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اعالم آخرین آمار جان باختگان 
و مصدومان حادثه کرمان

رئیس مرکز مدیریت حــوادث و فوریت های 
پزشکی استان کرمان آخرین وضعیت مصدومان 
حادثه کرمان را تشریح کرد. به گزارش ایلنا، محمد 
صابری درباره آخریــن وضعیت مصدومان حادثه 
کرمان که به دلیــل ازدحام جمعیت در مراســم 
خاک سپاری شهید سپهبد سلیمانی رخ داده بود، 
گفت: براثر این حادثــه ۵۹ نفر در همان روز حادثه 
جان خود را از دســت دادند. او ادامه داد:  ۴ نفر نیز 
به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان جان 
باختند. درمجموع ۶۱ نفر جان براثر این حادثه جان 
خود را ازدست داده اند. رئیس مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشکی اســتان کرمان تصریح کرد: 
مابقی مصدومان این حادثه بعد از مراحل درمان از 

بیمارستان مرخص شده اند.
    

 اپلیکیشن شهر آماده 
راه اندازی شد

رئیس ســازمان مدیریت بحران شهر تهران از 
راه اندازی اپلیکیشن »شهر آماده« خبر داد و گفت: 
طرح مدرسه آماده با حمایت شهرداری و مشارکت 

آموزش وپرورش تبدیل به طرح ملی می شود.
به گزارش فارس، رضــا کرمی محمدی اظهار 
کرد: آموزش از مواردی است که در مقایسه با سایر 
موضوعات در پیشگیری از حوادث و حتی کاهش 
آســیب های ناشــی از آن نقش مؤثری دارد و در 
حوزه های متفاوتی این موضوع باید مورد اولویت 
قرار بگیرد. او افزود: بخش عمده موفقیت در مدیریت 
بحران مشارکت مردمی است و درصورتی که آموزش 
به شهروندان به خوبی انجام گیرد می توانیم نتایج 
مؤثری را در کاهش آسیب حوادث داشته باشیم ولی 
متأسفانه علیرغم این مسئله به این موضوع توجه 
نشده است.  رئیس ســازمان مدیریت بحران شهر 
تهران ادامه داد: شناسایی ایمنی مدارس و انتقال 
اطالعات از طریق دانش آموزان به خانواده ها بسیار 
حائز اهمیت است و طرح مدرسه آماده سبب انتقال 
آموزش به دانش آموزان می شود و آمادگی جامعه از 

این طریق ارتقاء خواهد یافت.
او خاطرنشــان کرد: ارتقای طرح مدرسه آماده 
به طرح ملی با حمایت شــهردار تهران و مشارکت 
وزارت کشــور، وزارت آموزش وپرورش، مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل در حال محقق شدن است 
و همچنین با راه اندازی اپلیکیشن شهر آماده امروز 
امور مرتبط با آموزش شهروندان از این طریق ارائه 

خواهد شد.
    

50 حکم قضایی برای قلع وقمع 
مدارس ناایمن و فرسوده

رئیس شــورای شــهر تهران بر لزوم همکاری 
مدیریت شهری برای ارتقای وضعیت ایمنی مدارس 
پایتخت تأکید کرد و گفت: ۵0 حکم قضایی برای 
قلع وقمع مدارس ناایمن و فرسوده و ساخت وساز 
به جای آن ها وجود دارد که باید این مسئله را جدی 

بگیریم.
به گزارش ایسنا، محسن هاشمی بابیان این که 
۴هزار مدرســه در تهران وجود دارد که حدود ۶0 
الی 70 درصد این مدارس وضعیت خوبی ندارند و 
الزم است با کمک شهرداری و شورا به آن ها کمک 
شــود، بیان کرد: دولت دچار بحران مالی است و به 
همین دلیل در تهران کمتر هزینه کرده و خیرین 
مدرسه ساز نیز در استان های دیگر مدرسه ساختند 
و این سبب شده که مقام تهران در حوزه مدارس در 
رتبه 30 از بین 3۱ استان قرار گیرد که اگر کار جدی 
در این زمینه نکنیم به رتبه 3۱ هم می رسیم و الزم 
است شهرداری در این زمینه کمک کند و حتی سند 

