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ماجراجویی علیه برجام

جاللخوشچهره

مسئولین کمکاری خودشان را
با دین توجیه نکنند

اعتمادآنالین نوشـت :عضو شـورای عالی حوزههای سراسـر کشـور گفت :سـختیهای
طبیعـی زندگـی در دنیـا نبایـد دلیلـی بـر کنار آمدن مـردم بـا دردسـرها و محدودیتها
تلقـی شـود .این درسـت که انسـان بـرای تکامل باید سـختی بکشـد ،امـا تاکید مجدد
میکنـم کـه ملت بـه حق باید مطالبههایی از مسـئولین کشـور داشـته باشـند.
سـید محمـد غـروی گفـت :اگـر در یـک مملکتـی مردم بـا مشـکالتی چون معیشـت
درگیـر شـوند ،نشـانه ضعـف مسـئولین امـر اسـت و اینکـه آنهـا بخواهنـد کـمکاری
خودشـان را بـا دیـن توجیـه کننـد ،حتمـا خطایـی بـزرگ و غیرقابـل جبـران اسـت.
«رفتـن بـه بهشـت تحمـل میخواهـد .از بیـرون فشـار میبینیـد ،از درون سـختی
میبینیـد و پـرس میشـوید .بایـد مقـاوم باشـید ،بایـد اسـتقامت کنیـد و بایـد مقاومت
کنیـد با مشـکالت» این سـخنان کاظمصدیقـی امام جمعـه موقت تهران در شـرایطی
کـه قشـرهای مختلف مـردم این روزها بـه لحاظ معیشـتی در تنگنا قرار دارنـد ،بازتاب
گسـتردهای در سـطح جامعه داشـته اسـت.
آیـتاهلل سـید محمد غـروی ،عضو جامعه مدرسـین حـوزه علمیه قم ،در اینبـاره اظهار
داشـت :زندگـی بـرای مـردم ملمـو از سـختی اسـت .در روایـات هـم داریم که انسـان
در رنـج خلـق شـده اسـت و دنیـا اینطور نیسـت که آدمهـا در راحتـی زندگـی کنند .به
همیـن دلیـل کسـی نبایـد توقع داشـته باشـد کـه هیچ مشـکلی در دنیا نداشـته باشـد.
در واقـع انسـان بـرای تلاش به دنیـا آمده اسـت و اینطور نیسـت که آدمها لَـم بدهند
و هیـچ رنجی نکشـد.
آحاد مختلف مردم این حق را دارند که از مسئوالن طلب آسایش کنند

عضـو شـورای عالـی حوزههـای سراسـر کشـور در ادامـه گفت :البتـه اینکه مسـئوالن
و دسـتاندرکاران کـه وظیفـه فراهـم کـردن آرامش و آسـایش مـردم را دارنـد ،از این
قضیـه سوءاسـتفاده کـرده و اهمالهـا و کوتاهیهای خـود را توجیه کنند،اصلا زیبنده
نیسـت .در واقـع آحـاد مختلـف مـردم این حـق را دارند که از مسـئوالن طلب آسـایش
کننـد و همچنیـن انتظـار داشـته باشـند مشکالتشـان روز بـه روز کمتـر شـود .یعنـی
اگـر در یـک مملکتـی مـردم بـا مشـکالتی چـون معیشـت درگیر شـوند ،نشـانه ضعف
مسـئولین امـر اسـت و اینکـه آنهـا بخواهند کـمکاری خودشـان را با دین توجیـه کنند،
حتمـا خطایـی بـزرگ و غیرقابل جبران اسـت.
ملت به حق باید مطالبههایی از مسئولین کشور داشته باشند

او همچنیـن تصریـح کـرد :سـختیهای طبیعـی زندگـی در دنیـا نبایـد دلیلـی بـر
کنـار آمـدن مـردم بـا دردسـرها و محدودیتهـا تلقـی شـود .ایـن درسـت کـه انسـان
بـرای تکامـل بایـد سـختی بکشـد ،امـا تاکیـد مجـدد میکنـم کـه ملـت به حـق باید
مطالبههایـی از مسـئولین کشـور داشـته باشـند و مسـئولین هم بـا این توضیـح که دنیا
جایـی بـرای بیعـاری و بیـکاری نیسـت ،بایـد الزامـات عمومـی را بـرآورده کننـد.
آیـت اهلل سـید محمـد غـروی در پایان سـخنانش گفـت :این حقیقـت البتـه در قرآن و
نهجالبالغـه بارهـا آمـده اسـت کـه دنیـا مکانـی برای زحمت کشـیدن اسـت ،امـا این
امـر نبایـد دسـتآویزی بـرای توجیه کمکاری آنهایی باشـد که در کشـور بـرای آرامش
مـردم مسـئولیتهای مختلفـی را بـه عهـده گرفتهاند.

