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چرا توجه به شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ مهم است؟

اقتصاد ملی و دردسرهای کالن شهرها

دکه  خـبـر

اطالعیه جدید برای متقاضیان مسکن دولتی
نتیجه ثبت نام مسکن حمایتی 

اعالم شد
 درخواســت بیشتر از نیمی از متقاضیان مسکن حمایتی مردود 
شــد. محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد 
که از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفری که برای دریافت مسکن حمایتی 
ثبت نام کرده بودند، فقط درخواست دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تأیید 
شد و برای بررســی شرط سکونت پنج ســاله به استان ها معرفی 
شــدند.  ســرانجام تکلیف متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن یا 
همان مســکن حمایتی مشــخص شــد و برای افراد پذیرفته شده 
پیامک ارسال شده است. محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی 
توضیح داده اســت کسانی که پیامک دریافت کرده اند مدارک خود 
را به صورت حضوری برای تشــکیل پرونده به آدرس اعالم شده در 
پیامک تحویــل دهند. پیش از این تصویر مدارک فقط در ســامانه 

بارگذاری شده بود.
بر اساس گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت راه و شهرسازی و به 
گفته محمودزاده، پس از آنکه ســابقه پنج ساله سکونت در استان 
کنترل شود، فرد متقاضی برای تشکیل پرونده به نظام بانکی معرفی 
و بعــد از افتتاح حســاب و واریز وجه به پروژه متصل خواهد شــد. 
معاون وزیر راه و شهرسازی مبلغ آورده متقاضیان در مرحله اول را 

۴۰ میلیون تومان اعالم کرده است.
اطالعات منتشرشــده قبلی حاکی از آن است که پیش پرداخت 
مســکن حمایتی در چهار مرحله دریافت می شــود که یک مرحله 
موقع ثبت نام است. مرحله دوم بعد از فونداسیون، مرحله سوم بعد 
از اسکلت و سفت کاری و مرحله آخر هم در زمان نازک کاری توسط 

متقاضیان پرداخت می شود.
با پایان پیش پرداخت های مســکن حمایتــی و زمان تحویل این 
واحدها دفترچه اقســاط به مالکان واگذار می شود. وام این واحدها 
در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، دیگر کالن شــهرها ۴۰۰ میلیون، مراکز 
استان ها ۳۵۰ میلیون، ســایر مناطق شهری ۳۰۰ میلیون و روستاها 
۲۵۰ میلیون تومان با نرخ سود حداکثر ۱۸ درصد تعیین شده است.

دولت اعالم کرده است که نرخ سود وام سه دهک اول درآمدی 
کمتر اســت و نصف اقســاط وام این افراد توســط دولت پرداخت 

می شود.
طبــق آخرین اعالم محمــودزاده، معاون وزیر راه و شهرســازی 
قیمت هر مترمربع واحدهای نهضت ملی مسکن ۴.۵ میلیون تومان 
خواهد بود. از ســوی دیگر اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مســکن قیمت 
واحدهای مذکور در بلوک های باالی شــش طبقــه را بین ۶ تا ۶.۵ 

میلیون تومان در هر مترمربع اعالم کرد.
متراژ واحدهای مســکن حمایتی بین ۷۵ تا ۱۱۰ مترمربع در نظر 
گرفته شــده اســت. هرچند صحبت هایی درباره ساخت واحدهای 
کوچک تر ۶۰ متری هم وجود دارد که تاکنون قطعی نشــده اســت. 
همچنین زمین در نظر گرفته شــده برای مســکن حمایتی عمدتا در 
همان ســایت های مسکن مهر واقع شده اند.  وزارت راه و شهرسازی 
حداقل مبلغ اقساط ماهانه مسکن حمایتی را یک میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان برای دهک اول تا ســوم دانسته و حداکثر مبلغ ماهانه اقساط 

چهارمیلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعالم شده است.

مهفام سلیمان بیگی: توفان نمک در جاده های شمال غربی ایران ویدئویی است که دست به دست بین کاربران 
ایرانی می چرخد. توفانی که از دریاچه در حال احتضار ارومیه برخاســته و سرنوشــت خوزستان را این بار در 
شمال غرب ایران تکرار می کند. سرنوشت محتوم دریاچه ارومیه در شرایطی رقم خورده که کمتر از ۲۰۰ کیلومتر 
آن طرف تر دریاچه وان ترکیه پرآب و درخشان روی نقشه جهان خودنمایی می کند. کارشناسان در گفت وگو با 
«شرق» تأکید می کنند که دریاچه ارومیه به کشاورزی باخته است. به همان سیب هایی که هر سال بدون مشتری 
در جاده ها رها می شوند و جالب اینکه کمتر کسی از سرنوشت بودجه ۱.۱ میلیارد دالری احیای دریاچه ارومیه 

هم حرف می زند و مشخص نیست این رقم قابل توجه کجا هزینه شده است؟!

