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درآمدزایی ارزی با گیاهان آبزی

اولین یارانه  ۹۸امشب واریز میشود

نــود و هشــتمین مرحلــه از پرداخت یارانههای نقدی ســاعت
 ۲۴روز دوشــنبه انجام خواهد شــد .دولت در حالی اولین یارانه
تک خبر نقدی سال  ۱۳۹۸را روز بیست و ششم فروردینماه به حساب
سرپرستان خانوار واریز خواهد کرد که رقم آن همچنان  45هزار و  ۵۰۰تومان است
وتغییرینداشتهاست/.ایسنا

امریکا فشار بر ایران را زیاد کند بازار نفت
فوقالعادهشکنندهمیشود

بیــژن زنگنه وزیر نفت وضع بازار نفت را شــکننده عنوان کرد و
گفت :اگر امریکا بخواهد فشار را بر ایران اضافه کند ،بازار نفت
چهرهها بهطور غیرقابل پیشبینی شکنندهتر خواهد شد .او روز گذشته
درباره تهدید اخیر وزیر امور خارجه امریکا مبنی بر تشدید تهدید علیه ایران گفت :ما
به کارمان ادامه میدهیم ،اما آنچه مهم است اینکه وضع بازار نفت شکننده است
و اینگونه نیســت که عرضه خیلی باالتر از تقاضا باشــد ،یا حتی ظرفیتهای مازاد
زیاد باشــد .این حرفها بیشــتر جنبه تبلیغاتی دارد تا بازار را آرام کنند .اما اینگونه
نمیشــود .نفت هر روز در بازار گرانتر میشــود که نشــاندهنده نگرانی بازار است.
زنگنه گفت :آقای ترامپ باید انتخاب کند که میخواهد فشار بر ایران را اضافه کند
ن امریکا پایین نگه دارد .او ادامه داد :هماکنون
یا قیمت سوخت را در پمپهای بنزی 
ونزوئال مشــکل دارد ،روســیه را تحریم کردهاند ،لیبی ناآرام اســت و تولید بخشی از
نفت امریکا نیز از دست رفته است .این موارد نشان میدهد که وضع تولید و عرضه
و تقاضا شکننده است/.رادیوتهران

برنامه صادرات لوازم خانگی به  ۱۳کشور

سعید زرندی ،معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :در سال
جدیــد مهمترین رویکرد صنعــت لوازم خانگی ،صادرات خصوصاً به کشــورهای
همسایه خواهد بود .او در جلسهای که با حضور انجمنهای صنعت لوازم خانگی
برگزار شد گفت :برای ۱۳کشور همسایه به عالوه چین و هند برنامه صادراتی تعیین
شده است.وی گفت :در سال  ۹۸توجه به بازار و تقاضا موضوع بسیار مهمی است
و برای افزایش ظرفیت تولید کشــور ،باید توســعه صادرات با محوریت کشــورهای
همسایه دنبال شود/.وزارتصنعت،معدنوتجارت

تحریم ایران مترادف با تحریم کشورهای همجوار است

دریااورس،سفیرترکیهدرتهرانبااشارهبهآثارزیانبارتحریمدرمناسباتبینالمللی
گفت :تحریم ایران از سوی امریکا به معنای تحریم غیرمستقیم کشورهای همجوار
است .او در دیدار با هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز افزود :تحریم ایران نه تنها
روابــط بیــن ایران و ترکیه بلکه تمامی روابط اقتصادی و مناســبات جهانی را تحت
تأثیر قرار داده اســت.وی یادآوری کرد :در ســالهای گذشته رقم باالیی در تجارت و
مبادالت ایران و ترکیه هدفگذاری شده بود و در سه چهار سال قبل تجارت  2کشور
به رقمهای بسیار باالیی رسید که اعمال تحریمها از سوی امریکا علیه ایران و همراه
شدن برخی کشورهای اروپایی با آن بر این روند تأثیر منفی گذاشت/.ایرنا

