اجتماعی

شنبه  11اردیبهشت ۱۴۰۰
 ۱۸رمضان .۱۴۴۲شماره ۲۰۶۴۹

زیر و روی فاجعه آبی

یک توئيت

گزیده

جزئیات  ۶گام افزایش حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی
صدور احکام حقوقی شاید امروز

مقالهاخیرنشریه«نیچر»نگرانیهادربارهوضعیتآبیکشورراتشدیدکرد؛
گفتوگویخراسانبایکیازپژوهشگراناینمقالهورئیسمرکزملیخشکسالی
دربارهوضعیتآبهایزیرزمینیوبارندگیها،ابعادمختلفاینفاجعهراروشنکردهاست

مصطفیعبدالهی«-کاهششدیدبارندگیها،
اوضــاع وخیم ذخایر آبهــای زیرزمینی ،تهدید
امنیتغذایی،اجتماعیواقتصادیکشور»؛این
واقعیتهایتلخ،حرفامروزودیروزنیست،بلکه
سالهاست کارشناسان و پژوهشگران داخلی
دربــاره آن هشدار دادهانــد اما حاال نشریه معتبر
بینالمللی«نیچر»همخطرآنبرایآیندهایرانرا
گوشزدکردهاست.

یک عکس
ورودممنوعیامسیرویژهموتورسواران ؟!

عکس :ایرنا

رسانه های جهان

ایــنــدیــپــنــدنــت:
میزان تولد در سال
 ۲۰۲۰در چین
نسبت به سال قبل
از آن  ۱۵درصد افت
داشته است .انتظار میرود چین در
پی انجام تازهترین سرشماری ،برای
نخستینبار در  ۵۰سال گذشته ،از
کاهش جمعیت خود خبر دهد.
دویــچــه ولــــه :در
سـهمــاهــه اول سال
 ۲۰۲۱مــیــادی
بـــــیـــــش از ۲۶
هـــــزار درخـــواســـت
پناهندگیدرآلمانثبتشدهاست.بنا
به گزارش روزنامه «دی ولت» بر اساس
یک ارزیابی داخلی که در کمیسیون
اتحادیه اروپا تنظیم شده ،بیش از ۴۱
درصـــد درخــواســتهــای ثبتشده،
از پناهجویان کــشــورهــای ســوریــه،
افغانستانوعراقاست.

مطالبه جدی برای برخورد شدید
با واکسنخواران
رئیس بیمارستان مدرس و خاطیان در
شهرداری برکنار شدند
گــروه اجتماعی -در پــی انتشار خبرجدید
عــزل واکــسـنخــواران در تهران ،یک کاربر در
توئیتر نــوشــت« :بــه نظرم فقط برکناری این
واکسنخوارها که جــان خودشون رو بر جان
دیگران ترجیح میدن مجازات کمی است ،باید
با این خودخواهها برخورد شدید داشته باشند».
گزارش خراسان حاکی است ،طبیعی است که
برخورد جدی با خاطیان واکسن یک مطالبه
عمومی باشد و چنانچه از همین ابتدا که درآغاز
پــروژه واکسیناسیون هستیم با ایــن خاطیان
بهطور جدی برخورد نشود ،این تخلفها ادامهدار
خواهد بود .این خبر میافزاید :با دستور دکتر
زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران ،رئیس
بیمارستانمدرسبهعلتتخلفدرتوزیعواکسن
برکنار شد .همچنین درخصوص بیمارستان
 ۱۵خرداد که گفته میشد در آن واکسنخواری
صورت گرفته ،موضوع درحال بررسی است و تا
عصر دیروز جمعه بروز تخلفات مرتبط با توزیع
واکسن کرونا اثبات نشده اســت .همچنین،
پیرو دستور شهردار تهران مبنی بر رسیدگی به
موضوع واکسیناسیون کرونا در شهرداری تهران،
مشخص شد یک نفر از مسئوالن نواحی اقدام
به تزریق واکسن از سهمیه واکسیناسیون کرده
است که به همراه  ۳نفر از همکاران ذیربط در
ناحیه از سمتهای خود عزل شدند .شهرداری
تهران اعــام کــرده است که بــرای پیشگیری از
رخ دادن چنین تخلفاتی مقرر شد اسامی کلیه
بهرهمندان از واکسن در سایت شفاف شهرداری
تهران بارگذاری و پروتکل سختگیرانه تزریق
با نظارت فنی شرکت شهر سالم و حراست کل
شهرداری تهران اعمال شود.

