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هفته گذشته در حالی دولت الیحه 
بودجه سال آینده را به مجلس شورای 
اسالمی ارائه داد که سهم بسیاری از 
ورازتخانه ها و سازمان ها با وجود تورم، 
افزایش قابل توجهی پیدا نکرده بود. 
با این حال در همین الیحه انقباضی، 
ردیف های پرحاشــیه فراوانی بود که 
کمی منبسط تر از گذشته به چشم آمد 

و واکنش برانگیز شد.
در این الیحه، بودجه مرکز خدمات 
حوزه های علمیه نســبت به ســال 
گذشــته ۱۰۰ درصد افزایش داشت 
و از هــزار و ۴۰۱ میلیــارد تومان در 
سال ۱۴۰۰ به دو هزار و ۸۰۹ میلیارد 

تومان در سال ۱۴۰۱ رسید. 
آنطور که در این الیحه آمده سهم 
بودجه مرکز خدمات حوزه های علمیه 
از ســازمان حفاظت محیط زیست با 
۲ هــزار و ۱۵۷ میلیارد تومان بودجه 

بیشتر است.
در حالــی کــه بســیاری از 
صاحبنظران ردیف های بودجه را سند 
عینی چگونگی توزیع درآمدهای ملی 
می دانند و در این میان قائل به سهمی 
چنین سنگین برای حوزه نیستند و 
از این رویکرد دولت انتقاد می کنند؛ 
برخی از طالب و صاحبنظران حوزه 
علمیه هم به تعیین بودجه برای حوزه 
علمیه معترضند و آن را ســبب عدم 
اســتقالل رای مجموعه ای می دانند 

که صد سال فارغ از وابستگی مالی به 
حکومت ها، فعالیت داشته است.

 تخصیص بودجه به حوزه 
اشتباه خاتمی بود

روز یکشنبه به مناسبت صد سالگی 
تاســیس حوزه علمیه قم، گروهی از 
همین منتقدیــن از اختصاص ردیف 
بودجه به حوزه انتقاد و آن را زمینه ساز 
دخالت در سیاست و وابستگی مالی 

دانستند.
آیت اهلل سیدمصطفی محقق داماد، 
عضو هیئت علمی دانشــگاه شهید 
بهشــتی با اشــاره به مقطع و دالیل 
تاسیس حوزه علمیه قم گفت: »این 
حوزه قرار بود ناظر بر سیاست باشد، 
نه متصدی سیاست و موفقیت هایی 
نیز کسب کرد، اما از آنجا که این شرط 

عمل نشد، دچار آسیب شدیم«.
در حالی کــه گفته می شــود در 
حال حاضر بیش از چهــار هزار نفر از 
روحانیون در دســتگاه های دولتی 
فعالیت دارند این استاد فقه و حقوق 
افزود: »در دوران آشیخ عبدالکریم تنها 
یک نفر از حوزه به دستگاه حکومتی 
رفت و کارمند ثبت اســناد شد. چون 
طالب بــا قناعت و مناعت قــرار بود 
استقاللشــان را حفظ کنند و بنده به 
عنوان یک طلبه کوچــک االن هم با 
پول گرفتن حــوزه از دولت مخالفم و 
این اشتباهی بود که آقای سیدمحمد 
خاتمی با تصویب بودجه دولتی برای 

حوزه آن را شروع کرد«.
روزنامه جمهوری اسالمی هم در 
انتقاد به ردیف بودجه قابل توجه حوزه 

علمیه در سرمقاله خود اینطور نوشت: 
»مســئوالن دولتی این روزها درباره 
چگونگی بودجه سال آینده سخنان 
زیادی می گویند ولی جای یک موضوع 
در این سخنان خالی است. این موضوع 
به ردیف هایی مربوط است که تأمین 
آنها از وظایف ذاتی دولت نیست ولی 
متأسفانه از یک مقطع زمانی خاص به 
بودجه کل کشور تحمیل شد و تا امروز 

ادامه دارد«.
در بخش دیگری از این ســرمقاله 
آمده است: »حوزه های علمیه در طول 
تاریخ، مستقل از دولت ها اداره شدند 
و بودجه آنها از وجوه شرعیه و هدایای 
مردم تأمین می شــد. همین ویژگی 
موجب استقالل حوزه ها و روحانیت 
شیعه بوده و زمینه ساز قدرت معنوی 
و نفوذ فوق العاده مراجع و علمای دین 

