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مقاله  ای در »نیچر« منتشر شده که نشان می دهد ایران با خشک ترین 
سال ۵۰سال اخیرش مواجه خواهد شد، تنش آبِی قریب الوقوع، قطعی 
برق که قطعی ست، حاال فرونشست زمین و حتی مساله »امنیت غذایی« 

در راه خواهد بود. 
به گزارش برترین ها، مقاله  ای در »نیچر« منتشــر شــده که نشان 
می دهد ایران با خشک ترین سال ۵۰ســال اخیرش مواجه خواهد شد، 
تنش آبِی قریب الوقوع، قطعی برق که قطعی ست، حاال فرونشست زمین 

و حتی مساله »امنیت غذایی« در راه خواهد بود.
بنابراین گزارش،  سه پژوهش گر ایرانی ســاکن آمریکای شمالی در 
مقاله اخیر خود، پرده از شرایط نگران کننده منابع آب زیرزمینی ایران 

برداشته اند.
سمانه اشرف و علی ناظمی از دانشــگاه کنکوردیای مونترآل کانادا و 
امیر آقاکوچک از دانشــگاه کالیفرنیا در ارواین در مقاله ای که دیروز در 
نشــریه »گزارش های علمی« از نشــریات گروه Nature منتشر شد، 
وضعیت سفره های آب زیرزمینی ایران در یک مقطع ۱۴ ساله از ۱۳۸۱ 
تا ۱۳۹۴ را بررسی کرده اند. نتیجه این بررسی برای کسانی که دل نگرانانه 
مســائل آب و خاک و غذا و امنیت ایران را زیر نظر دارند، امیدوارکننده 

نخواهد بود.
به گفته نویسندگان خشک سالی ناشی از فعالیت انسانی عامل اصلی 
تخلیه سفره های آب زیرزمینی است. بر اساس برآورد این سه نفر، میزان 
کاهش آب آبخوان ها در مقطعی ۱۴ ساله حدود ۷۴ میلیارد متر مکعب 
بوده اســت. همچنین، اضافه برداشــت در ۷۷درصد مساحت ایران به 
نشست بیشتر زمین و شــوری خاک انجامیده است. پژوهش و بررسی 
آمار و ارقام نشان می دهد که در این مقطع زمانی، متوسط اضافه برداشت 
از آبخوان های کشور حدود ۲۵/۵ میلیارد متر مکعب در سال بوده است.

کاهش منابع آب زیرزمینی در برخــی از نقاط ایران بین ۲۰درصد تا 
۲۶۰۰درصد گزارش شــده و بیشــترین میزان حجمی کسری مربوط 

به حوضه »دریاچه نمک« اســت که ۲۶درصد جمعیت ایران، شــامل 
شــهرهایی نظیر تهران در آن قرار گرفته است. میزان کاهش منابع آب 
زیرزمینی در حوضه دریاچه بختگان به ۲۶۰۰درصد می رسد. بر اساس 
این گزارش، کمترین میزان کسری مربوط به حوضه آبریز هراز-قره سو 

است.
وضعیت تخلیه سفره های آب زیرزمینی را در حوضه های آبریز ایران 
را می توان در تصویر باال دید. نویسندگان معتقدند ادامه مدیریت ناپایدار 
آب های زیرزمینی می تواند به اثرات برگشت ناپذیری روی محیط زیست 
و اراضی ایران منتهی شود و امنیت آب، غذا و امنیت اقتصادی-اجتماعی 
کشور را تهدید کند. الزم به  ذکر است که با وجود هشدارهای کارشناسان 
از دهه ۶۰ تاکنون، سیاست دولت بر مدیریت آب سطحی استوار بوده و 
به منابع آب زیرزمینی به اندازه کافی توجه نکرده است. تغذیه مصنوعی 
آبخوان ها از طریق مدیریت سیالب ها می توانست هم ذخایر زیرزمینی 

را افزایش دهد و بخش عمده ای از آبخوان های تخلیه شده را باز یابد.
گرچه برخی بر این نظر هســتند که بارندگی در ســال های پرباران 
می تواند کسری سفره های آب زیرزمینی را جبران کند، اما در سال های 
نسبتاً پرباران نظیر سال آبی ۲۰۱۹-۲۰۲۰، برداشت آب از آبخوان ها زیاد 
بوده و »منابع آب زیرزمینی ایران بسیار سریع تر از زمان جبران]تغذیه[ 
خالی شده است.«. نویسندگان اســتدالل کرده اند که تولید غذا بدون 
بهبود راندمان آبیاری دلیل اصلی افزایش بیش از حد اضافه برداشت از 
سفره های آب زیرزمینی ایران است. اضافه برداشت آب زیرزمینی باعث 
می شود که آبخوان ها حتی در ســال های مرطوب قادر به بازیابی کامل 

نباشند. حدود ۷۶درصد مساحت کشور با اضافه برداشت مواجه است.
عدم جبــران کمبــود آب آبخوان ها، عواقــب عمــده ای دارد که 
 می تواند امنیــت اجتماعی-اقتصادی و زیســت محیطــی کل ایران 

را تهدید کند.

گزارش

فاجعه در راه؛ 

ایران از خشکسالی، َترک برمی دارد!

ردصالحيت گسترده نامزدهای شوراها به شهرهای بسياری تسری يافت

شبح گيرافتادن در محدوده 
یک جریان سياسی

سياست 2

شهرنوشت 6

 شواهد حاکی از بازگشت قریب الوقوع آمریکا به برجام 
و لغو تحریم هاست؛

سوت پایان مذاکرات 
وین نزدیک است

»با تاســف به این اطمینان رسیدیم که 
بازگشــت آمریکا به برجام و لغو تحریم ها تا 
چند هفته آینده حتمی است«؛ این بخشی 
از اظهارات سفیر اسرائیل در آمریکاست که 

پنجشنبه منتشر شد. 
راشاتودی نوشت که گیلعاد آردان یک روز 
بعد از دیدار مئیر بن شبات، مشاور امنیت ملی 
اسرائیل با جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی 
کاخ سفید در واشنگتن، به یدیعوت آحارونت، 
روزنامه اسرائیلی گفت: »طرف آمریکایی به ما 
خبر داده که مشکالتی در مذاکرات با مقامات 

ایرانی به وجود آمده است، اما من باید با تاسف 
تایید کنم که ارزیابی ما این است که دو طرف 

ظرف چند هفته آینده به توافق می رسند.«
آردان که خود در جلسه دیدار بن شبات 
و ســالیوان حضور داشــته، با بیــان اینکه 
مقامات ایــران به ایــن نتیجه رســیده اند 
که اراده کلــی آمریکا، مبتنی بر بازگشــت 
به برجام اســت، ادامــه داده: اختالفات بر 
ســر این اســت که چه تعــداد تحریم لغو 
 می شــود و اینکه ایران چگونه بــه انطباق 

با برجام برمی گردد...

رئيس اتاق اصناف با اشاره به تمديد تعطيلی بازار :

 تعطیلی اصناف در زمان فعالیت 
سازمان مالیاتی منطقی نیست
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