
چالش های مدیران آبسخنی با دولت و چند پیشنهاد

هیچ شخص و کشوری به جز باقری نماینده ایران در مذاکرات وین نیست

***
نتایج نهایی آزمون دستیاری دندانپزشکی اعالم شد

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصوالت معدنی مطرح کرد

امکان صادرات سنگ های تزئینی  تا ۱۰ میلیارد دالر در سال

مســائل فکــری و راه حل هــا نیاز بــه آمادگی 
ذهنــی و تمهیدات علمــی و تمرکز دارد که جز با 
زمینه ســازی و تفکر در موضوعی خاص و صغری 
کبــری چیدن های منطقی و اســتداللی به نتیجه 
نمی رســد بنابراین ارائه راه حل هــا با ذهن خالی و 
عدم پیش زمینه ممکن نمی شــود و به مثابه شــعر 
نیســت که از سر خیال و هنر شــعری، فی البداهه 
چکامــه ای تقدیــم دارد. و از آن ســو، تعریــف و 
تمجیدهای حضوری از نوع مجامله مرســوم است 
و نباید غره شــد چرا که این تعاریف، پایه و اساس 
علمــی ندارد و راه حلی که دولت ســیزدهم در پی 

آن است نیست. 
البته بیراه نیســت اگر بگوییم رئیس جمهوری 
بــا توجه به فضــای سیاســی-اجتماعی جامعه و 
پیش بینی های مقرون به صحت، براساس مقدمات 
عینی و ذهنی، چهار ســال برای رسیدن به مسند 
فرصت داشــته  اســت. لــذا در این مــدت مدید، 
می بایســت در هر زمینه ای برای اداره کشــور هم 
راه حل هــای درســت اجرایی و مدیریتــی فراهم 
می آورده و هم بازوهای اجرایی را برمی گزیده  است 
و چنان نبوده که به طور ناگهانی و از ســر اضطرار، 
این مهم را پذیرفته باشد. آن چنان که اکنون ناگزیر 
باشد در هر دیداری از مخاطب و مخاطبان بخواهد 
کــه در گشــودن گره های کور پیــش رو همراهی 
کننــد. در این جا باید گفت، نافی مقصود نیســت 

اگر رئیس جمهور جهت حل معضالت کشور راه حل 
بخواهد اما نکته آن جاست که اجرای پیچیده ترین 
برنامه های پیش رو، فکر جلوتر از عمل می خواهد و 
پیشنهادها و راهکارهای خلق الساعه اگرچه به کار 
می آید امــا از مقوله اجرایی آزمون و خطاســت و 
با هزینه های چند برابــری و غیرقابل تحمل همراه 

خواهد بود.
 امــا به مصداق مثل معروف »در هر جا که جلو 
زیان را بگیرند ســود اســت.«، دولتی که خواهان 
راه حل های اجرایی برای معضالت حال و آتی کشور 
اســت، هیچ راهی جز اعتماد به خبرگان و وسعت 
بخشــیدن به دایره ای که همــه نحله های فکری و 
قومی و علمی و ســالیق سیاسی که همه دلسوزان 
کیان و مصالح کشــورند- ندارد و چنان که عقالی 
قوم گفته اند نمی شود کشور را با یک جناح سیاسی 

اداره نمود.
 پس جهــت ادای مقصــود رئیس جمهوری در 
اخذ راه حل هایی گره گشا و عالمانه و وافی مقصود، 
گزیری از چهار باب ندارد: نخســت دانشــوران و 
صاحب علمان بزرگ و نامی و صاحب نظر دانشگاهی 
در رشــته های مختلف مــورد لزوم اند که ضروری 
اســت از آنان دعوت به عمل آید تا بتوان از جمع 
نظریات عالمانه آنان به بهترین راهبردها رســید، 
کاری که تاکنون از ناحیه قوای ســه گانه کشــور 
جدی گرفته نشده و مغفول مانده است آن چنان که 
هرکــدام از صاحبان علم و فکــر و صاحب منصبان 