بارشها در سال آبی ،هنوز  41درصد ظرفیت
مخازن خالی است؛ در حالی که در مدت مشابه
سال گذشته ٨٠ ،درصد مخازن سدهای کشور
پر بود .میزان ورودی آب به سدها هم  40درصد
کاهش یافته است و به تبع آن شاهد کاهش 32
درصدیخروجیآبسدهاهستیم.
▪رئیس جمهور :با خشکسالی مواجهایم

▪نتایجپژوهش 3محققایرانی

سه محقق ایرانی دانشگاههای کانادا و آمریکا،
به استناد دادههای آماری وزارت نیرو ،مقالهای
را تهیه و در نشریه نیچر منتشر کردهاند که در آن
روندتغییراتذخیرهآبهایزیرزمینیایراندر
بازه زمانی 2002تا( 2015سالهای1381
تا  )1395بررسی شده است:
* در این بــازه زمانی  15ساله ،بیش از 74
میلیارد مترمکعب از ذخایر آبهای زیرزمینی
کشور تخلیه شده است.
* طی این سالها در  76درصــد کل مساحت
کــشــور ،اضــافــه بــرداشــت آب صـــورت گرفته
است(به طور خاص در نواحی مرکزی ،شرقی و
شمالشرقیکشور).
* میزان کاهش ذخایر آبهــای زیرزمینی در
برخیمناطقفاجعهباربودهاست:کاهش2600
درصدیذخایردرمحدودهاستانفارس،کاهش
 1120تا  1658درصــدی در استانهایی از
جمله تهران ،البرز ،قم و مرکزی ،کاهش 640تا
 940درصدی در استانهایی از جمله خراسان
رضوی،خراسانجنوبیوسیستانوبلوچستان.
▪چهبایدکرد؟

دربارهجلوگیریازبرداشتهایبیرویهآبهای
زیرزمینی،مهمتریناقداممسدودکردنچاههای
غیرمجازاستکهبراساساعالموزارتنیرو،طی
سالهایاخیرحدودهشتهزارچاهمسدودشده
است.بهگفتهمعاونوزیر،شناساییودستهبندی
چاههای غیرمجاز انجام شده و برنامه بلندمدت
وزارت نیرو مــســدودکــردن آنهــا بــرای بهبود
وضع دشتها و آبهای زیرزمینی است« .قاسم
تقیزاده» این را هم گفته است که :امیدواریم
ساختار مدیریت منابع آب که اخیرا بر اساس
حوضههای آبریز ۹گانه طراحی شده و استقرار
یافته است ،بتواند به بهبود مدیریت منابع آب
کشورکمککند.
▪تنشآبیدر 250شهر

اما پژوهش منتشرشده در نیچر ،فقط یک بخش
مــاجــراســت و بخش دیــگــر ،کاهش بیسابقه
بارندگیهاطیسالهایاخیراستکهطبیعتابه
اتفاق ناگوار برداشت بیرویه آبهای زیرزمینی
منجر شده است .برخی گزارشها و خبرهای
رسمی ،وضعیت کشورمان در این حوزه را هم
شفاف میکند :در منطقه خراسان و سیستان و
بلوچستان ،میزان بارندگی در مقایسه با دوره
بلندمدت ،حدود  ۸۰درصد کاهش یافته است.
بارندگیها در فــات مــرکــزی ایـــران (شامل
 17استان)حدود  50درصــد ،در حوضه آبریز
خلیجفارسودریایعمان ۴۲درصدودرحوضه
دریایخزرنیز ۲۰درصدکاهشیافتهاست .نکته
مهم اینکه بر اساس اعالم شرکت آبفای کشور،
آب موردنیاز  ۴۷۰شهر کشور از منبع آبهای
سطحیتامینمیشودوبهدلیلکاهشگسترده
بارندگیها،تامینآباینشهرهاباچالشمواجه
خواهد شد .معاون وزیر نیرو هم از تنش آبی در
 250شهر کشور و تالش برای مدیریت آن خبر

