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کنترل افزایش قیمت پیاز و سیبزمینی با
ممنوعیتصادرات

چهره ها

عباس تابــش ،معاون وزیر صنعت ،معــدن و تجارت گفت:
بــا هــدف تنظیم بــازار و کاهــش قیمت پیاز و ســیبزمینی،
ممنوعیــت صــادرات بــرای ایــن محصــوالت اعمال شــده
اســت .با کنترلهای انجام شــده در مورد حمل و نقل پیاز و
سیبزمینی و جلوگیری از صادرات این محصوالت ،قیمت
ایــن دو محصول ســیر نزولی به خود گرفتــه و امیدواریم در
روزهای آینده قیمتها به روال عادی خود بازگردد /.ایسنا

کشت  350هزار هکتار کلزا در پاییز امسال
برنامهریزیشد

عباس کشــاورز ،معاون امور زراعت وزارت جهاد کشــاورزی
از نقشــه جدید کشــت دانههای روغنــی و برنامهریزی برای
کشت  350هزار هکتار کلزا در پاییز امسال خبر داد.
او توضیــح داد :بر اســاس نقشــه جدید کشــت دانههای
روغنی در کشت بهاره کلزا در اراضی دیم و آبی در تناوب با
گندم و جو ورود پیدا خواهیم کرد/ .وزارت جهاد کشاورزی

پرداختالکترونیکیعوارضآزادراهها
از ابتدای مرداد امکان پذیر است

حســین میرشــفیع ،معــاون ســاخت و توســعه آزاد راههای
شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمل و نقل کشــور با
اشــاره بــه دریافت عــوارض آزاد راه به صــورت الکترونیکی
اظهــار کــرد :تــا پایان تیــر مــاه ،همــه  ۲۸آزاد راه موجود در
سراسر کشور به سامانه دریافت عوارض الکترونیکی تجهیز
خواهند شد.از  ۲۸اسفند سال گذشته عوارض آزاد راهی در چهار آزاد راه تهران
 قــم ،تهــران -ســاوه ،کــرج  -قزویــن و قزوین -زنجــان بهصــورت الکترونیکیدریافت میشــود و خودروهای عبوری  ۴۸ساعت پس از عبور مهلت داشتند تا
عوارض خود را پرداخت کنند /.باشگاه خبرنگاران جوان

برنامهریزی برای ایجاد۱۳۰هزار فرصت
شغلی در بخش اصناف

پیمان زندی ،رئیس مرکز اصنــاف و بازرگانان از برنامهریزی
بــرای ایجــاد  ۱۳۰هزار فرصت شــغلی در بخش اصناف در
ســالجاری خبــر داد و گفــت :ایــن برنامه با هدف اشــتغال
آســان و ارزان ،پیگیری میشود .بررسیها نشان میدهد در
ســال  ۱۳۹۷نیز نزدیک به ســیصد هزار فرصت شــغلی در
بخش اصناف ایجاد شده است/.وزارت صنعت ،معدن و تجارت

خیــراهلل خادمــی مدیــر عامــل شــرکت ســاخت و توســعه
زیربناهای حمل و نقل کشور از آسیب محور چهار خطه اهواز
به اندیمشک به علت سیل خبر داد و گفت :برنامهای تدوین
شــده که بعــد از فروکش کردن ســیل اقدامــات فوری جهت
بازگشــایی مســیرهای اصلی و روســتایی کــه آب داخل آنها
آمده است ،انجام شود / .باشگاه خبرنگاران جوان

