل نكرده اند، 
ــازمان محيط زيست به عنوان يك دستگاه نظارتي يا   زيرا س
جهاد كشاورزي و وزارت نيرو به تعهدات خود پايبند نبوده اند. 
ــت از تاالب هاي ايران تاكيد مي كند:  مدير ملي طرح حفاظ
مشكل اينجاست كه هيچ گاه عزم و بودجه ويژه اي براي حل 

بحران درياچه اروميه وجود نداشته است. 
ــتي  ــتگاه ها به درس ــت كه اگر همه دس اين در حالي اس
ــال آينده  ــت در پنج س به وظايف خود عمل كنند، ممكن اس
ــود. روزبهاني ادامه  ــود درياچه اروميه فراهم ش ــرايط بهب ش
ــت وضع درياچه  مي دهد: در كوتاه مدت نمي توان انتظار داش
خوب شود، زيرا تك تك دستگاه ها بايد به تعهدات خود عمل 
كنند. عالوه بر اين نبايد فقط در فصلي كه بارش وجود ندارد 
ــال شرايط را براي  به درياچه توجه كرد. بايد در تمام طول س

بهبود درياچه فراهم كرد.
ــز مي توانند در كمك به  ــاورزي و باغداران ني جامعه كش
ــكل كه با استفاده از  ــند به اين ش ــهيم باش درياچه اروميه س
الگوهاي درست كشاورزي بهره وري آب را باال ببرند، زيرا با 
باالبردن بهره وري آب در كشاورزي مي توانيم مقدار زيادي 
ــاص دادن آن به درياچه  ــرده و با اختص ــي ك آب صرفه جوي

اروميه در كمك به بهبود آن سهيم بود.
ــه در مجلس نهم  ــده مردم ارومي ــادر قاضي پور، نماين  ن

ــدات خود در  ــف و تعه ــرو به وظاي ــت وزارت ني ــد اس معتق
ــت. او مي گويد:  ــر احياي درياچه اروميه عمل نكرده اس براب
ــت و  ــس به فكر نجات درياچه اروميه نيس ــفانه هيچ ك متاس
ــه اي اختصاص ــاي اين درياچه بودج ــال براي احي ــا به ح  ت

نداده اند.
ــروژه انتقال آب  ــور، مهم ترين علت پ ــه گفته قاضي پ ب
ــه اروميه  ــه، نجات درياچ ــه درياچه ارومي ــه ارس ب رودخان
ــتانداري تمايلي براي كمك به درياچه ديده  است، اما در اس

نمي شود.
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ـ  وسيله  ـ  روغني   ـ  رسم كردن 11    
ـ  فيزيكدان  ـ  زمان 12   ــي   نخريس
ــي كه قوانين الكتروليز را  انگليس
ــته  ـ  بر مركب نشس ــرد   ــع ك وض
ـ  از مبطالت  ــعادت 13   ــرغ س ـ  م  

ــك  ـ  درخت زبان گنجش ـ  واحدي در ارتش   ـ  كرم كدو   روزه  
ــي و خداحافظي گفته  ـ  هنگام جداي ــير   ــوي گردن ش ـ  م   14
ـ  مداومـ  مجموعه نمايشي طنز شبكه  ـ  دل انگيز 15    مي شود  

سوم سيما.

ــري به قلم  ـ  اث ــده غذايي   ــن وع ـ  مهم تري عمـودي:  1  
ـ  واحد  ــكي، نويسنده سرشناس ادبيات روسيه 2   داستايوفس
ـ  نوبت انجام  ــده   ـ  زن ـ  روزها 3   ــت  ـ  طمأنينه   ــمارش درخ ش
ـ  تيز و برنده  ــم 4   ـ  نت شش ــوراخ شده   ــتيك س وظيفه  ـ  الس
ـ   ـ  زادگاه خواجه عبداهللا انصاري 5   ــش   ــن صحنه نماي ـ  تزئي  
ــي  ـ  پرتابه ورزش ـ  دانش ذاتي   ـ  بي آبرو 6   ــالن غذاخوري   س
ــايه با  ــا و همس ــوب اروپ ــوري در جن ـ  كش ــال آذري 7   ـ  س  
ـ   ــف  به كار مي رود 8   ـ  براي بيان تاس ـ  حقه باز   ــالوي   يوگس
ـ  رودي در روسيه  ــتني   ـ  دوست داش ـ  بهره و نصيب   ــر   مغز س