در قلب توده های مردم شد«.
 درآمد روحانیت 

و حوزه های علمیه از کجا بود؟
در حالی چند ســالی است که در 
وانفســای چالش های معیشــتی و 
اقتصادی و محیط زیستی ردیف های 
بودجه حــوزه علمیه حاشیه ســاز 
می شود که از گذشته یکی از افتخارات 
روحانیت و حوزه های علمیه شــیعه 

استقالل مالی آنان بود.
گرچه در طول صد ســال گذشته 
طالب علوم دینی، کــه در حوزه ها به 
درس و بحث اشتغال داشتند، کمک 
هزینه ای دریافت می کردند، اما این 
هزینه را مراجع تقلید، هــر کدام به 
فراخور توانایی و وســعی که داشتند 

و مبلغی که مقلدان به عنوان خمس 
و... به آنــان می پرداختنــد، تأمین 

می کردند.
این روش، سالیان دراز ادامه داشت 
تا اینکه سیاست گسترش قابل توجه 
حوزه های علمیه خواهران و برادران 
در سراسر کشور، آغاز شد و جمعیت 
طالب به ده ها هزار نفر رسید به طوری 
که گفته می شــود در حال حاضر ۸۰ 
هزار روحانی در کشور فعالیت دارند. 
همین افزایش جمعیت و در عین حال 
نزدیک تر شــدن و البته ادغام هر چه 
بیشــتر حوزه علمیه با نهاد حکومت 
مقدمــات تعیین بودجه بــرای این 

مجموعه را فراهم کرد.
اولین بودجه دولتی حوزه

ه  ر و د ر  د ر  نخســتین  بــا
ریاســت جمهوری اکبر هاشــمی 
رفســنجانی بود که از بودجه دولت 
سهمی برای طالب در نظر گرفته شد. 
این بودجه برای مجتمع مســکونی 
طالب شــهرک مهدیه قــم بود که 

ســال ها باقی ماند و تا یــک دهه در 
بودجه ساالنه کشــوری لحاظ شده 

است. 
در حالــی که بســیاری این اقدام 
دولت سازندگی را وابستگی حوزه به 
ساختارهای حکومت ارزیابی نکردند 
و آن را سهم ناچیزی خواندند، در سال 
۸۰ در دولت ســید محمد خاتمی، 
بحث در نظر گرفتن ردیفی برای حوزه 
در بودجه کشــوری مطرح شــد. هر 
چند اعضای شورای عالی حوزه های 
علمیه تمایل نداشــتند بودجه ای به 
اسم حوزه های علمیه در ردیف بودجه 
باشــد اما در نهایت با تغییر عنوان به 
مرکز خدمات حوزه های علمیه، مبلغی 
به حوزه اختصاص یافــت. در ابتدا در 
ردیف بودجه ای کــه مرکز خدمات 
دریافت می کرد این مبلغ برای تعمیر، 
توسعه و تجهیز مدارس در نظر گرفته 
شــد تا اینکه این وضعیت تا سال ۸۴ 

ادامه داشت.
ردیف بودجه بدون تعارف

در حالی که تا پیش از ســال ۸۴ با 
توجه به اهدافی که موسســان اولیه 
حوزه علمیه داشــتند و امام خمینی 
)ره( نیــز بر آن تاکید داشــت؛ حوزه 
علمیه قصد داشــت بدون وابستگی 
مالــی به قــدرت و تنهــا با اتــکا به 
کمک های مردمی بــه فعالیت خود 
ادامه دهد، بــا روی کار آمدن دولت 

محمود احمدی نژاد رویه تغییر کرد.
در این باره حجت االسالم  علیرضا 
امینی، که در آن زمان معاون پژوهشی 
حوزه علمیــه بود در گفــت و گویی 
که چند ســال پیش با روزنامه تهران 
امروز داشت، اینگونه توضیح داد: »در 
دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، 
ریاست وقت شورای عالی حوزه های 
علمیه )آیت اهلل مومن( رایزنی هایی 
کردند که برای ســاخت و بازسازی 
مدارس کمک بیشتری گرفته شود. 
بر این مبنا، قرار شــد بــه مدت چند 
سال، برای توســعه و تجهیز مدارس 
بودجه بیشــتری دریافت شود البته 
دولت و مجلس هم بودجه ای برای امور 
غیرعمرانی حوزه لحاظ کردند. آقایان 
شورای عالی در راستای توسعه حوزه 
که یک ضرورت اســت، دریافت این 
کمک را پذیرفتند. دولت به نهادهای 
مســتقل دیگری هم کمک می کند؛ 
کمک به حوزه هم در این راستا تعریف 
می شود و حوزه می توانست همچنان 
اســتقالل خود را حفظ کند. فرض بر 
این اســت که از رهگذر این کمک ها 
نفوذ و استقالل حوزه در تصمیماتش 
مخدوش نشــود. این مبالــغ هم در 

