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وزارت ورزش و جوانان ابراز نگرانی کرد

وام»30میلیونتومانی«
انگیزهافزایشکودکهمسری

شهروند|  »افزایش چهاربرابری کودک همسری در بعضی نقاط کشــور بــه دلیل افزایش وام 
ازدواج«. این خبری بود که دیــروز محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانــان وزارت ورزش و 
جوانان، با نگرانی اعالم کرد: »بررســی ها نشان می دهد در بعضی از نقاط کشور که با فقر فرهنگی 
و اقتصادی روبه رو هســتیم، از وام ازدواج برای معامله کودکان زیر ۱۵ ســال استفاده می شود.« 
تندگویان با تأکید بر شــرایط فعلی جامعه، افزایش وام ازدواج را در باالبردن آمار ازدواج راهگشــا 
ندانسته اســت: »این افزایش تنها زمینه ساز مشکالت و آســیب های دیگر می شود.« معاون امور 
جوانان وزارت ورزش و جوانان از آمارهایی خبر داده که نشان از استفاده کودکان زیر ۱۵سال از وام 
ازدواج دارند:»آمارهایی موجود است که کودکان زیر ۱۵ سال به ویژه دختران زیر این سنین از این 
وام استفاده کرده اند و این آمار نسبت به  سال گذشته چهاربرابر شده است. آمارهایی هم به دست 
آمده که عده ای با بیش از ۴۰ تا ۴۵ سال سن نسبت به دریافت این وام اقدام کرده اند، به همین دلیل 
فکر می کنم اگر قانون گذار قصد دارد این مبلغ را افزایش دهد، باید نسبت به این موضوع هم فکر کند 

که هم پرداخت وام تسهیل شود...
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استانداران به خانواده های  آسیب دیده 
سرکشی کنند

رئیس جمهــوری دربــاره حــوادث اخیر 
گفت: »استانداران با سرکشــی به خانواده ها 
و افراد آســیب دیده به کمک آنان بشتابند، از 
خانواده های حادثه دیده دلجویی کنند و حداکثر 
کمک و همراهی را با آنان داشــته باشند.« به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
حجت االسالم والمســلمین حســن روحانی 
در دیدار با استانداران سراســر کشور که وزیر 
کشور و معاونان او نیز حضور داشتند، با تشریح 
ویژگی های بودجه تقدیمی به مجلس شورای 
اسالمی، اتمام طرح های نیمه تمام و صرفه جویی 
در تمامــی ابعــاد و تالش بــرای تنظیم امور 

استان ها براساس اولویت ها را ضروری دانست.
روحانی با طرح نمونه هایــی از ضرورت ها و 
اولویت های اقتصادی، وظیفه اصلی استانداران 
را خدمت به مردم و برخورد صادقانه و شــفاف 
با آنان خوانــد و اظهار داشــت: »گفت وگو با 
قشــرهای گوناگــون مــردم و مطرح کردن 
مشکالت موجود و تالش ها و عملکرد دولت، 
همراهی قاطبه مردم را بــه دنبال دارد و مردم 
فهیم ایــران، دولت خــود را تنهــا نخواهند 
گذاشت.« رئیس جمهوری با اشاره به حوادث 
اخیر تأکید کرد که حتما استانداران با سرکشی 
به خانواده ها و افراد آسیب دیده به کمک آنان 
شــتافته و از خانواده های حادثه دیده دلجویی 
کنند و حداکثر کمک و همراهی را با آنان داشته 

باشند.
او افزود: »مردم با مشــکل مواجه هستند و 

ما باید ضمن برنامه ریزی برای حل مشــکالت 
آنان، وضع و شــرایط تحریم و اقدامات دولت 
را برای مردم بازگو کنیــم و در راه حل ها از آنان 
یاری بخواهیم.« روحانی از استانداران خواست 
که اصالح قیمت ســوخت را که اقدامی ملی 
و تصمیمی از سوی کل نظام بود با اهداف این 
طرح که کمک به قشرهای آســیب پذیرتر و 
قدمی در جهت عدالت و رفع تبعیض بوده است، 
برای مردم توضیح دهند و اگر پیشنهادی برای 
اصالح امور و بهترشــدن زندگی مردم دارند به 

