
نامه معاون امور اراضی سازمان جنگل ها به دنبال گزارش »پیام ما«:

جلوی تکرار حادثه »دروازه قر آ ن« 
در بهبهان گر فته شود

|پیام ما| پس از انتشار گزارش »خطر تکرار سیل دروازه قرآن در بهبهان« در روزنامه 
»پیام ما«، سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری در نامه ای به معاونت دادستان کل کشور در امور حقوق عامه، خواستار 

رسیدگی به موضوع تسطیح یکی از مسیل های بهبهان و فروش انفال شد.

»پیام ما« از آخرین عدد و رقم های 
 بودجه سال آینده و واکنش ها

به آن گزارش می دهد

بیم و امیدهای 1401
دیگر  روز  دو  باشد،  صادق  دولتی ها  وعده  اگر 
اصلی ترین سند مالی سال آینده جمهوری اسالمی 
شرایطی  در   1401 بودجه  می شود.  مجلس  تقدیم 
تدوین شده که اوضاع اقتصادی ایران نسبت به آنچه 
در سال 99 و 1400 شاهدش بودیم، بدتر نشده باشد، 
هرگز رنگ بهبود به خود ندیده است. کار سند بودجه 
سخت تر از همیشه است اما امیدها برای جلوگیری 
حفظ وضع موجود و کنترل تورم افسار گسیخته هنوز 
توصیه های  به  دولت  آنکه  شرط  به  است  زنده 

کارشناسان اقتصادی توجه کند.

محیط زیست بوشهر:

 برای قطری ها پروانه 
شکار صادر نشده است

با  گران قیمت  خودروی  تعدادی  مشاهده  پی  در 
پالک کشور قطر در شهر بوشهر نگرانی هایی مبنی بر 
احتمال ورود اتباع خارجی با هدف شکار گونه های 

جانوری در کشور بوجود آمده است.

گزارش میدانی پیام ما از جای خالی 
برج های دوقلوی اطراف میالد تهران

ضرب االجل شش ماهه 
برای سامان دهی گود 

برج میالد 
روزی که میالد تهران متولد شد، رویای ساخت برج 
مدیران  ذهن  در  آن  نزدیکی  در  دیگری  دوقلوی 
شهری پرورش یافت. سال ۸۷ که برج مخابراتی 
میالد و نماد تهران مدرن ساخته شد، مقرر شد که 
یک جفت برج دو قلو هم در کنار آن ایجاد شود. 
در  مربعی  متر  هزار   ۳00 فضای  در  گودبرداری ها 
اطراف سالن همایش های  و  آغاز شد  همان زمان 
برج میالد، به عنوان سکونتگاه دو آسمان خراش ۵0 

طبقه ای معین شد.

جو الن طاعون در زیستگاه های ماز ندر ان
 سازمان دامپزشکی کشور: احتمال دارد این بیماری تا دو ماه دیگر ادامه یابد

شمار تلفات علفخواران وحشی در زیستگاه های غرب مازندران به دلیل شیوع  طاعون نشخوارکنندگان کوچک به 115 راس رسید

| مهدی زارع |

 افزایش مسایل کالن
 محیط زیست ایران

و  جدی ترین  از  یکی  به عنوان  اقلیم  تغییر 
تهدیدکننده ترین مسائلی است که هم جمعیت 
روستایی و هم شهری ایران  با آن مواجه اند.  
بزرگترین نگرانی محیط زیست ایران در گذشته 
آلودگی هوا بود. اما اخیرًا، کمبود آب و افزایش دما 
و همچنین سوء مدیریت و اجرا نشدن مقررات 
محیط زیستی موجود، به مسایل جدید تبدیل 
رودخانه ها  با خشک شدن  ایران  است.  شده 
زیرزمینی،  آب های  شدید  تاالب ها، کاهش  و 
بیابان زایی، کاهش تنوع زیستی، آلودگی هوا و 
خاک، مدیریت نامناسب زباله، فرسایش خاک، 
تخریب مراتع و جنگل ها و توفان های گرد و غبار 
مواجه است. این دشواری ها نتیجه چندین دهه 
تغییر  بدون  نمی توان  و  است  سیاست گذاری 
چشمگیر در رویکردهای محلی و ملی به طور 
مؤثر با آنها مقابله کرد. در غیاب چنین اصالحاتی، 
به  مشکالت  آینده  سال های  در  احتمااًل  ایران 

مراتب بزرگتری را تجربه می کند.

  گفت و گو با انوش نوری اسفندیاری
 دبیر اندیشکده تدبیر آب ایران: 
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به  ایران رفته رفته بیشتر  روند واکسینانسیون در 
می کند.  حرکت  مشموالن  کامل  پوشش  سمت 
در این میان اما آنچه مشکل ساز شده، مخالفان 
واکسینانسیون عمومی است. این افراد که به گواه 
مذهبی  شهرهای  در  بیشتر  اعالمی  ارقام  و  آمار 
را  واکسیناسیون  دارند،  اجتماعی  پایگاه  چون قم 
آمریکایی  و  اروپایی  کشورهای  سوی  از  اقدامی 
برای سلطه بر دیگر کشورها می دانند. سیدابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهوری هم پیشتر خواستار اقناع 
آنان برای حضور در روند واکسینانسیون شده بود. 
موضوعی که از سوی نمایندگان عضو جبهه پایداری 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی هم مورد 
وزیر  معاون  بود. کمال حیدری،  گرفته  قرار  تایید 
وزارتخانه تالش  این  بهداشت هم دیروز گفته که 
به  سلیمانی  شهید  ششم  طرح  قالب  در  می کند 
اقناع این افراد بپردازد. او با اشاره به اینکه اجرای 
اقدام  دست  در  سلیمانی  شهید  طرح  گام ششم 
پیگیری  واکسیناسیون،   »لکه گیری  گفت:  است، 
همه  و...  واکسن  سوم  دز  تزریق  پرخطر،  افراد 
که  است  سلیمانی  شهید  طرح  ششم  گام  جزو 

اقناع سازی  و  افزایش پوشش واکسیناسیون  به 
ایسنا  به  حیدری  کمال  می شود.«  منجر  اذهان 
است،   کاغذ  روی  که  طرحی  از  »مهم تر  گفت: 
اقدامات عملی است. همکاران ما اکنون در کشور 
واکسیناسیون  پوشش  افزایش  و  لکه گیری  برای 
بسیج شدند. بازنگری طرح اولیه شهید سلیمانی را 
از دانشگاه های علوم پزشکی گرفته ایم و از کسانی 
که مجری پنج گام قبلی بودند خواستیم که در مورد 
مرحله بعدی نظر دهند که کار پخته ای انجام شود.«
نیروهای  دیگر  سوی  »از  شد:  متذکر  حیدری 
طوالنی  زمانی  عرصه شدند،  این  وارد  بسیجی که 
باید  و  هستند  رسانی  خدمت  حال  در  است که 
اکنون  چون  شود؛  بازنگری  طرح  کاری کنیم که 
نداشتیم، کار  پیش تر  می شود که  ارائه  اقداماتی 
واکسیناسیون در مراکز تجمیعی را دنبال کردیم که 
این  از  انتها رسیده است و پس  به  تقریبا  اکنون 
باید به سمت آموزش و اقناع سازی افرادی برویم 
که برای تزریق واکسن اقدام نکردند و باید بر این 
آموزش هایی  بر  باید  همچنین  کنیم.  موضوع کار 
برای مراقبت های اولیه تاکید کنیم تا در صورتی که 

پیک دیگری رخ دهد، آمادگی کافی داشته باشیم. 
گام ششم این طرح هفته قبل در قرارگاه عملیاتی 
وزارت کشور ارائه شد و تمام مواردی که ذکر کردم 
واکسیناسیون،   لکه گیری  است؛  اقدام  دست  در 
پیگیری افراد پرخطر، تزریق دز سوم واکسن و... 
همه جزو گام ششم طرح شهید سلیمانی است که 
اقناع سازی  و  افزایش پوشش واکسیناسیون  به 

می شود.« منجر  اذهان 

دهم آذر ماه بود که خبری قابل تامل از سوی پایگاه 
پایگاه خبری  این  نیوز منتشر شد.  خبری تجارت 
معاون  و  آب  فهمی، کارشناس  هدایت  از  نقل  به 
نوشت:  نیرو  وزارت  آبفای  برنامه ریزی  دفتر  سابق 
» اگر خشکسالی ادامه داشته باشد و ایران بارش 
نداشته باشد، آب تهران تنها کفاف 90 روز این استان 
میلیون   ۳۸4 تهران  سدهای  ورودی  می دهد.  را 
متر مکعب ذخیره آبی دارند که از این مقدار همه 
محمد  نیز  این  از  پیش  نیست.«  تهران  برای  آن 
شهریاری، مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات  آبی 

هفته  چند  تهران،  منطقه ای  آب  شرکت  برقابی  و 
پیش به ایسنا گفته بود که »حجم ذخیره مخازن 
سدهای تهران 409 میلیون متر مکعب است که به 
نظر می رسد از آبان ماه، ۲۵ میلیون متر مکعب از 
این مقدار کم شده است.« این خبر با واکنش های 
گسترده در شبکه های اجتماعی مواجه شد. استاندار 
این مساله واکنش نشان داد.  به  نیز دیروز  تهران 
محسن منصوری در گفت وگو با ایسنا، درباره برخی 
روز   90 برای  تنها  تهران  اینکه  بر  مبنی  اظهارنظرها 
آب شرب دارد، گفت: »این صحبت صحیح نیست 

نباید  شهروندان  لذا  نیست؛  درستی  اطالعات  و 
همچنین  دولتی  مسئول  مقام  این  شوند.«  نگران 
خاطرنشان کرد: »البته نمی توان گفت وضعیت منابع 
با مشکل  ما  یا مطلوب است؛  و  آبی سدها خوب 
آب  تامین  حوزه  در  و  هستیم  مواجه  خشکسالی 
کشاورزی دچار مشکل هستیم؛ ولی به لحاظ تامین 
نیست.  نگرانی  جای  و  نداریم  مشکلی  شرب  آب 
البته شهروندان تهرانی باید با توجه به شرایط موجود 
همانند گذشته در مصرف بهینه و صرفه جویی منابع 

باشند.« آبی مشارکت موثر داشته 

این  جمعه  نماز  خطبه های  از  پیش  سخنرانان 
هفته تهران بخشی از اظهارات خود را به انتقاد از 
رویکرد ائمه جمعه اختصاص دادند. این افراد که 
عمدتا از میان دانشجویان بودند، اعتقاد داشتند در 
تریبون های نماز جمعه بیش از آنکه به موضوعات 
سیاسی پرداخته شود، باید به درد مردم پرداخت. 
انجمن  مرکزی  شورای  عضو  ابهری،  شایان  سید 
فرا  مناسبت  به  که  مستقل  دانشجویان  اسالمی 
رسیدن 16 آذر روز دانشجو به عنوان سخنران پیش 
در مصلی  تهران که  امروز  نماز جمعه  در  از خطبه 
برگزار شده بود، سخنرانی می کرد، گفت: »ما باید 
به نقطه ای برسیم که مسئوالن برای برقراری عدالت 
بگذرند.«  خود  رفاه  و  آسایش  از  باشند  حاضر 
دست  باید  جمعه  »نماز  این که  بر  تأکید  با  او 
سوءاستفاده کنندگان و نامحرمان را از انقالب جدا 
کند و در این ارتباط به مردم آگاهی دهد«، گفت: 
»نامحرمان کسانی هستند که با مردم با صداقت 
برخورد نکردند و سعی کردند با اقدامات خود کارگران 
از انقالب دلسرد کنند. کشاورزان  و مستضعفان را 
اصفهانی را از حقابه خود محروم کردند و زمینه ای را 
فراهم کردن که دشمنان بتوانند بین این کشاورزان 
بیان  با  او  ایجاد کنند.«  بدبینی  و  فاصله  نظام  و 
بیان  برای  باید جایی  نماز جمعه  این که »تریبون 

دردهای مردم باشد«، گفت: »نماز جمعه ای که در 
نماز جمعه ای سکوالر  آن درد مردم مطرح نشود، 
است نه نماز جمعه ای که امام خمینی )ره( بنیانگذار 
از  یکی  داشتند.  تأکید  آن  بر  اسالمی  جمهوری 
را  جمعه  نماز  صف های  می تواند  که  راهکارهایی 
پرشور کند توجه به مسائل جامعه و نیازهای جوانان 
در نماز جمعه است. نیازها و مسائلی که متأسفانه 
بعضا با بی توجهی برخی از مسئوالن تبدیل به بحران 
از مشکالت و مسائلی که  شده اند. علیرغم برخی 

وجود دارد ما به آینده کشور امیدواریم.«
سخران دیگر، زهرا جوان، دبیر سیاسی دفتر تحکیم 
نماز جمعه  اینکه »تریبون  بیان  با  او  بود.  وحدت 

باید تریبونی مردمی باشد و در آن مشکالت مردم 
بیان شود نه یک تریبون حاکمیتی«، گفت: »مردم 
دارند که مسائل و مشکالت  انتظار  ائمه جمعه  از 
آن ها را به صورت صریح و روشن بیان کنند و در 
بیان حق و باطل صراحت داشته باشند.« او با بیان 
اینکه »مردم ائمه جمعه ای را می خواهند که نماینده 
جمعه  نماز  در  آن ها  صدای  بازتاب دهنده  و  آن ها 
بیان کلی مطالب  به  نماینده ای که صرفا  نه  باشد 
و  همدل  جمعه  امام  »مردم  داد:  ادامه  بپردازد«، 
همراه می خواهند که صدای رسای مردم باشد و بر 
اهمیت پاسخگویی از سوی مسئوالن به مشکالت و 

دغدغه های مردم تأکید داشته باشد.«

واکنش استاندار تهران به یک خبرتالش وزارت بهداشت برای اقناع واکسن نزده ها

مشکلی برای تامین آب شرب نداریم

انتقاد از ائمه جمعه در خطبه های نمازجمعه
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معاون  میرکاظمی،  سیدمسعود 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و 
بودجه ششم آذرماه گفته است: »6 سال 
اقتصادی ۸ درصدی  نرخ رشد  در کشور 
می رسد«.   1۳90 سال  به  شرایط  باشد 
و  آمار  با  حد  چه  تا  اظهارنظر  این  اینکه 
ارقام اعالمی از سوی مرکز آمار ایران مغایر 
است، به کنار اما اگر جدل های سیاسی را 
نادیده بگیریم، همین یک جمله کافیست 
اقتصادی  نابسامان  اوضاع  شرح  برای 
ایران. دولت مردان سید ابراهیم رئیسی 
هم چون مسئوالن دولت حسن روحانی 
مشکالت و معضالت را متوجه دولت قبل 
می دانند. همان کاری که دولت های محمود 
خاتمی کردند.  سیدمحمد  و  احمدی نژاد 
اصالح  لزوم  از  است کارشناسان  دهه   ۳
سازوکار اقتصادی ایران می گویند. همه هم 
استقبال می کنند اما تصمیم های سخت به 
یک بار متوقف می شوند. کسری بودجه، 
خلق پول و نوسان در تصمیم گیری های 
اقتصادی به همراه مسائلی چون نپیوستن 
به FATF و پیامدهای تحریم بخشی از 
دولت  است.  ایران  اقتصادی  مشکالت 
رئیسی حاال میراث دار این مشکالت است 
نیست.  فراری  راه  آنان.  حل  مسئول  و 
دولت و مجلس امیدوارند با »اصالحات 
ساختاری بودجه«، مقابل مشکالت فائق 
آیند. میرکاظمی گفته است: »تغییری در 
ساختار بودجه در حال شکل گیری است 
نظر و همراهی مجلس در  ارائه  و حتما 
این مورد مهم است و باید نقطه نظرات 
نمایندگان و نکاتی که کمیسیون ها در این 

مورد دارند، مدنظر قرار گیرد.«

دالر 35 هزار تومانی؟!
یکی از مهم ترین عددهای بودجه در 
در  دولت ها  است.  دالر  قیمت  سال،  هر 
ایران عالقه بسیاری به قیمت گذاری خارج 
در  دالر  قیمت  دارند.  دالر  برای  قاعده  از 

دوازدهم آذرماه ۲۷ هزار و ۳00 تومان بود 
ولی نرخ ارز ترجیحی هنوز همان 4 هزار 
باعث  تفاوت  است. همین  تومان  و ۲00 
شده تا دولت ها در بودجه از »نرخ تسعیر« 
استفاده کنند. در لغتنامه دهخدا »تسعیر«، 
»نرخ نهادن« و »قیمت گذاری« معنا شده 
است. در کالم ساده تر این قیمتی است 
ولی  می کند  تعیین  دالر  برای  دولت  که 
تجربه ثابت کرده که این عدد هرگز محقق 
نمی شود. نحوه محاسبه نرخ تسعیر، یا 
روزانه است، یا ماهانه و یا ساالنه. دولت 
برای محاسبه نرخ تسعیر ارز باید روش 
ساالنه را در نظر گرفته باشد. هنوز جزئیات 
رسمی بودجه منتشر نشده ولی خبرگزاری 
از منابع مطلع نوشته که  نقل  به  تسنیم 
از سوی دولت سیزدهم برای سال 1401 
»نرخ تسعیر ارزی ۲۳ هزار تومان در نظر 
گرفته شده است.« کارشناسان این اقدام 
بازار ارزیابی می کنند.  را پالسی منفی به 
با قیمت واقعی دالر  تفاوت نرخ تسعیر 
جهش  دوباره  می تواند  است که  عاملی 
ایجاد کند. مرتضی  ارز  بازار  در  را  قیمتی 
بازار نیز در اظهاراتی که  رادپور، کارشناس 
دالر  وعده  کرده،  منتشر  »تجارت نیوز« 
۳0 تا ۳۵ هزار تومانی را با توجه به نحوه 
محاسبه نرخ تسعیر توسط دولت سیزدهم 
داده است. فاکتور مذاکرات عاملی است که 
می تواند پیش بینی ها را برهم زده و اوضاع 
را به سود دولت رئیسی تغییر دهد. تجربه 
نشان داده باز شدن شریان های اقتصادی 
ایران از یک سو و توافق با قدرت های جهانی 
و لغو تحریم ها از سوی دیگر می تواند دالر 
را به سمت کاهش نرخ حرکت دهد اما 
مذاکرات  درباره  قطره چکانی  اطالع رسانی 
وین و تاکید مسئوالن دولتی چون رئیس 
سازمان برنامه و بودجه بر »بستن بودجه 
عاملی  تحریم ها«،  تداوم  فرض  با   1401
است که تا امروز سبب شده بازار ارز رفت 

و برگشتی عمل کند و روزی مسیر کاهش 
در پیش بگیرد و روز دیگر مسیر افزایش. 
دولت البته از این مسیر زیان نخواهد برد. 
جبران کسری  دولت  راهکارهای  از  یکی 
بودجه از محل بازار ارز است. اقدامی که 

همواره در ایران تکذیب شده است.
میزان  بودجه،  مهم  اعداد  از  دیگر  یکی 
تسنیم  خبرگزاری  است.  نفت  فروش 
به نقل از منابع خود نوشته که دولت در 
بودجه 1401 پیش بینی فروش روزانه یک 
میلیون و ۲00 هزار بشکه نفت را کرده است. 
این خبرگزاری نوشته که قیمت هر بشکه 
نفت نیز 60 دالر در نظر گرفته شده است. 
فروش یک میلیون و ۲00 هزار بشکه نفت، 
تقریبا نصف میزانی است که ایران در دولت 
نفت  تحریم ها  لغو  روزگار  در  و  روحانی 
می فروخت. تحریم های آمریکا اما میزان 
فروش نفت ایران را به 100 هزار بشکه در 
روز هم رساند. هرچند که با روی کار آمدن 
دولت جو بایدن، اندکی اوضاع بهتر شد و 
ایران توانست حدود ۸00 هزار بشکه نفت را 
در روز با در نظرگیری تخفیف های خاص 
به فروش برساند. درنظرگیری عدد باالی 
احتماال  روز  در  نفت  بشکه  میلیون  یک 
نشانی است از امیدواری دولت رئیسی به 
روند مذاکرات و لغو بخشی از تحریم ها. 
در  اکونومیست،  مساله،  این  با  همزمان 
آخرین  تشریح  به  خود  آخرین گزارش 
است.  پرداخته  ایران  اقتصادی  وضعیت 
در بخشی از این گزارش، تاکید شده که 
آمریکا در سال ۲0۲۲ میالدی معافیت هایی 
را برای فروش نفت ایران در نظر خواهد 
گرفت. این گزارش البته در بخش دیگری 
سایه  در  رئیسی  دولت  که  کرده  تاکید 
را  هیدروکربنی«  »صادرات  تحریم ها، 
افزایش خواهد داد. این مهم می تواند یکی 
دولت  درآمدهای  افزایش  راهکارهای  از 
باشد. با این حال به نظر نمی رسد دولت 

پوشی  چشم  نیز  مالیاتی  درآمدهای  از 
دولت  نوشته که  تسنیم  خبرگزاری  کند. 
را  درآمدهای مالیاتی خود در سال 1401 
4۷0 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده 
این در حالی است که درآمدهای  است. 
مالیاتی در بودجه 1400، ۳۲۵ هزار میلیارد 
تومان در نظرگرفته شده بود و این یعنی 
40 درصد افزایش. این اتفاق در شرایطی 
صورت گرفته که تولیدکنندگان به واسطه 
مشکالت  با  مردم  خرید  قدرت  کاهش 
عدیده ای در تامین حداقل نیازهای خود 

مواجه اند.

جدال حقوق و تورم
همواره  هم  حقوق ها  افزایش  میزان 
شمار  به  بودجه  اعداد  مهم ترین  از  یکی 
طبقه  روزگاری  که  کارمند  قشر  می رود. 
متوسط جامعه را تشکیل می داد ولی این 
روزها به قشر فرودست سقوط کرده، همواره 
چشم انتظار این عدد است. کارگران هم 
نیم نگاهی به آن دارند. دولت هنوز دقیقا 
اعالم نکرده چه روشی را برای این مساله 
اتخاذ می کند ولی رئیس سازمان برنامه و 
بودجه گفته که افزایش حقوق »10 درصد« 
خواهد بود. او تاکید کرده »به جای افزایش 
مردم  خرید  قدرت  حقوق ها،  غیرواقعی 
افزایش پیدا می کند.« غالمرضا سالمی، 
شبکه  در  دولت  نظر  نقد  با  اقتصاددان، 
اجتماعی کالب هاوس گفت: »امسال روی 
این موضوع مانور داده می شود که حقوق 
کارمندان دولت را فقط 10 درصد افزایش 
دارد.  این کار اشکال  اول  می دهیم. قدم 
در کشوری که تورم باالی ۵0 درصد است، 
درصد  حقوق کارمندان 10  می شود  چطور 
باشیم  داشته  انتظار هم  و  یابد  افزایش 
که صدای کسی هم در نیاید. این باعث 
ناراحتی شدید می شود. اگر قرار باشد طبقه 
حقوق بگیر تورم ۵0 درصدی را تحمل کنند 
و فقط 10 درصد به حقوقشان اضافه شود، 
یعنی 40 درصد از قدرت خرید آنها برای 
باعث  این  و  مصارف روزمره کم می شود 
نارضایتی شدید می شود.« اکونومیست نیز 
در آخرین گزارش خود تاکید کرده که ایران 
به واسطه »بحران اقتصادی« و »مشکالت 
معیشتی« شاهد شکل گیری »اعتراضات 

اجتماعی گسترده« خواهد بود. 
این ها در شرایطی است که همواره  همه 
صرف  بودجه  درصد   ۷۵ تا   60 حدود 
پرداخت حقوق می شود که از آن به عنوان 
»هزینه های اجتناب ناپذیر« یاد می شود. 
این در حالیست که دولت به گواه اظهارات 
و  برنامه  عضو کمیسیون  نادران،  الیاس 
میلیارد  هزار   ۵00 جاری  سال  در  بودجه 
اما  دولت  داشت.  بودجه  تومان کسری 
وعده داده که بودجه بدون کسری را ثبت 
است.  نامشخص  اما  راهکارها  می کند. 

آنچه از میان اظهارات 100 روز اخیر ابراهیم 
رئیسی و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
ایران دستگیر افکار عمومی شده، حساب 
و  مازاد  اموال  فروش  روی  دولت  ویژه 
واگذاری سهام شرکت های دولتی است. 
سالمی،  سوی  از  البته  که  موضوعی 
فروش  »روی  شده:  توصیف  بی نتیجه 
اما  کرده اند،  باز  حساب  خیلی  دارایی ها 
طرح های نیمه تمام ما ارزش چندانی ندارد 
که مردم بخرند و سرمایه گذاری کنند. در 
نیز  دولتی  شرکت های  سهام  خصوص 
کار  ندارد.  اعتماد  بورس  به  دیگر  مردم 
بسیار سخت است.« همه این ها نوید سال 

می دهد. را  سختی 
هم کار  مجلس  است که  آن  واقعیت   
چندانی از دستش بر نمی آید و باید امیدوار 
بود که در وین، تغییری حاصل شود و با 
توافق، ایران دوباره در مسیر بهبود شرایط 
این صورت، »از کوزه  حرکت کند در غیر 

همان تراود که در اوست«.

