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آخرین روزهای بهمن ماه در حالی 
به پایان می رســد که پایتخت نشینان 
طی پاییز و دو ماهه زمســتان، شاهد 
بارش قابل توجهی نبودند. آن طور که 
از ســدهای اطراف هم مشخص است 
ذخیره آب مصرفی تهرانی ها رو به اتمام 
اســت و کارشناســان وعده تابستانی 

خشک و کم آب را داده اند. 
روز گذشــته اما یک خبر باعث شد 
تا تــرس بیشــتری در دل تهرانی ها 
بنشیند. »سد لتیان و ســد الر که در 
شــرق تهران قرار دارنــد مجموعاً ۲۰ 
میلیون مترمکعب آب دارند و در روز های 
آینده از مدار خارج می شوند و آبی برای 
استان تهران در سد های منطقه شرق 
باقی نخواهد ماند.« این خبر را محسن 
موسوی خوانساری، عضو هیئت مدیره 
انجمن آب و خاک پایدار ایران داده است 
و با توجه به بارش های انــدک اخیر و 
مشاهده وضعیت سدها، شنیدن چنین 

خبری دور از انتظار نبود.
وضعیت آبی سدهای تهران 

وخیم است
ســد های تأمین آب تهران جمعاً 
حدود ۳۰۰ میلیــون مترمکعب آب 
دارند و اگر میزان تبخیر و کاهش نزوالت 
جوی را در نظر بگیریم، قطعاً در تابستان 
مشکالت عدیده ای را برای تأمین آب 

شرب تهران خواهیم داشت.
به گفته کارشناســان دو ســامانه 
در تهران وجــود دارد، ســامانه غرب 
شامل ســدهای طالقان و امیرکبیر و 
سامانه شرق نیز شامل زنجیره سدهای 
الر، لتیان و ماملو می شــود؛ از سدهای 
امیرکبیر و طالقان بخشــی از نیاز آب 
شرب شهرهای کرج و هشتگرد و بخش 
عمده ای از آب شرب شــهر تهران در 
تصفیه خانه های شماره یک، دو و شش، 
واقع در مرکز و غرب تهران تأمین شده و 
آب خام ارسالی از سدهای سامانه شرق 
نیز در تصفیه خانه های ســوم، چهارم، 
پنجم و هفتم واقع در شرق، شمال شرق 
و جنوب شرق تهران تصفیه و وارد شبکه 

توزیع آب شرب شهری می شود. 
آن طور که موسوی خوانساری گفته 
است، این ۵ سد وظیفه تأمین آب شرب 
تهران را بر عهده دارند که وضعیت آن ها 
نگران کننده اســت. وضعیت سدهای 
تهــران در غرب نیز چنــدان تعریفی 
ندارد. مقدار آب ذخیره شــده در سد 
امیرکبیر یک سوم سال گذشته است 
و این سد حدود ۳۰ میلیون مترمکعب 
آب دارد و بسیار نگران کننده است. اگر 

ســد طالقان و ماملو را هم به سد های 
مذکور اضافه کنیم جمعاً حدود ۳۰۰ 
میلیون مترمکعب آب داریم و اگر میزان 
تبخیر و کاهش نزوالت جوی را در نظر 
بگیریم، قطعاً در تابســتان مشکالت 
عدیده ای را برای تأمین آب شرب تهران 
خواهیم داشت.او هشدار داده است: اگر 
مدیریت صحیحی روی منابع باقی مانده 
آب صورت نگیرد حتماً تابستان سختی 
خواهیم داشت و از مسئوالن درخواست 
می کنیم که موضوع کم آبی در رسانه ها، 
صداوســیما و فضای مجازی مطرح و 

هشدار داده شود. 
کم بارشی بی سابقه در سال 1400

فرایندی که درباره بهره برداری سدها 
صورت می گیرد، نه فقط در تهران بلکه 
در کل کشور و همه نقاط دنیا این گونه 
است که معموالً از شروع سال آبی که در 
کشور ما از ابتدای پاییز است، رواناب های 
حاصل از نزوالت جوی منابع آبی سدها 
بــوده و در فصل زمســتان بارش های 
برف حوضه آبریز ســدها در ارتفاعات 
ذخیره شده و به واسطه بارش هایی که 
در فصل بهار که عمــاًل فصل آبگیری 
سدهاست، اتفاق می افتد، با سیالب های 
حاصل از بارش ها و ذوب برف، مخازن 
سدها آبگیری شده و شارژ می شوند و 
نهایتاً انتهای فصل بهار مخازن سدها در 

