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 احتمال افزایش ۶۰ درصدی 
حداقل دستمزد  کارگران

ایســنا: از نگاه یک فعال حوزه کار، احتمال   
افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد کارگران وجود 
دارد و نباید با کم و زیــاد کردن درصد افزایش 
حقوق و دســتمزد به فاصله طبقاتی در کشور 
دامن بزنیم. علی اکبر ســیارمه ضمن اشاره به 
مصوبه کمیســیون تلفیــق در ارزیابی افزایش 
۶۰ درصــدی حداقــل حقوق کارگــران اظهار 
کرد: درحال حاضر حداقل دســتمزد کارگران با 
کارمندان یک میلیــون تومان تفاوت دارد و این 
مســئله خود به نوعی تبعیض مزدی به شــمار 
مــی رود. او ادامــه داد: اگر دولــت را به عنوان 
کارفرمای بزرگ در کشــور قبــول داریم، انتظار 
این اســت که در تعیین حقوق و دســتمزد هم 
برای کارمنــدان و هم کارگران رعایت انصاف و 
عدالت صورت گیرد. این فعال حوزه کار تصریح 
کــرد: درحال حاضر دولت به دلیــل مدیریت بر 
بســیاری از بخش ها و مراکز تولیدی، صنعتی و 
اقتصادی بزرگ ترین کارفرما محســوب می شود 
و در جلسات تعیین دستمزد هم با وجود آنکه 
عنوان می شــود کارگر و کارفرما ســر دستمزد 
به توافق می رســند، ولی ترکیب شــورای عالی 
کار روشــن و مشــخص اســت و نمایندگانــی 
از دولــت و وزارتخانه هــای صمــت و اقتصاد 
حضور دارند و می دانیم که دولت تعیین کننده 
و تصمیم گیرنده در دســتمزد است. سیارمه با 
بیان اینکه طبقه کارگــر و کارمند هر دو در یک 
کشور زندگی می کنند و مالیات می دهند، گفت: 
عدالت مزدی باید بین نیروهای کار اجرا شــود 
و بــا کم و زیادکردن درصــد افزایش حقوق به 
فاصله طبقاتی دامن نزنیم. او به رویکرد برخی 
کشــورها در تعیین حداقل دستمزد و باالبودن 
سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید در آنها 
اشاره کرد و گفت: ما باید این کشورها را بررسی 
کنیم و ببینیم که تأثیر حقوق و دستمزد کارگران 
در این کشــورها روی قیمت فراورده ها و اقالم 
تولیدی چقدر اســت و چنــد درصد هزینه ها را 
می پوشــاند. این فعال حوزه کار متذکر شد: در 
تمــام کشــورها تولیدکننده هزینه مــواد اولیه، 
حامل های انرژی و حقوق و دستمزد را در نظر 
می گیرد و شــرایط بازار و آینــده را مورد توجه 
قرار می دهد و با درصد ســود، هزینه کل تولید 
را اعــالم می کند. ما باید ببینیم در کشــورهای 
همســایه یا اروپا چند درصد هزینه تمام شــده 
مربــوط به حقوق و دســتمزد اســت و مبنای 
محاســبه مزد را مورد مطالعه قرار بدهیم. به 
گفته سیارمه، در آلمان سهم دستمزد باالی ۷۰ 
درصد است و افزایش حقوق کارگران محاسبه 
و در بخش های تولید و صنعت اعمال می شود، 
چراکه آنها این مســئله را در رونق اقتصاد مؤثر 
می دانند ولی در کشــور ما این رقم به ۱۰ درصد 

هم نمی رسد.