کارشناس اقتصادی
ناصر ذاکری

امروزه بیش از ۱۰ درصد جمعیت کشــورمان در شــهر تهران و در کل بیش از ۳۰ درصد 
جمعیت در شــهرهای بزرگ زندگــی می کنند. به همین دلیل توجه بــه ابعاد اقتصادی و 
اجتماعی زندگی در کالن شــهرها یک ضرورت انکارناپذیر است. در یک اقتصاد سالم و رو به 
رشد امروزی کالن شهر رابطه اقتصادی ویژه ای با اقتصاد ملی دارد؛ اقتصاد ملی فرصت های 
بزرگی برای کســب درآمد، رشد و رونق در اختیار کالن شهر می گذارد و کالن شهر نیز با ارائه 
خدمات ویژه به اقتصاد ملی ســهم خود را به جریان رشد اقتصاد ملی می پردازد. کالن شهر 
بخش مهمی از جریان تجارت داخلی و خارجی را مدیریت کرده، و سهمی از منافع سرشار 
این تجارت را نصیب خود می سازد که طبعا درصدی از آن در قالب عوارض شهری در اختیار 
مدیریت کالن شــهر قرار خواهد گرفت. مدیریت کالن شــهر نیز با کسب درآمدهای هنگفت 
تالش می کند زندگی در کالن شهر را برای ساکنان دلچسب تر سازد، و درجه باالتری از رفاه و 
جمعیت خاطر را به آنان هدیه کند.  اما در کشور ما ارتباطات اقتصادی کالن شهرها با اقتصاد 
ملی در مسیر دیگری متکامل شده، و پیچیدگی های خاص خود را بازشناخته  است. از یک سو 
دولت به  دنبال کاهش درآمدهای نفتی ناگزیر اســت تا آنجا که می تواند تعهدات هزینه ای 

خود را کاهش دهد و برخی ســرفصل های بودجه خود را حذف کند، که سهم  کالن شهرها 
از بودجه عمومی دولت به همین دلیل به حداقل ممکن کاهش یافته  است. از سوی دیگر 
تداوم رکود اقتصادی و گسترش فقر عمومی موجب شده مدیریت شهری در کالن شهرها طی 
چند دهه گذشته درآمد قابل اعتنایی غیر از سرفصل هایی از نوع فروش تراکم نداشته  باشد. 
به بیان دیگر شــرایط خاص اقتصادی کالن شــهرها را در موقعیتی قرار داده که برای تداوم 
حیات خود در کوتاه مدت آینده خود را به فروش برسانند و در نتیجه زندگی دشواری را برای 
ساکنان خود رقم بزنند. عالوه براین مدیریت کالن شهر براساس سنتی نانوشته تعهداتی را در 
فضای فرهنگی-سیاسی کشور متقبل می شود که درواقع اثری بر میزان رفاه شهروندان چه در 
کوتاه مدت و چه در بلندمدت ندارد. اینکه امروزه مشاهده می کنیم کالن شهرها با کاستی های 
حیرت انگیز در سیستم حمل ونقل عمومی خود روبه رو هستند، یا انبوه خودروها در معابری با 
طراحی غیراصولی گیر افتاده اند، یا ساکنان کالن شهرها ساعات طوالنی از روزهای زندگی خود 
را پشت چراغ قرمز یا راه بندان های ناشی از ازدحام جمعیت و خودروهای شخصی در شهری 
فاقد پارکینگ کافی از دست می دهند، یا خشونت و رفتار تهاجمی به پدیده ای بسیار عادی و 