حجم حداکثری قرار می گیرند.
از اوایل تیرماه عمالً بیالن آبی سدها با 
توجه به کاهش بارندگی و افت ورودی ها 
منفی شده و مصارف مربوطه و نیاز آبی 
پایین دست سدها به واسطه ذخیره آبی 
که در فصل بهار داشــتیم، از حجم آب 
ذخیره شده در دریاچه سدها برداشت 
می شود و نهایتاً این فرایند در سال آبی 
جدید و سال های متمادی تکرار می شود. 
اتفاقی که از زمستان سال ۹۹ رخ داده 
این بوده که بارش بسیار کمی )خصوصاً 

برف( در حوضه آبریز سدها داشتیم.

وضعیت بارش هــا در فروردین ماه 
۱۴۰۰ در طول ۵۳ سال اخیر بی سابقه 
بود به طوری که درمجموع ۲.۳ میلی متر 
بارش در حوضه آبریز ســدهای استان 
تهران شاهد بودیم و این در حالی است 
که فروردین ماه ســال ۱۳۹۹ نزدیک 
۱۳۷ میلی متر بارش داشتیم. همین 
بارش اندک باعث شد حجم آب ورودی 
به سدها با افت شــدیدی مواجه شده و 
افزایش دمای هوا هم موجب شد اندک 
برفی که در حوضه آبریز سدها داشتیم، 
بدون اینکه روان آبی داده باشد ذوب شده 
و وضعیت آبگیری ســدها را با مشکل 

جدی مواجه ساخت.
بارندگی ها خشک سالی های 

گذشته را جبران نمی کند
بر اساس آنچه موسوی خوانساری 
اعالم کرده اند ایران در شــرایط بسیار 
ســخت آبی اســت. هرچند در برخی 
مناطق مانند هرمزگان ۲ برابر میانگین 
ساالنه بارش داشتیم، بااین حال باید به 
این نکته هم توجه کرد که ما در برخی 
مناطق کشــور یک سال بسیار خشک 
را پشت ســر گذاشــته ایم، بارش های 
ســال جاری که در حد نرمــال بود هم 
نتوانسته خشک ســالی سال گذشته 
را جبران کند. به عنوان مثال بررســی 

شرایط آبدهی و ذخیره مخزن سد کرخه 
نشان دهنده وقوع خشک سالی در این 
حوضه است. آبدهی ورودی سد کرخه 
نسبت به بلندمدت کاهش ۵۳ درصدی 
و نســبت به سال گذشــته ۳۶ درصد 
کاهش داشته است.این کارشناس حوزه 
مدیریت منابع آب خاطرنشان کرد: حجم 
ذخیره سد کرخه نسبت به زمان مشابه 
در ســال گذشــته یک میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون مترمکعب کمتر بوده و بر اساس 
پیش بینی های سازمان هواشناسی تداوم 
شرایط بارشــی زیر نرمال در ماه های 

پیش رو مورد انتظار است.
می توانیم به بارش های بیشتر 

امید داشته باشیم؟
بااینکــه آمارهــا نشــان می دهد 
بارندگی ها چندان امیدوارکننده نیست 
بااین حال برخی از کارشناســان حوزه 
آب امیدوارند که بارش های سال های 
بعدی بیشتر باشد. این افراد بر این باورند 
که درســت اســت که تابه حال میزان 
بارش های کشــور کم بوده اســت اما 
نمی توان گفت که کشور سال دیگر هم 
دچار کم آبی و خشک ســالی می شود. 
این کارشناســان امیدوار بر این باورند 
که باوجوداینکه ایران از بحران کم آبی 
رنج می برد اما در ســال های اخیر هیچ 
جیره بندی وجــود نداشــته و مردم 
توانسته اند زندگی نرمال داشته باشند. 

