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 انتقال آب خزر 
و آزمودن يك آزموده

درياي خزر بزرگ ترين پهنه آبي بسته و محصور ميان خشكي ها، روي 
كره زمين است. 

بزرگ ترين درياچه زمين ك��ه با افزون بر 400 ه��زار كيلومتر مربع 
وسعت، زاينده و منشأ فعاليت هاي اقتصادي و موجب تداوم تمدن هاي 
متعدد در كناره هاي خود بوده و نقشي اساطيري براي ملل تحت تأثير 

خود يافته است. 
مردمان سرزمين هاي پايين دس��ت اين درياچه بزرگ به مانند ساير 
ملت هاي س��اكن در ش��مال، خاور و باختر در طول هزاره ها، نام هاي 
گوناگون مانند كاسپين، هيركان، مازندان، طبرستان و گيالن بر خزر 
نهاده اند كه عمق و ت��داوم تأثير يك پهنه آب��ي زاينده و حيات بخش 

هزاران ساله را نشان مي دهد. 
ش��ايد برجس��ته ترين ويژگي  اين پهنه آبي عظيم، نداشتن ارتباط با 
آب هاي آزاد دنيا باش��د كه بدي��ن ترتيب تنها راه تأمي��ن آب خزر از 
رودهايي در كشورهاي همجوار است و حيات اين درياچه حيات بخش، 

به ورودي آب هاي روان بسته است. 
در ميان رودهايي كه آب اين درياچ��ه را تأمين مي كنند، بيش از 80 

درصد آن، سهم ولگا بزرگ ترين رود روسيه و اروپا است. 
با اين تفاصيل كه زندگي خزر در گ��روي ورودي آب از رودخانه هاي 
دائمي و فصلي كشورهاي همجوار آن اس��ت، هرازگاهي در رسانه ها 
موضوع انتقال آب آن براي مناطق خشك مركزي فالت ايران منتشر 
ش��ده و چنين به ذهن متبادر مي كنند كه اج��راي چنين پروژه اي، 
برداشت از يك منبع بي انتها بوده كه تاكنون از چشمان كارشناسان 

دور مانده است. 
باوجود  قابل درك و احترام بودن دغدغه مسئوالن در خصوص تأمين 
آب براي تمامي ايرانيان، اما براي آنكه چراغي در دست داشته باشيم و 
بيراهه نرويم، مناسب است نگاهي به ابَرطرح هاي انتقال يا مهار آب ها 
در دهه هاي اخير و در همين حوالي انداخته و بعد سراغ آزمودن يك 

آزموده  برويم. 
آنچه خود بر سر درياچه اروميه و بسياري تاالب ها و درياچه هاي داخلي 
آورده و به نام هايي مانند تأمين يا انتقال آب، به انجام رسانده ايم، امروز 
ما را س��وگوار ازميان رفتن منابع محدود آب كش��ور و بر هم خوردن 

بسياري از اقتصادهاي منطقه اي شده است. 
امروز، بزرگ ترين درياچه داخلي كش��ور به داليلي مانند برداشت 
بي��ش از حد مج��از از منابع آبي حوض��ه، توس��عه بي رويه بخش 
كش��اورزي محصوالت با الگوي مصرفي آب زياد در حوضه آبريز 
به حال احتضار افتاده و اگر نظام مديريتي كشور زودتر به داد آن 
نرسد، دور نيست روزي كه درياچه اروميه به خاطره اي در تصاوير 
و نوشته ها تبديل شود و عواقب زيست محيطي آن نيمي از كشور 

با ورشكستگي و مهاجرت فلج كند. 
همچنين مي توان به اجراي طرح جاه طلبانه گاپ از سوي تركيه روي 
دجله و فرات اشاره كرد كه با س��اخت مجموعاً 22 سد بر اين دو رود 
جاري در بستر تاريخ، نگراني هايي براي آينده آبي كشورهاي عراق و 

سوريه ايجاد كرده است. 
اين موضوع، حي��ات هورالعظيم را در آين��ده اي نه چندان دور تهديد 
مي كند و كانوني از ريزگرد ها- بزرگ تر از آنچه هست- براي كشورمان 