زیرساخت اجرای کاالبرگ الکترونیکی آماده است

عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی گفت :از لحاظ نرم افزاری بانک مرکزی
برای اختصاص کاالبرگ الکترونیکی به مردم آمادگــی الزم را دارد اما زمان اجرای
آن منوط به تصمیم دولت اســت .در سیســتم رفاهی بانک مرکزی اطالعات همه
سرپرستهای خانوار در استانهای تهران و البرز بهروزرسانی شده است و این افراد
میتوانند با بهرهگیری از کارت بانکی و ارائه کد ملی از سهمیه اختصاص داده شده
برای خرید گوشت که به عنوان اولین کاال در این سامانه اجرایی شده است ،استفاده
کنند/ .خانهملت

درصد
کاهش تولید خودرو

براساس آمار وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
تولید پارسال انواع خودرو در کشور با افت 37.8
درصدی نسبت به سال  ،1396به  955هزار و 923
دستگاه رسید .اسفندماه پارسال نیز در مجموع 82
هزار و  222دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد.
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هزار رأس
واردات دام زنده از چابهار

علیرضا رفیعیپور ،رئیس سازمان دامپزشکی
کشور گفت :تاکنون بالغ بر  ۶۳هزار رأس دام در دو
محموله کشتی وارد شده که بیش از  ۵۰هزار رأس
در کشتارگاههای استان و نزدیک به  ۱۰هزار در خارج
از استان کشتار شده است.

5.5

واحد
رشد شاخص بورس

در جریان داد وستدهای روز گذشته بازار سرمایه
 2میلیارد و 853میلیون سهم و حقتقدم بهارزش
946میلیارد ریال در 267هزار نوبت مورد داد وستد
قرار گرفت و شاخص بورس با رشد  882واحدی
در ارتفاع 196هزار و 84واحد قرار گرفت.

تریلیارددالر
ارزشتجارتدیجیتالچین

کنستانتین ماتیس یکی از مدیران مرکز
جهانیسازی چین گفت :تجارت دیجیتال چین
 3.2تریلیارد یوان از ارزش اقتصاد داخلی این کشور
در سال  2017را تشکیل داده و ارزش آن تا سال
 ،2030به  5.5تریلیارد دالر میرسد.

منشأ بارشهای اخیر چه بود؟

نقش باروری ابرها در سیل؛ از شایعه تا واقعیت

توگو با «ایران» 2 :سال از آخرین پروژه بارورسازی ابرها در ایران میگذرد
مدیر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها در گف 
عطیه لباف
خبرنگار

«چند شــلیک مواد هسته ساز به داخل
ابرهای مستعد بارش از داخل هواپیما
یــا پهپــاد ،تشــکیل و رشــد بلورهای یخ
و در نهایــت افزایــش بارندگــی» ایــن
خالصــهای اســت از رونــد بارورســازی
ابرها که برخی رسانهها شایعه کردهاند
کــه ســیل آســا بــودن بارشهــای اخیر
در نتیجــه اجــرای ایــن فرآینــد اســت.
مســئوالن ایــن ادعــا را رد میکننــد.
شــواهد موجود هــم نشــان میدهد که
بارشهای ســیل آســای بهــاری نتیجه
بارورســازی ابرهــا نبوده اســت اما برای
بررســی فنیتــر موضــوع ســراغ فریــد
گلــکار ،مدیــر مرکــز ملــی تحقیقــات و
مطالعــات بــاروری ابرهــا رفتهایــم .او
میگویــد کــه بارورســازی ابرها  2ســال
اســت که انجــام نشــده اما اجــرای این
عملیــات هم شــروطی دارد که با توجه
بــه آن ،ما اجازه بارورســازی در شــرایط
کنونی را نداشتیم.
ëëآیــا در یک ماه اخیر بارورســازی ابرها
انجام شده است؟
خیر نه تنها در یک ماه اخیر بلکه در دو
سال گذشته هیچ پروژه عملیاتی جدی
و گســتردهای در کشور اجرا نشده است.
تمــام اقدامات مــا در این مدت مربوط
به تســت ،ایجــاد زیرســاخت ،آزمایش
و آمادهســازی برای ســال آبــی 98-99
بــوده کــه ایــن ســال از مهرمــاه 1398
شــروع میشــود .ضمــن آنکــه در این
زمینه دو شــرط برای اجرای بارورسازی
ابرهــا وجود دارد .نخســت آنکه ،اگر در
هر شرایطی اخطار رسمی سازمانهای
معتبــر مانند هواشناســی و یا ســازمان
مدیریــت بحــران کشــور صادر شــود که
نشــان دهد افزایش بارشهــا منجر به
بروز ســیل خواهد شد ،بارورسازی ابرها
ممنــوع اســت .در ایــن باره مــا پروتکل
توقف عملیات داریــم و با هر اخطاری
از این ســازمانها باید پــروژه را متوقف
کنیم .در  20سال گذشته این موضوع را
رعایت کردهایم و همچنان به آن پایبند
هستیم.
نکته دوم که خیلی مهم اســت و نشان
میدهــد کــه بارشهــای اخیر بــه هیچ
وجــه در نتیجــه بارورســازی ابرهــا رخ
نــداده ،شــدت و مــدت اثرگــذاری ایــن
عملیات اســت .بــازه زمانــی اثرگذاری
بارورســازی ابرهــا فقــط چنــد ســاعت
است .این اقدام حدود یک تا  3ساعت
اثر بخشــی دارد .موادی که در ابر تزریق
میکنیم اثر کوتاه مــدت دارد و فضایی
هم که ایــن عملیات میتواند پوشــش
دهــد محدود اســت و در قالــب همین
ظــرف میگنجــد .یعنــی اگــر اثرگذاری
حداکثــر  2ســاعت و ســرعت حرکــت

