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هنوز یک ماه از تجمع مردم اصفهان 
برای خشکی زاینده رود و چند ماهی هم 
از اعتراضات گسترده مردم خوزستان به 
بی آبی نمی گذرد که الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس تقدیم 
شــد. الیحه ای که به نظر می رسید در 
کنار توجه ویژه به رشد افسارگسیخته 
نرخ تورم، بیکاری، مشکالت معیشتی و 
مرگ و میر های ناشی از کرونا؛ ابرچالش 
محیط زیســت بحران زده ایران را در 
اولویت قــرار دهد؛ به رغــم انتظارات 
ســهم این بخش را از بودجه کل کشور 
تنها ۰.2 درصد در نظــر گرفت. دولت 
ســیزدهم، چنان که گویی همه چیز 
عادی است و بحرانی به اسم خشکسالی 
شایعه ای بیش نبوده؛ برای بودجه آتی، 
نه زاینده رودی دید و نه با ابرچالش  های 
محیط زیستی سرشاخ شد و در عوض 
ســهم برخی نهادهــا و بنیادهایی که 
خدمات عمومی ندارند و امکان نظارتی 
هم بر آنها نیست را همچون سنوات قبل 
افزایش داد. افزایشــی که برخی آن را 
دروغی بزرگ و جوســازی رسانه های 
معاند خوانده و معتقدند این ارقام بزرگ 
شده، نه تنها نشــانه افزایش نیست که 
نشــانه کاهش بودجه این نهادها هم 

هست!
ارقامچهمیگویند؟

در حالی که کارشناسان می گویند 
براســاس الیحه بودجه ۱۴۰۱، دولت 
۳۰۰هزار میلیارد تومان کسری خواهد 
داشت و به همین دلیل افزایش بودجه 
در بسیاری از بخش ها با دستان بسته 

صورت گرفته، اما سایت دیده بان ایران 
نوشــت که بودجه ســازمان تبلیغات 
اســالمی ۵2 درصد افزایش داشــته 
و از ۷2۶میلیــارد تومــان، بــه هزار و 
۵۳۴میلیــارد و 2۷۶میلیــون تومان 
رســیده تا برنامه های »اقامــه نماز«، 
»تبیین گفتمان انقــالب« و »ترویج 

سبک زندگی اسالمی« اجرایی شود.
همچنین بودجه برخی نهادها مانند 
نهاد ریاســت جمهــوری: ۶٩ درصد، 
شــورای نگهبــان: 2۳ درصد، مجمع 
تشخیص ۱۱ درصد و مجلس شورای 
اسالمی ۱۰ درصد افزایش یافته است. 
از سوی دیگر بودجه صداوسیما که هر 
ساله بسیاری اساسا با اختصاص بودجه 
به آن مخالفند هم در سال ۱۴۰۱ با ۵۶ 
درصد رشد، ۵ هزار و 2۸٩ میلیارد تومان 

شده است. 
این در حالی است که بودجه سازمان 
محیط زیســت با لیســت بی پایانی از 
پایه ای ترین معضالت برای سال ۱۴۰۱، 
2هزار و ۱۵۰ میلیارد تومــان در نظر 

گرفته شده است.
افزایشیدرکارنیست

الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ هفته 
پیش تقدیم مجلس شد. سقف بودجه 
عمومی با هفت درصد رشــد نســبت 
به ســال گذشــته به هزار و ۳۷2 هزار 
میلیارد تومان رســیده است. محدود 
شدن رشد سقف بودجه تا هفت درصد 
در شــرایط تورم ۴۰ درصدی، نشــان 
می دهد دولت الیحه بودجه سال آینده 
را با رویکردی کامــال انقباضی تدوین 
کرده است. براســاس گزارش منتشر 
شده از ســوی خبرگزاری دولتی ایرنا، 
از جملــه بخش هایی کــه بودجه آن 
دچار محدودیت شــده، امور فرهنگی 