این صحبت ها در حالی بیان شده اند 
که امسال نسبت به سال گذشته حدود 
۵۴ درصد کاهش بارندگی داشــتیم. 
این کاهش شــدید بارندگی در حالی 
است که در ســال ۹۸، با آن بارش های 
بی ســابقه، ۲۵۰ ســد پر از آب شد و 
دریاچه ارومیه ۵۵ سانتی متر افزایش 
ســطح آب داشــت، اما کاهش شدید 
بارش ها در ســال گذشــته و حتی در 
زمســتان ۹۹، فضایی ایجــاد کرد که 
بسیاری از چشمه ها، رودخانه ها و سد ها 

یا خشک شده و یا در حال خشک شدن 
هستند. با توجه به این مشکالت و بحران 
کم آبی، کارشناســان به راه حل های 
مختلفی اشــاره دارند؛ ازجمله برخی 
تأکیددارند، افزایش واردات مواد غذایی 
به جای پافشاری بر خودکفایی راه حلی 
است که پس از بهبود روابط بین المللی و 
رفع تحریم ها می تواند قابل بررسی باشد.

اتالف بخشی از آب با عدم 
مدیریت در بخش کشاورزی 

بخش بزرگی از اقتصاد مردم ایران 
با کشاورزی گره خورده است اما به نظر 
می رسد با این شرایط باید فکر ویژه ای 

برای قشر بزرگی از کشاورزان کرد. 
آبی که صنعت کشــاورزی مصرف 
می کند زیاد و قابل توجه است. باوجود 
کمبود آب از هم اکنــون آب مصرفی 
کشــت های بهاره در نظر گرفته شده 
است. بااین حال سؤالی که پیش می آید 
این است که چرا کشاورزی همچنان در 

ایران رونق دارد؟
یکــی از دالیــل آن ارزان بودن آب 
است. تداوم وضع موجود و ارزان بودن 
آب می تواند به اتمام آب و حادتر شدن 
وضعیت کشور، شدت گرفتن اعتراضات 
آبی، بحران های محیط زیستی و... ختم 
شود. بنابراین اگر این وضعیت را ادامه 

دهیم و آب باقی مانده را با قیمت ارزان 
صرف تولید کشــاورزی کنیم، نتیجه 
این خواهد بود که باقی مانده ذخایر آبی 
محدود در برخی از اســتان   هایی که با 
بحران خشک سالی نیز دست به گریبان 
هســتند، بــه زودی تمام می شــود و 
عالوه بر نابــودی منابــع آب، ضربات 
جبران   ناپذیــری به مردم و شــهرها و 

روستاهای اطراف می زنیم. 
تغییر وضعیت فعلی با واقعی شدن 
قیمت آب اســت. قطعاً قیمت گذاری 
واقعی آب بر تغییر فضای موجود تأثیر 
گذاشته و شرایط متفاوتی را برای تداوم 
تولید محصوالت کشــاورزی مبتنی 
بر ســه اصل ارزش افزوده، بهره   وری و 
ارزش غذایی باال مهیا می   سازد. بر این 
مبنا، تغییر وضعیت فعلی، یک موضوع 
اجباری است که با پایداری ایران در پیوند 
است. بر این اساس، اگر قیمت آب واقعی 
شود، فقط محصوالت کشاورزی دارای 
توجیه اقتصادی تولید می شــود و بار 
استفاده از آب کاهش می   یابد. هم زمان، 
اگر تولید کشاورزی به مناطق خاصی 
مثل استان ایالم منتقل شود که دارای 
سفره   های آبی غنی   تری است کشاورزی 

می تواند آینده   دار باشد.
ایران با مشکل عدم مدیریت 

صحیح روبه روست
آن طور که گفته شد معضل بی آبی 
بسیاری از شهرهای کشور ازجمله تهران 
را درگیر کرده است که در این میان طبق 
بررسی ها، ۷۰ درصد آب تهران از منابع 
ســطحی و ۳۰ درصد آب توسط منابع 
زیرزمینی تأمین می شود. حال زمانی 
که با کم شــدن ذخایر آبی روبرو شویم 
ناچار رو به سمت برداشت بیش ازحد از 
منابع زیرزمینی خواهیــم کرد که این 
مسیر اشتباه، ما را با پدیده فرونشست و 