روزمره در کالن شهرها مبّدل شده  است، همه و همه ناشی از دشواری هایی است که اقتصاد 
ملی به کالن شهرها تحمیل می کند. تداوم رکود اقتصادی طی چند دهه گذشته به وجه غالب 
اقتصاد ملی مبّدل شده  است. رکود همان گونه که موفق شده چرخ کارخانه ها را در بخش 
تولید از کار انداخته و بی کاری را گسترش بدهد، چرخ حرکت و فعالیت و حیات کالن شهرها 
را نیز از کار انداخته اســت. کالن شهر در یک اقتصاد گرفتار رکود به ساختاری مبّدل می شود 
که به تدریج نه می تواند دریافتی از اقتصاد ملی داشته باشــد، و نه می تواند کمکی به جریان 
رشــد اقتصادی و خروج ار تله رکود به اقتصاد ملی برســاند، همان گونه که یک واحد بزرگ 
تولیدی و صنعتی در یک اقتصاد رکودزده چنین وضعیتی را دارد. کالن شهرها را در جغرافیای 
کشور می توان در قامت واحدهای بســیار بزرگ تولیدی و خدماتی تصور کرد که در صورت 
سرزنده و فعال بودن می توانند سهم بزرگی در جریان تولید در اقتصاد ملی داشته  باشند، اما 
در شــرایط رکودی محصولی جز بی کاری، هدر رفتن منابع، بر هم خوردن آسایش روحی و 
روانی جامعه و تشدید بیماری اقتصاد ملی نداشته، و همچون باری سنگین بر دوش ناتوان 
اقتصاد ملی جلوه خواهند کرد. تداوم شرایط رکودی که ناشی از اعمال تحریم های ظالمانه 

و نیز سوء مدیریت داخلی است، هزینه های گزافی را به اقتصاد کشورمان تحمیل کرده  است. 
تشدید جریان تورمی، به تعطیلی کشــاندن واحدهای تولیدی و صنعتی، گسترش بی کاری 
پیدا و پنهان، افزایش درصد جمعیت زیر خط فقر کشــور، تخریب نظام یافته محیط زیست، 
از دست دادن بازارهای صادراتی نفتی و غیرنفتی، و افزایش فاصله عقب ماندگی نسبت به 
رقبای منطقه ای از نظر شاخص های مدیریت و فناوری و جذب سرمایه گذاری خارجی، همه 
و همه آثار نامطلوب تداوم شــرایط رکودی است. با این  حال گرفتار شدن کالن شهرها در تله 
رکودی که می توان از آن با عنوان «تعطیلی بزرگ ترین واحدهای اقتصادی و خدماتی کشور» 
یاد کرد، بی تردید بزرگ ترین خسارتی است که جریان رکود تحمیلی به اقتصاد کشورمان وارد 
آورده  است؛ زیرا با این تعطیلی عمال زندگی و جریان کسب درآمد ۳۰ درصد جمعیت کشور 
به صورت مستقیم و زندگی ۷۰ درصد دیگر به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر منفی این پدیده 
قرار گرفته و عنصر مخرب ناامیدی به کالبد جامعه تزریق می شــود. حرکت اقتصاد ملی در 
مسیر بازگشت به دوران رونق اقتصادی و تعامل مثبت با جهان خارج می تواند فرصتی ارزنده 

برای مدیریت کالن شهرها در مسیر کسب درآمد پایدار ایجاد کند.

یکشنبه
۲۱ فروردین ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۵۳

 ماجرا درباره دو دریاچه اســت؛ دو دریاچه در یک اقلیم 
با دو سرنوشــت متفاوت. یکی دریاچــه ارومیه در ایران که 
شــوره زار شده و دیگری دریاچه وان که کمتر از ۲۰۰ کیلومتر 
آن طرف تر همچنــان نگین آبی  رنگ شــرق ترکیــه قلمداد 

می شود.
بــه گــزارش «شــرق» درحالی کــه در ایران مســئوالن 
سال هاســت در پاســخ به احتضار دریاچه ارومیه، انگشت 
اتهام را به سمت تغییرات آب و هوایی نشانه می گیرند، کمتر 
از ۲۰۰ کیلومتر آن طرف تر، دریاچه وان ترکیه همچنان پرآب 
است! این وضعیت موجب می شــود تا منطقا نتوانیم همه 
تقصیرهــا را گــردن آب و هوا بیندازیم و آقایان مســئول را از 

قصورها مبرا بدانیم.
فوزی اوزگوکجه، استاد بیولوژی دانشگاه یوزیل شهر وان 
ترکیه، درباره سیاســت های ترکیه برای محافظت از دریاچه 