ايجاد خواهد شد. 
همين امر  مي تواند حيات چندهزار ساله نخستين تمدن هاي ثبت شده 

بشري در محدوده ميان رودان را به بخشي از تاريخ تبديل كند. 
گزارش هاي منتشره و مستندهاي توليدي از هامون به عنوان تاالبي 
بين المللي كه تقريباً ديگر نيس��ت و روزگاري زندگي بخش قس��مت 
بزرگي از ايران زمين بوده، خود سوگي جانسوز است و كوچ هاي اجباري 
ديگر نه فقط اقتصاد منطقه را تحت الشعاع قرار داده بلكه هزينه هاي 

امنيتي را نيز افزايش مي دهد. 
در اين خصوص نيز شاهديم دخالت انساني و ساخت سد روي هيرمند 
در افغانستان كه خارج از اختيار حاكميتي ماست، منجر به انحراف آب 

و خشكي تاالب هامون شده است. 
نمونه ديگر بحران را در پروژه بزرگ سد دوستي شاهديم كه عالوه بر 
عوامل طبيعي خشكس��الي و كاهش بارندگي ها، ساخت بند سلماي 
افغانستان روي هريرود، دو كش��ور ايران و تركمنستان را درخصوص 
تأمين آب پيش بيني شده از دوستي، با مشكلي جدي مواجه كرده كه 
خبرهاي منتشره درباره پيش بيني خشكيدن آب اين سد در سال 98، 

اين نگراني را تشديد كرده است. 
حال با نگاهي به پيشينه نگران كننده هامون و دوستي كه تأمين آب 
آن خارج از مديريت ما است، مي توان پرسيد: انتقال آب از بزرگ ترين 
درياچه دنيا به مناطق خش��ك مياني اي��ران، در حالي ك��ه كمتر از 
10درصد حجم ورودي آن تحت كنترل كش��ور ماست، چه ميزان از 

ريسك را به دنبال دارد؟
مي توان گفت در حالي كه جنگ آب در منطقه خشك خاورميانه مدتي 
آغاز شده است، داشتن يك ديپلماس��ي فعال منطقه اي برپايه تداوم 
زيست در منطقه اي كه خاستگاه شناخته ش��ده تمدن بشري است، 

يك ضرورت فراملي است. 
همچنين عملكردهاي غيرمس��ئوالنه دهه ه��اي اخير در اين 
جغرافيا، مي تواند اين موضوع را به كارشناسان، تصميم سازان و 
مديران اين بخش يادآور شود كه قبل از هر تصميم و عملياتي، 
جوانب حقوقي و زيس��ت محيطي اين امر با كشورهاي حاشيه 
درياي خزر و نيز موضوعات انساني، اجتماعي و. . . چنين كاري 

از نظر دور نماند.
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پوشاك؛ رتبه اول قاچاق در ايران

اعضاي اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران خواستار مقابله جدي 
با فعاليت فروشندگان برندهاي بدون مجوز رسمي پوشاك از ابتداي دي ماه 
توسط دستگاه هاي ذيربط از جمله ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز شدند. 
به گزارش »ايسنا«، نايب رئيس هيئت مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجي 
و پوشاك ايران در يك نشست خبري با بيان اينكه از ابتداي خردادماه سال 
جاري منتظر برخورد جدي در سطح عرضه و مقابله با كاالهاي قاچاق بوديم، 
بيان كرد: متأسفانه اين اتفاق رخ نداد و مشكالت عديده اي به وجود آمد و به 
نظر مي رسد البي هاي قدرت و كانال هايي كه همواره در مقابله با قاچاق قد علم 
كرده اند، سعي در منحرف كردن اين مسير دارند. شهرياري با اشاره به اينكه اين 
افراد مي گويند مشكل قاچاق وجود ندارد و مسئله ما در حال حاضر مشكل 
كمبود مواد اوليه، تعطيلي كارخانجات و افزايش بيكاري است، گفت: با طرح 
چنين مسئله اي افراد مذكور س��عي در منحرف كردن مسير مقابله با قاچاق 
پوشاك در كشور دارند. در اين نشست رامين جوانرود– عضو هيئت مديره 
اتحاديه توليد و صادرات نس��اجي و پوش��اك ايران – با بي��ان اينكه وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت، بانك اطالعاتي درس��تي از توانمندي هاي توليد 
داخل در حوزه پوشاك ندارد، خاطرنشان كرد: ما در روستاها از توانايي بسيار 
بااليي براي توليد برخورداريم در حالي كه بايد 80 درصد پوشاك در كشور 
توليد داخل و تنها 20 درصد پوشاك وارداتي باشد، اما به چنين ارقامي دست 

نيافته ايم و متأسفانه روندي براي ساماندهي پوشاك نمي بينيم. 
........................................................................................................................

