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با بارشهای سنگین چند روز اخیر در شمال ایران بحث قدیمی بارورسازی ابرها دوباره جدی شد

راست و دروغ بارورسازی ابرها
کمتر کســـی را میشناســـم که از باران بیزار باشد؛ یعنی روز بارانی را دوست نداشته باشد ،در خانه بماند و هوس

قدم زدن زیر باران را نداشته باشد .این روزها و با آغاز بارشهای پاییزی حس گشتوگذار در خیابانها هم به دلیل
عالیق شخصی و هم وسوسههایی که از فضای مجازی تزریق میشود و هرکسی تصویری از زیباییهای نزوالت

ابوالقاسم رحمانی

آسمانی منتشر میکند ،بیشتر شده است .ترکیب خیسبودن معابر و احساساتی که با این فضا تهییج میشود.

روزنامهنگار

این اما یک میل شخصی است و هرکسی به حد وسع از آن بهرهبرداری میکند .مساله مهمتر از این ،درخصوص

بارش باران با یک عقبگرد به دوران مدرســـه و یادآوری کتاب جغرافیا حاصل میشـــود .یادآوری اینکه ایران در یک منطقه خشـــک واقع شـــده است و کمتر ایامی در طول
سال شاهد بارش هستیم .خشکسالی ایران و موقعیت جغرافیایی آن باعث شده همواره و در طول تاریخ نگرانیهایی در ارتباط با موضوع تامین آب مورد نیاز کشور مطرح

شود ،ربطی هم به حکومت ،سیاست و دولت و ...ندارد .هر دورهای از تاریخ این موضوع وجود داشته است و مسئوالن سیاستگذار و تصمیمگیر در این ارتباط اقداماتی
را انجام دادهاند.

بارورسازی ابرها یعنی چه؟

با توجه به آنچه گفته شد و همه میدانیم ،برای جبران کمآبیها استفاده از ابزار ،تکنولوژی و ترفندهایی که بشود به

افزایش بارشها کمک کرد موضوع قابلتامل و اتکایی است .اما اینکه چه راهکارهایی انتخاب شود ،مولفههای بسیاری

را درگیر و دخیل میکند؛ برای مثال بین کاشت درختان و افزایش بافت طبیعی و گیاهی و ایجاد فضای سبز با پروژهای

بارورسازی در ایران

همانطور که گفته شـــد ایران از اولین کشورهای اســـتفادهکننده از امکان بارورسازی

در ارتباط با موضوع بارورسازی ابرها و رفع وضعیت نامطلوب کشور در حوزه آب و بارش باران از این طریق باید به

در ارتباط با فعالیت این مرکز در گفتوگو با رسانهها میگوید« :از همان ابتدای احداث

میشود و خروجی آن ،چه خواهد بود .بههرحال اینکه این یک حربه مقطعی است و هر میزان هزینهای که میشود

ابرهاست.فریدگلکار ،کارشناسارشدهواشناسیورئیس تنهامرکز باروری ابرهایکشور

به نام بارور کردن ابرها مولفههای گوناگونی وجود دارد که چرا اولی را انتخاب کنیم و دومی را نه ،یا بالعکس .حدود 50

موسسه،ایرانمرکزیشاملفارس،اصفهان،یزد،کرمان،چهارمحالوبختیاریوقسمتی

خود به این سمت حرکت کرد و از اولین کشورهایی بود که در این حوزه ورود و حضور جدی خود را اعالم کرد و استان

قرار نمیگیرد هم این است که اطالعرسانی ما خیلیخوب نیست .دوم هم اینکه کشور

سالپیشوهمزمانباظهورفرآیندبارورسازیابرهاودرزمانحکومتپهلوی،کشورایرانبنابراحتیاجاتزیستمحیطی

یزد هم بهعنوان پایگاه اصلی آن معرفی شد .از همان  50سال پیش تا به امروز این فرآیند با کشوقوسهای فراوانی در

از کهگیلویه و بویراحمد مدنظر ما بوده است .علت اینکه این طرح در ایران مورد استقبال
ما در فضای دیگری بهســـر میبرد .در ارتباط با ســـطح تجهیزات هم ایران در خاورمیانه