 افزایش مجدد قیمت برنج 
در  یک هفته اخیر

اتحادیــه شــالیکوبی داران    رئیــس  ایلنــا: 
مازندران خاطرنشــان کــرد: 8۰ درصد برنج از 
دست تولیدکنندگان و کشاورزان خارج شده و در 
انبارهای افرادی است که تمایلی به عرضه آن 
ندارنــد و می خواهند با دپوی برنج، کنترل بازار 
این محصول را در دست بگیرند. تقی جعفریان 
با اشــاره به افزایش شــش تــا هفت درصدی 
قیمت برنج کشت دوم، گفت: برنج های سنتی 
هاشــمی و طــارم افزایــش مجدد نــرخ را در 
هفته اخیر را تجربه کردند. این در حالی اســت 
که قیمــت برنج هــای پرمحصــول ثابت ماند 
و تغییــر نکرد. این فعال اقتصادی با اشــاره به 
انواع قیمــت برنج در بنکــداری، گفت: قیمت 
طارم کیلویی ۷3 هزار تومان، هاشــمی کیلویی 
۷5 هزار تومان و برنج کشــت دوم کیلویی 8۰ 
هــزار تومان، فجر کیلویی 55 هــزار تومان، ندا 
کیلویی 43 هزار تومان و شــیرودی کیلویی 4۶ 
هزار تومان است. سود بنکداری و عمده فروشی 
دو تا ســه درصد بــوده و این در حالی اســت 
که ســود فروش واحدهــای صنفــی ۱۰ تا ۱2 
درصد اســت. او با بیان اینکه عرضه محصول 
به صورت قطره چکانی است، افزود: 8۰ درصد 
برنج از دست تولیدکنندگان و کشاورزیان خارج 
شــده و در انبارهای افرادی است که تمایلی به 
عرضــه آن ندارند و می خواهنــد با دپوی برنج 
کنترل بــازار این محصول را در دســت بگیرند. 
جعفریان با بیان اینکه گیالن و گلســتان کشت 
دوم ندارند، خاطر نشــان کرد: کشــت دوم، در 
مازندران انجام می شــود؛ البته حجم کشــت 
دوم به مراتب کمتر از کشــت اول است. رئیس 
اتحادیه شــالیکوبی داران مازندران در پاسخ به 
این پرســش که آیا امکان خودکفایی برنج برای 
ما وجود دارد؟ گفت: مــن خودکفایی در تولید 
برنج را در شــرایط فعلی دور از ذهن می دانم؛ 
بــرای عملیاتی کــردن این مهم بایــد با تفکر و 
برنامــه جلو برویــم. همچنین رســیدن به این 
مهم مســتلزم مکانیزه کردن و نوسازی اراضی 
است. همچنین شالیزارهای ما یکپارچه نیستند 
و باید شــالیزارها 3۰ تا 5۰ هزار هکتار شوند که 
درحال حاضر بیشــتر اراضــی برنج در حد دو تا 

سه هزار متر هستند.
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صحت سنجی برخی ادعاها  به بهانه جاری شدن مجدد آب در  زاینده رود

مقصر   نابودی زاینده رود: وزارت نیرو، جهاد کشاورزی یا  کشاورزان؟
 بحران خشــکی زاینده رود در اصفهان، بحرانی ثابت 
و ظاهرا بدون راه حل در تمامی دولت های گذشــته بوده 
اســت. این مسئله از بحرانی زیســت محیطی، به بحرانی 
اقتصادی و امنیتی بدل شــده و در سال های اخیر موجب 
اختــالف بین اســتان های مختلــف بوده اســت. پس از 
اعتراض هــای مکرر کشــاورزان به ســوءمدیریت دولت، 
استانداری اصفهان اجازه بازگشــایی مجدد زاینده رود در 
روزهای اخیر را داده اســت. در این راســتا، نگارنده قصد 
دارد ضمن ارائه اهمیت این رود و خالصه ای از وضعیت 
موجود، به بررسی مهم ترین علل این بحران بپردازد. سعی 
می شود به این سؤال پاسخ داده شود که آیا براساس باور 
عمومــی، کشــاورزان متهمان اصلی خشــکی زاینده رود 