»پیام ما« از آخرین عدد و رقم های بودجه سال آینده و واکنش ها به آن گزارش می دهد

بیم و امیدهای 1401

درخواست رئیس جمهوری 
برای ایجاد ثبات اقتصادی 

در ایران
سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم بر 
ایجاد ثبات  با هدف  لزوم بستن بودجه 1401 
ابراهیم  سید  کرد.  تاکید  ایران  در  اقتصادی 
رئیسی پنج شنبه شب در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، تاکید کرد: »در تدوین الیحه 
بودجه، جهت گیری ها و هدف گذاری ها باید به 
سمت تحقق و رعایت محورهای مدنظر مقام 
معظم رهبری در اصالح ساختار بودجه باشد.« 
او تعامل با مجلس شورای اسالمی و استفاده 
از نظرات نمایندگان و همچنین نخبگان و فعاالن 
الیحه  جامعیت  و  تکمیل  امر  در  را  اقتصادی 
بودجه سال آینده کل کشور ضروری دانست و 
افزود: »با توجه به تهیه سند تحول الزم است 
محورها و جهت گیری های الیحه بودجه با این 
سند همسو باشد.« در این جلسه رئیس سازمان 
برنامه و بودجه نیز گزارشی از چارچوب کالن و 
ارائه داد که  هدف مند الیحه بودجه سال 1401 
در  پیشنهادی  سیاست های  و  جداول  آن،  در 
رئیس جمهور  تاکید  مورد  محورهای  چارچوب 
تشریح و مقرر شد پس از تصویب نهایی در 
رئیس  برسد.  مردم  اطالع  به  دولت  هیات 
سازمان برنامه و بودجه همچنین از روند ایجاد 
از  یک  هر  در  عدالت«  و  »پیشرفت  صندوق  
استان ها به عنوان ابزاری برای جلب مشارکت 
داد. در سرمایه گذاری های مختلف گزارش  مردم 

 افزایش مسایل کالن
 محیط زیست ایران

مشکل اصلی کم آبی در اصفهان و  خوزستان و مسائل 
از  بسیاری  و مشکالت  آن  با  مرتبط  زیستی  محیط 
مناطق کشور، ناشی از سومدیریتی است که در دهه ها 
رفع مشکل  به  منطقه ای  نگاهی  و سال های گذشته 
آب داشته اند و راه حل های کوتاه مدت را برای حل 
مشکل آب اجرا کرده اند.  ناکامی ها و نارسایی های 
و  مردم  که  کرده  ایجاد  زیادی  هزینه های  گذشته 
الگوی کشت  بپردازند.   را   باید  آن ها  دولت کنونی 
نامناسب، سدسازی گسترده، انتقال بی رویه آب بین 
حوضه ای  و صنایع مخرب محیط زیست مانند استقرار 
صنایع فوالد، کاشی و سرامیک و سیمان در مناطق 
و  پتروشیمی  توسعه   و   ، ایران  آب  بی  و  خشک 
نیشکر در مناطقی که تحت اثر خشکسالی شدید و 
از جمله  آبخوانها هستند،  فرونشست زمین و حذف 
برنامه های مخرب است.  بیست و ششمین کنفرانس 
در   ۲6 کوپ  متحد  ملل  سازمان  اقلیمی  تغییرات 
این  در   شد.  برگزار   1400 آبان  در  اسکاتلند  گالسکو 
اجالس رهبران بیش از هفتاد کشور را برای تسریع 
در دستیابی به اهداف تعیین شده در توافقنامه آب 
و هوایی پاریس و کنوانسیون چارچوب سازمان ملل 
متحد در مورد تغییرات آب و هوایی که در سال ۲016 
در     . امضا شد، مشارکت کردند  توسط 19۵ کشور 
1400   کمپین  جمهوری  ریاست  انتخابات  مبارزات 
زیست محیطی«  »منشور  از  رئیسی  جمهور  رئیس 
رونمایی کرد که نیاز به توسعه پایدار، مدیریت بهتر 
آب، مدیریت منابع طبیعی، مدیریت پسماند، آموزش 
آبخیزداری و توسعه  عمومی محیط  زیست، مدیریت 
و  احیا  زیرزمینی،  آبخوان، سدهای  تغذیه  طرح های 
بازسازی تاالب ها را تشریح کرد. و برنامه هایی در مورد 
حفاظت از  دریاچه ها و بسیاری دیگر از سیاست های 

سازگار با محیط زیست ارائه داد.
اقتصادی،  توسعه  مورد  در  کابینه  اعضای  نظرات 
اشتغال، خودکفایی و کشاورزی نشان می دهد که به 
نظر می رسد آنها از جغرافیا، اقلیم شناسی، هیدرولوژی 
و سایر ویژگی های سیستم اکولوژیکی ایران اطالعات 
کمی دارند .   تغییرات مهم نیازمند اقدام و حمایت 
برنامه  یک  فاقد  ایران  است  .  حاکمیتی  نهادهای 
زیست محیطی  چالش های  با  مقابله  برای  اساسی 
است. در گزارش ژوئن ۲0۲0 دانشگاه ییل در آمریکا 
جهان  1۸0 کشور  در  را  شاخص  دو  و  سی  خود که 
در  هشت  و  چهل  امتیاز  با  ایران  اندازه گیری کرد، 
رتبه شصت و هفتم قرار گرفت.  موضوع مهم دیگر، 
نگرش دولت   به توافقنامه آب و هوایی پاریس۲01۵  
را  معاهده  این  به  ایران  ورود  قبلی  مجلس  است. 
این  تصویب  از  مانع  نگهبان   شورای  اما  تایید کرد، 
قانون شد. شورا اعتراض کرد که تعهدات ایران به طور 
کامل مشخص نشده است و ماده 4 موافقتنامه به 
طور قابل توجهی فعالیت صنایع ملی ایران را محدود 
ایران   ،۲01۵ پاریس   -۲1 نشست کوپ  در  می کند. 
متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای   در حد 4 
درصد بدون قید و شرط  و داوطلبانه و ۸ درصد تا 
سال ۲0۳0 مشروط به حذف  تحریم های اقتصادی 
اعمال شده توسط آمریکا   شد.  برخی معتقدند که با 
توجه به منابع غنی نفت و گاز ایران، پیوستن به این 
توافق اقلیمی  مانع توسعه ایران  می شود. همچنین 
هوایی  و  آب  توافقنامه  که   نظرند  این  بر  برخی 
پاریس یک توافق استعماری است و  چرا ایران باید 
متعهد به کاهش گازهای گلخانه ای شود در حالی که 
کشورهای غربی از مرحله مصرف سوخت های فسیلی 

به مطلوب رسیده اند؟ عبور کرده اند و 
ایران،  ایاالت متحده ، کاهش درآمدهای  تحریم های 
در  از سرمایه گذاری  ترساندن سرمایه گذاران خارجی 
انرژی های تجدیدپذیر و لزوم  خودکفایی اقتصادی، 
اثر  ایران  زیست  محیط  مشکالت  بر  وضوح  به 
آب  منابع  بر  دولت  است.   سوء مدیریت  گذاشته 
ایران  آب  درصد   90 از  بیش  است.  همچنان کلیدی 
برای  آن  بیشتر  می شود که  مصرف  برای کشاورزی 
محصوالت پرآب مانند گندم، برنج و نیشکر استفاده 
سردرگمی  دهنده  نشان  موارد  این  همه  می شود. 

است.  حوزه  این  در  سیاستی 

احتمال خداحافظی 
زودهنگام اصالح طلبان 

با انتخابات 1402
یک فعال سیاسی عضو حزب اعتماد ملی بر 
لزوم بازسازی گفتمانی اصالح طلبان برای جلب 
دوباره نظر مردم تاکید کرد. محمدصادق جوادی 
حصار درباره آسیب شناسی  و بررسی های جبهه 
انتخابات 1400، گفت:  نتایج  از  بعد  اصالحات 
»هنوز نتیجه  دقیقی به این معنا که بگوییم به 
اطالعاتی مشخص رسیده ایم، حاصل نشده، اما 
کار کارشناسی آغاز شده است و دوستان ما در 
شورای هماهنگی اصالح طلبان در حال بررسی 
مسائل هستند. اتفاقاتی در مسیر آسیب شناسی 
در حال وقوع است اما هنوز به نتایج روشنی 
نرسیده ایم. نکته این است که تصمیم برای نقد 
و بررسی عملکرد گذشته گرفته شده و مصمم 
بودن اردوگاه اصالحات برای یافتن راه  برون رفت 
احزاب،  است.  مشهود  پیش آمده  وضعیت  از 
گروه ها، جمعیت ها و اشخاص همگی موافق 
و همراه این نقد و آسیب شناسی هستند.« به 
گزارش مهر، او درباره اینکه آیا آسیب شناسی 
تکمیل   140۲ انتخابات  در  متبوعش  جریان 
می شود؟، تصریح کرد: »اصال نباید به صورت 
موضوعی با این قضیه برخورد کنیم، انتخابات 
از اصل و ماهیت روند اصالح دور  نباید ما را 
کند. الزم است درمان ریشه ای صورت بگیرد و 
باید به انتخابات پیش رو به عنوان یک مرحله 
نباید  انتخابات مجلس 140۲  نگاه کنیم.  گذر 
تاثیری در تصمیم بازسازی و نگاه اصالحی ما 
داشته باشد و حتی در صورت ضرورت ممکن 
است از انتخابات بگذریم و بگوییم به انتخابات 
نمی رسیم، از این رو به هیچ وجه، نباید اصالح و 

آسیب شناسی را فدای انتخابات کنیم.«

رایزنی تلفنی وزیر امور خارجه 
ایران و مسئول سیاست 

خارجی اتحادیه اروپا
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی با مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر سر چند و چون 
مذاکرات صورت گرفته در وین به صورت تلفنی 
گفت وگو کرد. به گزارش ایرنا، امیر عبداللهیان 
نیت،  حسن  با  ایرانی  »هیات  است:  گفته 
اختیارات الزم و ابتکارات دست یافتنی و رو 
به جلو، به شکلی فعال در میز مذاکرات حضور 
دارد. در هر مذاکره و اقدامی پایان دادن کامل 
به تحریم های ناقض برجام هدف مشارکت 
ماست.« او تاکید بر پایبندی جمهوری اسالمی 
بین المللی  آژانس  با  فنی  به همکاری  ایران 
و  مذاکرات  بر  »عالوه  افزود:  اتمی،  انرژی 
دیدارهای آقای علی باقری، کارشناسان ایرانی 
نیز در قالب کمیته خاتمه تحریم ها و کمیته 
هسته ای در حال مذاکرات فنی و تخصصی 
به  با اشاره  امیرعبداللهیان  با 1+4 هستند.« 
برخی مباحث مطروحه در مذاکرات اخیر یادآور 
شد: به رغم عهدشکنی آمریکا و بی عملی سه 
کشور اروپایی، ما با حسن نیت در مذاکرات 
وین حضور داریم. تیم ما در هر مرحله، دارای 
عملی  و  ملموس  روشن،  ابتکارات  و  برنامه 
است. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران 
تاکید کرد: »غرب هم باید ابتکار عمل واقعی 
خود را در خاتمه دادن به تحریم ها ارائه و به 
تکرار شعارهای قبلی و ناقض حقوق و منافع 
ملت ایران پایان دهد. ما معتقدیم دستیابی 
به توافق خوب در دسترس است اما الزمه آن 
تغییر رویکرد برخی طرف ها از ادبیات تهدید 
به ادبیات همکاری، احترام متقابل و نتیجه 

محور است.«

جزئیات رسمی بودجه منتشر 
نشده ولی رسانه ها از افزایش 
40 درصدی مالیات ها، 10 
درصدی حقوق ها و درنظرگیری 
دالر ۲۳ هزار تومانی و فروش 
یک میلیون ۲00 هزار بشکه 
نفت برای بودجه 1401 خبر داده 
اند. اعداد و ارقامی که نشانی از 
بهبود شرایط ندارد. اکونومیست 
هم در آخرین گزارش خود، 
وعده اعتراضات فراگیر و 
گسترده معیشتی در سال های 
۲0۲۲ تا ۲0۲4 میالدی در ایران 
را داده است

علی باقری کنی، معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه ایران: ما در 
حال مذاکره برای دست یابی 
به یک توافق کلی هستیم تا 
شرایط برای بازگشت عضو 
خارج شده از توافق فراهم 
شود. سعی ما بر آن است که 
تحریم های ظالمانه و غیرقانونی 
آمریکا را رفع کنیم

اگر وعده دولتی ها صادق باشد، دو روز دیگر اصلی ترین سند مالی سال آینده جمهوری اسالمی تقدیم مجلس می شود. 
بودجه 1401 در شرایطی تدوین شده که اوضاع اقتصادی ایران نسبت به آنچه در سال 99 و 1400 شاهدش بودیم، بدتر 
نشده باشد، هرگز رنگ بهبود به خود ندیده است. کار سند بودجه سخت تر از همیشه است اما امیدها برای جلوگیری حفظ 
وضع موجود و کنترل تورم افسار گسیخته هنوز زنده است به شرط آنکه دولت به توصیه های کارشناسان اقتصادی توجه 
کند. جزئیات رسمی بودجه اعالم نشده ولی مسئوالن تالش دارند بودجه سال آینده را گامی در مسیر بهبود شرایط توصیف 
کنند. توصیفی که حداقل روی کاغذ، دستیابی به آن نشدنی به نظر می رسد مگر آنکه فاکتورهای خارجی برای اندکی هم 

که شده اوضاع را تغییر دهند.
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1ادامه از صفحۀ

مذاکرات احیای برجام پس از ارائه 2 پیشنهاد ایران، به مدت یک هفته برای بازگشت
 نمایندگان به کشورها متوقف شد

تالش برای کاهش اختالف
هفتمین روز مذاکرات وین در دور اول هم 
دیروز در سطح معاونان و مدیران سیاسی 
وزیران امور خارجه ایران و کشورهای 4+1 
در هتل کوبورگ وین برگزار شد. براساس 
اعالم منابع رسمی، این آخرین روز مذاکرات 
خواهد بود و پس از آن مذاکرات به مدت 
حدود یک هفته متوقف می شود. معاونان 
مختلف  کشورهای  خارجه  امور  وزرای 
دستورالعمل  کسب  و  گزارش  ارائه  برای 
می گردند.  باز  کشورهای شان  پایتخت  به 
انتظار آن است که مذاکرات از هفته آینده 
امور  وزرای  معاونان  بازگشت  با  مجددا 
رسانه ها  برخی  شود.  آغاز  وین  به  خارجه 
در  تیم های کارشناسی  داده اند که  گزارش 
 6 بود.  خواهند  حاضر  وین  در  مدت  این 
مذاکره قبلی در این دوره البته بدون تنش 
به  ایست آی«  »میدل  است.  نبوده  همراه 
اول  جلسه  در  تنش  از  خود  منابع  از  نقل 
نوشته است. ماجرا از آن قرار بوده که یکی 

مذاکرات  در  حاضر  اروپایی  کشورهای  از 
اقدام به قرائت بیانیه رابرت مالی، نماینده 
آمریکا در مذاکرات وین می کند. موضوعی 
که واکنش تند تیم ایرانی را همراه داشته 
است. تیم ایرانی با بیان اینکه »ما را تهدید 
پایان  آمریکا  بیانیه  قرائت  به  نکنید«، 
مذاکرات  در  حاضر  اروپایی  تیم  و  داده 
نیز تضمین داده که دیگر خبری از قرائت 

بود. نخواهد  آمریکا  بیانیه 
مذاکره کننده  هیات  عضو  مرندی،  محمد 
ایرانی در وین هم به »سی ان ان« گفته 
انتظار  نمی توانند  »آمریکایی ها  است: 
داشته باشند که هم توافق را نقض کنند و 
عمدا مردم عادی را رنج دهند و در مقابل 
ایران نیز یک گوشه بنشیند و به تعهداتش 
آمریکایی ها  برجام عمل کند.  در چارچوب 
او  دارند.«  عجیبی  انتظارات  اروپایی ها  و 
درباره نوع نگاه تیم ایرانی به مذاکرات هم 
به  نیستیم  خوش بین  »اگر  است:  گفته 

دولت کنونی  است.  آمریکا  اقدامات  دلیل 
حداکثری  فشار  سیاست  منتقد  آمریکا 
بایدن  زمانی که  حال  این  با  بود؛  آمریکا 
سیاست  همان  دست گرفت  در  را  قدرت 
آمریکا  است.  داده  ادامه  روز  بدین  تا  را 
شورای  قطعنامه  و  توافق  آشکار  نقض  در 
حتی  ایرانیان  است.  ملل  سازمان  امنیت 
مدت  به  برجام  از  آمریکا  خروج  از  پس 
یک سال به اجرای کامل این توافق ادامه 
را  توافق  عمال  نیز  اروپایی ها  حتی  دادند. 

کردند.« ترک 
تیم  است.  نبوده  اختالف  آخرین  اما  این 
جلسه   ۲ تنها  برگزاری  از  پس  اروپایی 
ایرانی  پیشنهادات  سر  بر  کارشناسی 
را  کشورهایشان  به  بازگشت  درخواست 
»العربی  قطری  روزنامه  کرده اند.  مطرح 
فشار  نتیجه  در  را  اقدام  این  جدید«، 
توصیف کرده  اروپایی  تیم های  به  آمریکا 
است. براساس اعالم منابع رسمی ایرانی، 

هفته  پنجشنبه  روز  اسالمی  جمهوری 
»چگونگی  شامل  پیشنهاد   ۲ گذشته 
را  هسته ای«  »مسائل  و  تحریم ها«  لغو 
علی  است.  کرده  ارائه  وین  مذاکرات  در 
امور  وزیر  سیاسی  معاون  باقری کنی، 
خارجه ایران نیز گفته است: »انتظار داریم 
طرف های دیگر پاسخ های حقوقی و دالیل 
ارائه  ما  پیشنهادهای  به  را  خود  منطقی 
دست یابی  برای  مذاکره  حال  در  ما  کنند. 
به یک توافق کلی هستیم تا شرایط برای 
فراهم  توافق  از  بازگشت عضو خارج شده 
شود. سعی ما بر آن است که تحریم های 

ظالمانه و غیرقانونی آمریکا را رفع کنیم.« در 
آخرین نشست برگزار شده در وین، دیروز، 
مورد  ایران  پیشنهادات  معلوم  قرار  از  هم 
فارس  خبرگزاری  است.  گرفته  قرار  بحث 
نوشته است: »در این نشست که با شرکت 
هیأت های ایران، گروه 1+4 )روسیه، چین، 
فرانسه، انگلیس و آلمان( و اتحادیه اروپا 
برگزار شد، شرکت کنندگان به بررسی نتایج 
به دست آمده و پیشرفت های صورت گرفته 
در این دور از گفت وگوها با توجه به متون 
ایران  اسالمی  جمهوری  سوی  از  ارائه شده 

پرداختند.« 



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 3|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی ۲169   | شنبه  1۳ آذر 1400  |4 اقلیم

و  چهارمحال  اصفهان،  سال  اول  نیمه  تا 
فارس  و  رضوی  خراسان  یزد،  بختیاری، 
درگیر طاعون نشخوارکنندگان کوچک بودند 
و مجموع تلفات تا 1۵شهریورماه 1۳0راس 
عشایر  با کوچ گله های  بود.  شده  گزارش 
زیستگاه های  به  اهلی  دام های  ورود  و 
هم  بعد  و  البرز  به  طاعون  وحش  حیات 
بیماری  شیوع  ماه  1۷مهر  رسید.  مازندران 
سه  شد.  تایید  رسمی  صورت  به  البرز  در 
محیط  مدیرکل  تاریخ  این  از  بعد  روز 
توجه  »با  گفت:  مازندران  استان  زیست 
به مرز مشترک مازندران و استان البرز در 
در  شد  مثبت  البرز  در  منطقه ای که  همان 
قسمت شمالی ۵ الشه نیز کشف شد و با 
ارسال نمونه الشه برای دامپزشکی طاعون 

شد.« داده  تشخیص 

اواسط شهریور  از  مازندران 
بود درگیر طاعون 

کوچک  نشخوارکنندگان  طاعون  چه  اگر 
شد،  اعالم  ماه  ۲0مهر  در  مازندران  در 
نظارت  اداره  رئیس  ربیعی،   کوروس  اما 
محیط  حفاظت  وحش  حیات  امور  بر 
در  بیماری  این  شیوع  از  مازندران  زیست 
شهریور ماه خبر می دهد. او به »پیام ما« 
محدوده ای  در  ابتدا  »طاعون  می گوید: 
که  کوهستانی  زیستگاهی  ارتفاعات  از 
بروز  بود  طالقان  ممنوعه  منطقه  با  هم مرز 
کرد؛ یعنی ما از اواسط شهریور ماه طاعون 

دامنه  بعد هم  و  این منطقه داشتیم  را در 
درگیری بیماری به ارتفاعات روستای دلیر 
و ناتر و بعد هم کالردشت رسید.« به گفته 
از  کالردشت  منطقه  در  طاعون  تلفات  او 
عبارت  به  مهرماه گزارش شده.  دوم  هفته 
به  طاعون  سرایت  از  بعد  ماه  یک  دیگر 
کالردشت  در  بیماری  شواهد  مازندران، 
بیشترین  تاکنون  که  منطقه ای  کرد؛  بروز 

است. داشته  را  تلفات  میزان 

شیوع سریع طاعون در مازندران
در  طاعون  تلفات  و  سرایت  سرعت 
از تایید  6روز بعد  مازندران بسیار باال بود. 
تلفات  تعداد  استان  در  بیماری  رسمی 
گزارش شده به ۲1راس رسید. ۵آبان شیوع 
۳۸راس  به  را  تلفات  منطقه  در  طاعون 
منطقه  در  وحشی  بز  راس کل   ۲۷ رساند؛ 
و  »دلیر«  مناطق  در  راس   11 و  کالردشت 
منطقه  درگیری  آغاز  با  چالوس.  »ناتر« 
بیشتر  روز  به  روز  تلفات  تعداد  چالوس 
شد؛ تا جایی که کمتر روزی بود که تلفاتی 
در حیات وحش این منطقه گزارش نشود. 
راس   46 به  تلفات  رسیدن  با  ماه  9آبان 
محیط  با  تا  بود  خواسته  مردم  از  ربیعی 
محض  »به  و  کنند  همکاری  زیست 
تلف شده،  یا  بی حال  بیمار،  دام  مشاهده 
 1۵90 سامانه  به  را  موارد  سریع تر  چه  هر 
از جابه جایی  و  دهند  اطالع  محیط زیست 

کنند«. پرهیز  شدت  به  الشه ها 

100 کل و بز فقط در کالردشت تلف 
شدند

حیات  امور  بر  نظارت  اداره  به گفته  رئیس 
مازندران  زیست  محیط  حفاظت  وحش 
11۵راس  به  10آذر  تا  بیماری  تلفات  تعداد 
در  صرفا  هم  آن  100راس  حدود  رسیده که 
دام  »اکنون  است.  بوده  کالردشت  منطقه 
اهلی در طبیعت نیست اما چون زیستگاه ها 
به هم پیوسته هستند، به دلیل جابه جایی ها 
درگیری  این  کماکان  مشترک  آبشخور  و 
ادامه دارد. همچنین با توجه به شرایط سرد 
باشد  روزه  همه  پایش  اینکه  و کوهستانی 
گزارشاتی  اما  هفته  این  نیست.«  ممکن 
هم از تلفات طاعون در منطقه دیگر از غرب 
نزدیکی کالردشت گزارش شده  در  مازندران 
عباس آباد  حوزه  در  آذر   ۸ »دوشنبه  است: 

شد.« کشف  دیگر  الشه   ۵ حدود 

احتمال تلفات بیشتر تا بهمن ماه
تلفات  به  نزدیک  حاال  مازندران  تلفات 
اول  نیمه  در  بیماری  درگیر  استان   ۵ کل 
مدیرکل  اکبرشاهی،  علیرضا  است.   1400
دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی 
که  است  معتقد  کشور  دامپزشکی  سازمان 
این بیماری ممکن است تا بیش از یک ماه 
تلفات  باعث  هم  مازندران  منطقه  در  دیگر 
دلیل  به  امسال  می گوید  البته  او  شود. 
تعداد  هم  آبشخورها  و کاهش  خشکسالی 

تلفات و هم میزان کانون های درگیر در حیات 
وحش افزایش یافته: »برای کنترل بیماری، 
اهمیت تعداد کانون های بروز بیماری بیشتر 
از تلفات در حیات وحش است؛ چون زمانی 
وارد  وحش  حیات  دام های  در  بیماری  که 
بیماری  به  حساس  دام های  وقتی  تا  شود 
بین  مشترک  ارتباط  و  باشد  داشته  وجود 
رخ  تلفات  باشد،  وحش  حیات  گله های 
می دهد و کنترل بیماری در این زمان بسیار 
به  نسبت  امسال  حال  هر  به  است.  سخت 
شدید  خشکسالی  دلیل  به  گذشته  سال 
و  مراتع  از  استفاده  و  آبی  منابع  و کاهش 
تعداد  هم   بیشتر،  مشترک  آبشخورهای 
کانون  های درگیر طاعون افزایش یافته و هم 
تلفات. بنابراین احتمال دارد این بیماری تا 

