
چ�را هات گ�رام و تلگ�رام طالي�ي فيلت�ر 
نمي ش�وند؟ اين س�ؤالي بود ك�ه طي چند 
وقت اخير مكرر مطرح ش�د، اما هيچ وقت 
درباره آن رفع ابهام نمي ش�د. سؤال اصلي 
اينجاست، دليل باز نگه داشتن اين نسخه ها 
از تلگرام كه به س�رور اصلي متصل اس�ت، 
چيس�ت؟ همزمان با ابهام درب�اره فعاليت 
اين پيام رس�ان ها بود ك�ه گمانه  زني هايي 
براي فيلتر شدن اين نس�خه ها مطرح شد، 
اما نه تنها خبري از فيلتر ش�دن نبود، بلكه 
يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارج�ي مجلس به نق�ل از وزي�ر اطالعات 
تير خ�الص را ب�ه ابهام ها زد و عن�وان كرد  
كه »تلگ�رام طالي�ي متعلق ب�ه جمهوري 
اس�المي ايران اس�ت و ۲۵ميلي�ون عضو 
دارد و قانون�ي اس�ت « اما باالخ�ره ماهيت 
مبهم هات  گ�رام و تلگرام مش�خص ش�د. 
به گفت�ه دادس�تاني كل كش�ور هات گرام 
و طالگ�رام، دو فيلترش�كن هس�تند كه با 
امكان�ات وزارت ارتباط�ات ب�ه ص�ورت 
غيرقانوني در اختي�ار كاربران ق�رار دارد. 
مدت زم��ان كوتاهي بع��د از مسدود س��ازي 
رس��مي تلگرام، دو برنامه هات گ��رام و تلگرام 
طاليي شرايط مناسبي را مجدداً براي استفاده 
ايرانيان از تلگرام فراه��م كردند. دو نرم افزاري 
كه بس��تري صددرصد باز در اختي��ار كاربران 
قرار داد و باعث ش��د تا از كوچ دس��ت جمعي 
كاربران به پيام رس��ان هاي داخلي جلوگيري 
كند. برخي گمانه زني ها حكايت از آن داش��ت 
كه اين نسخه ها داخلي هستند و برخي ديگر 
معتقد بودند اين نس��خه هاي فارس��ي مانند 

برنامه اصلي تلگرام ازAPI هاي عمومي و آزاد 
تلگرام استفاده مي كند و مس��تقيماً به سرور 
اصلي تلگرام متصل مي شود كه از لحاظ امنيت 
تفاوتي با تلگ��رام ندارد. نكته مه��م اما گمانه 
دوم بود كه اين س��ؤال را مط��رح مي كرد، در 
اين صورت دليل باز بودن و فيلتر نش��دن اين 

نسخه ها چيست؟! 
  سلب مسئوليت وزارت ارتباطات

با توجه به ابهام ها در اين زمينه و البته استقبال 
مردم از اين نسخه هاي تلگرامي بود كه وزارت 
ارتباطات نيز در اطالعيه اي رس��مي در پاسخ 
به اين س��ؤال كه چرا محدوديت براي اينگونه 
نسخه ها ايجاد نمي ش��ود، اعالم كرد: »وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالع��ات تصميم گيرنده 

پااليش و فيلتر سايت ها و نرم افزارها نيست.«
حجت االسالم هادي صادقي، معاون فرهنگي 
قوه قضائيه در پاسخ به س��ؤالي مبني بر اينكه 
به رغم دس��تور مقام قضايي در مسدودسازي 
تلگرام همچن��ان ام��كان دسترس��ي به اين 
پيام رس��ان از طريق دو نرم اف��زار هات گرام و 
تلگرام طاليي وج��ود دارد، گفت: مالحظاتي 
در خصوص دو موردي كه اشاره كرديد، وجود 
دارد. اينها به تمام تلگرام دسترس��ي ندارند و 
كانال هاي نامناس��ب را به صورت فيلتر شده، 
دارند. لذا از اين جهت دسترسي ها پااليش شده 

است، اما معلوم نيست پايدار بماند. 
با اين حال همچنان بعد از گذشت زمان زيادي 
خبري از فيلتر اين نس��خه ها نب��ود، موضوع 
مهمي كه باعث شد تا از كوچ همزمان كاربران 
به ساير پيام رسان هاي بومي جلوگيري كند و 
آنها همچنان به قوت خود در فضاي تلگرام باقي 

