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وضعیتقرمزومحیطزیست

فاجعه آب و هوا

بزرگترین مش��کل محیط زیس��ت ما درحال حاضر 
بي توجهی دولت و مس��ئوالن به محیط زیس��ت و به 
تبع آن بي توجهی مردم اس��ت. اول از هم��ه دولت و 
مس��ئوالن باید خودش��ان به محیط زیست و اهمیت 
آن اعتقاد داشته باش��ند تا بتوانیم به فعالیت هایی در 
راستای حفظ محیط زیست امیدوار باشیم. متاسفانه 
مسئوالن همه جا فقط صحبت می کنند ولی پای عمل 
که می آید، هیچ کدام پا پیش نمی گذارند و برایش خرج 
نمی کنند. درحالی که در زمینه های دیگر همه ش��ان 
کمک می کنن��د و چه درم��ورد پیش ب��ردن کارها و 
چه هزینه مادی و چه از نظر وقت گذاش��تن، فعالیت 
می کنند اما برای محیط زیست و جنگل های گلستان 
که 10 روز در حال س��وختن بود کسی اهمیتی قایل 
نیست و کاری انجام نمی دهد. محیط زیست همیشه 
آخرین موضوعی است که به آن توجه می کنند. وقتی 
پرونده های رشد و توسعه نوشته می شوند، در آخر کار 
یاد محیط زیست می افتند. درحالی که در خیلی از این 
پروژه ها اگر از اول مس��أله محیط زیست دیده شود، یا 
اجرا نمی ش��ود یا پرونده اش عوض می ش��ود و شکل 
دیگری به خود می گیرد. می آییم کارخانه پتروشیمی 
را در شمال کش��ور احداث می کنیم و بعد می گوییم 
آلودگی ایجاد می کند درحالی که اگر آمایش سرزمین 
انجام ش��ود، معلوم می ش��ود که شمال کش��ور برای 
پتروشیمی مناسب نیست. اما کسی به این موضوع فکر 
نمی کند. بر همه معلوم است که پروژه های کشاورزی 
باید جایی باشد که آب داشته باشد اما االن در همه جای 

کشور کشاورزی انجام می شود حتی مناطقی که آب 
کافی ندارند. این یعنی ما به ص��ورت جزیره ای داریم 
کش��ور را اداره می کنیم و براس��اس آمایش سرزمین 
نیست و هر شهری کشاورزی و صنایع و ادارات خود را 
دارد. این روش در دنیا منسوخ شده است. االن در دنیا 
شهرهای مختلف قطب بندی می ش��وند و اکولوژیک 
شهرهای مختلف درمی آید و مشخص می شود که هر 

استانی برای چه کاری توانایی دارد.
آن وقت دیگر نمی رویم کارخانه فوالد را در المرد راه 
بیندازیم که آب ندارد. اینها دیدگاه های غیرتوسعه ای 
اس��ت که در آنها توس��عه پایدار دیده نمی شود. وقتی 
نظارتی وج��ود ندارد، باعث می ش��ود کس��ی نتواند 

مدیریت کند. 
ضعیف نگاه داش��تن س��ازمان 
محیط زیست مشکل دیگری است 
که باید ج��دی گرفته ش��ود. این 
سازمان نیاز به تقویت بنیه علمی 
و مال��ی و کارشناس��ی دارد. اکثر 
کارشناس هایی که در این سازمان 
هستند، رشته های تحصیلی شان 
محیط زیست اس��ت، درحالی که 
ع��ده ای از آنها باید پتروش��یمی 
بدانند تا بتوانند درمورد پروژه های 
پتروش��یمی نظ��ر بدهن��د. این 
دان��ش و تخصص وجود ن��دارد. از 
نظر بودجه ه��م کمترین مقدار به 

محیط زیست داده می شود و این را اگر بیاییم با بخش 
آب مقایس��ه  کنیم، کمبود بودجه را متوجه می شویم. 
مدیر محیط زیست استان دارد با دستان بسته صنایع 
را کنترل می کند. شهر تهران با 500-400 هزار صنعت 