هستند یا خیر؟
زاینــده رود به عنوان یکی از اصلی ترین علل تشــکیل 
تمــدن در مرکز ایران شــناخته می شــود. حوضــه آبریز 
زاینده رود با مســاحت 4۱.5 هزار کیلومترمربع از کوه های 
پربرف و باران کوهرنگ و زردکوه بختیاری تغذیه شــده و 
رودخانه  زاینده رود را که تأمین کننده  عمده  منابع آب های 
ســطحی و زیرزمینی اســتان اصفهان به شــمار می آید 
تشــکیل می دهد. این رودخانه به عنوان رگ حیاتی استان 
و بزرگ تریــن رودخانه  مرکــزی ایران با عبــور از دره های 
پرپیچ و خم به سد زاینده رود ریخته و پس از مشروب  کردن 
دشــت ها و اراضی کشــاورزی در فاصله  ۱25 کیلومتری 
شرق اصفهان به باتالق گاوخونی منتهی می شود. این رود 
بالغ بر 4۰5 کیلومتــر طول و در مناطق مختلف بین ۱۰ تا 

8۰۰ متر پهنا دارد.
همواره مســئله تقســیم آب بین دو استان اصفهان و 
چهارمحال و بختیاری و همچنین بین بخش های مختلف 
)صنعت، شرب، کشاورزی و محیط زیست( محل نزاع های 
فراوانی بوده اســت. در ســال های گذشــته، دولت ها با 
راه اندازی پروژه هــای انتقال آب زاینده رود به یزد و انتقال 
سرچشمه های کارون به زاینده رود، بحران مسئله تقسیم 
آب را به استان های هم جوار نیز منتقل کرده اند. بسیاری، 
حفظ جان انسان ها را باالتر از هر اولویتی دانسته و مصرف 
شــرب را ارجح می داننــد. عده ای دیگــر ارزش افزوده و 
اشــتغال زایی باالی صنعت فوالد را دلیلی بر اولویت این 
بخش می دانند. برخی دیگر صنعت گردشــگری را محور 
توســعه پایدار در کشــور می دانند، چراکــه این صنعت، 
آالیندگی بسیار کمتری نســبت به صنعت فوالد داشته و 
تا ۱3 برابر بیشــتر از بخش کشاورزی، ارزش افزوده به ازای 
هر مترمکعب آب ایجاد می کند ولی چالش های سیاسی 
موجود بین ایران و سایر کشــورها، همواره بر میزان ورود 
گردشــگران به کشــور اثرگذار بوده و ســرمایه گذاری در 
صنعت گردشگری را با مشــکالتی مواجه کرده است. از 
طرف دیگر، کشــاورزان شــرق اصفهان، حقابه برداشت 
از زاینــده رود را در ســال های قبــل از انقــالب پرداخت 
کــرده و خــود را دارای اولویــت باالتــر می دانند. تمامی 
محدودیت های اقتصادی، زیست محیطی و حقوقی باعث 
شــده هرازچندی شــاهد اعتراض گروهــی از ذی نفعان 