سامانه هم حتی  70کیلومتر بر ساعت
باشــد ،بارورســازی فقــط حــدود 140
کیلومتر اطراف خــود را میتواند تحت
پوشــش قــرار دهــد .لــذا چــه مقیــاس
زمانی و چه مقیاس مکانی محدودیت
دارد و نمیتــوان کل کشــور را درگیــر
بارورسازی ابرها دانست.
امــا اکنون شــدت بارشها فــوق العاده
زیــاد اســت و اگر هــم ما پــروژهای برای
اجرا آماده کرده بودیم ،بر اساس شرط
اول اجازه اجرای این پروژه را نداشتیم.
ëëبرخــی از رســانهها ادعــا کردهانــد که
ایران در این زمینه قراردادی با روسها
امضــا کــرده کــه همزمــان بــا ورود این
ســامانه بــارشزا به کشــور انجام شــده
اســت ،پــس شــما ایــن اظهــارات را رد
میکنید؟
قــراردادی کــه مــا بــا روسها داشــتیم
متعلــق به ســالهای  1377تا حداکثر
 1386بــود و پــروژه انتقــال فنــاوری از
روســیه متعلق بــه آن زمان اســت و از
ســال  1386ایــن همکاری تمام شــده
اســت .یعنــی آن ســال آخریــن بــاری
بــود کــه ما پــروژه مشــترک بــا روسها
انجــام دادیــم .نــه فقط روسهــا بلکه
تمام کشــورها .از آن سال ما به صورت
مســتقل و با کمــک نیروهــای داخلی،
تجهیزاتــی کــه در اختیارمــان بــوده و
هواپیمــا و پرســنل متعلــق بــه کشــور
ایــران ایــن پروژههــا را دنبــال کردهایم
و کشــوری در عملیاتهــای مــا دخیل
نیست؛ مگر در بخش مشاوره.
ëëبرخــی هــم مدعــی شــدهاند کــه
بارورسازی  ،کار کشورهای همجوار بوده
و بارشهای آن در ایران رخ داده است.
آیــا امــکان بارورســازی در کشــورهای
همسایه و وقوع بارش در ایران هست؟
خیــر .بــه ایــن شــکل کنونــی ممکــن
نیســت .اگــر فــرض را هــم روی ایــن
بگذاریم که کشور هممرز با استانهای
مــا ایــن اقــدام را انجــام داده ،نبایــد
بارشهای ســیل آســا را دراســتانهای
مرکــزی مشــاهده میکردیــم .بــرای
مثــال کشــوری کــه میتوانســته اســت
در بارشهــای خوزســتان اثــر بگــذارد
عــراق بوده یــا از منطقــه خلیج فارس
ایــن کار را انجــام داده اســت .امــا اگــر
توطئــه علیــه ایــران بــوده نبایــد عراق
هــم درگیــر ســیل میشــد .یــا در مورد
ترکیــه و افغانســتان کــه خودشــان هم
درگیــر ســیل شــدند .اآلن خیلــی از
مناطــق عراق هم ســیل زده شــدهاند.
ضمن آنکــه از لحاظ زمان و وســعت
همانطور که اشــاره شــد ،آثــار باروری
ابرهــا خیلــی کمتــر از آنچــه رخ داد،
است .وســعت عملیات از نقطهای که
پــروژه بارورســازی اجرا میشــود150 ،
کیلومتر میتوانســت باشــد ،امــا ما در
اســتانهای مــرزی فقــط گرفتار ســیل
نشــدیم .در شــرق ،جنــوب ،شــمال،