اســت. دولت در الیحه بودجه ســال 
۱۴۰۱ معادل 22 هزار و ٩۴۰ میلیارد 
تومان اعتبار برای امور فرهنگی در نظر 
گرفته در حالی که ایــن رقم در قانون 
بودجه ســال جاری معادل 2۳ هزار و 
2۴۳ میلیارد تومان مصوب شده است. 
با وجود اعتراض ها بــه افزایش در این 
بخش اما ارقام منتشر شده از سوی ایرنا 
گویای این موضوع است که کل بودجه 
فرهنگی در الیحه ۱۴۰۱ از کاهش ۱.۳ 

درصدی حکایت می کند.
حاال سوال اینجاست پس چرا گفته 
شده است امســال بودجه سازمان ها و 
نهادهای فرهنگی مثل وزارت ارشاد یا 

سازمان تبلیغات و... افزایش یافته؟
دانیال معمار، سردبیر جدید روزنامه 
همشهری در رشــته توئیتی این طور 
پاســخ داده اســت که »قبــال بودجه 
فرهنگی را میان ۶۰ دســتگاه تقسیم 
می کردند، اما در بودجــه ۱۴۰۱ این 
دستگاه ها تجمیع شــده و بودجه ذیل 
٩ نهاد به عنوان ســرگروه تعریف شده 
اســت. به عنوان مثــال بودجه ۵۰۳۸ 
میلیاردی وزارت ارشاد باید میان ۱۷نهاد 
که قبال ردیف بودجه جداگانه داشتند 

توزیع شود
یا بودجه ۱۵۳۴ میلیاردی سازمان 
تبلیغات باید میان 2۰سازمانی که قبال 
خودشــان بودجه می گرفتند تقسیم 
شود. بدیهی اســت که در این شرایط 
بودجه سرگروه ها نسبت به سال قبل 

افزایش می یابد«.
نهادهایمذهبیدرسال۱۴۰۱

چقدربودجهمیگیرند؟
اما در این میان تحلیل بســیاری از 
کارشناسان مســتقل نسبت به شیوه 
بودجه بنــدی با خبرگــزاری دولت و 

سردبیر اصولگرای همشهری متفاوت 
اســت. وجود ۴۳ دســتگاه فرهنگی 
مذهبی با کارکردهای ایدئولوژیک که 
بخش قابل توجهی از بودجه فرهنگی 
کشور را به سبد خود می ریزند نه تنها 
عرصه را بــرای فعالیت های فرهنگی 
مستقل باز نکرده که بعضا عرضه را برای 
هنرمندان مســتقل هر روز تنگ تر از 

قبل می کند.
در این میان ســازمان صداوسیما 
در مرکز انتقــادات قــرار دارد. طبق 
الیحه بودجــه ســال ۱۴۰۱، میزان 
بودجه تخصیص یافته به سازمان صدا 
و سیمای جمهوری اســالمی ایران، 
۵ هزار و 2۸٩ میلیــارد تومان در نظر 

گرفته شده است.
میزان بودجه این ســازمان در سال 
۱۴۰۰، برابر با ۳ هــزار و ۳۸۴ میلیارد 
تومان بوده که نشان دهنده رشدی ۵۶ 
درصدی است. این افزایش در حالی رخ 
می دهد که در سال های اخیر صداوسیما 
با موجی از نظــرات منفی در خصوص 
کیفیت پایین انــواع تولیدات صوتی و 
تصویری خود از سوی متخصصان رسانه 
مواجه بــوده و بارها در خصوص بحران 

مخاطب مورد انتقاد قرار گرفته است.