باشیم.
و  ثابت  برداشــت های  و  زاینده رود  ذاتی  دبی  نوســان 

همیشگی
 وابســتگی باالی بخش های مختلف استان اصفهان 
به زاینده رود به این معنی اســت که خشــکی و نوسانات 
دبــی ایــن رودخانه می تواند خســارات زیــادی را به این 
اســتان وارد کنــد. در این خصوص شــناخت بخش های 
وابســته به رودخانه و بــرآورد میزان وابســتگی هرکدام 
از بخش ها بــه زاینده رود، می توانــد در برنامه ریزی برای 
مدیریت بهتر آب و کاهش خســارات در خشک ســالی ها، 
مؤثر واقع شود. براساس اطالعاتی که میزان متوسط دبی 
غربی ترین ایستگاه هیدرومتری روی رودخانه زاینده رود را 
در سال های ۱353 – ۱399 نشــان می دهد، نوسان دبی 
آب، به طور طبیعی در این رودخانه باالســت. میزان دبی 
از حدود 2۰ مترمکعب بر ثانیه تا نزدیک ۷۰ مترمکعب بر 
ثانیه در نوسان بوده است. چون این ایستگاه قبل از تمامی 
برداشت ها )صنعت، کشاورزی و شهری( از رودخانه قرار 
دارد، این مســئله نشان می دهد که دبی زاینده رود به طور 
طبیعی نوســان باالیی دارد، پس برداشــت ثابت ساالنه 
بیــش از میزان حداقــل دبی به منظور شــرب، صنعت و 
کشــاورزی می تواند در پایین دســت منجر به خشکی این 
رودخانه شــود. این برداشت های ثابت و همیشگی، خطر 
خشــکی پایین دســت رودخانه را در زمان خشک ســالی 
افزایش می دهد؛ بنابراین از ابتدا تعریف یک برداشت ثابت 
ساالنه و صدور مجوزهای بلندمدت برداشت از رودخانه با 
توجه به نوسان باالی دبی ساالنه، امری غیرعقالنی به نظر 
می رسید. وقتی رودخانه ای دارای چنین نوسان دبی باالیی 
است، تمامی برداشت ها باید با توجه به میزان دبی ساالنه 
تغییر کند. این ویژگی ذاتی زاینده رود یک پیام واضح برای 
مدیران دارد: هیچ گونه برداشت ثابت ساالنه و درازمدت از 
رودخانه ای با چنین نوســان باالی دبی را نمی توان انتظار 
داشت. در غیر این صورت تاالب گاوخونی در خطر خشکی 

همیشگی قرار خواهد گرفت.
 بــا درنظر  گرفتن این مــورد، حال باید دیــد کدام یک از 
برداشت های آب زاینده رود، برداشت های ثابت و بلندمدت 
است. بر اساس اطالعات میزان برداشت آب در بخش های 
مختلف از سرچشمه تا تاالب گاوخونی، می توان دریافت 

که اغلب برداشــت ها، برداشــت ثابــت و درازمدت بوده 
است. برای مثال، برداشت برای شرب و صنایع را نمی توان 
در ســال هایی که دبی طبیعی رودخانه به کمترین میزان 
می رســد، کاهش داد. ضمن اینکه با بزرگ تر شدن صنایع 
و رشد جمعیت شهرنشــینی، این برداشت ها افزایش نیز 
یافته است. اساسا تعریف برداشت درازمدت ثابت )شرب، 
صنعت و کشــاورزی باالدســت( برای رودخانه ای دارای 
چنین نوســان دبی باال، می تواند خشکی در پایین دست را 
به همراه داشــته باشد، ولی در طرف مقابل، برداشت آب 
در بخش کشــاورزی شــرق اصفهان این ایراد را نداشته و 
می تواند سال  به ســال با توجه به نوسان دبی تغییر کند. 
کشاورزان شرق اصفهان عموما کشت های علفی ساالنه 
دارند و خود را با نوسان دبی زاینده رود وفق داده اند. گرچه 
صنایع باالدســت به نسبت آب کمتری برداشت می کنند، 
ولی برداشتشــان دائمی اســت و نمی تواند سال به سال 
تغییر کند. در نتیجه، مدیریت آب زاینده رود از ابتدا بر خالف 

ذات طبیعی این رودخانه بوده است.
 با در نظر گرفتن برداشــت های پایین دست، آب ورودی 
 به تــاالب گاوخونی هر ســال رو به کاهش بوده اســت. 
شکل ۱ میانگین دبی ساالنه در 48 سال گذشته در ایستگاه 
هیدرومتری ورزنه را نیز نشان می دهد. با نگاهی اجمالی 
می تــوان دریافت که در عموم ســال های مورد بررســی، 
دبی ورودی به تاالب، نزدیک به صفر بوده است. بی شک 
فاجعــه ای زیســت محیطی در کمین این تاالب اســت و 
هزاران گونه جانوری و گیاهی در خطر انقراض به واسطه 
خشکی این تاالب هستند. بدون شک در صورت ادامه روند 
کنونی، اســتان اصفهان و اســتان های هم جوار از فاجعه  