معضالت آن روبرو خواهد کرد.
جدای از مســائل اقلیمی که باعث 
خشک سالی کشور شــده، بی تدبیری 
در مصرف آب نیز بــر این معضل دامن 
زده است. بااین حال متولیان امر اغلب 
برنامه ای برای مدیریت مصرف آب ندارند 
و عمده ترین راهکار در کاهش مصرف 
آب را جیره بندی یا قطع آب مشترکان 
بد مصرف می داننــد، موضوعی که یا 
به درستی اجرا نمی شود یا اگر هم اجرا 
شود، نارضایتی مردمی را در پی خواهد 
داشت. اگرچه مردم هم نباید خود را از 
این معضل مبری بدانند، اما الزم است 
متولیان امر با ارائه الگوی درست مصرف 
کردن به شهروندان، در کنار طرح ملی 
سازگاری با کم آبی، به مقابله با چالش 

آب در کشور بپردازند.
به نظر می رســد، مدیریت درست 
در بهره بــرداری از منابع آبــی و ارائه 
برنامه های قابل اجرا برای همه حوزه ها 
امــری اجتناب ناپذیــر اســت و تمام 
نهادهای متولی در حوزه آب با همکاری 
بخش کشــاورزی و صنعــت درصدد 
مدیریت منابع بوده کــه قطعاً این امر 
بدون مشارکت های مردمی در رعایت 

الگوی مصرف امکان پذیر نیست.

روزهای آینده سدهای لتیان و الر از مدار خارج می شوند؛
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خبر

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه 
قم بابیــان اینکه زایمان اجبــاری، مثل حجاب 
اجباری نتیجه عکس دارد؛ گفت: مگر باحجاب 
اجباری توانستیم مشکل بی حجابی را حل کنیم 
که حاال بخواهیم با زایمان اجباری مشکلی حل 

شود؟
به گــزارش خبرفــوری، محمدتقی فاضل 
میبدی تأکید کرد: آیا درصــد اعتقاد به حجاب 
طی این سال ها بیشتر شده است؟ وقتی حاکمیت 
بخواهد با زور موضوعی را جا بیاندازد، نتیجه عکس 
می دهد، همان طور که پهلوی اول هم نتوانست با 

زور حجاب را بردارد.
میبــدی اظهــار کــرد: اعتماد بیــن مردم 
و حاکمیت ســلب شــده چراکه نتوانستیم به 

وعده هایمان در قبال مردم عمل کنیم.
فاضل میبدی ادامه داد: تــا به وعده هایی که 
دادیم عمل نکنیم و مشکالت اقتصادی و معیشتی 
مردم حل نشــود و اعتمادشــان را جلب نکنیم، 

مشکلی با قانون گذاشتن حل نمی شود.
او گفــت: ارزش های دینــی و اخالقی را هم 

می توان با ضرب قانون، زنجیر، تهدید و کمیته های 
امربه معروف و نهــی از منکر حاکم کــرد و هم 
روش های تربیتی؛ روش اسالم که در سیره پیامبر 
)ص( و امیرالمؤمنین )ع( است روش تربیتی است.
میبدی همچنین تأکید کــرد: قرآن هرگونه 
اجبار را نهی کرده است. حجاب یک ارزش اخالقی 
است، اما ترویج آن با روش های سلبی و اجباری و 
انتشار تصاویر آن در شبکه های مجازی، حیثیت 

جامعه دینی را از بین می برد.
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه 
قم گفت: من در توییتی که با عنوان زایمان اجباری 
زدم، ابالغیه محدودیت توزیع لوازم پیشگیری از 
بارداری را زیر سؤال بردم، اما برخی گمان کردند 

آن را تائید کرده ام!
او بیان کرد: متأسفانه دولتمردان ما همیشه 
خواسته اند با قانون، مشــکالت را حل کنند، اما 
باید ریشه های عدم اقبال به ازدواج و فرزندآوری 
در جوانان را پیدا کنند. اینکه زنان نتوانند جلوی 
بارداری خود را بگیرند و مجبــور به فرزندآوری 

شوند، راه حل مشکل کاهش جمعیت نیست.