بمانند. بر اساس همين مهم بود كه اين فرضيه 
قوت گرفت؛ باز ماندن نسخه هاي فارسي تلگرام 
و عدم برخورد براي مسدود سازي آنها، دليلي 
براي اثبات ناموفق بودن فيلتر تلگرام و نداشتن 
تمايل و بي  اعتمادي مردم به پيام رس��ان  هاي 
داخلي از سوي دولتي هاست كه پيش از اين به 

ظاهر مخالف مسدود سازي بودند !
به دنب��ال اين ب��ود كه حس��ن بيگ��ي، عضو 
كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي 
مجلس به نقل از وزير اطالع��ات گفت: »وزير 
اطالعات در ضيافت افطاري اعضاي كميسيون 
امنيت ملي و سياس��ت خارج��ي و جمعي از 
نمايندگان مجلس عنوان كرده تلگرام طاليي 

متعلق ب��ه جمهوري اس��المي ايران اس��ت و 
۲۵ميليون عضو دارد و قانوني است.«

  شفاف سازي ماهيت هات گرام و طالگرام
ادعاي قانوني بودن فعاليت اين نرم افزارها در 
حالي اس��ت كه باالخره دبير كارگروه تعيين 
مصاديق محت��واي مجرمانه ماهي��ت اين دو 
نسخه از تلگرام را شفاف سازي كرد. عبدالصمد 
خرم آبادي، دبي��ر كارگروه تعيي��ن مصاديق 
محت��واي مجرمانه در صفحه ش��خصي خود 
نوشت: هات گرام و طالگرام پيام رسان نيستند. 
آنها در واقع دو فيلترش��كن داخلي با مديريت 
واحد هس��تند كه به طور غيرقانوني و برخالف 
دس��تور قضايي با امكان��ات وزارت ارتباطات 
دسترسي كاربران ايراني را به شبكه اجتماعي 

فيلتر شده »تلگرام« فراهم مي كنند. 
وي در ادامه افزود: بع��د از فيلتر تلگرام حدود 
30 درصد از كارب��ران آن فعاليت خ��ود را به 
پيام رس��ان هاي داخلي منتق��ل كرده اند. اگر 
امكانات و پهناي باندي كه در اختيار هات گرام و 
طالگرام گذاشته شده به پيام رسان هاي داخلي 
داده شود، قطعاً آنها خدماتي بهتر از تلگرام به 

مردم عرضه خواهند كرد. 
معاون دادستان كل در ادامه اظهار داشت: در 
حال حاضر به رغم اينكه امكان جايگزيني كامل 
پيام رسان هاي داخلي به  جاي تلگرام وجود دارد 
و با وجودي اينكه پيام رسان هاي داخلي توان 
ارائه خدمات به همه كاربران ايراني را دارند، اما 
برخي از مسئوالن فضاي مجازي كشور نگاهي 
مأيوسانه به توان داخلي دارند، در نتيجه به جاي 
برنامه ريزي براي قطع ي��د كامل تلگرام هنوز 
به دنبال رونق فيلترش��كن هاي داخلي مانند 

طالگرام و هات گرام هستند. 
افش��اگري درب��اره ارتب��اط وزارت ارتباطات 
با تلگرام طالي��ي نه تنه��ا مفروض هاي قبلي 
مبني بر حاش��يه بازي دولتي ها ب��ا تلگرام را 
اثبات مي كند، بلكه ادام��ه فعاليت مبهم آنها 
باعث خواهد ش��د تا امكان حضور كاربران در 

پيام  رسان هاي داخلي هم از آنها سلب شود! 
هماهنگي وزارت اطالعات و وزارت ارتباطات 
در سر پا نگه داشتن تلگرام به هر نحو ممكن، 
در عمل عليه امنيت ملي و خواس��ت عمومي 
ايراني��ان اس��ت. اظهارنظ��ر وزي��ر اطالعات 
مبني بر اينك��ه تلگرام طالي��ي متعلق به اين 
وزارتخانه اس��ت و حاال هم روش��ن شدن اين 
موضوع كه اساساً نس��خه هاي فعال تلگرام در 
ايران، فيلترش��كن هس��تند كه با هماهنگي 
وزارتخانه هاي دولتي مشغول فعاليت هستند، 
اين ش��ائبه را به اذهان متبادر ك��رده كه واقعاً 
نفع دولت در اس��تمرار فعاليت تلگ��رام به هر 
نحو ممكن تا چه حد اس��ت كه حاضر ش��ده 
قانون  ش��كني تلگرام در ايران همچنان ادامه 