اجرایی، به کلی از هم بیگانه شده اند!
 نمونه بارزش بســیاری از مصوبــات غیر قابل 
اجرای قوه قانون گذاری و نیز تدوین الیحه بودجه 

۱۴۰۱ است.
 دوم، توجــه و تأمل در نقد و تحلیل نشــریات 
اســت و ایــن، از وظایــف روابط عمومی ها از صدر 
تا به ذیل اســت تا این نقــد و تحلیل ها را منتقل 
نمایند از راه حل های کارشناســانه آن ها استفاده و 
گرته برداری موضوعی شــود. که اگر چنین می شد 
آن قدر اهل قلــم و اهل اجرا و تصمیم گیری از هم 
دور نبودند و بعید نیســت اگــر بگوییم که خیلی 
از مســئوالن از این رکن رکین چهارم دموکراسی 
بیگانه انــد و الجرم گرفتار روزمرگــی و بی خبر از 

مشکالتی هستند که زیر پوست جامعه، می دود.
سوم، پیشــنهادهای مردم در مواجهه است که 
ضرورت دارد همراه مســئوالن، مثل قدیم کاتبی 
باشــد و این ها را یادداشت نماید و گروهی خبره و 
اهل تحلیل هم باشــند که این موارد را دسته بندی 
و فهرست و طبقه بندی موضوعی کنند و در اختیار 
برنامه ریزان و عوامــل کاربردی قرار دهند. چهارم، 
وجود مشــکالت پیش بینی نشــده اجرایی اســت 
مشــکالتی که بارها اذعان می شــود در این مورد، 
قانون نداریــم. در این موارد هم بایــد با توجه به 
مشاوره های درون دستگاهی و نیز گرفتن نظرهای 
خبرگان بیرونی به عنوان راه حل های پیشنهادی از 
رده های پایین و طی سلسله مراتب به هیئت دولت 
منتقل و از آن جا پس از بررسی های عالمانه در قالب 
الیحه جهت بررســی و تصویب به مجلس شورای 
اســالمی تقدیم شــود. کاری که در دنیا بی سابقه 
نیســت و ما هم از آن ها برکنار نمی توانیم باشیم. 
این ها اســاس جامعه مبتنی بر حقــوق و قانون با 

تکیه  بر تمامی یافته های علمی و مدیریتی است.

یکی از مشکالت اصلی بحران آب در کشور عدم 
وجود یا اجرای ناقص قوانین مرتبط با مدیریت منابع 
آب می باشــد و ابتدایی ترین مشــکالت پیش روی 
برنامه ریزان و مدیران کشــور استفاده از نسخه های 
از کار افتاده و قدیمی اســت که بعضاً در شــرایط 
خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و خرده اقلیم ها 
نگارش شــده است، که حداقل سه دهه از عمرشان 
می گذرد. این در حالی اســت که ایران با دارا بودن 
فقط یک ســوم میانگین بارش نســبت به سه دهه 
گذشــته در سطح دنیا کشوری خشــک و کم آب 
محسوب می شود، مدیریت آب در ایران با مشکالت 
و چالش هــای جدی مواجه اســت که وضع قوانین 
اصلی منابع آب در کشــور نه تنها کمکی به جبران 
خســارت کسری مخازن نکرده است بلکه در برخی 
موارد آن را تشــدید نیز کرده است. آب و مدیریت 
آن یکی از موضوعاتی اســت که مســتقیما بر روی 
تمامی شاخص ها و مولفه های توسعه تاثیرگذار است، 
از مولفه های اقتصادی گرفته تا بهداشت و سالمت و 
امنیت اجتماعی و سیاسی، و به جرات می توان گفت 

