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راه حل چيست؟
گزارش سازمان جهانی هواشناسی نشان می دهد ایران جزو 
کشورهایی است که به دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی 
در سال۲۰۲۵ با بحران شــدید آب مواجه می شود و در 
سال۲۰۴۰ به نهایت حد بحران شدید آب می رسد. گزارش 
سازمان زمین شناسی کشور نیز نشان می دهد هم اکنون 
منابع آبــی از نظر کمیت، کیفیت و برداشــت بی رویه از 
دشــت ها در وضعیت فوق بحرانی قرار دارد. منابع آبي 
کشور نیز شرایط بســیار ناپایداری دارند و آبخوان ها در 
حال شورشــدن و رو به اتمام هستند. در چنین شرایطی 
تنها راه حل ممکن،  پرهیز از برداشــت بی رویه منابع آبی 
کشور است. همچنین مدیریت مصرف آب با اولویت تامین 
آب شرب، پرهیز از کشت محصوالت پرآب بر به خصوص 
در حوضه های آبریزی که با کاهش شدید حجم ذخایر آب 
مواجه شده اند، اتخاذ تدابیر الزم برای سازگاری با اقلیم در 
راستای سند سازگاری با اقلیم، آگاهی رسانی و توجه مردم 
به کم آبی راه هایی است که می تواند به کشور در سال های 

پیش رو کمک کند.

مکث

ایراندوازدهمینکشوردارایتنشهایآبیسراسریجهاندر
سال2۰۴۰خواهدبود.تنشیکه2سالاستدربرخیاستانهای
کشــوربهصورتمحدودوطیزمانهایکوتاهشــروعشــدهو
پیشبینیهانشانمیدهدتا18ســالدیگربهاوجخودخواهد
رسید.هفتهپیشعباسعلینوبخت،معاونوزیرجهادکشاورزی
نیزدراینبارههشــداردادهبودکه»ایرانازجملهکشــورهای
دنیاستکهتاسال2۰۴۰بابحرانشدیدخشکسالیوتنشآبی

مواجهمیشود.«
رونــدتغییراقلیــمموجبشــدهبارشهادرماههــایکمیاز
ســالرخدهندوآنطورکهپیشبینیهانشــانمیدهدســال
آبیپیشرونیزبایدبدینمنوالباشــد.بهگــزارشمرکزملی
خشکسالیقراراســتبارشهایجدیازهفتهســومآباندر
کشورآغازشودواینیعنیبارشهایپاییزیدیرهنگامخواهند
بودکهاینمیتواندخطربروزســیلدرماههایپایانیســالو
بهار1۴۰2راافزایشدهدوخســارتهایجدیبــهباغداران

واردکند.

سابقه خشکسالی در ایران
ازسال1376تغییراقلیمدرایرانشروعشدونخستیناثراتخود
راباخشکسالیدراستانهاینیمهخشــککشورنشانداد.در
ادامهاینرویهسال1381نخستینطرحانتقالآبازسرچشمه
زایندهرودبهاستانیزدآغازشدوازسال83نخستینگزارشها
دربارهکاهشچشمگیرسطحآبدریاچهارومیهمنتشرشد.روند
خشکیتاالبهامونازسال85آغازشدواینچرخهطی15سال
چنانسرعتگرفتکهامروزهامونبهطورکاملودریاچهارومیه
تا95درصدخشکشدهاستوهیچامیدیبهاحیايآنهانیست.
اماتاالبهاودریاچههاتنهابخشیازچرخهخشکسالیراتشکیل

میدهند.

فهرست کشورهای تنش های آبی 
مؤسســهمنابعجهان)WRI(چندیپیشفهرستکشورهای
تحتتأثیــرتنشهایآبیدرســال2۰۴۰رامنتشــرکردهکه
کشورهایبحرین،کویت،قطر،ســنمارینو،سنگاپور،اماراتو
فلسطینهماکنونباالترینریسکتنشآبیرادرجهاندارند.
پسازآنعربستان،عمان،لبنان،قرقیزستانوایرانقراردارند
کهتنشهایآبیدرآنهابهصورتمحدودشــروعشدهوپساز
آناردن،لیبی،یمن،مقدونیه،آذربایجان،مراکش،قزاقســتان
وعراقهســتندکه2۰کشــوردارایتنشآبیتاســال2۰۴۰

خواهندبود.