وان توضیحاتی داده است.
او در بخشی از گفت وگویش با عصر ایران آورده بود: «اگر 
تاکنون مقوله ای به نام خشک شــدن دریاچــه وان، ترکیه را 
به چالش نکشــیده به این علت اســت که ما توانسته ایم با 
چنــد راهکار دریاچه وان را حفظ کنیــم. اول اینکه، به طور 
جدی و عملیاتی چاه های آب حاشیه و اطراف دریاچه وان را 
مدیریت کرده ایم. کار دوم ما این بوده که سدسازی را کنترل 
کرده ایــم. ضمنا یک نکتــه هم درباره هــدرروی آب وجود 
دارد کــه باید در مدیریت منابع آب به آن توجه شــود و آن 
اینکه همواره مقدار قابــل مالحظه ای آب در حوضه آبخیز 
دریاچه هــا به هدر مــی رود ولی آب هدررفتــه الزاما همان 
آب تبخیرشده پشت ســدها یا مسیر رودخانه های منتهی به 
دریاچه نیست بلکه بعضا از طریق راه های زیرزمینی به یک 

تاالب دیگر منتقل شده و در آنجا انباشت می شود».
اما هم زمان در ایران بر دریاچه ارومیه چه گذشته و کدام 
عوامل چنین تفاوت چشمگیری را میان این دو دریاچه ایجاد 

کرده است؟

تمام حقابه ۳٫۱ میلیارد مترمکعبی ارومیه صرف کشــاورزی 
شد

محمد درویش، کارشــناس آب و منابع طبیعی به «شــرق» 
می گوید: وضعیت دریاچه ارومیه ربطی به مسائل اقلیمی ندارد. 
میانگین ریزش های آسمانی در حوضه آبریز وان و ارومیه نزدیک 
اســت. چیزی که موجب شــده شاهد چنین ســطحی از تفاوت 

باشیم، شیوه بارگذاری ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه است.
او ادامه می دهد: در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به قوانین 
طبیعت و چیدمان توسعه اهمیتی نداده ایم و وسعت اراضی 
کشــاورزی را از حدود ۳۲۰ هزار هکتار در سال ۱۳۷۰ به ۶۸۰ 
هزار هکتار در ســال ۱۳۸۵ رســانده ایم. یعنــی در عرض ۱۵ 
ســال ۳۶۰ هزار هکتار به وســعت اراضی کشاورزی و باغات 
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه اضافه شــده است. با توجه به 
اینکه به طور متوسط در هکتار ۱۰ هزار مترمکعب آب مصرف 
می کنــد، ما کاربری جدیدی با نیاز آبی ۳٫۶ میلیارد مترمکعب 
را بــه حوزه تحمیل کردیم. آن هم در حالی که حقابه دریاچه 

ارومیه ساالنه ۳٫۱ میلیارد مترمکعب بود.
تعداد چاه های اطراف دریاچه حدود ۱۳ برابر شد

محمد درویش، کارشــناس آب و منابــع طبیعی همچنین 
می گویــد: این یعنــی کل حقابه ای که از طریــق ۱۴ رودخانه 
منتهی به دریاچه تأمین می شــد را گرفتیم. برای تأمین مابقی 
نیز چشــم بستیم و اجازه دادیم تعداد چاه ها در حوزه دریاچه 
از حــدود هفت هــزار به نزدیک ۹۰ هزار حلقــه افزایش پیدا 
کند. تعداد ســدها را هم به ۷۲ عدد رساندیم و اکنون ۳۳ سد 
نیمه تمام دیگر هــم در حوضه آبریز بــه آن اضافه کرده ایم. 
ضمن اینکه تاکستان ها را نیز به باغ های سیب تبدیل کرده ایم 
درحالی کــه هر هکتار ســیب چند برابر هر هکتــار انگور، آب 

مصرف می کند.
آمازون هم اگر بود، بیابان می شد

به بــاور این تحلیلگر پروژه های اقتصــادی بدون توجه به 
توســعه پایدار و ظرفیت منابــع دریاچه ارومیــه را به چنین 

وضعیت فالکت باری رســانده اســت. او با تأکیــد بر این نکته 
می گوید: اینجا که دریاچه ارومیه اســت، حتی اگر آمازون هم 