حتــی معین الدیــن ســعیدی از 
نمایندگان مجلس یازدهم در این باره 
گفت: »در حالی که از یک طرف بر بودجه 
ســال آینده، نگاه انقباضی حاکم بوده 
است و بســیاری از پروژه های عمرانی 
عمال با این روش دچار چالش خواهند 
شــد، بودجه برخی از نهادها مثل صدا 
و ســیما افزایش معناداری پیدا کرده 
است که این با آن رویکرد دولت بر توزیع 

عادالنه بودجه سازگاری ندارد«.
به گفته او »ما در کشــور نهادهای 
فرهنگی داریم که وجود آنها ضرورت 
است اما در شرایط اقتصادی کالن کشور 
اولویت ما نیستند و خیلی از این نهادها در 
ردیف های سال گذشته هم بودند اما االن 
که قرار است نگاه، نگاه انقباضی باشد در 
درجه اول باید کاهش اعتبار این نهادها 
در دستور کار قرار گیرد تا اینکه بخواهیم 
بحث زیرساخت های عمرانی در مناطق 

محروم را دچار چالش کنیم«. 
به نظر می رسد اشــاره سعیدی به 
موسساتی چون نشر آثار امام خمینی، 
ســتاد اقامه نماز، ســازمان تبلیغات 
اســالمی و دهها نهاد دیگری است که 
درصد بیشــتری از بودجه به آنها تعلق 

گرفته است.
محیطزیستکجایماجراست؟

امــا در این میان نگاهــی به الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۱، نشان می دهد که باز 
هم سازمان حفاظت از محیط زیست، در 
اولویت بودجه  بندی جای نگرفته است.

در حالی که کشــور با چالش هایی 
چون؛ آلودگی هوا، فرونشست زمین و 
از بین رفتن زیست بوم گیاهی و جانوری 
جنگل ها و کم آبی شــدید روبروست؛ 
ارقام اختصاص یافتــه به حوزه محیط 
زیست نشــان می دهد، دولت همیشه 
رویکرد کوتا ه مدت به محیط زیســت 
داشته اســت؛ امری که به این سازمان 
اجازه نــداده با پروژ ه هــا و برنامه های 
بلندمدت، در حفاظت از محیط زیست، 

دست بازتری داشته باشد.
در همین باره احســان محمدی، 
فعال محیط زیســت و مدیر مسئول 
پایــگاه اطالع رســانی زیســت بوم 
می گوید:  »رویکرد الیحــه بودجه به 
محیط زیست و منابع طبیعی و ارقام در 
نظر گرفته شده، رویکرد مثبتی نیست. 
تخریب منابع طبیعی و محیط زیستی 
که مدتی است شــاهد آن هستیم به 
دلیل رویکرد کمیته بودجه ای کشور 
به این سازمان است«.  به باور این فعال 
حوزه محیط زیســت »این سازمان به 
حدی نادیده گرفته می شود که حتی در 
عمل و به هنگام تخصیص، درصدی از آن 
بودجه ناچیزی هم که برایش اختصاص 
داده اند ، توســط دولت کسر می شود. 

البته در سال ۱۴۰۰ به واسطه رایزنی ها و 
اعتراضات و پافشاری رئیس کمیسیون 
کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
رقم کسر شــده از بودجه این سازمان 
به بخش اعتبــارات هزینه ای در ردیف 
بودجه سازمان حفاظت محیط زیست 

بازگردانده شد. 
او یکی از مهمترین ضعف های بخش 
محیط زیست در بودجه سال آینده را 
»بی توجهی به ۵۰ درصــد از وظایف و 
مسئولیت های قانونی نهادهای مختلف 
در حوزه زیست بوم« می داند و می افزاید:  
»برای نمونه قانون هوای پاک در سال 
۱۳٩۶ تصویب شد اما آنچنان که باید 
اجرایی نشد. در واقع به نظر می رسد که 
هیچ وقت یک برنامه واقعی برای کاهش 
آلودگی هوا نداشتیم؛ اگر برنامه ای هم 
باشــد برای اجرا به اعتبار نیاز دارد که 
متاسفانه به اندازه کافی تخصیص داده 

نمی شود«.
 او خاطرنشــان می کنــد:  »برای 
رفع این مشکالت، به دولت و مجلس 
درخواســت دادیم تا برنامه کاهش 
آلودگی هوا در الیحــه برنامه هفتم 
و همچنیــن بودجــه ســال ۱۴۰۱ 
درج شــود تا بــر این اســاس اعتبار 
دستگاه های مرتبط با کاهش آلودگی 
هوا به تفکیک پیش بینی و تامین شود، 
مثال وزارت کشور در کاهش آلودگی 
هوا وظایفی را دارد کــه برای اجرای 
آنها به هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز 
است که باید در این بخش دیده شود، 
با این روند کارها بهتر و سریع تر پیش 