ایران همچون سایر کشورها به حیات خود ادامه میدهد .در چگونگی اجرای پروسه بارورسازی ابرها هم از آنجایی که

تنهاکشوری است که این تجهیزات را دارد ».گلکار همچنین هزینه تولید باران از این روش

ونگات» ( )Bernard Vonnegutکشف کرد بلورهای بسیار ریز «یدید نقره» ( )AgIباعث تشکیل بلورهای یخ در بخار آب

ایجاد بارندگی در کشور تا جایی پیش رفت که رحیم میدانی ،معاون وزیر نیرو با اشاره به

تخصص کافی نداریم با یک جستوجوی اینترنتی به چنین نتیجهای میرسیم؛ در سال  1964میالدی ،دکتر «برنارد

میشوند .ونگات به این دلیل یدید نقره را برگزید که فاصله مولکولها در شبکه بلوری آن با فاصله مولکولهای آب در

را بســـیار پایین میداند! این تصور و تاکید بر بهرهبرداری از روش بارورســـازی ابرها برای
محدودیتهای موجود در حوزه بارورسازی ابرها گفته بود« :برای خرید فشنگهای حاوی

شبکه بلور یخ بسیار نزدیک است .در همان زمان «وینسنت شفرو» ( )Vincent Schaeferو «اروینگ النگمویر» (Irving

یدید نقره هم باید پول نقد به روسیه پرداخت کنیم؛ به همین دلیل در تالش برای مذاکره با

کار میکردند .آنها مقدار زیادی یخ خشک را با هواپیما در میان ابرها پاشیدند و باران ایجاد کردند.

که درحال حاضر امکان پرواز ندارند ،امکان پرواز با هواپیماهای دیگر وجود دارد یا خیر؟

)Langmuirدرآزمایشگاهشرکتجنرالالکتریکآمریکارویطرحبارورسازیابرهابایخخشک(دیاکسیدکربنجامد)

چرا در حوزههای مهمتر سرمایهگذاری نمیکنیم؟

از ادعا تا واقعیت ،لشکرکشی برای یک کار بینتیجه؟

صنایعهواپیماییونیرویهواییسپاههستیمکهبدوناستفادهازآندوهواپیمایروسی

بارورساختن ابرها؛ راهی برای سودجویی

چند نکته توجه کرد :هزینه و خروجی مهمترین این نکات است .باید دید چه میزان هزینه برای بارورسازی ابرها
نمیتواند خروجی قابلتوجهی در آینده داشته باشد ،برکسی پوشیده نیست .حدود چهارسال پیش نوربخش

داداشی ،مدیرکل هواشناسی مازندران در جریان پروسه بارورسازی ابرهای این استان خاطرنشان کرده بود« :این

طرح در چند استان با هزینهای هنگفت اجرا شد و پایلوت آن در وزارت نیرو است که روسها نیز در این زمینه به آنها
کمک میکنند .وزارت نیرو تنها برای استعالم روزهای ابری به سراغ ما میآید و میپرسد قرار است درکدام مناطق

ریزش داشته باشیم وگرنه ما با این کار مخالفیم و در هیچ استانی این مساله را تایید نکردهایم؛ چون هم پرهزینه
است و هم فایده ندارد ».داداشی هزینه هر دفعه بارورسازی ابرها را بین دو تا سه میلیارد تومان اعالم کرد و گفت:

«این هزینه هر بار پرواز است و این کار برای اثرگذاری باید چندینبار(سهبار) تکرار شود که اگر به صورت متوسط

حساب کنیم برای یکدوره بارورسازی اثرگذار ،حداقل پنج میلیارد تومان بودجه الزم است .از نظر علمی اثبات
شده که این کار در مقدار بارشها اثری ندارد بلکه تنها مسیر و موقعیت بارش را تغییر میدهد؛ چون ظرفیت پذیرش

جو مشخص است و همانطور که وزارت نیرو اعالم کرده میتواند  15درصد اثرگذار باشد ».سوای این اظهارات،
گفتوگو با دو کارشناس محیطزیست و فعال در این حوزه نیز میتواند به روشنتر شدن موضوع کمک کند.