دفتر رئیس جمهوری اعالم کنند.
رئیس جمهوری همچنین با تشــریح نتایج 
برجام و مشــکالت پس از خروج آمریکا از این 
توافق و تالش هــای دولت و نظام بــرای اداره 
کشــور در شــرایط تحریم های حداکثری، بر 
اجماع و همدلی همه مسئوالن نظام به عنوان 
ضرورتی برای عبــور ســریع تر از این مرحله 
تاریخی اشاره داشت. در این نشست شماری از 
استانداران نیز گزارشی از حوزه مأموریت خود 
ارایه کرده و برنامه ها و مطالبات اســتان های 
خود را با رئیس جمهوری در میان گذاشــتند. 
پیش از ســخنان رئیس جمهوری، وزیر کشور 
و معاونان وزارت کشــور نیز گزارشــی از وضع 
استان ها و ســتادهای تشکیل شده در جهت 
اجرای طرح اصالح قیمت سوخت ارایه کردند. 
در این گزارش ها همچنین برنامه های آتی این 
وزارتخانه در ارتباط بــا اصالح روش ها و بهبود 

مناسبات ارتباطی با استان ها تشریح شد.

یادداشت

بهره برداری صحیح از سد و مدیریت سیالب ها
علیحاجیمرادی
کارشناس عمران آب

حجم سرمایه گذاری در ســطح کشور ایران برای ساخت سد در 
برهه های مختلف اقلیمی نقش بســزایی در تأمین نیاز آبی کشور 
داشته اســت. این نقش هنگام خشکسالی ملموس تر مشاهده و از 

آن نیز با افتخار بیشتر یاد شده است.
اما در ســال هایی با رخدادهــای بارش بیش از نرمــال و وقوع 
سیالب های با دوره بازگشــت بیش از صد سال، این سوال بیش از 
پیش ذهن عموم مردم را به خود جلب می کند که چرا این میزان 
سرمایه گذاری نتوانسته آن طور که باید و شاید مانع بروز خسارات 
سیل شود و متاسفانه غالبا نزدیک ترین پاسخی که به ذهن می آید 
این  است که ســرمایه گذاری و تعداد سدهای ساخته شده، کافی 

نبوده است؟
تجربه  سال آبی 98-۱397 و وقوع سیل  در استان های گلستان 
و خوزستان نشان داد که عمده مشکل نه در کمبود تعداد سد بلکه 
در نبودن مدیریت مناسب مخازن سدها نهفته است؛ سدهایی که 
در زمان مطالعه بر مبنای محاســبات بهره برداری »درون سالی« 
مخزن طراحی شده بودند، ولی پس از تجربه چندین خشکسالی 
پی در پی، بهره بردار به شــکل »برون سالی« از آنها  استفاده کرد؛ 
ســدهایی که با وجود آنکه در زمان ســاخت، بخشی از ظرفیت 
مخزن به عنوان »ظرفیت ذخیره سیالب« در نظر گرفته شده بود، 
ولی همواره در طول عمر بهره برداری، ایــن ظرفیت نیز به عنوان 
 )Rule Curve( ظرفیت بهره برداری در منحنی فرمان ســاالنه

سد به کار گرفته شده است.
این قبیل مسائل در شــیوه بهره برداری از سدها باعث می شود 
در یک قضاوت منصفانه نقش اســتفاده بهینه نکــردن از حجم 
مخازن ساخته شــده روی رودخانه ها در قیاس بــا کمبود حجم 
و تعداد مخازن ســدهای مورد نیاز ســهم باالتری از تقصیر را به 
خود اختصاص دهد. تجربه  سال آبی گذشته در پذیرفتن ریسک  
بهره برداری از ســدهای موجــود در تأمین نیازهــای برق آبی و 
کشاورزی پایین دســت در مقابل کاهش ریســک بروز خسارات 
چند هزار میلیارد تومانی ســیل، در  ســال آبی جاری مورد توجه 
جدی تر دســتگاه بهره بردار قــرار گرفته اســت؛ به نحوی که در 
مورد مجموعه ســدهای بوســتان، گلستان و وشــمگیر استان 
گلستان مجموع تخلیه سه ماه ابتدایی  ســال آبی جاری تاکنون 
بالغ بــر ۵۵ میلیون مترمکعب بوده، در حالی  که در مدت مشــابه  
سال گذشــته از مجموع این سه ســد فقط 8۰۰ هزارمترمکعب 