داشته باشد؟!
 احياناً توافق نانوش��ته )يا حتي نوش��ته( بين 
دولت و مالک تلگ��رام هم ك��ه چندي پيش 
حسام الدين آشنا از ملغي شدن آن خبر داده 
بود، همچنان و احتماالً در ش��كل و شمايلي 

جديد ادامه دارد. 
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مشكالت آموزشي كودكان بي شناسنامه و افغاني پابرجاست
در حسرت خنده هاي قاه قاه مدرسه

همراهی  نا نوشته2 وزارتخانه با تلگرام!
 دادستاني كل كشور: هات گرام و طالگرام، دو فيلترشكن هستند كه با امكانات وزارت ارتباطات 

به صورت غيرقانوني در اختيار كاربران قرار دارد 

تابستان س�ال گذش�ته حمايت گسترده اي 
براي پذيرش كودكان افغان و بي شناس�نامه 
در مدارس كش�ور ب�ه راه افتاد. بس�ياري از 
مقام�ات دولتي ه�م از اين موض�وع حمايت 
كردن�د و بخش�ي از اي�ن ك�ودكان راه�ي 
م�دارس ش�دند. كودكاني كه تا كن�ون بهاي 
بي هويتي ش�ان را ب�ا محرومي�ت از تحصيل 
مي دادند، اما برخي مشكالت ش�ان همچنان 
پابرجاس�ت. رواي�ت محرومي�ت مناط�ق 
دورافتاده كش�ور، محدود به فقر اقتصادي و 
مشكالت معيشتي نيس�ت. فقر و محروميت 
آموزش�ي ك�ه زمينه س�از محروميت ه�اي 
آين�ده مي ش�ود  اجتماع�ي در  متع�دد 
ه�م در اينگونه مناط�ق آزار دهنده اس�ت. 
مدارس خودگردان س��ال ها دانش آموزان افغان 
بازمانده از تحصي��ل را آم��وزش مي دادند. اين 
مدارس توس��ط خود افغان ها اداره مي ش��دند و 
معلمان افغ��ان در آن فعال بودن��د. رهبر معظم 
انقالب ارديبهش��ت 94 دس��تور دادند كه همه 
كودكان افغانس��تاني، چه آنها كه داراي شرايط 
قانوني حضور در ايران هس��تند و چ��ه آنها كه 
مدارك قانوني حضور در ايران را ندارند، بايد در 
مدارس دولتي ثبت نام ش��وند، اين يک تصميم 
بزرگ و تاريخي بود كه م��دارس خودگردان را 

به حاشيه راند. 
   خودگردان هاي غير قابل قبول 

در همين زمينه رئيس مركز ام��ور بين الملل و 
مدارس خارج از كشور وزارت آموزش و پرورش 
وجود مدارس خودگردان را غيرقانوني دانس��ت 
و گفت: » اگر مدرس��ه خودگرداني شناس��ايي 
كنيم به نيروي انتظامي اطالع مي دهيم تا با آن 

برخورد كنند.«
غالمرضا كريمي، درباره وجود مدارس خودگردان 

كه به آموزش اتباع افغانستاني مي پردازند، اظهار 
كرد: » اگر مدرسه اي به ما مراجعه كند و نظارت 
ما را بخواهد تحت پوشش ما مي رود و اگر غير از 
اين باشد غيرقانوني است. مدارس خودگردان به 
ش��دت كاهش يافته اند، مگر مدارسي باشند كه 
در زير زمين يا فضاهاي نامناس��ب داير شوند. از 
نظر ما هيچ مدرس��ه خودگرداني در كشور قابل 
قبول نيس��ت و بايد همه اينها مجوزهاي الزم را 
از ما بگيرند و اس��تانداردهاي آموزش و پرورش 

ايران را پيدا كنند.«
رئيس مركز امور بين الملل و م��دارس خارج از 
كش��ور وزارت آموزش و پرورش ب��ا بيان اينكه 
اگر هم مدرس��ه خودگرداني را شناسايي كنيم 
به ني��روي انتظامي اط��الع مي دهي��م و با آنها 
برخورد مي كنيم، گفت: »وقتي ما اعالم كرديم 
هر دانش آموزي به صورت راي��گان مي تواند به 