چند روز پیــش علیرضا
نظری ،نماینده خمین
در مجلس شــورای
اســامی با اشاره به
استدالل اخیر روزنامه
کیهــان مبنی بــر اینکه
مذاکره با آمریکا ممکن
است باعث ناراحتی چین،
هند و روسیه شود ،گفت:
«مجلس مراقب است که
در موضوع برجام ،روابط
ایران با چین ،هند و روسیه تحت تاثیر قرار
نگیــرد .امروز در برجام بــاب جدیدی برای
مذاکره درباره موضوعات تازه مطرح نیست و
راه جدیدی باز نیســت .اینکه گفته میشد
شــاید الحاقیه جدیدی را غــرب بخواهد به
برجام اضافه کند ،اصال قابل قبول نیســت.
من اعتقاد دارم که قصه برجام تمام شــده و
صرفا جنبه پیگیری مطالبات ایران و تعهدات
غرب را دارد».
این سخنان در شرایطی مطرح می شود که
چهار سال ریاســت جمهوری دونالد ترامپ
شــاید بیش از هر بازیگر دیگری در سطح
نظام بینالملل جمهوری اســامی ایران را
تحت تاثیر قرار داده است .سقوط ارزش پول
ملی ،کاهش تاریخی و بی ســابقه صادرات
نفت ،دشواری قابل توجه در عرصه تبادالت
مالی ،رشــد منفی اقتصــادی ،پایین آمدن
سطح رفاه اجتماعی شهروندان ،تورم افشار
گسیخته و چندین مورد دیگر از جمله اثرات
منفی بودند که با صراحت دولت ایران آنها
را به سیاســتهای ترامپ و استراتژی فشار
حداکثری او ارجاع داد .اما در کنار فشارهای
آمریــکا که رئیسجمهور نیز از آن به عنوان
مرکز ثقل مشــکالت کشور یاد کرد و مردم
را به نفرین کردن کاخ ســفید دعوت کرد،
در ســطح داخلی نیز خودتحریمی در قالب
مخالفت با رعایت الزامات درخواســت شده
از ســوی گروه اقدام مالی ( )FATFبیش از
پیش بر دشواریهای کشور افزود و وضعیت
در دو ســال اخیر به ســمتی پیش رفت که
حتی امــکان تبادالت مالی بــرای ایران با
برخی کشــورهای نزدیک به خود همچون
عراق و چیــن نیز با دردســرهای عظیمی
مواجه شــد .اما باید توجه داشت که ضدیت
بیحدوحصر ترامپ علیه ایــران ،تحرکات
تهران برای نجات از فشارها را نیز به همراه
داشــت .در همین راســتا ،یکی از تحوالت
مهم در عصر ترامپ کــه میتوان از آن به
عنوان نوعی توفیــق اجباری یاد کرد ،توجه
بیشــتر و نزدیکی فزآینده ایران به کشــور
علی روغنگران

واکنش آیت اهلل غروی به سخنان امام جمعه تهران در مورد سختی
کشیدن مردم برای رفتن به بهشت:

سیگنال همزمان ایران به غرب و شرق
Ali.solh.1980@gmail.com
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بازگشت به برجام نباید روابط با چین را تحت تاثیر قرار دهد