نیچر:

شدت کاهش

یافتن منابع آب های
زیرزمینی در نقاط

مختلف ایران (در مناطق

پررنگ تیره میزان برداشت
آب بیشتر بوده است)

گفتوگوی خراسان با یکی از محققان مقاله منتشرشده در «نیچر»

اثرات جبران ناپذیر بر امنیت آب ،غذا و محیطزیست ایران

امــا تحقیقات ما نشان میدهد که کاهش
آبهــای زیرزمینی عمدتا به دلیل برداشت
گسترده آب اتفاق افتاده است .ضمن آنکه
مناطقی که در آنها اضافه برداشت صورت
گرفته اســت ،حــدود  ۷۱درصــد از جمعیت
ایرانراتشکیلمیدهند.اولینقربانیکاهش
عمده آبهای زیرزمینی ،امنیت غذایی کشور
است .بیش از ۹۰درصد از برداشت آبهای
زیرزمینی ،مربوط به آبیاری برای کشاورزی
است.حتیدرحوضههاییکههماکنوناضافه
برداشت آب بیش از حد نیست ،تقاضا برای
آب کشاورزی زیاد است و برداشت طبیعی به
سرعت در حال رشد است .اگر تعداد چاهها
و میزان استخراج همچنان افــزایــش یابد،
بحرانیشدن این حوضهها نیز دور از انتظار
نیست و در مجموع مشکل اساسی در همین
حوزه کشاورزی رخ خواهد داد.

«علی ناظمی» ،استادیار گروه محیطزیست در
دانشگاه کنکوردیای کانادا و یکی از سه محققی

است که پژوهش آنها در نشریه نیچر منتشر شده

اســت .او در گفتوگوی اختصاصی با خراسان
به مهمترین موضوعات و نتایج پژوهش خود و

همکارانش اشاره کرده است:

مابااستفادهازدادههایآماری
وزارت نیرو بــرای اولینبار
مــــیــــزان تــخــلــیــه آبهـــــای
زیرزمینی در کشور را تخمین
زدهایم و محاسبات ما نشان میدهد که میزان
آن در دوره  ۲۰۰۲تــا  ۲۰۱۵حــدود ۷۴
کیلومتر مکعب ( 74میلیاردمتر مکعب) بوده
است .این اتفاق با برداشت بیش از حد در 76
درصد از زمینهای ایران صورت گرفته و منجر
به افزایش شوری خاک و همچنین افزایش
فراوانی و میزان فرونشست زمین در سراسر
ایــران میشود .ما هشدار میدهیم که این
پــدیــده در بعضی از مناطق استراتژیک
قــابـلتــوجــه بـــوده و اق ــدام ــات فـــوری بــرای
معکوسکردناینروندالزماستچراکهادامه
مدیریت ناپایدار آبهای زیرزمینی در ایران
میتواند منجر به اثــرات جبرانناپذیری بر
امنیت آب ،غذا و محیط زیست ایران شود.

▪خطر جدی فرونشست زمین

فرونشست زمین به دلیل برداشت گسترده
آبهــای زیرزمینی هم میتواند با کاهش
ظرفیت سفره آب زیرزمینی ،دسترسی به آن
را کاهش دهد .در غیاب روشهای مدیریتی
موثر ،که متأسفانه چنین است ،روند موجود
منجر به فرونشست بیشتر زمین میشود و
بروز آن در مناطق پرجمعیت مثل تهران که
مستعدفعالیتلرزهاینیزهستند،یکنگرانی
عمده است.

