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از گوشه و کنار

کمآبی تهدیدی جدی است؛ لطفا نگران شوید!

احتمال تجدیدنظر در زمان
برگزاری امتحانات حضوری

و از ایران آبادم نماندجز بیابانی

ریحانه جوالیی

ایراندرآستانهیکبحرانعظیمآبی
است.باخشکشدنتاالبهایکشورو
کاهشسطحذخایرآبهایزیرزمینی،
ســطح زمین هر روز پایینتر میرود،
بهنحویکه کارشناسان از میزان ساالنه
 ۳۶سانتیمتر فرونشســت در تهران و
دشتورامینحیرتکردهاند.
همچنین بر اســاس اعالم مجامع
بینالمللیفرونشستساالنه ۴میلیمتر
اززمین«نشانهبحران»استدرحالیکه
بهطور نمونه حدفاصل بین دشت فسا
و جهرم در اســتان فارس فرونشست
زمین تا ۵۴سانتیمتر یعنی حدود۱۴۰
برابر حد بحران جهانی آن است .استان
اصفهان با  ۳۱شهر واقع بر پهنههای با
خطر باالی فرونشست زمین در ردیف
اول از لحــاظ تعداد ســکونتگاههای
شهری است .اســتانهای تهران با ۳۰
شهر،کرمانبا ۲۵شهروخراسانرضوی
یقراردارند.
با ۲۴شهردررتبههایبعد 
شرایطآبیایرانبحرانیاست
موضوع بحران آبی در ایران فقط در
ذخایر آبی خالصه نمیشــود و در سال
 96ســازمان حفاظت محیطزیست
اعالم کرد ۸۰ :درصد تاالبهای کشور
خشکشدهوتاالبهادرمناطقخشک
و نیمهخشک شــرایط بحرانی دارند.
هماکنوننیزبراساسدادههایسازمان
فضایی کشــورمان ،برخی از تاالبها
ازجملههاموندرسیستانوبلوچستان
وبختگانوارژندراستانفارسدرحال
خشکشدنکاملهستند.هفتهگذشته
مجلهنیچرگزارشیترسناکازوضعیت
ذخایر آبهای زیرزمینی ایران به قلم
سه محقق ایران منتشر کرده است ،که
نشــان از روزهای سخت برای کشوری

دارد که در منطقهای خشک قاره آسیا
قرارگرفته و قناتهــای آنکه قرنها
این سرزمین خشک را سبز نگاه داشته
بودند،باسدسازیبیرویهنابودشدند.
بر اســاس ایــن دادههــا ،تخمین
زدهشــده کــه کل میــزان آبهای
زیرزمینی ازدســترفته در ایران طی
این دوره زمانی با در نظــر گرفتن نرخ
تغییرات در مقیاسهــای حوضه و زیر
حوضه  ۷۴کیلومتر مکعب باشــد .بر
اساس میانگین ســطح آب زیرزمینی
تخمین زدهشــده در مقیاس حوضه،
طی ســالهای  ۲۰۰۲تا  ۲۰۱۵حدود
 ۷۴کیلومتر مکعب آبهای زیرزمینی
ایران تحلیل و ازدســترفته است .این
مقدار ۱.۶برابر حج م آب دریاچه ارومیه
درپرآبترینحالت( ۴۶کیلومترمکعب
در سال  )۱۹۹۶که بزرگترین دریاچه
درخاورمیانهوششمیندریاچهآبشور
روی زمین است ،بوده است .البته چند
روز پیش نیز یوسف غفارزاده ،نماینده
استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در
آذربایجانغربیازحجمپنجمیلیاردو۲۲
میلیونمترمکعبیدریاچهخلیجفارس
خبر داد و گفت :حجم دریاچه نســبت
به مشابه سال گذشــته یک میلیارد و
 ۴۱میلیون مترمکعب کاهش را نشان
میدهد .تراز سطح آب دریاچه ارومیه
اکنون  ۱۲۷۱.۲۲متر است که نسبت
به مدت مشابه ســال قبل  ۲سانتیمتر
و نسبت به ابتدای ســال آبی (اول مهر
امسال) چهار سانتیمتر کاهش داشته
و در مقایسه با متوسط درازمدت۳.۳۴ ،
مترکاهشنشانمیدهد.
اما گزارش مجله نیچــر در ادامه به
نکت ه مهم دیگری نیز اشاره کرده است و
آن کاهش آب زیرزمینی در حوضههای
پرجمعیــت در غرب ،جنــوب غربی و
شمالشرقیایران(جاییکهبزرگترین
زمینهای آبیاری گندم و جو) است ،که