خبرنگار

همـه تلاش مثلـث «ترامـپ ،نتانیاهو و سـلمان» مسـدود کـردن راههای بازگشـت به
برجـام اسـت .آنـان در تالشـند تـا آخرین لگـد خـود را برامکان بازگشـت بـه برجام در
صورت اسـتقرار دولـت «جوبایـدن» بزنند.
ایـن لگدپرانـی میتوانـد تـا خطر بروز یـک درگیری نظامـی در منطقه بینجامـد .از این
سـه ماجراجـو احتمـال هـر اقدامی ممکـن اسـت .سـفر «مایکپمپئـو» وزیرامورخارجه
دولتمسـتعجل «دونالدترامـپ» و «الیـوث ابرامـز» نماینـده ویژه دولتآمریـکا در امور
ایـرانو ونزوئلا بـه اسـرائیل و برخیکشورهایخلیجفارس،اسـتقرار بمبافکنهـای
بـی 52در امـارات عربـی متحده و دیـدار «بنیامیـن نتانیاهو» به همراه «یوسـیکوهن»
رئیـس سـازمان موسـاد با «بن سـلمان» ولیعهد عربسـتان در سـاحل خلیـج «نیوم» در
آخریـن هفتههـای پایانـی دولـت ترامـپ ،نمیتوانـد تنهـا همـان چیـزی باشـد که که
در اخبـار رسـمی گفتـه میشـود .باالبـردن تنـش در منطقـه و تخریب همـه احتماالت
مربـوط بـه توافق برسـر بازگشـت بهبرجام از سـوی دولـت بایـدن ونیز اقـدام ایران به
عقـب نشسـتن از گامهـای پنجگانـه اعتراضی خـود در تعهداتش به برجـام ،اصلیترین
هـدف راهبـردی اسـت کـه اکنـون به شـکل فعال در دسـتور کار مشـترک واشـنگتن،
تلآویـو و ریـاض قـرار دارد .در ایـن ماجراجویـی ،تیـم ترامـپ عالوهبر اهـداف داخلی
کـه مربـوط بـه نتیجهگیری از انتخابات سـوم نوامبر در ایاالت متحده اسـت ،میکوشـد
بـه کمـک متحـدان منطقهای خود وضعی برگشـت ناپذیـر را در منطقه خلیـج فارس و
بـه تبـع آن خاورمیانه ایجـاد کند.
رسـانههای اسـرائیلی در روزهـای اخیـر پـر از گزارشهـای مربـوط بـه گسـترش
هماهنگـی دولتهـای نتانیاهـو و ترامـپ بـا حمایـت برخـی دولتهـای عـرب جنوب
خلیـج فارس برای تشـدید فشـار و ایجاد «واقعیـات میدانی تازه» علیه ایـران در منطقه
تـا پیـش از آغـاز به کار دولت بایدن اسـت .شـبکه  ۱۳تلویزیون اسـرائیل گـزارش داده
کـه تلآویـو و واشـنگتن برای یکرشـته «عملیـات پنهانـی» علیه ایـران در هفتههای
باقیمانـده از دولـت ترامـپ برنامهریـزی کردهانـد .بازتـاب عجلـه اسـرائیلیها در بـه
هـم زدن برخـی معـادالت احتماالتـی تنظیـم شـده از پیـش را میتـوان در اظهـارات
«عامـوس هوخشـتاین» دریافت.
مشـاور پیشـین بایـدن و مقـام ارشـد وزارت امـور خارجـه دولـت «بـاراک اوبامـا» بـه
شـبکه  ۱۲تلویزیـون اسـرائیل گفتهاسـت :بازگشـت آمریـکا بـه برجـام در اولویتهای
بایـدن اسـت و ایـن امـر «زمـان کوتاهـی» پـس از اسـتقرار تیـم او در کاخ سـفید رخ
میدهـد .رسـانههای اسـرائیل همچنیـن از تشـکیل تیمـی خبـر دادهانـد کـه وظیفـه
آن «طراحـی راهبـردی» بـرای آگاه بـودن مقامهـای اسـرائیلی از جزئیـات برنامههای
دولـت بایـدن دربـاره ایـران اسـت .ایـن تیم بـه ابتکار ژنـرال «گابـی اشـکنازی» وزیر
امـور خارجـه اسـرائیل تشـکیل شـده اسـت .رسـانهها گـزارش دادهانـد کـه اشـکنازی
همچنیـن در نشسـت کمیسـیون سیاسـت خارجـی و امنیـت ملـی مجلـس اسـرائیل
گفتهاسـت؛ اسـرائیل نمیخواهـد اشـتباهات گذشـته را در قبـال دولـت اوبامـا تکـرار
کنـد کـه منجـر بـه دسـتیابی آمریکا و ایـران بـه برجام شـد .طرفـه اینکه رسـانههای
غربـی پیـش از ایـن با اسـتناد بـه مقامهـای اطالعاتـی اسـرائیلی گـزارش داده بودند؛
تلآویـو میکوشـید تـا پیش از انتخابات ریاسـت جمهـوری آمریکا در  ۱۳آبان امسـال،
اقداماتـی انجـام دهـد کـه بـه تحریـک عامدانـه ایـران منجـر شـده و کار را بـه یـک
«جنـگ محدود» بکشـاند.
گسـتاخی دولـت ریـاض در قبـول انتشـار اخبـار مربـوط بـه دیـدار بنسـلمان بـا
نخسـتوزیر و رئیـس موسـاد در خـاک عربسـتان ،اقدامـی تحریـک آمیـز اسـت کـه
در نـوع خـود میتوانـد بسترسـاز هرگونـه اقـدام ماجراجویانـه احتمالـی باشـد کـه
مثلـث «ترامـپ ،نتانیاهـو و سـلمان» در پـی انجـام آن در هفتههـای پیـشرو اسـت.
اگرچـه مخالفـت بـا برجـام ،نمـادی از مخالفـت با عادی شـدن روابـط ایران بـا جامعه
جهانـی اسـت امـا مهمتـر ،پیامدهـای ماجراجوییهـای احتمالـی اسـت کـه منطقـه
را تـا مدتهـای مدیـد دچـار بیثباتـی خواهـد کـرد .کنتـرل دامنـه بحـران و محـدود
کـردن بازیگـران داوطلـب احتمالی آینـده در این معرکـه از دیگر مشـکالت پیچیدهای
خواهـد بـود کـه نـه تنها دامن سـاکنان منطقـه را میگیرد بلکـه کنترل آن را از سـوی
هرقـدرت بـزرگ نیـز در کوتـاه مـدت ناممکـن میکنـد.
جامعـه جهانـی مسـئولیتی بـزرگ بـه عهـده دارد تـا مانع هرآن چیزی شـود کـه مثلث
ماجراجـو در پـی وقوع آن اسـت.

چین بود .در همین راستا نیز شاهد بودیم که
تهران و پکن در مسیر امضای سند همکاری
 25ســاله مذاکرات مثبتی را انجام دادند .با
این اوصاف ،پس از  4ســال پر بحران برای
ایران که عمال تحت فشارهای آمریکا مسیر
تجارت و همکاری با غرب مسدود شده بود،
نتایج انتخابات آمریکا فضایی جدید را برای
بازیگری و نقشآفرینــی تهران ایجاد کرده
اســت .اکنون پرســش این است که پس از
پیــروزی جو بایدن در انتخابات و ورود او به

توجه قرار میگیرد .در تحلیل این دو رویکرد
میتوان اظهار داشت که اتخاذ راهبرد موازنه
منفی یــا اصطالحا نزدیکی یــک جانبه به
یکی از دو محور کشورهای غربی و شرقی،
با منطق نگاه رئالیســتی به عصر پسا ترامپ
ســنخیت ندارد و بر خالف تصور طرفداران
هر دو رویکرد آسیبها و ضعفهای بنیادینی
در هر دو نگاه وجود دارد اما مسئله اصلی این
اســت که ایران باید بتواند راهبردی منطقی