دوچرخه سواری زنان هیچ اشکال شرعی ندارد
عضو مجمــع محققین و مدرســین حوزه 
علمیه قم گفت: ازنظر من دوچرخه سواری زنان 
هیچ اشــکال شــرعی ندارد. افرادی که مخالف 
دوچرخه سواری زنان هستند، معتقدند ممکن 
است این موضوع مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. اما 
از هر چیزی ممکن است سوءاستفاده شود، آیا باید 

همه چیز را ممنوع کرد؟
او ادامه داد: وقتی چنیــن چیز هایی را حرام 
بشماریم مشخص است که بی اعتمادی به وجود 
می آید و حرف درستی مانند حجاب را هم جامعه از 
ما نمی پذیرد. او یادآور شد: در سال ۴۱ یا ۴۲، علما 

رأی دادن زنان را هم حرام اعالم کردند.
مفســده های تعدد زوجات )چنــد زنی( در 

جامعه ایران
فاضل میبدی بیان کرد: معتقدم تعدد زوجات 
ممکن است که نسل را زیاد کند، اما عوارض جانبی 
نامطلوبی مانند افزایش درگیری های خانوادگی 
و طالق ها دارد. فرهنگ و عرف جامعه ایران این 

موضوع را نمی پسندد.

او تأکید کرد: ازدواج و تعدد زوجات یک مسئله 
عرفی اســت که اســالم هم برایش قانون دارد. 
این موضوع در عــرف ما، موضوعی اخالقی تلقی 

نمی شود، چون مفاسد غیرقابل انکاری دارد.
شکایت از حجاب بازیگران زن، خطرناک است

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه 
قم گفت: افرادی که از تعدادی بازیگر زن با عنوان 
بدحجابی شکایت کردند، عده ای معدود در حوزه 
علمیه هستند که معلوم نیســت از کجا هدایت 
می شوند که هر چندوقت یک بار چنین کار هایی 
می کنند، مثالً زمانی که بحث برجام شد گوشه ای 

جمع می شدند و شعار »استخر فرح در انتظارت« 
سرمی دادند.

او ادامه داد: در زمان دولت اصالحات هم این 
اتفاقات می افتاد، اما در دوره احمدی نژاد، چون از 
خودشان بود این کار ها را انجام نمی دادند. دولت و 

حاکمیت هم با این ها مخالف است.
فاضل میبدی گفت: اینکه بخواهیم در مسئله 
هنر و سینما این قدر سختگیر باشیم و به حجاب 
و گریم زنان بازیگر ایراد بگیریم و شکایت کنیم، 
موضوع خطرناکی است. هنر و سینما بخشی از 

هویت یک ملت است نباید این قدر سخت گرفت.

فاضل میبدی:

 زایمان اجباری، مثل حجاب اجباری نتیجه عکس دارد

وضعیت بارش ها در 
فروردین ماه 1400 در طول 

۵۳ سال اخیر بی سابقه بود 
به طوری که درمجموع ۲.۳ 
میلی متر بارش در حوضه 

آبریز سدهای استان تهران 
شاهد بودیم و این در حالی 

است که فروردین ماه 
سال 1۳۹۹ نزدیک 1۳۷ 
میلی متر بارش داشتیم

عضو هیئت مدیره انجمن 
آب و خاک پایدار ایران: 

سدهای لتیان و الر که 
در شرق تهران قرار 

دارند مجموعاً ۲0 میلیون 
مترمکعب آب دارند و در 

روز های آینده از مدار خارج 
می شوند و آبی برای استان 

تهران در سد های منطقه 
شرق باقی نخواهد ماند
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ریحانه جوالیی

متخصص بیماری های عفونی: 
چوب آموزش حضوری را 

خواهیم خورد
بخــش  ئیــس  ر
عفونی بیمارستان امام 
خمینی )ره( با اشاره به 
روند صعودی کرونا در 
کشور، با انتقاد از اصرار 
بر آموزش حضوری در مدارس و دانشگاه ها باوجود 
شیوع سویه بسیار مسری امیکرون، گفت: ما چوب این 
موضوع را خوردیم و بازهم خواهیم خورد؛ اما، نمی دانم 
چرا در این زمینه مسئولین مربوطه کوتاه نمی آیند.
به گزارش ایسنا، دکتر حمید عمادی کوچک گفت: 
در مورد کرونا پیش بینی کار اشتباهی است، اما فکر 
می کنیم با توجه به اینکه آمار روزانه در حال افزایش 
است و در شاخه صعودی پیک قرار داریم، تا حدود دو 

هفته آینده به قله پیک ششم می رسیم. 
    