خسارت سیلزدگان چطور جبران میشود؟

گروه اقتصادی 35 :هــزار میلیارد تومان؛
خســارت ســیل به  25اســتان و بیش از 4
هزار و  400روستا بوده است .برای جبران
ایــن خســارتها از اولیــن روزهــای وقوع
ســیل ،ســازمانهای مختلفــی پــای کار
آمدند .بر اســاس اعالم بنیاد مسکن ،به
واحدهای مسکونی که در مناطق شهری
صددرصــد تخریب شــدهاند  50میلیون
تومان تســهیالت با بازپرداخت  15ســاله
و  12میلیــون تومــان کمــک بالعــوض
پرداخــت میشــود.در مناطق روســتایی
هم بــه صاحبان واحدهای مســکونی که
صددرصــد تخریب شــدهاند  40میلیون
تومــان تســهیالت و  10میلیــون تومان به
صــورت بالعــوض پرداخــت میشــود.
همچنین به صاحبان این خانهها چه در
مناطق شــهری و چه در مناطق روستایی
در روستایی برای خرید لوازم خانگی پنج

میلیــون تومان به صــورت بالعوض و 15
میلیون تومان تسهیالت پرداخت خواهد
شــد .به جــز جبــران خســارت واحدهای
مسکونی ،پرداخت غرامت کشاورزان نیز
از راههای مختلفی دنبال شده است.
ëëپرداخت  65.5میلیارد تومان غرامت
سیل
روز گذشــته صندوق بیمه کشاورزی
خبــر داد کــه تــا کنــون  65.5میلیــارد
تومــان غرامــت ســیل در  13اســتان
پرداخــت شــده اســت .محمدابراهیــم
حســننژاد ،قائــم مقام صنــدوق بیمه
کشــاورزی گفــت« :از پانزدهم فروردین
مــاه به کشــاورزان خســارت دیــده بر اثر
ســیل کــه زیر پوشــش بیمــه کشــاورزی
بودنــد ،پس از تکمیــل ارزیابیهای این
صنــدوق ،غرامت پرداخت شــد .در کل
کشــور تاکنــون بــه  22هــزار و  534مورد