,,

دونالد ترامپ و جو بایدن وجود ندارد و هر دو
برای ایران در یک جایگاه برابر قابل ارزیابی
هســتند .در نقد این رویکرد چند نکته قابل
تامل است:
 -1در ابتــدای امر باید توجه داشــت که بر
اســاس منطق واقعگرایان دوست و دشمن
ابدی در سیاست بینالملل وجود ندارد و این
بازیگران رقیب هستند که همواره در رقابت
با یکدیگر هستند.
 -2بازیگران رقیب حتی در بدترین وضعیت

دولت جدید آمریکا و اروپا تالش دارند ،با بازگشت به برجام امتیازهایی را به تهران بدهند تا از نزدیکی فزاینده
تهران به پکن ممانعت به عمل بیاورند .در چنین بستری ضروری است که یخ سالها عدم همکاری گسترده

میان ایران با غرب در زمینههای اقتصادی ،تجاری و تکنولوژیک آب شود اما این بدین معنا نیست که همکاری
با چین مورد غفلت واقع شود ،بلکه باید تهران به صورت جدی با تحول در سیاست خارجی ،به دنبال ایجاد
روابط متوازن با غرب و شرق به خصوص چین باشد که بتواند از منافع همکاری اقتصادی با هر دو طرف
به طور کامل بهره مند شود

کاخ سفید ،چه فرصتها و زمینههایی برای
بازیگری تهران در سطح جهانی ایجاد شده
اســت؟ در پرداختن به این پرسش باید این
نکته را در نظر گرفــت که متعاقب پیروزی
بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ،اکنون
دو دیدگاه متعارض در سطح سیاست خارجی
قابل طرح هستند .یک دیدگاه بر این اساس
اســت که با توجه به سوابق و پیشینه منفی
غربیها در تقابل با جمهوری اسالمی ایران،
اعتماد مجدد ایران به کشــورهای اروپایی و
آمریکا از اساس اقدامی اشتباه است و ایران
بایــد در پی همکاری و ســرمایهگذاری در
حوزه شرق آسیا و قاره آفریقا باشد .بر مبنای
این دیدگاه اکنون با تجریه دوران تلخ چهار
ساله فشار حداکثری ترامپ و مدیریت کشور
بــا اقتصاد غیرنفتی ،زمان آن اســت که به
سوی عصر نزدیکی به شرق و دوری گزینی
فزآینده از غرب در عرصه سیاســت خارجی
حرکت کنیم .بر خالف این دیدگاه ،رویکرد
دومی نیز قابل طرح است که همچنان منافع
مالی کشــور را در همــکاری و نزدیکی به
کشورهای غربی مورد ارزیابی قرار میدهد.
آنها معتقدنــد که همکاری در پروژه «یک
کمربند ،یک جاده» یا به اصطالح نقشه راه
ابریشم جدی ِد پکن در مسیر منافع ملی ایران
نخواهد بود و بیشــتر سوء اســتفاده پکن از
شــرایط فعلی تهران است .لذا بر اساس این
رویکرد ،عادیسازی مناسبات با کشورهای
غربی و ورود به تعامل حداکثر با آنها مورد

را در راســتای بهرهبــرداری از فضای عصر
پسا ترامپی داشته باشد .هر چند ارزشهای
سیاسی و فرهنگی یک جامعه را میتوان در
اتخاذ نوع بازیگری و تصمیمگیری در نظام
بینالملــل موثر ارزیابی کرد اما بر اســاس
منطق رئالیســتی ،فضای نظام بینالملل را
نمیتوان درعرصه اخالق ،شــعار و هیجان
مــورد ارزیابی قــرار داد .بر اســاس منطق
ماکیاولیســتی ،بازیگــران لزوما ضد اخالق
رفتار نمیکنند ،اما لزوما کنشــی ارزشــی و
اخالقی نیز مبنای منش آنها قرار نمیگیرد.
بر اســاس همین منطق نظــام بینالملل را
میتوان اخالقگریز و نه اخالقســتیز مورد
ارزیابی قــرار داد .برای نمونه هیچ بازیگری
بر مبنای مالحظات اخالقی حاضر نیســت
که با ایران یک قــرارداد امنیتی ،اقتصادی
یــا فرهنگی امضا کند لــذا میتوان عرصه
سیاســت بینالمل را بر مبنــای مورد لحاظ
قرار دادن منافع و رفع تهدیدات از خود مورد
ارزیابی قرار داد .اکنون در فضای سیاســی
جدید با خروج ترامپ از کاخ سفید این مسئله
پیشروی استراتژیستهای سیاست خارجی
کشــورمان قرار دارد کــه در وضعیت جدید
مناسبات ایران با آمریکا و اروپا چگونه طرح
و تنظیم شود؟ بر اساس نگاه ارزشمحورانه
آمریکا در مقام دشــمن به هیچ عنوان قابل
تعامــل و همکاری نیســت لذا میبایســت
همچنان بر خصومت و دشمنی با این کشور
ادامه داد .بر اساس این منطق ،تفاوتی میان

