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ایــران در کمربنــد خشــک 
و نیمه خشــک جهــان قرارگرفته و از 
منابع رطوبتی بسیار دور است. ازاین رو 
ســامانه های باران آور زمانی به ایران 
می رســند که بخش بزرگی از رطوبت 
خود را ازدســت داده و توان کافی برای 
ایجاد بــارش در بخش هــای مرکزی 
و شــرقی ایران ندارند. عــاوه بر این، 
رشــته کوه های زاگرس و البرز اگرچه 
موجب تقویت ســامانه های باران زای 
واردشده به کشور می شوند، ولی با قرار 
گرفتن در مسیر جریان های هوایی باعث 
فرسایش توده های هوایی باران زا پیش از 
رسیدن به منطقه مرکزی و شرقی کشور 
می شــوند. بی نظمی و نوسان شدید 
بارش از سالی به سال دیگر سبب شده 
اســت که وقوع بارش در ایران به ویژه 
در نیمه مرکزی و شــرقی کشور کامًا 

تصادفی و بی نظم باشد.
ایران از سال ۱۳۷۴ وارد یک دوره 
طوالنی خشک ســالی شده است و در 
اغلب سال ها بارش ســاالنه، پایین تر 
از میانگیــن بلندمدت بوده اســت. 
بااین وجود افزایش بارش ها در ســال 
۱۳۹۸ مقام های سازمان هواشناسی و 
گروهی از اساتید اقلیم شناسی را به این 
نتیجه رساند که گویا دوره خشک سالی 
در ایران رو به پایان اســت. امسال هم 
برخاف آنچــه گفته می شــد ایران 
همچنان با خشک ســالی و کم بارشی 

مواجه است. 

ابرهاهمچنانعقیماند
در میان راهکارهایی که در سال های 
گذشــته برای مقابله با خشک سالی 
مطرح شد »باروری ابرها« برای عموم 
موضوع جالبی بود. بااین حال بیشــتر 
ما تنها اسم این شــیوه را شنیده ایم و 
نمی دانیم چه سازوکاری دارد یا چگونه 

انجام می شود. 
باروری ابرها به عنــوان یک روش 
تعدیل آب وهوا، افزودن مواد به داخل 
یک ابر )با استفاده از ژنراتورهای زمینی، 
موشــک و یا هواپیما( با هدف تقویت 
تشکیل و رشد بلورهای یخ و درنتیجه 
افزایش بارش )برف و یا باران( اســت. 
به عبارت دیگر باروری ابرها روشی جدید 
برای تأثیرگذاری بر ابرهای طبیعی است 
که در آن با استفاده از مواد شیمیایی آب 
بیشتری از ابر به شکل باران یا برف  گرفته 

می شود. 
بارور کردن ابرها برای کشــور ما که 
درگیر خشک سالی بود ایده ای جالب 
به نظر می رســید و کارشناســان این 
حوزه آن را اجــرا کردند. بااین حال 20 
سال از آغاز فرآیند بارورسازی ابرها در 
ایران می گذرد اما برخی آن را غیرعملی 
و افسانه می خوانند و بعضی دیگر خود 
را مدافع سرســخت آن می دانند و این 
رویکردهای دوگانه ابرهای ایران را در 

دو دهه گذشته عقیم گذاشته است. 
مخالفانبارورکردنابرها

چهمیگویند؟
البته بحث بی پایان خوب یا بد بودن 
روش بارورسازی ابرها باعث شده که این 
روش به طورجدی و واقعی در ســالیان 
گذشته در دستور کار مسئوالن امر قرار 

نگیرد و هرساله با مشکل تکراری تأمین 
اعتبار مواجه شود.  روش های مختلفی 
برای مقابله با خشک سالی ۱0 ساله اخیر 
پیشنهاد شده که یکی از آنها بارورسازی 
ابرهاست که افزون بر بحث های موافقان 
و مخالفان، مقولــه کمبود اعتبار نیز بر 