براساسدادههایموجودبسیارشدیدتر
گزارششده.بهعنوانمثالحوضهکرخه
(سبدغذاییایرانو محل۹درصدازکل
زمینهای آبیاری ایــران و ۱۱درصد از
کل تولید گندم کشــور از سال ۲۰۰۲
تا ۲۰۱۵میــزان تخلیه ۰.۰۸کیلومتر
مکعب در ســال را تجربه کرده اســت.
عالوه بر این آبهــای زیرزمینی منبع
عمدهای برای نیازهــای آب خانگی و
آبیــاری در حوضه کارون اســت که با
سرعت  ۰.۰۶کیلومتر مکعب در سال از
 ۲۰۰۲تا ۲۰۱۵تخلیهشدهاست.باتوجه
بهسطحفعلیتخلیهآبهایزیرزمینی
وکمبودفزایندهمنابعآبسطحیدرهر
دوحوضه،درسالهایآیندهنگرانیهای
عمدهایبرایحفظآببهمنظورآبیاری
زمین کشاورزی و استفاده از آب خانگی
وجودخواهدداشت.
دخلوخرجآبیکشور
باهمهمخوانیندارد
از سوی دیگر ،درحالیکه زمستان
پربارشینداشتیموشواهدنشانمیدهد
درفصلبهاربارشهاجبراننخواهدشد،
گزارشهای هواشناسی هم نسبت به
تابستانیگرموکمآبهشدارمیدهند.
همچنین سازمانهای متولی از کاهش
قابلتوجهآبپشتسدهاکهاصلیترین
تأمینکننده آب شــرب ،کشاورزی و
صنعتاستخبردادهاند.
اماموضوعیکهبرخیازکارشناسان
مدتی اســت بــه آن توجــه میکنند
برنامهریزیدرعرصهسیاستهایکالن
اقتصادیتوسعهمحوردرکشوربرمبنای
یک پیوست آبی اســت .به عقیده آنها
ســرزمینی که در آن منابع آب محدود
است باید آب را بهعنوان یک نهاده مهم
در برنامهریزیهای کالن تمام عرصهها
حتی در زمینه جدالهای دیپلماتیک
و سیاسی در نظر گرفت و ضرورت دارد
کشوریکپیوستآبیداشتهباشدواین

درحالیکهزمستان
پربارشینداشتیموشواهد
نشان میدهد در فصل بهار
بارشها جبران نخواهد
شد؛ سازمانهای متولی
از کاهش قابلتوجه آب
پشتسدهاکهاصلیترین
تأمینکننده آبشرب،
کشاورزی و صنعت است
خبر دادهاند
برنامهریزیهایکالناقتصادیتوسعه
محور بر اســاس توان آبی و موجودی
منابعآبتنظیمشود.
بر همین اساس مسعود امیرزاده،
عضو کارگروه آب شورای هماهنگی
شــبکه ملی محیطزیســت و منابع
طبیعی کشور تأکید کرد :برنامهریزی
و سیاســتگذاریها باید بر اســاس
موجودی واقعــی و طبیعی منابع آب
یک منطقه باشــد ،نه بر اساس غارت
منابع آبی طبیعــت و بهرهبرداری از
منابعی که مربوط به نســلهای آتی
اســت .میتوان گفت کــه تاکنون به
این مســائل کمتوجهی شــده و این
برنامهریزیهای توسعه محور بر اساس
منابع آبی که از طریــق انتقال آب یا
بهرهبرداری از ذخایر استراتژیک بوده
تنظیم و اجرایی شده است.
او ضمن بیان اینکه سیاســتهای
توســعه در کشــور بایــد بر اســاس
واقعیتهای اقلیمــی و منابع آبی که
طبیعت بهصورت رایــگان در اختیار ما
گذاشتهباشد،گفت:دخلوخرجآبیدر
کشوربایداصالحشودچراکهاکنوناین
دخلوخرج با یکدیگر همخوانی ندارد
و این مسئله فشار زیادی را به سرزمین
واردمیکند.