یابد.« ادامه  دیگر  ماه  دو  حدود 

202 کانون ابتالی طاعون
 در دام اهلی

شیوه  موثرترین  و  بهترین  واکسیناسیون 
کوچک  نشخوارکنندگان  طاعون  با  مقابله 
علت  می گویند  مسئوالن  چه  اگر  است. 
مازندران  در  طاعون  بیماری  بروز  و  شیوع 
از  به کرات  موضوع  این  و  نبوده  اهلی  دام 
مدیرکل  گلپایگانی،  محمدحسین  سمت 
ربیعی  اما  شده  اعالم  مازندران  دامپزشکی 
این  خارجی  عاملی  یک  »قطعا  می گوید: 
بیماری را در محیط پخش کرده. من و شما 
اگر دام اهلی داشته باشیم نمی گذاریم بمیرد 

آلوده  دام  این  ولی  حاللش کنیم،  شاید  و 
اینکه مسئوالن  با  منتقل کرده.«  را  ویروس 
بیماری طاعون در دام های  نبود  از  مازندران 
دفتر  مدیرکل  اکبرشاهی،  اما  اهلی گفته اند 
دامی  بیماری های  مدیریت  و  بهداشت 
در  طاعون  وجود  دامپزشکی کشور  سازمان 

می کند.  تایید  را  اهلی  دام 

وعده ریشه کنی طاعون
 تا 3سال دیگر

OIE(تمام   ( دام  بهداشت  جهانی  سازمان 
کشورها را ملزم کرده که تا سال ۲0۳0نسبت 
به ریشه کنی این بیماری اقدام کنند. برنامه 
نشخوارکنندگان  طاعون  ریشه کنی  ملی 
و  شده  تدوین  کشور  در  امسال  کوچک 
به  می گذرد.  برنامه  این  اجرای  از  ۷ماه 
ریشه کنی  ملی  برنامه  اکبرشاهی  گفته 
طاعون علف خواران در ایران، سه ساله است 
۸۵درصد  از  بیشتر  تاکنون  آن  اساس  بر  و 
به  و  شده اند  واکسینه  کشور  دام  جمعیت 
دام  در  طاعون  کانون های  تعداد  آن  دنبال 
است:  یافته  99 کاهش  سال  نسبت  اهلی 
اهلی  دام  در  طاعون  ۲۲0کانون  »پارسال 
داشتیم اما امسال که ۸ماه از سال می گذرد 
او  رسیده ایم.«  اهلی  دام  در  ۲0۲ کانون  به 
و  کرونا  وجود  با  »امسال  می دهد:  ادامه 
همه مشکالت و کاهش نیروها 61میلیون از 
دام سبک کشور  تا ۷۲میلیون   ۷1 جمعیت 
گرفتند.« قرار  واکسیناسیون  پوشش  تحت 

واکسیناسیون مازندران کمتر از 
متوسط کل کشور

مدیریت  و  بهداشت  دفتر  مدیرکل   
واکسیناسیون  مدعی  دامی  بیماری های 
۸۵درصدی دام سبک در کشور است اما رصد 
مازندران  در  شده  انجام  واکسیناسیون  آمار 
نشان می دهد که این استان در واکسیناسیون 
است.  پایین تر  کشور  متوسط  به  نسبت 
مدیرکل  گلپایگانی،  محمدحسن  گفته  به 
دامپزشکی مازندران تا ۲6مهرماه که بیش از 
یک ماه از شیوع این بیماری در این استان 
گذشته حدود یک میلیون و ۲00 هزار راس از 
دام های کوچک مازندران در برابر این بیماری 
واکسینه شده اند. این در حالی است که طبق 
آمار رسمی سه هزار و ۸00 خانوار عشایر بومی 
با  و 600 خانوار عشایر غیربومی  و یک هزار 
حدود ۲ میلیون 400 هزار واحد دامی سبک 
و سنگین در استان مازندران زندگی می کنند. 
۸آذر نیز اصغر مطهری، رئیس اداره حفاظت 
به  نیز  کالردشت  و  چالوس  زیست  محیط 
این موضوع انتقاد کرده بود و  واکسیناسیون 
شده  گرفته  نادیده  مصوبات  از  را  دام ها 
ستاد مدیریت بحران شهرستان خوانده بود: 
»اگرچه طبق گزارش شبکه دامپزشکی بیشتر 
دام های منطقه در برابر این بیماری واکسینه 
شده اند، ولی برخی از دامداران هم از واکسینه 
کردن دام هایشان امتناع می کنند و علت آن 
را تردد دام های ناشناخته در منطقه و بی اثر 
بودن واکسیناسیون می دانند.« عالوه بر این 
انتظامی  »اگرچه قرار بود با همراهی نیروی 
و دیگر دستگاه های مرتبط از ورود و خروج 
در  غیربومی  طبیعت گرد  و  کوهنورد  افراد 
سطح روستاها و زیستگاه های حیات وحش 
جلوگیری شود«، اما گزارش های محیط بانان 
نشان می دهد که »همچنان طبیعت گردان و 
کوهنورد در نقاط آلوده چون دلیر و ناتر حضور 

دارند«.
با  گفت وگو  برای  »پیام ما«  پیگیری های 
اما  ماند،  بی نتیجه  مازندران  دامپزشکی 
صد  اگر  حتی  که  است  معتقد  اکبرشاهی 
درصد دام های منطقه واکسینه می شدند باز 
اتفاق می افتاد. این  آلوده  دام  راس  با یک 

شمار تلفات علفخواران وحشی در زیستگاه های غرب مازندران به دلیل شیوع  طاعون نشخوارکنندگان کوچک به 115 راس رسید

جوالن طاعون در زیستگاه های مازندر ان
مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی کشور: احتمال دارد این بیماری تا دو ماه دیگر ادامه یابد

نامه معاون امور اراضی سازمان 
جنگل ها به دنبال گزارش »پیام ما«:

جلوی تکرار حادثه »دروازه 
قرآن« در بهبهان گرفته شود

|پیام ما| پس از انتشار گزارش »خطر تکرار 
روزنامه  در  بهبهان«  در  قرآن  دروازه  سیل 
»پیام ما«، سرپرست معاونت حفاظت و امور 
اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
در نامه ای به معاونت دادستان کل کشور در 
امور حقوق عامه، خواستار رسیدگی به موضوع 
تسطیح یکی از مسیل های بهبهان و فروش 

انفال شد.
»پیام ما«  روزنامه  آذر(   6  ( گذشته  شنبه 
مسیل های  از  یکی  کردن  پر  از  گزارشی  در 
نخاله های  با  خوزستان(  استان  )در  بهبهان 
کردن  قطعه قطعه  و  تسطیح  ساختمانی، 
قطعات که  این  فروش  و  اطراف  زمین های 
انفال به شمار می روند، خبر داده بود. به دنبال 
این گزارش، رضا افالطونی در نامه ای خطاب 
به  معاونت دادستان كل كشور در امور حقوق 
عامه نوشت: »احترامًا همانگونه که استحضار 
اساسی  قانون   ۵4 اصل  حسب  دارند 
انفال  طبیعی،  انهار  ایران  اسالمی  جمهوری 
و از ثروت های عمومی محسوب می شود که 
طبق  بر  تا  است  اسالمی  اختیار حکومت  در 
حسب و  شوند  بهره برداری  عمومی  مصالح 

ماده یک قانون توزیع عادالنه آب انهار طبیعی 
از مشترکات بوده که مسئولیت حفظ و نظارت 
و بهره برداری از آنها به دولت محول می شود 
که طبق تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادالنه 
هرگونه  و  اعیانی، حفاری  نوع  هر  ایجاد  آب 
تصرف در بستر انهار طبیعی و حریم قانونی 
می دهد:  ادامه  افالطونی  است.«  ممنوع  آنها 
آقای  سوی  از  ارسالی  گزارش  »حسب 
انجمن  حقوقی  کمیته  دبیر  داس مه،  محمد 
استان  طبیعت  دوستداران  و  زیست  محیط 
پایه  وکیل  و   )1۵01 ثبت  )شماره  خوزستان 
در  شده  منتشر  گزارش  و  دادگستری  یک 
روزنامه سراسری پیام ما در مورخه 6 آذرماه 
1400 با عنوان »خطر تکرار سیل دروازه قرآن 
در بهبهان« شخصی در پالک ثبتی 16۷۵0۵4 
واقع در بخش یک بهبهان اقدام به پر کردن و 
تفکیک ۲6646/۳ مترمربع از آبراهه طبیعی 
 ۵4 اصل  خالف  بر  امر  این  است که  کرده 
قانون اساسی و ماده یک قانون توزیع عادالنه 
آب که اشعار بر انفال و مشترکات بودن انهار 

است.« دارد،  طبیعی 
بر اساس این نامه، این در صورتی است که 
اسناد  ثبت  سازمان  ریاست  بخشنامه  مفاد 
مقرر  و  تصریح  و  تاکید  کشور  امالک  و 
انهار  کرده است که »در اراضی مجاور حریم 
حریم  و  بستر  مساحت  میزان  باید  طبیعی 
از  شده  تعیین  مقدار  سپس  استعالم،  انهار 
مقدار ثبتی کسر شود و نسبت به باقی مانده 
ملک با رعایت مقررات سند مالکیت با قید در 

شود«. صادر  حریم  مجاورت 
اراضی  امور  و  حفاظت  معاونت  سرپرست 
سازمان جنگل ها در آخر می نویسد: »بنابراین 
ضمن اعالم مراتب و مستندات ابرازی مراتب 
در راستای حفظ حقوق بیت المال، مشترکات 
تکرار  و  سیل  وقوع  از  پیشگیری  و  عمومی 
حوادث تلخی همچون شیراز تقاضای صدور 

است.« استدعا  مورد  الزم  دستورات 
رونوشت این نامه برای اطالع و پیگیری های 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره کل  به  الزم 
حقوقی  دفتر  مدیرکل  و  خوزستان  استان 

است. ارسال شده  نیرو   وزارت 

محیط زیست بوشهر:

 برای قطری ها پروانه 
شکار صادر نشده است

در پی مشاهده تعدادی خودروی گران قیمت 
با پالک کشور قطر در شهر بوشهر نگرانی هایی 
مبنی بر احتمال ورود اتباع خارجی با هدف 
به وجود  کشور  در  جانوری  گونه های  شکار 

آمده است.
اداره کل حفاظت محیط زیست  به گزارش 
مدیرکل  قلی نژاد،  فرهاد  بوشهر،  استان 
حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: 
پس از اطالع از ورود این خودروها پیگیری 
دستگاه های  طریق  از  ارتباط  این  در  الزم 
و  شکار  ادوات  فعال  و  انجام گرفته  متولی 
است. نشده  مشاهده  افراد  این  نزد  صید 

او با اشاره به اینکه هیچ گونه پروانه شکار و 
صیدی برای اتباع خارجی در استان بوشهر 
صید  و  شکار  هرگونه  افزود:  نشده،  صادر 
گونه ها ممنوع و در صورت مشاهده هرگونه 
از  جلوگیری  ضمن  زیستی  محیط  تخلف 
شکار و صید و ورود به زیستگاه ها و مناطق 
به  قضایی  پیگیری  استان،  شده  حفاظت 

آمد. عمل خواهد 
قلی نژاد افزود گفت: هرچند که تا این لحظه 
اداره کل  این  با  ارتباطی  یا  مراجعه  هیچ 
توسط شهروندان قطری برقرار نشده، اکنون 
شماره گذاری متوقف و قصد شکار برای این 

نامشخص است. افراد 

در روزهای گذشته رئیس اداره 
حفاظت محیط زیست چالوس 

و کالردشت واکسیناسیون 
دام ها را از مصوبات نادیده 
گرفته شده ستاد مدیریت 

بحران خوانده  و گفته بود که 
بعضی دامداران از واکسینه 

کردن دام هایشان امتناع 
می کنند و علت آن را تردد 

دام های ناشناخته در منطقه 
و بی اثر بودن واکسیناسیون 

می دانند

یک هفته دیگر بگذرد، سه ماه است که طاعون نشخوارکنندگان کوچک در زیستگاه های حیات وحش مازندران جا خوش کرده است. 
در طول این ۸2 روز، 115راس از جمعیت کل و بزهای غرب مازندران و به ویژه کالردشت کاهش یافت؛ تلفاتی به اندازه تمام 5 استانی 
که در نیمه اول سال درگیر این بیماری شده بودند. بیماری نیمه آبان در البرز مرکزی که انتقال دهنده طاعون به مازندران بود مهار 
شد اما مازندران که تا به حال سابقه طاعون در حیات وحش را نداشته، همچنان درگیر است. همین دوشنبه ای که گذشت الشه پنج 
کل و بز دیگر را این بار در عباس آباد کشف و دفن کردند. طاعون در حالی در غرب مازندران در حال سرایت است که چندی دیگر فصل 

جفت گیری  و ادغام جمعیت ها فرا می رسد.

تلفات مازندران حاال نزدیک 
به تلفات کل ۵ استان درگیر 

بیماری در نیمه اول 1400 
است. مدیرکل دفتر بهداشت 
و مدیریت بیماری های دامی 
سازمان دامپزشکی می گوید 
ممکن است این بیماری تا 

بیش از یک ماه دیگر در منطقه 
مازندران باعث تلفات شود. 
به گفته او امسال به دلیل 
خشکسالی تعداد تلفات و 

میزان کانون های درگیر در حیات 
وحش افزایش یافته است
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سایر  مانند  که  است  گربه سانی  »َوَشق« 
جمعیت  معرض کاهش  در  خود  همنوعان 
قرار دارد، هر چند در فهرست سرخ اتحادیه 
قرار  زیست  محیط  از  حفاظت  بین المللی 
ندارد اما در بسیاری از مناطق با خطر انقراض 

است. روبه رو  محلی 
به  گوشتخوار  پستانداران  ایرنا،  گزارش  به 
ویژه گربه سانان به دلیل قرار گرفتن در راس 
زیستگاه  سالمت  از  نمادی  غذایی،  هرم 
هستند یعنی حضور آنها نشان  دهنده امنیت 
از این رو از  و سالمت در آن منطقه است، 

می آیند. حساب  به  جانوری  مهم  رده های 
در  مهمی  نقش  پستانداران  از  دسته  این 
گونه های  سایر  جمعیت  تعادل  برقراری 
جانوری دارند و حضور هشت گونه از خانواده 
گربه سانان در کشور، ایران را به یکی از نقاط 
مهم از این حیث در دنیا تبدیل کرده اما چند 
سالی است شاهد کاهش جمعیت و حتی 
در  ارزشمند  این گونه های  از  برخی  نابودی 
یکی  »لینکس«  یا  َوَشق  کشور هستیم که 
از آن گونه هایی است که در معرض کاهش 

دارد. تهدید قرار  جمعیت و 
َوَشق نوعی گربه سان بومی اروپا، سیبری و 
بخش هایی دیگر از آسیا مانند آسیای میانه، 
ایران و هیمالیا است، پنجه هایی با پوستی 
در  زمستانی  کفش  مانند  که  دارد   کلفت 
هنگام راه رفتن روی برف یاری اش می کنند.

این حیوان معموال در هر زایمان 1 تا 4 فرزند 
اوایل  از  توله ها  تولد  می آورد، فصل  دنیا  به  
زمستان و تا اواسط بهار است، تا 6 ماهگی 
شیر می خورند و تا حدود یک سالگی به مادر 
وابسته اند، در دو یا سه سالگی بالغ می شوند 
و عمر آنها در اسارت تا ۲1 سال گزارش شده  

است.
َوَشق ها بیشتر در هوای گرگ و میش هنگام 
جانوران  فعالند،  خورشید  غروب  و  طلوع 
آنها  جمعیتی  تراکم  هستند،  قلمروطلبی 
وابسته به تعداد شکارهای موجود در منطقه 
کوچک،  سم داران  انواع  خرگوش،  است، 
موش  و  سنجاب  مانند  جوندگان  انواع 

زمستان خواب از جمله حیواناتی هستند که 
شده است. مشاهده  َوَشق  توسط  آنها  شکار 
و  آرام  تعقیب  برای شکار  آنها  اصلی  روش 
در  طعمه  روی  به  پریدن  و سپس  دزدکی 
مناسب  شرایط  اگر  است.  مناسب  فرصت 
باشد از تکنیک کمین هم استفاده می کند.

آنها از حس بینایی و شنوایی خود برای شکار 
استفاده می کنند و خیلی از اوقات به روی 
صخره های بلند یا درخت ها می روند تا محیط 

پیرامونی خود را زیر نظر بگیرند.
و  زیستگاه  تخریب  اندازه،  از  بیش  شکار 
کمبود غذا از مهم ترین خطرات پیش روی 

است. حیوان  این 

َوَشق، شکارچی رو به انقراض
حیات وحش

بر اساس پیش بینی ها 
در روز یکشنبه در غالب 
مناطق کشور جوی آرام 

و در شهرهای صنعتی و 
پرجمعیت افزایش غلظت 
آالینده ها را خواهیم داشت

پیش بینی افزایش غلظت آالینده ها در شهرهای 
صنعتی و پرجمعیت

مدیریت  و  پیش بینی  ملی  مرکز  رئیس 
پیش بینی  از  هوا  وضع  مخاطرات  بحران 
شهرهای  در  آالینده ها  غلظت  افزایش 
صنعتی و پرجمعیت در روز یکشنبه و ورود 
سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه 

داد. خبر 
بر  بنا  گفت:  ایسنا  به  ضیاییان  صادق 
اساس  بر  شده  انجام  پیش بینی های 
نقشه های همدیدی و در روز شنبه بارش 
پراکنده برف و باران در استان خراسان رضوی 
و رگبار و رعد و برق به همراه وزش باد شدید 
موقتی در برخی از نقاط هرمزگان پیش بینی 

می شود.
مدیریت  و  پیش بینی  ملی  مرکز  رئیس 
بحران مخاطرات وضع هوا  افزود: در روز 
یکشنبه در غالب مناطق کشور جوی آرام و 
در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش 

غلظت آالینده ها را خواهیم داشت.
او از ورود سامانه بارش جدید به کشور از روز 
دوشنبه خبر داد و گفت: این سامانه نواحی 
غربی، مرکزی و برخی از نقاط استان های 
واقع در شمال غرب و جنوب غرب کشور و 
نیز استان های واقع در دامنه های شمالی و 
جنوبی البرز را به شکل برف و باران تحت 

تأثیر قرار خواهد داد.
ضیاییان با بیان اینکه در روز سه شنبه جوی 
می شود، گفت:  پیش بینی  کشور  در  آرام 

آینده مواج  روز  دو  نیز طی  فارس  خلیج 
بود. خواهد 

او شهرکرد و اردبیل را دو مرکز استان دارای 
شده  پیش بینی  دمای  کمینه  کمترین 
با پنج درجه زیر صفر در روز شنبه اعالم 
کرد و گفت: گرم ترین مراکز استان ها نیز 
شده  انجام  پیش بینی های  اساس  بر 
درجه   ۲۷ دمای  بیشینه  با  بندرعباس 
سانتی گراد خواهد بود و پس از آن بوشهر 
و اهواز نیز با بیشینه دمای ۲۳ درجه در 

دارند. قرار  بعدی  رتبه های 
مدیریت  و  پیش بینی  ملی  مرکز  رئیس 
بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت 
هوای تهران در روز شنبه نیز گفت: در روز 
ابری، گاهی  تهران قسمتی  شنبه آسمان 
همراه با وزش باد و در اوایل شب توأم با 
غبار محلی خواهد بود و در شب نیز آسمان 
خواهد  محلی  غبار  دارای  و  ابری  تهران 
برای  بیشینه دمای پیش بینی شده  بود. 
پایتخت 1۲ درجه سانتی گراد و کمیته دما 

نیز ۳ درجه باالی صفر است.
سازمان  اعالم  اساس  بر  دیگر  سوی  از 
هواشناسی از ظهر جمعه )1۲ آذر( در نیمه 
شرقی و نواحی مرکزی کشور کاهش دما 
و روز شنبه در خراسان رضوی بارش برف 
برق  و  رعد  وقوع  هرمزگان  در  و  باران  و 

می شود. پیش بینی 

| روزنامه نگار |

| مرضیه قاضی زاده |
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از پیشگامان مباحث  َالن همواره  دکتر تونی 
پایداری آب به شمار می آمد و حضور طوالنی 
و پرباری در این عرصه داشت. او بیشتر به 
خاطر تأمالت نوآورانه خود درباره آب مجازی 
داد که  نشان  مفهوم  این  با  او  نامبردار شد. 
چگونه فرایندهای سیاسی و اقتصادی، آب، 
غذا و تجارت را به هم پیوند می دهد. تونی 
َالن از صاحب نظران پیشرو درباره مسائل آب 
در خاورمیانه و شمال آفریقا شناخته می شد، 
و  پژوهش  حوزه  در  درگذشت،  زمان  تا  و 
آموزش در رشته جغرافی در مدرسه مطالعات 
لندن  کالج  آفریقایی )1(، و کینگز  و  شرقی 
فعال بود. بی اغراق باید او را از رهبران فکری 

تأثیرگذار و کم نظیر در قلمرو آب دانست.
او حرفه دانشگاهی خود را در مدرسه مطالعات 
شرقی در اواخر دهه 1960 با کند و کاو درباره 
موضوعات مختلف از جمله کشاورزی در لیبی 
آغاز کرد، و به اهمیت فراوان درک نظام های 

مدیریت  در  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
از   ،19۸0 دهه  در  ابتدا  در  او  برد.  پی  آب 
بعدها  و  embedded water سخن گفت، 
در  کامل  طور  به  را   )۲( مجازی  آب  مفهوم 
از مقاالت در میانه دهه 1990 و  مجموعه ای 
کتاب بسیار مهم »مسئله آب در خاورمیانه: 
در   )۳( جهانی«  اقتصاد  و  هیدروپولیتیک 
را  مجازی  آب  مفهوم  او  پروراند.   ۲001 سال 
برای  اهمیت آب استفاده شده  برای توضیح 
پرورش و تولید محصوالت کشاورزی به کار 
نگارش کتاب  با   ،۲011 سال  در  بعدها  برد. 
»آب مجازی: مقابله با تهدید ارزشمندترین 
به  نوین  نگاه  این   ،)4( ما«  سیاره  منبع 
طیف  به  آسان فهم،  و  ساده  زبانی  با  را  آب 
گسترده تری از مخاطبان معرفی کرد و حقایق 
مهمی را برای مردم آشکار ساخت. )۵( در 
به  را   )6( استکهلم  آب  جایزه   ،۲00۸ سال 

خاطر این نگاه نوآورانه به آب دریافت کرد. 