راهكاري براي كنترل مصرف سوخت
يك كارش�ناس ح�وزه ان�رژي با تأكي�د ب�ر اينكه دول�ت بدون 
افزايش قيمت س�وخت مي توان�د جلوي قاچ�اق را بگيرد، گفت: 
دولت ب�راي كنترل قاچ�اق ابزاره�اي متنوعي در اختي�ار دارد. 
مهران جابري، در گفت وگو ب��ا »مهر« با بيان اينك��ه اقدامات انتظامي 
و نظارتي زمان��ي نتيجه مي دهد ك��ه در گام اول، انگي��زه قاچاق از بين 
برود، توضيح داد: سياس��تگذاري در حوزه مديريت بازار مصرف سوخت 
كه شامل نفت و گازوئيل مي شود به عهده وزارت نفت به عنوان نماينده 
دولت است. نكته اي كه از ابتداي دولت يازدهم تا كنون حاشيه نشين بود 
و توجهي به آن نمي شد و تمركز اين وزارتخانه بر افزايش توان توليد بود. 
به گفته اين كارشناس حوزه س��وخت با آغاز به كار دولت يازدهم كارت 
سوخت و بنزين دو نرخي به بهانه فساد زا بودن به طور كلي حذف شد. هر 
چند كه سامانه هوشمند سوخت همچنان پا برجا بود. در اين شرايط نه 
تنها ميزان مصرف كاهش نيافت، بلكه اطالعات دقيقي نيز به منظور بررسي 
و سياستگذاري براي اين حوزه در اختيار دولت قرار نداشت. ادامه اين روند 

دولت را به باتالقي كشاند كه خروج از آن همت مضاعف مي طلبد. 
جابري با اش��اره به اينكه جامعه كنوني تحمل اصالح قيمت را ندارد، 
اظهار داشت: بهترين سياست براي ترغيب مصرف كنندگان به استفاده 
از كارت سوخت مختص خودروي  شان، »تعيين نرخ اضطراري عرضه 
بنزين با كارت جايگاه ها« است. به اين معني كه هر كس با كارت سوخت 
مختص خودروي خود مي تواند بدون محدوديت از بنزين با نرخ مصوب 
)1000 تومان در ش��رايط فعلي( اس��تفاده كند،اما اگر كارت سوخت 
خود را به هر دليلي به همراه نداشته باش��د و بخواهد با كارت سوخت 
جايگاهدارها بنزين دريافت كند، بايد عالوه بر قيمت بنزين، جريمه اي 
به علت ايجاد عدم شفافيت در اطالعات سوخت كشور بپردازد. چنين 
اقدامي عالوه بر اينكه مي تواند الزام بيشتري براي ثبت نام كارت سوخت 

ايجاد كند، آمار مصرف را نيز مشخص مي كند. 
........................................................................................................................