مقایسه با سایر بودجه ها زیاد نیست. 
از سوی دیگر، این مساله با نظر مقام 

معظم رهبری هم سازگار است«.
وضعیت معیشتی طالب سخت 

است، اما راهش این نیست
هر چند افــرادی که وجــود این 
بودجه دولتی را بــرای حوزه حیاتی 
می شمارند کم نیستند؛ اما گروهی هم 

کامال موافق قطع این بودجه هستند.
 روز یکشــنبه حجت االسالم رضا 
مختاری، اســتاد حوزه علمیه قم در 
نشست »صد سالگی حوزه قم و مسائل 
جامعه ایران«، گرفتن بودجه از دولت 
را یکی از عوامل تضعیف حوزه دانست 
و گفت: »وقتی نمی توان افکار عمومی 
را در این باره اقناع کرد، باعث بدبینی 
شده و ضرر دریافت بودجه از نفع آن 
بیشتر اســت. االن هم اکثر طالب در 
وضع معیشتی بسیار سختی هستند، 

اما راهش این نیست«.
وی ادامــه داد: »البته وجوه مرکز 
خدمات حوزه مربوط به بیمه درمانی 
اســت که به همــه مردم هــم تعلق 
می گیرد. حوزه خواهران هم مثل یک 
دانشگاه است که دولت به آن بودجه 
می دهد. اما مشــکل اصلی دریافت 
بودجه شــورای عالی حوزه است که 
باید جایگزین شود و راهش این است 
که این شورا پیشقدم شود و اعالم کند 
که بودجــه را دریافــت نمی کنیم و 
کمک های مردم و خیرین جایگزین 

آن شود«.
 حال اما بودجه اي کــه به عنوان 
توسعه و تجهیز مدارس داده مي شد، 
ابتدا حدود ۲ میلیــارد تومان بود که 
بعدها ایــن مبلغ افزایــش یافت و به 
حدود ۸۰ میلیارد تومان هم رسید و 
سال آینده هم با ۱۰۰ درصد افزایش 
از هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان در سال 
۱۴۰۰ بــه دو هــزار و ۸۰۹ میلیارد 
تومان در سال ۱۴۰۱ خواهد رسید. 
رقمی کــه حال بســیاری از طالب و 
صاحبنظران حــوزه علمیه خواهان 

قطع آن هستند.

اصلی که منتقدان اختصاص ردیف بودجه به حوزه های علمیه بر آن پای می فشارند؛

منافات استقالل با نیاز به کیسه دولت 

بررسی

در روزهای اخیر با انتشار الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
و تخصیص اعتبار به تعــداد زیادی از طرح های 
ساخت سد و انتقال آب، این سوال مطرح می شود 
که آیا صرف هزینه برای چنین طرح هایی منطقی 
است؟ یک عضو هیئت رییســه فدراسیون آب 
تاکید می کند: در شــرایط فعلی کشور، ساخت 
سدهای متعدد مشکل آبی کشور را حل نمی کند 
و باید دنبال طرح هایی برای بهینه سازی مصرف 

آب باشیم.
رضا حاج  کریم با اشــاره به شــرایط اجرای 
طرح های زیســت محیطی در این باره به ایسنا 
گفت: براســاس آیین نامه ای که در سال ۱۳۹۵ 
مصوب شده  است، شورای عالی حفاظت محیط 
زیست تمام طرح هایی که باید ارزیابی و پیوست 
زیست محیطی داشــته باشــند، را ذکر کرده  
اســت. در این آئین نامه به تفصیل مشخصات 
این پیوست نوشــته و نوع مطالعات و ارزیابی ها 
به طور مشخص در این آئین نامه شرح داده  شده 
است. تمام طرح هایی که نیازمند موافقت نامه و 
اختصاص ردیف بودجه در ســازمان مدیریت و 

برنامه ریزی و سازمان برنامه و بودجه هستند، 
باید این پیوست محیط زیستی را داشته باشند.

