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رئیس مرکز ملی مدیریت بحران خشکسالی: بارندگی های اخیر فقط 4/5درصد کم بارشی های کشور را جبران کرد
طالبانزیربارپرداختحقابهنمیرود
وزیر خارجه: از یک قطره حقابه های مرزی هم نمی گذریم

حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان که به منظور 
پاسخ به 11سؤال نمایندگان مجلس در نشست کمیسیون کشاورزی 
و آب مجلس شورای اســالمی حضور یافت اعالم کرد: حتی از یک 
قطره سهم ملت ایران از حقابه های تاریخی و مرزی نخواهیم گذشت. 
به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه در این نشســت اقدامات 11 ماهه 
وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی آب و مباحث زیست محیطی 
ازجمله مقابله با پدیده گردوغبار را تشریح کرد. در این جلسه محمد 
جواد عسکری رئیس کمیسیون کشــاورزی، سمیه رفیعی رئیس 
کمیته محیط زیست و سایر اعضای کمیسیون، دیدگاه ها و انتظارات 
خود را در مورد حقابه ایران از هیرمند و ارس، ضرورت مساعی جمعی 
کشورهای منطقه در مقابله با پدیده گردوغبار و همچنین پیگیری 
سیاست کشت فراســرزمینی مطرح کردند. امیرعبداللهیان نیز در 
پاسخ به موضوع حقابه ایران از ارس و حقابه هیرمند از افغانستان به 
تشکیل کمیته مشترک آبی ایران و ترکیه برای اولین بار در ماه های 
گذشته و مذاکره با طالبان بر سر تامین حقابه هیرمند اشاره کرد. پس 
از این جلسه اما، معین الدین سعیدی، عضو فراکسیون محیط زیست 
مجلس و مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان، اعالم کرد: 
سیستان وبلوچستان حقابه خود را از طالبان می خواهد و تاکنون از 
طرف 3 مرجع اصلی وزارت نیرو، وزارت امورخارجه و سازمان حفاظت 
محیط زیست عملکرد مثبتی در راستای دیپلماسی آب ندیده است و 
موازی کاری این 3 دستگاه متولی نشان می دهد پیگیری های صورت 
گرفته، در مسیر درستی حرکت نمی کند. معین الدین سعیدی به 
خانه ملت گفت: طالبان زیر بار پرداخت حقابه هیرمند نمی رود و با 
تمام تالش هایی که به شکل بخشی نگری از طرف سازمان حفاظت 
محیط زیست، وزارت نیرو و وزارت امورخارجه در حال شکل گیری 
است، تاکنون هماهنگی کاملی از طرف این 3 مرجع شکل نگرفته 
است. نماینده مردم چابهار، نیکشــهر، کنارک و قصرقند افزود: با 
برکناری دولت اشــرف غنی و روی کار آمدن دولــت طالبان تمام 
پیش بینی های صورت گرفته عــده ای درســت از آب درنیامده و 
سیاستی که در دولت قبل از افغانستان وجود داشت و اوج و شدت آن 
را در احداث سد کمال خان و سخنرانی رئیس جمهورشان که »آب را 
در برابر نفت« رویت کردیم، امروز همان سیاست را به واسطه طالبان 
نظاره گر هستیم. وی گفت: افغانســتان با این اقدام درصدد نمایش 
موقعیت »هیدرو هژمونی« افغانســتان در برابر ایران و بهره برداری 
حداکثری از این موضوع اســت و تأکید می کنیم هر چه ســریع تر 

باید حقابه ای که حق ایران است، توسط متولیان امر پیگیری شود.
ســعیدی تأکید کرد: ضعف عملکرد 3 دستگاه مسئول منجر شده 
است تا ایران از 3 کشور همسایه یعنی افغانستان، ترکیه و عراق در 
حوزه محیط زیست آسیب جدی ببیند. این نماینده مجلس گفت: 
تمام مسئله محیط زیســت به ضعف عملکرد مسئوالن وزارت امور 
خارجه، تشنگی هامون و سدسازی اردوغان خالصه نمی شود. بلکه 
امروز خوزستان هم قربانی بی توجهی کشور عراق به هورالعظیم است 

که در آتش و دود غرق شده است.