سال کم بارشی بود
3هفتهپیشپروندهســالآبی1۴۰1-1۴۰۰درحالیبستهشدکه
بارشهایآنباکاهشحدود2۴درصدینسبتبهدورهبلندمدت
همراهشدهویکســالکمبارشدیگربرایایرانرقمزد.آمارهای
وزارتنیرونشانمیدهدسالآبیاخیرسالکمبارشیبرایکشورمان
بودهکهسبباستمرارخشکسالیدرکشورمیشود.براساسآمارهای
مرکزملیپایشوهشدارخشکسالیازابتدایمهر1۴۰۰کهسالآبی

آغازشدتاانتهایشهریور1۴۰1درمجموع18۰.۴میلیمتربارشدر
کشوررخدادهاست.اینمیزانبارشدرمقایسهبادورهبلندمدتکه
237.1میلیمتربارندگیثبتشــده،23.9میلیمترکاهشداشته
است.درسالآبیاخیرمیزانبارشهابهرقم19.7میلیمتررسیده
کهدرمقایسهبادورهبلندمدتکهمیزانبارشها11.5میلیمتربوده
بارشد71.3میلیمتریهمراهشدهاست.ازسوییبروزپدیدهمونسان
درتابستانامسالیکیازعواملیاستکهافزایشبارشهارانسبت
بهدورهبلندمدترقمزدامابههرحالبهعلتناگهانیبودنخسارات
سنگینیبهبرخیاستانهایکشورواردکردوبارندگیهایامسالبا
وجودآنکهنسبتبهپارسال3۰درصدرشدداشتهامانسبتبهشرایط
نرمال18درصدکاهشنشــانمیدهد.برایناساساکنونسدها
۴1درصدپرشدهاند،درحالیکهباید5۰درصدپرشدگیداشتهباشند

کهاینکاهشناشیازشرایطخشکسالیاست.

افق 1۴۲۰ ایران
براســاسگزارشمرکزپژوهشهایمجلس،درسال1۴2۰سرانه
آبایرانبافرض1۰6میلیوننفرجمعیتبه976مترمکعببهازای
هرنفرمیرسد.درعینحالبراساساستانداردهایجهانیبحران
آبیدرشرایطیشکلمیگیردکهســهمهرنفرازمنابعآبکمتر
ازهزارمترمکعبباشد.بدینترتیبدراینسالاجرایجیرهبندی
آبقطعیاستودسترسیبهآبشــرببهسختیممکنخواهد
شد.ازسوییبهدلیلروندتغییراتاقلیمی،میزانمنابعآبایراناز
12۰۰مترمکعبفعلیباافت3۰۰مترمکعبیدرسال1۴2۰مواجه

خواهدشد.

تشدید خشکسالی در سال آبی جدید
ناظرانپیشبینیمیکنند18سالتاجیرهبندیآبیسراسریدرکشورفرصتداریمواگرمنابعآبیدرستمدیریتنشود،اینپیشبینیمحققمیشود

تصویب آیین نامه »کاهش مصرف 
کیسه های پالستیکی« در دولت

هیأتوزیراندرراستایحفظسالمتجامعهبرابراثراتسوءناشی
ازرهاسازیکیسههایپالستیکیســبکوزندرمحیطزیست
وتولیدریزپالســتیکدرطبیعت،»آییننامــهکاهشمصرف

کیسههایپالستیکی«راتصویبکرد.
بهگزارشایرنا،هیأتوزیراندرجلســهروزچهارشنبهخوددر
راستایحفظســالمتجامعهبرابراثراتسوءناشیازرهاسازی
کیسههایپالستیکیسبکوزندرمحیطزیستوهمچنینتولید
میکروپلیمرها)ریزپالستیک(درطبیعتوباهدفکمکبهتوسعه
پایداروکاهشاثراتزیستمحیطیپالستیکهابرمبنایاقتصاد
چرخشی)توسعهبازیافت(واقتصادزیستی)توسعهپالستیکهای
زیســتتخریبپذیر(،»آییننامــهکاهشمصرفکیســههای
پالستیکی«راتصویبکرد.برایناساسوبهموجبماده۴قانون
مدیریتپســماندها،وزارتصنعت،معدنوتجارتمکلفاست
ترتیبیاتخاذکندتاتولیدکنندگانکیســههایپالســتیکیبا
ضخامتکمتــراز25میکرون،ازتاریخابــالغاینآییننامهطی
یکبرنامه5ساله،ســاالنه2۰درصدازظرفیتتولیدیخودرابا
کیسههایسازگاربامحیطزیستیازیستتخریبپذیرجایگزین
کنند.وجوههزینهشدهبرایاینمحل،جزءهزینههایقابلقبول
مالیاتیتولیدکنندگانمربوطهمحاسبهخواهدشد.همچنیندر
اجرایماده۴قانونمدیریتپســماندها،وزارتصنعت،معدنو
تجارتباهمکاریوزارتکشورموظفندحسبمورد،درراستای
کاهشتولیدپســماندومحدودکردنتولیــد،توزیعومصرف
کیسههایپالســتیکیحداکثرظرف3ماهازتاریختصویباین
آییننامه،شــیوهنامههایمربوطهرابالحاظمــواردذیل،تهیهو