همکاری با آموزش وپرورش را جدی بگیرند.
رئیس شورای شهر تهران با بیان این که اقدامات 
در آماده سازی مدارس خوب است اما ما با مدارسی 
مواجه هســتیم که با زلزله کم ریشــتر می ریزد و 
دانش آموزان این گونه مدارس با مشکالتی مواجه 
هستند، تصریح کرد: حل این مشکل توجه جدی 
دولت را می طلبد و ما هم در شورا و شهرداری کمک 

می کنیم.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

انگار دیگــر طبیعت هم بــا مردم 
سیستان و بلوچستان سر سازش ندارد. 
فقر، بیماری، گرسنگی، خشک سالی، 
طوفان شن، محرومیت و حاال هم سیل 
و بی خانمانی و درنهایت فراموشی. شاید 
بتوانیم به جرئت بگوییم مرم سیستان و 
بلوچستان یکی از رنجدیده ترین مردم 

ایران هستند. 
در میان تلخی های ایــن روزها در 
سیستان و بلوچســتان هم سیل آمد و 
داروندار مردمان محروم این منطقه را 
بلعید. تیروتخته هــای روی هم افتاده، 
سنگ و ســیمان های روی هم تلنبار 
شده، دیوارهای نصفه و نیمه، الشه های 
بی جان دام هایی که روی زمین افتاده اند، 
محصــوالت کشــاورزی ای که پیش 
از برداشت به دســت آب سپرده شده 
وزنان و مردانی که البه الی خرابه های 
خانه هایشــان بــه دنبال بخشــی از 
زندگی شان می گردند، تصاویری است 
که در هر روستایی از بلوچستان پس از 

سیل این روزها مشترک است.
در این چند روزی که خانه هایشان 
زیر آب و گل رفته مردم برایشان از جان 
مایه گذاشته اند اما مسئوالن انگار تازه از 
خواب بیدار شده اند و حاال برای کمک به 
هم وطنان آماده شده اند؛ حاال که مردم 
امدادرسانی کرده اند، مواد غذایی و پتو و 

لباس میانشان پخش کرده اند. 
باوجود آماده باش کسی آماده نبود

در روزهای گذشته شرایط سختی بر 
این استان حاکم بود. افزون بر ویرانی های 
به جامانده، اداره حفاظت محیط زیست 
استان نسبت به خطر خروج تمساح ها 
از برکه ها هشــدار داده بود. بر اســاس 
گفته ی مسئوالن در جنوب این استان، 
در نخســتین ســاعات ارتباط بیش از 
۵00 روســتا را قطع شــده بود و بنا بر 
گزارش های منتشرشــده براثر بارش 
باران و جاری شدن سیالب حدود 3۵0 
میلیون مترمکعب آب در ثانیه از دو سد 

بزرگ زیردان و پیشین سرریز کرده بود. 
همچنین در روزهای ابتدایی مسئوالن 
استانی گفته بودند، حجم آب در مناطق  
دشــتیاری، پالن و باهــوکالت آمده و 
روســتا ها در محاصره هستند، منطقه 
کنارک و زرآباد زیرآب هستند و راه های 
ارتباط مکان هایی که در محاصره سیل 

نیستند نیز قطع شده است. 
هرچند از روزهای قبل بارها هشدار 
داده بودند که بارش ها ســنگین است 
و احتمال جاری شــدن سیل باالست 
اما باز مســئوالن آن طور که باید آماده 
نبودند. گفته می شــود یکی از دالیل 
اصلی که باعث به وجود آمد سیل بود، 
نتیجه  سرریز شدن سدزیردان چابهار 
اســت. باوجوداینکه از دو هفته پیش 
نسبت به وقوع بارندگی شدید هشدار 
داده شــده بوده، آب ســد رهاســازی 
 نشده و همین شــدت سیالب را بیشتر 