سهم  21درصدی بخش معدن
از ارزش صادرات غیرنفتی

خــداداد غریبپــور معاون وزیــر صنعت ،معــدن و تجارت
گفــت :بخــش معدن و صنایــع معدنی در  11ماهه پارســال
سهم  21درصدی از ارزش کل صادرات غیرنفتی را به خود
اختصاص داد و از  8.2میلیارد دالر فراتر رفت 11 .ماه ســال
گذشــته صادرات این بخش از هشت میلیارد و  200میلیون
دالر گذشــت و میــزان واردات آن نیز به ســه میلیــارد و  200میلیون دالر رســید.
رئیــس هیــأت عامــل ایمیدرو از تشــکیل کمیته مالــی به منظور تســهیل تأمین
مالی پروژههای معدنی با روشهای بازار ســرمایه خبر داد/.ســازمان توســعه و
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

رونق تولید قیمت مسکن را تا  50درصد
کاهشمیدهد

حســام عقبایی نایــب رئیس اتحادیــه امالک اســتان تهران
گفــت :بهطور قطع بــا رونق واقعی تولید در بخش مســکن
و نیز تحقق شــعار سال قیمت مســکن تا  ٥٠درصد کاهش
مییابد .رونق تولید در بخش مســکن به عنوان مرکز اصلی
تحقق شــعار ســال  ٩٨محسوب میشــود .تحقق این شعار
در حوزه مسکن الگویی برای تحقق رونق تولید سایر بخشها است/.ایرنا

کاهش رشد تجارت جهانی

ســازمان تجــارت جهانــی در گــزارش ســاالنه خــود اعــام کرد:
میزان تجارت در جهان در ســه ماهه چهارم سال  2018میالدی
خبرخوان دســت کم 0.3درصد کاهش یافته اســت .پیش بینی می شــود
میزانتجارتجهانیدرسالجاریمیالدی 2.6درصدرشدخواهدداشت/.راشاتودی

چین به دنبال سرمایهگذاری بیشتر در ایران

فنگ چیومین رئیس اتحادیه پیمانکاران چین با بیان اینکه روابط گســتردهای
در عرصههای انرژی ،پتروشیمی و تجاری با ایران داریم ،تصریح کرد :به دنبال سیر
یک مسیر صعودی در گسترش روابط تجاری و سرمایهگذاری با ایران هستیم/ .ایرنا

نفت برای هشتمین بار به بورس میآید

یک میلیون بشکه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران امروز در بورس انرژی
عرضه میشود .اگر این عرضه با موفقیت انجام شود این هشتمین بار خواهد بود
که نفت خام سبک در بورس عرضه میشود .قیمت پایه هر بشکه از نفت خام ۶۳
دالر و  ۳۶سنت در نظر گرفته شده است/ .ایسنا

قیمت نفت رکورد زد

قیمت نفــت در بازارهای جهانــی به  ۷۰.۶۵دالر در هر بشــکه
رســید کــه باالترین رقــم از نوامبر  ۲۰۱۸به شــمار مــیرود .این
بازار نفت افزایــش قیمت نفت در معامالت روز گذشــته بــه علت ادامه
کاهش تولید اوپک و تحریمها علیه ایران و ونزوئال و درگیریها در لیبی و همچنین
آمارهای فرصتهای شغلی قوی در امریکا بوده و قیمتها به باالترین رقم از نوامبر
 2018رسیده است .هر بشکه نفت برنت دریای شمال در زمان تنظیم این گزارش
با  31سنت افزایش  70.65دالر فروخته شد .هر بشکه نفت خام امریکا با  29سنت
افزایش 63.37دالر معامله شد .به گزارش رویترز ،حسین سید ،استراتژیست ارشد
بــازار در این باره گفت« :ادامه کاهش تولید اوپک و تحریمهای امریکا علیه ایران و
ونزوئال از عوامل اصلی افزایش قیمت نفت در سالجاری بوده است».