 پرداخت 8 هزار ميليارد تومان
از بدهي صنعت برق با اوراق تسويه

تواني�ر  ش�ركت  اقتص�ادي  ام�ور  و  برنامه ري�زي  مع�اون 
با بي�ان اينك�ه 8 هزار ميلي�ارد توم�ان از بدهي ه�اي صنعت برق 
از طري�ق اوراق تس�ويه كاه�ش يافت�ه، از اس�تفاده ارز صادراتي 
و مناب�ع صن�دوق توس�عه مل�ي ب�راي صنع�ت ب�رق خب�ر داد. 
به گزارش »فارس«، رجبي در پنجمين نشست ساالنه معاونان طرح و توسعه 
شركت هاي برق منطقه اي سراسر كشور اظهار داشت: شركت توانير طرحي 
با عنوان خريد تابستانه برق در برنامه دارد كه از ظرفيت نيروگاه هاي موجود 
صنايع و مولدين خود تأمين ادارات، س��ازمان ها، ارگان ها و بيمارستان ها 
استفاده و برق توليدي اين نيروگاه ها با قيمت هاي جذاب خريداري خواهد 
شد. رجبي بيان داش��ت: 11 برنامه براي مديريت مصرف برق تدوين شده 
كه حدود 3 هزار م��گاوات برق از اين محل صرفه جويي مي ش��ود و اصالح 
تعرفه مش��تركان پرمصرف از مهم ترين آنها اس��ت كه ميزان برق مصرفي 
مشتركان پرمصرف به صورت تصاعدي محاسبه خواهد شد. وي از اقدامات 
ديگر ش��ركت توانير را تأمين منابع مالي عنوان و خاطر نشان كرد: در اين 
خصوص فعاليت هاي گس��ترده اي صورت گرفته كه در سال جاري حدود 
8هزار ميليارد تومان از بدهي هاي صنعت برق از طريق اوراق تسويه كاهش 
يافته اس��ت و اس��تفاده از ارز صادراتي و منابع صندوق توسعه ملي نيز در 

دستور كار قرار گرفته كه بخشي از آن دريافت شده است.

رفتارهاي هتاكانه مأموران مرزي گ��رجستان 
و همچنين ايجاد مانع در مسير نقل و انتقاالت 
مالي، رؤياي خريد ملك در گرجس�تان را به 
كابوس�ي ب�راي ايرانيان تبديل كرده اس�ت. 
درست از زماني كه گرجس��تان با اجراي برنامه لغو 
رواديد ب��راي ايراني��ان به يك مقصد ج��ذاب براي 
گردشگران داخلي تبديل شد، سود جويان زيادي به 
سمت فروش امالك به ايرانيان با هدف اخذ اقامت 
رفتند تا نرخ رشد اين كش��ور را باال ببرند، در مقابل 
همين اتفاق باعث ش��د س��رمايه زيادي از ايران به 
سمت گرجس��تان برود و كارشناسان بانك مركزي 
همين سرمايه گذاري ايرانيان را در امالك كشورهاي 
همسايه يكي از داليل مهم شكل گيري بحران ارزي 
معرفي كردن��د. در آن روزها اين خروج س��رمايه به 
سمت گرجستان به يكي از دغدغه هاي اصلي مديران 
كشور تبديل شده بود و به رغم تمام هشدارهايي كه 
در خصوص خطرات س��رمايه گذاري در گرجستان 
منتشر ش��د، اين موضوع نتوانس��ت روند خروج ارز 
از كش��ور را براي خريد ملك متوق��ف كند، چراكه 

سراب زيباي اخذ اقامت كشوري كه گفته مي شود 
در آينده به اتحاديه اروپ��ا مي پيوندد، اجازه تفكر را 
از سرمايه گذاران ايراني در گرجستان ربوده بود. در 
اين ميان تبليغات گاه و بي گاه شبكه هاي ماهواره اي 
و همچنين تبليغات گس��ترده دالالن مس��كن در 
ش��بكه هاي اجتماع��ي نيز خ��ود دلي��ل مضاعفي 
شده بود كه قدرت تفكر از خريداران ملك در خارج 
از كشور گرفته ش��ود. جالب اينجا بود كه بر اساس 
قوانين گرجستان، خريد ملك هيچ حقي براي اخذ 
شهروندي اين كشور ايجاد نمي كند و فقط به واسطه 
اين س��رمايه گذاري، مجوز بلند مدت ت��ردد در اين 
كشور دريافت مي شود؛ مجوزي كه عمالً هيچ حقوقي 
از شهروندان گرجستان در آن گنجانده نشده است. 

  حربه اي كه دالالن مي زدند
در اين بين، دالالن براي ترغيب خريداران ملك در 
گرجستان، به آنان پيشنهاد خريد اقساطي ملك را 
در گرجس��تان مي دادند. در اين شيوه با پرداخت 
پيش قسطي، ملك به اين افراد تحويل داده مي شد 
و ماهانه نيز مبالغ مختلف حدود 500 دالر به باال 