ریزگردها نیز در امان نخواهند بود.
آیا  بخش کشــاورزی بیــش   از   90 درصد آب کشــور    را 

مصرف   می کند؟
بــا وجود اینکه برخی آمار ها از برداشــت آب از منابع 
آبی تا حدی در دســترس اســت، یکی دیگر از مشکالت 
مدیریت آب در کشــور و به خصوص در حوضه زاینده رود، 
فقدان آمار دقیق است. با نگاهی به آمار ارائه شده از سوی 
نهادهای مختلف، مشخص می شود اجماع دقیقی درباره 
میزان برداشــت بخش های مختلــف از زاینده رود وجود 
ندارد. برای نمونه، همواره اختالف نظرهایی بین دو وزارت 
نیرو و جهاد کشاورزی درباره درصد آب مصرفی در بخش 
کشــاورزی وجود داشته اســت؛ به این صورت که وزارت 
جهاد کشــاورزی، وزارت نیرو را مقصر می داند که درصد 
مصرف آب در بخش کشــاورزی را بیــش از حد تخمین 
می زند.  در محاسبات صورت گرفته در وزارت نیرو، عموما 
میزان آب مصرفی در بخش کشــاورزی و محیط زیســت 
به عنوان یک طبقه بندی واحد ارائه می شــود. برای مثال، 
در استان خوزستان در زمستان که بخش کشاورزی به آب 
نیاز ندارد، ســدها باز می شوند تا فرایند تولید برق متوقف 
نشود. وزارت جهاد کشــاورزی این ایراد را مطرح می کند 
که میزان خروجی آب ســد که به منظور تولید برق است، 
نباید در محاسبات بخش کشــاورزی منظور شود؛ چرا که 
آب خروجی این سدها به آب های آزاد ریخته شده است. 
همچنین ساالنه تا شــش درصد میزان آب دریاچه پشت 
ســدها تبخیر می شــود. این میزان نیز به عنوان میزان آب 
مصرفی در بخش کشــاورزی تلقی می شود. وزارت جهاد 
کشــاورزی، میــزان کل آب مصرفی در بخش کشــاورزی 
کشــور را حدود ۷۰ درصــد منابع آبی )حــدود میانگین 
جهانــی( می داند؛ این در صورتی اســت کــه وزارت نیرو 

سهمی 9۰ درصدی برای بخش کشاورزی قائل است.
در  مدیــران  ســردرگمی  باعــث  اختالف نظــر   ایــن 
تصمیم گیــری و همچنین سوء برداشــت مصرف کنندگان 
شهری شده است. بسیاری از شهروندان سهم صرفه جویی 
آب شــرب شــهری را در کاهش مشــکل کمبــود منابع 
آبــی ناچیز می پندارند؛ چرا که وزارت نیرو ســهم مصرفی 
شــرب را هفت درصد کل منابع آبی کشــور می داند. یک 
مصرف کننده شــهری این گونــه می پندارد کــه با کاهش 
مصرف، ســهم ناچیزی در صرفه جویی در آب در مقایسه 
با بخش کشــاورزی کــه 9۰ درصد منابع آبــی را مصرف 
می کنــد، دارد؛ حال آنکه اوال میزان ســهم هفت درصدی 
شــرب از کل منابع آبــی، با توجه بــه طبقه بندی محیط 
زیست و کشاورزی در یک بخش واحد، غیرمعقول به نظر 
می رسد. ثانیا میزان هزینه تولید یک مترمکعب آب شهری 
به مراتب بیشــتر از آب در سایر بخش هاست؛ چرا که برای 