بانک مرکزی در سال  96رقمی به میزان  41میلیارد
و  344میلیون دالر ارز در بازار بین بانکی تزریق کرده
است .براساس گزارش بانک مرکزی از خالصه تحوالت
اقتصادی سال  96این میزان فروش ارز در مقایسه با
سال  95حدود  19درصد رشد نشان میدهد.

editorial@iran-newspaper.com

۹۸

درصد
بودجه سال  ۹۷محقق شد

علی حیدر نوری مدیرکل دفتر تلفیق بودجه
سازمان برنامه و بودجه کشور گفت ۹۸ :درصد
بودجه سال  ۹۷محقق شده است.
درآمد نفت حدود  106تا  107هزار میلیارد تومان
کامل وصول شده است.

۲۶۳

قلم کاال
با گواهی بانکی ترخیص میشوند
علی وکیلی سرپرست مرکز واردات و مناطق آزاد
و ویژه گمرک لزوم ارائه گواهی معتبر
مبنی بر پرداخت تفاوت نرخ ارز از بانکهای عامل
برای ترخیص  ۲۶۳قلم کاال به گمرکات اجرایی را
ابالغ کرد.

۴۸

میلیاردنخ
سیگارتولیدشد

حسینعلیپور اقبالی رئیس گروه امور صنعتی
مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور از
تولید  ۴۸میلیارد نخ سیگار در سال گذشته خبر
داد و گفت که این میزان ،بیشترین تولید سیگار در
تاریخ صنعت دخانیات کشور است.

بالیای طبیعی چه بر سر اقتصاد می آورد؟

گرمای جهانی علیه اقتصادهای محلی
ریحانه یاسینی

خبرنگار

نهادهــای جهانــی در ابتــدای هر ســال
میالدی ،گزارشهــای متعددی درباره
خطــرات پیــش روی جهــان منتشــر
میکننــد و به پیشبینــی اوضاع جهان
میپردازنــد .در ســال  2019در تمــام
ایــن گزارشهــا ،مســائل آب و هوایــی
بیشــترین توجــه را بــه خــود اختصاص
داده بــود .مجمــع جهانــی اقتصــاد در
پژوهشــی بــا عنــوان «خطرهــای 2019
جهان» مســأله محیط زیســت را بسیار
برجســته کــرده و در توضیح آن نوشــته
بود« :برای سومین سال پیاپی است که
ریسکهای مرتبط با محیط زیست ،به
عنــوان ســومین خطــر از  ۵خطر اصلی
برای اقتصاد جهان شــناخته میشــود.
پیامدهای انفعال در حوزه آب و هوایی
هــر روز بیــش از پیش روشــن میشــود.
شتاب سرعت از بین رفتن تنوع زیستی،
یک نگرانی جدی است.
در نوامبر  ۲۰۱۸هشــدار داده شده است
کــه بــدون انجــام اقدامات جــدی برای
کاهش انتشــار دیاکســید کربن ،دمای
جهانی ممکن اســت تا انتهــای قرن ۵
درصد افزایش یابد .کارشناسان مجمع
جهانــی اقتصــاد ،شکســت توافقهــای
آبوهوایــی را یکــی از جدیتریــن
خطرهای پیش روی جهان دانستهاند.
چرا که در ســال گذشــته بــه خاطرعدم
پایبندی کشــورها و مخالفتهای علنی
برخــی مقامــات مانند دونالــد ترامپ،
توافــق پاریــس رســماً بــا خطــر جــدی
مواجه شــد .یکــی از جدیترین خطرها
در ایــن حــوزه ،افزایــش مهاجرتها به
خاطــر مســائل آبوهوایــی اســت .در
ســال  ،۲۰۱۸طوفــان ،آتــش ســوزی و
ســیلهای مختلفــی به وقوع پیوســت.