ـ  نوعي  ـ  رختكن حمام هاي قديمي   ــي ام قرآن   ــوره س ـ  س   9
ــتاني  ـ  بلوز تابس ـ  پرتو 11   ـ  مخفي   ــواري   ـ  بزرگ ــز 10   پرانت
ــوري تركيه ــا، بنيانگذار جمه ــي كمال پاش ــب مصطف ـ  لق   

ـ  اميدواري 13  ـ  صدمه  ـ  جداكننده   ــتان كليله   ـ  همداس   12 
ــل  ـ  نوعي مسلس ـ  بخش مركزي اتم  ـ  طمع 14    ـ  چهره نما  
ـ   ـ  نگراني و دلواپسي   ـ  دروني  ـ  سرور و آقا 15   ــتي سبك   دس

كوتاه تر از مسير اصلي.

جدول ويژه
ـ  نوعي  ـ  اعتقاد به وجود خداوند 2   افقي:   1  ـ  صوفي و زاهد  
ـ  خوردني شيرين  ـ  فراموشي 3  ـ  سطح چيزي   ـ  ارگانيك   آش  
ـ  نام  ـ  مادربزرگ   ـ  پارساي ديرنشينـ  دوتا نصفه 4   صبحانه  
ـ  تيغه پروانه  ـ  بندري در يوگسالوي 5   اصلي خداوند در قرآن  
ــرگرد قديم  ـ  س ـ  عقيم و نازا   ـ  از حروف الفبا 6   ـ  مزه حقيقت    

ـ   ــر حضرت ابراهيم(ع) 7    ـ  همس
ـ  از اختراعات  ــبت خانوادگي   نس
ــه نيكي ياد  ـ  اميد كه ب ــون   اديس
ـ  از اياالت  ــدر   ـ  تيره و ك ــود 8   ش
ـ   ــن آذري 9   ـ  زمي ــكا  ـ  الزم   آمري
ـ  مخالف  ــزه   ـ  پاك و پاكي ــم   زخ
ـ   ــده آور   ـ  خن ــت   ـ  درگذش   10
ـ  قورباغه  ـ  سرسرا  خجستگي 11  
ــي از جريان خون  ــان ناش   ـ  ضرب
ــتخواني  ــي اس ــي ماه ـ  نوع   12
ـ  ديروز عرب ها  ــرده   ـ  ن خوراكي  
ـ   ـ  باريك   ــوندي منفي   13ـ  پيش
ماده روان با شكل متغير  ـ  حشره اي 
ـ   ـ  آلودگي و ناپاكي   ــوار 14   خونخ
ــادق و بي ريا ــق و كودن  ـ  ص  احم

ـ  فيلمي   15  ـ  صندلي دندانپزشكي  
ــه كارگرداني رابرت زمه كيس و  ب

نقش آفريني تام هنكس.

ــي  ــب ادب ـ  مكت عمـودي:  1  
ـ   ــراي هنر   ــدار نظريه هنر ب طرف
 به هرچيز كم ارزش گفته مي شود 
ـ  پولي كه فروشنده از قيمت جنس به سود مشتري  ـ  ميمنت     2
ـ  مشغول  ـ  غارت   ـ  تلخ   ـ  مفصل بين ران و ساق 3   كم مي كند  
ـ   ـ  نيرو 5   ـ  كتابي از فرويد   ـ  اسب چاپار   ـ  رود اروپايي 4   به كار  
ـ  در شروع فيلمبرداري از هر نما جلوي دوربين مي گيرند  گدا  
ـ   ــكاري   ــگ ش ـ  توله س ــكوپ فضايي   ـ  معروف ترين تلس   6
ـ   ـ  امامان   ــال   ــيار دور 7  ـ  خطايي در فوتب ــته بس زمان گذش
ــي  ــتاره شناس ـ  علم س ـ  ماه نو   ـ  بتي در عصر جاهلي   ــار 8   غ
ــطح  ـ  مقدار انرژي كه در واحد زمان از يك س ــب دوم 9   ـ  قل  
ــتان  ـ  داس ـ  آغوز   ـ  جزوه دان 10   ــل بيداري   ـ  مقاب ــذرد   مي گ
ـ  از صنايع ادبي  ـ  شبكه تله تكست ــتردام 11   ـ  موزه آمس  بلند  