سیاســی ،یعنی در وضعیت درگیری نظامی
نیز درهای دیپلماســی و مذاکره را بر روی
یکدیگر نمیبندند ،لذا این منطق که مذاکره
بــا آمریکا را خط قرمــز ارزیابی کنیم ،حال
چه ترامپ باشــد و چه بایدن یا هر شخص
دیگری ،یــک خطای راهبــردی و فاحش
است.
 -3در ســطح سوم معرفی کردن و بازنمایی
ایران به عنوان دشــمن یا رقیب درجه یک
مردم و دولت آمریکا بیشــتر زائده تخیالت
و تبلیغات برخی جناحها و افراد خاص است
که اساســا منافع خود را در ســتیز با آمریکا
ارزیابــی میکنند .در اثبــات این ادعا کافی
است که نظرسنجیها داخلی آمریکا پیرامون
اینکه مردم چه کشوری را تهدید علیه امنیت
ملی آمریکا قلمداد میکنند را مورد توجه قرار
داد که تمامی آنها بر روی کشــور روسیه
به عنــوان تهدید امنیتــی و نظامی و چین
به عنوان تهدید اقتصادی در آینده انگشــت
میگذارند.
 -4اینکــه برخیها دائما تاکیــد میکنند
میــان بایدن و ترامپ اساســا تفاوتی وجود
ندارد ،نشــانگر عدم شــناخت دقیق آنها
از مناســبات بینالملل و سیاست در آمریکا
اســت .بایدن در دایره سیاستمداران لیبرال
و بینالمللگــرا قرار دارد که اســاس منافع
ملی آمریکا را در اجمــاع عمومی جهانی و
نه یکجانبهگرایی واشنگتن در نظام جهانی
ارزیابــی میکند .همین امر عمال کنشهای

آمریکا با بازیگران خارج را متفاوت از دوران
ترامپ خواهد کرد.
 -5در ســطحی دیگــر ،توجه بــه این امر
ضروری اســت که بایدن و تیم مشاوران او
بارها بر ضرورت بازگشت به برجام و مذاکره
بــا ایران تاکید کردهاند لذا به نظر میرســد
اکنون زمان آن فرا رســیده که بستر گفتگو
میان ایــران با جهان غــرب تحت رهبری
آمریکا گشوده شود.
 -6دیگر نکته قابل توجــه اینکه در عصر
جدید ،برخالف دروان ترامپ ،کشــورهای
اروپایی نیز به ســمت همکاری و همگرایی
با آمریکا در عرصه تعامــل با تهران گام بر
خواهند داشت لذا امیدواری به اینکه سیاستی
متفاوت میــان اروپا در قبــال پرونده ایران
وجود داشته باشد ،اساسا غیرمنطقی به نظر
میرسد.
با توجه به نکات ششگانه ارائه شده در ارتباط
با وضعیــت تعامل با آمریکای پســاترامپ،
میتوان این نتیجه گیــری را ارائه کرد که
تهران میتواند در تعامل با آمریکای بایدن،
از راهبرد موازنه مثبت میان پکن و واشنگتن
بهره بگیرد .اساسا از نگاه استراتژیستهای
سیاســت خارجی دولت بایدن ،امضای سند
همکاری  25ســاله میان ایــران و چین به
معنای نفوذ و گسترش حضور نظامی ،سیاسی
و اقتصادی چین در خاورمیانه است .از نگاه
سیاست خارجی آمریکا ،کشور ایران در مقام
بازیگــری که از نظــر ژئوپلتیکی در منطقه
جایگاهی ویــژه دارد ،نباید در راه ابریشــم
جدی ِد پکن هضم شــود یا بــه عبارت بهتر
به بخشــی جداییناپذیر از این طرح تبدیل
شــود .لذا در چنین شرایطی به نظر میرسد
که دولــت جدید آمریکا و اروپا تالش دارند،
با بازگشت به برجام امتیازهایی را به تهران
بدهند تا از نزدیکــی فزاینده تهران به پکن
ممانعت به عمل بیاورند .در چنین بســتری
ضروری است که یخ سالها عدم همکاری
گســترده میان ایران با غرب در زمینههای
اقتصادی ،تجاری و تکنولوژیک آب شود اما
این بدین معنا نیســت که همکاری با چین
مورد غفلت واقع شــود ،بلکه باید تهران به
صورت جدی با تحول در سیاســت خارجی،
به دنبال ایجاد روابط متوازن با غرب و شرق
به خصوص چین باشــد کــه بتواند از منافع
همکاری اقتصادی بــا هر دو طرف به طور
کامل بهره مند شود .در واقع ،روابط متوازن
با آمریکا و چین باعث می شود که ایران چه
در میز مذاکره با واشنگتن و چه در گفتگوها
با پکن ،طرح و برنامه های خود را با موفقیت
بیشتری پیش ببرد.

سه راهکار پیشنهادی اشتون به بایدن برای بازگشت به برجام

مسئول سیاست خارجی پیشین اتحادیه اروپا که در مذاکرات
هستهای حضور داشت در یادداشتی سه راهکار به دولت جو
بایدن پیشنهاد کرد تا روندی درست و اساسی برای بازگشت
آمریکا به توافق هستهای طی شود.
به گزارش مجله تایم ،کاترین اشــتون ،مســئول سیاست
خارجــی اتحادیه اروپــا در زمان مذاکرات هســته ای ،در
یادداشتی با اظهار این که مســیر بازگشت دولت جو بایدن
رئیس جمهور منتخب آمریکا به توافق هســته ای مســیر
ســختی خواهد بود ،سه راهکار برای پیشبرد این مسیر به
رئیس جمهور منتخب پیشنهاد کرد.