احتماالتاپایانسالآبی
بارندگینداریم
اســماعیل نجار ،رئیس ســازمان
مدیریت بحران کشــور نیز خبرهای
خوبیدررابطهباآیندهآبیایرانندارد.به
گفتهاوامسالکشورمانباخشکسالی
روبرو است چراکه نزدیک به  ۴۹درصد
کاهــش بارندگی در کشــور داریم ،بر
اساس صحبتهای او در برخی مناطق
کشــور این عدد خیلی باالتر است و در
برخیمناطقشایدکمترباشد.
نجاربابیاناینکهکاهشبارندگیدر
استانهای جنوبی کشور بیشتر است،
ادامه داد :بر اســاس اعالم هواشناسی
بارندگــی تا پایان ســال آبی کشــور
پیشبینی نمیشــود و ممکن اســت
وضعیتسختوبغرنجیداشتهباشیم.
نجار گفت اســت که در این شرایط
به دولت پیشنهاد داده تا مبلغ سه هزار
میلیارد تومان اختصاص دهد و سازمان
برنامهوبودجه نیز این مبلغ را پذیرفته
است .آنطور که او گفته قرار است این
مبلغ برای کاهــش تنش آبی در بخش
شرباستفادهشود.گفتهشدهاینمبلغ
برای تأمین آب حدود  ۷هزار روستای
باالیبیشاز ۲۰خانوارباتانکریامواردی
ازایندستهزینهخواهدشد.
او همچنین درباره فرونشستها در
مناطق مختلف کشور خاطرنشان کرد:
موضوع فرونشســتها بهطورکلی در
کشــور رصد و نتایج آن به دستگاههای
مربوطه منعکس میشــود تا در نقاط
حســاس ماننــد ایســتگاه راهآهن و
فرودگاههااقداماتالزمصورتبگیرد.
فرونشســت یک زلزلــه خاموش و
خطرناک اســت و باید تمام دستگاهها
که بهنوعی ممکن اســت از این بحران
آسیبببینندمانندراهآهنوفرودگاهها
بهاینمواردتوجهکنندوتمهیداتالزم
برای مقابله با این بحران را انجام دهند.
مناطق بســیاری در کشور با پهنههای
مختلفدچارمشکلفرونشستهستند.
متأسفانه این مناطق پهنههای شهری
مانندتهرانرانیزدربرمیگیرد.
ایرانتا 50سالدیگر
قطرهایآبندارد
ســال گذشــته بود که پروفســور
کردوانی ،پدر علم کویرشناســی ایران
پیشبینی کرده بود که ایران  50سال
دیگر آب ندارد و گفته بود :بیچاره کسی
که ۵۰ســال دیگر به دنیــا بیاید ،تا آن
زمان دیگر نه آب سطحی داریم ،نه آب
زیرزمینی .البته این اتفاق شاید زودتر
همبیفتد،چراکهدرحوزهآبزیرزمینی
حداقل فاصله  ۲چاه بایــد  ۱کیلومتر
باشد ،اگر در یک لیوان بهجای یک نی،
 ۳نیقراردهیمآببیشترینمیگیریم
فقطزودترآنمنبعآبراازبینمیبریم.
وزارت نیرو هم کــه دارد میگوید چاه
بزنید،اتفاقیکهباعثشدهدشتتهران
هم ۳۶سانتیمترنشستپیداکند.