حدود 20 نفر کارشناس محیط زیست دارد و ما از آنها 
انتظار داری��م که صنایع را سرکش��ی و بازبینی کنند.
دولت می تواند تصدیگری خودش را کم کند و کم کم 
مسئولیت ها را در اختیار ان جی او ها بگذارد. چندین سال 
است که ان جی او ها نتوانسته اند فعالیت چندانی داشته 
باش��ند. امیدواریم که بتوانند بیشتر فعالیت کنند که 
تا االن به آن صورت مشاهده نش��ده که وارد شوند و به 
دولت کمک کنند. وقتی نظارت صورت نگیرد، کسانی 
که دوست دارند با کمترین هزینه تخلف انجام دهند، 
راحت هس��تند. در همین ش��هر نگاه کنی��د که تمام 
سوپرمارکت ها زباله هایشان را در جوی آب می ریزند و 
سطل زباله ندارند. این جا مردم می توانند کمک کنند و 
باید به آنها اختیار داده شود که چنین مواردی را گزارش 
کنند. در س��ازمان محیط زیس��ت 
کش��ورهای پیش��رفته، بخشی به 
ن��ام گزارش های مردمی هس��ت 
که گزارش ه��ا را دریاف��ت کرده و 
رس��یدگی می کنن��د و حت��ی در 
اولویت کارهایش��ان قرار می دهند. 
اگر م��ردم نیروی محیط زیس��ت 
باشند نیاز ندارید که 20 کارشناس 
بی��رون بروند و همه جا را بررس��ی 
و کنترل کنند و دیگ��ر کارخانه ها 
از س��اعت 4بعدازظه��ر ب��ه بع��د 
دودکش هایش��ان را بازنمی کنند 
زیرا مردم ناظر هس��تند و گزارش 
می دهند. االن بعد از ساعات اداری کارخانه ها خیالشان 
راحت اس��ت و به راحتی آلودگی ایجاد می کنند. باید 
مسئولیت پذیری مردم نسبت به محیط زیست به عنوان 
فرهنگ تقویت شود. شاید حتی نیاز باشد در ابتدا بعضی 

از مردم جریمه شوند، بعضی ها تشویق شوند و به مردم 
آموزش داده شود که بتوانند محیط زیست را حفاظت 
کنند. این مس��ئولیت ها برای آماده کردن مردم جهت 
مشارکت در حفظ محیط زیست به عهده دفتر آموزش 
و مشارکت های مردمی س��ازمان محیط زیست است. 
درحال حاضر چندین ان جی او و گروه مردمی صادقانه 
و بدون هیچ چشمداش��تی فعالیت می کنند و حتی از 
جیبشان پول می گذارند تا به حفظ محیط زیست کمک 
کنند، بدون این که شهرداری ها یا محیط زیست از کار 
آنها تقدیر کرده باشد. این ان جی او ها باید توسط دفتری 
که از دولت بودجه می گیرد، آموزش و سازماندهی داده 
شوند و روند فعالیت هایشان را گزارش دهند. خیلی ها 
دوست دارند در این زمینه فعالیت کنند اما می پرسند از 
کجا باید شروع کنیم و به کجا برویم. من پاسخی ندارم. 
یا گاه��ی فعالیت های بعضی مدافعان محیط زیس��ت 
اشتباه برداشت می شود و همان طور که در زلزله  سال 
گذشته در آذربایجان غربی دیدیم، ممکن است دستگیر 
ش��وند چون س��رخود کار انجام می دهند و سازمانی 
نیست که به آنها اجازه فعالیت دهد. این فعالیت ها اگر 
سازماندهی ش��وند و زیرنظر دس��تگاه دولتی فعالیت 
کنند، مشکالتش��ان کمتر می ش��ود. مردم و خیلی از 
ان جی اوها منتظر دولت نمی مانند ک��ه در زمان اداری 
تصمیمی بگیرد تا قانونی بنویسید. خیلی هایشان امروز 
هم از طریق شبکه های اجتماعی اطالع رسانی درباره 
وضع بحرانی محیط زیس��ت ایران را ش��روع کرده اند. 
مردم منتظر سازمان محیط زیست نیستند، بعضی از 
آنها خودشان پوتین می پوشند و به کمک جنگل های 
گلستان می روند. مردم و عالقه مندان به محیط زیست 
از پای نمی نش��ینند اما کاش دولت هم از آنها حمایت 