ایســنا نوشــت :راهکار اول جمع آوری گروه مذاکره کننده
است .اشــتون در این یادداشت می نویســد که بایدن باید
اتحادیــه اروپا را قانع کند گروه  ۵+۱را گــرد هم بیاورد .با
رهبران هر کشور به ویژه در این باره گفتوگو کند و از آن ها
بخواهد وزیران امور خارجه کشورشان را آماده دیدار با وزیر
امور خارجه جدید آمریکا کنند .تصمیم گرفته شــود که چه
کسی باید مذاکرات را هدایت کند .این مقام پیشین اتحادیه
اروپا در ادامه می نویسد که راهکار دوم در نظر گرفتن برجام
به عنوان توافق اول است نه آخر .چرا که توافق سال ۲۰۱۵
هیچ گاه قــرار نبود نقطه پایان مذاکرات باشــد .این توافق

یــک نگرانی بزرگ بهخصوص را مطرح کرد که برنامه غنی
سازی اورانیوم ایران بود و نسبتا موفق بوده است .تا این که
رئیس جمهور ترامپ از توافق خارج شــد ،ایران همچنان به
توافق پایبند بود .همه ی ما بر بســیاری دیگر از مسائلی که
باید متوقف می شــدند ،مانند برنامه موشک های بالستیک
و بلندپروازی هــای آن در منطقه واقف بودیم اما این تخته
سنگی پشــت در مذاکرات بود که باید قبل از پیش رفتن ما
برای حل کردن بقیه موارد کنار زده می شد .بایدن و گروه او
با در نظر گفتن معاهده صلح آبراهام میان اســرائیل و برخی
کشورهای عربی باید متصور شوند که این اقدام چگونه می

تواند در چارجوب یک اســتراتژی بزرگ تر منطقه ای قرار
بگیرد .راهکار ســوم پیشنهادی اشتون برای بایدن این است
که پایه های مســتحکمی برای برجام در نظر بگیرد .او در
این باره توضیح می دهد که این به معنای همکاری با کنگره
آمریکا برای ایجاد اطمینان در این توافق اســت تا زمانی که
همه به آن پایبند باشــند و همچنین ایجاد اهدافی بلندمدت
تر به عنوان وسیله ای برای جلب حمایت (کنگره)  .بازگشت
به برجام تنها با اختیارات ریاســت جمهوری برای حفظ آن
ممکن اســت برای مدت کوتاهی کارآمد باشد اما رویکردی
بنیادین نیست.

بایدن از طریق یک میانجی معتمد به دنبال کاهش تنش با ایران باشد
روزنامــه ایندیپندنت در تحلیلی مطرح کرد که کاهش تنش در
روابط آمریکا با ایران از طریق اقداماتی همچون کاهش تحریم
ها در ازای بازگشــت ایران به تعهدات هسته ای به طور کلی
اهمیت بیشتری از بازگشــت صرف دولت جو بایدن به توافق
هسته ای در احیای روابط دو کشور دارد.
ایســنا نوشــت :روزنامه ایندیپندنت در یادداشتی درباره تعامل
آینــده آمریکا و ایران بــه ویژه در زمینه بازگشــت به توافق
هســتهای با روی کار آمدن دولت جو بایــدن رئیس جمهور
منتخب آمریکا ،نوشت :ملحق شدن دوباره به توافق هسته ای

مستقیم ترین راه برای واشنگتن خواهد بود تا مقداری از روابط
با ایران تشــنج زدایی کند .بایدن قصد خود را برای انجام دادن
دقیقا همین کار بیان کرده اســت .با این وجود ،در دستور کار
قرار دادن این طرح برای اجرایی کردن آن ممکن است پیچیده
تر از آن باشــد که به نظر می رسد .به طور مثال ،مقامات ایران
خواستار جبران خسارت از دست رفتن منابع درآمد خود شدهاند
کــه پس از خروج آمریکا از توافق هســته ای و اعمال تحریم
هــا علیه ایران رخ داد و این امتیازی اســت که رئیس جمهور
جدید آمریکا به احتمال زیاد با اعطای آن موافقت نخواهد کرد.

انتخابات ریاســت جمهوری ایران و تحوالت داخلی آن نیز بر
سختی های راه می افزاید.
این روزنامــه میافزاید :در نهایت ،بازگشــتن یا بازنگشــتن
واشــنگتن به توافق هسته ای نسبت به این که ایران و آمریکا
برای پیدا کردن راهی در راســتای تنــش زدایی به طور کلی
همکاری کنند ،اهمیت کمتری دارد .جو بایدن نباید وقتش را با
معکوس کردن سیاست رئیس جمهور پیشین آمریکا نسبت به
ایران هدر دهد .او باید ظرف مدت کوتاهی پس از تحلیف یک
میانجی مورد اعتماد به کار بگیرد تا پیامی روشن و صریح برای

دولت ایران بفرســتد .ایندیپندنت مینویسد :این پیام باید این
باشــد که در حالی که آمریکا در بازگشت به پایبندی به توافق
هسته ای جدی است ،همچنین حاضر است تدابیر معتدلی(لغو
جزیــی تحریم ها در ازای عقب گرد جزیی هســته ای) را به
کار ببندد .هدف مشــترک اطمینان حاصل کردن از این خواهد
بود که دو کشور از خصومتی که در ژانویه [۲۰۲۰با اقدام دولت
آمریکا در به شهادت سردار شهید سلیمانی در حمله ای پهپادی
در عراق] ایجاد شــد دوری کنند .نه آمریکا و نه ایران از وارد
شدن به یک درگیری نفعی نمیبرند.
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وحید حاج سعیدی