عقیم شدن ابرها سایه افکنده است.
در مــورد کارآیــی ایــن روش 
اختاف نظرهای زیــادی وجود دارد. 
بسیاری اما بر این باورند که بارور ساختن 
ابرها تأثیری در گذر از خشک سالی ندارد. 
برخی از کارشناسان این حوزه می گویند 
در کنار بی اثر بودن این روش احتمال 
اینکه باعث کمتر شــدن بارش شویم 
هم زیاد است. آن ها بر این باورند که طی 
سالیانی که از عمر بارورسازی ابرها در 
جهان می گذرد، کشورهای بسیار زیادی 
به این حوزه ورود کرده اند و سعی داشتند 
به روش های مختلف، مقدار بارش را در 
مناطق خود باال ببرند و نتایج همه این 
تاش ها منجر به انتشار مقاالت متعدد 

در مجات علمی جهان شــد و جالب 
اینکه در میان این مقاالت متعدد، حتی 
یک مقاله یافت نمی شود که ادعا کند از 
طریق بارورسازی ابرها، مشکل کم آبی 
حتی در یک منطقــه کوچک و در یک 
بازه زمانی کوتاه حل شده و در بسیاری 
از این مقاالت به ویژه مقاالتی که اخیراً 
منتشرشــده به این نتیجه رسیده اند 
که باروری ابرها راه حل رفع مشــکل 
خشک سالی و کم آبی نیست بنابراین 
کشورهایی که در دنیا صاحب تکنولوژی 
بارورسازی ابرها هستند نظیر آمریکا 
این شیوه را رها کرده اند و سراغ مدیریت 

منابع آب رفته اند.
عــده ای دیگر که مخالــف این کار 
هستند می گویند اگر بخواهیم از روش 
یدید نقره برای باروری استفاده کنیم، 
در بلندمدت می توانــد خطراتی برای 
آب وخاک داشته باشد، چون این ماده 
سمی اســت و از طریق آب وخاک وارد 
دریا و دریاچه ها می شود و درنهایت حتی 
به موجودات دریایی آسیب می رساند. از 
ســوی دیگر این روش بسیار پرهزینه 
اســت و برای اجرا کردن آن نیاز است 
تا بودجه های زیادی به ســازمان های 

ذی ربط اختصاص داده شود. 
موافقانباروریابرها،

مخالفانرابیاطالعمیدانند
همچون سایر روش ها، بارور کردن 
ابرها موافقانی هم دارد. این گروه نسبت 
به فعالیت های انجام شده در این روش 
خوش بین هستند و معتقدند کشورهای 
زیــادی تحقیقــات موفقیت آمیزی 
داشــته اند و آن هایــی کــه مخالفت 
می کنند صرفاً افرادی هستند که بدون 
تخصص کافی اظهارنظــر می کنند. 
موافقان می گویند بر اساس اطاعات 
منتشرشده WMO )سازمان جهانی 
هواشناسی( 60 کشــور دنیا در سال 
20۱۸ میــادی بارورســازی ابرها را 
انجام داده اند. به گفته آن ها چند سال 
پیش 56 کشــور جهان ابرهــا را بارور 
می کردند که اکنون این تعداد به بیش 
از 60 کشــور در دنیا افزایش پیداکرده 
اما در ایران هنوز بعضی افراد بیانیه های 
رسمی مراجع جهانی را کتمان می کنند 
به گونه ای که اطاعات رسمی سازمان 
جهانی هواشناسی را هواشناسی ایران 
قبول ندارد و این مســئله ای بســیار 
ناامیدکننده است.در روزهای گذشته 
علیرضا الونــدی، رئیس هیئت مدیره 
سازمان همبستگی کشاورزی با هشدار 
اینکه خشک ســالی بزرگ در راه است 
گفته بود که یکی از راه هــای مقابله با 
خشک سالی در کشور بارورسازی ابرها 
است که بودجه زیادی هم نمی خواهد. 
او همچنین ادعا کرده است که ۴۹ درصد 

ابرهای کشور قابلیت بارورسازی دارند 
و کشور دارای یک فروند هواپیما برای 
بارورســازی بوده درحالی که حداقل 
هواپیمای موردنیاز برای بارورسازی ۴ 
فروند است. او همچنین ادعا کرده که اگر 
این کار انجام شود ۸0 میلیارد مترمکعب 