به عنوان قسط به بانك پرداخت مي شد. دالالن در 
اين خصوص پيشنهاد مي كردند كه با توجه به نرخ 
باالي سود بانكي در ايران، متقاضيان خريد ملك در 
گرجستان تمامي اموال خود را در ايران بفروشند 
و با سپرده گذاري در بانك هاي داخلي، سود ماهانه 
آن را به دالر تبديل و در ازاي اقساط پرداخت كنند، 
روشی كه ايرانيان آن را در تركيه و كانادا نيز به كار 
گرفتند. متأسفانه اين شيوه متقاضيان زيادي در 
داخل ايران پيدا كرد و بخشي از شبكه بانكي كشور 
اين روزها عماًل در حال پرداخت اقس��اط امالك 

ايرانيان در گرجستان، تركيه و كانادا است. 
  وقتي ورق برمي گردد

اما به يكباره در عرض كمتر از چند ماه ورق برگشت 
و رؤياي اخذ اقامت در گرجستان به كابوسي براي 
خريداران تبديل شد. درست پس از خروج امريكا 
از برجام و فشار اياالت متحده به گرجستان براي 
ايجاد محدوديت  عليه ايرانيان، رفتار مقامات اين 
كشور با هموطنانمان به يكباره تغيير كرد. بر اين 
اساس، حس��اب بانكي تجار ايراني در گرجستان 

مسدود و محدوديت هاي شديدي براي گشايش 
حساب ايرانيان در اين كش��ور اعمال شد. عالوه 
بر اين روند صدور مجوز تردد ب��راي ايرانياني كه 
ملك در گرجستان خريده بودند هم متوقف شد. 
همچنين موج عدم پذيرش ايرانيان براي ورود به 
اين كشور ش��كل گرفت و ايرانيان كه حتي براي 
تفريح به گرجس��تان مي رفتند ب��ا رفتاري زننده 
به كش��ور عودت داده مي ش��دند. اوج اين اتفاق 
مربوط به ضرب و شتم يك خانم ايراني در فرودگاه 
تفليس بود كه از قضا اين فرد قرباني خريد ملك 
در گرجس��تان ش��ده بود،چراكه اين خانم ايراني 
هنگام ورود به فرودگاه تفليس به جاي ارائه رزرو 
هتل جهت دريافت مجوز ورود، كليد و قبض گاز 
خان��ه اي را كه در تفليس خري��داري كرده بود، به 
افسران گذرنامه اين كشور ارائه مي دهد و پليس 
اين كشور نيز اين مدارك را براي ارائه مجوز ورود به 
اين كشور كافي نمي داند و پس از شكل گيري يك 
نزاع در داخل فرودگاه، اين فرد را به تركيه كه مبدأ 

حركتش بود، باز مي گرداند. 
  چوب حراج به امالك ايرانيان خورد

پس از شكل گيري تمامي اين اتفاقات و بر باد رفتن 
رؤياي اخذ اقامت در گرجستان، حاال ايرانيان سر 
خورده از خريد ملك در اين كشور كه به بن بست 
دولت اين كش��ور خورده اند، تالش خ��ود را براي 
فروش امالك و زنده كردن بخشي از دارايي شان 
آغاز كرده اند. به نحوي كه اين روزها بخش مهمي 
از آگهي هاي سايت هايي همچون ديوار و شيپور به 
فروش امالك اين افراد اختصاص پيدا كرده است. 
جالب اينجاس��ت كه اين افراد براي جلوگيري از 
ضرر بيشتر، حتي راضي ش��ده اند، امالك خود را 
زير قيمت هم بفروشند؛ چراكه اين روزها شايعه اي 
عجيب در دل تفليس آنان را دچار تشويش كرده 
كه مي گويد: »دولت جديد گرجستان، به تأسي از 
فشارهاي امريكا قصد دارد دارايي هاي ايرانيان را 

مسدود و مصادره كند.«
با اين حال همچنان بازار داللي س��ودجويان در 
گرجستان داغ است و اين افراد مي كوشند امالكي 
را كه زير قيمت از ايرانيان پش��يمان خريده اند، 
باالتر از قيمت به ديگر شهروندان ايراني بفروشند 
و همچنان جيب هاي خ��ود را از ناآگاهي برخي 
هموطنان پر كنند. در همين حال بايد گفت كه 
متأسفانه روند خروج س��رمايه از كشور به مقصد 
گرجستان و تركيه همچنان ادامه دارد و رسانه هاي 
فارسي زبان و شبكه هاي اجتماعي هنوز در حال 

تبليغ براي اين سراب برباد رفته هستند.