خواهد رفت«.
هر چند الیحه تقدیمــی دولت به 
مجلس بسیاری از فعاالن محیط زیستی 
در کشور را ناامید کرد و نشان داد که با 
وجود اعتراضــات و تجمعات مردم در 
حوزه آب همچنان معضالت زیســت 
محیطی در اولویت دولت قرار ندارد، اما 
شاید بتوان امیدوار بود مجلس این بار 
به درســتی وارد عمل شده و به صورت 
اساسی این بودجه بندی را اصالح کند 
و سهم سازمان ها و نهادها را متناسب با 

شرایط کشور به آنها بدهد.

بودجههایمیلیاردینهادهایفرهنگیدراینوانفسایهواوآبو...؛

محیط زیست همچنان اولویت دولت نیست

خبر

چند روزی از مرگ کودک دو ساله اهوازی در 
کانال فاضالب روباز در یکی از مناطق این شــهر 
می گذرد که آب و فاضالب و شــهرداری اهواز با 
صدور اطالعیه هایی همدیگر را مقصر این حادثه 

اعالم کردند.
به گزارش ایرنا، هر چند خبر فوت یک کودک در 
فاضالب تلخ و دردناک است اما به نظر می رسد که 
دیگر شنیدن این خبرهایی که کلید واژه مشترک 
آنها مرگ، کودک، فاضالب  است، در خوزستان 
عادی شده است.ترکیب این کلیدواژه ها تاکنون 
خبر مرگ چندیــن کــودک در چاه های بدون 
درپوش منهول فاضالب و جوی فاضالب روباز در 

اهواز و خوزستان را رسانه ای کرده است.
همین چند روز پیش بود در ۱٩ آذرماه ۱۴۰۰، 
فارِس؛ کودک 2 ساله قربانی جوی روباز فاضالب 
گلدشت اهواز شــد. او هنگامی که مشغول بازی 
کودکانه بود، در جوی روباز دفع فاضالب روبروی 
منزلش جان داد تا پرونده زندگــی این کودک 
مانند کودکان دیگری که چنین سرنوشت تلخی 
داشتند، بسته شود و پرونده ای در محاکم قضایی 
باز شود.با گذشت چند روز از این حادثه و پرسش 

افکار عمومی و رسانه ها برای تعیین مسئول این 
حادثه به منظور پاسخگویی و جلوگیری از تکرار 
چنین حوادثی، روابط عمومی های آبفا و شهرداری 
در اطالعیه هایی یکدیگر را مســئول این حادثه 

اعالم کردند.
اطالعیهآبفاوشهرداریعلیههم

روابط عمومی آب و فاضالب اهواز در واکنش به 
جان باختن کودک اهوازی در جوی روباز فاضالب 
منطقه گلدشت، با صدور اطالعیه ای اعالم کرد که 
آبفای اهواز فاقد کانال فاضالب در منطقه گلدشت 
بــوده و جوی های روباز فاضــالب در آن منطقه 

توسط شهرداری احداث شده اند.
در واکنش به این حادثه و در پی اطالعیه آب و 
فاضالب اهواز، شهرداری منطقه ۶ اهواز نیز اقدام 

به صدور اطالعیه کرد.
در این اطالعیه آمده اســت: با توجه به اینکه 
محالت گلدشت، کوی ســیاحی، گلبهار و کوی 
سادات فاقد طرح تفصیلی است، توسعه خارج از 
طرح مذکور، مستلزم وجود تاسیسات زیرزمینی 
مانند آب ، گاز و فاضالب است که طبق ماده ۳۷۰ 
قانون تشکیل شرکت آب و فاضالب و ماده ۴ این 

قانون، انجام به موقع تاسیسات شهری مربوطه، نیز 
به عهده این شرکت است.