گزارشی از پیشنویس الیحه بودجه 1400؛

وابستگی به نفت تکرار میشود
موضوع اصالح ســاختار بودجــه و فرآیند
بودجهریزی سالهاســت که در دولتها و
مجالس گوناگون بــه عنوان ضرورتی مهم
مورد تاکید قرار میگیرد اما اجرای طرحهای
مربــوط به این اصــاح همواره بــا موانع
بیشماری روبهرو بوده است .یکی از اهداف
اصالح ساختار بودجه ،قطع وابستگی اقتصاد
ایران به نفت اســت و فرآیندی بلندمدت یا
دستکم میانمدت خواهد بود که ضرورت
آغــاز آن مــورد اجماع همه قــوا ،نهادها و
ســازمانها بوده و نتیجه آن عبور از اقتصاد
نفتمحور به اقتصاد پایدار است.
نکته قابل تامل این اســت که پیش نویس
الیحه بودجه  ۱۴۰۰نشــان میدهد نه تنها
فروش نفت بلکــه پیش فروش نفت نیز در
آن گنجانده شده است.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل
از مهر ،بودجه ســنواتی کشــور از ایرادات
ســاختاری شــدید رنج میبرد که از جمله
مهمترین آنها ،وابستگی شدید به درآمدهای
نفتی اســت .این وابستگی موجب شده طی
چهار دهه گذشته هرگونه نوسانی در قیمت
و درآمدهای نفتی منجر به کســری بودجه
شدید دولت وقت شود و عموم ًا این کسری
با جبران از طریق چاپ پول ،تشدید تورم را
سبحانیان :گویا قرار
در پی داشته باشد.
است این بازی در بودجه
با توجه به چشــم انــداز درآمدهای نفتی،
دولتهــا معمــو ًال برآورد خوبــی از میزان
 ۱۴۰۰با ابزار پیش فروش
درامدهای نفتی در سال پیش رو دارند اما با
نفت تکرار شود و دولت در
بیش براورد درامدهای نفتی ،سعی میکنند
راستای کوبیدن آخرین میخ
دخل و خرج ســال پیــش روی خود را تراز
بر تابوت اصالحات ساختاری
و متعادل نشــان داده و اقدام به پوشاندن و
پنهان کردن کســری خود کنند و در سال
بودجه ،عالوه بر درآمدهای
اجرای بودجه ،با چاپ پول ،این کســری را
نفتی ،درآمد حاصل از
جبران میکنند.
پیشفروش نفت را نیز که
دولت دوازدهم طی دوســال اخیر از طریق
بیش بــراورد درآمدهای نفتی و درآمدهای پیشتر با مخالفت جدی مجلس
مواجه شده بود ،در الیحه
ناشــی از فروش اموال مازاد دولتی کسری
بودجه را پنهان ،و تعادلی ظاهری در دخل
بگنجاند
و خرج سنواتی کشور ایجاد کرد .دولت هم
در ســال  ۹۸و هم در ســال  ۹۹با براورد
فــروش به ترتیب  ۱.۵و  ۱میلیون بشــکه

نفت در روز ،بودجه را بــه ظاهر تراز کرد.
نگاهی به عملکرد  ۶ماهه دولت در تأمین
منابع بودجه  ۹۹نشــان میدهد که از ۲۸
هــزار و  ۴۷۰میلیارد تومانــی که از منابع
حاصــل از صادرات نفت و میعانات گازی و
خالص صادرات گاز باید تا  ۶ماهه نخست
تأمین میشد تنها  ۱۷.۵درصد محقق شده
اســت .منابع حاصل از فروش و واگذاری
اموال منقول و غیرمنقول نیز با وجود پیش
بینی  ۲۴هــزار و  ۷۰۰میلیاردی تنها ۴۰۰
میلیارد تومان عملیاتی شــده است.ناترازی
دخل و خرج دولت چنــان بود که علیرغم
تصویب در مجلس ،دولت باز هم ناچار شد
با دور زدن مجلــس ،اصالحات دیگری را
برای آن در شــورای هماهنگی سران قوا
به تصویب برســاند.این در حالی است که
رؤســای ســازمان برنامه هیچ گاه به طرز
شــفاف علت این بیش برآورد برای فروش
نفت و ناتــرازی را بیان نکردند ،تنها دلیلی
که گاهی از زبان مسئوالن شنیده میشود
این اســت که اگر فروش نفــت به میزان
واقعی در بودجه دیده شــود ،دشــمنان سو
استفاده خواهند کرد!

دبیــر انجمن صنایع روغن نباتی از تخصیص محموله جدید
 70هــزار تنی روغن به کارخانههــای روغن نباتی از محل
ذخایر استراتژیک کشور طی ماه جاری خبر داد و گفت :تولید
روغن نیمهجامد از  2روز پیش آغاز شــده و تا  10روز آینده
در بازار به ثبات نسبی میرسیم.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» امیرهوشــنگ بیرشک در
گفــتو گو با فارس اظهار داشــت :روغنهایی که در بندر
مانــده بود ،با تخصیــص ارز در حال ترخیــص و انتقال به
کارخانهها اســت ،در عین حال توزیع روغن مایع خانوار در
بازار نیز افزایش یافته و در حال حاضر توزیع در فروشگاههای
زنجیرهای و ســوپرمارکتها ادامه دارد به طوری که بیش از
 90درصد مشکل برطرف شده است.
وی ادامــه داد :در مورد روغنهای نیمه جامد نیز تولید از دو
روز پیش شروع شــده و طی  10روز آینده در بازار به ثبات
نسبی خواهیم رسید.