سرخوردگان امالكشان را به حراج گذاشته اند

حراج امالك ايراني  در گرجستان

رئيس ش�وراي تأمين كنندگان دام كش�ور با 
بيان اينكه دامدار بره را با قيمت ۲۵هزار تومان 
در دامداري عرضه مي كند، گفت: الش�ه هاي 
گوسفندي براي قصاب كيلويي حدود ۵۵هزار 
تومان تم�ام مي ش�ود و بايد با قيم�ت ۵8 تا 
۵۹هزار تومان به دست مصرف كننده برسد. 
ب��ه گ��زارش »تس��نيم«، رئي��س ش��وراي 
تأمين كنندگان دام كش��ور گفت: توليد ساالنه 
كش��ور 12 ميليون رأس بره و ميانگين جمعيت 
دام گوس��فندي 55 ميليون رأس است. منصور 
پوريان با اشاره به اينكه تثبيت قيمت ها در بازار 
گوشت مهم است، افزود: در بخش گوشت قرمز 
به ويژه گوشت گوسفندي، كش��ور خودكفا بود، 

 اما عواملي وجود داشت كه موجب شد در برخي 
جاها با كمبود گوشت روبه رو شويم، ولي با تالش 
واردكنندگان نيازهاي كشور رفع شد. وي با بيان 
اينكه قيمت هاي گوشت قرمز در سطح بازار، قابل 
قبول نيست، ادامه داد: همه اصناف با قيمت فعلي 
گوشت قرمز مخالف هستند. تقاضاي بازار تغيير 
كرده و خواهان بره هاي سه تا چهار ماهه است در 
حالي كه دامداران، بره هاي خود را در سن 7 تا 8 
ماهه عرضه مي كنند. توليدات بخش پرواربندي 

كشور در وزن هاي 65 تا 70 كيلوگرم است. 
وي با ابراز اينكه »يك درصد از توليدات كل كشور 
صادرات داش��تيم«گفت: هزينه تولي��د دامدار 

افزايش يافته است.

به گفته مدي�ر عامل ش�ركت آب و فاضالب 
كش�ور، ب�ا ه�دف مديري�ت مص�رف آب 
پيش�نهاد ش�ده كه قيم�ت تمام ش�ده آب 
از مش�تركان پرمص�رف گرفت�ه ش�ود. 
حميدرضا جانباز در گفت وگو با »ايسنا«، با بيان 
اينكه افزايش تعرفه مشتركان پرمصرف تنها با 
هدف بازدارندگي محقق مي ش��ود، اظهار كرد: 
بايد براي مش��تركاني كه بيش از الگو، مصرف 
دارند، س��ازوكاري تدبير مي ش��د تا خود را به 

رعايت مصرف ملزم كنند. 
وي اف��زود: كل تعرفه هاي بازدارنده بر اس��اس 
همين الگو تعريف ش��ده اس��ت كه مشتركان 
مصرف شان را مديريت كنند و طبق پيشنهادي 

كه ازس��وي وزارت نيرو مطرح ش��ده، اگر اين 
طرح تصويب ش��ود، ش��اهد كاه��ش مصرف 

12/7 درصدي مصرف آب خواهيم بود. 
رضا اردكاني��ان - وزير نيرو - ه��م اخيراً درباره 
آخرين وضعيت اي��ن طرح گفت ك��ه در حال 
حاضر طرح افزايش تعرفه مشتركان پرمصرف در 
كميسيون زيربنايي دولت به تصويب رسيده و در 
نوبت طرح در هيئت وزيران است. هدف از اجراي 
اين طرح، تشويق مشتركان به خوش مصرفي 
اعالم شده و تمام تعرفه گذاري و جزئيات اجراي 
اين طرح، اطالع رساني خواهد شد تا مشتركان 
بدانند در چه ساعاتي، چه وس��ايلي را با هدف 

كاهش مصرف استفاده كنند.

پيشنهاد اخذ بهاي تمام شده آب از مشتركان پرمصرفگوشت گوسفند بايد كيلويي ۵۹ هزار تومان باشد
  خبر   کوتاه

جعفر   تكبيري
  گزارش   یک