به بارندگی کشور اضافه می شود.
بارورکردنابرها15درصد

رویبارشتأثیردارد
از نظرات موافقان و مخالفان این طرح 
آگاه شدیم اما سؤالی که پیش می آید 
این اســت که باالخره بایــد به نظرات 
کدام گروه توجه کرد؟ گروهی که این 
کار را صرفاً کاری بی فایده با هزینه باال 
می دانند یا گروهــی که معتقدند بارور 
ساختن ابرها می تواند در گذر کردن از 
خشک سالی مؤثر باشــد؟در این میان 
بررسی ها و ارزیابی ها نشان می دهد که 
باروری ابرها اثر مثبت داشته و می تواند 
مقیاس های بزرگ را هم تحت تأثیر قرار 
دهد، به این دلیل که سامانه های ابری هم 
در مقیاس های بزرگ شکل می گیرند و 
وقتی ابرها بارور می شوند، کل آن سامانه 

تحت تأثیر قرار می گیرد. 
به گفته افرادی کــه در این زمینه 
مطالعات قابل توجهی داشــته اند، آن 
چیزی که مهم است و باید موردتوجه 
قرار گیرد، این اســت که باروری ابرها 
می تواند به طور متوسط ۱0 تا ۱5 درصد 
روی بارش تأثیر بگذارد ولی درعین حال 
نباید در این زمینه نیز اغراق آمیز برخورد 
کرد و این تصور را داشت که می توان با 
این تکنولوژی، خشک ســالی را پشت 
ســر گذاشــت چراکه ابرها نیز تحت 
تأثیر خشک ســالی قــرار می گیرند و 
باروری کمتــری دارند. مراجع جهانی 
توصیه می کنند در سال های ترسالی 
به منظــور ذخیره ســازی آب از انجام 
عملیات باروری ابرها غافل نشوید زیرا 
این تکنولوژی در دوره های ترســالی 

مؤثرتر است.
حرکتبهجلوباشناخت

وتحقیقاتکافی
نباید فرامــوش کرد کــه اجرای 
پروژه های این چنینی کار راحتی نیست. 
شناخت حرکت صحیح اتمسفر در کشور 
برای عملیات بارورسازی بسیار مهم و 
ضروری است و باید پیش از باروری در 
مقیاس روزانه، ماهانه و فصلی تحقیقات 
کاملی دراین باره انجام شود تا شناخت 
درســتی از رطوبت و اتمسفر کشور و 
حرکت آن حاصل شود و در مرحله بعد 
با دانایی ایجادشده نسبت به بارورسازی 
ابر اقدام کرد که اگر حرکتی در تغییرات 
جوی رخ داد درباره آن آگاه باشــیم که 

حرکت جوی به زیان کشور تمام نشود.
البتــه ذکر ایــن نکته کــه بودجه 

بارورسازی کشــور کم است نیز در این 
میان اهمیت دارد. بارورسازی در کشور 
ما به دلیل کم بودن بودجه، نبود همکاری 
بین دستگاهی و عدم پشتیبانی کافی 
دولت همراه با تحقیقات موردنیاز انجام 
نمی شود. هرچند بســیاری معتقدند 
میــزان بــارش از این طریــق چندان 
قابل توجه نیســت اما باید این را هم در 
نظر گرفت که با توجه به شرایط کنونی 
کشــور و بارش های بســیار کم آن هم 
در فصولی که چشــم امیدمان به بارش 
برف و باران اســت حتی ۱0 درصد هم 
می توانــد امیدوارکننده باشــد. با این 
شــرط که کار به کاردان سپرده شود و 
شایسته ســاالری صورت بگیرد. برای 
ســاماندهی و اجرای بهتر بارورسازی 
ابرها در بعضی کشورها این کار به بخش 
خصوصی واگذارشــده به گونه ای که 
دولت به کشاورزان منطقه ای و مدیران 
سدها کمک کرده که آن ها با شرکت های 
خصوصی بارورسازی ابرها قرارداد ببندند 
و دولت تنها برای مطالعات و تحقیقات 
کمک و پشتیبانی می کند. در این روش 
چون کار بین دو بخش خصوصی انجام 
می گیرد قطعاً برمدار علمی بیشــتری 
پیش خواهد رفت و در کشــور ما اینکه 
دولت با کمک نیروهای نظامی بخواهد 
کار را انجام دهد این موضوع به ســامان 
نخواهد رســید.در حال حاضر کار در 
دســت دولت اســت و به همین دلیل 
بودجه موردنیاز اغلب تأمین نمی شود 
و هرساله نیز بارورسازی ابرها موردنقد 
برخی قرار می گیرد و به همین دلیل کار 
درست به پیش نخواهد رفت ولی اگر این 
کار به بخش خصوصی واگذار شود کار 
به صورت درست و اصولی پیش می رود.