سیل و سد

این خطرهای مربوط به محیط زیســت
بیــش از هرچیــز نشــان میدهــد کــه
جهــان به ســمت یک مصیبــت جدی
خوابگردی میکند».
ایــن نگرانیهای جهانــی و صحبت
از مســائل آب و هوایــی تــا پیــش از
ســیالبهای اخیر چندان در ایران قابل
درک نبود .اما حاال مســألهای ملموس
و جــدی اســت .بحــران ســیل در ایران،
خود به عنوان مصداقی از این هشدارها
دربــاره خطــر گــرم شــدن کــره زمیــن و
تغییرات اقلیمی به حساب میآید.
مجمــع جهانــی اقتصــاد در
تقسیم بندی خطرات پیش روی کشور
ایران در ســال  2019نیز مسأله «بحران
آب» را در جایــگاه اول جای داده و بعد
از آن «تــورم غیرقابــل مدیریــت» قــرار
گرفتــه اســت .بحــران ســیل در جهــان
طی یک سال گذشته دو کشور قدرتمند
امریکا و ژاپن را درگیر خود کرده بود.
امریــکا در روزهای اخیر درگیر ســیل
بــوده و قیمــت بعضــی از کاالهــا بــه
خصوص بنزیــن در آن تحت تأثیر قرار
گرفته است.
ëëسیل و افزایش قیمت بنزین در امریکا
«ســیالبهای تاریخــی مــاه مــارس
ضربات ســنگینی را به صنعــت اتانول
در امریــکا با تقاضای باالی داخلی وارد
کرد .کمبود اتانول ،یکی از عوامل اصلی
افزایش قیمــت بنزین در لس آنجلس
و جنوب کالیفرنیاست .قیمت هر گالن
بنزیــن در ایــن ایالتها بــرای اولین بار
از ســال  2014تــا کنون به  4دالر رســیده
اســت ».رویتــرز روز گذشــته چنیــن از
تبعــات اقتصــادی ســیالبهای اخیــر
امریکا نوشت .بر اساس گزارش رویترز،
این سیلها میلیاردها دالر خرابی برای
محصوالت کشاورزی و خانهها در غرب
میانــه امریکا به بار آورد و نزدیک به 13