این اطالعیه تاکید کرده است: لذا با توجه به عدم 
وجود لوله های فاضالب در منطقه مذکور، ساکنان 
به ناچار از جوی های آبهای سطحی که شهرداری 
برای جمع آوری این آب ها احداث کرده است به 
عنوان خروجی فاضالب استفاده می کند که این 
موضوع متاسفانه منجر به حادثه مذکور شده است.
اطالعیه افزوده است: معموالً ساکنان محالت 
مذکور، سپتیک هایی به منظور شبکه فاضالب 
در منازل خود احداث کرده اند تا به محض اینکه 
تاسیسات شهری توسط آبفا، شرکت گاز و سایر 
ارگان ها انجام شد، شهرداری اقدام به بهسازی، 

آسفالت و برقراری معابر کند.
در ادامه این اطالعیه آمده است: ضمن اینکه 
انجام و ســاماندهی به موقع تاسیسات شهری، 
نیازمند همکاری ارگان های مربوطه است، اعالم 
می شود شــهرداری منطقه ۶ هم اکنون در حال 
انجام عملیات خروجی فاضالب منطقه گلدشت 
است.اطالعیه افزوده است: در همین راستا پس 
از جلسات متعدد در استانداری و فرمانداری، طرح 

ضربتی دفع آب های سطحی مصوب شد و احداث 
خروجی به سمت کانال سلمان و نصب پمپ در 
انتهای کانال و پمپاژ به ســمت کانال مذکور به 

صورت موقت در هنگام بارندگی فعال شده است.
اداره ارتباطات شــهرداری منطقه۶ در ادامه 
اطالعیه خود آورده اســت: امید اســت شرکت 
آبفای اهواز نســبت به تعهــدات قانونی خود در 
محالت اهتمام جدی داشــته باشــد تا شاهد 
حوادث اینچنینی نباشــیم.این حادثه در حالی 
تکرار می شود که شهریور ۱۴۰۰ نیز رئیس روابط 
عمومی اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیریت 

حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز از جان باختن 
دو کودک بر اثر غرق شدگی خبر داد.

عارف شــرهانی گفت که در ایــن حادثه دو 
کودک دختر و پسر چهار ساله جان باختند.

با این حال سرنوشت این پرونده و پرونده های 
قبلی ســقوط کودکان مشخص نشــده است. 
حال باید دیــد در پرونــده اخیر هم در ســایه 
بی توجهی شهرداری و شــرکت فاضالب اهواز 
به مســئولیت های قانونی، همچنان باید شاهد 
استمرار مرگ خاموش کودکان در فاضالب های 

روباز باشیم.

کودکخوزستانیدرکانالفاضالبجانباخت

فرافکنی مسئولیت در آب و فاضالب و شهرداری اهواز

یکفعالمحیطزیست:
الیحهتقدیمیدولتبه

مجلسبسیاریازفعاالن
محیطزیستکشوررا

ناامیدکردونشاندادکهبا
وجوداعتراضاتوتجمعات
مردمدرحوزهآبهمچنان
معضالتزیستمحیطیدر

اولویتدولتقرارندارد

درحالیکهکشوربا
چالشهایبزرگزیست
محیطیدستوپنجه

نرممیکند،امانگاهیبه
بودجه۱۴۰۱نشانمیدهد
کهسهمنهادهایفرهنگی

غیرپاسخگوازسازمان
محیطزیستبیشتراست
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ازسویدبیرکمیتهاپیدمیولوژی
مقابلهباکرونامطرحشد؛

 توصیه هایی برای دورهمی
 شب یلدا 

دبـیـــر کمیـــته 
اپیدمیولوژی  و پژوهش 
کمیته علمی کشوری 
مقابله بــا کرونا گفت: 
وقتی سرایت پذیری یک 
ویروس باالست، باید سعی کنیم که متناسب با افزایش 
سرایت پذیری، اقدامات مان را تقویت کرده و بتوانیم 
وضعیت را کنترل کنیم.به گزارش ایســنا، مسعود 
یونسیان گفت: هرگونه تجمع و دورهمی به ویژه در 
فضای بسته خطرناک اســت. خانواده های متعدد 
تصور نکنند که چون باهم فامیل هستند، ویروس را 
منتشر نمی کنند و از دوست یا برادر کرونا نمی گیرند.