»آب« وجود یک جامعه را تضمین می کند.
در ابتدا باید بدانیم که آب هم جنبه مثبت دارد 
و هم جنبه منفی و به هر دوی این وجوه باید توجه 
کرد، از یک ســو آب برای حیات انسان، حیوانات و 
گیاهان نقش اساســی دارد و فعالیت های تولیدی 
مانند کشــاورزی، برق آبی، گردشگری و بهداشت 
را پشتیبانی می کند و از ســوی دیگر آب می تواند 
فوق العاده مخرب باشــد؛ سیالب بیارد، بیماری ها را 
انتقال دهد و سطح وسیعی را دچار آبگرفتگی کند، 
کمبود آب یا خشکسالی طوالنی نیز می تواند سبب 
مرگ و میر گســترده و افت رشــد اقتصادی شود، 
همچنین می تواند مسبب یا تشدید کننده تعارضات 
در ســطح محلی یا ملی یا در حوزه های مشــترک 
بین چند کشور باشــد. نکته دیگری که باید به آن 
توجه کرد کیفیت و کمیت آب در اکوسیســتم ها و 
تغییرات آن توسط انســان است که بشر می کوشد 
عالوه بر ارزش ذات آب، خدمات طبیعی اساســی و 
پر ارزشــی را برای خود فراهم آورد که باعث شد در 
برخی کشورها تنزل وضعیت منابع آب شیرین از نظر 
کیفیت و کمیت و اکوسیســتم های آبی آغاز شود و 
این وضعیت به معنای منافع کمتر، تضعیف حیات و 
ریسک ها و مخاطرات آبی و نهایتا تنشهای آبی است 

که منتج به ورشکستگی آبی شده است.

واضح اســت که عواملی مانند رشــد جمعیت، 
تغییرات رژیم جمعیتی، توسعه اقتصادی و تغییرات 
اقلیم تاثیر بسیار مهمی بر منابع آب دارند و همین 
به صــورت منابع آب تاثیر قابل مالحظه روی تولید 
و رشــد اقتصادی سالمت، معیشــت و امنیت ملی 
دارد. به طور مثال در کشور ۹۰ درصد منابع آبی ما 
اختصاص به حوزه کشاورزی دارد و هرگونه تغییرات 
در رژیــم آبی کشــور تاثیر مهمی بــر روی اقتصاد 
کشاورزی خواهند گذاشت که اگر این تغییرات منفی 
باشد – که هست – تبعات امنیتی بسیار وحشتناکی 
را در پی خواهد داشت از همین روی به همان نسبت 
که فشار بر منابع آب افزایش می یابد ضروری است 
که منابع تجدیدپذیر آب شیرین را به شکل مناسب 
مدیریت کنیم با این همــه مدیریت آب روز به روز 

پیچیده تر و بحث انگیزتر می شود.
در برخــی مناطق مدیریت آب به دلیل نوســان 
طبیعــی و عدم قطعیت در الگوهــای آب و هوایی 
همواره مشکلی عمده بوده است و با تغییرات اقلیمی 
این مشــکل احتماالً بدتر خواهد شد که ما در چند 
ماه اخیر در کشور شاهد این موضوع بودیم. در بعضی 
حوزه هــا تغییرات در اقلیم به معنای بارندگی کمتر 
و دبی پایین تر رودخانه هــا خواهد بود در حالی که 
در حوزه های دیگر تغییر اقلیم به معنای سیل های 
بیشــتر خواهد بود، این وضعیت به دلیل تغییرات 
دیگر مانند رشد جمعیت، رشد اقتصادی، گسترش 
شهرنشــینی و افزایش تقاضا برای غذا که تغییرات 

برای آب را افزایش می دهد تشدید خواهد شد.
رشد اقتصادی، تالش برای کاهش فقر و تغییرات 
رژیم جمعیتی و اجتماعی عوامل پدیدآورنده تقاضا 
برای زیرساخت های آبی به منظور تولید غذا، تولید 
انرژی و فراهم آوردن کاالها و خدمات است. چنین 
تحوالتی تأثیر زیادی روی منابع آب دارند. سالهای 
متمادی فرض بر این بود که آب کافی برای این شرایط 
وجود دارد و فرآیندهای طبیعی از عهده آلودگی بر 
می آیند با این همه هرچند ساخت شبکه های آبیاری 
سطح های، برقابی، آبراه های قابل کشتیرانی و تامین 
آب برای خانه ها، گردشگری و صنایع منابع فراوانی را 
نصیب میلیون ها انسان کرده است اما این تحوالت و 
تغییرات منفی فراوانی را در رژیم های هیدرولوژیکی 
اکوسیستم ها و شرایط طبیعی بیشتر رودخانه های 