کرده است.
 بااین همه از همان ابتدا بســیاری 
از اهالــی مناطــق ســیل زده از روند 
امدادرســانی اعالم نارضایتی کردند. 
در همــان روزهــای نخســت مولوی 
عبدالملک مهروزهی، امام جمعه اهل 
سنت زرآباد از روند کند امدادرسانی ها 
انتقاد کرد و گفــت: باوجود پیش بینی  
سازمان هواشناسی استان سیستان و 
بلوچســتان در زمینه بارش بی سابقه 
باران در جنوب اســتان و اعالم آمادگی 
مسئوالن و تشکیل چندین کارگروه در 
این شهرستان، اما خدمت رسانی آن طور 

که باید انجام نشده است.
از ســوی دیگر نماینده مردم زابل 
در مجلس شورای اســالمی هم از عدم 
انجام اقدامات پیشگیرانه که باعث شده 
تا سیل به مردم استان خسارت باالیی 
وارد کند، انتقاد کرده است. حبیب اهلل 
دهمرده در تذکری شــفاهی در جلسه 
علنی مجلس گفته بود: »این سیل قابل 

پیش بینی بود«. 
اما شــرایط امدادرســانی آن قدر 
سخت و در برخی مناطق دشوار بود که 
بسیاری مجبور بودند با استفاده از قایق 
به ســیل زدگان کمک کنند. به گفته  

استاندار سیستان و بلوچستان، با قطع 
شدن ارتباط زمینی و خرابی پل ها، در 
برخی مناطق کمک رسانی با قایق انجام 
می شــده که با وخیم تر شدن شرایط، 
دیگر قایق ها نیز قادر به حرکت نبودند. 
در این شــرایط تنها راه کمک به مردم 
استفاده از بالگرد بود اما مشکل اینجا آغاز 
شد چراکه در روزهای نخست تنها یک 
بالگرد آن هم از هالل احمر بندرعباس 
به این منطقه اعزام شد و مابقی به دلیل 
شرایط نامساعد جوی برای کمک رسانی 

نیامدند. 
مسئولین کشور کجا هستند؟

شــرایط سیســتان و بلوچستان 
خوب نیست. برخی مسئوالن استانی 
از نامشــخص بودن خســارت سیل و 
قربانیان آن سخن می گویند، سازمان 
هالل احمر تاکنون از کشته شدن 3 نفر 
در هرمزگان و مفقود شــدن یک تن در 
سیستان و بلوچســتان خبر می دهند. 
این در حالی است که استاندار سیستان 
و بلوچستان می گوید، تاکنون خسارت 
جانی جز یک مورد در رودخانه ســرباز 
نداشــته ایم. مدیــر مرکز حــوادث و 
فوریت های پزشــکی زاهــدان از جان 
باختن یک دختربچه ۵ ساله در اثر ریزش 
آوار در کهک سراوان سخن می گوید. اما 
در شــبکه های اجتماعی کاربران ابعاد 
فاجعه سیل سیتان و بلوچستان را بیشتر 
از این توصیف می کننــد و از احتمال 
افزایش شمار قربانیان سیل می نویسند. 
شدت سیل در برخی مناطق استان به 
حدی بوده که مردم برای ایمن بودن از 
سیل، به بلندای درخت ها پناه برده  و شب 
را روی شاخه درختان در زیر بارش شدید 
باران، صبح کرده انــد و این صحنه ای 
است که به احتمال زیاد بسیاری از ما در 

شبکه های مجازی آن را دیده ایم.