برخــی تصاویــری که از آثار ســیل اخیر منتشــر شــد نشــان میداد
که ســیالب چنان تغییراتی ایجاد کرده و زمین را شســته و برده که
یادداشت
تعدادی زیر خاکی نمایان شدهاند! این سیل نه فقط زیر خاکیهای
مادی را آشکار کرد ،بلکه موجب احیای دوباره برخی از موضوعات
چالشی شد .از جمله اینکه سد خوب است یا بد؟ با این تفاوت که
این بار طرفداران سدســازی دســت باال داشــتند و مخالفان حرف
عباس عبدی جدیدی برای اظهار نداشتند .اجازه دهید در این یادداشت به این
روزنامه نگار و موضوع اشاره شود.
پژوهشگر اجتماعی
ابتــدا از بدیهای دخالت غیرمســئوالنه بشــر در طبیعت باید
صحبت کرد .نمونههایش کم نیست .یکی از بدترینهای آن خشک شدن دریاچه آرال یا
خوارزم است که بهدلیل تغییر مسیر دادن دو رودخانه آمودریا و سیردریا در آسیای میانه
اتحاد جماهیر شوروی سابق رخ داد و این دریاچه خشک و بسیار شور شد و عوارض زیست
محیطی زیادی ایجاد کرد .شاید این پروژه استثنا باشد ولی از این نمونهها باز هم هست.
در ایــران هم علت بخشــی از خشــکی دریاچهها و تاالبهای داخلی را به سیاســتهای
سدسازی نسبت میدهند که طبعاًبیربط نیست هرچند همه واقعیت نیز نیست.
گرایش قابل احترام و درســت زیســت محیطی یا همان احزاب سبز نیز در کشورهای
غربی و بعد در کشورهای در حال توسعه بازتابی است به این دخل و تصرفهای بیش از
حد که زمین را به محیطی مخاطرهآمیز تبدیل کرده است .از جمله مخالفت با سدسازی
در ذیل همین الگو قرار میگیرد و برای آن علل و شواهدی میتوان نام برد .زیر آب رفتن
مناطق زیادی از زندگی مردم و مهاجر شدن ساکنان آنجا ،زیر آب رفتن آثار تاریخی ،جدا
کردن اجتماعی مناطق دو طرف سد از یکدیگر ،ایجاد فشارهای بزرگ در زمینشناسی
منطقه بهدلیل جمعآوری حجم زیاد آب ،بروز مسائلی از قبیل سد گتوند و افزایش شوری
آب و عوارض زیست محیطی و اختالل در چرخه حیات و ...و از همه بدتر و خطرناکتر
که احتمال وقوعش کم است ،هرچند منتفی نیست ،امکان خراب شدن سد که مناطق
زیر سد را به کلی نابود خواهد کرد و اخیراً نیز فیلم شکستن یک سد به نسبت کوچک در
برزیل منتشر شد که ترسآور بود .به همین دلیل نهضت ضد سدسازی و حتی تخریب
آنها آغاز شده است .هرچند بخشی از این نهضت مربوط به تمام شدن طول عمر مفید
سدهای ساخته شده قبلی است.
ولــی این یک ســوی ماجرا اســت .ســوی دیگر ماجرا کــه تولید برق ،کنترل ســیالب و
ذخیرهســازی آب است چنان با اهمیت است که پروژههای سدسازی را همچنان جذاب
میکند .و مهمتر از آنها! اینکه سدسازی نمونهای از طرحهای عمرانی است که مسئوالن
کشوری دوست دارند در زمان آنها ساخته شود و چیزی به یادگار بگذارند!! میتوان آنها
را چند بار افتتاح کرد و عظمت ســد را به رخ کشــید .اگر از این انگیزه منفی بگذریم ســه
هدف اصلی سد که کنترل سیالب ،تولید برق پیک و ذخیرهسازی آب با هدف جلوگیری
از خشکسالی و توسعه کشاورزی است چنان اهمیت دارند که کفه منافع ساختن سد را بر
هزینههایش سنگین خواهد کرد .حتی ایدههایی مثل آبخیزداری هم خوب و قابل دفاع
هستند ولی در نهایت نمیتوانند طرح مناسب و جایگزین برای تحقق این اهداف شوند.
اجــازه دهیــد نگاهی به ســدهای احــداث شــده روی رودخانههــای کارون ،دز و کرخه
بیندازیم .هماکنون حدود  22میلیارد مترمکعب آب پشت  8سد بزرگ این رودخانهها
ذخیره شــدهاند .کافی است که هیچکدام از این سدها نمیبودند .این مقادیر آب پس از
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درصد از ظرفیت اتانول را از بین برد.
همچنیــن بر اســاس گــزارش پایگاه
تحلیلــی اقتصــادی باالنــس ،در ســال
 116 ،2017نفــر از مــردم امریــکا بــر اثــر
سیل کشته شــدند .در ســیل همین ماه
در امریــکا 9 ،میلیــون نفــر در  14ایالــت
امریکا از ســیل آســیب دیدنــد و هزاران
نفــر خانههایشــان را تخلیــه کردنــد.
خســارتهای چند روز اخیر ســیل ،یک
میلیــارد دالر بــرآورد میشــود .طــی
سال های  1980تا  ،2013امریکا به خاطر
سیل  260میلیارد دالر ضربه اقتصادی
خورده اســت .عامل اصلی این سیلها
و آســیبهای اقتصادی گسترده آن نیز

«گرمای جهانی» شناخته شده است.
ëëسیل و کاهش رشد اقتصادی ژاپن
ژاپــن نیز کشــور دیگری اســت که در
ماههای اخیر اقتصادش با ســیل درگیر
بوده است .در جوالی سال  ،2018سیل
در ژاپــن  225نفــر را کشــت و  8میلیون
نفر نیز خانــه هایشــان را تخلیه کردند.
این مرگبارترین بــای طبیعی طی 36
ســال اخیــر در ژاپن بــوده اســت .ابعاد
اقتصادی این ســیل آنقدر گســترده بود
که ســال گذشــته اقتصاد ژاپن در اثر آن
تضعیف شد.
پایــگاه خبــری نیکــی ژاپــن دربــاره
اثــرات اقتصادی این ســیل مینویســد:

تخلیه بخش اعظم ذخایر آنها جمع شــده اســت در این صورت بهطور قطع خســارات
ســیل چندین برابــر رقم و ابعاد فعلی بود .بــرای نمونه به کرخــه میپردازیم .رودخانه
کرخه وحشــی اســت و برخالف کارون است .حداقل و حداکثر آب آن متغیر است .پیش
از ســاخت ســد ،حداکثر دبی آب آن طی یک دوره  40ســاله حدود  5هزار مترمکعب در
ثانیه بود که درصورت آمدن این حجم آب خســارات بسیار بزرگی ایجاد میکرد .یکی از
بدترین سیل های خوزستان در سال  1358بود ،در دهه  1370و پیش از احداث سد کرخه
نیز سیلهای ویرانگری در آنجا رخ داد که میزان خسارات انسانی آنها خیلی بیشتر از سیل
اخیــر بود ،در حالی که در ســیل اخیر حجــم آب ورودی به کرخه بــرای مدتی به بیش از
 8000مترمکعب رسید که در یک دوره  200تا  500ساله اتفاق میافتد ،در مقابل خروجی
آب از کرخه حداکثر  2500بود و اگر ســد کرخه نبود کل شــهرها و جلگه و درههای زیر این
سد را آب میبرد ،بهطوری که امکان بازسازی آنها نیز تا سالهای سال وجود نمیداشت.
نکتــه مهمــی کــه بایــد اضافه کــرد اینکه بــا توجه به مهار بخشــی از ســیالب در ســد
ســیمره(۲۵۰۰متر مکعب برثانیه)وســهم۷۵۰۰متر مکعبی شاخه کشــکان در واقع در
فقدان سدهای حوزه کرخه(سیمره وکرخه) در خوزستان شاهد سیالب۱۰۰۰۰متر مکعبی
میبودیم که عمق فاجعه را چندبرابر میکرد.
نکته دیگر در خصوص سدسازی امکان استفاده از توان تولید برق آنها برای ساعات
پیک مصرف است .مصرف برق در شبانه روز یکسان نیست .از نیمههای شب تا صبح
خیلی کم است .از غروب تا نیمه شب زیاد است ،در طول روز متوسط است .اگر بخواهیم
متناســب بــا مصرف پیــک از نیروگاههای عادی برق تولیــد کنیم ،تولید اضافــه آن را در
ساعاتغیرپیکنمیتوانیماستفادهکنیم.تنهانیروگاههایآبیهستندکهبراحتیروشن
و وارد مــدار میشــوند و آب را خــارج میکننــد و در غیر زمان پیک خاموش شــده و مانع
از خــروج آب میشــوند .بنابر این ارزش ســرمایهگذاری ایــن نیروگاهها برای تنظیم برق
مصرفی کشور بسیار زیاد است که براحتی قابل جایگزینی نیست.
از سوی دیگر توسعه کشاورزی در مناطقی مثل ایران باید مبتنی بر امنیت دسترسی
به آب باشد .نمیتوان با رودخانهای مثل کرخه که در برخی از مقاطع تا 5000مترمکعب
آب میآورد و در برخی مواقع کمتر از  10مترمکعب آب دارد ،کشاورزی پایداری را تعریف
کرد .لذا کنترل و ذخیره آب و استفاده مستمر و با برنامه از آن چیزی است که بدون وجود
سد ممکن نیست.
آیا اینها بدان معنا اســت که هر ســدی را با هر شــکلی و هزینهای باید ســاخت .یا اگر
ســاختیم ،هیــچ اقــدام بعــدی الزم نیســت؟ پاســخ قطعاً منفی اســت .هر ســدی بجز
توجیهات فنی ،باید توجیهات اقتصادی قابل قبولی داشته باشد .در واقع باید هر ریالی
که در آنجا خرج میشود به همان اندازه و بیشتر بازگشت سرمایه داشته باشد .بازگشت
ســرمایه از طریق ذخیره و فروش آب ،تولید و فروش برق و جلوگیری از خســارات ناشی
از ســیل تأمیــن خواهــد شــد .این بدان معنا نیســت که امــکان اشــتباه در ایــن راه وجود
ندارد .نمونه آن ســد گتوند اســت که با وجود معدن نمک در مخزن آن مواجه شــدهاند
که احتماالً جایابی آن اشــتباه بوده(هر چند در همین ســیل اخیر عملکرد این سد خوب
بوده و تا حد زیادی ســیل را کنترل کرده) ولی در همین منطقه ســاخت ســد سازبن روی
سرشــاخههای کرخه در ایالم که چند میلیارد خرجش کرده بودند را متوقف کردند ،زیرا
به لحاظ اقتصادی پاسخ نمیداد و حتی اکنون هم بسیاری از افراد منطقه دنبال ساخت
دوباره آن هستند .ولی مسئوالن مرکز به لحاظ اقتصادی و به صرفه نبودن با ساخت آن