مدرس��ه بيايد وج��ود مدارس خودگ��ردان چه 
ضرورتي دارد؟«

وي اف��زود: »اگ��ر انجمن هاي مردم��ي تمايل 
داشته باشند، دانش آموزان افغانستاني محصل 
در مدارس را در اختيارش��ان ق��رار مي دهيم تا 

آموزش هاي تكميلي دريافت كنند، به ويژه آنكه 
ش��ماري از آنها تحت آس��يب هاي اجتماعي اند 
و بايد آموزش ببينند، البت��ه اين آموزش ها بايد 

زيرنظر آموزش و پرورش باشد.«
   از نبود شناسنامه تا معضالت اقتصادي

اما با وجود ثبت نام مدارس دولتي، شهريه هاي 
باال ب��راي دانش آم��وزان افغان و دهها مش��كل 
حاش��يه اي ديگر موجب ش��ده برخ��ي از آنها 

همچنان بازمانده از تحصيل باشند. 
بررسي ها از ش��رايط كنوني دانش آموزان ايراني 
بي هويتي كه در مدارس كش��ور ثبت نام كرده و 
براي اولين بار تجربه نشستن پشت نيمكت هاي 
كالس درس را به دس��ت آورده اند، گوياي اين 
حقيقت است كه هنوز مشكالت پيش روي آنها 
براي حضور مؤثر در جامعه و رشد و پيشرفت به 

قوت خود باقي است. 
 مشكالتي مثل نگاه سربار داشتن به اين كودكان 
در مدارس و اينكه مديران ارشد آموزش و پرورش 
مدعي هستند، س��ازمان برنامه و بودجه اعتبار 
ويژه اي را به دليل پذيرش آنها به وزارتخانه اضافه 

نكرده است. 
هرچند به نظر مي رسد وزارت آموزش و پرورش 
با وجود نب��ود اعتبار كافي تالش خ��ود را براي 
خدمات رس��اني به كودكان بي شناسنامه انجام 
مي دهد. مشكالت فراوان ديگر از جمله نبود كد 
ملي، شناس��نامه، نظام آماري دقيق و معضالت 
اقتصادي، كمک و ياري ساير نهادها را مي طلبد. 
اگر آموزش و پرورش مي خواهد خدمت شايسته 
و ماندگاري در حق كودكان بي هويت كش��ور و 
كودكان افغان انجام دهد، نباي��د در مدارس به 
اين كودكان نگاه تبعيض آميز وجود داشته باشد. 
آنها بدون شناسنامه و كارت اقامت هم آينده ساز 

كشور هستند. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

سيد طاهر سايه با انتشار اين عكس در توئيتر توئيت زد: فوت سيد 
صادق سبزواري  اتفاقي بود كه نيمه ماه قبل رخ داد و درميان خبرها ديده 
نشد و در توئيتر هم بازتاب نداشت. اين كارآفرين روحاني، بنيانگذار شركت 
كاچيران و از مفاخر و مايه عزت اقتصاد ايران پس از انقالب محسوب ميشه. 

خبرگزاري ايرنا با انتش�ار اين عكس در توئيتر نوش�ت: فوتبال در 
سنگالخ روستاي مهمدان با فاصله هزارو810 كيلومتري تهران، از توابع 
نيكشهر در استان سيستان و بلوچستان قرار دارد. نوجوانان و جوانان اين 
منطقه عالقه زيادي به فوتبال دارند و با نبود امكانات ورزشي در زمين هاي 

خاكي و سنگالخ روستا فوتبال بازي مي كنند.

منصور اميني توئيت زد: آقاي رامبد جوان در برنامه خندوانه ش��ادي 
برنامه را تقديم به كساني كرد كه لباس هاي رنگي و شاد مي پوشند چون 
باعث مي شود حال ديگران خوب ش��ود. در پرمخاطب ترين برنامه رسانه 
ملي، ايجاد حس منفي نسبت به چادر مشكي به عنوان حجاب برتر با اين 

ظرافت نشانه چيست؟ اميدوارم سهوي باشد. 

 نويد برهان زاده با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: يک پيرمرد بلوچ 
دوست داشتني ملک ديناره، ملک دينار هر روز به گاندوها غذا ميده، ملک 
دينار حاضره براي اين گاندوها تمام سرمايه اش كه باغشه رو از دست بده 
اما اين گاندوها گرسنه نمونن و بهشون آسيبي نرسه. امثال ملک دينار بايد 

ديده بشن، بايد ازشون گفت، بايد ازشون تقدير بشه. 