ایرنا

شــاید برای برخی افراد اســتفاده دارویی و غذایی از جلبکها
کمی عجیب و غیرواقعی بهنظر برسد ،اما این گیاهان آبزی،
یادداشت
پتانسیلی باورنکردنی را با خود به همراه دارند که محققان را بر
آن داشته تا در این زمینه به تحقیق و پژوهش بپردازند .طبق
اطالعــات موجــود ،بیــش از یک میلیون گونه جلبــک در دنیا
وجود دارد که دست کم  340گونه از آن در ایران شناسایی شده
محمد پورکاظمی است .بنابراین محققان علوم شیالتی کشور ،با حیطه وسیعی
رئیس مؤسسه از تحقیقــات در ایــن زمینه روبه رو هســتند که خوشــبختانه تا
تحقیقات علوم این لحظه به نتایج قابل قبولی نیز رسیدهاند .تشکیل کارگروه
شیالتی کشور مطالعات مربوط به جلبک و گیاهان آبزی و تعیین مؤسســه
تحقیقات علوم شیالتی کشور بهعنوان دبیرخانه این کارگروه،
بــرای اثبات اهمیت این موضوع ،دلیلی کافی و مســتدل بهشــمار مــیرود .یکی از
محصوالت حاصل از جلبک ،تولید کود زیســتی اســت؛ کــودی که میتواند تحولی
عظیم در زمینهای کشــاورزی ایجاد کرده و آلودگیهای زیســت محیطی ناشی از
ســموم و کودهای شــیمیایی را به حداقل برساند .تولید آگار نیز پروژه دیگری است
کــه تأثیــری فوقالعاده در چرخه اقتصــاد صنعتی خواهد داشــت .در حال حاضر
ســاالنه به طور متوســط حدود  6میلیون دالر ارز برای واردات رنگدانه و صدها تن
آگار به کشــور هزینه میشود .همچنین واردات محصولی مانند آلژینات سدیم که
در صنعت نســاجی و داروســازی حکم نوشدارو را دارد ،ســاالنه به حدود  600هزار
تن میرسد؛ محصوالتی که توسط محققان علوم شیالتی کشور هماکنون بهصورت
پایلوت در آزمایشگاه استحصال شده و تا تولید انبوه آن ،زمان زیادی باقی نمانده
اســت .مثال دیگری که شــاید شــگفتی مؤثر بودن این گیاه را دوچندان کند ،تولید
روغن خوراکی از جلبک اســت .آمارها نشــان میدهند که ســاالنه  90تا  95درصد
از روغن مورد نیاز کشــور از خارج تأمین میشــود .بنابراین میزان وابســتگی در این
بخش بسیار باالست .این در حالی است که میتوان با برنامهریزی صحیح و علمی،
در صــورت تولیــد انبوه ،بیــن  10تا  20درصد نیاز روغن کشــور را از همین جلبک در
رآکتورهای مخصوص بدون استفاده از اراضی کشاورزی تولید کرد.
بهطور کلی در صورت ســرمایهگذاری شــرکتهای دانش بنیــان در عرصه گیاهان
آبــزی بویــژه ماکــرو و میکــرو جلبــک ،در بلندمــدت نه تنها وابســتگی کشــور برای
واردات محصــوالت جانبی کاهــش مییابد ،بلکه درآمد ارزی حاصــل از صادرات
فرآوردههــای آن بــه هــزاران دالر میرســد .آمــار فائــو نشــان میدهــد کــه ســاالنه
 20میلیون تن ماکروجلبک و گیاهان آبزی در جهان تولید میشود که گردش مالی
چند میلیارد دالری را به خود اختصاص داده است .این در حالی است که حداقل
بهطور متوسط  2هزار تن جلبک در سال از طریق دریاها در کشور به دست میآید.
اما کشورهایی مانند چین ،تایوان و تایلند نیز وجود دارند که مزارعی را برای پرورش
این گیاهان ترتیب داده و چیزی شبیه آنچه که بهعنوان پرورش ماهی در قفس در
ایران شناخته میشود ،جهت کشت جلبک به اجرا گذاشتهاند .حال این سؤال پیش
میآید که آیا ایران نیز میتواند در این مسیر گام بردارد؟ خوشبختانه جواب مثبت
اســت .زیرا در حال حاضر دانش فنیای در کشــور وجود دارد که میتواند با اتکا به
اصول علمی فراهم شده توسط محققان علوم شیالتی ،حداقل  20تن جلبک در
هکتــار به مزرعه دار تحویل دهد؛ آن هم بدون اســتفاده از ذرهای خاک یا قطرهای
آب شــیرین .به هر ترتیــب ،از آنجا که یکی از اولویتهای وزارت جهاد کشــاورزی و
مؤسســه تحقیقات علوم شــیالتی کشــور ،توســعه فناوریهای مربوط به جلبک و
گیاهان آبزی است ،در این عرصه بهصورت تمام قد از سرمایهگذاران ،پژوهشگران
و شــرکتهای دانــش بنیــان مربوطه حمایت کــرده و از هیچ کمکــی جهت تولید
محصوالت وابسته به این گیاهان ،دریغ نخواهیم کرد .در پایان باید گفت ،اولویت
مؤسسه ،برنامهریزی و ایجاد پایلوتهای الگویی برای تولید جلبک با هدف ارزش
افزوده و همچنین بهعنوان مکملهای غذایی در جیره دام ،طیور و آبزیان است که
هماکنون از خارج از کشور تأمین میشود.
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بارورسازی
ابرها را انجام
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حداکثر توان
افزایش بارش در هر
بارورسازی است