▪ 71درصد جمعیت کشور در مناطق
دارای اضافه برداشت آب

هرچند خشکسالیها محرک این پدیده بوده،

وضعیتبارندگیکشوراز اولمهر 99تا  10اردیبهشت 1400
میزان بارندگی(میلی متر)

اختالف با دوره بلند مدت

دریای خزر

250

-20

خلیج فارس و دریای عمان

198

-42

حوضه آبریز اصلی

دریاچه ارومیه

205

-5

فالت مرکزی

77

-44

مرزی شرق

20

-78

قرهقوم

88

-52

کل کشور

128

-39

دادهاست.بحرانایجادشدهدرمیزانبارندگیها
وآبهایسطحیوقتیبیشترخودنماییمیکند
که بدانیم حتی در استانی مانند گلستان ،طی
فروردینماه امسال حجم رواناب رودخانههای
اصلی ،نسبت به بلندمدت بین  ۶۱تا  ۸۸درصد

کاهشیافتهاست.
▪حالسدهاهمخوبنیست

کمشدنبارشها،تاثیرخودرارویسدهایکشور
هم گذاشته است و با وجــود پایان فصل اصلی

غلظت آالیندهها در کشور  ۶برابر استاندارد سازمان بهداشت جهانی
گروه اجتماعی -آلودگی هوا حتی در مقادیر
کمترازحدوداستانداردموجود،باعثآسیبهای
جدی میشود؛ بنابراین در دستورالعمل جدید
ســازمــان جهانی بهداشت ایــن مــقــدار از ۱۰
میکروگرم به  ۵میکروگرم رسیده است .در این
زمینه،رئیسمرکزتحقیقاتآلودگیهوادانشگاه
علوم پزشکی تهران با اشاره به همکاری ایران
در تدوین رهنمود جدید سازمان جهانی برای
آلودگی هوا گفت :براساس یافتههای مطالعات
انجامشدهدرمرکزتحقیقاتآلودگیهوادانشگاه
علوم پزشکی تهران ،میانگین ساالنه غلظت
مهمترین آالینده هوا در کشور تقریبا سهبرابر
مقادیر استاندارد و رهنمود موجود ششبرابر
حدود رهنمود جدید سازمان جهانی بهداشت
است که در تابستان  ۲۰۲۱منتشر میشود.
دکتر محمدصادق حسنوند به ایسنا گفت:
دستورالعمل قبلی سازمان جهانی بهداشت در

سال  ۲۰۰۵این مقدار را  ۱۰میکروگرم بر متر
مکعب اعالم کرده بود اما مطالعات جدید نشان
داده است آلودگی هوا حتی در مقادیر کمتر
از حــدود استاندارد موجود باعث آسیبهای
جــدی مـیشــود؛ بنابراین در دستورالعمل یا
رهنمود جدید سازمان جهانی بهداشت این
مقدار از  ۱۰میکروگرم به  ۵میکروگرم رسیده
است .عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
تهران با بیان اینکه «مشکل اساسی ما در ایران
درخصوص تدوین استاندارد کیفیت هوا این
استکهمتاسفانهرویکردعلمیومنطقینداریم»،
افزود :همه کشورهای دنیا هرچندسال یکبار
حدود استاندارد کیفیت هوا را بازبینی میکنند
واینمقادیرراکاهشمیدهند.مثالاگردرسال
 ۲۰۰۰مقدار استاندارد برای یک آالینده عدد
 ۵۰بود ،در سال  ،۲۰۱۰عدد  ۴۰را انتخاب
میکنند و در سال  ۲۰۲۰مجدد آن را کاهش
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میدهند .طی یک دهــه اخیر شاید به جرئت
بتوان گفت که ما تنها کشوری در دنیا هستیم
که با گذشت زمان نه تنها مقادیر استاندارد ملی
کیفیت هوا را کاهش ندادیم بلکه با توجه به عدم
دستیابی به کیفیت هوای مطلوب ،حتی مقادیر
استاندارد را افزایش دادهایم تا به نحوی مسئله
را پاک کنیم و در زمان گزارشدهی گفته شود
که وضعیت کیفیت هوا در حد استاندارد است!
ایــن خبر حاکی اســت ،طبق آمــارهــای رسمی
وزارت بهداشت ،ساالنه  ۴۰هزار نفر در کشور
در پی آلودگی هوا ناشی از آالیندهها دچار مرگ
یشوند.
زودرسم 

