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اشتباه استراتژیک رسانه ملی

آغاز تغییر بزرگ
در ترکیه

آبی از عراق برای
هور گرم نمیشود

تاالب ها؛ ثروتی که
با تحمیل از بین میرود نه با تحریم

بــرای اولین بــار به همت یک متخصص دلســوز ایرانی در
سال  ۱۹۷۱کنوانســیونی جهانی پیرامون ارزش تاالبها در
یادداشت
شــهر رامسر شکل گرفت و از آن زمان تاکنون نام رامسر به
نام این کنوانسیون جهانی شد .زمانی  ۴۰درصد ذخایر آب
شــیرین جهان در تاالبها وجود داشت ولی اکنون با توجه
به تغییراتی که در توســعه پدید آمــده باید مقدار آن مورد
بازبینی مجدد قرار گیرد.
حمیدرضا
تاالبهــا بهعنــوان ذخایــر ارزشــمند ژنتیکــی گیاهــی و
خدابخشی
جانــوری در جهــان شــناخته میشــوند در مقــاالت بســیار
معاون سابق آب
و برق خوزستان
ارزش یــک هکتــار تــاالب را  ۱۰برابــر جنــگل و  ۲۰۰برابــر
اراضی کشــاورزی و ســود حاصل از آن را  ۱۰برابر زمینهای
کشــاورزی بــر شــمردهاند .تاالبهــا ســپر رطوبتــی در برابــر هجــوم هــوای گرم و
ریزگردهــا و معتدلکننــده آب وهــوای مناطــق جغرافیایی محــل قرارگیری آنها
هســتند و تأثیرات آنها فرامنطقهای اســت .بسیاری از کشورهای عضو کنوانسیون
جهانی رامسر بر اساس مصوبات این کنوانسیون موظف به نگهداری از تاالبها،
ایــن ثروتهای خدادادی و میراث طبیعی شــدند و برای حفاظــت از این ذخایر
ارزشمند برنامههایی را در دستور کار خود قرار دادند.
بــرای مثــال اســترالیا کــه در رودخانــه دارلی مارلینــگ که مهمتریــن حوضه
آبریز آن کشــور اســت ،دچار مشکالت اساســی بر اثر توســعه ناپایدار شده بود .با
بررســیهای انجام شده متوجه شدند که این مشکالت ناشی از توسعه کشاورزی
در اراضــی تاالبــی اســت و از همیــن رو از ســال  ۱۹۹۵برنامه احیــای تاالبها را با
همکاری و مشــارکت کشــاورزان و تغییراتی که در مشاغل این حوضه آبریز ایجاد
کردند ،تالش میکنند با پایشهای دقیق محیط زیستی و تأمین منابع آبی الزم،
حیــات طبیعــی را به تاالبهــا برگردانده و حوضه آبریز مذکــور را احیا کنند چون
دریافتهاند که حفظ توســعه پایدار و رفع مشکالت این منطقه به پایداری محیط
زیستی تاالبها بستگی دارد.
اتحادیــه اروپــا قوانیــن ســختگیرانهای را از ســال  ۱۹۹۰به مورد اجرا گذاشــته و
شرایط محیطی تاالبها را بشدت پایش و جرایم و مجازاتهای مختلفی را برای