به گفته فائقه راغی یکی از خبرنگاران 
فعال این استان، اکثر مزارع را آب گرفته، 
مردم دام هایشــان را ازدست داده اند و 
کپرهای کپرنشین ها را آب برده است. 
به گفته ی این خبرنگار، مردم بلوچستان 
می گویند خیلی ها کمک های هالل احمر 
را دریافت نکرده اند و نیاز به کمک های 
دارویی، غذایی، آب و لوازم بهداشــتی 
دارنــد. او می گویــد، در روســتاهای 
بلوچستان مشــکل قطعی آب و برق 
پیش تر هم بوده و آن ها در حال حاضر 
قطعی آب و برق و اینترنت دارند و مسیر 
ارتباطی با تلفن همــراه و اینترنت هم 

قطع شده است.
راغــی هم چنین از مســدود بودن 
راه ها و دشواری رساندن بیماران و زنان 
باردار به مراکز درمانی سخن گفته است. 
دیگر گزارش ها هم از مشــکالتی که به 
دلیل بارش های ســنگین در وضعیت 
خدمات رسانی به بیماران به وجود آمده 
می نویســند. چند روز پیش هم رئیس 
بیمارستانی در شهرستان زهک از ریزش 
ســقف اتاقی در بخش »سی سی یو« 
بیمارستان خبر داده است و در تمام این 
مدت یکی از موضوعاتی که دردآور است 
بی توجهی مسئوالن، به ویژه صداوسیما 

نسبت به این بالی طبیعی بود. 
 فرصت سوزی 8ماهه 

دلیل سیل است
همان طور که در باال هم اشــاره شد 
سیل خســارات زیادی با خود به همراه 
داشــته اســت. زمین های کشاورزی 
زیادی پیش از زمان برداشت به واسطه 
سیل تخریب شــده اند، دام های زیادی 
تلف شده اند، جاده ها، پل ها و مسیرهای 
ارتباطی زیادی از بین رفته اند و خانه های 
زیادی دچار آب گرفتگی یا تخریب کامل 
شده اند و تخریب خانه های کپری زیاد و 

قابل توجه است. 
این خسارت ها هزینه های زیادی را با 
خود دارد. استاندار سیستان و بلوچستان 
هم گفته است سیل 30 هزار میلیارد ریال 
خسارت به جنوب این استان وارد کرد. به 
گزارش ایلنا، احمدعلی موهبتی بیان 
کرده که جبران ســریع خسارت های 
سیل سیستان و بلوچســتان نیازمند 

مصوبه ویژه دولت است.
سیل در سیستان و بلوچستان تنها 
در بخش کشاورزی ۶ هزار میلیارد ریال 
خســارت وارد کرده اســت. مسئوالن 
و کارشناســان دلیــل آن را »8 مــاه 
فرصت ســوزی« در الیروبی و اصالح 
هندسی رودخانه های قطب کشاورزی 

جنوب شرق ایران می دانند.

خسارت های کلی سیل در سیستان 
و بلوچســتان در حالی حدود ۱0 هزار 
میلیارد ریال برآورد می شود که برخی 
نمایندگان مجلس و مسئوالن گفتند 
اگر بــرای الیروبی و اصالح هندســی 
رودخانه های استان 8 ماه فرصت سوزی 
نمی شد، میزان خســارت ها در بخش 
کشاورزی به رقم حدود ۶ هزار میلیارد 

ریال نمی رسید.
بــه گــزارش ایرنــا، حبیــب اهلل 
دهمــرده، نماینده زابــل در مجلس، 
دلیل این خســارت ها را بی توجهی به 
الیروبــی رودخانه ها دانســت و گفت: 
»اگر زیرســاخت های مناسب، فراهم 
می شد، با توجه به اینکه وقوع سیل در 
سیستان و بلوچستان قابل پیش بینی 
بود، می توانستیم جلوی خسارت ها را 