«ســیل و طوفــان باعث شــده اســت که
دولت بــرای اولین بــار از دو ســال اخیر
برآورد خــود را از رشــد صنعتی کاهش
دهــد .بالیــای طبیعــی باعــث شــد که
کارخانههــا تولیدشــان را متوقــف کنند
و شــبکههای لجســتیکی حمــل و نقــل
مختل شود .فرودگاه بینالمللی اوساکا
نیز تعطیل شد».
همچنیــن بــر اســاس گــزارش هــا،
بالیــای مختلــف طبیعــی در تابســتان
سال گذشته ژاپن ،سیل ،زلزله و طوفان
باعث شد که اقتصاد این کشور در پاییز
و زمســتان گذشــته تضعیف شــود .این
بالیا نه تنها به تولید این کشــور آســیب

زده بــود ،بلکه صــادرات را نیز مختلف
کــرد .تنهــا در دو مــاه ژوئیــه و ســپتامبر
گذشته ،اقتصاد ژاپن  1.2درصد کوچک
شــد .صــادرات این کشــور نیز طی ســه
مــاه نزدیک بــه  2درصــد کاهش یافت
کــه بدتریــن عملکــرد در دو ســال اخیر
بــوده اســت .مجمــع جهانــی اقتصــاد
درباره علت وقوع این ســیلها در ژاپن
مینویســد« :بارندگیهــای بیســابقه
اخیــر ،بــه خاطر گرمــای جهانــی ایجاد
شده است.
این بالیای طبیعی اثبات میکند که
دولتهــا بــرای کاهش گرمــای جهانی
باید اقدامات جدی انجام دهند».