مدت زمان اثر
بخشی بارورسازی
ابرها

کشور

غرب و مرکز کشــور درگیر ســیل شدیم
و احتمــال تکــرار ایــن فاجعــه هنوز در
روزهای آتی وجود دارد .اگر بارشهای
اخیــر نتیجــه بارورســازی ابرهــا در
کشــورهای همجوار بود ،دراستانهایی
مثل ســمنان ،اصفهان و فــارس نباید
ســیل رخ میداد 25 .اســتان کشور این
فاجعــه را تجربه کردند .آیــا تمام این
استانها مرزی هستند؟
قبول دارم که امکان دارد و میشود در
مرز بارورســازی ابرها انجام شــود و در
ایــران بارش ها اندکی بیشــتر شــود اما
در یک مدت زمان محدود و برای یک
فاصله مشــخص .اآلن چند روز اســت
کــه در یک فضای گســترده برای مدت
طوالنی شاهد بارش هستیم.
یکــی از اســاتید در ایــن بــاره میگفت
«خشکسالی حاصل تغییرات اقلیمی
اســت امــا وقتــی رخ میدهــد ،مــردم
دنبــال عوامل فراطبیعــی میگردند و
ترســالی هم میشــود به دنبال همین
هســتند ».درحالــی کــه ســیل در هــر
کشــوری ممکن اســت رخ دهد .ربطی
به پیشــرفته و توسعه یافته بودن کشور
ندارد.
ëëآیــا در نقشــههای هواشناســی امکان
مشاهده این بارشهای سیل آسا بود؟
بلــه .پیشبینیهای بلنــد مدت اقلیمی
کــه بــرای  3تــا  6مــاه گذشــته بــود،
نشــان مــیداد کــه بارشهــا در مقطــع
کنونــی باالتــر از نرمــال اســت هرچنــد
کــه پیشبینیهــا بــه ایــن انــدازه نبــود.
امــا در پیشبینیهــای هواشناســی کــه

خســارت در بخش کشــاورزی خســارت
پرداختهایــم ».او ادامــه داد153« :
مــورد بیمــهای در بخــش کشــاورزی
وجــود دارد و پرداخــت خســارتها بــر
اســاس میزان خسارت ،ارزیابیها و نوع
محصوالت صورت میگیرد ».بر اساس
اطالعــات پایگاه اینترنتــی وزارت جهاد
کشاورزی تا کنون کشــاورزان استانهای
گلستان ،مازندران ،خوزستان ،لرستان،
همــدان ،آذربایجان غربــی ،آذربایجان
شــرقی ،اردبیل ،ایالم ،تهران ،ســمنان،
چهارمحــال و بختیــاری و خراســان
شــمالی غرامــت دریافــت کردهانــد .در
همیــن راســتا کاظــم خــاوازی ،معــاون
وزیــر جهاد کشــاورزی نیز اعــام کرد که
بذر مورد نیاز کشاورزان سیل زده تأمین
شده اســت .رئیس ســازمان تحقیقات،
آمــوزش و ترویــج کشــاورزی همچنیــن
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کوتــاه مــدت و کمتــر از  10روز را گــزارش
میدهــد و دقت بیشــتری دارد ،نســبت
بــه ایــن پدیــده هشــدار داده بودنــد.
ایــن پیشبینیهــا در  3روز مانــده بــه
وقــوع بــارش دقت بســیار باالتــری دارد
مشــخص بود کــه قرار اســت بارشهای
باالتــر از حجــم نرمــال رخ دهــد .همــه
اخطارها براساس این پیشبینی ها بود.
ëëبــه شــما اخطــار داده بودنــد کــه
بارورســازی ابرهــا انجام نشــود یا اینکه
میدانســتند مرکز،عملیاتــی برای اجرا
در این بازه زمانی ندارد؟
خیر اخطاری دریافت نکرده بودیم اما
ما همیشــه اطالعیههای هواشناسی را
دریافت میکنیم و آن را در دســتور کار
قرار میدهیم .اگر قرار بود بارورســازی
انجــام دهیــم مطابــق با ایــن اطالعیه
متوقف میشد.
ëëچرا در دو ســال گذشــته که با مشــکل
کم آبی نیز مواجه بودیم پروژهای جدی
برای باروری ابرها اجرا نشد؟
ســال آبی  96-97مشــکل مالی شدید
داشــتیم .بســیار هم این مشکل جدی
بــود .نقدینگی خیلی دیر به دســتمان
رســید و آن زمان هم نمیشــد قرارداد
بــرای تأمیــن هواپیمــا و تجهیــزات
ببندیم.
در ســال آبــی  97-98هــم بــه خاطــر
شــرایطی کــه داشــتیم ،نیــاز بــود از
تجهیــزات و امکانــات جدیــد اســتفاده
کنیــم؛ چراکــه شــرکتی کــه قبــاً بــا آن
کار میکردیــم دیگــر حاضــر بــه ادامــه
فعالیــت نبــود .بایســتی جایگزین پیدا