در سال 96سازمان حفاظت
محیطزیست اعالم کرد:
 ۸۰درصد تاالبهای کشور
خشکشده و تاالبها
در مناطق خشک و
نیمهخشکشرایطبحرانی
دارند .هماکنون نیز برخی
تاالبها ازجمله هامون در
سیستانوبلوچستانو
بختگان و ارژن در استان
فارس در حال خشک شدن
کاملهستند

در این میان آمارهای منتشرشــده
از افت شــدید بارش در ســال جاری
آبی که به گفتــه مدیرکل پیشبینی و
هشدار سازمان هواشناسی رکورد 50
سال اخیر را ثبت کرده ،بر اساس اعالم
شرکت آب و فاضالب کشــور ،در سال
جاری پیشبینیشــده که از مجموع
 1346شهر کشور 282 ،شهر در تنش
آبی خواهند بود کــه از این تعداد 101
شهردروضعیتقرمز(بیشاز 20درصد
کمبود) 55 ،شــهر نارنجی ( 20درصد
کمبود)و 126شهردروضعیتزرد(10
درصد کمبود)خواهنــد بود .بر همین
اساسطبقگفتههاینجار،تعداد 5هزار
روستایی که در تابستان گذشته با تانکر
سیار آبرسانی میشد ،امسال به  7هزار
روستارسیدهاست.
از سوی دیگر ،سازمان فضایی ایران
تغییر مساحت ســطح آب  ۱۰تاالب و
دریاچه کشور را با استفاده از دادههای
ماهوارهای برآورد کرده است که طی آن
بهغیرازمشخصبودنخشکیکاملسه
تاالبهامون،ارژنوبختگان،معلوماست
کهسطحتمامیتاالبهاودریاچههابجز
تاالب گاوخونی و چغاخور ،در مقایسه با
ماه مشابه سال  ۱۳۹۹در حال کاهش
اســت .تاالب صالحیه در استان البرز،
تاالب میانکاله در مازندران ،تاالبهای
پریشان ،ارژن ،مهارلو ،طشت و بختگان
در اســتان فارس و تاالبهای هامون
سیستان در استان و بلوچستان ازجمله
آنهاست .خشکی تاالبها بهغیراز آثار
زیانبار محیطزیســتی مثل آسیب به
پوشــش جانوری و گیاهی ،باعث بروز
ریزگردها در هوا هم میشود .دادههای
منتشرشده سازمان فضایی ایران نشان
میدهدکهازمجموعاینتاالبها،فقط
ســطح تغییرات آبی تاالب گاوخونی
در اصفهان و تاالب چغاخور در اســتان
چهارمحال و بختیــاری اندکی مثبت
است .حفاری چاههای مجوزدار و فاقد
مجوز بیرویه آبهای زیرزمینی عالوه
بر خشکســالیهای ممتد از عوامل
اصلی کاهش ســطح آب زیرزمینی و
گسترش فرونشســت زمین در ایران
عنوانشدهاست.

خبر
به بهانة «جزء اسناد رسمی» بودن؛

کند
شهرداری تهران نام «متخلفان واکسنخوار» را منتشر نمی

شهردار تهران با اشاره به اینکه دستورالعمل
توزیــع دقیق واکســنها در شــهرداری ابالغ
میشود ،گفت :بنابر استعالم وزارت بهداشت و
ستاد ملی کرونا ،نام دریافتکنندگان غیرقانونی
واکسن ،جزء اسناد خصوصی و غیرقابلانتشار
است و در سایت شــفاف به درج کد ملی آنها
بسنده میشود.
به گــزارش انتخاب ،پیــروز حناچی اظهار
کرد :واکسیناسیون کارکنان شهرداری در سوم
اسفندماه سال گذشته با مشــارکت کارکنان
بهشتزهرا (س) برای ۵۴۳نفر آغاز شد.
او با بیان اینکه در ادامه نیز سازمان پسماند
و مناطق  ۲۲گانه با معرفــی پاکبانان ایرانی در
این طرح مشارکت کردند ،افزود :در معرفی افراد
توسط مناطق تخلفاتی صورت پذیرفت و بنابر
اســتعالمها ،بهجز در یکی از مناطق که بیشتر