هیچ جای دنیا جواب نداده است

در ارتبـاط بـا کمبـود بارشهـا و کمآبـی و خشکسـالی در کشـور موضوعـات مهمتـری

بهــروز دهــزاد ،اســتاد دانشــگاه و فعــال محیطزیســت در گفتوگــو

محمـد درویـش ،فعـال محیطزیسـت و از مسـئوالن سـابق سـازمان

هزینـه بارورسـازی ابرهـا صرفهجویـی کـرد .بـارش بـاران در کشـور اتفـاق میافتد ،مثل

کــرد« :بنــده متاســفم کــه در قــرن  21همچنــان عــدهای از ایــن

«فرهیختـگان» گفـت« :ایـن موضوع قدمتی بیش از  50سـال دارد.

مطـرح اسـت کـه میتـوان بـا هزینهکـرد در راسـتای بهبـود وضعیـت در آن حوزههـا در

تمـام ایـن بارشهـای سـال  97کـه همـه بـدون دخالـت پـروژه بارورسـازی نـازل شـد.
بارشهـای دیگـری نیـز سـالها و ماههـا قبـل در کشـور داشـتیم ،بـا علـم به خشکسـال

بـودن کشـور ،چـرا مـا تـوان اسـتفاده و بهـرهوری حداکثـری از آبهـای ناشـی از ایـن
بارشهـا نداشـتهایم؟ بـه اذعـان کارشناسـان ،حجـم باالیـی از آبهـای دریافتی کشـور

در کشـاورزی و بهخاطـر شـیوههای غلـط آبیـاری در شـبکه انتقـال و لولهکشـیهای

غیراستاندارد ،طرحهای انتقال غیرمهندسی ،احداث صنایع پرمصرف آب در مناطقی
کـه بـا خشکسـالی روبـهرو هسـتند ،عـدم هدایـت مناسـب آب بـه سـفرههای زیرزمینـی

مدنظر و عدم سـاماندهی سـدها به هدر میرود و ما برنامه و اقدام صحیحی در اصالح
اینهـا نداشـتهایم و حـاال هزینـه هنگفتـی بـرای ایجاد یک بارش مقطعـی میخواهیم که

متحمـل شـویم و میشـویم .درنهایـت هـم بـاران میبـارد و آب بـر زمین جاری میشـود،
وقتـی راهـکاری بـرای اسـتفاده بهینـه از ایـن آبهـای جـاری تعبیهنشـده اسـت ،چـه

اصـراری بـر پدیـده بـارش داریم؟

محیطزیسـت هـم در ارتبـاط بـا پروسـه بارورسـازی ابرهـا بـه

بــا «فرهیختــگان» بــا اشــاره به موضوع بارورســازی ابرها خاطرنشــان

کشـور ما هم از ابتدا در این حوزه فعال بوده اسـت .بسـیاری دیگر از

موضوعــات ســخن میگوینــد .متاســفانه برخــی مســئوالن از

کشـورهای دنیا بهخصوص کشـورهای ثروتمند حاشـیه خلیجفارس

ناآگاهــی عمومــی در ایــن حوزه سوءاســتفاده میکنند .بارورســازی

هـم از ایـن روش اسـتفاده میکننـد .امـا نکته قابلتامـل در اینباره

ابرهــا در ایـران اصــا کار درســتی نیســت و بســیار پرهزینــه اســت.

بــه نظــر مــن بــرای همیــن پرهزینــه بــودن اســت کــه عدهای دوســت

ایـن اسـت کـه هیـچ مـدرک و سـندی در دنیـا مبنیبـر اثربخـش

دارنــد ایــن موضــوع در ای ـران ادامــه حیــات داشــته باشــد .بــارور ســاختن ابرهــا بــه وســیله نیت ـرات نقــره

بـودن ایـن روش در افزایـش سـطح متوسـط بارشهـا در یـک محـدوده وجـود نـدارد؛ ایـن یعنـی بارورسـازی

پروســه هزینــه باالیــی دارد و جــز اینکــه بودجــه کشــور بــرای یــک امــر مقطعــی هــدر بــرود ،خروجــی دیگــری