شرب، به آب با کیفیت باالتری نیاز است. بنابراین مدیریت 
آب در کشور و مخصوصا در حوضه زاینده رود، نیازمند یک 
سامانه آماری منسجم است که بتواند سهم همه بخش ها 
)با تقسیم بندی صحیح تر( و همچین کیفیت آب مورد نیاز 
هــر بخش را ارائه دهد.   ایراد دیگــر در آمار میزان مصرف 
منابع آب کشــور، برآورد ســهم صنعت است. در حوضه 
آبریز زاینده رود، احداث صنایع فوالد و ذوب آهن باعث شده 
مهاجرت به کالن شهر اصفهان و شهرهای هم جوار سرعت 
یابد. سؤال اساسی این است که آیا مصرف غیرمستقیم در 
صنعت که به جهت مهاجرت به شــهرهای فوالدشــهر، 
زرین شــهر و اصفهان صورت گرفته، در محاســبات جایی 
دارد؟ اینکه صنعت باعث شــده رشد جمعیت یک باره در 
اصفهان و شــهرهای هم جوار از طریق مهاجرت افزایش 

یابد، مسئله ای است که باید در نظر گرفته شود.
 کشاورزاِن  همیشه  مقصر:  آیا  برنج  مقصر   است؟!

با وجود اشــکاالت فــراوان در تصمیم گیــری مدیران 
دولتــی، همواره کشــاورزان اصفهانی شــماتت شــده و 
مقصر وضع موجود قلمداد شــده اند. مســئوالن با اشاره 
به کشــت شــلتوک در منطقه لنجانات اســتان اصفهان، 
مشــکل کمبود آب در ســال های مختلف را سوء مدیریت 
کشــاورزان می دانند؛ اما در واقعیت، دالیلی برای کشــت 
شــلتوک در برخی از مناطق حاشیه زاینده رود وجود دارد. 
اول اینکه در زمان جاری شدن زاینده رود، بسیاری از اراضی 
زراعی حاشــیه زاینده رود در منطقــه لنجانات به صورت 
باتالقــی درمی آیند. برنــج، یکی از معــدود محصوالت 
کشــاورزی اســت که در زمین باتالقی قابل کشت است. 

این گیاه می تواند اطراف ریشــه خود را اکســیده کند و در 
خاک غرقابی عملکرد بهتری داشــته باشد. کشاورزان در 
بسیاری از مناطق چاره ای به جز کشت برنج ندارند. علت 
دوم محبوبیت برنج در بین کشاورزان، ارزش افزوده باالتر 
آب در کشت این محصول است. الزاما میزان آب مصرفی 
به ازای هر هکتار مبنای تصمیم گیری کشاورزان در کشت 
یک محصول نیســت؛ چرا که کشــاورز با کشــت شلتوک 
می تواند با ســطح زیر کشت کمتر، به ازای هر مترمکعب 
آب، ارزش افزوده باالتری را به  دســت آورد؛ بنابراین تنها 
مبنای انتخاب محصول مورد کشــت، میزان نیاز آبی یک 
محصول نیســت؛ بلکه میزان نوع خــاک زراعی و ارزش  
افزوده ایجادشــده به ازای هر مترمکعب آب نیز در تعیین 

الگوی کشت مؤثر است.
وضعیــت بخش کشــاورزی در باالدســت زاینده رود 
)اســتان چهارمحال و بختیاری( به کلی متفاوت اســت. 
نخســت اینکــه کشــاورزی در آن منطقــه بــه صورت 
کشــت های چندســاله و درختان هلو و بادام اســت. این 
الگوی کشت، نیاز به میزان ثابتی از برداشت ساالنه آب در 
بخش کشاورزی شهرستان سامان دارد. نمی توان درختان 
مورد کشــت در آن منطقه را در ســال هایی که زاینده رود 
دبی حداقلی دارد، بدون آب گذاشت. مسلما الگوی کشت 
در آن منطقه متناســب با رفتار طبیعی رودخانه نیســت. 
به عالوه اینکه خاک زراعی در آن منطقه، خاکی نامناسب 

است و نیاز آبی محصوالت کشاورزی به شدت باالست.
نتیجه گیری

۱( زاینده رود رودخانه ای دارای نوســان دبی باالست. 