از آمادگــی این ســازمان برای جلوگیری
از شــیوع آفــات و بیماریهــای گیاهی و
دامی در این مناطق خبر داد.
ëëراههــای ســازمان برنامــه بــرای جبران
خساراتسیل
«اســتفاده از ســازوکار جابهجایــی
اعتبــارات عمرانــی و تضمیــن ســود

کیلومتر

میکردیــم .توافقــات برای ایــن کار هم
بایــد در ســطح عالی انجام میشــد که
خیلــی پیشــرفت خوبــی نداشــت .در
نهایــت پروژههــا عملیاتی نشــد و فقط
توانســتیم زیرســاختهای تجهیزات را
فراهــم کنیــم که برای ســال جدید -99
 98آمادگی داشــته باشیم .اگرچه هنوز
چند ماه تــا پایان ســالجاری آبی باقی
مانــده اســت اما عملیــات بارورســازی
ابرها در دســتور کار نیســت .قطعاً برای
سال آبی آتی همه تالشمان را میکنیم
و با یک گستردگی قابل توجهی پروژهها
را دنبــال خواهیم کرد .امیدواریم که در
ســال جدیــد آبی هم شــاهد ترســالی و
بارشهای مؤثر باشیم اما واقعیت این
است که در حالت عادی و نرمال میزان
بارشهای کشــور ما یک سوم میانگین
جهانی است.
ایران یک کشــور خشک و نیمه خشک
اســت و اگــر بــارش هایــش  3برابــر
میانگیــن بلند مــدت نیز باشــد بازهم
یک کشور معمولی و از نظر بارش یک
کشور حد وسط خواهد شد.
ëëآیا وضعیت سدها و رودخانههای ما
اجازه بارورسازی در سال آتی را خواهد
داد؟
در سیاســتهای کلی کشــور حتماً باید
مباحثــی نظیــر رســوب زدایــی بســتر
رودخانههــا و بازکــردن مســیلها و
پاکســازی حاشــیه رودخانههــا مد نظر
قــرار بگیــرد و ایــن اهــداف در برنامــه
بلند مــدت تأثیر بگــذارد .اما در بحث
بارورســازی ابرها میزان بارش را  15تا

تســهیالت بانکــی از روشهــای تأمیــن
مالی بازســازی مناطق سیل زده است».
حمیدپــور محمــدی ،معــاون ســازمان
برنامه و بودجه این راهکارها را در دستور
کار ســازمان برنامه و بودجــه اعالم کرد.
به گــزارش «ایــران» بــه نقل از ســازمان
برنامه و بودجه ،پورمحمدی روز گذشته