درآمدزایـی اسـت؛ چراکـه عمـل بارورسـازی بسـیار پرهزینـه اسـت .در ارتبـاط با عـدم نتیجهبخشـی این روش

درصورتــی اســت کــه اوال ابــری وجــود داشــته باشــد و دومــا ابــر موجــود شــرایط بــاروری داشــته باشــد .ایــن
نــدارد .نکتــه جالــب اینجاســت کــه تــا مقــداری بــارش در کشــور اتفــاق میافتــد ســریعا میگوینــد بهخاطــر

بــارور ســاختن ابرهاســت .پــس تــا بــه حــال ایــن بارشهایــی کــه در کشــور بــود نتیجــه چــه اقدامــی بــوده
اســت؟ ایــن کامــا غیرمنطقــی اســت و میتوانــد بــه خاطــر ســودجویی ادامــه یابــد .چــرا مدیریــت منابــع آب

و ایجــاد فضــای ســبز و ...مــورد پیگیــری قــرار نمیگیــرد؟ اینهــا میتوانــد اثـرات دائمــی و بلندمــدت داشــته
باشــد و مثــل بارورســازی یــک راهحــل مقطعــی نباشــد».

ابرهـا بیـش از آنکـه یـک سیاسـت صحیـح بـرای جبـران خشـکی و بـارش باشـد ،یـک شـوآف و منبعـی بـرای

هـم سـوای تجربیـات خودمـان ،دربسـیاری از مناطـق دنیـا نیـز نمونههایـی وجـود دارد .بـرای مثال اسـرائیل

کـه از پیشـگامان و نـوآوران ایـن حـوزه اسـت اگـر موفق میبـود خریدار فاضالب فلسـطینیها نبـود ،یا آمریکا
دچـار ایـن خشکسـالی عظیـم نمیشـد و بـرای آب دسـت بـه دامـن کانـادا نمیشـد ،حتـی اسـپانیا و برخـی
دیگـر از کشـورهای اروپایـی هـم کـه از ایـن روش اسـتفاده میکننـد نتوانسـتند مشـکالت مربـوط بـه کمآبـی

و کمبارشـی خـود را حـل کننـد.

در حاشیه
ایجاد مرکز ترک اعتیاد دختران زیر  18سال

حجم باالی تقاضای مشموالن برای سفر اربعین

تکلیف افشانی را روشن کنید

ســاله در ایــام اربعیــن حســینی(ع) ،حجــم بــاالی تقاضــای مشــموالن برای

در پاسـخ بـه پرسـش خبرنـگاران درخصـوص شـهردار تهـران بـا توجـه بـه

داریــوش بیاتنــژاد ،مدیــرکل بهزیســتی اســتان تهـران گفــت« :خدمــات

ســردار بهـرام نــوروزی ،رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا گفــت« :هــر

بــه کــودکان و خانوادههــای آنهــا ارائــه میشــود بهطــوری کــه در ۶

خــروج از کشــور را در پیــش داریــم کــه با بهکارگیری ســامانه اینترنتی خروج

داشــتیم کــه کارشناســان مــا بهصــورت حضــوری و تلفنــی بــه ایــن مــوارد

تســریع ایجــاد کنیــم .یکــی دیگــر از اقدامــات چشــمگیر در ارائه مشــاوره به

روانشــناختی ،روانشناســی و مــددکاری اجتماعــی از ســوی بهزیســتی

ماهــه نخســت امســال چهــار هــزار و  ۸۲۶مــورد مداخلــه در کــودکآزاری

ورود کردنــد .در حــوزه آســیبهای اجتماعــی خدمــات متنوعــی بــه
کــودکان زیــر  ۱۸ســال دچــار اعتیــاد ارائــه میشــود؛ زیــرا هــر مقطــع