    
 جنگل کاری شمال تهران

 با گونه های بومی
سید نقی عزیزی، 
معــاون فنــی اداره 
کل منابــع طبیعی و 
آبخیــزداری اســتان 
تهران ضمن اشــاره به 
تداوم تخصیص بودجه به طرح حفظ ، احیا و توسعه 
منابع طبیعی در شــمال تهران در الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۱ گفت: این منطقه را با گونه های بومی 
جنگلکاری خواهیم کرد.به گزارش ایسنا در الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۱ در ذیل برنامه حفاظت، احیا و 
بهره برداری پایدار از منابع طبیعی برای طرح حفظ 
، احیاء و توسعه منابع طبیعی در شمال تهران ۱۳ 
میلیارد و ۶2۰ میلیون تومان در نظر گرفته شــده 
اســت که به گفته معاون فنی اداره منابع طبیعی 
اســتان تهران این بودجه در مقایسه با اعتبار سال 

جاری تغییر چندانی نکرده است.
    

 کوهنورد گمشده 
در ارتفاعات دیزین جان باخت

ن  ا بحــر مدیــر 
فرمانــداری کــرج از 
نجات کوهنــوردان در 
ارتفاعــات دیزین خبر 
داد و گفت: ٩ کوهنورد 
مفقودشده طی دو مرحله تفحص پیدا شدند و یک 
کوهنورد نیز بر اثر ســقوط از ارتفاع جان خود را از 
دست داد.به گزارش مهر، کوروش جعفری اظهار 
کرد: روز پنج شنبه پس از مفقود شدن ۱۰ کوهنورد 
در ارتفاعات دیزین تالش برای یافتن آنها آغاز شده 

بود که دیروز این عملیات نجات به پایان رسید.
    

 امیکرون در ایران
 مشاهده نشده است

وزیــر بهداشــت 
گفــت: در کشــور ما 
علــی رغم مشــاهده 
برخی موارد مشکوک 
و آزمایش هــای انجام 
شده، هنوز گزارش رسمی از مشاهده سویه جدید 
کرونا اعالم نشده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، بهرام عین اللهی گفت: با انجام واکسیناسیون 
و رعایت شیوه نامه های بهداشتی، احتمال ابتال به 
امیکرون و هر سویه دیگری از این ویروس بسیار کم 
است.به گفته او در حال حاضر ۸۷ درصد جمعیت 
کشور در برابر کرونا واکسینه شده اند که در برخی 
استان ها پوشش واکسیناســیون باالی ٩۰ درصد 

انجام شده است.
    

یکرواندرمانگرمطرحکرد
 نقش آلودگی هوا 

در افزایش پرخاشگری
یک روان درمانگر و 
مدرس دانشگاه گفت: 
آلودگی هوا بر سالمت 
جسمی، روحی روانی 
و شــخصیتی اثرگذار 
اســت، آلودگی هوا با کاهش ســطح اکسیژن مغز 
سبب تصمیم گیری های آنی و رفتارهای تکانشی 
شده و ناســازگاری با محیط را افزایش می دهد.به 
گزارش ایرنا، مهدی عسکری پور گفت: براساس نتایج 
پژوهش های پزشکی، آلودگی هوا می تواند موجب 
افزایش اضطراب، استرس، خشونت و پرخاشگری، 
کاهش توان فکری، یادگیری و تمرکز، افسردگی و 
برخی اختالالت روان تنی و ذهنی شود.به گفته او 
این آلودگی همچنین با تاثیر مستقیم بر سیستم 
عصبی مرکزی کاهش اعتماد به نفس، رفتارهای 
غیرســازگارانه، زوال عقل و فراموشــی، آلزایمر و 
پارکینسون را سبب شده و هر یک از این آسیب ها 

می تواند خلق وخوی افسرده را افزایش دهد.

از گوشه و کنار