مخالفتمیکنند.
بنابراین شروط اول هر اقدامی در سدسازی توجیه اقتصادی و امکان فنی اجرای آن و
نیز مالحظات زیست محیطی و انسانی و اجتماعی است که به طور معمول این دو مورد
اخیر در ایران ضعیف عمل میشود که دالیل خاص خود را دارد.
ولی اگر همه این کارها هم انجام شــود باز هم کافی نیســت .چند اقدام اساسی دیگر
بایــد انجام شــود که به دالیلی مورد غفلت واقع میشــوند .اولیــن و ضروریترین اقدام
الیروبی رودخانه زیر سد است .زیرا با احداث سد ،خروجی آب کنترل میشود و رسوبات
بیشــتری در رودخانــه بــه وجود میآیــد .ظرفیت عبور آب کم میشــود .مشــکلی که در
گرگانرود به وجود آمده و دهانه آن به سوی دریای خزر کم شده و حجم کمتری از آب را
عبور میدهد از این جمله است .این الیروبی الزم است ،زیرا پیش از احداث سد ،الیروبی
بهصورت طبیعی انجام میشــد .هرازگاهی ســیل میآمد و همه چیز را با خود میبرد و
رودخانه را الیروبی میکرد .پس از احداث سد ،سیل به طور موقت حذف میشود و باید
انسان الیروبی کند .این کار چون متولی مستقیمی ندارد یا بودجه را صرف آن نمیکنند،
یا گمان میکنند ،ده یا حتی  20سال است که سیل نیامده ،امسال و سال بعد هم نخواهد
آمد ،در نتیجه الیروبی فراموش میشــود .در نتیجه پس از  20ســال که یک ســیل بزرگ
میآید و سدها نیز توان کنترل آن را ندارند و سرریز میشوند ،آبهای جاری شده پس از
سد ،بهصورت سیل عمل میکنند ،در حالی که رودخانه ظرفیت کافی برای عبور آنها را
ندارد .به همین دلیل خسارات زیاد و زیادتر میشود.
مشــکل دیگر تجاوز به حریم رودخانه اســت .هنگامی که ســد احداث و ســیل حذف
میشود خیال همه راحت میشود که میتوانند به حریم رودخانه تجاوز کنند .مقامات
و مســئوالن نیز یا شــریک مردم میشــوند و بر این تجاوز چشــم میپوشــند یا زورشــان
نمیرســد .در نتیجه امکانات و تأسیســات جدید تحت خطر سیل بشدت زیاد میشود،
ضمن اینکه راه را برای عبور سیل میبندند .اجازه دهید مثال روشنی در این باره زده شود.
متأســفانه در ســالهای پس از بهرهبرداری از ســد کرخه وکنترل کامل ســیالبها در
مخــزن وبرقــراری آرامش کامل وتأمین حداقل آب مورد نیاز در فصل خشــک تجاوز به
حریم رودخانه در پایین دست بسیار زیاد بوده وبرخورد الزم توسط مراجع مسئول انجام
نشــده اســت به ترتیبی که در زمان تخلیه بیش از۲۰۰متر مکعب از نیروگاه ســروصدای
متجــاوزان بــه حریم باال می رفته درحالیکه نیروگاه کرخه برای تولید ســه واحد خودش
خروجــی حداقل۴۵۰متر مکعب بر ثانیــه دارد وبرای پایداری این مخزن بزرگ ســرریز
۱۸هزار متر مکعبی پیشبینی شــده اســت .اگر در جریان اخیر مدیران استان به محدود
ماندن خروجی از کرخه به حدود ۶۰۰متر مکعب تا۱۰فروردین اصرار نمیکردند و اجازه
میدادند که با شروع سیل  ،تخلیه متعادل حداکثر تا۱۰۰۰متر مکعب از اوایل اسفند ماه
انجام میشد میزان تخلیه فعلی کمتر ومدیریت سیالب بهتری داشتیم.
متأســفانه همه کارها را ناقص انجام میدهیم .بنابر این اگر در جریان همین ســیل
وحشــتناک ،سد کرخه میتوانســت آزادانه و پیش از بروز سیالبها تا  1000مترمکعب و
بلکه بیشتر آب را تخلیه کند و اگر رودخانه زیر سد الیروبی میشد و اگر به حریم آن تجاوز
نمیشد ،امروز میتوانست با حداکثر  1500مترمکعب آب خروجی ،کل خسارت سیل را
کنترل کند .چرا این کارها نمیشود ،دالیل اقتصادی ،اجتماعی و مدیریتی دارد .ولی باز
هم باید شــکرگزار بود که ســد کرخه ساخته شد و اال امروز شاهد اتفاقی به مراتب بدتر از
پلدختر در کل حوزه کرخه بودیم.