ســنی مداخــات خــاص خــود را میطلبــد و مــا بایــد همیشــه حمایتهای

از کشــور توانســتهایم در رســیدگی بــه درخواســت مشــموالن بـرای زیــارت

مشــموالن و خانوادههــای آنــان در زمینــه قوانیــن و مقــررات خدمــت وظیفه

عمومی ،گســترش بســتر اینترنتی خدمات مشــاورهای پایگاه اطالعرســانی

محسـن هاشـمی در حاشـیه جلسـه علنی روز یکشنبه شـورای شهر تهران

سـردار نعمـان غالمـی ،رئیـس سـازمان بسـیج سـازندگی کشـور ضمـن

سـخنان روز گذشـته سـخنگوی وزیر کشـور گفت« :سـخنان اعالم شـده،

فعالیـت میکننـد ،اظهـار داشـت« :امـروز  200هـزار جهادگـر در قالـب

همـان صحبتهایـی بـود کـه مـن پیـش از ایـن اعلام کـرده بـودم .وزیـر
کشـور نیـز منتظـر جواب اسـتعالمات دو نهـاد نظارتی اسـت و هنوز اتفاق
تـازهای در ایـن رابطـه نیفتـاده اسـت ».هاشـمی افـزود« :مـا هنـوز منتظـر

نظـر کتبـی وزیـر کشـور هسـتیم و همانطـور که پیـش از این اعلام کردم

ســازمان وظیفــه عمومــی بــه نشــانیwww.vazifeh.police.ir

شـیعه جـزء منتظـران اسـت ».وی در پاسـخ بـه پرسـش خبرنـگاران کـه روز

بــه گفتــه بیاتنــژاد در ســال  ،۹۶مرکــزی بــرای ارائــه خدمــات تــرک

در اســر عوقت و بــدون نیــاز بــه مراجعــه حضــوری شــده اســت .همچنیــن

حـال قانـون منـع بهکارگیـری بازنشسـتگان میشـوند ،گفـت« :چنیـن

مبتــا بــه اعتیــاد از ســوی ایــن مرکــز شناســایی و ســاماندهی شــدند و

شــماره  ۰۹۶۴۸۰و بــه صــورت شــبانهروزی از قوانیــن و مقــررات خدمــت

درمانــی خــاص را مــورد توجــه قــرار دهیــم».

اعتیــاد بــه پسـران در اســتان تهـران راهانــدازی شــد کــه  ۵۱نفــر از پسـران
خدمــات تخصصــی و درمانــی را دریافــت کردنــد .بــر همیــن اســاس بــه

دنبــال راهانــدازی مرکــز تــرک اعتیــاد دختـران زیــر  ۱۸ســال در اســتان
ته ـران هســتیم».

آگهی مناقصه نوبت دوم

اســت کــه ایــن ســامانه موجب رفــع ابهامات مشــموالن و خانوادههــای آنان

مشــموالن در سراسرکشــور میتواننــد ازطریــق ســامانه تلفــن گویــا بــه

وظیفــه عمومــی مطلــع شــده و درصــورت نیــاز بــه مشــاوره تخصصــی از
طریــق ســامانه مذکــور در ســاعات اداری بــا کارشناســان وظیفــه عمومــی

تمــاس حاصــل کننــد».

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب
فروشگاههای واجد شرایط واگذار نماید ،لذا از کلیه متقاضیان دعوت

را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند .لذا متقاضیان میتوانند از

دانشجویان خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران شرکتها /

میشـــود جهت خرید اسناد مناقصه به واحد تدارکات دانشگاه آزاد
اسالمی واحد دزفول یا سایت  www.iaud.ac.irمراجعه نمایند.

میزان سپرده شرکت در مناقصه ،مبلغ  20/000/000ریال میباشد.
ضمنا هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه میباشد.

فرصت شـــرکت در مناقصه  10روز کاری بعـــد از تاریخ درج آگهی
میباشد .آدرس (برای مراجعه جهت خرید و تحویل اسناد) :دزفول-

کوی آزادگان -بلوار دانشگاه-دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول -واحد
تدارکات -تلفکس 061-42422901

  تدارکات دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول

گذشـته سـخنگوی وزارت کشـور صراحتـا اعلام کـرد شـهرداران شـامل
موضوعی توسـط سـخنگو اعالم نشـد و همچنان منتظر اسـتعالمها از دو
نهـاد نظارتـی هسـتند .مـا نیـز از وزیـر کشـور درخواسـت میکنیـم هرچه

سـریعتر وضعیـت قانـون درخصـوص شـهردار تهـران را روشـن کنـد؛ زیـرا

حکـم شـهردار تهـران را وزیـر کشـور صـادر کـرده و در ایـن خصـوص هـم
بایـد خـودش تصمیـم بگیرد».