بود با چنین شیوه مدیریتی بیابان می شد.
درویش در پاســخ به این سؤال که کشــورهایی مثل ترکیه 
برای حفظ دریاچه های شــان چه کرده انــد، توضیح می دهد: 
پهنه هــای آبــی دریاچه هــا و تاالب هــا جــزء راهبردی ترین 
بخش های اکوسیســتمی هستند. مدیریت این پهنه ها همیشه 
جزء وظایــف حکومتی بوده چون اگر به هر دلیلی از دســت 
بروند، از نظر پدافند غیرعامــل موجب ناامنی های اجتماعی، 
افزایش مهاجرت و متروکه شــدن شهرها و روستاها می شوند 
که تبعاتی چون حاشیه نشینی شــهرهای بزرگ را در بر دارد. 
بنابراین در اغلب کشــورهای دنیا سعی شــده پهنه های آبی 
حتی در قالب کمیسیون های جهانی محیط زیستی ثبت شود تا 
حمایت های بین المللی هم بگیرند. ضمن اینکه با تالش آنها 
بــرای حفظ این پهنه های آبی بــر جذابیت  و درآمد بوم گردی 
و گردشگری شــان نیز اضافه شــده و از این طریق توانسته اند 

معیشت پایدار ایجاد کنند.
او به تجربه کشــور چین اشــاره می کند و می گوید: بدترین 
عملکرد در این زمینه را چین داشــت که سه هزار دریاچه اش 
تا ســال ۱۹۹۵ از بین رفت. بعد از نابــودی این دریاچه ها تازه 
دریافتند چه خطایــی کرده اند و حاال به جایی رســیده اند که 
یکی از قدرتمندترین وزرایشــان، وزیر محیط  زیست این کشور 
اســت که حتی حق وتو هــم دارد. چین اکنــون باالترین رقم 
جنگل کاری و استفاده از منابع خورشیدی را دارد و ۱۱۰ دریاچه 
را توانســته احیا کند. درست است که ما ۱۲ میلیارد دالری که 
چیــن صرف این کار کــرده را نداریم اما بایــد به قدری منطق 

داشته باشیم که این تجارب تلخ را تکرار نکنیم.
۱٫۱ میلیارد دالر هزینه برای هیچ

درویــش با تأکید بــر اینکــه «ماجرای ارومیه و خشــکی 
دریاچه هــا را نمی توانیــم بــه بحران آب و خشکســالی ربط 
دهیم» این طور استدالل می آورد: اگر کاری انجام نداده بودند 
و هنوز وســعت اراضی کشــاورزی، تعداد سدها و تاکستان ها 
همان بود و بارندگی کم شــده بود، می شــد نتیجه گرفت که 
تغییرات اقلیمی متهم شماره یک است ولی وقتی تا این اندازه 
تغییرات اعمال شــده و با تغییر ترکیب کشاورزی در این حوزه 
با افتخار از صــادرات محصوالت حوزه ارومیه حرف می زنند، 

نمی توانیم انگشت اتهام را به سمت آسمان دراز کنیم.
او در پاسخ به اینکه آخرین اقدامات انجام شده برای احیای 
دریاچه چه بوده، عنوان می کند: ســتاد احیــای دریاچه ارومیه 

اقدام دولت  که مهم ترین 
اینکه  بــا  روحانــی بــود 
بیــش از ۱٫۱ میلیارد دالر 
نتوانســت  اما  کرد  هزینه 
آنها  برســد.  اهدافش  به 
که طرح  بودند  داده  قول 
«نکاشــت» را اجرا کنند و 
کشاورزی  اراضی  وسعت 
را به پیش از ســال ۱۳۷۰ 
عقب نشینی  اما  برگردانند 
و اعــالم کردنــد کــه به 
طرح  نکاشت  طرح  جای 
اجرائــی  را  «بهکاشــت» 
کار  همــان  اما  می کننــد 
را هــم نتوانســتند انجام 
وســعت  حتــی  دهنــد. 
باغ های  و  چغندرکاری ها 
ســیب در اطراف دریاچه 

ارومیه افزایش یافت.
درویش ادامه می دهد: تنها کاری که احتماال انجام دهند و 
در بوق و کرنا می کنند انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه اســت. 
قرار است یکی از رودخانه هایی که از سرشاخه های دجله وارد 
خاک عراق می شــود را با تغییر مسیر مواجه کنند تا به حوضه 
آبریز دریاچه بریزد ولی من به شــما قــول می دهم همین آب 
هم به دریاچه نمی رســد و باعث افزایش بارگذاری ها و توسعه 
اراضی کشاورزی می شود. هم زمان گرد و خاک در عراق افزایش 
پیــدا می کنــد و دود این کار در چشــم مردم ما در کردســتان، 

کرمانشاه، آذربایجان غربی، خوزستان و ایالم می رود.
فرونشست عجیب سواحل دریاچه ارومیه!