حفاظــت از این ثروت ارزشــمند به کار میگیرد و در عوض کشــور مبدع برگزاری
اجالس تشــکیل کنوانســیونی که اهمیت تاالبها را به جهان گوشزد کرد و دارای
بزرگتریــن تاالبهــای جهانی هم چون شــادگان ،هورالعظیم ،انزلــی ،گاوخونی
و ...اســت با گســترش کشــاورزی و صنایع نفتی و فوالدی و ســایر مشــاغل آب بر،
بارگذاری روی حوضههای آبریز را تشــدید و کانونهای تولید ریزگرد را ایجاد و در
برخی مواقع تعمداً نسبت به خشک کردن تاالبها به بهانههای مختلف اقدام
میکند .برای مثال در امتداد ســوءمدیریت کشور همســایه در دوران جنگ و پسا
جنگ در خشــککردن دوســوم از تاالب بــزرگ هورالعظیم کــه باقیمانده اولین
تمدن شــکل گرفته روی زمین اســت برای اســتخراج نفت قســمت بزرگی از این
تاالب ارزشمند در بخش ایرانی آن بیتوجه به تالشها و هزینههای هنگفتی که
برای حفظ و احیای آن شده برای استخراج نفت خشک میشود یا در بسیاری از
اراضی تاالبی استانهای مختلف کشور کشاورزی یا آبزی پروری میشود!
با تکرار ســوزاندن پوشــش گیاهی هورالعظیم بــه بهانههای مختلف امنیتی و
آزادسازی سطوح و غیره هماکنون نیز خبر میرسد چند هزار هکتار پوشش گیاهی
که آمار دقیقی از آن در دســت نیســت در بخش عراقی ،تاالب دچار آتشســوزی
شــده و دود ناشــی از آن نفس نیمی از مردمان شــهرها و روســتاهای غرب و مرکز
خوزســتان را بند آورده بهطوری که در شب  ۱۸تیرماه تنفس در منازل مردم اهواز
و روســتاهای آن را بــا مشــکل مواجه ســاخت و ســامت آنهــا را تهدید کــرد .اهواز
شــهری اســت که روزگاری در محاصره آبهای فراوان تاالبهای شادگان ،بامدژ،
هورالعظیم و رودخانه پرآب کارون وکرخه شهره به شبهای خنک تابستانی بود.
اکنون در آمار اولین شهرهایی است که آلودهترین هوا را در سطح جهانی دارد.
بــه هــر روی آنچه بســیاری از ثروتهای خــدادادی ما را از بیــن میبرد ربطی
بــه تحریمهــای بینالمللی ندارد و ناشــی از تحمیــل و بارگذاری بیــش از حد بر
اینمنابع است .هر چند که باید برای جلوگیری از تخریبهای محیط زیستی در
منابع مشترک با کشورهای همسایه به طور جدی وارد مذاکره شد.
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«ایران» از فرمول برون رفت از
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سد آتاتورک ترکیه آتش به جان
هورالعظیم در عراق و ایران انداخت