آب تخلیه شــده بود. درواقع حجم خالی فعلی این ســد در  سال 
جاری ۵۴ میلیون مترمکعب بیش از  ســال گذشته است. با وجود 
اینکه این حجم از تخلیه پیش از موعد مخازن سدهای این استان 
ریسک هایی را متوجه تأمین آب مورد نیاز کشاورزی پایین دست 
در تابستان  سال ۱399 خواهد کرد، اما تجربه خساراِت به خصوص 
روانِی به جا مانده از فاجعه ســیل فروردیــن ۱398، بهره بردار را 
ناگزیر از برگزیدن این شیوه مدیریت مخازن سدها برای  سال آبی 

جاری کرده است.
مشــابه این، در رودخانه های کرخه، دز و کارون نیز مشــاهده 
می شــود که مجموع تخلیه صورت گرفته از سدهای دز، کرخه و 
گتوند به عنوان سه سد پایین دســت زنجیره سدهای احداث شده 
روی این سه رودخانه در  ســال جاری ۱3۰ درصد بیشتر از تخلیه 
مدت زمان مشابه  ســال گذشته آنهاســت. به عبارتی، طی  سال 
آبی گذشته تا امروز، از این سه ســد حدود دو میلیارد مترمکعب 
در رودخانه های پایین دست به شــکل کنترل شده تخلیه صورت 
گرفته اســت، درحالی  که در  ســال آبی جاری از ابتدای مهرماه 
تاکنون، بالغ بر ۴.۵ میلیارد مترمکعب تخلیه کنترل شــده مخزن 

سد انجام شده است.
این اقدامات زمانی دارای خروجی مناسب تری است که کنترل 
دقیق نحوه بهره برداری مخازن ســدها با رعایت تذکرهای مندرج 
در بولتن های پیش بینی فصلی ســازمان هواشناســی کشور که 
به صورت ماهانه منتشــر می شود، برای تمامی ســنوات آتی نیز 
پایدار باشــد. نکته مهم تر توجه به لزوم بهره برداری درون سالی از 
سدی است که بدین منظور طراحی و ساخت شده و حفظ ظرفیت 

ذخیره سیالب سدها در تمامی سال های دوره بهره برداری.
با نگاهی مثبت پذیرش این سطح از ریسک برای  سال آبی جاری 
را باید به فال نیک گرفت و امید داشت رویکردهای سرمایه گذاری 
در حــوزه حفاظت و بهره بــرداری از منابع آب جایگزین شــیوه 
مدیریتی صرفاً متکی به افزایش ســاخت سدهای بیشتر در مسیر 

رودخانه ها شود.
باید به این باور رســید که بــا هر میزان از ثــروت و منابع مالی 
نامحدود در اختیار که به هر تعداد هم به تعداد و حجم ســدهای 
کنونی در دســت بهره برداری کشــور بتوان اضافه کرد، هیچ گاه 
قادر نخواهد بود به میزان برابر یا بیشتر کل رواناب احتمالی قابل 
تولید در یک رودخانه برســد و این ناتوانی هیــچ راهی جز اقدام 
در چارچوب اصول پذیرفته شده حکمرانی خوب آب را پیش روی 
تصمیم گیران و ذی مدخالن مدیریت منابع آب کشور نمی گذارد. 
چنانکه امام علی)ع( فرموده است: »به جای ازدیاد کارها به تداوم 

صحیح آنها بیندیشید.«
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