  يك كاربر با انتشار اين تصوير توئيت زد: فريدون يونسي پدر فداكاري 
بود كه س��ال قبل يک كارگاه تولي��دي لباس براي ناش��نوايان راه انداخته 
بود. ديروز تماس گرفت كه از ۲۲نفر به ش��ش نفر رس��يده اند؛ بهزيس��تي 
بيمه هايشان را نمي ريزد و به خاطر اجاره يک كانكس كارگاهي ماهي يک 

ميليون 400 مي گيرد كه ديگر از عهده اش بر نمي آيد؛ كجا فرياد بزند؟

 هدايت خادمي توئيت زد: وقتي كه نمايندگان شركت كننده ايران در 
جلسه مهم اوپک نه سوابق نفتي دارند، نه مخزن،  استخراج، توليد و بازار 
را مي شناسند و در مقابل كس��اني قرار مي گيرند كه به همه اينها مسلط 

هستند،  انتظار چه نتيجه اي داريم؟ 

 امير علي صفا توئيت زد: اين وضعيتي كه باهاش مواجه هستيم ديگه 
گروني نيست، با عرض پوزش وحشي ش��دن قيمت  هاست. ماشاءاهلل هر 
رسانه و جناح و گروهي هم دليل و منفعتي براي سكوت مقابل اين بحران 

داره. بيچاره مردم... 

 مرتضي قرباني توئيت ك�رد: ژاپنيا يه كارمند رو به خاطر اينكه س��ه 
دقيقه زودتر رفته برا ناه��ار و كم كاري كرده اخراج��ش كردن از مردمم 
عذرخواهي كردن، بعد اينجا بعضي مسئوالن تازه ساعت 9/۵ ميرن سركار 

طلبكارم هستن. 

 پريچهر با انتشار اين عكس توئيت زد: اين سه دختر ايراني، سكينه 
نوري، مهسا پوررحمتي و اعظم بختي در تيم ملي شمشيربازي با شكست 
استراليا براي اولين بار جزو هش��ت تيم برتر آسيا شدند. دمش���ون گرم، 
چند وقت گذشته اين چندمين پيروزي بانوان ايرانيه تازه فقط در ورزش. 

بعد مقايسه كنيد با حجم بدبخت نمايي بوقچي هاي مغرض.
 
نادر فتوره چي توئيت زد: حاال كه همه بچه هاتون انگليس،كانادا و 
امريكا زندگي مي كنند و خانه ها و كاخ هاي تان در لواسان و شميران است 
و هر كدام تان صدتا محافظ،  راننده و خدم و حش��م داريد، يک زحمت 
هم بكشيد در»فرهنگ لغات دهخدا«، جلوي معاني كلمه»مستضعف«   

»طاغوت« رو هم اضافه كنيد كه حداقل يک كار مفيد كرده باشيد!

رئيس مركز امور بين الملل 
و م�دارس خارج از كش�ور 
وجود مدارس خودگردان را 
غيرقانوني دانست و گفت:  
اگ�ر مدرس�ه خودگرداني 
شناس�ايي كنيم به نيروي 
انتظام�ي اط�الع مي دهيم 
ت�ا ب�ا آن برخ�ورد كنن�د.

زهرا چیذري

نیره ساری 
  گزارش  یک

    معاون حمايت و سالمت كميته امداد امام خميني)ره( با اشاره به 
جزئيات هرم سني و وضعيت افراد تحت پوشش كميته امداد اعالم كرد: 
31۲ هزار دانش آموز و بيش از ۷3 هزار دانش��جو و طلبه تحت پوشش 

اين كميته قرار دارند. 
    دبير ستاد حقوق بش��ر گفت: علت عدم حصول نتيجه ملموس و 
راضي كننده در پرونده فاجعه منا، آلودگي دستگاه هاي امنيتي، قضايي 

و سياسي كشورهاي ديگر است. 
    رئيس س��ازمان غذا و دارو گفت: به دليل برخي مشكالت به وجود 
آمده در زمينه انتقال ارز، در مواقع��ي واردات داروي بيماران خاص با 
تأخير مواجه مي شود و ممكن است اين داروها ديرتر به دست بيماران 