وی با اشــاره به چهــار دوره مدیریت آب در 
کشــور گفــت: دوره اول مدیریــت هیچگونه 
مشــکل و کمبودی وجود نداشت و مصارف نیز 
به طور دقیق کنترل نمی شــدند. دوره دوم نیز 
دوره مدیریت عرضه بود و طرح هایی مانند حفر 
چاه های عمیق و سدســازی در این دوره اجرا 
شده  است. دوره سوم دوره مدیریت تقاضاست. 
طرح هایی مانند طرح تعادل بخشی، کنتوردار 
کــردن چاه های کشــاورزی و ســایر اقدامات 

مدیریت تقاضا در این دوره به اجرا در آمد.
حاج کریم گفت: دوره چهــارم که در زمان 
حاضر کشــور با افزایش مصارف، فقر آبی و نبود 
تعادل در حوضه های آبریز مواجه است و ما نیاز 
داریم در این دوره، بــرآورد مجددی از مصارف 

صنعت و کشاورزی داشته  باشیم.
وی با تاکید بر لزوم به روزرســانی اطالعات و 
ارزیابی های زیست محیطی برای ساخت سدها 
گفت: مطالعاتی که اجرای پروژه های سدسازی بر 

آن ها استوار بوده اند، مطالعاتی قدیمی و خارج از 
اعتبار هستند. دیگر نمی توانیم چنین سدهایی را 
بر اساس ارزیابی هایی که منقضی شده اند بسازیم. 
این سدها نه تنها توجیه زیست محیطی ندارد، 
بلکه از نظر مدیریت منابع طبیعی نیز قابل توجیه 
نیستند.وی با تاکید بر اهمیت توجه به حق آبه 
محیط زیســتی گفت: وقت آن رسیده است که 
مطالعات سدهای ما به روز شود. حتی سدهایی 
که در دســت بهره بــرداری هســتند نیازمند 
به روزرسانی مطالعات هستند. کاری که سازمان 
حفاظت محیط زیســت باید انجام دهد، لحاظ 
کردن حق آبه های زیست محیطی در مطالعات 
سدهاست. در نظام فعلی مدیریت و بهره برداری 
منابع آب، توجه به حق آبه  محیط زیست باید در 

اولویت قرار گیرد.
طرح های جایگزین سدسازی و انتقال آب

وی در پاســخ به این پرســش ایسنا که چه 
طرح هایی می تواند جایگزین سدسازی و انتقال 
آب شــود، اظهارکرد: ما در حوزه بهینه سازی 
مصرف می توانیم طرح هــای زیادی اجرا کنیم. 

بازچرخانی چندباره آب یکی از این طرح هاست. 
این طرح هم اکنون در کشــور ما تنها به صورت 
یکباره انجام می شود. ما باید پساب بخش شهری 
را به صنعت ببریم و پســاب صنعت را دوباره در 

صنعتی دیگر استفاده کنیم.
این عضو هیئت مدیره فدراسیون آب افزود: 
طرح های شیرین سازی آب در نوار جنوبی کشور 
می تواند کمک زیادی به مدیریــت منابع آبی 
بکند. طرح های تعادل بخشی، هوشمندسازی 
مدیریت آب و تحویل حجمی آب به کشاورزان 
هم از طرح هایی است که اجرای آن ها به بهبود 

مصرف منابع آبی در کشور کمک می کند.

حاج کریم در پایان ضمن تاکید بر لزوم توجه به 
آب پرت در کشور گفت: یکی از مهمترین مسائل، 
مدیریت منابع آب پرت است. با تحلیل و بررسی 
مقدار آبی که از طریق کانال هــا از چهارمحال و 
بختیاری به اصفهان و یزد می رسد و مقایسه این 
عدد با مقدار آبی که در سیستم آب رسانی شهر 
اصفهان هدر می رود، می توان میزان هدررفت آب 
در این پروسه را متوجه شد. تقریبا بخش عمده ای 
از دبی کانال های متعدد حوضه آبریز در جریان 
جابجایی هدر می رود. به جای سدسازی می توان 
با توجه به این نکات، جلوی چالش های مدیریت 

آب کشور را گرفت.

جای خالی بازچرخانی چندباره آب در سیاست های محیط زیستی

 سدسازی و انتقال آب راه حل بحران کم آبی نیست

روز یکشنبه به مناسبت 
صد سالگی تاسیس حوزه 

علمیه قم، گروهی از 
اختصاص ردیف بودجه 

به حوزه انتقاد و آن را 
زمینه ساز دخالت در 

سیاست و وابستگی مالی 
این نهاد مذهبی دانستند

در حالی در وانفسای 
چالش های معیشتی و 

اقتصادی و محیط زیستی 
ردیف های بودجه حوزه 

علمیه حاشیه ساز می شود 
که از گذشته یکی از 

افتخارات روحانیت و 
حوزه های علمیه شیعه 
استقالل مالی آنان بود
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سعیده علیپور