دومین کســی که از علل سرنوشــت متفــاوت دو دریاچه 
وان و ارومیــه روایت می کند، علــی بیت اللهی، رئیس بخش 
زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه 

و شهرسازی است.
او نیــز مانند درویــش تأکید دارد که رونــد کاهش نزوالت 
جــوی در کل کشــور و حوضــه آبریز دریاچه نشــان می دهد 
خشکسالی علت اصلی چالش و بحران دریاچه ارومیه نیست 

بلکه علت مدیریت ناصحیح منابع آب است.
بیت اللهی ادامه می دهد: براساس اظهارات مسئوالن آب  
منطقه ای آذربایجان غربی تنها در محدوده این استان بیش از 
۲۲ هزار حلقه چاه غیرمجــاز و نزدیک به ۴۰ هزار حلقه چاه 
مجاز وجــود دارد. عالوه بر اینها در حوضه آبریز، که محدوده 
بسیار گسترده تری است، بیش از ۶۲ هزار حلقه چاه حفر شده 
اســت. این موجب می شــود آب های جاری که باید به سمت 
دریاچــه جاری شــوند به دلیــل افت ســفره های زیرزمینی و 
خشــکی به زیرزمین نفوذ کننــد. بنابراین بخش عمده کم آبی 
دریاچه ناشی از برداشــت بی رویه آب های زیرزمینی و صدور 
مجوزهای فراوان برای توســعه و احداث باغات و کشــاورزی 
اســت. این مسائل نیازهایی را به وجود می آورد که به مرور به 

حق تبدیل می شوند.
او می افزاید: دومین مسئله ســدهای روی رودهای جاری 
دریاچه ارومیه است. در فصل ســرما که تبخیر کم است، آب 
به جای دریاچه، در ســدها ذخیره می شــود تا برای تأمین آب 
کشــاورزی از آن استفاده شــود. پس از اینها، در سومین مورد 
تازه می رســیم به کاهش نزوالت جوی به ویژه به شکل برف. 
در واقع این عامل مؤثر است اما مؤثرترین عامل نیست و صرفا 
تشدیدکننده است. وگرنه چطور ممکن بود که دریاچه وان که 
با دریاچه ارومیه در یک اقلیم است، خشک نشود ولی ارومیه 

به این روز بیفتد؟!
بیت اللهــی در نهایــت تأکید می کند که اخیــرا مطالعاتی 
در ســمت شرق  دریاچه نشــان داده که در سواحل دریاچه با 
فرونشســت زمین مواجه هســتیم. او توضیح می دهد: ما این 
مســئله را با عکس برداری مســتند کرده ایم. درحالی که تنها 
جایــی که انتظار فرونشســت نداشــته ایم ســواحل دریاها و 
دریاچه ها بوده اند اما متأسفانه به دلیل افت سطح ایستایی ما 

شاهد فرونشست زمین در این قسمت هم هستیم.
ایــن اتفاقــات در حالــی رخ می دهد که سال هاســت 
کارشناسان درباره خشک شــدن دریاچه ارومیه و راه افتادن 
توفان هــای نمــک و ریزگرد در ایــن منطقــه و حوالی آن 

هشدار می دهند.

«شرق» به بهانه هجوم ریزگردها به ایران وضعیت ۲ دریاچه
 ارومیه  و  وان با فاصله کمتر از ۲۰۰ کیلومتر را بررسی کرد  
خاک، تاوان ارومیه
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جناب آقاى مهندس پورفالح

  درگذشت همسر گرامى تان را صمیمانه تسلیت عرض کرده و براى 
شما و سایر بازماندگان گرامى آرزوى صبر و سالمتى داریم.

انتشارات تاچارا - گروه رسانه اى کاما

سازمان آگهی های روزنامه شرقسازمان آگهی های روزنامه شرق
۸۶۰۳۶۱۱۹۸۶۰۳۶۱۱۹

تعداد چاه های کشاورزی در حوضه آبریز ارومیه 
حدود ۷ برابر شد، وسعت زمین های کشاورزی 
به بیشــتر از ۲ برابر رسید و ۱.۱ میلیارد دالر بودجه احیای 
دریاچه حیف و میل شــد. حاال مطالعات  در سمت شرق  
دریاچه نشــان داده که در پدیده ای نادر سواحل دریاچه 

ارومیه  با فرونشست زمین مواجه شده است