برسد. 
    مدير عامل شركت دانش بنيان ساخت دس��تگاه دياليز با اشاره به 
طراحي و توليد دستگاه همودياليز توسط دانشمندان جوان ايراني گفت: 
ايران با ساخت اين دستگاه در آسيا دومين و در جهان پنجمين كشور 

سازنده دستگاه پيشرفته همودياليز به روش مستقل است. 
     مديركل تعاون و پش��تيباني وزير آموزش و پرورش از عرضه و ارائه 
مواد خوراكي با نش��ان ايراني و توليد داخلي در بوفه مدارس سراس��ر 
كش��ور خبر داد و گفت: مقرر ش��ده اس��ت مديران مدارس در خريد 
كاالها و وسايل مورد  نياز آموزش��گاه ها از محصوالت و كاالهاي ايراني 

استفاده كنند. 
    معاون فني مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت با بيان اينكه 
نظارت هاي بهداشت محيط بر اماكن بين راهي و تفرجگاه ها در فصل 
تابستان تشديد مي ش��ود، اظهار كرد: بيش از ۲ هزار و 400 تيم سيار 

بهداشت محيط در سراسر كشور در ايام تابستان فعاليت مي كنند. 
    ش��هردار تهران با بيان اينكه نبايد تعداد زيادي پروژه را همزمان و 
بدون توجه به منابع مالي آغاز كرد، گفت: نبايد بگذاريم س��رمايه هاي 

مردم مدت زيادي در خاك بالاستفاده بماند. 
    رئيس مركز مطالعات و جرم شناس��ي معاونت پيشگيري از وقوع 
جرم قوه قضائيه گفت: با توجه به اهميت موضوع فضاي مجازي، كميته 
علمي ملي براي پيش��گيري از جرائم و آسيب هاي اجتماعي در حوزه 

فضاي مجازي تشكيل شد. 
    رئيس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت در اجالس دو روزه »وزرا 
براي اقدام زيست محيطي« به ميزباني بروكسل بر ضرورت مسئوليت 
تاريخي كش��ورهاي صنعتي در خصوص تأمين مناب��ع مالي، انتقال 
تكنولوژي و ظرفيت سازي براي كشورهاي كمتر توسعه يافته در زمينه 

محيط زيست تأكيد كرد. 
    دبير علمي سيزدهمين همايش ساالنه كلينيكال آنكولوژي ايران 
با اشاره به اينكه ايمنوتراپي به عنوان انقالبي در درمان سرطان در اين 
همايش مورد بحث و گفت وگو قرار مي گيرد، گفت: درمان سرطان در 

كشور براساس راهنماهاي باليني انجام خواهد شد. 

علیرضا سزاوار
  گزارش  2

مديريت منابع براي مديريت كم آبي
چند سالي مي شود كه آسمان از باران خست مي ورزد و لب هاي زمين 

خشک شده و ترك برداشته است. 
چندي پيش روزنامه »فايننش��ال تايمز« در مقاله اي با عنوان »ايران 
خشک شد« نوشت: »كم آبي در ايران در حالي رخ مي دهد كه ايرانيان 
در زمينه مهندسي آب در جهان پيش��تاز بودند و در دوره هخامنشي 

فناوري سنتي كاريز )قنات( اختراع شده بود.«
ايران با س��رانه مصرف منابع تجديدپذي��ر آب به ميزان ي��ک هزار و 
۷00مترمكعب، به مرحله تنش آبي وارد شده است. براساس شاخص 
سازمان ملل با مصرف بيش از 88 درصد منابع آب تجديدپذير كشور 
وارد مرحله »فوق بحراني« ش��ده است و بر اس��اس شاخص مؤسسه 
بين المللي مديريت آب، در مرحله »مصرف متوس��ط تا شديد« منابع 

آب قرار دارد. 
پژوهش ها نشان مي دهد بازدهي آب در بخش كشاورزي بسيار پايين 
است. همچنين ميزان هدررفت آب و آب بدون درآمد در بخش شرب 
۲۵ درصد برآورد مي شود كه بسيار باالس��ت و مقدار زيادي از آب در 

بخش صنعت بدون بازچرخاني مصرف مي شود. 
منابع آب تجديدشونده كشور از 130 ميليارد مترمكعب در سال هاي 
گذش��ته، امروز به كمتر از 104 ميلي��ارد مترمكعب تقلي��ل يافته و 
بارش هاي كشور در مقايس��ه با ميانگين درازمدت ۲0 درصد كاهش 