می کرد که کارها بهتر و سریع تر پیش برود. 
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مش��کالت محیط زیس��ت در دو س��طح قابل 
بررسی است. س��طح اول به مسائل کالن جامعه 
مربوط می ش��ود که ما را با انواع مش��کالت مثل 
آلودگی هوا، کم آبی، وجود آالینده های صنعتی 
و انقراض گونه های مختلف مواجه کرده اس��ت. 
برخی از این مش��کالت به افزایش جمعیت گونه 
بشر روی کره خاکی برمی گردد که باعث شده روز 

به روز جمعیت بیشتر شود.
کره زمی��ن مناب��ع مح��دودی دارد ک��ه اگر 
به صورت پای��دار از آنها اس��تفاده نش��ود، قطعا 
می تواند مشکل س��از باش��د. این روزها توس��عه 
به ص��ورت ناپایدار ب��وده و منابع به کل��ی از بین 
رفته اند. همین باعث ش��ده تا ما از منابع آن طور 
که شایسته است اس��تفاده نکنیم. از نگاه خردتر 
می توانیم به مسأله جمعیت در شهر تهران نگاه 
کنیم که جمعی��ت بیش از حد ب��دون توجه به 
سکونت و بدون اهمیت دادن به منابع آبی که این 
روزها درحال کم ش��دن اس��ت و ما را از نظر آب 
و انرژی با مش��کل مواجه کرده است، باعث شده 
تا مشکالت محیط زیس��تی ما روزبه روز بیشتر 
شود. از یک منظر دیگر حتی خروجی این منابع 
مثل پس��اب ها بحران بزرگی است که پیش روی 
مردم کالنش��هرها به خصوص تهران قرار دارد و 
از لحاظ محیط زیس��تی آن را دچار مشکل کرده 
است. البته مشکالت به دلیل معضل مدیریتی که 
در کشور ما همیشه مطرح بوده، نتوانسته آن طور 
که شایسته اس��ت معضالت محیط زیست را کم 
کند. درحال حاضر مشکل محیط زیست چه در 
س��طح کالن و چه در س��طح خردتر وجود دارد. 
محیط زیست و برنامه ریزی برای حل مشکالت 
آن حتی در این س��ال های اخیر اگرچه اهمیت 
پیدا کرده اس��ت ام��ا همچن��ان در اولویت آخر 
قرار دارد. امروزه همه متوجه خطرها ش��ده اند و 
تالش می شود تا برای برطرف کردن این خطرها 

اق��دام کنند اما همی��ن برنامه ریزی ه��ا هم نیاز 
به بازنگ��ری دارد و کمتر کس��ی جرأت می کند 
این بازنگری ها را انج��ام دهد. دومین معضل هم 
که همیشه س��د راه خیلی از عقب ماندگی ما در 
جامعه بوده و تنها به محیط زیس��ت هم مربوط 
نمی ش��ود فرهنگ مردم جامعه ما است. ما باید 
تالش کنیم تا در شیوه مصرف و تولید خود تغییر 
ایجاد کنیم. ی��ک تغییر قاطعانه ک��ه به صورت 
انفرادی از تک تک همه ما شروع شود. متاسفانه 
ما همیش��ه منتظریم یک بحران اتفاق بیفتد و 
بعد چاره ای برای این بحران کنیم. در صورتی که 
خبر نداریم فاجعه چند سالی است پیش آمده و 
ما در بي خبری به س��ر می بریم. تنها کافی است 
یک نگاه به دور و برمان بیندازیم. وقتی از بحران 
کم آبی تا این اندازه صحبت می ش��ود، کدام یک 
از ما به صورت خیلی جدی در مصرف آب تغییر 
ایجاد کرده ایم؟ حمام رفتن ما تغییر کرده است؟ 
جواب همه اینها منفی است. حاال همه ما عادت 
داریم هر روز دوش بگیری��م و فکر می کنیم کار 
درس��تی داریم انج��ام می دهی��م. هیچ کس به 
صورت خیلی جدی تغیی��ری در الگوی مصرف 
خود ایجاد نکرده است. یا مسأله دیگری که کمتر 
کسی به آن توجه می کند، توسعه فضای سبز در 
شهر است. ما باید قبول کنیم که در یک سیستم 
گرم و خشک با محدودیت آبی زندگی می کنیم. 
در چنین سیستمی توس��عه فضای سبز آن هم 
به طور غیراصولی تنها باعث می ش��ود تا مصرف 
آب بیشتری برای آبیاری این فضا ها داشته باشیم 
در صورتی که باید به ش��یوه ای درست بدانیم که 
چه گونه هایی مناس��ب برای ی��ک فضای گرم و 
خشک اس��ت که آب احتیاج نداشته باشد. تمام 
این اش��تباهاتی که بدون آگاهی اتفاق می افتد 
 باعث می ش��ود ک��ه در محیط زیس��ت نتوانیم 

پیشرفت کنیم. 