تخلفات را در آنجا شاهد بودیم ۲۰ ،نفر مغایر با
دستورالعمل اعالمی واکسن دریافت کردند.
شــهردار تهران ادامــه داد :از  ۲۰نفری که
مغایر با دستورالعمل واکســن دریافت کردند
 ۱۳نفر مربوط به منطقه هفت بودند .در منطقه
اصلی نیز عوامل کارگری پســماند ،فضای سبز
و رانندگان خودرو سرویس  ۷۳نفر بودند و ۲۵
نفر نیز فاقد رابطه اســتخدامی منطقه واکسن
دریافت کردهاند.
شهردارپایتختنبودنظارتمناسبدرمراکز
بهداشــت را موجب ایجاد این حواشی دانست
و گفت :درمجموع انحراف در واکسیناســیون
کارکنان شــهرداری تهران کمتر از یک درصد
است؛ هرچند این مقدار نیز نباید وجود داشت.
پیگیریافرادمتخلفتوسطحراست
شــهردار تهران بابیان اینکه تحقیقاتی را با

محوریت حراست کل پیگیری کردهایم ،افزود:
بحث عمده روی یک منطقه شهرداری رخ داده
استکهبامکاتبهشهردارمنطقهباادارهبهداشت
شمال غرب فهرستی به ظرفیت  ۳۲۵نفر برای
واکسیناسیون اعالم شده بود.
حناچی ادامــه داد :از این تعــداد  ۱۹۸نفر
اقدام به دریافت واکسن کردند
که اســامی آنها را از طریق
حراســت وزارت بهداشــت
پیگیریمیکنیم.
شــهردار تهــران بــه
تفکیک  ۱۹۸نفر پرداخت
و ادامه داد :از این تعداد ۴۴
نفرکارکنانبازیافت۱۰۰،
نفرپاکبان ۱۲،کارمند۱۳
نفرفاقدارتباطاستخدامی

باشهرداریتهرانباهویتمشخص ۲،نفرراننده
جرثقیل ۹ ،نفر راننده خودرو سرویس و  ۱۷نفر
کارگر فضای سبز بودند.
حناچی ادامه داد :بررســیها نشان داد یک
نفر از مســئوالن نواحی اقدام به تزریق واکسن
از این سهمیه کرده است
که همان روز به همراه
ســه نفر از همکاران
ذیربــط در منطقه ۶
عزل شــدند .در یکی
از مناطق نیز مشخص
شد توزیع سهمیه

بر اساس پروتکلهای مصوب نبوده است که در
این منطقه نیز معاون خدمات شهری عزل شد۲.
رئیس ناحیه نیز در مناطق ۷و ۹شهرداری تهران
به همین دلیل عزل شدند.
اطالعرسانی از طریق «کالب هاوس»!
حناچیبابیاناینکهاگرکسیمدارکهویتی
نداشتواکسنتزریقنمیشد،گفت:برخیافراد
خودشان از زدن واکسن استنکاف میکردند و
این در حالی بود که نمیتوانســتند این واکسن
را برگردانند.
به گفته او ،تالش شد که از طریق رسانهها و
تلویزیون و تشکیل اتاق در «کالب هاوس» در
خصوص این موضوع به شهروندان اطالعرسانی
شود.
شهردار تهران با بیان اینکه به شفافیت اعتقاد
داریم گفت :فهرست دریافتکنندگان واکسن از
دیروز در حال بارگذاری روی ســایت «شفاف»
اســت و بنا به توصیه وزارت بهداشت و سازمان
بهداشت جهانی ،نام افراد درج نمیشود اما کد
ملی آنها اعالمشده است.

وزیرآموزشوپرورش
از احتمال تجدیدنظر در
زمان برگزاری امتحانات
حضــوری در صــورت
شدت شیوع کرونا خبر
داد .به گزارش ایلنا ،محسن حاجی میرزایی بیان
کرد :ازنظر قانونی برای پایه نهــم و دوازدهم الزاماً
باید امتحانات بهصورت حضوری برگزار شود زیرا
برگزاریحضوری درهدایتتحصیلیوپذیرشدر
دانشگاهها تأثیرگذار است .او افزود :اگر در زمانی که
ماامتحاناترابرگزارمیکنیمشیوعکروناکمترباشد
امتحانات را برگزار میکنیم ولی اگر شدت شیوع
زیاد باشد ممکن است در زمان برگزاری امتحانات
تجدیدنظرکنیم.