 20درصد افزایش میدهد و مشکالت
خاص نظیر ســیل را بــه دنبال نخواهد
داشــت .نوســانات بــارش نســبت بــه
پیشبینیهــا هــم معموالً ایــن میزان
اســت .یعنــی بارشهــا معمــوالً  15تا
 20درصد کمتر یا بیشــتر از پیش بینی
هاست .پروژههایی که ما اجرا میکنیم
هــم درهمین بازه اســت و امــکان  2یا
 3برابــر کــردن بارشها با بارورســازی
ابرها وجود ندارد.
ëëسیســتان و بلوچســتان یکــی از
اســتانهایی اســت که با کمبــود منابع
آبــی مواجــه اســت .امــا در بارشهای
اخیــر این اســتان هم نســبت به ســال
گذشــته با افزایش نــزوالت جوی همراه
بود .چرا از این فرصت برای بارور کردن
ابرهای این حوزه استفاده نکردید؟
بارورسازی ابرها روش خیلی منعطفی
اســت و بــا طبیعــت بســیار ســازگاری
دارد .امــا شــروطی نیــز دارد .بــاروری
ابرها وابســته به ابرناک بــودن منطقه
و مســتعد بودن ابرها برای بارورشدن
اســت .یعنــی اگــر ابــر مســتعدی در
منطقــهای باشــد ،میتوانیــم بــارش
را اضافــه کنیــم .امــا اگــر درمنطقهای
خشکســالی بود و ابر بارش زایی وجود
نداشــت ،امکان این بارورســازی وجود
نــدارد .در مطالعــات امــکان ســنجی
ایــن اســتان از نظــر دارا بــودن ابرهای
مســتعد امتیــاز پایینــی آورده اســت.
همچنیــن ابرهــای منطقه سیســتان و
بلوچستان متفاوت از سایر بخشهای
کشور است .ابرهایی عموماً از نوع گرم
دارد و بیشــتر فعالیتهــای مــا روی
ابرهای سرد انجام میگیرد.
بــا ایــن حــال کشــور مــا در وضعیتــی
اســت کــه نبایــد هیــچ فرصتــی را از
دســت داد .امــا حقیقــت ایــن اســت
کــه هیچ تقاضای رســمی از مســئوالن
سیستان و بلوچستان برای بارورسازی
دریافــت نکردهایــم .اگــر درخواســتی
دریافــت کنیــم حداقــل ماننــد ســایر
اســتانها میتوانیم مطالعــات امکان
ســنجی خوبــی در ایــن منطقــه انجام
دهیــم .اگرچــه امکانــات مــا و گســتره
فعالیتهایمان بسیار محدود است.
ëëبهطور کلی بارورســازی ابرها در چند
کشور دنیا انجام میشود؟
بیش از  60کشــور در دنیا از این فناوری
برای افزایــش بارش و ســرکوب کردن
تگرگ اســتفاده میکننــد .البته در این
آمارها بنده امریکا را که چندین ایالت
دارد و هر ایالت چندین پروژه متفاوت
در زمینه بارورسازی ابرها اجرا میکند،
یــک مــورد در نظــر میگیــرم .در اروپا
هــم از این فناوری بــرای تگرگ زدایی
و مــه زدایــی اســتفاده میکننــد و اکثراً
در زمینــه بارورســازی ابرها بــه منظور
افزایش بارش فقط تســت ،آزمایش و
تحقیقات انجام میدهند.

در نشست ســازوکارهای تعیین و برآورد
ت مواد
خسارت ســیل «استفاده از ظرفی 
 10تــا  12قانــون مدیریــت بحــران» را از
دیگر راههای تأمین مالی برای بازســازی
مناطــق ســیلزده دانســت .بــر اســاس
ایــن قوانین ،به ســازمان برنامه و بودجه
اجازه داده میشود که هر ساله درصدی
از اعتبــارات موضــوع مــاده( )10قانــون
تنظیــم بخشــی از مقررات مالــی دولت
مصوب  1380را در این زمینه هزینه کند.
همچنیــن به دولت اجازه داده میشــود
کــه در صــورت وقــوع حــوادث طبیعــی
و ســوانح پیشبینــی نشــده معــادل 1.2
درصــد از بودجــه عمومــی هــر ســال را
از محــل افزایــش تنخواهگــردان خزانــه
تأمیــن کند تا به صــورت اعتبارات خارج
از شمول با پیشنهاد شورای عالی و تأیید
رئیس جمهوری هزینه شود.