جهان، دریاچه ها و آبخوان ها در پی داشته است.
به نسبتی که کمیابی آب افزایش می یابد و نوسان 
هیدرولوژیکی بیشتر می شــود مواجهه با تغییرات 
ناشی از توسعه، چالشی هولناک خواهد بود، اکنون 
مدیران آب با فشار های عظیم ریسک ها و تعارضات 
بسیاری در متوازن ساختن توسعه اقتصادی و حفظ 

منابع آب سالم روبرو هســتند، با این همه مناطق 
فقیرنشین جهان برای رشد باید زیرساخت های آبی 

را توسعه دهند.
چالشــی که دولت ها و مدیــران آب با آن روبرو 
هستند متوازن ساختن توسعه با پایداری است، این 
کار به معنای یافتن راه های هوشمندانه تر توسعه و 
مدیریــت منابع آب و یافتن راهکارهای مناســب با 
شــرایط هر حوزه اســت. در کنار توسعه و همزمان 
با آن نکتــه دیگری که مدیران آبی باید مورد توجه 
قرار دهند آلودگی است، با گسترش شهرها در امتداد 
سواحل رودخانه ها و دریاچه ها آلودگی آب ناشی از 
فاضالب خانگی و صنعتی افزایش می یابد، توســعه 
کشاورزی بدان معناست که کشاورزان کود و سموم 
بیشتری استفاده می کنند که این عامل نیز آلودگی 
را افزایــش می دهد، پیامدهای آلودگی بیولوژیکی و 
شیمیایی و تغییرات جریان رودخانه و دریاچه و افت 
سطح آب زیرزمینی همزمان با افزایش آلودگی بسیار 
نگران کننده اســت، رودخانه ها بیشتر از حد از مواد 
غذایی انباشته می شــود و علف های هرز آبی تکثیر 
می شوند بدین سبب آب قدرت خودپاالیی خود را از 
دست داده و تبدیل به آب غیرقابل تجدید می شود و 
به همین سادگی ما منابع آب تجدیدپذیر خود را از 
دست میدهیم به طوری که در یک قرن گذشته ما 
نزدیک به ۹۰ درصد است منابع آب تجدیدپذیر خود 

را از دست داده ایم.
تخریب یا تباهی اکوسیســتم ها جوامعی را که 
به منابع طبیعی وابســته هستند، در معرض خطر 
قرار می دهد. تنوع زیســتی از بین می رود و شیالت 
کاهش می یابد و امنیت غذایی منطقه نیر به مخاطره 
می افتد. عالوه بر این افراد بیشتر و بیشتری در معرض 
مخاطرات سالمت مرتبط با آب قرار می گیرند، حتی 
محافظه کارترین برآوردها نشان می دهد که در حال 
حاضر بیماری هــای مرتبط با آب عامل مرگ و میر 
ســاالنه بین ۲۴ تا ۲۵ میلیون انسان هستند و این 
رقم تا انتهای ســال ۲۰۲۲ می توانــد به مرز ۱۳۵ 

میلیون نفر در سال افزایش پیدا کند.
ماهیت به هم مرتبط مدیریت آب در حوزه های 
مختلف مســتقیماً روی جوامع تقسیمات اداری و 
قلمروهای سیاسی استان ها و کشورها تاثیر می گذارد، 
کسانی که در یک حوزه آبی سهیم هستند وابستگی 
زیادی به یکدیگر دارند مدیــران حوزه باید راه های 
رویارویی با این قبیل چالش ها را به منظور جلوگیری 
از بروز مشکالتی مانند ناآرامی های اجتماعی، تعارض 
میان استان ها، کند شدن توسعه اقتصادی و تباهی 