حال بعد از گذشت ۸0 سال از ایجاد 
فناوری بارورسازی و 20 سال از ورود آن 
به ایران این توقع در سطح جامعه وجود 
دارد که فکری در این زمینه بشود و نتایج 
ملموس آن در زندگی مردم مشخص 
شــود تا مردم نگویند آسمان بر زمین 

بخیل شده است.

راهکاررئیسهیأتمدیرهسازمانهمبستگیکشاورزیبرایرفعخشکسالیعملیاتیمیشود؟

بارورسازی ابرها؛ ایده ای فانتزی یا راهکار عملی؟

خبر

مدیرعامل و مؤسس خانه ای بی با ابراز نگرانی 
ازآنچه »مفقود شــدن 2500 کیلو از پانسمان 
بیماران ای بــی )پروانه ای(« خوانــد، گفت: از 
مسئوالن قضایی و بهداشتی خواهش می کنم 
که این موضوع پیگیری شود و برای ادامه تأمین 

پانسمان های این بیماران نیز فکری شود.
پانسمانهایایبیدربازارآزاد

به گزارش ایسنا، ســید حمیدرضا هاشمی 
گلپایگانی با اشاره به اینکه بیمار جز رنج بیماری 
نباید رنج دیگری داشته باشد، افزود: خانواده هایی 
که با بیمار خاص زندگی می کنند، با عمق وجود 
و با گوشت و پوست واستخوان این جمله را  درک 
می کنند. در خانه ای بی ۹50 فرد مبتابه ای بی 

تحت پوشش هستند.
او با اشاره به مشکات تأمین پانسمان بیماران 
ای بی پس از خروج امریکا از برجام، گفت: به رغم 
این رفتار امریکا، ما توانستیم صدایمان را به سازمان 
ملل برســانیم. نماینده آمریکا برای اولین بار در 
سازمان ملل از همتای خودش آقای تخت روانچی، 
درباره تحریم غذا و دارو عذرخواهی کرد. دولت 

آلمان هم حمایت مالی کرد و یونیســف 5.۸ تُن 
پانسمان به وزارت بهداشت تحویل داد.

گلپایگانی دراین باره مدعی شــد: امروز یک 
سال و نیم از آن روز می گذرد و  من بارها اعام کردم 
که این پانسمان دارد در بازار آزاد خریدوفروش 
می شود و بخشــی از آن از بازار آزاد سر درآورده 
اســت. امروز تقریباً 2500 کیلو از این پانسمان 
مفقود است و متأســفانه تا این لحظه علی رغم 
اینکه پایگاه های خبری بسیاری به این موضوع 
پرداختند، اما کسی پاسخگو نبود. در این زمینه 
حجم زیادی خبر نشــر دادیم که سازمان غذا و 
دارو و وزیر بهداشــت وقت پاسخ بدهند که این 
پانسمان ها چه شدند؟. 2500 کیلو از این پانسمان 
هنوز به ما داده نشده است. حال اگر من بی ربط 
صحبت می کنم باید با من برخورد کنند، اما اگر 
آن ها تخلف کردند و پانسمان وارد بازار آزادشده، 