 هشدار درباره حمله
 ملخ های صحرایی به ایران

مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان 
حفظ نباتات گفت: برآورد ها حاکی از آن است که ملخ 
صحرایی اواخر اسفند و اوایل فروردین ماه وارد کشور 
شود.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سعید معین 
افزود: هم اکنون دســته جات ملخ در یمن و جنوب 
عربستان به شکل بالدار، پوره و تخم هستند. اگر شرایط 
بارش در سه ماه آینده در شرق عربستان و شرق آفریقا 
و همچنین در منطقه ساحلی جنوب کشور ما مناسب 
باشد، شرایط بهتری برای ملخ ها فراهم خواهد بود.

برآوردها حاکی از آن است که اگر ملخ از سمت شبه 
جزیره عربستان تمامی اســتان های جنوبی اعم از 
ایالم، بوشهر، خوزســتان، جنوب فارس، کهگیلویه 
و بویر احمد، هرمزگان، جنوب کرمان، سیســتان و 
بلوچستان و خراسان جنوبی را مورد حمله قرار دهد، 

بیشترین فشار بر استان هرمزگان خواهد بود.
    

 آغاز تزریق دوز سوم واکسن
 به افراد باالی ۱۸ سال 

معاون وزیر بهداشت گفت: تمام افراد باالی ۱۸ 
سال که که ۳ تا ۴ ماه از زمان تزریق دوز دوم آنها گذشته 
باشد، امکان دریافت واکسن تقویتی کرونا را دارند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، کمال حیدری گفت: 
تمهیدات الزم برای تزریق دوز سوم واکسن برای افراد 
باالی ۱۸ سال اندیشیده شده است و تزریق آسترازنکا 
یا پاستوکووک پالس در نوبت یادآور دیگر واکسن ها، 
مجاز و مورد تأیید است.دیروز همچنین وزیر بهداشت 
اعالم کرد: ارسال پیامک برای تزریق دوز سوم واکسن 
الزامی است و با روسای دانشگاه هایی که در این زمینه 

کوتاهی کنند برخورد خواهیم کرد.
    

برگزاری امتحانات دانش آموزان 
حضوری شد

وزارت آموزش و پــرورش اعالم کرد: امتحانات 
دوره های تحصیلی متوســطه اول و دوم به شیوه 
حضوری برگزار می شود.بر اساس این اعالم امتحانات 
داوطلبان آزاد و آن گروه از دانش آموزان پایه دوازدهم 
که در خرداد و شهریور موفق به کسب نمره قبولی در 
برخی دروس نشده اند، طبق برنامه اعالمی از دوم 
دی آغاز می شود. در این امتحانات از انواع سواالت 
)تشریحی، کوتاه پاسخ، چهار گزینه ای و...( استفاده 

شده و نمره منفی ندارند.
    

 آتش سوزی ساختمان
 ۷ طبقه اردبیل مهار شد

آتش سوزی ساختمان ۷ طبقه در شهرک حافظ 
اردبیل با تالش نیرو های آتش نشــانی مهار شد.به 
گزارش ایلنا، دیروز ســاختمان ۷ طبقه در شهرک 
حافظ اردبیل طعمه حریق شــده بود که با حضور به 
موقع ماموران آتش نشانی، این آتش سوزی خاموش 
شد.براساس اعالم مرکز فوریت های پزشکی استان در 
این حادثه دو نفر مصدوم شده بودند که سرپایی مداوا 

شدند. هنوز علت آتش سوزی مشخص نشده است.
    

با بیش از 11 هزار امضا در یک کارزار 
معلوالن خواستار افزایش 

مستمری خود شدند 

گروهی از معلوالن در نامه ای به رئیس جمهور 
و رئیس مجلس شــورای اسالمی خواهان افزایش 
مستمری معلوالن شدند.در این نامه که در سایت 
کارزار منتشر شــد و بیش از ۱۱ هزار امضا داشته 
پیشنهاد شده است تا مشابه ماده ۲۷ فصل نهم قانون 
حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، مصوب سال 
۱۳۹۷، کمک هزینه معیشت مددجویان فاقد شغل 
و درآمد، از ۳۵۰ هزار تومن به ۲٫۲۴۶٫۸۰۰ تومان 
)حداقل دستمزد سالیانه( افزایش یابد. به اعتقاد 
نویسندگان این نامه این تصمیم کمک بزرگی به 

افزایش رفاه این قشر خواهد بود.

از گوشه و کنار