بگیریم.«
اوایل امســال هم استان سیستان و 
بلوچستان گرفتار سیل شده بود و همان 
زمان ستاد مدیریت بحران استان تصویب 
کرد تا رودخانه ها الیروبی شوند، اما به 
گفته دهمرده از 8 ماه پیش تا سیل اخیر، 

هیچ اقدامی برای الیروبی انجام نشد.
برآوردهــای اولیــه از ســه بخش 
کشاورزی، زیرساخت شهری و راه نشان 
می دهد مجموع خســارت به این سه 
بخش، حدود ۱0۹۵ میلیارد تومان است. 
عباسعلی ارجمندی، مدیر ستاد بحران 
استانداری سیستان و بلوچستان، گفته 
بخش های زیربنایی و کشاورزی منطقه 

بیشترین خسارت  را متحمل شدند.
اما به نقل از ایســنا، نماینده مردم 
خاش، نصرت آباد، میرجاوه و کورین و 
نصرت آباد در مجلس شورای اسالمی 
هم معتقد اســت جبران خسارت های 
واردشده به سیل زده ها نیازمند حمایت 
ملی است. علی کرد اظهار کرد: در اکثر 
شهرهای استان خسارت های فراوانی 
به مردم واردشــده کــه امیدواریم در 
کنار انجام خدمات امدادی به مباحث 

توسعه ای و زیرساختی نیز توجه بشود.
بــه گفتــه او گام برداشــتن برای 
تأمین معیشت مردم، توجه به مباحث 
اشــتغال زائی، درآمدی و رونق دادن به 
کســب وکار و تجارت و شــکوفا کردن 
اقتصــاد در کنــار اجــرای پروژه های 
زیرســاختی از مطالبات مهــم مردم 

خسارت دیده است.
 بازدید رئیس جمهور
 از مناطق سیل زده

حاال، روز گذشته، بعدازاینکه چند 
روز از وقوع سیل گذشته حسن روحانی، 
رئیس جمهور به مناطق سیل زده سرزده 

اســت. او گفته اســت که رفتن در یک 
روستای مرزی در ۲۵ کیلومتری مرز در 
منطقه دشتیاری برایم لذت بخش بود. 
مردم با غرور و باایمان و مردم مقاومی که 
علیرغم سیالب و مشکالت پیش آمده 
خم به ابرو نیاوردنــد را دیدیم و آنچه از 
مردم شنیدیم خوبی و نیکویی بود که 

جای قدردانی دارد.
حســن روحانی همچنیــن به این 
نکته اشــاره کرده اســت که این سیل 
هیچ کشته ای نداشته است درحالی که 
هالل احمر چیزی غیرازاین می گوید. 
به گفته روحانــی همین که جان باخته 
نداشتیم برای مردم و دولت و نیروهای 
مسلح و نیروهای امدادی جای افتخار 
است، در حادثه قبل در سال 8۶ ، ۱۵ نفر 
از عزیزان جان باختند که البته سیالب 
هم از ایــن کمتر بوده اســت اما در این 
ســیالب ازنظر جانی صدمه نداشتیم 
که جای شکرگذاری است. البته محل 
سکونت مردم و کشاورزی و راه هایشان 
مشــکالتی پیداکرده که رفع خواهیم 

کرد.
رئیس جمهــور در بخــش دیگر از 
صحبت هایش گفته است که قرار است 
تمام خانه های آســیب دیده مرمت و 
خانه های تخریب شده نیز از نوساخته 
شــود. او بیان کــرده: »در هواپیما که 
می آمدیم رئیس بنیاد مســکن از من 
پرسیدند دو نظر در خصوص بازسازی 
وجود دارد یکی اینکــه فقط خانه های 
آسیب دیده را بازسازی کنیم یا خانه های 
دیگر هم مرمت شود که باوجود هزینه 
باال خواستم و دستور دادم همه خانه ها 
مرمت شود. درست است که این مشکل 
سیل برای مردم زحمت شد اما امیدواریم 
از این نظر وسیله خیری برای رفاه آینده 
مردم و اعتماد و اطمینان مردم نسبت به 