دکتر روحانی هم پنجشنبه گذشته در مراسم
افتتاح چند طرح وزارت نیرو ،درباره وضعیت آبی
کشور هشدار داد و گفت« :امسال با خشکسالی
مواجهایم و بارشها حــدود  ۵۰درصــد کاهش
یافته اســت؛ وضعیت سدها هم مثل پارسال
نیست،بسیاریازظرفیتسدهایماخالیاست
ونیروگاههاییکهبرقآبیهستند،مسلم ًاامسال
دچار مشکالتی میشوند .بنابراین باید بیش از
سالهایگذشتهبرایمصرفآبومصرفبرق،
تاجاییکهامکانپذیراست،مراعاتوصرفهجویی
کنیم».
▪از آبهای ژرف و بارورسازی ابرها چه خبر؟

اما شاید سوالی که برای شما هم پیش بیاید،
اینباشدکهنتیجهطرحهایبارورسازیابرهاو
استفادهازآبهایژرفبهکجارسید؟دراینباره
تقیزاده معاون وزیر نیرو توضیح داده و گفته
است :هر دو موضوع جزو برنامههای مطالعاتی
بوده و هماکنون نمیتوانیم از این موضوعات
انتظاربهرهبرداریواستفادهداشتهباشیم.اوبا
اشاره به تالش دولت برای تامین آب آشامیدنی
 ۲۵۰شهر در معرض تنش آبی ،هم گفته است:
بنای جیرهبندی نداریم و تالش خواهیم کرد
بابرنامهریزیشرایطپیشرورامدیریتکنیم.
▪کاشتبرنجدر 17استان!

تقیزاده به حوزه کشاورزی هم اشاره و یکی از
اشتباهاتمهمدرآنراذکرکردهاست:متاسفانه
هماکنون در  ۱۷اســتــان کشور برنج کاشت
میشود ،در حالی که کاشت برنج محدود به دو
استان گیالن و مازندران اســت .در هیچ جای
دنیا که زیر هــزار میلیمتر بارندگی دارد برنج
نمیکارند،امادربرخیمناطقایرانکهمیانگین
بارش ۱۵۰میلیمتراست،برنجمیکارند.
▪بارندگیدرایران،یکسوممتوسطجهانی