اساسا برداشت های ثابت دائمی از این رود باعث تخریب 
محیط زیست پایین دست می شود.

2( بخش کشاورزی همیشه مقصر وضعیت نابسامان 
آب کشور قلمداد شده، حال آنکه اختالف اساسی در آمار 
وزارت نیرو و وزارت جهاد کشــاورزی وجود دارد. به نظر 
می رســد سهم بخش کشــاورزی از کل منابع آبی کشور 
معادل همان ۷۰ درصد میانگین جهانی باشد. تعیین یک 
سامانه آماری مشخص و شفاف که سهم هر بخش را از 
منابع آبی تعیین کند، الزم به نظر می رسد. این فقدان آمار 

دقیق در حوضه آبریز زاینده رود نیز وجود دارد.
3( الگوی کشت مناسب در هر مزرعه، مسئله ای است 
که کشاورز با توجه به شرایط منابع آب، خاک، تکنولوژی 
و سایر عوامل در دسترس، انتخاب می کند. بهتر است که 
میزان سهم آب بخش کشــاورزی تعیین شده و انتخاب 

نوع محصول کشت شده به کشاورزان واگذار شود.
4( کشــاورزی در شــرق اصفهــان با توجه بــه رفتار 
طبیعی رودخانه در سال های گذشته انجام شده و کشت 
در آن منطقه به صورت محصوالت یک ساله است، حال 
آنکه کشــاورزی در باالدست دارای الگوی کشت گیاهان 
چندســاله اســت. نمی توان به هر دو بخش کشــاورزی 

باالدست و پایین دست به یک دید نگریست.
5( مواردی از قبیل اصالح خاک زراعی و تغییر الگوی 
کشــت محصوالت می تواند برداشت کشاورزی باالدست 

را کاهش دهد.
 منابع برگزیده:

Karami, O, Yazdani, S, Saleh, I, Rafiee, H, 
Riahi, A. A comparison of Zayandehrood River 
water values for agriculture and the environ-
ment. River Res Applic. 2020; 36: 1279– 1285. 
https://doi.org/10.1002/rra.3627
 آمارنامه های ســازمان آب منطقه ای استان اصفهان 

)سال های مختلف(
 دفتر مطالعات زیربنایی مجلس شــورای اســالمی. 
۱388. »الگوی مدیریت آب درس هایی از: »طومار شــیخ 

بهایی«.
 ســالنامه آماری استان اصفهان، ســال های مختلف، 

مرکز آمار ایران.
از  می دانــد  الزم  خــود  بــر  نگارنــده   پی نوشــت: 
مساعدت های فراوان جناب آقای مهندس جواد طاهری 
کــه در گردآوری آمار و اطالعات مربوطه کمک شــایانی 

کردند، تشکر کند.

امید کرمی .  پژوهشگر دوره پسادکتری دانشگاه پردو – ایاالت متحده

              

 131SX برگ سبز خودرو سواری سایپا تیپ 
 به رنگ سفید روغنی مدل 1390 به شماره پالک

 73 ه 9۵9 ایران 88  و شماره موتور 3939807 و شماره 
شاسیS1412289716321  بنام آقای  رضا قنبری 

جم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب جعفر تومرائی فرزند روح اله به 
شماره شناسنامه 1038  در مقطع کارشناسی رشته الکترونیک صادره از 
واحد دانشگاهی کرج با شماره 3۵۲۲۴۶ مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد کرج به نشانی  کرج، انتهای رجائی شهر، تقاطع بلوار شهید 

موذن و استقالل ارسال نماید .