مناطق مسکونی باشد.« 
در آخر اما یکی از مشکالتی که مردم 
این استان بعد از سیل دارند این است که 
به زودی فراموش شوند. آن ها ترس این 
را دارند که مردم و مسئولین آن ها را یاد 
ببرند و روزگار برایشان از اکنون سخت تر 
شود. در صورت عدم رسیدگی مسئوالن 
به این استان، سیستان و بلوچستان بیش 
از گذشته محروم می شود و زندگی برای 
مردم ســخت تر از همیشه خواهد شد. 
امید آن ها حاال فقط به مسئوالن است. 
به رئیس جمهور که از شــرایط زندگی 
آن ها بازدیــد کرده و قــول داده الاقل 
خانه هایشان را بسازد. به امید اینکه در 
این شرایط که غم مهمان دل های مردم 
ایران است این اقدامات نور امیدی برای 

هم وطنان سیل زده باشد.

رئیس جمهور دیروز به سیستان و بلوچستان سفر کرد

فقر، سیل ، بی خانمانی،... و ترس از فراموش شدن

یادداشت

مهدی معتق، استاد مرکز علوم تحقیقات زمین دانشگاه الیبنیتز آلمان

کشور ایران با قرار گرفتن در یک اقلیم خشک و نیمه خشک 
وضعیت بسیار شــکننده ای به لحاظ منابع آبی و پوشش های 
گیاهی متراکم دارد. بدون شــک یکی از سیاســت هایی که به 
وضعیت ناپایدار منابع آبی و خاکی در سالیان گذشته بیشتر دامن 
زده است، اصرار بر اجرای سیاست هایی است که ماحصل آن ها 
ایجاد هاله های پرآبی جهت توسعه جزیره ای صنایع و کشاورزی 
و مصرف بی رویه منابع آبی بدون در نظر گرفتن توان آبی درازمدت 

مناطق مختلف جغرافیایی ایران بوده است.
همان طور که دیدیم، نتیجه اجرای این سیاســت ها و ادامه 
روش های غلط گذشته در برنامه ریزی منابع آب با تکیه بیش ازحد 
بر سدسازی بی رویه و بی توجهی به مسائلی مانند استفاده درست از 
آب های سطحی، مدیریت صحیح منابع آب زیرزمینی و جلوگیری 
از آلودگی منابع ارزشــمند آبی و رودخانه هــا با فاضالب های 
صنعتی، بیمارستانی، شهری، و کوه های زباله، مشکالت بسیار 

زیادی را برای کشور چه ازنظر اجتماعی و اقتصادی و چه از نظر 
محیط زیستی ایجاد کرده است. افزایش خطرپذیری نسبت به 
سیل و بارش های ناگهانی، اقتصاد ناپایدار کشاورزی و مهاجرت 
و حاشیه نشینی در شهرها، آب گرفتگی شدید مناطق شهری و 
زیرساخت ها با سیل و فاضالب پس از هر بارشی تنها نمونه های 
کوچکی از انبوه مشکالت موجود در این زمینه هستند. اکنون 
این گونه به نظر می رســد که این نگاه  مخرب و جنون آمیز هاله 
پرآبی از طریق سازه های بتنی و کانال کشی و خطوط انتقال آب 
بیش از گذشته حوزه دریای کاسپین را نشان گرفته هست. لذا از 
جانب سازمان ها و وزارتخانه های متولی این امر، اعداد و ارقامی 
جهت  پروژه غیراصولی انتقال آب خزر به سمنان داده می شود 
که گویی دریای کاسپین و حوزه آن یک منبع تمام نشدنی از منابع 
آبی است وظیفه میهنی و ملی این افراد دلسوز ایجاب می کند که با 
سرعت هر چه تمام تر به جان این غول عظیم آبی بیافتند. حال آنکه 
فقط اندکی تحقیق در وضعیت حوزه کاسپین نشان می دهد این 
حوزه هم اکنون نیز وضعیت نامناسبی به لحاظ پایداری منابع 