با آن ها برخورد کنند. باید این موضوع رصد شود.
کاشمسئوالنپاسخگوی

اقداماتشانبودند!
او تأکید کرد: همه نگرانی من این است که این 

پانسمان ها رو به اتمام است و ما تحریم هستیم. 
از مسئوالن قضایی و بهداشتی خواهش می کنم 
که پیگیری شود و برای ادامه تأمین پانسمان ها 
فکری کنیم. واقعــاً ای کاش رونــد قضایی در 
کشور به گونه ای باشد که مسئوالن پاسخگوی 
اقداماتشان باشــد. اگر مدیران فعلی ببینند که 
کسی با اشتباهات مدیران قبلی کاری نداشت، 
این اقدامات رویه می شود. امیدواریم مسئوالن 

جدید به مسائل مردم توجه کنند.
هاشــمی گلپایگانی بابیان اینکه در دوران 
آقای روحانــی، آقای نمکی هیچ جلســه ای را 
با بیمــاران خــاص نداشــتند، گفــت: من از 
رئیس جمهور درخواست دارم که جلسه ای را با 
حضور نمایندگان بیماران خاص تشکیل دهند. 
به هرحال مــا بالغ بر 200 هــزار بیمار خاص در 

کشور داریم. 
خانهایبیبودجهدولتیندارد

او در بخش دیگــری از صحبت هایش بیان 
کرد: بیماران ما هزینه های زیــادی دارند اما تا 
امروز ریالی بودجه دولتی به خانه ای بی نرسیده 

و با کمک خیرین سرپا مانده است. خیر یک روز 
پول دارد و ممکن اســت روزی هم پول نداشته 
باشد. من نمی توانم به بیمار بگویم تا فردا صبر کن. 
این بیمار حتی نمی توانــد بخوابد. دختر من که 
به ای بی مبتاست ۱۷ بار عمل مری انجام داده 
است ، کودکان ای بی زخم دارند، انگشتانشان از 
بین می رود و... خانواده هــای ای بی واقعاً در رنج 
و عذاب هســتند و باید فکری کنیــم تا آرامش 

بیشتری داشته باشند.
کودکانایبیدرمدارس

ثبتنامنمیشوند
وی گفت: در بعد آموزش وپرورش تقاضا داریم 
که همکاری بیشتری با این بیماران داشته باشند. 

بچه های ما در دوره ابتدایی در مدرسه پذیرفته 
نمی شوند که باید موردتوجه قرار گیرد. باید توجه 

شود که ای بی واگیر ندارد.
مرگ15بیماربهدلیلنبودپانسمان

هاشــمی گلپایگانی در ادامه دربــاره تعداد 
بیماران در کشور، گفت: تاکنون ۹50 نفر بیمار 
ای بی در کشور شناسایی شدند که از این تعداد 
۹5 درصد حاصل ازدواج فامیلی است.  بنابراین 
در خوزستان، سیستان و بلوچستان و جاهایی 
که ازدواج های فامیلی مرسوم است، این بیماری 
بیشتر دیده می شود.او گفت: در فاصله می 20۱۸ 
تا می 20۱۹ مستقیماً به دلیل نبودن پانسمان ۱5 

بیمار را از دست دادیم. 

مدیرعاملخانه»ایبی«خواستارورودمقامقضاییبهموضوعشد؛

مفقود شدن ۲5۰۰ کیلو از پانسمان بیماران پروانه ای 
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ریحانهجوالیی

رئیسکمیتهسالمتشورایشهرخواستارشد
چاره اندیشی شهردار تهران برای 
وضعیت تکدی گری در پایتخت

رئیــس کمیتــه 
سامت شــورای شهر 
تهران از شهردار تهران 
خواســت در قالــب 
کمیته ای برای وضعیت 

متکدیان تهران چاره اندیشی کند.
به گزارش ایسنا، سوده نجفی با اشاره به وضعیت 
متکدیان در شهر تهران گفت: یکی از آسیب های 
جدی اجتماعی شــهر تهران حضور متکدیان در 
سطح شهر و جامعه است که تقریباً به یک معضل 
جدی اجتماعی تبدیل شده و می تواند آسیب های 

جدی روانی و بهداشتی بر شهروندان داشته باشد.
نجفی با بیان اینکه معضل جدی دیگر حضور 
اتباع بیگانه جهت تکدی گری در شهر تهران است، 
گفت: این در حالی اســت که اکثر این افراد موارد 
بهداشــتی را رعایت نمی کننــد و موجب انتقال  
بیماری ها می شــوند که این برای کمیته سامت 

یک معضل است.
    