مجازی  آب  به  َالن  پیشگامانه  ایده های   
 »problemshed« ایده  او  نبود.  محدود 
آب،  کمیابی  راه حل های  جستجوی  در  را 
آبخیز فیزیکی )۷( مطرح کرد. )۸(  از  غیر 
)آب   )9( »بزرگ«  آب  اصطالح  همچنین، 
استفاده شده در کشاورزی( را به کار برد تا بر 
این مهم تاکید کند که تا چه اندازه صحبت 
از مدیریت منابع آب بدون صحبت درباره غذا 
نامعقول است. اکنون مفهوم آب مجازی در 
سیاست های ملی آب، راه و رسم شرکت ها، 
در  آموزشی  برنامه  و  دانشگاهی  دوره های 
و  گسترده  تأثیر  و  دوانده  ریشه  مدارس 

است. یافته  جهانی 
بینش های او درباره آب مجازی، الهام بخش 
دیگر پژوهشگران و دانشوران در کند و کاو 
اقتصاد شد.  و  آب  پیوندهای  درباره  بیشتر 
آرین هوکسترا )10( یکی از آنان بود. او بر 
»رد  چارچوب  مجازی،  آب  مفهوم  اساس 

پای آب« را پی ریزی کرد که بر اساس آن، 
تخصیص  و  تولید  و  مصرف  میان  پیوند 
پای  رد  می شود.  تحلیل  آب شیرین  منابع 
رفتارهای  که  زد  دامن  بحث  این  به  آب، 
جهان،  ثروتمندتر  کشورهای  در  مصرف گرا 
جهان  فقیرتر  بخش های  در  را  آب  کمیابی 

می کند.  تشدید 
تونی َالن در انجمن های حرفه ای و تخصصی 
جمله  از  داشت.  درازمدتی  مشارکت  نیز 
آب  بین المللی  مجله  در  او  مشارکت های 
)11( ، اهمیت ویژه ای داشت، چرا که ویترین 
به  مجازی  آب  درباره  او  مستمر  پژوهش 
شمار می آمد. مقاله او در سال ۲00۳ با عنوان 
»آب مجازی- همبستگی آب، غذا، و تجارت. 
گمراه کننده؟«  استعاره ای  یا  مفید  مفهومی 
درباره  بود که  یک گفت و گو  از  بخشی   )1۲(
بیشتری  جزئیات  با  کلیدی،  مفهوم  این 
روشن تر ساخت.  را  آن  ابعاد  و  سخن گفت 
او مفیدبودن مفهوم آب مجازی را از جمله در 
این می دانست که تحلیل مسائل را به فراتر 
از حوضه گسترش می دهد و ذی نفعان نظام 
و  تولیدکنندگان  از جمله  غذا  تجارت  جهانی 
را در دایره مسئله  مصرف کنندگان کشاورزی 
این  درباره  او  بینش کلیدی  می دهد.  جای 
ذی نفعان، بعدها در مقاله سال ۲01۲ با عنوان 
و کار  نقش کسب  مجازی:  آب  »هژمونی 
 )1۳( آب«  جهانی  حکمرانی  در  کشاورزی 
بیشتر بسط یافت. این مقاله استدالل های 
صنعت  بازیگران  تأثیر  درباره  را  نوآورانه ای 
کشاورزی و اثرات تجارت کاالهای کشاورزی 
جایزه   ،۲01۲ سال  در  مقاله  این  ارائه کرد. 
بهترین مقاله را برای او به ارمغان آورد. در 
سال های اخیر، تونی َالن تفسیر به موقعی 
درباره پیوندهای شیوع کووید 19 و آب ارائه 
کرد. در مقاله سال ۲0۲0 به همراه دیگران با 
عنوان »تأثیر کووید 19 بر سیستم های آب و 
غذا: عبور از پیچ بسیار بزرگتر بعدی« )14(، 
از  درباره در پیش گرفتن سیاست اطمینان 
خودکفایی غذا هشدار می دهد، که می تواند 
محلی  سطح  در  را  آب  پایداری  و  کمیابی 

تشدید کنند.
را  دانشگاهی، سیاست گذاران  یک  عنوان  به 
آبریز توصیه  درباره مدیریت آب حوضه های 
دولت ها،  با  گسترده ای  همکاری  و  می کرد 
مدنی  جامعه  و  بین المللی  مالی  نهادهای 
پایدار  استفاده  بر  او  تاکید  و  تمرکز  داشت. 
آب، او را به آموختن از زارعان نیز سوق داد. 
بالفعل و  را مدیران  آثار خود، زارعان  َالن در 
واقعی آب توصیف می کرد و بر نقش کلیدی 
و ارزشمند آنان در پاسداری از منابع آب تأکید 
توجه  اخیر، کوشید  سال های  در  می ورزید. 
بهتری به نقش آنان داشته باشد که در کتاب 
 )1۵( جامعه«  و  آب  غذا،  »راهنمانامه  مهم 
در سال ۲019، با همکاری دیگر پژوهشگران 
تجلی یافت. این کتاب، آخرین کتابی بود که 

در آن مشارکت داشت.

بینش  از  برآمده  او،  آثار  و  اندیشه ها 
او  اساس  این  بر  بود.  او  میان رشته ای 
و  سیاست  اقتصاد،  مهندسی،  هیدرولوژی، 
قانون را در کنار هم قرار می داد. با این نگاه، در 
اوایل دهه ۲000، در مدرسه مطالعات شرقی، 
گروه مسائل آب )16( و در کینگز کالج لندن، 
گروه پژوهش آب )1۷( را تشکیل داد که با 
آب  مسائل  تحلیل  به  میان رشته ای  رویکرد 

می پردازند.
تونی َالن همه را به زیر سئوال بردن فرضیات، 
او  فرامی خواند.  نقادانه  و  نامتعارف  اندیشه 
معلم  و  استاد  یک  علمی،  پژوهش  از  غیر 
ایده ها،  رسانیدن  و  بیان  در  و  پراشتیاق، 
»یک  او  خود  به گفته  بود.  مهارت  صاحب 
ایده  خوب، اگر به خوبی بیان و معنا نشود، 
ایده خوبی نیست«. او منبع الهام برای همه 
کسانی باقی خواهد بود که فرصت یافتند با 

یابند. آشنایی  او  نگرش های 
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)۸( در این رویکرد به جای آنکه هویت هیدرولوژیکی 
که  همان گونه  باشد،  تحلیل  واحد  حوضه(،  )یا  آبخیز 
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آب )برای نمونه اقتصاد سیاسی آن( استوار می شود. 
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هنر  و  فرهنگ  هزار سال  »پنج  نمایشگاه 
و  تاریخی  اثر  صدها  نمایش  با  ایران« 
هنری از نخستین سال های پیدایش ایران 

می شود. برپا  برلین  در  معاصر  دوران  تا 
به گزارش هنرآنالین، این نخستین بار در 
تاریخ موسسه برلین است که گنجینه غنی 
پنج هزار  از  ایران  و فرهنگ  و هنر  تاریخ 
سال پیش تا امروز در قلب اروپا به تماشا 
اثر  قطعه   ۳60 مرور می شود.  و  درمی آید 
تاریخی از گنجینه ساریخانی در لندن برای 
از  آثاری  و  برلین منتقل شده  به  نمایش 
موزه دولتی برلین هم کنار آنها در معرض 
قرار  ایران  هنر  و  فرهنگ  دوستداران  دید 

می گیرد.
هنر  و  فرهنگ  هزار سال  »پنج  نمایشگاه 
چهارم  با  برابر  آذر،   1۳ شنبه  از  ایران« 
تا  و  به کار می کند  آغاز  برلین  در  دسامبر 
بیستمین روز سومین ماه سال ۲0۲۲ در 
آستانه آغاز سال نو شمسی ادامه می یابد. 
می توانند  نمایشگاه  این  از  بازدیدکنندگان 
آثاری تاریخی و باستانی از دوران حکمرانی 
ببینند و سپس  هخامنشیان و ساسانیان 
شاهد دوران اوج فرهنگ اسالمی در ایران 
باشند. ایران شاهراه فرهنگی سه قاره آسیا 
و آفریقا و اروپا بود و قرار گرفتن در مسیر 
جاده ابریشم هم آن را به کانون فرهنگ و 

هنر و تجارت تبدیل کرده بود.
اسالمی  هنرهای  موزه  مدیر  وبر،  اشتفان 

نمایشگاه  ارزش  و  جایگاه  درباره  آلمان 
ایران«  هنر  و  فرهنگ  سال  هزار  »پنج 
فرهنگی  رویداد  »این  است:  چنین گفته 
می خواهد نگاهی مستقل به یک فرهنگ 
داشته  باستانی  بسیار  و  مهم  بسیار  ملی 
تاریخ  دارد.  اهمیت  برای ما هم  باشد که 
و فرهنگ ایران یکی از ارزشمندترین ها در 

است.« جهان  تمام 
اوته فرانک و اشتفان وبر از موزه هنرهای 
گنجینه  از  سندمن  اینا  و  آلمان  اسالمی 
»پنج  برنامه ریزان  و  مدیران  ساریخانی 

هزار سال فرهنگ و هنر ایران« هستند و 
راهنمایان به چهار زبان انگلیسی و آلمانی و 
عربی و فارسی به بازدیدکنندگان اطالعات 
امکان  اینکه  می دهند. ضمن  ارائه  را  الزم 
بازدید آنالین از نمایشگاه هم فراهم است.

همزمان با آغاز به کار نمایشگاه »پنج هزار 
سال فرهنگ و هنر ایران«، کتاب آثار آن 
رنگی  اثر   610 نمایش  با  صفحه   ۳96 در 
منتشر می شود و در دسترس عالقه مندان 
قرار می گیرد. بهای این کتاب 49.90 یورو 

است. تعیین شده 

 در یادبود جان تونی َالن )1937-2021(

پژوهشگری پیشرو در قلمرو آب مجازی

پنج هزار سال فرهنگ و هنر ایران، در برلین مرور می شود

نمایشگاهی از آثار نگارگری ایران 
در موزه هنرهای کلکسیونی 

شانگهای برپا می شود
»گنجینه های مشرق 

زمین« در چین
ایران،  نگارگری  آثار  از  نمایشگاهی  ما|  |پیام 
متعلق به گنجینه های موزه ملی ملک، موزه 
هنرهای معاصر اصفهان، موزه رضا عباسی و 
کاخ موزه چهلستون، بعدازظهر جمعه 1۲ آذر 
هنرهای  موزه  در   )۲0۲1 دسامبر   ۳(  1400

می شود. افتتاح  شانگهای  کلکسیون 
معاصر  هنرهای  موزه  مدیر  تمیزی،  مهدی 
از  »یکی  خبر، گفت:  این  اعالم  با  اصفهان 
پویاترین وجوه فرهنگی جوامع در هر دوره ای، 
هنر آن ملت است. هنری که برآمده از فرهنگ، 
زیست، ادبیات، آداب و رسوم اجتماعی است 
و در پناه زیبایی شناسی، به نمونه ای نادر، گویا 

و نسخه ای تاریخی تبدیل می شود.«
او با اشاره به این که نام نمایشگاهی که در 
شانگهای چین افتتاح می شود »گنجینه های 
ایران  نگارگری  به  و  است  زمین«  مشرق 
می پردازد، افزود: »نگارگری ایرانی، در خط و 
ربط شکل و مفهوم، و در کاربست و کارگاه، 
این  نیست.  چینی  نگاره های  به  بی شباهت 
مخدوش کند،  را  هویت  آنکه  بی  همانندی، 
میان  می سازد  تاریخی  و  انسانی  پیوندی 
اینگونه است  چندین نسل از چندین هزاره. 
که زبان هنر، بی مرز و بی ادعا، با هر مخاطبی 
به گفت و شنود می نشیند. اثر هنری را باید 
نوشید و نیوشید. اصوات، در البه الی فرم ها، 
بر گوش و جان مخاطب می نشاند.« نو  نوایی 

به گفته تمیزی در این نمایشگاه که با توجه به 
رعایت مقتضیات دوران کرونا برگزار می شود، 
مجموعه ای از تصاویر آثار نگارگری ایرانی از 
چهار موزه، انتخاب و در چین به تماشا درمی آید 
و بنیاد هنری بردبار و موزه هنرهای کلکسیون 
 Shanghai Art Collection( شانگهای 
Museum( برگزاری این نمایشگاه را برعهده 

دارند.
ملی  موزه  رئیس  دبیری نژاد،  رضا  همچنین 
ملک درباره این نمایشگاه گفت: »آثاری که در 
کتابخانه و موزه ملی ملک وجود دارند، توسط 
حاج حسین ملک، حدود یک قرن پیش، 
جمع آوری شدند و در سال 1۳16 این مجموعه 
وقف آستان قدس رضوی شده است. همانطور 
که حاج حسین در خاطراتش می گوید، ایده 
این مجموعه از طریق مواجهه او با نسخه های 
کانون  بنابراین  است.  شده  ایجاد  خطی 
مجموعه های حاج حسین ملک را می توانیم 
نسخه های خطی و هنرهای کتاب آرایی شامل 
نظر  در  و...  نگارگری  تذهیب،  خوشنویسی، 

بگیریم.«
به گفته او، تقریبًا ۲0 اثر از مجموعه کتابخانه و 
موزه ملک در نمایشگاه شانگهای به نمایش 
اما  دارند  قاجاری  قدمت  عمدتًا  درآمده که 
را هم  آن  از  و پیش  از دوران صفوی  آثاری 
می توان در بین آنها مشاهده کرد. همچنین 
آثار به دو بخش تقسیم می شود؛ بخش اول، 
قطعات مستقل نگارگری را شامل می شوند 
مانند آثار ابوالحسن غفاری و دیگر هنرمندان 
خاندان غفاری. در بخش دوم هم آثار ترکیبی 
هستند که نگارگری را در کنار آرایه های هنری 
دیگر نمایش می دهند تا مخاطب درک کند که 

نگارگری ایرانی چه کاربردی داشته است.
 ۳ از   زمین  مشرق  نمایشگاه گنجینه های 
دسامبر ۲0۲1 )1۲ آذر 1400( تا ۲۷ فوریه ۲0۲۲ 
)۸ اسفند 1400( در موزه هنرهای کلکسیونی 

شانگهای برپا خواهد بود.

او اصطالح آب »بزرگ« )آب 
استفاده شده در کشاورزی( را 
به کار برد تا بر این مهم تاکید 
کند که تا چه اندازه صحبت 
از مدیریت منابع آب بدون 
صحبت درباره غذا نامعقول 
است. اکنون مفهوم آب مجازی 
در سیاست های ملی آب، راه 
و رسم شرکت ها، دوره های 
دانشگاهی و برنامه آموزشی در 
مدارس ریشه دوانده و تأثیر 
گسترده و جهانی یافته است

»... راه حل موضوع، ساده است. اما کجا هستند سیاستمداران شجاعی که به سمت آن حرکت کنند؟ چند سد و پروژه انتقال آب بیشتر، 
پیش از آنکه کسی به میدان درآید و با شور و حرارت، در راستای یک تغییر بین المللی در رژیم غذایی استدالل کند، ساخته خواهد شد؟ 

ترسم از این است که هنگام روشن شدن پاسخ این پرسش ها، دیگر این دور و برها نباشم.*«

محوطه

در طول دو سال گذشته 
هشت اثر میراثی میرزا 
کوچک خان جنگلی که شامل 
خانه او در محله استادسرای 
رشت است با اعتباری بالغ بر 
10میلیارد ریال مرمت شد

صدمین  در  گیالن  میراث فرهنگی  معاون 
سالروز شهادت میرزا کوچک خان از ایجاد 
اطلس میراث فرهنگی رویدادهای مرتبط با 

میراث میرزا خبر داد.
اداره کل  روابط عمومی  گزارش  به 
میراث فرهنگی استان گیالن، ولی جهانی با 
اعالم این خبر گفت: »میرزا یونس معروف 
به میرزا کوچک فرزند بزرگ اهل رشت در 
سال 1۲۵9 شمسی متولد و در سال 1۲۸6 
در گیالن به صفوف آزادی خواهان پیوست 
و برای سرکوبی محمدعلی شاه روانه تهران 

شد.«
»با  افزود:  گیالن  میراث فرهنگی  معاون 
توسط  شده  انجام  بررسی های  به  توجه 
تا کنون 4۵ رویداد فرهنگی،  پژوهشگران 
تاریخی، علمی، نظامی و اقتصادی در حوزه 
قرار  شناسایی  مورد  میرزا  میراث فرهنگی 

است.« گرفته 
اثر  هشت  منظور  این  »به  افزود:  جهانی 
میراث میرزا که شامل خانه میرزا واقع در 
محله استادسرا رشت که در طی دو سال 
با  ریال  10میلیارد  بر  بالغ  اعتباری  با  اخیر 
همکاری شهرداری رشت مورد مرمت قرار 
گرفت، بنای تاریخی حاج حسن کسمایی 
واقع شده، مقبره میرزا  بیستون رشت  در 
سلیمان داراب  محله  در  یارانش  و  کوچک 
که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده 
و مقرر شده به عنوان سایت موزه مفاخر 
حمام  گیرد،  قرار  بهره برداری  مورد  گیالن 

کسما در صومعه سرا که در طی سال های 
میلیارد  یک  بر  بالغ  اعتباری  با  گذشته 
تومانی مورد بازسازی قرار گرفته و پل های 

اشاره کرد.« صومعه سرا  تاریخی 
او اضافه کرد: »طرح ساخت یادمان میرزا 
اسلحه خانه  ساختمان  و  میرزا  مشهد  در 
گوراب  در  میرزا  نظامی  مدرسه  یا  میرزا 
زرمیخ توسط این اداره کل آماده شده و در 
صورت تامین اعتبار و اختصاص بودجه، فاز 
اجرایی یادمان میرزا در مشهد میرزا مرمت 
در  میرزا  اسلحه خانه  ساختمان  احیا  و 
گوراب زرمیخ با فوریت انجام خواهد شد.«
اسناد  از  »بخشی  گفت:  جهانی  ولی 
وظیفه  به  توجه  با  میرزا  میراث  حوزه  در 
ذاتی میراث فرهنگی، در حوزه بررسی های 
به  عنایت  با  و  گیالن  باستان شناختی 
پژوهشگران  از  شده  دریافت  گزارش های 
حوزه میراث میرزا تا کنون 4۵ اثر اعم از 
به حوزه  رویدادهای فرهنگی مربوط  بناها 
گرفته  قرار  شناسایی  مورد  میرزا  میراث  
در  آثار  این  میراث فرهنگی  اطلس  است 
اداره کل قرار داشته و تیم  این  دستور کار 
هیأت بررسی شناسایی این آثار مشخص 
به  مربوط  اطالعات  جمع آوری  حال  در  و 
امیدواریم  و  است  بوده  میراث میرزا  حوزه 
 1401 میراث فرهنگی  هفته  مناسبت  به 
اطلس میراث فرهنگی میراث میرزا تهیه و 
به منظور بازدیدهای عمومی در اختیار مردم 

گیرد.« قرار  عزیز 

اطلس رویدادهای میراثی میرزا کوچک خان تهیه می شود
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| پژوهشگر مسائل آب |

| حمید پشتوان |

همه رویدادهای جشنواره از 
 irandocfest.ir طریق سایت
پخش می شود. نمایش فیلم ها 
در پرتال جشنواره اتفاق می افتد 
و در سایت هاشور و نماوا 
بلیت فروشی برای تماشای آثار 
برای عالقه مندان وجود دارد

مستند

»چارسو« میزبان جشنواره پانزدهم سینما حقیقت شد
بین المللی  جشنواره  پانزدهمین  دبیر 
از  بخش هایی  گفت:  »سینماحقیقت«، 
بین المللی  جشنواره  پانزدهمین  برنامه های 
در  محدود  صورت  به  »سینماحقیقت« 
می شود.  انجام  »چارسو«  سینمایی  پردیس 
و  مستند  سینمای  گسترش  مرکز  به گزارش 
تجربی، محمد حمیدی مقدم گفت: با توجه به 
سینماها،  بازگشایی  و  عمومی  واکسیناسیون 
شورای سیاست گذاری جشنواره تصمیم گرفت 
جشنواره  پانزدهمین  برنامه های  از  بخشی 

در  مخاطبانی محدود،  برای  »سینماحقیقت« 
پردیس سینمایی »چارسو« و به صورت فیزیکی 
انجام شود. او ادامه داد: شورای سیاست گذاری 
جشنواره از آغاز به کار، برای دو شیوه اجرایی 
موفق  تجربه  به  توجه  با  و  برنامه ریزی کرده 
دوره،  چهاردهمین  در  )آنالین(  برخط  برگزاری 
زیرساخت های این امر به شکل کامل آماده و 
مهیا بود. تسریع در روند واکسیناسیون و کاهش 
در  ویروس کرونا  به  مبتالیان  بستری  و  ابتال 
هفته های اخیر، گزینه برگزاری فیزیکی به شکل 

محدود را پررنگ تر کرد. متاسفانه شیوع سویه 
جدید ویروس کرونا، نگرانی ها را دوباره شدت 
داده و از این منظر جشنواره »سینماحقیقت« 
با  مقابله  ملی  ستاد  سیاست های  از  متاثر 

کروناست.
حمیدی مقدم افزود: با توجه به رایزنی های انجام 
شده و بررسی های صورت گرفته، این برنامه های 
محدود را به پردیس سینمایی »چارسو« خواهیم 
برد که فضایی آشنا و مانوس برای دوستداران و 
فعاالن سینمای مستند دارد و پیش از این هم، 

تجربه برگزاری جشنواره  »سینماحقیقت« را در 
آن داشته ایم. اما بخش اعظم برنامه ها در شکل 
آنالین و برای مخاطب گسترده در پلتفرم ها قابل 
تماشا و پیگیری است. دبیر پانزدهمین جشنواره 
بین المللی »سینماحقیقت« ادامه داد: با توجه 
به آلودگی هوای تهران، ترافیک و توجه به رعایت 
پروتکل های بهداشتی طبیعی است که توصیه 
از  مستند،  سینمای  به  عالقه مندان  می کنیم 

طریق پلتفرم ها جشنواره را ببینند.
سایت  طریق  از  جشنواره  رویدادهای  همه   
نمایش  می شود.  پخش   irandocfest.ir
فیلم ها در پرتال جشنواره اتفاق می افتد و در 

سایت هاشور و نماوا بلیت فروشی برای تماشای 
جزئیات  دارد.  وجود  عالقه مندان  برای  آثار 
به  خبری  نشست  در  به زودی  را  بخش  این 
اطالع مخاطبان جشنواره خواهیم رساند. دبیر 
پانزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 
ایام  در  و  »چارسو«  پردیس  در  داد:  ادامه 
جشنواره میزبان تعدادی محدود از اهالی رسانه، 
صنوف و صاحبان آثار هستیم و با توجه به لزوم 
رعایت پروتکل های بهداشتی از میزبانی گسترده 
معذوریم. پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم 
مستند ایران »سینماحقیقت« از 1۸ تا ۲۵ آذرماه 

می شود. برگزار 

مفقودی

مفقودی

اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرك 
شماره  به  اسمعیل  فرزند  اکلی  آیدا 
صادره  شناسنامه4310679447 
رشته  كارشناسی  مقطع  در  قزوین  از 
دانشگاهی  واحد  از  صادره  حسابداری 
مفقود   16057/34 شماره  با  قزوین 
 . باشد  می  اعتبار  فاقد  و  است  گردیده 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرك را  از 
به دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین به 
نشانی بلوار نخبگان باالتر از پونك دانشگاه 

. نماید  ارسال  قزوین  اسالمی  آزاد 

آگهی مفقودی، سند و برگ سبز 
خودرو وانت سیستم پیکان تیپ 
1600i مدل 13۸4 به شماره پالک 
شماره   42 ایران   2۸ م   575
شماره  و   112۸4032940 موتور 
شاسی 12107309 مربوط به رضا 
محمدیان مفقودی گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شماره 1126 
ت ح ج
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گفت و گو با انوش نوری اسفندیاری، دبیر اندیشکده تدبیر آب ایران:

 شعار خودکفایی مدیریت آب مجازی  را ناکام می گذارد
به جای مدیریت دولت محور در زمینه آب، بهتر است مدیریت جامعه محور داشته باشیم
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این روزها مسئله آب  اینکه  به  با توجه 
یا  کارشناسی  بخش  به  منحصر  دیگر 
دانشگاهی نیست و تبدیل به مسئله ای جدی 
در سطح اجتماع شده، فکر می کنید در بلند 
مدت بتوان با توجه و برنامه ریزی در مباحثی 
کشور  در  را  آب  مسئله  مجازی  آب  مثل 

مدیریت کرد؟ 
موضوع و تجربه آب مجازی در سطح دنیا عمری 
۳0 ساله دارد اما در ایران مفهومی است که در ده 
سال گذشته مطرح شده، عمر کوتاه این مفهوم در 
کشور می تواند دلیلی باشد بر اینکه بگوییم برای 
قضاوت در مورد آثار و نتایج آن کمی زود است. 
اما در همین ده سال گذشته متوجه شدیم که 
حساسیت عمومی نسبت به موضوع آب توانسته 
تا جایی  پیدا کند.  این طریق مجرای خوبی  از 
آب بر  محصوالت  صادرات  به  نسبت  جامعه  که 
حساس شده و در مورد آن موضع گیری دارد. این 
موضوع در مواردی حتی در فیلم ها و سریال ها 
و  دانشگاهی  جامعه  است.  شده  مطرح  هم 
بخش خصوصی به موضوع ورود کرده است. اتاق 
بازرگانی در سال 9۲ فعالیت هایی در این زمینه 
انجام داد، همایش هایی با محوریت این موضوع 
برگزار کرد. دستگاه های اجرایی هم نسبت به این 
موضوع کنجکاو شده و نشریاتی را منتشر کرده اند. 