حسن اکبری
معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست 

پلیــس راهــور بــا توجــه به حجــم گســترده 
خودروهای زوار در مسیر مشــهد - تهران و 
لزوم کنترل و رعایت سرعت مطمئن برای 
حفاظــت از یوزپلنــگ آســیایی، تیم هــای 
نظارتــی خــود را در حــد فاصــل میامــی تــا 
کاهــک و عبــاس آباد مســتقر کنــد. نجات 
ایــن گونــه نیازمنــد همــکاری وزارت راه و 
شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه است.

خبر روزنقل قول خبر

بارش هــای ناگهانی این شــائبه را تقویت می کند که 
شرایط آبی کشور بهبود یافته، اما وقتی ارزیابی دقیق 
صورت می گیرد، مشخص می شود خشکسالی همچنان 
در بحرانی ترین دوره زمانی خود تداوم دارد و خبری از 

بهبود وضعیت منابع آب نیست. 
بارش های سیل آســای 2هفته نخســت مردادماه در 
بخش های مختلف کشور موجب جاری شدن رواناب ، 
ســیالب و بعضا پر شــدن بخش هایــی از تاالب ها و 
آب بندهای کشــور شد. این در شــرایطی است که از 
ســال76 تاکنون کشــور با تغییر اقلیم، تغییر الگوی 
بارش و نهایتا خشکســالی مواجه شــده و با گذشت 
25ســال از این دوره، هم اکنون شرایط خشکسالی در 
حادترین وضعیت است. ارزیابی ها نشان می دهد به رغم 
وقوع بارندگی های اخیر همچنان باید در روزگار تداوم 
خشکسالی باشیم و راهی جز مدیریت روش های منابع 

آب از سنتی به شیوه های نوین نیست.
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکســالی 
در این باره به همشــهری می گوید: بارندگی های اخیر 
4.5درصد کم بارشی های کشــور را جبران کرد. این 
بارش ها برخالف بزرگی و خسارات وارد شده، کم بارشی 
را به طور کامل جبران نمی کننــد و ایران همچنان در 
وضعیت خشکســالی متوسط تا شــدید و استثنایی 

قرار دارد. 
احد وظیفه تأکید می کند: قبــل از بارندگی روزهای 
گذشته، میزان کم بارشی ها 28.5درصد زیرحد نرمال 
بود. بعد از این بارندگی های سیل آســا، میزان کمبود 
بارش از 28.5درصد به 24درصد کاهش یافت؛ یعنی 
تنها 4.5درصد از کم بارشــی ها جبران شــد. به گفته 
وظیفه، در برخی اســتان ها همچون کرمانشاه، ایالم، 
کردستان، لرستان و اغلب نقاط خوزستان بارشی ثبت 
نشد و در این استان ها خشکسالی شدید همچنان حاکم 
اســت. در تهران نیز بارندگی 34درصد زیر حد نرمال 
است و بیش از یک سوم بارش نرمال نیز دریافت نشده 
است. وضعیت سدها هم اصال مناسب نیست و حداکثر 

25درصد سدها آب دارند.
 این وضعیت اصال مطلوب نیست؛ چون بارندگی های 
اخیر به رغم ایجاد خســارت جانی و مالی، چندان در 
شرایط بارشی کشور تغییری ایجاد نکرده و همچنان 
بسیاری از مناطق کشور جزو مناطق کم بارش و به شدت 

زیر نرمال هستند. وظیفه البته در گفت وگو با ایسنا نیز 
درباره اینکــه بارش ها در کدام نواحی کشــور بیش از 
حدنرمال بودند، گفته اســت: در فصل تابستان به طور 
معمول در جنوب شــرق و نوار شمالی کشور بارندگی 
وجــود دارد، اما این بارش ها در جنوب شــرق بیش از 
حد نرمال و در نوار شمالی نیز کمتر از حد نرمال است. 
در عین حال به طور کلــی بارندگی ها به صورت جزئی 