يافته است. 
همچنين در سال هاي گذشته 1۲0 ميليارد تا ۲00 ميليارد مترمكعب 
اضافه برداش��ت از منابع آب زيرزميني صورت گرفته و از حجم ثابت 
آبخوان هاي كشور كاسته ش��ده اس��ت كه اين امر، هشداري جدي و 
مسئله اي خطرناك به شمار مي رود و نشست زمين فقط يک مورد از 

پيامدهاي آن است. 
با تمام اينها و به رغم بحراني ش��دن وضعيت آب در كشور نگاهي گذرا 
به تاريخچه آب در ايران نشان مي دهد كشور ما از ديرباز با خشكسالي 
و خست آس��مان و كمبود آب مواجه بوده اس��ت و همين مسئله هم 
ريشه هاي تاريخي مديريت آب با تأس��يس قنوات را توجيه مي كرد و 

مي كند. 
به بيان ديگر بخش مهمي از بحران آب در كشورمان در كنار چالش هاي 
طبيعي، كمبود بارش و س��اختار جغرافيايي كش��ورمان به مس��ائل 
مديريتي باز مي گردد و مديريت نامناسب منابع آبي و استفاده نادرست 
از تكنولوژي هايي همچون سدس��ازي موجب ش��ده تا موضوع آب در 
كش��ورمان به بحراني حاد تبديل ش��ود. اين در حالي است كه مردم 
ايران از ديرباز با فرهنگ صرفه جويي و مديريت مصرف آب آشنا بودند 
و سيستم آبرساني قنات يكي از بهترين راهكارها و مصاديقي است كه 
نشان مي دهد نياكان ما روش مديريت مصرف آب را خوب بلد بودند. 
اگر آنها توانسته اند اينگونه رفتار كنند و به رغم خشكسالي به خوبي با 

طبيعت كشور كنار آيند پس ما هم مي توانيم. 

رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك اعالم كرد 

توقف رشد طالق
 افزايش ٦ درصدي ازدواج 

رئي�س س�ازمان ثب�ت اس�ناد و ام�الك كش�ور ب�ا بي�ان اينكه 
رش�د فزاين�ده ط�الق متوقف ش�ده اس�ت، گف�ت: بر اس�اس 
آم�ار رش�د ٦ درص�دي ط�الق ب�ه ي�ك درصد رس�يده اس�ت. 
 احمد تويس��ركاني تصريح كرد: يكي از مس��ائل اميدوار كننده كه در 
گذشته باعث نگراني بود روند كاهش��ي وقايع ازدواج بود. در دو ماهه 
امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل رشد ٦ درصدي واقعه ازدواج 

را داشتيم. 
وي با بيان اينكه رش��د فزاينده طالق نيز متوقف ش��ده است، گفت: 

بر اساس آمار رشد ٦ درصدي طالق به يک درصد رسيده است. 
تويسركاني همچنين با اش��اره به تعداد ممنوع الخروجي هاي ناشي از 
بدهكاري گفت: در س��ال 9۵ مجموع افرادي كه در رابطه با بدهكاري 
ممنوع الخروج شدند ۲1 هزار و ۵۲۵ نفر بود كه از اين تعداد 11 هزار 
و 8۷۵ نفر در سال 9٦ بدهي شان وصول شده و رفع ممنوع الخروجي 

شده اند. 
تويس��ركاني تصريح كرد: همچنين در سال 9٦ س��ازمان ثبت اسناد 
و امالك كش��ور موفق ش��د ٦4 هزار ميليارد ريال از معوقات بانكي را 

وصول كند. 

در حال حاضر به رغم اينكه 
ام�كان جايگزين�ي كام�ل 
پيام رس�ان هاي داخل�ي 
ب�ه  ج�اي تلگ�رام وج�ود 
دارد و ب�ا وج�ودي اينك�ه 
پيام رسان هاي داخلي توان 
ارائه خدمات به همه كاربران 
ايران�ي را دارن�د، اما برخي 
از مس�ئوالن فضاي مجازي 
كش�ور نگاه�ي مأيوس�انه 
به ت�وان داخل�ي دارند، در 
نتيجه به ج�اي برنامه ريزي 
براي قطع ي�د كامل تلگرام 
رون�ق  به دنب�ال  هن�وز 
فيلترشكن هاي داخلي مانند 
طالگرام و هات گرام هستند