 مردادماه شفاف با مردم درباره فساد اقتصادی حرف میزنمشرایط جدید کشور را صادقانه برای مردم تبیین خواهیم کرد شرایط امروز بحرانی است انسجام فکری و ملی باید از سوی همه جریانها ایجاد شود امریکا علیه اقتصاد ایران جنگ راه انداخته است دولت نمیخواهد صرافیها را حذف کند -عدهای میخواهند جیب مردم را بزنند

 نصیریان  :اینجایک نماد سینما هستم،
امیدوارم مراسم خانه
سینمامحدودتر
برگزار شود
 با گفتاری ازعلیرضا داود نژاد
و احمد طالبی نژاد

تصمیــم و اقــدام رســانه ملــی در نمایــش اعترافات
کاربران اینستاگرام در مستندی با نام «بیراهه» بیش
اول دفتر
از آنکــه بــه ترویــج اخــاق ،آگاهیبخشــی و آموزش
خانواده وآسیبشناســی معضالت و ناهنجاریهای
شبکههای اجتماعی بپردازد بیشتر برخالف مصالح
و منافع ملی حرکت کرده و تصویر غیرموجهی از خود
در بین مخاطبان و افکار عمومی بهجا گذاشته است،
مهدی فرقانی
البتــه ایــن نقــد رســانه ملی به هیــچ وجه بــه معنای
رئیس دانشکده
ً
توجیــه ویدئوهایی که اخیرا از کاربران اینســتاگرام در
ارتباطات دانشگاه
عالمه طباطبایی
فضای مجازی منتشــر شــده است ،نیســت اما روشن
است که اقدام تلویزیون درخصوص انتشار مصاحبه
«مائــده هژبــری» یکی از کاربران اینســتاگرام در واقع تبدیــل به یک ابزار
تبلیغاتی علیه صدا و سیما و وضعیت فعلی کشور در سطح بینالمللی
شد.
بــه عبارتی در شــرایط کنونی جامعه که نیاز بــه آرامش و امنیت روانی
اســت پخــش چنین مســتندی میتواند یک اشــتباه اســتراتژیک از ســوی
رســانه ملــی تلقی شــود به این معنا کــه اگر صدا وســیما پخش مصاحبه
کاربــران اینســتاگرام را مطالبــه مردمــی عنــوان میکند( ،البته مشــخص
نیســت که این نظر براساس چه مالک و معیاری اعالم میشود) آنچنان
مسائل جدی و اساسی در کشور وجود دارد که صدا و سیما به مثابه رسانه
ملــی میتوانــد با دســتهبندی کردن آســیبهای اجتماعــی ،چالشهای
کالن اقتصادی ،مشــکالت فرهنگی و ...این قبیل مسائل را در یک فضای
علمــی با حضور اســتادان دانشــگاه ،صاحبنظــران و کارشناســان مجرب
هــر حوزه به نقد و بررســی بپــردازد لذا بهنظر نمیرســد پخش اعترافات
کاربران اینستاگرام آن هم به شکلی که موجب رنجش و نارضایتی مردم
شود در اولویت برنامههای اصلی رسانه ملی باشد.
از ســوی دیگر ســؤالی که برای افکار عمومی بیپاســخ مانده این است
که اگر صدا و ســیما نمایش اعترافات کاربران اینستاگرام را مطالبه مردم
عنــوان میکنــد آیا افشــاگری و پیگیری پروندههایی در حوزههای مفاســد
اقتصــادی ،اختالسهــا و سوءاســتفاده کالن مالــی در بــازار ارز و خودرو و
امثال اینها مطالبه ملی نیستند؟ اینکه مسئوالن صدا و سیما برای توجیه
کار خــود اســتدالل میکنند پخش چنین مســتندی مطالبــه مردمی بوده
زمانــی قابــل باور و پذیرش اســت که رســانه ملــی به ایــن موضوعات ب ه
عنوان اولویت دوم میپرداخت و مســائل اساســی کشــور را به طور جدی
پیگیری میکرد و متخلفان و عامالن این فســادها را در تلویزیون معرفی
میکرد.
البتــه نبایــد فرامــوش کــرد جامعه زمانــی میتوانــد اســتدالل صدا و
ســیما در خصــوص نمایــش اعترافــات کاربــران اینســتاگرام را بهعنــوان
مطالبــه مردمی بپذیرد که دربخش فســاد اقتصادی هم به همین شــیوه
شفافســازی و مفسدان و ســوء اســتفادهکنندگان از بیتالمال را معرفی
کند .اینکه همواره از ســوی مســئوالن گفته میشــود حتــی اگر عمل حقی
قرار اســت به ابزار تبلیغ علیه نظام تبدیل شــود ،از پخش آن باید امتناع
کــرد مصداق بارز این اقدام صدا و ســیما اســت چرا کــه در چند روز اخیر
شــاهد بودیم پخش مســتند «بیراهه» با موضوع دختران اینســتاگرام نه
تنهــا مورد سوءاســتفاده دشــمنان و رســانههای خارجی قــرار گرفت بلکه
بهانــهای بــه دســت کســانی داد که بــه دنبــال مصادیــق تبلیغــات علیه
جمهوری اسالمی ایران هستند.
بهطورکلی میتوان گفت عملکرد صدا و ســیما در این خصوص بیش
از آنکــه منافعی نصیب کشــورکند باعث شــد نــزد افــکار عمومی نتیجه
معکوســی داشته باشد چرا که اساســاً چنین اقداماتی آن هم بدون توجه
بــه تبعاتــش در شــأن و تراز رســانه ملی نیســت و ایــن گونــه برخوردها و
رفتارهای رســانهای عالوه بر هزینهسازی برای کشور موجب بیاعتمادی
و کاهــش مخاطبــان رســانه ملــی خواهــد شــد کــه ایــن رویکــرد برخالف
سیاستهای تبیین شده برای صداوسیما است.