چنین محاس��به س��اده گرایانه اقتصاددانان را 
دچار این اش��تباه کرد که کره زمین برای تأمین 
نیازهای حدود 50 میلیارد نفر منابع طبیعی دارد.

اشتباه از آن جا ناشی می شود که اندوخته های 
طبیعی را با مناب��ع طبیعی یکی می گیرند. که از 
دیدگاه علم ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست 
بین اندوخته و منابع تفاوت معنی داری برخوردار 
است، تمام 13 میلیارد هکتار خشکی زمین جزو 
اندوخته های طبیعی است نه منابع طبیعی. در 
یک دریاچه طبیعی حداکثر می توان تا 45 درصد 
از ماهیان آن بهره ب��رداری کرد نه بیش��تر،  اگر 
بیشتر بهره برداری کنیم از س��رمایه خوردیم. یا 
مثال اگر در یک هکتار جنگل 200 اصله درخت 
وجود داشته باشد که سالیانه 5 مترمکعب رشد 
کند می توانیم هر  س��ال تنها 5 مترمکعب از این 
یک هکتار بهره برداری کنیم نه بیش��تر. به بیان 
س��اده اگر بخواهیم اندوخت��ه طبیعی تبدیل به 
منابع طبیعی ش��ود باید با در نظر گرفتن منابع 
مالی، فن��اوری و نیروی انس��انی و توان طبیعی 
تولیدی برنامه ریزی را تهیه و تدوین کرد. روشن 
اس��ت که بدون برخورداری از چنین اطالعاتی و 
تجزیه و تحلیل و س��پس برنامه ریزی برای این 
اطالعات نمی توان منابع طبیعی تجدیدپذیر در 
اختیار داش��ت تا بش��ود به بازده آن امیدوار بود. 
اس��اس ناهنجاری های محیط زیست، فقدان آن 
طرح بهره برداری یا بهره وری از اندوخته هاس��ت 
که اس��تفاده از اندوخته بدون برنامه ریزی یعنی 
ممکن است از اصل سرمایه بخوریم یا سرمایه را 

به حال خود رها کنیم. 
پ��س م��ا هنگام��ی قادری��م از اندوخته های 
محیط زیس��ت جهان بهره برداری ی��ا بهره وری 
کنیم و اندوخته های طبیعی را به منابع طبیعی 
تبدیل کنیم که برای این بهره برداری برنامه ریزی 

کنیم و صاحب طرح شویم.

در فرهنگستان علوم بعد از ماه ها وقت و حوصله 
12 اس��تاد عالی رتبه مدت ها زحمت کش��یدند 
و طرح و برنامه SOE محیط زیس��ت کشور را با 
کمترین هزینه ح��دود 10 میلیون تومان تنها با 
عرق عش��ق و عالقه به محیط زیست میهن خود 
اجرا کردند که متاسفانه به دالیل واهی آن برنامه 
و طرح برنامه روی زمین ماند و دوباره در سازمان 
محیط زیست عده ای نه با آن دانش و خرد اساتید 
فن حتی با هزینه صد برابری دوباره درصدد اجرا 
و نوش��تن آن برنامه هستند یا متاس��فانه اخیرا 
در تغیی��رات مدیریت��ی ک��ه در ادارات مختلف 
محیط زیست استان تهران مش��اهده می شود، 
اف��رادی که اهل ف��ن محیط زیس��ت و طبیعی 
بودند و س��ال ها درتماس با طبیع��ت تجربه ها 
اندوخته اند بر کنار و افرادی که فقط در محدوده 
مدیریت ش��هری به عنوان مدیر ادارات مختلف 
محیط زیس��ت تهران بوده اند گمارده ش��ده اند 
ک��ه صددرصد در می��زان به��ره وری و انجام آن 
ناتوان خواهند بود و اینها در اصل با بهره وری در 