منابع حیاتی را پیدا کنند.
ادامه در صفحه 2

ســخنگوی دولت با یادآوری اینکه تنها نماینده 
رسمی ایران در مذاکرات آقای علی باقری هستند، 
تاکید کرد که هیچ شخص و کشور دیگری نماینده 
ایران نیست. به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی 
در پاسخ به ســوالی در خصوص اظهارات اولیانوف 
دربــاره مذاکرات اظهار کرد: تنها نماینده رســمی 
ایران در مذاکرات آقای دکتر علی باقری هســتند. 
هیچ شخص و کشور دیگری نماینده ایران نیست. 
طبیعی است کشورهای دیگر در چارچوب اقدامات 
دیپلماتیک کشــور خودشان اقدام می کنند. برخی 
حضور رسانه ای بیشتری دارند. بنابراین هیچ کشور 
و مقام دیگری نمایندگی از دولت ایران در مذاکرات 
ندارد. همچنین جایگاه مقامات ســابق کشور نیز 

محترم اســت و به روش های دیپلماتیک حمایت 
می شوند.

وی در پاســخ به ســوالی درخصــوص حضور 
نماینــده کره جنوبی در وین و پرداخت بدهی های 
این کشــور به ایران، تاکید کرد: موضوع آزادسازی 
بدهی های انباشــته شــده کره جنوبی بــه ایران، 
ارتباطی به مذاکرات ویــن ندارد و کره جنوبی که 
تاکنون برخالف مناسبات بین المللی، دارایی های 
جمهوری اســالمی ایران را بلوکه کرده است، باید 
مطابق موازین حقوقی در اســرع وقت نســبت به 
آزادسازی همه پول های ایران - و نه فقط بخشی از 

آنها - اقدام نماید.
ســخنگوی دولت ادامه داد: البته ســفر معاون 

وزیر خارجه کره به ابتکار خودشــان بوده و بدیهی 
است که معاون سیاسی وزیر خارجه از هر فرصتی 
برای مطالبه درســت این حق ملت ایران استفاده 
خواهد کرد و مســئولیت حقوقی و سیاسی دولت 

کره جنوبی را به آنها یادآور خواهد شد.
بهــادری جهرمی همچنین یادآور شــد: درباره 
حضور نمایندگان دیگر کشورها در وین، این سفرها 
تصمیم مستقل کشورها و مربوط به روابط دوجانبه 
آن هاســت و انجام چنیــن رایزنی هایی، مربوط به 
خودشان است و فضای مذاکرات را تحت تأثیر قرار 
نخواهد داد. طبیعی است که هیأت ایرانی در چنین 
دیدارهایی دخالتی ندارد و بنای اظهار نظر در این 

مورد را هم نداشته و ندارد.

نتایج نهایی ســی و پنجمیــن آزمون پذیرش 
دســتیاری در رشــته های تخصصی دندانپزشکی 
دیــروز بــر روی ســایت مرکز ســنجش آموزش 
پزشکی قرار گرفت. به گزارش ایسنا، بر این اساس 
پذیرفته شدگان سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش 
دستیار در رشــته های تخصصی دندانپزشکی سال 

تحصیلــی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ الزم اســت جهت ثبت 
نام، بر اساس رشــته و دانشگاه محل قبولی، اصل، 
کپی و اســکن مدارک مورد نیــاز را آماده و طبق 
روش و زمانبندی که در ســامانه اینترنتی دانشگاه 
محل پذیرش اعالم می شــود، عمل کنند. با توجه 
به این که زمان و نحوه ثبت نام در سامانه اینترنتی 

دانشگاه های علوم پزشکی اعالم می شود، پذیرفته 
شــدگان پیش از مراجعه حضوری به دانشگاه های 
محل قبولی، باید از روز یکشنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ 
به ســامانه های دانشــگاه ها مراجعه کنند. سی و 
پنجمین دوره آزمون دســتیاری دندانپزشکی روز 

پنجشنبه ۲۹مهر ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.

 بی توجهی دولت و فراهم نبودن 
با  ایران  زیرســاخت ها باعث شــده 
پتانســیل های  از  برخورداری  وجود 
فراوان نتواند به جایگاه شایسته خود 
تزئینی  بازار جهانی ســنگ های  در 
برســد؛ حال آنکه این رشته امکان 

رسیدن به ۱۰ میلیارد دالر صادرات 
در سال را دارد.