اولین کابینه اردوغان
رئیس جمهوری ترکیه معرفی شد
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مسئوالن آموزش و پرورش در واکنش به گسترش آسیبهای
اجتماعی در مدارس از کمبود امکانات گله دارند
4

صرفهجویی در مصرف برق را جدی بگیریم

بر اســاس گزارش مرکز کنترل برق کشــور در روز دوشنبه
 11تیرماه ســالجاری ،میزان مصرف برق در کشــور برای
یادداشت
اولیــن بار از مرز هشــدار دهنده  56000مگاوات گذشــت
و بــه نقطــه حســاس  56672مــگاوات رســید؛ یک زنگ
خطــر و هشــداری جــدی .این میــزان مصرف نســبت به
پیک تابستان سال گذشته بیش از  1200مگاوات افزایش
را نشــان می دهد .این در حالی اســت که امســال بهدلیل
سیدمحمدرضا
کاهــش نــزوالت جــوی و خشکســالی ،ظرفیــت تولیــد
موالیزاده
نیروگاه های برقابی کشــور 30درصد کاهش یافته اســت.
دبیر شورای
بپذیریم که ما اساساً به نحوی غیر متعارف ،انواع مختلف
فرهنگ عمومی
انرژی را مصرف میکنیم .امروزه لزوم فرهنگســازی در
این زمینه بیش از هر زمان دیگری احســاس میشــود .تنها در ســال گذشته 20
هــزار مگاوات برق مصرفی ما به سیســتمهای سرمایشــی اختصاص یافته که
معادل مصرف چندین کشور همسایه است .اگر  20میلیون مشترک در سطح
کشور ،هر کدام یک المپ  100واتی اضافی را خاموش کنند ،نیاز به احداث یک
نیروگاه  2000مگاواتی رفع خواهد شد .تولید هر یک مگاوات برق یک میلیون
دالر هزینه در بر خواهد داشــت .اگر تأسیســات وابسته به نیروگاه را نیز حساب
کنیــم ایــن رقم حدوداً  5برابر میشــود .تــوان تولید برق کشــور در حال حاضر
 58000مگاوات است که این میزان برق ،از نیروگاههای حرارتی ،سیکل ترکیبی
و برقابــی به دســت میآید گرچه وزارت نیرو و بخشهــای فعال در این زمینه
بــا جدیت در تالشــند تا میزان تولید برق طبق برنامــه افزایش یابد اما طبیعتاً
ســاخت نیروگاه و تأسیســات وابســته به آن زمانبر اســت و در کوتاه مدت ،هر
میــزان تالش ،باز هم پاســخگوی این حجم عظیم مصــرف نخواهد بود .نکته
قابل توجه این اســت که کشــورهایی که از انواع مختلف و متنــوع نیروگا ه برای
تولید برق استفاده میکنند و در این زمینه هیچ مشکلی ندارند دغدغه مصرف
بهینه انرژی را به مراتب بیش از ما داشــته ،با وســواس خاصی به این موضوع
توجــه مینماینــد .حال در صورتــی که ما با رویــه موجود این شــیوه مصرف را
ادامــه دهیم ،بایســتی در انتظار خاموشــیهای طوالنی مدت و ســهمیهبندی
برق باشیم که هزینهها و تبعات این امر کامالً روشن است .چنانچه در شرایط
فعلی هر مشترک در بخش خانگی ،صنعتی ،کشاورزی و اداری تنها 10درصد
در میزان مصرف برق صرفهجویی کند میتوان امیدوار بود که تابستانی بدون
خاموشــی داشــته باشــیم .میتوان با اتخاذ تمهیداتی ســاده ،میزان هدر رفت
انرژی را کاهش داد .راهکارهای کاهش مصرف ،بارها گفته و نوشــته شــده و در
اینجا ضرورتی به تکرار آنها نیســت .واقعیت این است که متأسفانه ما تاکنون
چندان توجهی به این امر مهم و حیاتی نداشتهایم .پر واضح است که در فصل
تابســتان همه نقاط کشور مخصوصاً اســتانهای گرمسیر در صورت قطع برق
با مشــکالت عدیدهای مواجه خواهند شــد .ضمن اینکه کامالً روشــن است که
گســتره گرما در کشــور روزبهروز افزایش بیشــتری یافته و مییابد .امید است با
عزمــی جــدی و حرکتی ملــی در جهت تقویــت فرهنگ مصــرف بهینه انرژی
برق و ســایر اقسام انرژی گام برداشــته ،مؤلفه مثبت دیگری از رفتار مسئوالنه
ایرانیان را بر مؤلفههای ارزشمند فراوانی که در فرهنگ عمومی خویش داریم
بیفزاییم .انشاءاهلل