 طرح ضربتی پلیس
 برای مقابله با کف زن ها

رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی از اجرای 
طرح ضربتی برخورد با سارقان کیف و تلفن همراه 
خبر داد و گفــت: پلیس در برخــورد با مجرمانی 
که امنیت مردم را به خطر می اندازند، مماشــات 

نخواهد کرد.
به گزارش خبرآناین، سردار محمد قنبری بیان 
کرد: در راستای تشــدید مبارزه با هرگونه سرقت، 
طرح مقابله ای با استفاده از امکانات و رصد اطاعاتی 
مجرمان سابقه دار در ســطح استان های هدف به 

مرحله اجرا درآمد.
او اظهار کرد: درنتیجه اجرای طرح یادشده، 2۹۳ 
فقره ســرقت به روش قاپ زنی کشف و تعداد ۱۴۷ 
سارق کیف و تلفن همراه که بیشتر آن ها حرفه ای 
بودند نیز دستگیر و برای طی مراحل قانونی، تحویل 

مراجع قضایی شدند.
    

افزایش ۶۰ هزار نفری جمعیت 
دانش آموزی سیستان و بلوچستان

مدیرکل آموزش وپرورش اســتان سیستان و 
بلوچستان گفت: در سال تحصیلی جدید تاکنون با 
افزایش 60 هزارنفری جمعیت دانش آموزی استان 
مواجه هستیم که به طورقطع تا آذرماه این جمعیت 

افزایش پیدا خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، رخشانی ادامه داد: با توجه به این 
افزایش جمعیت و کمبود فضای آموزشی و نیروی 
انسانی در اســتان، یقیناً مدارس غیردولتی بازوان 
توانمند آموزش وپرورش هستند و به همین دلیل 
باید با تسهیل شــرایط در چارچوب قانون به ادامه 

فعالیت این مدارس کمک کنیم.
    

 طب سنتی ایرانی هیچ مخالفتی 
با واکسیناسیون ندارد

مدیرکل دفتر طــب ایرانی و مکمــل وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: باوجود 
برخی ادعاهایی که در سطح جامعه مطرح می شود، 
طب سنتی ایرانی هیچ مخالفتی با واکسیناسیون 

ندارد.
به گزارش ایرنا، نفیسه حسینی یکتا با بیان این 
مطلب بیان کرد: در منابع مختلف این مکتب طبی 
روش هایی داریم که مشابه واکسیناسیون امروزی 
اســت و می توان گفت طب ســنتی ایران ادعای 

پیشگامی در این مسیر را دارد.
    

 یک انتقاد رسمی دیگر
 از ادامه منع تردد شبانه

طرح منع تردد شبانه 
با انتقــاد رئیس پلیس 
راهور تهــران بزرگ نیز 
روبه رو شده و او صریحا 
مخالفت خود را با ادامه 
اجرای این طرح اعام و به بی اثر بــودن آن اذعان 

کرده  است. 
به گزارش ایسنا، سردار ســیدکمال هادیانفر 
گفت: شاید طرح منع تردد شبانه خیلی اثربخش 
نباشد به ویژه آنکه خوشبختانه دیگر اکثریت مردم 

نیز واکسن زده اند.
او یکی از دالیل ترافیک سنگین عصرگاهی و 
شبانه را نیز ناشی از استرس طرح منع تردد شبانه 
دانســت و افزود: همین موضوع مزید بر افزایش 
ترافیک شده اســت. ما خواســتار آن شدیم که 
وزارت بهداشت اثربخشــی این موضوع را بررسی 
کند و اگر اثربخشی دارد ادامه پیدا کند و اگر ندارد 

متوقف شود.  

از گوشه و کنار