نایب  مهنــدس کامران وکیــل، 
و  تولیدکنندگان  اتحادیــه  رئیــس 
معدنی  محصــوالت  صادرکنندگان 
با بیان اینکه ایــران در رتبه چهارم 

از نظر تنوع ســنگ های تزئینی در 
دنیا قراردارد اما صادرات این کاال از 
کشور بسیار ناچیز بوده و دولت هم 
هیچ توجهی به لزوم برداشتن موانع 
برای افزایش صادرات این محصول و 

ظرفیت باالی اشتغالزایی آن ندارد.
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صفحه2

زمزمه تفاهم در وین از زبان روس ها بلند شده است

احتمال احیای گام به گام برجام
صفحه3

صفحه4

صفحه2

صفحه11

هشداِر بروز پیک ششم کرونا در کشور 

 ُامیکرون خفیف نیست
دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا ضمن تشریح چرایی گرفتاری کشورهای اروپایی در پیک جدید 
با ســویه اُمیکرون و همچنین خطر واکسن نزده ها در ایجاد پیک ششم در کشور، گفت: بر خالف تصور ایجاد 
شده،  اُمیکرون می تواند سنین باال را هم گرفتار کرده و حتی منجر به بستری در آی سی یو و مرگ شود.دکتر 
حمیدرضا جماعتی در گفت وگو با ایســنا، درباره خطر جمعیت واکســن نزده در کشور برای بروز پیک ششم 
کرونا در کشــور که گفته می شود جمعیتی هشت میلیونی را شامل می شود، گفت: افرادی که واکسن تزریق 

نکرده اند، هم احتمال گرفتاری خودشان و هم احتمال گرفتاری خانواده هایشان وجود دارد.

دشــوارترین مانع در روابط آمریکا-اتحادیه اروپا وخامت وضعیت دموکراســی در واشنگتن است؛ ضمن 
اینکه احتمال قدرت گرفتن جمهوری خواهان در انتخابات سال جاری کنگره به نگرانی ها دامن زده است.

به گزارش پولیتیکو،  اندکی تا پایان ســال اول دوره ریاست جمهوری جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا 
)۲۰ ژانویه، ۳۰ دی( باقی اســت؛ دولتی که با وعده احترام و بازســازی روابط اروپا و آمریکا بعد از ســال ها 

بی توجهی به این روابط روی کار آمد. کارشناس سیاست خارجی در اندیشکده ای در...

بایدن در داخل و خارج با مشکالت متعددی مواجه می شود

سال سخت در انتظار کاخ سفید

پزشکیان:

اگر مرد هستید
 از پول خود برای خدمت به مردم بگذرید

صفحه2

وقتی دیگران برای کاالهای مورد نیاز ما تصمیم می گیرند!

تهاتر نفت و کاال؛ دستاوردسازی به سبک دولت سیزدهم
گروه اقتصادی-محمد ســیاح: تهاتر روشی برای فروش نفت ایران و برگشت ارز حاصل از صادرات نفت است که با توجه به 
بلوکه ماندن ارزهای ایران در کشــورهای خریدار نفت و همچنین عدم پیوســتن ایران به FATF و تحریم نظام بانکی ایران؛ تنها 

راهی است که ایران می تواند طلب های خود را به صورت کاال وصول کند!

محمد عسگریمنصور فرزامی 

صفحه5

بخشنامه سازمان زندان ها در رابطه با حقوق زندانیان منتشر شد

تالش برای حفظ کرامت و حقوق انسانی زندانیان 
ممنوعیت انگشت نگاری، ممنوعیت بازرسی بدنی بدون لباس، ممنوعیت پذیرش زندانی دارای بیماری حاد، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت زندان انفرادی برای زنان باردار و مادران همراه 

فرزند، نظارت فراگیر بر عملکرد زندان بانان و لزوم نصب منشور حقوق زندانیان در تمامی  بندها از جمله مواردی است که در این بخشنامه مورد تاکید قرار گرفته است

مذاکره برای تامین منافع ملی هیچ گاه برای جمهوری اسالمی ایران تابو نبوده است

احتمال گفت وگوی مستقیم، در صورت بازگشت آمریکا به برجام