برای اینکه راجع به موضوع روشن تر صحبت کنم، 
آن را به چند بخش تقسیم می کنم، شاید این 
تقسیم بندی در نتیجه گیری نهایی بحث هم کمک 
کننده باشد. یکی از ابعاد موضوع از نگاه ارتباطی 
و یادگیری است. چه ارتباط بین عموم مردم با 
موضوع، چه ارتباط سیاست گذاران و متخصصان 
آب با این موضوع می تواند مورد توجه قرار گیرد. 
باید  است.  آینده  و  موجود  شرایط  تحلیل  دوم 
مرتبط،  تحلیلی  ابزارهای  و  مفاهیم  این  ببینیم 
چطور می تواند به تحلیل شرایط موجود و آینده 
-چه در کشور و چه در سطح دنیا- به ما کمک 
امر  در  موضوع  این  بررسی  سوم  مورد  و  کند. 
سیاست گذاری است. به طور خالصه می توان گفت 
تا به حال بخش اول بسیار اثرگذار بوده، هر چند 
شاید کسانی که مبتکر این بحث بوده اند بر موضوع 
سیاست گذاری تاکید کرده اند. اما در ارزیابی ها و 
صورت  مختلف  کشورهای  در  پژوهش هایی که 
گرفته، موضوع مخاطب قرار دادن کسانی که خارج 
از بخش آب فعالیت دارند و تاثیرگذاری بر آنها 
بسیار برجسته شده و نمره و امتیاز باالیی را به 
را  داده است. یک بخش دیگر  اختصاص  خود 
هم تحت عنوان حرکت به سمت مدیریت جامعه 
محور اضافه کنم. به جای مدیریت دولت محور در 
زمینه آب، بهتر است مدیریت جامعه محور داشته 
باشیم. به دلیل اینکه در این شکل از مدیریت 
منابع آب، تکیه بر مدیریت تقاضا است و جامعه 
نیز می تواند در این زمینه مشارکت فعال داشته 
باشد. این موضوع به خوبی می تواند هم به افرادی 
که در بدنه دولت و خارج از بخش آب فعالیت 
می کنند، پیام را منتقل کند و هم به مردم. بنابراین 
برای مشارکت عمومی، توجه مردم به ارزش واقعی 

آب می تواند اثرگذار باشد. به دلیل اینکه آگاهی از 
جزئیات این موضوع آنها را با یک شگفتی هایی 
روبه رو می کند که تا به حال متوجه نبودند. زمانی 
دارند  تمایل  می شوند  آشنا  مفاهیم  این  با  که 
در مورد آن بیشتر بدانند و در روی این مسئله 
تاثیر بگذارند. آگاهی در این زمینه باعث می شود 
شکل  سیاست گذاری  برای  خوبی  انگیزه های 
بگیرد. در نتیجه راه حل هایی مطرح می شود که 
می تواند منجر به تغییر وضعیت شود. به موازات 
آن کارهای پژوهشی انجام شود، اطالعات خوب 
تولید شود و مردم آگاه شده و بتوانند با توجه 
به واقعیت های موجود در این زمینه با سیاست ها 

همراه شوند.
و  افتاد  اتفاق  جهانی  سطح  در  که  موضوعی 
بخش  استقبال  محوری کمک کرد،  جامعه  به 
خصوصی بود. بخش خصوصی به ویژه بخشی 
که در حوزه تولید صنایع غذایی یا واسط تولید 
و مصرف مواد غذایی فعالیت داشت، حاضر شد 
برای کنترل ریسک در بخش تولید مواد غذایی و 
کاهش مصرف آب سرمایه گذاری کند. در نتیجه 
خطرات و آسیب های کسب و کار خود را کاهش 
دهد. در ایران ما شاهد هستیم که بخش مهمی 
از محصوالت غذایی تولید شده تلف می شوند. 
ارومیه  در  از سیبی که  زیادی می بینیم  تصاویر 
تولید شده، اما به دست مصرف کننده نمی رسد 
از  بعد  مواردی  در  حتی  می شود.  ریخته  دور  و 
مصرف هم تلفات زیادی در مواد غذایی داریم. 
سرمایه گذاری در این موارد برای بخش خصوصی 
-گرچه خود مصرف کننده آب نیست- می تواند 
بر میزان مصرف آب در جامعه تاثیر داشته باشد. 
این موضوعی است که ظرفیت های آن در ایران 
مغفول مانده و این بخشی از مدیریت جامعه محور 

است.  آب 

در مورد مفهوم و ضرورت توجه به آب 
روبه رو  سو تفاهم هایی  با  ما  مجازی 
به طور مثال مردم تصور می کنند  هستیم، 
است،  آب بری  محصول  که  هندوانه  کشت 
نباید اتفاق بیفتد اما در مورد تولید فوالد و 
صنایع آب بر و یا محصوالت کشاورزی آب بر 
دیگر، کمتر صحبت می شود. چطور می توان 

این آگاهی را ایجاد کرد؟
با  ما  کشور  در  مفاهیم  این  با  آشنایی 
اول  درجه  در  که  بوده  روبه رو  سو برداشت هایی 
شامل حال مسئوالن می شود. البته به طور کلی 
درستی  به  می شود،  مطرح  مبحث جدیدی  هر 
در جامعه معرفی نشده و عجوالنه و به صورت 
یک تب همه گیر طرح شده و راه حل برای آن 
ارائه می شود. مسئوالن این گرایش را داشتند که 
این سمت و سو را به این بحث بدهند که اگر 
وارد کننده آب مجازی باشیم فشار به منابع آب 
ما کمتر خواهد بود و در بسیاری موارد می توانیم 
مسائل و مشکالت آب را با وارد کردن آب مجازی 
حل کنیم. از آنجا هم که اطالعات مردم در این 
زمینه کافی نیست و اطالع رسانی درستی صورت 
نگرفته، طبیعی است که مسئله به این شکل در 

جامعه مطرح شود. در صورتی که در حال حاضر 
محصولی که آب قابل مالحظه ای با صادرات آن 
به  پسته  است.  پسته  می شود،  خارج  کشور  از 
تنهایی ۵0 درصد صادرات آب مجازی ما را تشکیل 
می دهد و هندوانه نقش به مراتب کمتری دارد. 
شامل  سوبرداشت  این  که  است  این  واقعیت 
حال واضعین این نظریه هم بوده است. یعنی 
آقای تونی آلن، در ارائه موضوع -برخالف ماهیت 
بحث که جنبه مدیریت تقاضا و مدیریت جامعه 
را دارد- به سراغ سیاست گذاری رفته است تا با 
اراده سیاسی مسئله حل و فصل شود. نسخه او 
برای کشورهای خاورمیانه این بود که این کشورها 
که پول خوبی هم دارند، در عوض اینکه برای آب 
با یکدیگر نزاع کنند، با واردات آب مجازی فشار به 
منابع آب کشور خود را کاهش دهند. این موضوع 
یک مشکل دارد و آن اینکه ما با راهکارهایی که 
بیشتر جنبه جامعه محور دارد و مشارکت جامعه را 
طلب می کند، می خواهیم به روش های دولت محور 
و با اراده سیاسی مسائل را حل و فصل کنیم. اگر 
بخواهم بیشتر توضیح دهم که ما چرا باید به این 
موضوع به عنوان یک فرصت برای مدیریت جامعه 
محور بپردازیم، باید بگویم این موضوع از دو زاویه 
قابل بحث است. یکی تاثیری که مصرف کنندگان 
با انتخاب رژیم غذایی و الگوی زندگی می توانند، 
داشته باشند. که یک موضوع کامال شخصی است. 
اما اگر به صورت یک فرهنگ عمومی مورد توجه 
تاثیرات بسیار زیادی داشته  قرار گیرد می تواند 
بسیاری  در  اقتصادی  توسعه  مثال  برای  باشد. 
از بخش های جهان باعث شده سبک زندگی پر 
تقاضا برای آب، توسعه پیدا کند. ویژگی این سبک 
قدرت خرید باال و مصرف گوشت بیشتر است. 
هر فرد در جامعه ای که رژیم غذایی آن مبتنی بر 
گوشت است، طور متوسط برای غذای روزانه خود 
۵ مترمکعب آب مجازی مصرف می کند، اما رژیم 
غذایی یک فرد گیاهخوار کمتر از ۳ مترمکعب آب 
مجازی است. این نشان می دهد که سناریوهای 
مختلف برای الگوهای مختلف غذایی تاثیر بسیار 
زیادی برای تقاضای جامعه برای مصرف آب دارد.

جنبه دیگر، الگوی تجاری است. کشورها اگر از 
مناطقی که تولید مواد غذایی در آنها با آب سبز 
انجام می شود و کارایی آب کشاورزی باالتر است، 
مواد غذایی وارد کنند، فشار کمتری به منابع آبی 
خود وارد می کنند. اما جامعه روی این مسئله به 
لحاظ سیاسی موضع دارد. حتی کشورهای اروپایی 
و امریکا هم -که کشورهای لیبرال تری هستند- از 
نظر تجارت جهانی در این بخش که مواد غذایی و 

کشاورزی است، این موضوع را نمی پذیرند.
نشود  همراه  که  زمانی  تا  جامعه  معتقدم 
سیاستگذاران در هیچ کدام از این کشورها -چه 
کشورهای در حال توسعه و چه کشورهای توسعه 
یافته- قادر نخواهند بود این الگو را وارد کرده و 
است،  این موضوع یک فرصت  رعایت کنند.  یا 
و حتما باید با مشارکت جامعه صورت گیرد. در 
رواج  را  ابزارها  این  که  چقدر  هر  غیراین صورت 
امنیت  اینکه  بود. پذیرش  نخواهد  دهیم، مفید 
غذایی را معادل با خودکفایی تولید مواد غذایی 

می کند. راحت تر  را  مسئله  این  پذیرش  ندانیم، 

چطور  جامعه  در سطح  را  این ضرورت 
می توان تبیین کرد؟

مسئله از اینجا شروع می شود که توجه جامعه به 
مصرف آب پنهان بیشتر شود. در دنیا روش هایی 
که به کار گرفته شد تاثیر بسیار زیادی داشت و 
به طور مثال  را جلب کند.  توانست توجه مردم 
گفته شد که شما وقتی یک فنجان قهوه مصرف 
می کنید، فکر نکنید که فقط آبی که در این فنجان 
قرار دارد را مصرف می کنید. برای تولید یک فنجان 
ندارد،  بیشتر  آب  میلی لیتر  قهوه که حدود ۳00 
حدود 140 لیتر آب مصرف شده است. یعنی 140 
بطری یک لیتری را در نظر بگیرید، این میزان 
آب برای تولید یک فنجان قهوه صرف می شود. 
یا برای تولید یک کیلوگرم گوشت، 1۵ متر مکعب 
یا 1۵ هزار لیتر آب مصرف می شود. برای تولید 
یک خودرو، 400 هزار لیتر آب مصرف می شود. 
وقتی این موضوع توسط آقای تونی آلن مطرح 
شد و انتشار این آمارها برای مردم شوک برانگیز 
بود. او معتقد بود همیشه در بحث صرفه جویی 
آب صحبت از این است که در مصرف آب حمام 
یا آبی که برای پخت و پز به کار می بریم یا برای 
نظافت، صرفه جویی کنیم. اما متوجه این موضوع 
نیستیم که در مورد بخش بزرگی از مصارف مربوط 
به آب اصال صحبت نمی کنیم و آن »آب مجازی« 
است. این مسئله باعث شد در ایران هم در هفته 
صرفه جویی مصرف آب که در تیرماه است، بیشتر 
مدیران  می شود.  صحبت  مجازی  آب  مورد  در 
اجرایی ناگزیر به این سمت رفته اند تا مردم را 
ترغیب کنند به الگوی مصرف کمتر، و در مجموع 
می توان گفت این حرکت شروع شده است. اما 
الزم است کارهای بهتر و بیشتری در این زمینه 
انجام شود. تا از این طریق بتوانیم آمار و اطالعات 
بهتری را به دست آوریم و برای نظام محاسباتی 
و دانشگاه ها اطالعات ملی را بهبود بخشیم. چون 

این اطالعات نواقص زیادی دارد. 

به آمار در این زمینه اشاره کردید، یکی از 
در  بود،  آمار  موضوع  هم  من  سواالت 
و  مورد مصرف آب خانگی، مصرف صنعت 
کشاورزی آمارها و ارقامی منتشر می شود و 
می توان گفت یک تصویری از میزان مصرف 
آب در این حوزه ها در ذهن مخاطب وجود 
یا   – میزان  اینکه  مورد  در  کمتر  اما  دارد، 
حدود- مصرف آب مجازی در کشور چقدر 
آمار وجود  این  ارائه نمی شود،  آماری  است 
ندارد یا منتشر نمی شود؟ اصال مطالعه ای در 

این مورد صورت گرفته است یا خیر؟
آمار و اطالعات وجود دارد. مطالعاتی هم صورت 
گرفته است، اما موضوع این است که چون آمار 
آب  مورد  در  کالن-  سطوح  در  -حتی  دقیقی 
نداریم، نمی توانیم با شکلی دقیق به آن استناد 
کنیم. مثال درباره آب کشاورزی این محل بحث 
است که چقدر آب در کشاورزی مصرف می کنیم؟ 
در بحث آب مجازی باید میزان آب برگشتی را از 

مصرف کل کم کنیم و فقط آبی که صرف تبخیر و 
تعرق می شود به اضافه آبی که در داخل محصول 
پنهان می شود را به عنوان آب مصرف شده محاسبه 
کنیم. فرض کنید اگر 90 میلیارد مترمکعب آب 
این  همه  می شود،  برداشت  کشاورزی  برای 
آب برداشت شده به مصرف نمی رسد و بخش 
مهمی از آن، آب برگشتی است. در مورد مصرف 
شهرها و صنعت هم همینطور است. اینها مسائل 
ابتدایی است که در کشور ما حل نشده، چه رسد 
به اینکه ما برای هر محصول و هر منطقه ای این 
مسائل را حل و فصل و اطالعات را مدون کنیم. 
با توجه به یک فرض هایی اطالعاتی تولید شده 
است، اما این اطالعات باید دقیق شود. شاید اگر 
انتظارات عمومی و مطالباتی در این زمینه شکل 
بگیرد موجب  شود که مدیریت آب بودجه بیشتری 
برای تولید اطالعات در این زمینه در نظر بگیرد.  
همیشه اولین قسمتی که قربانی می شود همین 
مبلغ ناچیز است که باید صرف تولید اطالعات و 
آمار دقیق شود. این یکی از موضوعات کلیدی و 
قلب مشکالت ما در زمینه پرداختن به موضوع 

آب مجازی است. 

با  نمی توان  فعال  بگوییم که  می توانیم 
آب  مورد  در  آمار  و  رقم  و  عدد  زبان 

مجازی صحبت کرد؟
چرا! با اطالعات کم و با خطای زیاد می توانیم. با 
عدد و رقم های بسیار کم می شود حرف های زیادی 
زد. این حرف ها هم زده شده، اما مسئله اینجاست 
که این بحث ادامه دارد. ما نمی خواهیم فقط در 
مرحله اطالع رسانی عمومی بمانیم. قرار است وارد 
مباحث تحلیلی شویم و  این موضوع را به مرحله 
سیاست گذاری برسانیم تا برای آن برنامه ریزی و 
اقداماتی صورت گیرد. در نتیجه هرچقدر به مرحله 
اطالعات  باید  می شویم،  نزدیک  سیاست گذاری 

دقیق تری در اختیار داشته باشیم.

در شرایط فعلی آیا می توان توجه به آب 
مجازی را راهکاری برای کاهش 

آسیب های مربوط به مسئله آب در نظر 
گرفت؟

این امر مستلزم این است که اطالعاتی در مورد 
ردپای آب و مسئله آب مجازی در اختیار جامعه 
بگذاریم. اختالفاتی که در این زمینه وجود دارد به 
ما کمک می کند که هم سیاستگذاران و کارشناسان 
و هم عموم مردم را نسبت به موضوع حساس 
کنیم. اینکه متوجه باشیم وقتی یک رژیم غذایی 
را انتخاب می کنیم که می تواند تاثیر زیادی روی 
 - را  موضوع  این  نمی توان  بگذارد،  آب  مصرف 
اینکه  یا  بلند مدت- دست کم گرفت.  به ویژه در 
به کمک  می تواند  تجارت  چطور  باشیم  متوجه 
ما بیاید و ما را از قحطی نجات دهد. امسال ما 
مقدار زیادی گندم وارد کردیم و طبیعی است که 
میزان زیادی آب مجازی با این گندم وارد کشور 
ما شد. باید نسبت به این موضوع اشراف داشته 
باشیم که امنیت غذایی ما تا حد زیادی وابسته 
به این آب مجازی است. چرا می خواهیم به یک 
تصور و توهم دامن بزنیم که از طریق آب مجازی 
نمی توانیم فشار به منابع آب را کم کنیم. در حالی 
که از همین مجرا می توانیم استفاده کنیم برای 

اینکه فشار به منابع آب زیرزمینی کمتر شود.
بهانه همیشگی برای سست کردن سیاست های 
پیشگیرانه یا کنترلی در مورد منابع آب، خودکفایی 
زیادی  حد  تا  موضوع  این  است.  کشاورزی  در 
است  مقرراتی  اجرای  برای  بازدارنده  عامل  یک 
که در زمینه امنیت آبی نیاز داریم. من در برنامه 
سوم توسعه در جریان این مسئله بودم. قرار بود 
زمینه ها فراهم شود برای اینکه هر منطقه الگوی 
کشت متناسب با امکانات آبی خود داشته باشد. 
اما زمانی که برنامه به مرحله اجرا رسید، عنوان 
شد به دلیل اینکه ما باید در بعضی محصوالت 
سیاست  این  نمی توانیم  برسیم،  خودکفایی  به 
و برنامه را – که یک قانون بود و تصویب شده 
بود- اجرا کنیم. ما تصور می کنیم که می توانیم، 
اما در عمل نمی توانیم. در نتیجه هم منابع آب 
به تاراج می رود و هم به هدفمان -که خودکفایی 

نمی رسیم.  است- 

در حوزه صنایع به ویژه صنایع آب بر تا چه 
را  مجازی  آب  موضوع  می توان  میزان 

پیگیری کرد؟
این بحث منحصر به سطح ملی نیست که بگوییم 
کشاورزی مصرف کننده عمده آب است در نتیجه 
در مرکز موضوعات مربوط به آب مجازی قرار دارد. 
در بعضی کشورها و بعضی مناطق ایران ممکن 
است وضعیت اینطور نباشد. به طور مثال در تهران 
مصرف آب شهری و صنعتی نیمی از مصارف آب 
را به خود اختصاص می دهد. در نتیجه نمی توانیم 
بگوییم در استان تهران مسئله اصلی آب کشاورزی 
است. به همین دلیل است که تاکید داریم، در 
مورد آب باید به صورت محلی و استانی تصمیم 
بگیریم و سیاست گذاری کنیم. بخشی از موضوع 
ردپای آب برمی گردد به آب خاکستری یا آبی که 
آلوده است. همچنین میزان آبی که نیاز است تا 
این آلودگی برطرف شود )تصفیه شود( اگر این 
سنجه را هم وارد کنیم، در شهرها و صنایع بزرگ 
موضوع آلودگی به عنوان یک موضوع برجسته، 

اولویت کار را تغییر می دهد. 

مطرح  آب  بازچرخانی  موضوع  یعنی 
می شود؟

نه! موضوع صنعت فقط آبی که مصرف می کند 
هم  می کند  آلوده  آبی که  موضوع  بلکه  نیست، 
مطرح است. در نتیجه اولویت های ما تابع این 
موضوع است که آب را به صورت منطقه ای ببینیم 
و بدانیم مسائل هر منطقه چگونه است. همیشه 
اینطور نیست که مسئله عمده کشاورزی باشد. بلکه 

مسائل مربوط به صنعت و آب شهری هم مطرح 
است. با موضوعی که در ردپای آب مطرح می شود، 
مسئله را بر اساس مشکل اصلی مطرح می کنیم 
نه بر اساس یک تصمیم از پیش تعیین شده. 
باید ببینیم که در هر منطقه مشکل اصلی چیست. 

به تجربیات جهانی اشاره  در صحبت ها 
وضعیت  بین  مقایسه ای  لطفا  کردید، 
ایران و کشورهایی که به لحاظ منابع آبی و 
سیاست گذاری در حوزه آب شرایط مشابه با 
ایران دارند، داشته باشید، کشوری که تجربه 

موفقی در این زمینه داشته باشد.
و  سازه ای  موارد  روی  است که  اسپانیا کشوری 
انتقال آب و شیرین سازی آب تمرکز کرده است. 
آب  و  آب  ردپای  موضوع  از  حال  عین  در  اما 
مجازی بسیار استقبال کرد و دولت نه تنها برای 
سیاست های ملی، بلکه پیشنهاد داده کشورهای 
چارچوب های  وارد  را  رویکرد  این  اروپا  جامعه 
مدیریتی مشترک خود کنند. به عبارتی اسپانیا از 
این راهکار هم در سطح ملی استقبال کرده و هم 
به کشورهای اتحادیه اروپا حرکت به سمت آن را 

پیشنهاد داده است.

شده  انجام  زمینه  این  در  هم  اقدامی 
است؟

جامعه اروپا در حال حاضر به طور کلی بازار مواد 
آب  مبادله  بیشتر  و  می کند  هدایت  را  غذایی 
مجازی تحت تاثیر سیاست های جامعه اروپاست. 
این موضوع اگر موجب شود که این مسئله مورد 
توجه قرار گیرد و هژمونی که جامعه اروپا و آمریکا 
در بازار جهانی دارد کم شود، بسیار فرصت خوبی 
و  بهتر  شکل  به  راه حل  این  تا  می شود  فراهم 
گسترده تری مورد استفاده قرار گیرد. حرکتی که در 
اسپانیا شروع شده و به جد دنبال می شود، نقطه 
عطفی در راهکارهای مدیریتی آب اسپانیا است. از 
آنجا که موضوع جدیدی است باید منتظر بمانیم 
و ببینیم که این سیاست ها چگونه اجرا می شود و 

چه نتایجی به دنبال خواهد داشت.

فکر می کنید با ظرفیت های موجود، در   

چه  آب مجازی  در حوزه  فعلی  شرایط 
کارهایی می توان در کشور انجام داد؟

موضوع آب مجازی از نظر ارتباطات، یادگیری و 
کارهای رسانه ای و دانشگاهی می تواند موضوع 
تحقیق خوبی باشد. به ویژه کسانی که در زمینه 
این  به  می توانند  می کنند،  فعالیت  ارتباطات 
قابلیت ها  و  ظرفیت ها  این  توجه کنند.  مسئله 
که  بین المللی  مطالعات  در  است.  زیاد  بسیار 
صورت گرفته است، بسیار به این موضوع تاکید 
شده است. این تصور را نداشته باشیم که این 
مسئله با تجارت بین المللی مرتبط است و ربطی 
به کار روزنامه نگاری و ارتباطات و رسانه ندارد. این 
موضوع در ارتباط با مشکالت آب بسیار می تواند 
کارساز باشد. یکی از توصیه هایی که داریم این 
است که نباید در حوزه آب مجازی، تجارت آن و 
ردپای آب فقط انتظاراتی که ایجاد شده را مورد 
توجه قرار دهیم، بلکه باید انتظارات جدیدی را 
مطرح کنیم. تحلیل شرایط موجود و آینده نگری 
هم الزم است. اگر وضع موجود ادامه پیدا کند، ما 
چشم انداز آینده را چندان مناسب نمی دانیم. در 
کشور ما که وضع موجود هم این مسئله را آشکار 
می کند. با توجه به گرمایش زمین و تغییرات آب 
و هوایی این وضعیت تشدید می شود. بررسی ها 
نشان داده که احتمال اینکه در آینده وضعیت ما از 
نظر الگوی بارندگی، گرمایش زمین، افزایش دما 
و نوسانات در جریان رودخانه ها، تغذیه آبخوان ها 
و... شرایط برای بعضی مناطق بدتر شود، وجود 
آب  بحث  به  توجه  ضرورت  مسئله  این  دارد. 
مجازی و تجارت آب مجازی را بیشتر می کند. 
این زمینه در مراکز  بیشتری در  باید مطالعات 
علمی کشور انجام شود. در حال حاضر کتاب های 
منتشر شده  آب مجازی  مورد  در  زیادی  خوب 
که به زبان فارسی ترجمه نشده است. یکی از 
کتاب های خوب در این زمینه نوشته آقای تونی 
البته بخشی  با نام »آب پنهان« که  آلن است، 
از آن توسط یک انتشارات منتشر شده و آقای 
حسینیان بر حسب عالقه شخصی آن را منتشر 
اهمیتی که  به  کرده است. در حالی که نسبت 
این موضوع دارد باید بیشتر از این برای چاپ 
و نشر مقاالت و کتاب ها و مطالب مفید در این 
حوزه سرمایه گذاری شود، تا به مرحله ای برسیم 
که بتوانیم مطالب هم ردیف با این آثار برجسته 
بین المللی تولید کنیم. در مورد سیاست گذاری هم 
مشکالت بسیاری وجود دارد. فکر می کنم برای 
در  را  است سیاست ها  بهتر  مسائل  برخی  رفع 
سطوح مختلف تبیین کنیم. بخشی از سیاست ها 
در ارتباط با سیاست خارجی است و بخشی در 
ارتباط با بخش خصوصی. همانطور که اشاره کردم 
بسیاری از واحدهای بخش خصوصی می توانند 
دنبال کنند.  را  این موضوع  به شکل جدی تری 
بخش  عمل کردند.  کشورها  سایر  که  همانطور 
از  و  باشد  داشته  برنامه  خود  برای  خصوصی 
ابزارهای تحلیلی و اطالعاتی آب مجازی استفاده 
سیاست گذاری هایی  می تواند  هم  دولت  کند. 
داشته باشد که از طریق آن به بخش خصوصی 
برای حرکت در این مسیر کمک کند تا اگر خود 
نمی تواند در زمینه سیاست های تجارت جهانی، 
حضور فعالی داشته باشد، بخش خصوصی در 
به تولید کنندگان  تا  او کمک کند  به  رابطه  این 
راجع  تا  بدهد  را  فرصت  این  بخش کشاورزی 
به این موضوع با چشم باز و روشنی بیشتری 
تصمیم بگیرند. در بخش سیاست گذاری اشاره 
تقنین   طریق  از  می تواند  هم  اقداماتی  شد که 
قوانین و مباحثی که در مورد آب مجازی می شود 

به افزایش آگاهی جامعه کمک کند. 