مصدومیت ۶تندرحریق گسترده
کارخانهصنایع شیمیایی

سخنگوی اورژانس
کشــور از مصدومیت ۶
تن در پی وقــوع حریق
در یــک کارخانه صنایع
شیمیایی در قم خبر داد.
به گزارش ایسنا ،مجتبی خالدی دراینباره گفت:
حوالی ساعت شــش صبح دیروز حادثه حریق در
یک کارخانه صنایع شــیمیایی در شکوهیه قم به
اورژانس اعالم شد .او ادامه داد :در پی این حادثه دو
آتشنشان مصدوم شده و چهار فرد دیگر نیز دچار
آسیبدیدگیسطحیشدندکهخدماتدرمانیاز
سویاورژانسبهآنانارائهشد.

 ۳۹۴فوتیجدیدکرونا درکشور

براســاس اعــام
وزارت بهداشت ،از روز
شــنبه تا ظهر یکشنبه
 ۳۹۴بیمــار کووید۱۹
در کشــور جان خود را
به دلیل ایــن بیماری از دســت دادند و مجموع
جانباختــگان این بیماری بــه  ۷۲هزار و ۴۸۴
نفر رسید .به گزارش ایسنا ،بر اساس معیارهای
قطعی تشــخیصی ۱۸ ،هزار و  ۶۹۸بیمار جدید
مبتالبه کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که دو
هزار و  ۷۱۱نفر از آنها بستری شدند.

واکنش محسنهاشمی به
ردصالحیت داوطلبان شوراها

رئیس شورای شهر
تهران گفت :بــا توجه
بــه اینکه نظــارت در
انتخابات شورا برعهده
مجلس است ،از رئیس
مجلس انتظار داریم تا بــا پیگیری رد صالحیت
داوطلبان شوراها نسبت به رسیدگی به اعتراض
کاندیداها توجه ویژه داشــته باشند .به گزارش
ایلنا ،محســن هاشــمی بیان کرد :در تهران و
تعداد زیادی از شهرها شاهد بودیم رد صالحیت
کاندیداهایی اتفاق افتاد که توسط هیئت اجرایی
تائید شــده بودند .او ادامه داد :با توجه به اینکه
نظارت در انتخابات شورا بر عهده مجلس است از
رئیس مجلس انتظار داریم تا با پیگیری موضوع
نسبت به رسیدگی اعتراض کاندیداها توجه ویژه
داشته باشــند تا تأمین حق عمومی جامعه برای
برگزاری یک انتخابات با تکثر نگاهها و سالیق و
مشارکت مطلوب در انتخابات فراهم شود.

انتقاد از دولت برای تأخیر
در ارسال الیحه حمایت از زنان

رئیس فراکسیون
زنان مجلس شــورای
اسالمی از دولت بابت
تأخیر در ارسال الیحه
«کرامــت و حمایت از
زنان در برابر خشونت» به مجلس انتقاد کرد.
به گزارش تسنیم ،فاطمه قاســمپور گفت :با
توجه به حساســیتهای الیحه ،کارشناسان
اجتماعی حاضر در کارگروه تأکید داشتند که
اسناد پشتیبان الیحه موردبررسی قرار گیرد،
از همین رو پسازآنکه الیحه به مجلس رسید،
بالفاصله جهــت در اختیار قرار دادن اســناد
پشــتیبان ،نامهای با قید فوریت از فراکسیون
زنان مجلس به دولت ارســال شــد .او بیان
کرد :پس از گذشت بیش از  ۲ماه از ارسال این
نامه و عدم پاسخگویی دولت ،مجدد در پایان
فروردینماه امســال در نامهای این ا ِهمال را
تذکر داده و پیگیر اســناد پشتیبان شدیم ،اما
چیزی به مجلس ارسال نشده است.