ابالغ پیام ویژه روحانی به ماهاتیر محمد

معصومــه ابتــکار ،فرســتاده ویــژه حســن روحانــی رئیس
جمهوری ایران که به مالزی ســفر کرده اســت ،روز گذشته
خبـــــر (سهشــنبه) بــا ماهاتیــر محمــد نخســت وزیــر جدیــد این
کشــور دیدار و گفتوگو کرد .این اولین دیدار یک مقام رســمی ایرانی از زمان
انتخاب نخســت وزیر جدید مالزی اســت .ابتــکار در گفتوگو بــا ایرنا تقدیم
پیام حســن روحانی در مورد برجام و مذاکره برای توســعه روابط دوجانبه در
زمینههــای مختلف را از اهداف اصلی این ســفر اعــام کرد و افزود« :ماهاتیر
محمد نخســت وزیر مالزی در این دیدار با نگاهی مثبت سالمهای گرم خود
برای حسن روحانی و همین طور حمایت و همراهی با ایران را ابالغ کرد».

ســالم

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود ،صدای شما ،حرف
شما و پیشنهاد شما را می شنویم و میخوانیم و بازگو
می کنیم.
با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

پرسش
امــروز

چگونه صرفه جویی کنیم
از کجا شروع کنیم

منتظر پاسخها و نظرات شما هستیم

انتقــاد بــه تبلیغات خیابانی و شــهری :چرا با ایــن تبلیغات بیرویه کســب و بازار
که از طریق برچســب بر در و دیوار شــهر باعث کثیفشدن چهره شهر شده است؛
هیچگونــه برخــوردی نمیشــود .این کار باعث کثیف شــدن معابر و چهره شــهر و
اسراف در کاغذ میشود.
سروصدای زیاد چیلر ساختمان  13طبقه  /ابوطالب :در محله ما واقع در خیابان
شــریعتی خیابان قبا بن بســت الدن که یک کوچه  6متری است ساختمانی با 13
طبقه و  120واحد مســکونی ســاخته شــده که ســه دســتگاه چیلر 10تنی کنار کوچه
پشت این ساختمان گذاشتهاند که تمام اهالی کوچه از سروصدای این چیلرها در
عذاب هستند .لطفاً مسئوالن رسیدگی کنند.
صرفهجویی در مصرف برق  /صادقی :بهترین روش صرفهجویی در مصرف برق را
میتوان از ادارات و ســازمانها آغــاز کرد .در طول روز اگر دقت کنید میبینید که اکثر
ادارات و سازمانها بدون نیاز به روشنایی المپ ،اقدام به روشن کردن تمام المپها
و کولرها مخصوصاً کولر گازی میکنند که این کار باعث هدر رفتن انرژی برق میشود.
در طول شب هم که اکثر سازمانها و ادارات تعطیل هستند باز هم اکثر چراغها بدون
هیچگونه توجهی روشن است .لطفاً این موضوع را انعکاس دهید.