برای تولید یک سیب 150 گرمی، حدود 125 لیتر آب مصرف می شود. برای تهیه یک فنجان چای 250 میلی لیتری حدود 27 لیتر آب هزینه می شود. 
یک گوجه فرنگی 250 گرمی برای تولید به حدود 50 لیتر آب نیاز دارد و برای تهیه یک پیتزا مارگاریتا بالغ بر 1260 لیتر آب مورد نیاز است. این اعداد و 
ارقام را شاید در زندگی روزمره چندان لمس نکنیم، اما همه ما در زندگی روزمره، بیشتر از آن چیزی که تصور می کنیم، آب مصرف می  کنیم. چند سالی 
است که مفاهیم »ردپای آب« ، »آب پنهان« و »آب مجازی« وارد دایره لغات مطالعات آب شده اند. ذیل این مفاهیم، به اعداد و ارقامی که در باال 
به آنها اشاره شد می رسیم. در تعاریف ارائه شده برای مفهوم »ردپای آب« آمده است: »ردپای آب به مجموع مصرف آب شیرینی اطالق می شود که 
یک فرد، جامعه محلی یا کسب و کار، برای تولید کاال یا خدمات هزینه می کند. ردپای آب یک شاخص چند ُبعدی است که هم به استفاده مستقیم 
و هم غیرمستقیم آب توسط مصرف کننده توجه می کند، این شاخص میزان و نوع آلودگی را هم نشان می دهد.« آگاهی از این مفاهیم در دنیای 
امروز که جهان با مسئله و بحران آب روبه رو است، اهمیت دو چندان پیدا می کند. به همین بهانه پای صحبت های انوش نوری اسفندیاری نشستیم 
تا درباره ضرورت درک این مفهوم در جامعه و توجه به آن در سیاست گذاری های حوزه آب برای ما بگوید. دبیر اندیشکده تدبیر آب ایران معتقد است 
برای درک بهتر این تعابیر و مفاهیم نیاز به مدیریتی جامعه محور در حوزه آب داریم تا بتوانیم بهترین بهره برداری را از این مفهوم در مدیریت منابع 

آب داشته باشیم.

ما نمی خواهیم در موضوع 
آب مجازی فقط در مرحله 

اطالع رسانی عمومی بمانیم. 
قرار است وارد مباحث تحلیلی 

شویم و این موضوع را به 
مرحله سیاست گذاری برسانیم 

تا برای آن برنامه ریزی و 
اقداماتی صورت گیرد. در 
نتیجه هرچقدر به مرحله 

سیاست گذاری نزدیک 
می شویم، باید اطالعات 

 دقیق تری در اختیار
داشته باشیم

در حال حاضر محصولی که آب 
قابل مالحظه ای با صادرات آن 
از کشور خارج می شود، پسته 

است. پسته به تنهایی ۵0 
درصد صادرات آب مجازی ما 
را تشکیل می دهد و هندوانه 
نقش به مراتب کمتری دارد

تجربه آب مجازی در دنیا 
عمری ۳0 ساله دارد اما در 
ایران مفهومی است که در 

ده سال گذشته مطرح شده، 
اما در همین ده سال گذشته 
حساسیت عمومی نسبت به 
موضوع آب توانسته مجرای 
خوبی پیدا کند. تا جایی که 

جامعه نسبت به صادرات 
محصوالت آب بر حساس شده 
و در مورد آن موضع گیری دارد
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تصویری  اولین  خار،  خودروی  بوته های 
گودال  بازدیدکنندگان  چشم  به  که  است 
است  نشدنی  زمین  عمق  به  رفتن  می آید. 
بازدیدکنندگان  ذهن  در  که  تصویری  هر  و 
بالکن های  پس  از  می شود،   پردازش 
برج  مجموعه  اداری  و  مدیریت  ساختمان 
میالد است. شیشه های دو قسمت از بالکن 
کارشناسان  و  برداشته اند  ترک  مجموعه 
به گودال  را  ترک ها  این  معماری  و  عمران 
امان خود رها  به  بزرگ نسبت می دهند که 
یکی  قبل،  سال  دو  است. گودالی که  شده 
در  تهران  شهر  شورای  پنجم  اعضای  از 
را  نفر  هزاران  جان  بود،  گفته  آن  توصیف 
تهدید می کند. مجید فراهانی گفته بود، این 
مرکز  ساختمان های  بر  مستقیمی  اثر  گود 

همایش های برج میالد و بیش از هزار نفر 
جمعیتی دارد که از کنسرت ها و همایش ها 
عمق گودی که  می کنند.  بازدید  سینماها  و 
است  مشهور  میالد  برج  به گود  روزها  این 
و  میان گودال  مرز  است.  متر   40 از  بیش 
مجموعه برج میالد را تا چشم کار می کند، 
که  کرده  احاطه  کوتاه  و  بلند  ساختمان 
تهدید  را همین گودال  سالمت هرکدامشان 
هرگونه  انجام   9۲ سال  که  گودی  می کند. 
نظر  به  و  متوقف شد  آن  در  عمرانی  پروژه 
به دعوای حقوقی میان  می رسید که ماجرا 
می گشت.  باز  گود  دیگر  مالک  و  شهرداری 
علیرضا صیامی، معاون وقت سرمایه گذاری 
به  روزها  آن  شهر  سرمایه گذاری  شرکت 
باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود که شریک 

بنیاد  میالد  برج   ۲ فاز  پروژه  در  شهرداری 
تعاون ناجاست و آنطور که پیگیری رسانه ها 
تعاون  بنیاد  مشارکت  میزان  می داد،  نشان 
ناجا و شهرداری ۵0- ۵0 تعیین شده بود. 
به  دیگری  ماجرای گود، شکل   9۳ از سال 
شد.  متوقف  دیگر  بار  پروژه  و  خود گرفت 
پنجم، شهرداری جلسات متعددی  در دوره 
خالل  در  و  داد  ترتیب  ناجا  تعاون  بنیاد  با 
زهرا  بود که   9۸ سال  در  جلسات  از  یکی 
پنجم  شورای  رئیسه  هیات  عضو  نژاد بهرام، 
براساس  بود که  خبرفوری گفته  سایت  به 
اطالعات به دست آمده این گود تا ۵ سال 
امسال  آینده تضمین شده است. فروردین 
میالد  برج  گود  سال،  ده  از  بعد  باالخره 
تکلیفی  تعیین  البته  شد.  تکلیف  تعیین 

حقوقی. رسانه شهرداری تهران آن، فروردین 
امسال در گفت وگویی به نقل از شکرهللا بنار، 
و  سرمایه گذاری  سازمان  وقت  عامل  مدیر 
تهران  شهرداری  مردمی  مشارکت های 
بنیاد  با  میالد  برج  گود  پروژه  که  نوشت 
برج  پروژه  است:  شده  فسخ  ناجا  تعاون 
میالد میلیارد چند بخش دارد که 4۳ هزار 
متر زمین بخشی از آن است در اختیار بنیاد 
تعاون ناجا بود و پس از 10 سال، فسخ  و 
به  تومان  میلیارد   ۳۸0 شهرداری  مقرر شد 
پروژه  این  پرداخت کند.  نهاد خسارت  این 
طرح اولیه ای از کمیسیون ماده پنج داشت؛ 
اما با پیشنهاد معاونت معماری و شهرسازی 
برج  توسعه  طرح های  کل  در  بازنگری 
شهر«  »بانک  هم اکنون  شد.  انجام  میالد 
میالد  پروژه  متر  هزار   4۳ خرید  متقاضی 
مشخص  قیمت  اردیبهشت  اواسط  است. 
میلیارد   ۷00 و  هزار  یک  با  همراه  می شود 
»بانک  به  پروژه  این  اعیان  پروانه،  تومان 
شهر« فروخته می شود و مدیران این بانک 
از  مالی  تامین  است  قرار  اعالم کرده اند که 
سرنوشت  هنوز  شود.  انجام  بورس  طریق 
میالد  پروژه  دوم  فاز  روی  سرمایه گذاری 
مشخص نیست اما آنطور که مهدی علی پور، 
می گوید،  میالد  برج  عمرانی  فنی  معاون 
این  منتفی است:   اراضی  احتماال فروش 
به  آن  قرارداد  و  شد  9۲ شروع  سال  گود 
 49 و  است  بوده  مدنی  مشارکت  صورت 
و  بود  تهران  شهرداری  عایده  درصد  ونیم 
۵0 و نیم درصد عایده ای بنیاد تعاون ناجا. 
باتوجه  و  طرح  زیاد  تغییرات  براساس 
از  نظامی  نهادهای  شدن  خارج  دستور  به 
منجر  سرمایه گذاری،  و  دولتی  بخش های 
کامل  صورت  به  قرارداد  که  شد  این  به 
به  متعلق  زمین  و  اکنون گود  شود.  اقاله 
مصوبه  براساس  و  است  تهران  شهرداری 
شورای عالی معماری شهرسازی که درباره 
آن  ساخت و ساز های  و  میالد  برج  اراضی 
شهرداری  اکنون  است،  کرده  نظر  اظهار 
به  تهران وارد یک سرمایه گذاری می شود. 
طرح  ماهیت  به  توجه  با  می رسد که  نظر 
فروش اراضی منتفی است و این به عنوان 
اختیار  در  همواره  شهر  پایدار  درآمدهای 

بود.  خواهد  تهران  شهرداری 

 گود اکنون خطرآفرین است 
جای خالی برج های دو قلو رو خاک 
این  شمال  در  که  گسلی  است،  گرفته 
شناسایی شد  پیش  سال   10 حدود  گودال 
سالمت  برای  شهری  مدیران  نگرانی  هم 
مهدی  است.  کرده  بیشتر  را  مجموعه  این 
و  معماری  کمیسیون  رئیس  عباسی، 
شهرسازی شورای شهر تهران درباره آخرین 
این گود  از  حفاظت  برای  باید  اقدامی که 
انجام داد، می گوید: گود معروف برج میالد 
است،  نامناسبی  در شرایط  ایمنی  لحاظ  به 
دوستان ما در برج پیشنهاداتی داشتند که 
پایدارسازی  و  شود  اجرا  سازه  از  بخشی 
اگر  هم  بعد  و  بگیرد  سازه شکل  اجرای  با 
خواست پروژه به صورت اصلی اجرا شود به 
معاون  شد  مقرر  شود.  ملحق  اصلی  پروژه 
جلسه ای  عمرانی  فنی  معاون  و  شهرسازی 

تشکیل دهند و تصمیماتشان را برای شورا 
ضروری  و  محوری  مسائل  از  یکی  بیاورند 
به  است  پروژه  این  ساماندهی  و  ایمنی 

نشود.  اتالف  هم  منابع  صورتی که 
گلپایگانی،  عبدالرضا  نیز  این  از  پیش   
معاون وقت معماری و شهرسازی شهرداری 
با  بناهایی  گود  این  در  بود  گفته  تهران 
عنوان  به  فرهنگ  با  مبتنی  اقتصاد  رویکرد 
محل  جشنواره،  کاخ  ایجاد  برای  مثال 
توریسم  حتی  و  تهران  حراج  برگزاری 
به  این مجموعه  تا  درمانی ساخته می شود 
مرکز »دیپلماسی فرهنگی« پایتخت تبدیل 
تاکید  نیز  طرح  این  درباره  عباسی  شود. 
می کند: این موضوع مصوبه کمیسیون ماده 
ضعف  نقاط  مصوبه  است  ممکن  دارد،   ۵
اصلی  طراحی  در  امیدواریم  و  باشد  داشته 
این  برطرف شود، کاربری  نقاط ضعف  این 
تجاری  بخشی  و  نیز بخشی هتل  مجموعه 

بود.  خواهد 

می گوید:  میالد  برج  ایمن سازی  درباره  او 
فوری  امری  پروژه،  این  برای  ایمن سازی 
است، باید توسط شهرداری تهران به فوریت 
به  تبدیل  باید  پروژه  اصل  اما  شود  انجام 
باید  سرمایه گذار  و  شود  مشارکتی  پروژه 
و  مفید  عمر  گودها  کند.  اجرا  را  پروژه 
از  است  مشخص  که  آنطور  دارند،  مناسب 
برج میالد  پایدار سازی گود  استاندارد  عمر 
است  مهم  که  چیزی  آن  است.  گذشته 
اکنون  گود  است  مفید  عمر  که  است  این 

است.  خطرآفرین 
ضرب االجل های  آخرین  درباره  نیز  علیپور 
می کند:  تاکید  میالد  برج  گود  ایمن سازی 
آخرین  می شود،  پایش  گود  جداره  رفتار 
دامنه  در  گود  که  می دهد  نشان  بررسی ها 
مرز  لب  اما  است  داشته  قرار  مجاز  رفتار 
است. براساس آخرین گزارشی که سازمان 
مشاور فنی مهندسی تهیه کرده است، گفته 
شده که اگر یک سری اقدامات انجام شود، 
دارد که  وجود  تضمین  آینده  ماه  شش  تا 
گود مشکلی برایش پیش نمی آید. کارهایی 
به صورت  احیای زهکش ها که آب ها  مانند 
در  اقداماتی که  بیاید،  بیرون  شده  هدایت 
پیش بینی  شدن  عملیاتی  برای  ما  برنامه 

است.  شده 

از  خبر  ششمی ها  شورای  گذشته  هفته 
که  دادند  طرحی  برای  امضا  جمع آوری 
شهر  شورای  اعضای  بود،  قرار  آن  براساس 
سمت  به  را  خود  بستگان  نتوانند  تهران 
طرح  منصوب کنند.  شهرداری  در  مدیریتی 
در  هفته گذشته  سه شنبه  روز  بود  قرار  که 
شورا بررسی شود، در دستور جلسه نیامد و 
بسیاری از کانال های فضای مجازی خبر از 
پس گرفتن امضاها پای این طرح می دادند. 
اتفاقی که یک عضو شورای شهر تهران آن را 
تکذیب می کند و می گوید: پس گرفتن امضا 
ندارد. صحت  طراحان  برای  پرونده سازی  و 

درخصوص  پانا  با  گفت وگو  در  امانی  ناصر 
تعارض  مصوبه  اصالح  طرح  چرا  اینکه 
هفته  این  صحن  در  شهری  مدیران  منافع 
شورای شهر تهران مورد بررسی قرار نگرفت 
شد  مطرح  شهر  شورای  رئیس  سوی  از  و 
حل  شورا  خانواده  درون  در  موضوع  که 
در  طرح  این  که  دارد  احتمال  می شود، 
صحن مطرح نشود؟، گفت: »آقای چمران، 
منظورشان این بود که این موضوع در درون 
و  می شود  حل  هم  شورا  در  و  است  شورا 
ما  بگذریم.  آن  از  نیست که  این  معنایش 
طرحمان را دادیم و باید اعالم وصول شود 
و به آقای چمران گفتیم که ایشان تصمیم 
بگیرد اما همچنان بر این طرح اصرار داریم 
می کنیم  پیگیری  را  آن  آینده  هفته های  و 
حتی  بگیرد.  قرار  شورا  کار  دستور  در  که 
نکردند گفتند  امضا  را  این طرح  کسانی که 
امضا می کنیم و قبول کردند که این طرح با 
یک همفکری و به اتفاق آرای شورا تصویب 
شود. مطمئن باشید این طرح با آرای قریب 

می گیرد.« قرار  دستور  در  اتفاقی  به 
او با اشاره به برخی اشکاالت حقوقی طرح 
اصالح مصوبه تعارض منافع هم گفت: »از 
تهران  شهر  شورای  اعضای  از  برخی  سوی 

به  طرح  این  است  ممکن  که  شد  مطرح 
اگر اصالح  باشد و حتی  نیاز داشته  اصالح 
آن  به  هم  فرمانداری  است  ممکن  نشود 

بگیرد.« ایراد 
نظر  به  پرسش که  این  به  پاسخ  در  امانی 
می رسید ارائه این طرح همزمان با انتصاب 
تهران  شهر  شورای  اعضای  از  یکی  همسر 
شهرداری  مدیریتی  پست های  از  یکی  در 
گفت:  باشد،  انتصاب  این  اصالح  هدف  با 
»این انتصاب مربوط به شهرداری و مدیران 
شهرداری است و خودشان هم باید هزینه اش 
نمی خواهیم  شورا  عنوان  به  ما  بدهند.  را 
را  پر مساله  و  انتصاب جنجالی  هزینه یک 
بپردازیم و علت اینکه موضع گرفتیم این بود 
که بگوییم ما با این روند مخالفیم حتی اگر 
حق قانونی شورا و شهرداری و ایشان باشد. 
ما نمی گوییم این کار فعاًل غیر قانونی است و 
هیچ کس در مورد غیر قانونی بودنش بحث 
نکرده و بحث حیثیت شورا است و اینکه ما 
یک شورای ارزشی هستیم و باید با تعارض 

باشیم.« پایبندتر  از گذشته  منافع 
او ادامه داد: »ما نگران شدیم که این موضوع 
بسط پیدا نکند و تبدیل به رویه نشود؛ جامعه 

هم حساسیتی دارد و به حق هم هست و ما 
هم حساسیم. طرح ما به این دلیل است که 

این موضوع رویه نشود.«
کرد:  تاکید  تهران  شهر  شورای  عضو  این 
شدت  به  را  ششم  شورای  مجازی  »فضای 
مورد سوال و عتاب قرار دادند و ما برای حفظ 
این  به  ششم  شورای  حیثیت  از  صیانت  و 
جمع بندی رسیدیم که مصوبه خوب شورای 
پنجم در زمینه مدیریت تعارض منافع در شورا 
به اصالح دارد و در صورت  نیاز  و شهرداری 
زمان  تا  نیز  ششم  شورای  اعضای  تصویب 
حضور در شورا مشمول مصوبه می شوند. در 
زمینه ارتقا و گرفتن پست توسط وابستگان 
نزدیک آن ها هم محدودیت هایی پیش بینی 

است.« شده 
امانی درباره اینکه گفته می شود برای طراح 
این طرح پرونده سازی شده یا تالش شده 
امضاهای خود را پس بگیرند هم گفت: »نه 
درست نیست. از زمانی که این طرح را دادیم 
پس  را  امضا  این که  برای  ما  با  هیچکس 
صحبتی  نکنیم  مطرح  را  طرح  یا  بگیریم 
شوخی  بیشتر  اینها  نظرم  به  است.  نشده 

نگیرید.« و جدی  است 

 گزارش میدانی پیام ما از جای خالی برج های دوقلوی اطراف میالد تهران

 ضرب االجل شش ماهه
 برای سامان دادن به گود برج میالد 

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران: از عمر استاندارد پایدارسازی گود برج میالد گذشته است

عضو شورای شهر تهران درباره آخرین وضعیت طرح تعارض منافع شورای شهر تهران: 

پرونده سازی و پس گرفتن امضاها صحت ندارد 

 آب پاکی وزارت کشور 
روی دست شهرداری ها

شهرداری ها به اعتبارات 
دولتی امید نبندند

و  شهری  امور  توسعه  و  عمران  معاون 
روستایی وزیر کشور با اشاره به پیگیری های 
مستمر برای افزایش اختصاص کمک ها و 
راهبرد  شهرداری ها، گفت:  به  دولتی  منابع 
مدیریت  توسعه  برای  کشور  وزارت  اصلی 
مبنای  بر  برنامه ریزی  روستایی،  و  شهری 
شهرها  در  موجود  فرصت های  و  ظرفیت ها 
دولتی  منابع  به  اتکا  و کاهش  روستاها  و 
است. خصوصی  بخش  و  مردم  مشارکت  با 

به گزارش روزنامه پیام ما، مهدی جمالی نژاد 
تاکید کرد: با توجه به محدودیت های مالی 
خدمت  افزایش  برای  شهرداری ها  دولت، 
رسانی و اجرای پروژه های شهری و تقویت 
زیرساخت ها به اعتبارات دولتی امید نبندند 
منابعی  و  دارند  که  درآمدهایی  کنار  در  و 
هم  دولت  اعتبارات  از  تولید کنند  باید  که 
وضعیت  در  داد:  ادامه  کنند.او  استفاده 
که  باشیم  آن  دنبال  به  باید  کنونی کشور 
اتکا اقتصاد کشور به نفت را کاهش دهیم 
و  مستقل  نهاد  یک  عنوان  به  شهرداری  و 
و  باشد  متکی  خودش  به  باید  غیردولتی 
اداره  را  شهر  موجود  ظرفیت  از  استفاده  با 
کند. باید اعتقاد داشته باشیم که با ظرفیت 
می توانیم  خودمان  توان  از  استفاده  و 
این  و  شویم  توسعه  و  پیشرفت  زمینه ساز 
باور باید در شهرداری ها و شوراها با جدیت 
می کند  تالش  وزارت کشور  و  شود  تقویت 
با  الزم  همراهی  و  همکاری  موارد  این  در 

آورد. عمل  به  را  شهری  مدیریت 
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
پیگیری های  با  اینکه  بیان  با  کشور 
صورت  مجلس  و  دولت  در  مستمری که 
گرفت، الیحه درآمدهای پایدار شهرداری ها 
و دهیاری ها در حال نهایی شدن است و 
دهیاری ها  و  شهرداری ها  سهم  همچنین 
هم  افزوده  ارزش  بر  مالیات  اعتبارات  از 
شهرداری ها  کرد:  تصریح  یافت،  افزایش 
برنامه ها  تهیه  لذا  باشند،  خودکفا  باید 
چگونگی  برای  مشخصی  طرح های  و 
بر  شهرداری ها  خودکفایی  به  رسیدن 
و  نسبی  مزیت های  و  ظرفیت ها  اساس 
رقابتی و متناسب با موقعیت شهرها باید 
گیرد. قرار  شهری  مدیریت  کار  دستور  در 

جمالی نژاد همچنین با بیان اینکه می بایست 
و  شهرداری ها  ظرفیت های  تمامی  از 
روستا  و  امور شهر  توسعه  برای  دهیاری ها 
استفاده شود و فراهم کردن تمهیدات الزم 
دستور  در  نهادها  این  قوی  مشارکت  برای 
تقویت  و  ارتقا  است،  کشور  وزارت  کار 
اساس  بر  شهرها  ایرانی   – اسالمی  هویت 
رهبری،  معظم  مقام  ابالغی  سیاست های 
با  محوری  محله  اساس  بر  شهرها  اداره 
بهره گیری  و  محله  هویت  تقویت  رویکرد 
و  نخبگان  و  اندیشمندان  توانمندی های  از 
کارشناسان برای بررسی موضوعات شهری 
را  ورز  اندیشه  هیات های  تشکیل  از طریق 
حوزه  در  وزارت کشور  اولیت های  جمله  از 
همچنین  نمود.او  عنوان  شهری  مدیریت 
هزینه کرد  نحوه  بر  دقیق  نظارت  خواستار 
شهرداری ها،  اعتبارات  و  مالی  منابع 
پروژه های  به  اعتبارات  کامل  اختصاص 
موقع  به  پرداخت  به  توجه  شده،  تعریف 
حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری، ارتباط 
شهرداری  مسئوالن  و  شهرداران  نزدیک 
و  اعتماد سازی  افزایش  هدف  با  مردم  با 
مردمی  مطالبات  به  منطقی  پاسخ های 
آنها  تحقق  وعده هایی که  دادن  از  پرهیز  و 
سخت و محال است و تالش برای جذب 
موثر بخش خصوصی و سازمان های مردم 
نهاد و سرمایه گذاران در برنامه های مدیریت 

شد. شهری 

 نجات دختر نوجوان
 از نهر آب در منطقه 3 

دختر ١٣ ساله ای که از دست مادرش رها 
شده و داخل نهر آب افتاده بود نجات یافت.
از  پس  پیام ما،  روزنامه  گزارش  به 
آمدن  باال  و  دیشب  باران  شدید  بارش  
 ١٣ دختر  تهران،  شهر  معابر  نهرهای  آب 
رها کردن  و  بی احتیاطی  اثر  در  ساله ای 
پس  افتاد  آب  نهر  داخل  مادرش  دست 
در  دختر  این  آب  نهر  به  دختر  از سقوط 
حالی که آب حدود 400 متر  او را با خود 
در مسیر نهر کشیده بود با حضور به موقع 
 ٣ منطقه  یک  ناحیه  شهرداری  نیروهای 
شد.  داده  نجات  آتش نشانی  عوامل  و 
در  تهران  شهرداری  روابط عمومی  سایت 
حادثه  این  در  است:  نوشته  رابطه  این 
رخ   ۳ منطقه  بهایی  شیخ  خیابان  در  که 
دچار  سر  و  پا  ناحیه  از  دختر  این  داد 
نیروهای  و  شد  جزئی  دیدگی  آسیب 
آتش نشانی در حال گفتار درمانی به این 
دختر هستند تا در صورت نیاز او را راهی 

کنند. بیمارستان 

روزی که میالد تهران متولد 
شد، رویای ساخت برج 
دوقلوی دیگری در نزدیکی آن 
در ذهن متولیان امر شهری 
پرورش یافت. سال ۸۷ که برج 
مخابراتی میالد و نماد تهران 
مدرن ساخته شد، مقرر شد که 
یک جفت برج دو قلو هم در 
کنار آن ایجاد شود

روزی که میالد تهران متولد شد، رویای ساخت برج دوقلوی دیگری در نزدیکی آن در ذهن مدیران شهری پرورش یافت. سال ۸7 که 
برج مخابراتی میالد و نماد تهران مدرن ساخته شد، مقرر شد که یک جفت برج دو قلو هم در کنار آن ایجاد شود. گودبرداری ها در فضای 
300 هزار متر مربعی در همان زمان آغاز شد و اطراف سالن همایش های برج میالد، به عنوان سکونتگاه دو آسمان خراش 50 طبقه ای 
معین شد. کارشناسان وزارت راه و شهرسازی اما خیلی زود مقابل ساخت این برج های دوقلو ایستادند، توجیه مخالفان این بود که 
برج های دوقلو می تواند روی زیبایی ظاهری برج میالد اثر منفی بگذارد و از طرف دیگر محوطه 120 هکتاری برج میالد، تاب و تحمل دو 
برج دیگر را ندارد. خیلی زود پروژه متوقف شد و از برج های دوقلویی که قرار بود روزی، کاربری گردشگری داشته باشند، یک گود چند 
هزار متر مربعی درست در جوار مرکز همایش های برج میالد باقی ماند که کارشناسان می گویند برای ایمن سازی آن تنها 6 ماه زمان است. 