 مدیرعامل بهشت زهرا: 
 آمار فوتی های کرونا
 کاماًل صعودی است

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س( از افزایش 
آمار روزانه فوتی پذیرش شده در سازمان بهشت زهرا 

ناشی از ابتال به کرونا به ۴۵ نفر خبر داد.
به گزارش ایسنا، سعید غضنفری گفت: بیش از 
دو هفته است که آمار کامالً صعودی را در فوتی های 
ناشــی از کرونا ویروس شاهد هستیم به شکلی که 
شمار فوتی های روزانه در این آرامستان هم اکنون 
به حدود ۲۰۰ نفر رسیده و با ادامه این روند شاهد 

افزایش بیشتر فوتی ها خواهیم بود.
    

یک فرد مبتال به ایدز درمان شد
یک بیمار آمریکایی 
مبتالبه سرطان خون 
ز دریافــت  پــس ا
ســلول های بنیادی 
اهداکننــده ای کــه 
به طور طبیعی در برابر ویروس عامل بیماری ایدز 
مقاوم است، بهبود یافت و تبدیل به سومین فرد و 
اولین زن بهبودیافته از این بیماری با کمک پیوند 
تا به امروز شــد.به گزارش ایسنا، اطالعات مربوط 
به این مورد که یک زن میان سال با نژادی مختلط 
بود در کنفرانــس رتروویروس هــا و عفونت های 
فرصت طلب در دنِور ارائه شد. این اولین باری است 
که از خون بندناف استفاده شــده است، رویکردی 
جدید که می تواند این درمان را برای افراد بیشتری 

قابل دسترس کند.
    

 از هر 59 تولد،
 یک نوزاد اوتیسمی است

مدیرعامــل انجمن 
اوتیسم گفت: از هر ۵۹ 
تولد یک بیمار اوتیسمی 

به دنیا می آید. 
به گــزارش فارس، 
ســعیده صالح غفاری بیان کرد: علت این امر نیز 
مشخص نیست اما می توان گفت مسائلی مانند سن 
باالی ازدواج، آلودگی زیســت محیطی، سزارین و 

سابقه ژن افراد بر این مسئله تأثیر داشته باشد.
    

 انهدام یک باند کالهبرداری
 با وعده فروش نوزاد 

رئیس پلیس فضای تولید و تبــادل اطالعات 
پایتخت از شناســایی و دســتگیری اعضای یک 
باند کاله برداری بــا وعده فروش نــوزاد باقیمت 
۱۲۰ میلیون تومــان در فضای مجازی خبر داد.به 
گزارش ایرنا، سرهنگ داود معظمی گودرزی اظهار 
کرد: همه اعضای این باند که متشکل از دو زن و دو 
مرد بودند، شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه 
دستگیر شدند همچنین در این عملیات، یک نوزاد 
۱۵ روزه نیز از محل اختفای این افراد کشف شد.او 
افزود: دریکی از موارد نیز یکی از اعضای این باند در 
پوشش پرستار بچه به یک منزل مراجعه کرده و پس 
از جدا کردن نوزاد از والدین قصد فروش آن را داشتند 
که توسط  عوامل پلیس فتا پایتخت دستگیر شدند.

    
 نایب رئیس کمیسیون بهداشت:

روند نسخه نویسی الکترونیک 
مطلوب ما نیست

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی گفت: نسخه نویسی الکترونیک ده ها 
مزیت دارد و امیدواریم سال بعد هیچ بخشی بهانه 

عدم اجرای آن را نداشته باشد.
به گزارش برنا، علی اصغر باقــر زاده بیان کرد: 
باید مسائلی که در نسخه نویسی الکترونیک به آن 
اشاره شده مثل ســامانه نظارتی و سامانه تی تک 
اجرایی می شد که متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.

از گوشه و کنار