اســت و تا اواخر مردادماه نیز بارش هــا کاهش و دما 
افزایش می یابد. یک گــروه از متخصصان بین المللی 
در مطالعه ای که نتایج آن در مجله نیچر منتشــر شد، 
با هشــدار نســبت به گرمایش جهانی اعالم کردند: 
درصورتی که اقدامی برای مهار گرمایش جهانی انجام 
نشود، خشکسالی های »بی سابقه« حداقل برای 5سال 
ادامه پیدا می کند و تا اواســط قرن به چندین منطقه 

در سراسر جهان آســیب خواهد زد. به گزارش روزنامه 
آســاهی، متخصصانی از ژاپن، اروپــا، ایاالت متحده 
و کره جنوبی تأکیــد کردند: اقداماتــی برای کاهش 
انتشار گازهای گلخانه ای به منظور به تأخیر انداختن 
شروع چنین شرایط خشکسالی و کوتاه کردن دوران 

خشکسالی ضروری است.
 اگر انتشار گازهای گلخانه ای در جو همچون وضعیت 
فعلی ادامه پیدا کند، خشکسالی بی ســابقه به امری 
عادی تبدیل خواهد شــد و برای 5ســال یا بیشتر در 
7منطقه از جهان ازجمله اطــراف مدیترانه، آمریکای 
جنوبی و خاورمیانه ادامــه پیدا خواهد کرد. همچنین 
شرایط خشکسالی مشابه تا پایان این قرن 18منطقه را 

تحت تأثیر قرار خواهد داد. 
به گفته کارشناسان خشکســالی در ژاپن، ازجمله در 
مناطق غربی این کشــور ممکن اســت بیشتر شود. 
یوسوکه ساتو، یکی از اعضای این تیم تحقیقاتی گفت: 
باید اقداماتی برای کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای 
اتخاذ کــرد تا عادی شــدن وضعیت خشکســالی به 
تعویــق بیفتد. اقدامات »ســازگاری« بــرای کاهش 
 تأثیر منفی تغییــرات آب و هوایی بایــد در چند دهه 

آینده اتخاذ شود.

خشکسالی5سالدیگرادامهمییابد

سیدمحمدفخارگزارش
خبرنگار

داریوش گل علیزاده 
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم  
ایران بسیار زیاد تحت تأثیر تغییر اقلیم است. 
بــروز ســیل، خشکســالی، آتش ســوزی در 
جنگل هــا و مراتــع اثــرات تغییر اقلیم اســت. 
متأسفانه برخی مســئوالن هنوز تغییر اقلیم 
و آثــار آن را قبــول ندارنــد. درحالی کــه بایــد 
کشــور را بــا تأثیــر تغییر اقلیــم ســازگار کنیم. 
ســازمان حفاظــت محیط زیســت تصویــب 
طرح سازگاری با تغییر اقلیم را در برنامه دارد.
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مکث

در نامه ای به دولت خواستار ارائه قانون 
آبخیــزداری شــدند . بــه گفته هوشــنگ 
جــزی، مدیــرکل دفتــر آبخیــزداری و 
حفاظت خاک ســازمان منابــع طبیعی و 
آبخیزداری کشور  حاال پیش نویس اولیه 
الیحه »آبخیزداری« آماده شــده است. 
به گفتــه او  با کمــک دســتگاه های دیگر 
دولت در حــال تدویــن این قانون اســت 
اما به دلیل سیل اخیر، دستور داده شد 

که در قالب الیحه به مجلس ارائه شود.

۱۵۰
نماینده

یــک  یوزپلنــگ در محــل تصــادف 
یوزپلنگ آسیایی ماده که چند روز قبل 
در ســانحه تصــادف در جــاده مشــهد 
تهــران جــان باخــت، مشــاهده شــده 
است و سازمان حفاظت محیط زیست 
به منظور جلوگیری از تصادف 2قالده 
یوزپلنــگ مــادر و فرزنــد، محیط بــان 
و نیروهــای محلی را بــه منطقــه اعزام 
کرد. یوز جان باخته 145کیلومتر خارج 
از منطقــه حفاظــت شــده تــوران جان 

باخته است.
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