اجراکنند:
ممنوعیتتوزیعرایگانکیسههایپالستیکی

ممنوعیتتوزیعکیسههایپالستیکینازکباضخامتکمتر
از25میکرون

ممنوعیتتوزیعکیسههایپالستیکینازکباضخامتکمتراز
6۰میکروندرفروشگاههایزنجیرهای

استفادهازسیاستهایتشویقیبرایاستفادهمجددمشتریاناز
اقالمسازگاربامحیطزیست

منظورکردنامتیازاتیرویکارتعضویتفروشگاههایبزرگو
زنجیرهایدرصورتعدمدریافتکیسهپالستیکی

الزامتولیدکنندگانبهافزایشضخامتکیسههایپالستیکیو
سایراقالمپالستیکیماننددستکشوسفرهیکبارمصرفبهبیش

از25میکرونبهمنظورامکانبازیافتواستفادهمجدد.
همچنینبراساسآییننامهیادشده،بهمنظورکاهشتولیدوانتشار
میکروپالستیکهادرطبیعت،تولیدانواعکیسههایپالستیکی
حاویافزودنیجهتشکستنزنجیرههایپلیمریوتبدیلآن
بهمیکروپلیمرهاکهنفوذپذیریباالییبهمحیطزیستوبهویژه

آبهایزیرزمینیدارند،ممنوعاست.

خبرروز نقلقولخبر

سیدعزت هللا ضرغامی
 وزیر میراث فرهنگی، گردشگری

 و صنایع دستی 
میــراث فرهنگــی مهم تریــن وجــه و ابــزار 
وحــدت در کشــور اســت. بســیاری تــاش 
کردند از طریق میراث باستانی در این زمینه 
فضای دوقطبــی ایجاد کنند. برخی  مــا را از 
تجزیه شدن کشور می ترسانند، درحالی که 
مــا از درون نبایــد خودمــان را تجزیه کنیم. 
ایران متعلق به همه سلیقه هاست و همه 
باید در کنار هم حضور داشــته باشــند و به 

آنها توجه شود.

علی اصغر شالبافیان
معاون گردشگری

در خراســان جنوبی ۱۰۰میلیارد تومان 
پروژه گردشــگری وجود دارد که برخی 
از آنهــا بیــش از ۵۰درصــد پیشــرفت 
فیزیکی دارد و ســهم خراســان جنوبی 
به عنــوان اســتانی کــه دارای آثــار 
ثبــت شــده جهانــی متعــدد اســت از 
گردشگران خارجی باید افزایش یابد. 
برای افزایش مســافران و گردشــگران 
هم باید تولید محتواهای گردشــگری 

داشت.

میــزان آتش ســوزی در جنگل هــا و 
مراتــع اســتان خوزســتان در مقایســه 
بــا ســال قبــل کاهــش یافت. امســال 
۳۰مــورد حریــق در ۱۱9هکتــار جنــگل 
و مرتع اســتان رخ داد. ســال گذشــته 
ایــن رقــم ۷۳فقــره آتش ســوزی در 
وســعت ۶۶۵هکتار بود و ســال99 نیز 
۱۵۴فقره آتش سوزی در 28۰۰هکتار از 
عرصه های طبیعی خوزســتان گزارش 

شد.

56
درصد

در نخســتین هتــل مناسب ســازی 
شــده ایــران بــرای معلــوالن در شــهر 
مشهد به بهره برداری رسید. عملیات 
اجرایی این هتل به همت خیر یزدی، 
محمدرضــا شهســواری و حمایــت 
بهزیســتی از سال9۳ آغاز شــده بود. 
این زائرســرا ۵۷9۰مترمربع مساحت 
دارد و در 9طبقه با ۳۷واحد به همراه 
پارکینگ، رســتوران و بخش اداری به 

بهره برداری رسیده است.
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