آگهی مزایده عمومی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد در نظر دارد یک دستگاه خودروی
سواری پروتون  GEN-2بنزینی مدل  2007به رنگ قرمز روغنی خود
تاریخ درج آگهی مزایده به مدت 10روز جهت دریافت اسناد و شرایط

فعالیت 200هزارجهادگر و 10هزار گروهجهادی
اشـاره بـه اینکـه  150هـزار جهادگـر در قالـب  10هـزار گـروه جهـادی

 10هـزار گـروه جهـادی در کشـور مشـغول خدمترسـانی در عرصههـای
مختلـف تخصصـی همچـون پزشـکی ،عمـران ،کشـاورزی ،دامپزشـکی و

حقـوق و ...هسـتند .از سـال  79تـا  132 ،96هـزار و  828پـروژه کوچک
محرومیتزدایـی در کشـور توسـط گروههـای جهـادی انجام شـده اسـت

و بـرای تحقـق اقتصـاد مقاومتـی و بهبـود معیشـت مـردم نیـز از سـال 92
تـا  150 ،96هـزار واحـد اقتصـادی مقاومتـی و صنایـع تبدیلـی حمایت و

ایجـاد شـده اسـت .براسـاس فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری در راسـتای

حمایـت و ایجـاد صنایـع تبدیلـی ،شناسـایی قطبهـای ایـن صنایـع در
دسـتور کار بسـیج سـازندگی قـرار گرفتـه اسـت؛ بهطـور مثال در روسـتای

سـمیرم سـاالنه  250هـزار تـن سـیب تولیـد میشـود کـه  150هـزار تـن
از آن مقـدار ضایعـات میشـود کـه بـا وجـود صنایـع تبدیلـی میتوانـد بـه

سـرکه تبدیـل شـود» .

شرکت توسعه منابع انرژی توان
آگهی مناقصه عمومی
گروه صنعتی شهید درخشان در نظر دارد اسید سولفوریک  %98مورد نیاز یکساله خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

شرایطمتقاضی :داشتن شخصیت حقوقی و کد اقتصادی و پروانه بهرهبرداری مرتبط – داشتن تجارب و حسن سابقه – داشتن توان مالی در ارائه ضمانتنامههای الزم

مهلت و محل توزیع اســـناد :واجدین شـــرایط میتوانند جهت خرید اســـناد با در دست داشتن فیش نقدی به مبلغ  200.000ریال (واریز شده به حساب شماره

مزایده به ســـایت اینترنتی( WWW.iaushk.ac.irقسمت مناقصه و

 4616-043-04002512-001نزد بانک انصار شعبه شهید بخشنده کد  )4616تا 10روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم به آدرس کیلومتر  18اتوبان تهران ساوه

اداری مراجعه نمایند.

(الزم به یادآوری اســـت جهت تســـهیل در واریز تضمین شرکت در مناقصه توسط دســـتگاه  POSبانک مذکور نزد مدیریت محترم مالی این گروه ،امکان واریز میسر

مزایده) یا به دفتر امور حقوقی دانشگاه واقع در طبقه دوم ساختمان

– خروجی صباشهر– گروه صنعتی شهید درخشان (باتری نور)– بازرگانی مراجعه نمایند.

* دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله مختار میباشد.

میباشد ).مدتزمان اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه پس از تحویل اسناد میباشد.

* هزینه درج آگهی مزایده به عهده برنده مزایده میباشد.

تلفن تماس    021-56574900 :فکس021-56574908 :

*تلفن تماس – 33361061:دفتر امور حقوقی دانشگاه

روابطعمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد

هزینه دو نوبت چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
م الف۲۳۰۴ :

مدیریت بازرگانی گروه صنعتی شهید درخشان