پارلمان شهری 

معاون امور توانبخشی 
اداره کل بهزیستی استان 
تهران گفت: تصمیمات 
ستاد مناسب سازی برای 
کلیه دستگاه های مشمول 
الزم االجرا است و متخلفان از 
رعایت این ماده حسب مورد 
به مجازات تعزیری و جزای 
نقدی، انفصال موقت یا دائم 
و یا اخراج محکوم می شوند

بهزیستی  اداره کل  توانبخشی  امور  معاون 
ماده   ۳ تبصره  طبق  گفت:  تهران  استان 
افراد  حقوق  از  حمایت  قانون   ۲ فصل   ۵
اجرایی  تبصره   ۲ ماده  و  معلولیت  دارای 
برای  سازی  مناسب  ستاد  تصمیمات  آن 
کلیه دستگاه های مشمول الزم االجرا است 
و متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد 
به مجازات تعزیری و جزای نقدی، انفصال 
موقت یا دائم و یا اخراج محکوم می شوند.
توانبخشی  امور  معاون  خادم،  احمد  سید 
درباره  تهران  استان  بهزیستی  اداره کل 
شایع ترین نوع معلولیت ها در استان تهران 
سازمان  در  معلوالن  نوع  بیشترین  گفت: 
بهزیستی شامل مددجویان جسمی حرکتی 
معلوالن که  تعداد کل  به  توجه  با  هستند. 
شامل 14۸94۷ نفر در تهران هستند، حدود 
6۷۷۳۷ نفر که تقریبا 46/4۵ درصد معلوالن 
را شامل می شود دارای مشکالت جسمی و 

هستند. حرکتی 
او ادامه داد: همچنین ۳0۵4 نفر از افراد دارای 

معلولیت دچار ضایعه نخاعی هستند.
بهزیستی  اداره کل  توانبخشی  امور  معاون 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  تهران  استان 
به  معلولیت  دارای  فرد  تعداد  چه  ساالنه 
مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی 
اضافه می شوند، ادامه داد: تا قبل از کرونا 
ساالنه در استان تهران تعداد 11000 الی 1۲000 
نفر به تعداد معلوالن جهت تشکیل پرونده 
در تمامی سطوح معلولیت)ذهنی، جسمی، 
گفتار(  و  صورت  و  روان  شنوایی،  بینایی، 
اضافه می شود. این معلولیت ها می تواند بر 
اثر سانحه و جرح، ژنتیک و ... باشد. البته 
در دو سال گذشته به دلیل کرونا این آمار به 
نصف رسیده است چرا که ما ملزم به رعایت 

پروتکل های بهداشتی در کمیسیون ها بودیم. 
خادم در پاسخ به این سوال که چه تعداد 
از افراد دارای معلولیت پشت نوبت هستند، 
گفت: هر مددجویی که به هر طریق با سازمان 
بهزیستی آشنا شود و جهت تشکیل پرونده 
مراجعه کند در فرآیند تشکیل پرونده قرار 

می گیرند.
او درباره تامین لوازم توانبخشی برای افراد 
دارای معلولیت تصریح کرد: سازمان سعی 
مردمی  مشارکت های  جلب  طریق  از  کرده 
و  توانبخشی  اقالم  برخی  تهیه  به  اقدام 
بهداشتی توانخواهان کند. مورد دیگر ترغیب 
ادارات شهرستان به برگزاری مزایده و خرید از 
طریق شرکت هایی بوده که اقالم توانبخشی را 
با قیمت مناسب تر به مددجویان ارائه می دهد 
و مورد بعدی تغییر مبالغ افزایش  پرداخت ها 
در دستورالعمل های مالی سامان بوده است.
بهزیستی  اداره کل  توانبخشی  امور  معاون 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  تهران  استان 
در  دستگاه ها  از  برخی  این که  به  توجه  با 
مناسب سازی اقدامات الزم را انجام نمی دهند 
آیا دستگاهی به قوه قضائیه در این خصوص 
معرفی شده است یا خیر؟ تاکید کرد: طبق 
تبصره ۳ ماده ۵ فصل ۲ قانون حمایت از 
حقوق افراد دارای معلولیت و ماده ۲ تبصره 
اجرایی آن تصمیمات ستاد مناسب سازی 
برای کلیه دستگاه های مشمول الزم االجرا 
است و متخلفان از رعایت این ماده حسب 
نقدی،  جزای  و  تعزیری  مجازات  به  مورد 
اخراج محکوم  یا  و  دائم  یا  انفصال موقت 
صورت  اتفاق  این  تاکنون  اما  می شوند. 
نپذیرفته است. این امر می تواند توسط کلیه 
دستگاه های ستاد مناسب سازی )کشوری، 

استانی، شهرستانی ( انجام گیرد.

معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان تهران
تصمیمات ستاد مناسب سازی برای کلیه دستگاه های 

مشمول الزم االجراست

براساس آخرین گزارشی که 
سازمان مشاور فنی مهندسی 

تهیه کرده است، گفته شده 
که اگر یک سری اقدامات 

انجام شود، تا شش ماه آینده 
تضمین وجود دارد که گود 

مشکلی برایش پیش نمی آید. 
کارهایی مانند احیای زهکش ها 
که آب ها به صورت هدایت شده 

بیرون بیاید، اقداماتی که در 
برنامه ما برای عملیاتی شدن 

پیش بینی شده است
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گیالن

و  فرهنگ  اداره کل  روابط عمومی  گزارش  به 
»محمدمهدی  حکم  در  گیالن،  اسالمی  ارشاد 
آمده  ثقتی«  »رضا  به  خطاب  اسماعیلی« 
و  ارزشمند  تجارب  شایستگی،  به  است:نظر 
موجب  به  جناب عالی،  دینی  و  انقالبی  روحیه 
ارشاد  و  فرهنگ  »مدیرکل  عنوان  به  حکم  این 

می شوید. منصوب  گیالن،  استان  اسالمی 
خداوند  از  استعانت  با  که  است  واثق  امید 
متعال و بهره گیری شایسته از ظرفیت فرهنگی 
توجه کامل  و  نظر  امعان  با  و  استان  آن  عظیم 
آن  و  وزارتخانه  وظایف  شرح  و  اهداف  به 
اداره کل، به صورت خاص اهتمام جدی به عمل 

یاری  با  خواستارم که  متعال  خداوند  از  آورید: 
شمردن  مغتنم  و  اداره کل  آن  خدوم  همکاران 
آن  دوست  فرهنگ  مردم  به  خدمت  فرصت 
دیار، تحت توجهات و حمایت حضرت بقیه هللا 
االعظم عجل هللا تعالی فرجه و رهبری حکیمانه 
باشید.«  موید  و  موفق  عزه  زید  خامنه ای  امام 
دانش آموخته  رشت،   1۳۵۷ متولد  ثقتی  رضا 
مدیریت  رشته  در  ارشد  کارشناسی  مقطع 
علوم  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  از  فرهنگی 
علمی  انجمن  دائم  عضو  تهران،  تحقیقات  و 
از  و  ایران  برنامه ریزی  و  فرهنگی  مدیریت 
است. گیالن  استان  هنری  و  فرهنگی  فعاالن 

با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

 »رضا ثقتی« را به عنوان مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن منصوب شد

فهیمه صدقی/ رسولیان گفت: درصدد هستیم طی 
تفاهمی با وزارت نیرو ظرفیت تولید و تامین برق 
برای برخی از شهرکهای صنعتی از جمله شهرک 

صنعتی کاشمر را تا دو برابر افزایش دهیم.
علی رسولیان، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و 
شهرکهای صنعتی ایران در حاشیه بازدید  رئیس 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
از شهرک صنعتی کاشمر در جریان سفر  رئیس 
مجلس به این شهرستان در جمع خبرنگاران افزود: 
با وجود اینکه قانون وزارت نیرو را موظف کرد که تا 
ورودی شهرک صنعتی برق را تامین کند اما برای 
صنایع کوچک  سازمان  تولید،  بخش  از  حمایت 
و  برق  پستهای  ایجاد  در  درصدی   ۳0 مشارکت 

شبکه انتقال را تقبل کرده است.
او اظهار داشت: راهکارهایی از جمله توسعه برق 
به ویژه  خورشیدی  های  نیروگاه  نصب  طریق  از 
برای شهرکهای صنعتی که مشکالت آب و زیست 

محیطی دارند در دستور کار قرار گرفته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: زمین 

رایگان در شهرک ها و نواحی صنعتی برای نصب 
نیروگاه سی.اچ.پی و کوچک مقیاس نیز در حال 
واگذاری است تا دیگر هیچ کمبودی در تامین برق 

شهرک ها وجود نداشته باشد.
شهرکهای  و  کوچک  صنایع  سازمان  مدیرعامل 
صنعتی ایران تامین آب را یکی از مشکالت جدی 
واحدهای صنعتی کشور دانست و گفت: در این 
راستا سازمان صنایع کوچک چندین مسیر را برای 
تامین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی در نظر گرفته 

که مهمترین آن استفاده از پساب است.
واحدهای  حال  این  با  افزود:  ایرنا  خبرنگار  به 
صنعتی حداکثر صرفه جویی را در آب مصرفی خود 

اعمال می کنند.
سازمان  مسئولیت  مهمترین  داشت:  اظهار  او 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، تامین 
زیرساختهای صنعتی و تجاری در بخشهای مختلف 
زمینه  این  در  است که  زمین  و  و گاز  برق  آب، 
برنامه های منسجمی را تنظیم کرده که بخشی از 
تحقق این برنامه ها به نحوه همکاری دستگاه های 

بیان  او  می شود.  مربوط  خدمات رسان  اجرایی 
کرد: بازچرخانی پساب شهرکهای صنعتی یکی از 
روشهای موثر برای تامین آب مورد نیاز واحدهای 
تولیدی است که حداقل می توان سه هزار لیتر آب 
از این محل تامین کرد و دوباره در بخش تولید 
مورد استفاده قرار داد که اجرای این مهم را در قالب 
ایجاد تصفیه خانه آغاز کردیم. رسولیان با اشاره به 
بازدید  رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
صنعتی  شهرک  خانه  تصفیه  از  اسالمی  شورای 
کاشمر، اظهار امیدواری کرد که این تصفیه خانه در 
سال آینده به بهره برداری برسد. او استفاده از آب 
بدست آمده از محل صرفه جویی بخش کشاورزی 
اظهار داشت: حتما باید وزارت جهاد کشاورزی کمک 
کند که با حفظ تولید آن بخش، بتوان سهم آب 
صنعت را افزایش داد و اشتغال این بخش را حفظ 
کرد. معاون وزیر صمت اظهار امیدواری کرد که از 
بازچرخانی پساب صنعتی و صرفه جویی  محل 
آب کشاورزی بتوان به تعادل بخشی تامین آب در 

شهرک های صنعتی دست یافت.

ظرفیت ساالنه تولید برق در شهرک های صنعتی افزایش می یابد

دکتر  همچنین  و  همراه  هیات  اتفاق  به  مالی  جمهوری  معادن  اتاق  رئیس 
روابط  مسئول  و  مالی  جمهوری  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر  تالشی 
بین الملل ایمیدرو در دیداری با منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 

بررسی کردند. را  و صنعتی  معدنی  تجاری،  همکاری  های  زمینه 
در این دیدار رئیس اتاق معادن جمهوری مالی ، بکر بودن معادن این کشور، 
نیاز به توسعه ریلی و همچنین نیاز به محصوالت فوالدی را به عنوان زمینه های 

همکاری اعالم داشت.
سفیر ایران نیز، سیاست های  هم راستا و همراهی بین المللی هر دو کشور را از 
نقاط قوت و مشترک دانست و ابراز امیدواری کرد که با این دیدارها زمینه های 

همکاری بیشتر بین دو کشور فراهم شود.
مجتمع  این  توانمندیهای  به  نشست،   این  در  اصفهان  ذوب آهن  مدیرعامل 
عظیم صنعتی و همچنین زمینه های همکاری از جمله تامین ریل، مقاطع 
ساختمانی،  خدمات فنی و مهندسی و... اشاره کرد و اعالم آمادگی کرد تا موارد 
مطروحه، در قالب کارگروهی با محوریت ایمیدرو بررسی و زمینه های توسعه 

همکاری های تجاری فراهم شود.

پایگاه  گزارش  به  مومنی /   حبیبه  سیده   
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  اطالع رسانی 
استان گلستان عابدی رئیس سازمان، در طی 
در  سازمان ها  تالش  به  پایگاه  این  با  نشست 
جهت شناسایی متغیرهای تاثیرگذار در رشد و 
توسعه استان تاکید کرد. رئیس سازمان گفت: 
در  برجسته  و  ممتاز  محوری،  سازمان ها،نقش 
دارند  استان  توسعه  و  رشد  بنیان های  تقویت 
و در حال حاضر دستیابی به رشد اقتصادی ۸ 
استان  اقتصاد  اهداف مهم در  از  درصدی یکی 
است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 ۸ رشد  خاطرنشان کرد:تحقق  استان گلستان 
درصدی متضمن بکارگیری شناسایی متغیرهای 
تاثیرگذار در رشد و توسعه استان است.عابدی 
هایی  محدودیت  و  موانع  باید  سازمانها  افزود: 

عناصری  تمام  و  دارد  وجود  مسیر  این  در  که 
را  هستند  استان  اقتصاد  در  فعال  و  پویا  که 
و  سرمایه گذاران  و  نمایند  مرتفع  و  شناسایی 
تولیدکنندگان و کارآفرینان را می توان از عوامل 
اصلی توسعه استان به شمار آورد.عابدی افزود: 
استان گلستان را می توان از استان هایی برشمرد 
که پتانسیل و ظرفیت بی شماری در حوزه های 
دارا  را  استان  توسعه  و  رشد  برای  مختلف 
است.  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان گلستان معتقد است:متغیرهای تواناساز 
قرار  توجه  مورد  باید  استان  توسعه  و  رشد  در 
تشخیص  با  و  مدار  توسعه  دیدی  با  و  گیرند 
باید  متغیرها  این  برای  اولویت ها  رتبه بندی  و 
راهبرد  به یک  با یک همگرایی و وحدت رویه 

یابیم.. دست  انسجام  و  اساسی 

جعفری  شعبان  مهر،  خبرگزاری  از  نقل  به  سرتوک  گزارش  به 
رئیس شورای اسالمی شهر انزلی در این جلسه اظهار نمود: دست 
شهردار را برای انجام امور باز می گذاریم اما به عنوان منتخب مردم 
انتخاب  افزود:  بر عملکرد شهردار هستیم. شعبان جعفری  ناظر 
مهدی خلیلی به عنوان شهردار انزلی در شورای ششم با حساسیت 
بیشتری صورت گرفت و شهردار انزلی با اتفاق آرا انتخاب شد. او 
ادامه داد: همراهی شهرداری و شورای شهر و تعامل این دو نهاد به 

عنوان جامعه مدیریت شهری از خواسته های مردم است. 
جعفری اضافه کرد: باید در سایه این تعامل و همکاری مدیریت 
شهری با سایر مسئوالن، شهر انزلی به جایگاه واقعی خود برسد.در 
ادامه آیین شهردار جدید انزلی نیز اظهار کرد: رعایت اصول اخالقی 
و کار جهادی اصولی است که سرلوحه کار خود قرار داده ام. مهدی 
مسئوالن  همه  با کمک  شهری  مدیریت  مجموعه  افزود:  خلیلی 
از قبل عمل کرده و دست یاری همه دلسوزان  می تواند موفق تر 
شهر را برای توسعه و آبادانی انزلی به گرمی می فشاریم. او ادامه 
داد: در تالش هستیم با همکاری همه نیروها، همدلی و همگرایی 

بین مردم و شهرداری افزایش یابد.

 دیدار مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
با رئیس اتاق معادن جمهوری مالی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان تاکید کرد
 لزوم شناسایی متغیرهای تاثیرگذار در رشد و توسعه استان

آیین معارفه شهردار بندر انزلی برگزار شد

| اصفهان | | گلستان | | گیالن |
شهردار گرگان در جشنواره پاییز هزار رنگ:

  گسترش نشاط اجتماعی 
وظیفه شهرداری گرگان است

  به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، 
مدیران  حضور  با  رنگ  هزار  پاییز  جشنواره  پایانی  آیین 
شهرداری و اعضای شورای اسالمی شهر، هنرمندان مطرح 
مدیران  از  جمعی  گرگانی،  شهروندان  بومی،  و  کشوری 
گردشگری کشور عراق و مدیران استانی و شهرستانی در 
پارک جنگلی النگدره برگزار شد.  برپایی نمایشگاه با تعداد 
۵0 غرفه از ساعت 9 و ۳0 دقیقه صبح، ایستگاه های اقوام، 
موسیقی، کودک، طبیعت، توانخواهان و خالقیت، تور عکاسی 
و فیلمبرداری و برگزاری مسابقات ورزشی از جمله برنامه های 
شاخص جشنواره امروز بود. شهردار گرگان در این مراسم 
گفت: اقلیم گلستان به ویژه شهر گرگان بسیار خاص است و 
باید از ظرفیت های آن به خوبی بهره ببریم. محمدرضا سبطی 
با بیان اینکه فصل پاییز، سرمایه اقتصادی و اجتماعی برای 
شهر گرگان به همراه دارد، افزود: طبیعت خدادادی مانند 
جنگل های هیرکانی در فصل پاییز بسیار غنی است که این 
بین المللی  را در سطح کشور و حتی  موضوع شهر گرگان 
متمایز می سازد. سبطی تصریح کرد: پاییز گرگان زیبایی 
حیرت انگیزی دارد و محتوای پاییز هزار رنگ ایجاد تحول 
در حوزه گردشگری است. او با بیان اینکه گسترش نشاط 
اجتماعی به ویژه در محالت را وظیفه خود می دانیم بیان 
کرد: توسعه فضاهای شاد و مفرح منطبق با نیازهای فرهنگی 
و روحی و روانی جامعه در جهت گسترش ارتباطات سالم 

اجتماعی از جمله وظایف مهم مدیریت شهری است.

ضاربین سرپرست حفاظت 
فیزیکی حراست آغاجاری 

دستگیر شدند 
رئیس حراست شركت  نفتاج،  پایگاه خبری  به گزارش 
ضاربین   دستگیری  از  آغاجاری  و گاز  نفت  بهره برداری 
و  نفت  بهره برداری  شركت  حراست  عوامل  به  مسلح 
به دنبال  مراد كمائی گفت:  اله  داد.  خبر  آغاجاری   گاز 
حراست  فیزیكی  عوامل  با  سارقین  مسلحانه  درگیری 
كه منجر به مجروح شدن آقای رضا گودرزی دره زنگی 
از ناحیه كتف  سرپرست حفاظت فیزیكی این حراست 
قضایی  و  انتظامی  مراجع  در   پرونده  تشكیل  با   ، شد 
موضوع تحت بررسی و پیگرد قرار گرفت. كمائی افزود:  
دستگاه   در  پرونده  تشكیل  موضوع  اهمیت  به  توجه  با 
یكی  در  مسلح  سارقان   1400/0۸/۲۸ تاریخ  در  قضایی 
با پلیس  از شهرستان های همجوار در عملیات درگیری 
پلیس  تخصصی  تحقیقات  با  و  شدند  زخمی  و  كشته 
سرپرست  ضاربین  فوق  افراد  گردید  مشخص  آگاهی 
حفاظت فیزیكی این حراست نیز  بوده اند. او با اشاره 
به جزئیات این حادثه گفت: مجموعه حراست به عنوان 
سرباز جان بر كف سازمان با استفاده از ظرفیت نیروهای 
به  دارایی های  و  اموال  از  مطلوب  نحوه  به  توانمند خود 

می کند. صیانت  شركت  اصلی  سرمایه  عنوان 

حوزه ثبت ملک  منطقه دو   گرگان 
آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی برابرماده 3وماده 
13آیین نامه قانون تعیین تکلیف  

برابررای شماره    140060۳1۲4۸000۸۳۲0هیئت  موضوع  قانون  تعیین 
تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی  مستقر 
درواحد ثبتی تصرفات  مالکانه بالمعارض  آقای / خانم  محمدهادی 
مستانی بشناسنامه  6۷9 کدملی  ۲1۲1960۲01صادره از گرگان فرزند 
قربان متقاضی  کالسه پرونده 140011441۲4۸000060۸  درششدانگ 
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است بمساحت  6۲/۲۵ 
مترمربع  از پالک ۳- اصلی  واقع در اراضی اوزینه بخش ۳ حوزه 
ثبت ناحیه ۲گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی  دارد. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  دردونوبت به فاصله  پانزده روز 
آگهی  می شود ازاین رو اشخاصی که نسبت به رای  صادره فوق 
الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره 
تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه  از تاریخ  تسلیم 
ذیصالح  مرجع   به  دادخواست خودرا   ، ثبتی  مرجع  به  اعتراض 
ارائه  اداره  این  به  را  دادخواست  تقدیم  وگواهی  تقدیم  قضایی 

نمایند . 
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400/0۸/۲6
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1400/09/1۳

م.الف  9۳11
حجت هللا تجری - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه دو گرگان  
ازطرف محمدامین صافی     

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی  

شماره 11/1400/4941 تاریخ 1400/9/۷ آگهی اصالحی 
قانون  نامه  آئین   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

رسمی سند  فاقد 
مواد  موضوع  هیات  قبلی  منتشره  آگهی  پیرو 
 6۸4۳ شماره  به  ثبت  قانون  اصالحی   14۸ و   14۷
رأي  برابر   ، رسالت  روزنامه  در   1۳۸۸/0۸/1۳ مورخ 
اول  هیات   1400/0۷/۳0 مورخ   10۸00 شماره  أصالحی 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گناباد  ملک  ثبت  حوزه 
فرزند  کاخکی  اول  غالمی  اسماعیل  آقای  متقاضی 
به شناسنامه شماره ۵۳۷۵ صادره گناباد  علی  محمد 
 ۲۷۸/6۵ مساحت  به  محوطه  يكقطعه  ششدانگ  در 
متر مربع قسمتی از پالک شماره 1914 فرعی از 1۵4 
- اصلی واقع در اراضی کاخک بخش یک حوزه ثبت 
کریمی  خدیجه  خانم  از  شده  خریداری  گناباد  ملک 
موضوع  هیات  قبلی  صادره  رأی  در  بوده که  کاخکی 
مواد 14۷ و 14۸ اصالحی قانون ثبت و آگهی منتشره 
بشاری کاخکی  بهجت  مالکیت  محل  از  اشتباه  قبلی 
و خديجه کریمی کاخکی درج گردیده است که بدین 
و  صادره  رأی  مفاد  مابقی  و  می گردد  اصالح  وسیله 
آگهی های منتشره قبلی کماکان به قوت خود باقیست 

است. نگردیده  حاصل  آن  در  تغییری  و 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  موجب  به  لذا 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
1۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
1۵روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیراالنتشار در 
در  تا  الصاق  هیات  رای  روستاها  در  و  منتشر  شهرها 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
در  و  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  باید  باشند  داشته 
اعتراض  ماه  دو  تا  محل  در  الصاق  تاريخ  از  روستاها 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  باید  معترض   . نمایند  اخذ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی  به  موکول 
با معترض  نگردد  قانوني واصل  اعتراض در مهلت  که 
را  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  گواهی 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