ــابقات  ـ  مس ــپانيا  ـ  صدمه   ــگاه هاي فوتبال اس ـ  از باش   12 
ـ   ـ  اطمينان   ـ  خودم   ــته 13   ــري در يك رش ــي سراس ورزش
ـ  محترم  ـ  مشاور   ـ  زنداني   ـ  ويتامين انعقاد خون 14   ــتينه   دس

ـ  دوربين نجومي. ـ  كاشف آلماني ميكروب كزاز     15
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بخِت شوِر درياچه اروميه
به گفته مسئوالن 75 درصد از درياچه اروميه اكنون خشك شده است

مهدي آييني  /  گروه جامعه

بهانه اي به نام كمبود اعتبار

ست
 دو

حق
مد 

 حا
جيد

س: م
عك

ــود دارد روز به روز  ــه در درياچه اروميه وج ــطح آبي ك س
پايين تر رفته و درياچه بيشتر از قبل به مرگ نزديك مي شود، 
ــتن بودجه از زير بار  ــتگاه هاي مسئول به بهانه نداش اما دس
مسئوليت خود شانه خالي مي كنند. مسعود باقرزاده كريمي، 
معاون امور تاالب هاي دفتر زيستگاه هاي محيط زيست به 
ــتگاه هايي كه در اين خصوص  ــم مي گويد: براي دس جام ج
ــخص شده است، اما هيچ كدام از  نقش دارند، 24 وظيفه مش
آنها تا به امروز به همه وظايف خود عمل نكرده اند به همين 

دليل اوضاع درياچه بهتر نمي شود.

ــرزاده كريمي از اقداماتي حرف مي زند كه براي جهاد  باق
ــازمان محيط زيست مشخص  ــاورزي، وزارت نيرو و س كش
ــده است. براي نمونه جهاد كشاورزي بايد آبياري نوين را  ش
جايگزين آبياري سنتي مي كرد كه تا به امروز آن طور كه بايد 
ــايد به اين تعهد خود جامه عمل نپوشانده است. وزارت  و ش
ــتن چاه ها و رهاسازي آب سدها  نيرو هم تعهداتي مانند بس

داشته كه تاكنون به آنها عمل نكرده است.
معاون امور تاالب هاي دفتر زيستگاه هاي محيط زيست 

ادامه مي دهد: طبق بررسي هاي ما اين دستگاه ها به بخشي 
ــن بهانه را مطرح  ــل نكرده اند، آنها اي ــدات خود عم از تعه

مي كنند كه منتظر تامين اعتبار هستند.
اين در حالي است كه سازمان محيط زيست هم به عنوان 
ــتگاه نظارتي به بخشي از تعهدات خود عمل نكرده  يك دس
ــت  ــت. باقرزاده كريمي در اين خصوص مي گويد: درس اس
ــي از تعهدات خود عمل  ــت هم به بخش ــت محيط زيس اس
ــده مربوط به درازمدت است؛  نكرده، ولي تعهدات انجام نش
ــي. در واقع، كارهاي اصلي  مانند كارهاي فرهنگي و آموزش
ــت، آنها دليل موجهي  ــاورزي و وزارت نيرو اس با جهاد كش
ــا تغيير اولويت ها مي توانند اعتبارات را جابه جا  ندارند، زيرا ب
كنند. براي نمونه وزارت نيرو در انتقال آب ارس پيگير بوده، 

اما اين كار تاثيري بر درياچه اروميه ندارد.
ــتگاه هاي  ــور تاالب هاي دفتر زيس ــه معاون ام به گفت
ــه روز از  درياچه  ــر ماهواره اي ب ــت چون تصوي محيط زيس
ــور دقيق بگويند ــدارد، آنها نمي توانند به ط ــه وجود ن  ارومي

 چند درصد از درياچه اروميه خشك شده است.