آب ندارد. مطالعات مســتقلی  که در ارتباط بــا حوزه های آبی 
بســته  در دنیا که به اقیانوس ها راه ندارند انجام شده و در نوامبر 
 )Nature Geoscience ( ۲0۱8 در مجله نیچر ژئوساینس
به چاپ رسیده، نشان می دهد منابع آبی حوزه دریای کاسپین به 
علت دخالت های انسانی ناشی از سدسازی، استخراج منابع آبی 
زیرزمینی، انتقال آب و زهکشی و ... روند کاهشی را در سال های 
اخیر  تجربه نموده است. این مقاله همچنین به نقش بسیار مهم 
دریای کاسپین در تعادل کلی آب های سطحی در دنیا پرداخته 
و نشان داده افت تقریباً 7 ســانتی متر در سال دریای کاسپین 
باعث کاهش  70 درصدی منابع آبی سطحی در مقیاس جهانی 
شده است. روند بسیار هشداردهنده ای  که اگر به همین سرعت  
ادامه پیدا کند، می تواند آینده زندگی و تمدن در این منطقه را با 
تهدید جدی مواجه کند. همچنین مطالعات جدیدی که درباره 
مؤثر بودن سیستم های نمک زدایی آب اقیانوس ها انجام شده و 
به چاپ رسیده که نشان می دهد روش های رایج نمک زدایی در 
دنیا، ۵0 درصد بیش از آنچه در تئوری تصور می شده، محلولی 
بانمک بسیار باال که Brine نامیده می شود تولید می کنند. یعنی 
به ازای هر لیتر آب تصفیه شده، یک و نیم لیتر آب با نمک بسیار 

باال )Brine ( تولید می شود که نحوه مدیریت و بازگرداندن آن 
به طبیعت خود یک چالش اساسی به حســاب می آید. درواقع  
این فرآیندهای نمک زدایی بیشتر از آنکه آب قابل شرب تولید 
کنند، Brine  تولیــد خواهند کرد. ازنظر مصــرف انرژی نیز، 
تجربیات گذشته نشــان می دهد نمک زدایی از آب اقیانوس ها 
۲۵ برابر روش های دیگر دسترسی به آب سالم  مانند جمع آوری 
روان آب های شهری، بازیافت پس آب ها وغیره انرژی الزم دارد.  
یافته های این مقاله علمی ناقض پارهای از  اظهاراتی افرادی است 
که باور دارند به ازای برداشت ۲00 میلیون مترمکعب آب در سال 
از دریای کاسپین، فقط ۶ دهم میلیون تن نمک به دریا است. امید 
است این نتایج و همچنین ســایر نتایج علمی که همگی دال بر 
غلط بودن اساسی سیاست انتقال آب خزر به سمنان است، روزی 
موردتوجه قرار گیرد. باید توجه داشت که اجرای پروژه هایی که در 
آن ها تصمیم گیری های شخصی، سیاسی و یا تأمین منافع مادی 
شرکت های مشاوره ای مقدم بر اصول علمی و حفظ محیط زیست 
باشد نه تنها به اختالفات منطقه ای دامن خواهد زد بلکه در آخر 
به دلیل نرسیدن به اهداف فرضی  برای مجریان و دولت ها بدنامی 

به بار می آورد.  

دریای کاسپین و خطر نگاه جنون آمیز هاله پرآبی

رئیس جمهور گفته است 
که قرار است تمام خانه های 
آسیب دیده از سیل مرمت 

و خانه های تخریب شده نیز 
از نوساخته شود

سازمان هالل احمر تاکنون 
از کشته شدن 3 نفر در 

هرمزگان و مفقود شدن 
یک تن در سیستان و 

بلوچستان خبر داده اند
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