نیست.  دادگاه 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/1۳
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/۲۸

سید ضیاء الدين مهدوی شهری - رئیس اداره ثبت 
اسناد و امالک گناباد
گناباد – 112500

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد   

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئين  ماده 1۳  و  قانون  ماده ۳  اگهی موضوع 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دستور مواد 1 و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1400/09/۲0 و برابر رای شماره 1۳9۵60۳01۳006۵9 مورخ 1۳9۵/04/0۳ هیات اول موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبنی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
حوريه محرابی نوده فرزند سید اسماعیل در ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 
109/۸۷ متر مربع از پالک شماره ۳۲6۷ فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه 
ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به موجب ماده ۳ قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 1۳ ائين نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق این روزنامه و محلی /کثیراالنتشار در شهرها منتشر 
و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراضی داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید آخذ نماند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه است 
و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالكيت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/1۳

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/۲۸
سید ضیا الدين مهدوی شهری - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد
گناباد – 112500
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودبار 

جنوب  
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  نامه  ائين   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره 140060۳190۷90004۳۳- 1400٫۸٫1۸ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودبار جنوب تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضی خانم انیس محمدعلی زابلی فرزند مراد 
بشماره شناسنامه ۵۳601۳6۷۸۲ صادره از رودبار جنوب در یک باب 
اصلی  از 1۸۸  فرعی  مترمربع پالک  164۵  به مساحت ۲04  خانه 
مفروز و مجزی شده از پالک 1۸۸ اصلی قطعه سه واقع در رودبار 
جنوب شهرک انقالب کوچه فجر 16 خریداری از مالک رسمی آقای 
محمد مهدی٫ مهسا مهیمی و خانم فاطمه بیگ مرادی محرز گردیده 
 1۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است. 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
اعتراض،  تسليم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  رسید. ظرف  اخذ  از  پس 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :1400٫9٫1۳ 
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400٫9٫۲۷

علی رحمانی خالص .رئیس ثبت اسناد امالک

افقی
 1 - جمع ظلمت - نفس، خون، نفس 
غنیمتی - خالص - قورباغه درختی۲ 
صدای   - زشت۳  و  بد   - - گوسفند 
 - فالخن  - قالب سنگ،  در  كوبیدن 
بیگانه  ماه   - یا كاری4  چیزی  وقت 
- عضو راه رونده - برآمدگی ته كفش، 
و  فتنه  بدی،  فتنه،   - سوهان  دندانه 
 - اهلی  حیوانات  پرورش   - بدی۵ 

رفتگر6 - قصه گو۷ - غذای تبریزی 
- سو وارونه۸ - مارک موتورسیکلت - 
خاتم - اصطالحی درشطرنج9 - تکرار 
یکپا،  قدم  جین،  شلوار   - حرف  یک 
نوردیدن،  انفصال - در  ژنرال جنگهای 
قبیله حاتم، پیمودن - اسب باركش10 
- اسرار، سر - بازیگر آمریكایی فیلم 
زهره،  - ستاره  دوشیزه11   - دورافتاده 
ستاره  جرات،   - آب  بر  موكل  فرشته 
 - پت1۲  همبازی   - آب  زرد  ناهید، 

از  فیلمی  برابر ومساوی -  شریک - 
واله  افخمی1۳ - آشفته عشق،  بهروز 
- صد متر مربع، واحد سطح، پسوند 
فاعلی, مخفف اگر - صد و یازده - کلمه 
 - مشایعت14  حرف  آش،  همراهی، 
ضمیر غائب، وی، ضمیر سوم شخص 
ور  - خمیر  ساعدی  از  اثری   - مفرد 
 - جهش   - بدن  چرک   - نیامده1۵ 
حزب محافظه کار انگلیس - زاپاس، 

اضافی الستیک 

عمودی
1 - شهر نشین - فریاد تشویق، درمقام 
تحسین می كشند - مسرور، خوشحال، 
مسرور و خوشحال۲ - نیروها - قرار 
داد۳ - الشه حیوان - پادشاه ستمگر 
بابل - پارسا، پرهیزگار4 - مادر وطن - 
واحد فروش گردو، حافظ را به شاخه 
نبات سوگند دهند و از او گیرند، فال گیر 
می گیرد - علم ستاره شناسی۵ - گبر، 
زرتشتی - پدر مرده، کودک بی پدر - 
صورت، مهره شطرنج6 - نوعی موشك 
- نفس خسته - گوشت آذری، مترادف 
آشغال، اسب ترك - اندوهگین ۷ - 
الیزابت  از  اثری   - نیجریه  پول  واحد 
درو  وسیله كشاورزی، گندم   - باون۸ 
كن، ابزار درویدن، یكی از انواع سیستم 
عامل ها - کیفی درهم9 -  راهزن، دزد 
و راهزن، کسی که عقل درست و کامل 

نداشته باشد - شهر اصفهان - نوعی 
یقه10 - تخم مرغ فرنگی، گندم - کیف 
سفری - به تنهایی تاختن11 - استفراغ، 
به هم خوردن حال را گویند - باز التین، 

آشپزخانه باز - رئوس1۲ - نام بازیگر 
- ضربه سر1۳ - ضمیر داخلی، داخل، 
دوم شخص مفرد - خاک سفالگری، 
خاک سرخ، خاک عهد عتیق - قمر 

زمین، چراغ آسمان - از طایفه نبط14 
بیژن  فیلمهای  از   - تركی  پنج   -
 - موسیقی  آالت  از   - میرباقری1۵ 
مخترع پیل الکتریکی - سخن بی پرده

جدول شماره 2169

مفقودی

مفقودی

سفید   1600i پیکان  وانت  سبز  برگ 
موتور  شماره  با   13۸5 مدل  روغنی 
شاسی  شماره  و   112۸5035139
به شماره پالک 776 و 33   22101017
ایران ۸3 به نام زینب حیدری نقدعلی 
گردیده  مفقود   242010۸۸76 کدملی 
می باشد. ساقط  اعتبار  درجه  از  و  است 

برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پژو 
با  PARSTU5 سفید روغنی مدل 139۸ 
شماره موتور 164B0240505 و شماره شاسی 
شماره  به   NAAN11FE2KH54۸297
پالک 957 ل 6۸ ایران 20 به نام عصمت 
میرزائی رئوف کدملی 0490162355 ) نام 
روی سند نامشخص( مفقود گردیده است و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema www.payamema.ir
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روابط عمومی: زهره فرسنگی      09391999161
دفتر تهران:   ۲84۲1910 - 0۲1

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

پیام ما: حرفه ای  اخالق  آیین نامه 
www.payamema.ir/akhlagh

توزیع:جراری  )091۲۲131089(
چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(
چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

/  تلفن:  32487477-034نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی 2

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: میالد علوی
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
 یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

 مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 
اقتصاد و گردشگری: فرزانه قبادی

 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(
 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 ندا صفاریان 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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کارزار

زعفران »طالی سرخ« خراسان- عکس از سید رسول عزیزی/ میزان

| خانه ابویی زاهدان |
گردشگری  جاذبه های  از  زاهدان،  ابویی  خانه 
قرن 14  اوایل  در  است که  زاهدان  در  تاریخی 
هجری و در سال 1۳11 به همت استاد محمدعلی 
این  ساخت  و  اجرا  در  شد.  ساخته  محمودی 
منزل از عناصر معماری سنتی، بومی و منطقه ای 
به خوبی بهره برداری شده است. در ساخت بنا از 
آجر و خشت خام توام استفاده شده اما مصالح 
غالب به طور مخصوص در نما، آجر است. این 
عمارت امروزه به کارگاه هنرهای سنتی زاهدان 
تغییر کاربری داده و گردشگران پس از حضور در 
این شهر، از این مکان بازدید می کنند. خانه ابویی 
در سال 1۳۷۷ با شماره ۲1۵9 در فهرست آثار 
ملی ایران به ثبت رسیده است. استاد محمودی، 
یکی از برجسته ترین معمارهای یزدی کشور در آن 
دوران، عملیات ساخت این خانه را برعهده گرفت 
و آن را به زیباترین شکل ممکن و با بادگیرها 
و حوض خانه های معروفش احداث کرد. عمارت 
ابویی، به شخصی به نام زعیم ابویی تعلق داشت. 
زمانی که این خانه را می ساختند، هنوز زاهدان 

شکل و شمایل یک کالن شهر را نداشت و هسته 
اصلی شهر تازه در حال تشکیل بود. در همین 
وزارت  کارمندان  از  یکی  ابویی که  زعیم  دوران، 
نسبت  به  مالی  وضع  و  بود  وقت  دادگستری 
خوبی هم داشت، استاد محمد علی محمودی را 
از یزد به زاهدان آورد تا خانه ای به سبک و سیاق 

خانه های یزد برایش بسازد.
ابویی تا سال 1۳40 شمسی از این خانه زیبا و 
با شکوه بهره برد. پس از او، مدت کمی وارثانش 

به  این خانه زندگی کردند و سرانجام خانه  در 
صورت متروک به حال خود رها شد. 

بنای عمارت ابویی زاهدان، امروزه توسط سازمان 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
زاهدان مرمت شده و به کارگاه هنرهای سنتی 
ابویی  خانه  است.  داده  کاربری  تغییر  زاهدان 
زاهدان در زمین بزرگی به مساحت ۸1۳ متر مربع 
و با زیر بنای 4۸۳ متر مربع احداث شده است./ 

سیری در ایران

با عنوان  در روز 1۳ام آذر 1۳99، روزنامه سراسری »پیام ما« گزارشی 
حضور  به  کرده است که  منتشر  می شوند«  غیب  »الباجی«  »درختان 
می کنند،  قطع  را  اهواز  در  جنگلی  درخت های  شبانه  سودجو که  افراد 
اشاره دارد. همچنین گزارش دیگری با تیتر »دست مجلس باالی دست 

دولت« در این شماره از روزنامه به چاپ رسیده است.

آلودگی ازن
گاز ازن در هرالیه ی تروپوسفر، یعنی هوای سطح زمین، آالینده به شمار 
می آید و به آن آلودگی ازن گفته می شود. گاز ازن به طور طبیعی در جو، در 
الیه ی استراتوسفر که بعد از الیه ی تروپوسفر قرار دارد، به شکل الیه ای نامریی 
و ظریف وجود دارد. الیه ی ازن در استراتوسفر موجودات زمینی را از بخش 
پرتو های زیان آور خورشید محافظت می کند. بخش اصلی آلودگی ازن ناشی 
از فعالیت های انسان است. در گذشته تصور می شد که ازن تروپوسفر، یعنی 
ازن موجود در هوای نزدیک سطح زمین از الیه های باالتر جو، یعنی از الیه  
استراتوسفر، می آید. اما تحقیقات بعدی نشان داد که افزایش غلظت ازن 
در هوای نزدیک زمین بیش تر نتیجه ی شدت تابش خورشید روی دوده و 
غبار معلق در هوا و مه دود است که براساس فعالیت های انسان پدید می آید. 
نازک شدن الیه ی ازن استراتوسفر و افزایش ازن تروپوسفر دو مشکل به طور 
کامل متفاوت محیط زیستی ایجاد می کند. به سخنی دیگر، کاهش ازن در 
الیه ی استراتوسفر و افزایش آن در الیه ی تروپوسفر بسیار خطرناک است.

چندمین  »این  عنوان  با  زاهدنیا  رویا  شعر  کتاب  ششمین 
نامه ای ست که برای تو نمی نویسم« منتشر شد. به گزارش ایسنا، 
این  است:»شعرهای  عنوان شده  این کتاب  از  ناشر  در معرفی 
کتاب که در 190 صفحه از سوی انتشارات بلم منتشر شده در ادامه  
شعرهای قبلی شاعر، بیش تر مضمونی عاشقانه، نوستالژیک و 
گاه توامان با حرمان عشق دارد. »عاشقانه فراموش ات می کنم« 
نیز عنوان کتابی بود که سال گذشته از این شاعر توسط همین 
انتشارات منتشر شده بود.« از رویا زاهدنیا پیش تر پنج مجموعه  
عنوان  با   1۳۸1 سال  در  آن  نخستیِن  که  شده  چاپ  شعر 
 1۳60 متولد  زاهدنیا  است.  بوده  برکه«  خواب  در  »سنجاقکی 
در  هم اکنون  و  است  حقوق  فارغ التحصیل  آستارا،  لوندویل  در 
قشم به سر می برد. همچنین بر اساس این خبر، انتشارات بلم 
پیش تر کتاب »گامبی« از محسن حامد و »ترانه های میرجاوه« 

از محمودرضا پژم را نیز منتشر کرده است.

فیلم کوتاه »آپارات« به نویسندگی و کارگردانی حسن نجم آبادی به 
نوزدهمین جشنواره میندانائو فیلیپین و سومین جشنواره آلتر دو 
شاو برزیل راه یافت. به گزارش مهر، نوزدهمین جشنواره بین المللی 
فیلم میندانائو که در سال ۲00۳ راه اندازی شد، یک جشنواره فیلم 
منطقه ای و مستقل در این کشور است. هدف اصلی این جشنواره 
حمایت از فیلمسازان میندانائو و مستقل جهان با تبلیغ و نمایش 
آنهاست. جشنواره  داستان های شگفت انگیز و جذاب فیلم های 
آلتر دو شاو که محل نمایش فرهنگ های بومی آمازون برزیل 
و جهان است عالوه بر نمایش فیلم ها در جشنواره بعد از آن در 
تلویزیون بومی آمازون برزیل نیز به نمایش در می آیند. همچنین 
در طول جشنواره ورکشاپ ها و سمینارهای آموزشی برگزار می شود 
که همراه با نمایش های موسیقی غنی آمازون است. سومین دوره 
جشنواره آلتر دو شاو ۸ تا 1۲ دسامبر برابر با 1۷ تا ۲1 آذرماه در 

شهر سانتاری برزیل برگزار می شود.

کارزاری با نام درخواست توجه به امنیت شغلی دهیاران در وب سایت 
کارزار در جریان است که با هشتگ #امنیت_شغلی_دهیاران پیگیری 
می شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به نمایندگان مجلس 
دهیاران سراسر  اینجانبان  احترامًا   « است:  آمده  اسالمی  شورای 
کشور به استحضار می رسانیم، با توجه به تصویب قانون تاسیس 
دهیاری های خودکفا در سال ۷۷ و درنهایت شروع به کار این نهاد در 
سال ۸۲ بی شک بزرگ ترین خدمت به جامعه ی روستایی با انتخاب 
مدیر و متولی برای هر روستا صورت گرفته که پویاترین و فعال ترین 
نهاد خدمات رسانی در حوزه ی روستایی است که به جای تقویت و 
ترفیع این نهاد  زحمت کش و به کارگیری و استفاده از تجربه  آن ها در 
بدترین وضعیت اجتماعی از کار برکنار شده که که جوانی و انرژی خود 
را در این سنگر خدمت برای توسعه و آبادانی بکار بسته اند که به یک 
معضل بزرگ برای دهیاران تبدیل شده است که برای این بالتکلیفی 
دهیاران با توجه به ارائه  الیحه  جامع دهیاری ها در راستای تقویت 
جایگاه دهیاری ها در عرصه  مدیریت روستایی درخواست می شود 
الیحه ی تامین امنیت و ارتقا شغلی و استخدامی دهیاران و امکان 
ارتقای خدمات بیمه  کامل و تکمیلی حقوق مکفی خدمات رفاهی 
متناسب با حجم سنگین و شبانه روزی کار خود را که چندین سال 
است روی میز هیئت رئیسه خاک می خورد، به جریان بیندازید و از 
این اقدام انقالبی و خداپسندانه ی مجلس دوره یازدهم در راستای 
منویات مقام معظم رهبری در سال جهش تولید، ضمن توسعه همه 
جانبه ی روستاها، خانواده ی بزرگ دهیاران را از نگرانی و عذاب های 
روحی و استرس های موجود کاری و شغلی نجات داده و دهیاران را 

عمری دعاگوی خود قرار دهید.«

در پایش اوفتادم و اصال ثمر نداشت

تا خون من نریخت ز من دست برنداشت

دل خون شد از نگاهش وبر خاک ره چکید

بیچاره بین که طاقت یک نیشتر نداشت

چون سر نداشتیم عبث دست و پا زدیم

آری ز پا فتاد هرآن کس که سر نداشت

در خون طپیدنم ز دل زار خویش بود

ورنه خدنگ ناز تو چندان خطر نداشت

ازگریه سود نیست که من خود به چشم خویش

دیدم که هیچ گریه و زاری اثر نداشت

یا مرگ یا وصال که فرهادکوه کن

در عاشقی جز این دو خیالی دگر نداشت

گمنام زیست هرکه ز مرگ احترازکرد

جاوید ماند آنکه ز مردن حذر نداشت

جانی که داشت کرد نثار رهت » بهار«

جانا بر او ببخش کزین بیشتر نداشت

ملک الشعرا بهار

آبشار ایگل )Igol( در موقعیت جغرافیایی 
E۵1۲۷01 N۳۵۵۳46 در استان تهران واقع 
است. آبشار ایگل در دامنه شمال شرق قله 
توچال واقع شده و از ارتفاع ۲000 متری تا 
۲۳00 متری دارای باغات متعددی است و 
از دامنه شمال توچال و  چشم انداز زیبایی 
همچنین گردنه لوپهنه دارآباد دارد. در انتهای 
دره ایگل آبشار زیبایی نیز وجود دارد . برای 
دستیابی به این منطقه از جاده لواسانات به 
سمت اوشان و نرسیده به آهار جاده فرعی 
است که به روستای ایگل منتهی می شود، 
روستایی با چشم اندازی زیبا و مناسب جهت 
گردشگری. روستای ایگل در شمال شرقی 
قله توچال واقع شده و یکی از مسیرهای 
صعود به قله توچال هم محسوب می شود. 
برای دسترسی به آبشار از محل پارک خودرو، 
به  مسیری  در  ساعت   ۲ حدود  پیاده روی 

نسبت هموار و کم شیب الزم است. آبشار 
ایگل در ارتفاع حدود ۲۲00 متری در انتهای 
این  دامنه کوه های   . دارد  قرار  مسیر  این 
پونه  و  تره کوهی  ریواس،  از  مملو  منطقه  
است. در مسیر رسیدن به آبشار، رودخانه ای 
در جریان است که جهت آشامیدن مناسب 
است. در حوالی آبشار )۳00 تا ۵00 متری( 
هنگام  در  دارد که  وجود  سنگ هایی  قلوه 
حرکت ممکن است جابه جا شوند و به افراد 
نیز  آبشار  متری   100 در  وارد کنند.  آسیب 
صخره های خطرناکی وجود دارد که برای عبور 
از آن ها باید احتیاط الزم را نمود. در سمت 
دیگر آبشار امکان صخره نوردی نیز وجود دارد 
که البته در این صورت برای باال رفتن باید 
از تجهیزات فنی استفاده کرده. از این طریق 
با حدود یک ساعت  نیز  به قله  دسترسی 

امکان پذیر است. پیاده روی 
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شبیه  و  دارد  طول  سانتی متر   1۵ پرنده،  این 
پی پت صحرایی، اما اندکی پر جثه تر و دم کوتاه تر 
است و به واسطه  صورت؛ خط ابرو؛ گلو و باالی 
سینه، که در پرنده  بالغ به رنگ صورتی یا قرمز 
نخودی است، با سایر پی پت ها اشتباه نمی شود. 
و  می ماند  باقی  زمستان  و  پاییز  تا  رنگ  این 
زرد  رنگ  به  گلویشان  ماده ها،  از  بعضی  تنها، 
در  است.  خاکستری  قهوه ای  یا  خاکستری 
اولین پاییز، شبیه پی پت صحرایی اند و بهترین 
و  بودن دمگاه  و ساده  تمایز شان، صدا  نشانه ی 
پیوسته  هم  به  نوار  ردیف   ۳ تا   ۲ با  پهلوهایی 
عقب  انگشت  و  است  گوشتی  قرمز  پاها  است. 
ناخن بلندی دارد. پروازش شبیه پی پت درختی 

یا  برخاستن  هنگام  پرنده،  این  صدای  است. 
یا   » ی  »پی سی ی  شبیه  و  بلند  پرواز،  در 
»اسپی ی ه « شنیده می شود. این پرنده در 
خیس، کشتزارها  چمنزارهای  باتالقی،  مناطق 
به  نزدیک  عمومی  طور  به  و  بایر  زمین های  و 
به صورت مهاجر  ایران؛  به سر می برد. در  آب 
عبوری دیده شده و به تعداد اندک در جنوب 
شرقی دریای خزر و خوزستان زمستان گذرانی 
می کند. چون وضعیت این پرنده به طور دقیق 
تعیین  و  بررسی  بنابراین  نیست،  مشخص 
پراکندگی این پرنده اهمیت بسیار دارد تا بعد 
الزم  اقدام  آن  از  حفاظت  چگونگی  به  نسبت 

شود. انجام 

 پی پت گلو سرخ

آبشار ایگل، اوشان

درخواست توجه به امنیت شغلی دهیاران

به نظر می رسد دولت عالوه بر تالش برای 
بردن  باال  مردم،  رسانه ای  سواد  افزایش 
فرهنگ ترافيک، توزیع بروشور در خصوص 
مضرات چاقی و مصرف کمتر نمک، شکر، 
سفید،  گوشت  حبوبات،  قرمز،  گوشت 
تخم مرغ، ماکارونی، ماهی، لبنیات، نوشابه 
)نفسم گرفت( و سایر ماکوالت و ... باید 
یک برنامه ریزی اساسی و تپل در خصوص 
افزایش سواد حقوقی و مدیریتی مردم هم 

داشته باشد.
حقیقت امر این روزها دوباره ماجرای نخ نما 
و دمده حقوق های نجومی سر زبان ها افتاده 
و عده ای نا آگاه از مسائل مالی و حقوقی گیر 

داده اند به این چندرغاز حقوق مدیران. 
که  دارند  حق  عادی  مردم  حاال 
حقوق  میزان  خصوص  در  اطالعات شان 
از  ولی  کنند  گالیه  و  باشد  کم  مدیران 
برخی دوستان که اتفاقا سابقه مدیریتی 
و کاندیداتوری هم دارند بعید است! کار تا 
جایی از خرک در رفته که عده ای مبارزه با 
حقوق های نجومی را در کشوی مبارزه با 
فساد مالی و اقتصادی جاساز کرده بودند 
و منتظر بودند در اولین روز حضور رئیسی 
در محل کارش،  حقوق های نجومی قطع 
داشتند  انتظار  این که  خنده دار تر  و  شود 
دوستان آنچه را که ستانده اند به بیت المال 

بازگرداند.
با عنایت به ضرورت دانش افزایی مردم به 
ویژه در خصوص حقوق و دستمزد مدیران 

نکاتی به حضور ارائه می شود: 

اشتباه مردم در  اولین  واژه ها:  باز تعریف 
مورد حقوق های نجومی در خصوص میزان 
مبالغ دریافتی است که به دلیل نا آشنایی با 
قیمت اجناس اصل و مارک دار است. چرا 
که اگر کسی تنها از قیمت کت و شلوار و 
ساعت مارکدار مدیران آگاهی داشته باشد 
این چندرغاز حقوق را نجومی تلقی نمی کند! 
حاال ماشین خارجی، منزل مسکونی، خانه 
ییالقی در ارتفاعات، سفرهای خارجی و ... 

پیشکش.
ب( ضرورت تغییر نگاه به مقوله مدیریت

حقیقت امر ما معمولی ها بعد از پایان کار 
و نشستن سر سفره اول اگر می خواهیم 
کار  سر  باید  شود  پهن  بعدی مان  سفره 
دوم برویم! به همین راحتی و بدون هیچ 
دغدغه تازه برای انجام شغل دوم حقوق 
بعد  اما یک مدیر  دریافت می کنیم!  هم 
آغاز  دغدغه اش  تازه  اداری،  پایان کار  از 
دلیل  به  روز  طول  در  چرا که  شود.  می 
فتق  و  رتق  و  متعدد  جلسات  برگزاری 
امور دم دستی فرصتی برای ایده پروری و 
پرواز اندیشه های بلند در سپهر توسعه و 
آبادانی  مملکت نمی یابد و چه باندی بهتر 
از کاشانه و سرای چند هزار متری؟! فلذا 
مدیریت اصلی مدیران در منزلشان صورت 
می گیرد و هر چه خانه بزرگ تر امکان پرواز 
اندیشه ها باالتر و در نهایت بهره مندی مردم 
بیشتر که متاسفانه در  گیردادن های مان به 
حقوق و دستمزد این عزیزان به این نکات 

ریز و کلیدی توجه نداریم.
وقف  را  خودش  که  مدیری  بی تردید 
را  و جوانی اش  عمر  و  است  مردم کرده 
در عرصه خدمت گذاری به مردم در اداره 
و خانه به حراج گذاشته است، شایسته 
نجومی  مدیران  نیست.  بی مهری  چنین 

دریابیم. را  بگیر 

 حقوق نجومی و پرواز اندیشه های بلند 
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