«احــــــــد وظــــیــــفــــه» رئ ــی ــس
مرکزملی خشکسالی ومدیریت
بحران سازمان هواشناسی هم
در گ ــفــتوگ ــو بـــا خ ــراس ــان
میگوید:ازدهه 70وباتوجهبهتوسعهجمعیت،
دولتهای مختلف برای تامین امنیت غذایی
کشوربهتوسعهکشاورزیرویآوردندکههرچند
ایــن کــار یک ضــرورت بــود ،امــا باید با توجه به
روشهایآبیاری،فصلکاشتوظرفیتاقلیمی
هرمنطقهانجاممیشدنهاینکهفقطسطحزیر
کشتراافزایشدهیم،نتیجهاینعملکردهاهم
وضعیت کنونی کشور اســت .وی میافزاید:
میزان بارندگیها در کشور ما یکسوم متوسط
جهانیاستودرمقابلشدتتبخیرآبدرایران
سهبرابر متوسط جهانی است .بنابراین واضح
است که ما باید برای مصرف هر یک لیتر آب هم
برنامه داشته باشیم.او می گوید  :مدیریت و
استفاده مناسب از آب برای شرب ،جانمایی
مناسبصنایع،تحولدرکشاورزیوبارگذاری
مناسب جمعیت در مناطق مختلف از مهمترین
اقداماتی است که باید به آن توجه کنیم وگرنه
آیندهنگرانکنندهایدرپیشخواهیمداشت.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری،
جزئیات  ۶گامی را که در افزایش مستمریهای
سال  ۱۴۰۰دخیل هستند ،تشریح کرد .حسن
صادقی در توضیح گامهای ششگانه سازمان
تامین اجتماعی در افزایش مستمریها گفت:
«گام اول مستمری اسفندماه ضرب در  ۲۶درصد
به اضافه  ۲۴۸هزار و پانصد تومان است .گام دوم،
تعیین ضریب زمــان برقراری از طریق رابطه زیر
است« :مستمری زمان برقراری تقسیم بر حداقل
مستمری زمان برقراری» .گام سوم تعیین ضریب
سال ۱۴۰۰از طریق رابطه مستمری سال۱۴۰۰
تقسیم بر حداقل مستمری این سال اســت ».وی
در تشریح گامهای چهارم تا ششم ،گفت« :گام
چهارم تعیین ضریب کاهش اســت که از طریق
رابطه زمان برقراری مستمری ،منهای ضریب سال
 ۱۴۰۰تعیین میشود .گام پنجم ،تعیین مبلغ
متناسبسازی ســال  ۱۴۰۰از طریق «ضریب
کاهش ضربدر حداقل مستمری ۱۴۰۰ضربدر
 ۷۵درصــد» اســت .گــام ششم تعیین مستمری
فــروردیــن  ۱۴۰۰با احتساب متناسبسازی از
طریق مستمری فــروردیـنمــاه  ۱۴۰۰به اضافه
مبلغ متناسب سال  ۱۴۰۰است ».رئیس اتحادیه
پیشکسوتان جامعه کارگری ،افزود« :از درون این
 ۶گاماتفاقیرخمیدهدکهخالصهآنرااینچنین
شرح میدهم؛ فردی در سال  ۱۳۸۴بازنشسته
شده بود .در آن زمان مستمریاش ۵ ،برابر حداقل
بوداماحاالبه ۲برابررسیدهاست.برایناساس۷۵
درصدراضربدر ۳میکنندورویمستمریویقرار
میدهند.اگراینفرمولاجراشودتاحدودیپاسخ
مطالبات را میدهد .من بعید میدانم که اشتباه
شبعیدوفروردینماهتکرارشود».ویدربارهزمان
صدور احکام گفت« :قرار شد که احکام هرچه زودتر
اصالحودرهفتهکارگرصادرشوند.انتظارداریمکه
تا  ۱۱اردیبهشت(امروز) یعنی روز کارگر احکام با
درنظر گرفتن اصالحاتی که روی آنها توافق شده
صادرشوندتادرصورتلحاظشدنخواستههایمان
در روز کارگر از مدیرعامل تامین اجتماعی حمایت
کنیم ».صادقی درباره میزان افزایش مستمریها
در احکام جدید گفت« :بازنشستگانی که تا ۲۰
سال سابقه دارنــد ۳ ،میلیون و  ۹۰۰هزار تومان
(بسته به داشتن عائلهمندی و حق همسر) دریافت
میکنند وبازنشستگانیکهاز ۲۱تا ۳۵سالسابقه
دارند و افرادی که بر اساس ماده واحد بازنشستگی
در مشاغل سخت و زیانآور با در نظر گرفتن سنوات
استحقاقی(برمبنای  ۳۰سال) بازنشستهشدهاند،
با درنظر گرفتن بهرهمندی از عائلهمندی و حق
همسر،بین ۴میلیونو ۳۴۷هزارتومانتا ۴میلیون
و ۵۰۰هزارتوماندریافتمیکنند».

مازندران همچنان ورود ممنوع
سرهنگ قدمی ،رئیس پلیس راه مازندران ،با
اشــاره به تــداوم وضعیت نامطلوب کرونا اعالم
کرد :تمامی مبادی ورودی استان برای این هفته
نیز به روی خودروهای غیربومی مسدود است.
وی با بیان اینکه همچنان محور هراز به دلیل
ریزش کوه مسدود است ،افزود :ممنوعیت ورود
به استان هفته آینده نیز تمدید شده است.
▪چهارمین هفته تعطیلی بازار تهران

همچنین رئیس اتاق اصناف تهران اعالم کرد:
در شهرهای قرمز و نارنجی ،گرو ههای شغلی
دو ،ســه و چــهــار همچون هفتههای گذشته
تعطیل است .صاحبان مشاغل گروه شغلی یک
میتوانند همچون گذشته با رعایت پروتکلهای
بهداشتی به فعالیت خود ادامــه دهند .طبق
گفته این مسئول اصناف گروه یک شامل تمامی
عرضهکنندگان مــواد غذایی و لــوازم ضروری
نظیر سوپرمارکتها ،فروشگاههای زنجیرهای،
خواربارفروشیها ،لوازم یدکی و خشکشوییها
میشود .فعالیت اغذیهفروشیها ،رستورانها
و کــافــی شــاپهــا فــقــط بــه صــــورت خــدمــات
غیرحضوری و بیرونبر مجاز است.