محیط زیست مغایر است.
تجربه اف��راد دان��ای محیط زیس��ت همانند 
اندوخته طبیعی در مقایس��ه ب��ا منابع طبیعی 
می مان��د. حمای��ت از محیط زیس��ت یعن��ی 
بدون دراختیار داش��تن طرح و برنام��ه و تنها از 
اندوخت��ه نگهبانی کردن، ح��ال آن که حفاظت 
از محیط زیس��ت یعن��ی اندوخته طبیع��ی را با 
طرح ریزی تبدیل به مناب��ع طبیعی کنیم. پس 
می توان گفت در ش��مال کش��ور ک��ه 607 هزار 
هکتار منابع طبیعی با توان تجدیدپذیری داریم 
و یک میلیون و 293 هزار هکت��ار منابع طبیعی 
با توان تجدید پذیری داریم ک��ه از آنها حمایت 
محیط زیست به عمل می آید. بنابر این سطح کل 
منابع طبیعی حفاظت شده شمال کشور 7 هزار 

هکتار است. 

مشکل امروز محیط زیست ما، بي توجهی مسئوالن 
به محیط زیست است. در کش��وری که همه می دانند 
در زمینه محیط زیست چه فاجعه ای در انتظار آنهاست، 
مس��ئوالن با کم��ال خونس��ردی به ای��ن فاجعه نگاه 
می کنند. امروز ماجرای محیط زیست به گونه ای است 
که دیگر م��ردم در آن کاره ای نیس��تند، مردم فقط در 

معرض هستند و مسئوالن باید کاری کنند. 
مس��ئوالن در وهله اول مش��کالت محیط زیستی 
را ب��ه وجود می آورند و خود دولت اس��ت که می تواند 
مش��کالت را حل کند، اما چ��ون مس��ئوالن ایرانی 
کوچکترین احساس اضطراری در این مورد نمی کنند، 
فقط ه��ر از گاهی که یک گرد و خاک بلند می ش��ود 
یا دریاچه ای خش��ک می شود و س��روصدایی ایجاد 
می شود مسأله محیط زیست سر زبان ها می افتد و بعد 
هم به سرعت تمام می ش��ود. این اتفاق به بي عالقگی 

و بي توجهی و ابن الوقت بودن مسئوالن بر می گردد. 
ایران درحال حاضر دو فاجعه بزرگ یعنی مش��کل 
آب و مشکل هوا را پیش رو دارد. آب دارد تمام می شود 
و ما وارد  دوره 50س��اله خشکسالی می شویم که باید 
برای آن برنامه بلندمدت و اضطراری مش��خص شود. 
وقتی س��طح زندگی م��ردم را باال می بری��د، آب در 
حوزه های کشاورزی و صنعت و اس��تفاده مردم زیاد 
مصرف می ش��ود. وقتی از یک کش��ور خشک بدون 
برنامه ریزی آب می دوش��ید، می بینید که سطح آب 
زیرزمینی روزبه روز کمتر می ش��ود و فاجعه کم آبی و 

بي آبی به وجود می آید. 
بعد از آن مسأله هواس��ت. یک بخشی از مشکل هوا 
که قابل کنترل است، آلودگی است که دولت می تواند با 

راه حل هایی مثل گازسوز کردن خودروها تا حدی آن را 
حل کند ولی مسأله بعدی ریزگرد هایی است که از دورتا 
دور ایران یعنی بیابان های عراق و عربس��تان وارد ایران 
می شود و اگر همین طور پیش برود بخش عمده ایران، 
هم مناطق شهری و هم روستایی غیرقابل تنفس خواهد 
ش��د. همه اینها در کنار هم مش��کل آب و هوای ایران 

اس��ت که مهم ترین و حیاتی ترین 
ماده برای ادامه حیات یک انس��ان 
هس��تند. اما با وجودی که در این 
زمینه ها ایران، به شدت در معرض 
خطر اس��ت، کار چندانی صورت 
نمی گیرد زیرا تا وقتی که اضطرار 
این موضوع مشخص نشود کسی 
برای آن کاری نمی کند، گویی هنوز 
خطر را احساس نمی کنند. سازمان 
محیط زیست نیز مثل شیر بي یال 
و دم و اش��کمی اس��ت که کاری از 
آن برنمی آید و فق��ط بر پروژه های 
دولتی که اغلب طرح های توجیهی 