مدرک گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب سید محمد 
هاشمی فرزند سید حسین به شماره شناسنامه ۲130 صادره از الیگودرز 
در مقطع کارشناسی پیوسته رشته حقوق صادره از واحد دانشگاهی آزاد 
اسالمی الیگودرز با شماره ۴98۴8۵ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 

می باشد.از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد الیگودرز به نشانی الیگودرز _ دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نماید.

فاکتور بلوک سیلندر به شماره فاکتور 1399081739۲ خودرو پژو 

 405GLXI مدل 1389 به شماره موتور 1۲۴891۴8۲91 
 NAAM01CA7AE029202 و شماره شاسی 

و شماره انتظامی ایران 99 - 39۲ م ۲۵ بنام مسعود میرزائی 

مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط است.

دفترچه سهام تعاونی مسکن کارکنان رفاه 
 دادگستری به نام سید محمود موسوی 

به شماره ۲0۵0 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط میباشد .

برگ سبز و سند کمپانی خودرو  پژو  207i  رنگ خاکستری 
 متالیک  مدل 139۶ به شماره پالک ایران

 ۴۵ _ 879 م ۶1  و شماره موتور 178B0002525 و شماره 
شاسی NAAR03FE6HJ898596 به نام محمدرضا 

گل رسان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی موتورسیکلت سوپر رنگ قرمز 
زرشکی مدل 1390 به شماره پالک ایران 1۲1 - ۵89۶8 
و شماره موتور NBD156FMI00002106 و شماره 

شاسی NBD***125A9014353 به نام جمال اقا 
نوری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو سمند  سورن  رنگ آبی متالیک 
 مدل 1390 به شماره پالک ایران ۶8  _ ۲3۵ و ۵1 

 و شماره موتور 1۲۴90۲۶0099 و شماره شاسی
 NAACC1CF3CF440085 به نام عاطفه 

شهنوازی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو پژو 405GLX رنگ نقره ای 
 متالیک مدل 138۵ به شماره پالک ایران

  99 - 17۶ ه ۲3 و شماره موتور 1۲۴8۵11731۵ 
و شماره شاسی ۲۴۲۲877۵ به نام مهدی عاکفی زاده 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو هیوندای I30 رنگ سفید روغنی
  مدل ۲011 به شماره پالک ایران ۲0 - 787 ج 13

  و شماره موتور G6GCA871466 و شماره شاسی
 KMHDC51EBBU279973 به نام زهرا آقا جانی 
شنگل آباد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 مهر مسجد صاحب الزمان به کد
  03۶ _ 008 _ 001 _ الف از تاریخ
  0۵ / 09 / 1۴00 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فاطمه آریا فر فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 1۵8 صادره از بستک در مقطع کارشناسی رشته مدیریت 

بازرگانی صادره از واحد دانشگاهی المرد با شماره  ۲۲1۴88۲ مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل 

مدرک را به دانشگاه آزاد واحد المرد به نشانی استان فارس، شهرستان 
المرد، دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نماید .

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب جواد مهدی ئی فرزند علی رضا  به شماره شناسنامه 
۱۴۹۶۹صادره از مالیر در مقطع کارشناسی رشته  برق  الکترونیک صادره از واحد 

دانشگاهی اراک - به شماره ثبت سازمان مرکزی ۳۵۰۱۲ به تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۳ صادر 
گردیده است فاقد اعتبار می باشد. لذا از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 

 آزاد اسالمی واحد اراک به نشانی ذیل ارسال نماید.
 اراک - میدان امام خمینی ره-شهرک دانشگاه آزاد اسالمی اراک 

صندوق پستی ۳۸۱۳۵/۵۶۷  اداره فارغ التحصیالن