توسعه پایدار ندارند مهر می زند. فعالیت هایی در زمینه 
محیط زیست پیش پا افتاده است و به مسائل عمومی 

توجه نمی شود، دلیل خشک شدن دریاچه ارومیه نیز 
همین بود، چون اجازه ساختن سد را داشتند، سازمان 
محیط زیست نیز نتوانس��ت جلوی آن را بگیرد. دولت 
می خواست صنعت کشور را رشد دهد و به این سازمان 
فشار می آورد که برای ساخت سد موافقت کند. تا وقتی 
چنین س��اختاری وجود دارد و سازمان محیط زیست 
که حساس ترین مسأله ایران است 
حتی ب��ه ان��دازه ورزش نیز جدی 
گرفته نشد که یک وزارتخانه داشته 
باشد. درحالی که بر کسی پوشیده 
نیست که محیط زیس��ت به اندازه 
ورزش و حتی 4 براب��ر آن اهمیت 
دارد، اگر محیط زیس��ت نداش��ته 
باش��یدکجا می خواهی��د ورزش 

کنید؟ این داستان ادامه دارد. 
چین آلوده ترین کشور است ولی 
آن جا مسئوالن متوجه عمق قضیه 
ش��دند و در تمام چین ب��ا آلودگی 
آن مبارزه می کنن��د. برخالف آن 
در ایران ما فقط می گوییم ولی کس��ی عمل نمی کند. 
بزرگترین مشکل ما وجود نداشتن یک دستگاه پرقدرت 

دولتی است که بتواند جلوی خود دولت را که بزرگترین 
آلوده کننده اس��ت بگیرد. یعنی یک دست دولت علیه 
دس��ت دیگرش بسیج ش��ود. مردم در این زمینه فقط 
تماشاچی هستند، فعال محیط زیس��ت کار چندانی 

نمی تواند پیش ببرد. 
در مورد دریاچه ارومیه اگر فعاالن از اول با س��اختن 
س��دها مخالفت می کردند، ش��اید قضیه طور دیگری 
می ش��د ولی وقتی هم��ه معترضان محلی هس��تند 
جرأت نمی کنند جلوی پ��روژه را بگیرند بعد از این که 
سد س��اخته ش��د گفتند چرا دریاچه خش��ک شد. از 
فعاالن محیط زیست نباید توقع داشته باشیم زیرا وضع 

اضطراری است. 
ما می توانیم حرف بزنیم و مطبوعات آن را منعکس 
کنند تا از طریق تنویر افکار عمومی اهمیت قضیه روشن 
شود. اما به طورکلی دولت ها عامل اصلی نارسایی های 
زیس��ت محیطی ایران هس��تند و در آن نقش عمده 
دارند. دولت ها کارخانه می سازند و آلودگی های عظیم 
ایجاد می کنند که آلودگی های صنعتی کارخانه های 
خصوص��ی در مقابل آن هیچ اس��ت. آنه��ا می توانند 
جلوی س��اخت کارخانه های عظیم را که آلودگی های 
عم��ده ایجاد می کنن��د، بگیرند. طرح توس��عه پایدار 
عمال پرونده اش در ایران بس��ته شده اس��ت. سازمان 
محیط زیس��ت هر جایی که آلودگی ایجاد می کند را 
می بندد ولی باز هم باز می شود و این تسلسل ادامه دارد. 
زیرا کسانی هستند که از همه این مسائل برای پر کردن 
جیب خودشان استفاده می کنند و با حضور آنها کسی 
به فکر مردم نخواهد بود. این حقیقتی اس��ت که باید با 

آن روبه رو شویم. 

ایران درحال حاضر دو 
فاجعه بزرگ یعنی مشکل 
آب و مشکل هوا را پیش رو 
دارد. آب دارد تمام می شود 

و ما وارد دوره 50ساله 
خشکسالی می شویم که باید 

 برای آن برنامه بلندمدت
 و اضطراری 
مشخص شود

می آییم کارخانه 
پتروشیمی را در شمال 
کشور احداث می کنیم و 

بعد می گوییم آلودگی ایجاد 
می کند درحالی که اگر آمایش 
سرزمین انجام شود، معلوم 
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