تضعیف جایگاه مجلس در تصویب بودجه
دو سال گذشته

در این باره ،ســید محمد هادی سبحانیان،
عضو هیئت علمی دانشــگاه خوارزمی خطر
تکرار این مــدل بودجه بندی را در ســال
 ۱۴۰۰با شــکل و شــمایلی جدید گوشزد
میکند و میگوید :در سنوات گذشته همواره
دولتها با یک مستمســکی کسری بودجه
را پوشش میدادند .یک سال با بیشبرآورد
فــروش نفت و یک ســال بــا بیشبرآورد
مولدســازی داراییهای دولت .سال گذشته
کســری بودجه ،هم با بیشبرآوردی میزان
فروش نفــت و هم با بیشبــرآوردی عدد
مولدســازی داراییهای دولــت به صورت
صوری پوشــش داده شــد .به همین دلیل
نیز بودجه ،بالفاصله در اردیبهشــت ماه به
شورای سران رفت.
سبحانیان معتقد اســت :بحث پیشفروش
نفت در بودجه  ۱۴۰۰پوششــی برای پنهان
ماندن کســری بودجه و همان عاملیاست
که موجب میشــود بودجه  ۱۴۰۰نیز دوباره
بدون اصالحات جدی ساختاری به مجلس
ارائه شــود .بنابراین امیدواریم که دولت این
کار را نکنــد و اگر هم احیان ًا این اتفاق افتاد
حداقل مجلس زیر بار آن نرود .متأســفانه
در دو سال گذشــته صالحیتهای تقنینی
مجلس در حوزه تصویب بودجه زیر ســوال
رفته اســت که برای جایگاه مجلس که در
کشــور ما در رأس امور تعریف شــده است
اتفاق مناسبی نیست.
پیش فروش  ۲۰۵هزار میلیارد تومانی
پیش فروش نفت!

پیش نویس بودجه  ۱۴۰۰نشان میدهد این
پیش بینیها رنگ حقیقــت به خود گرفته
اســت و دولت علیرغم همه شعارهایی که
در راســتای اصالح ساختار بودجه و کاهش
وابســتگی به نفت میدهــد ،در این پیش
نویــس  ۲۰۵هزار میلیارد تومــان درامد از
محل پیش فــروش اوراق نفتی پیش بینی
کرده اســت که میتــوان آن را مهمترین
چالش بودجه سال آینده تلقی کرد.
در تبصره  ۵پیش نویس الیحه بودجه ۱۴۰۰

بودجه  ۱۴۰۰منابع این الیحه نیز با رشدی
حدود  ۴۰درصــدی به  ۸۰۰هــزار میلیارد
تومان رسیده است که بخش عمدهای از این
افزایــش منابع را اوراق پیش فروش نفت به
خود اختصاص داده است.

ابوحمزه:اگر

مجلس منتظر ارائه

رسمی الیحه توسط
دولت باشد عم ً
ال مقابل

وابستگی شدید بودجه  ۱۴۰۰به نفت در
اوج تحریم نفتی!

عمل انجام شده قرار
میگیرد و کاری

نمیتواند انجام دهد.

باید از تجربه سالهای
گذشته درس بگیریم

آمده اســت« :به دولت اجازه داده میشــود
برای تأمین مالی مصارف این قانون تا مبلغ
دو میلیــون و پنجاه هزار میلیارد ریال ،پیش
فروش نفــت (ریالی-ارزی) اقــدام و منابع
حاصل را به ردیف ......جدول شماره ( )۵این
قانون واریز کند .منابع واریزی با رعایت ماده
( )۳۰قانون برنامه و بودجه کشــور مصوب
 ۱۰/۱۲/۱۳۵۱برای تخصیص اعتبارات این
قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان
برنامه و بودجه کشور هزینه می گردد».پیش
فــروش اوراق نفت ،پیش تر نیــز در مرداد
ماه ســال جاری در قالب طرح «گشــایش
اقتصادی» از سوی دولت جهت تصویب به
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
ارائه شده بود اما به جهت معایب گسترده آن
و پیگیری رسانهها عم ً
ال از دستور کار خارج
شد .اما اینک در عین ناباوری همین طرح با
ارقام بزرگتر در پیش نوســی الیحه بودجه
 ۱۴۰۰آمده اســت و در صورتی که تضمین
بازخرید اوراق نیز در آن دیده شود (که برای
جذاب شدن خرید این اوراق احتمال باالیی
بســیار دارد) اثرات تورمی شــدیدی دارد و
دولتهای بعدی را به شدت بدهکار میکند.
ضمن اینکه فرصت اصالحات ســاختاری را
نیز از مجلس میگیرد.در پیش نویس الیحه

ســبحانیان ،عضــو هیات علمی دانشــگاه
ی هــ م معتقــد اســت:در بودجه
خوارزمــ 
ســالهای  ۹۸و  ۹۹بابیش بــرآورد منابع
ازجمله فروش نفتو مولدسازی داراییهای
دولت ،کسری بودجه پنهان شد و گویا قرار
است این بازی در بودجه  ۱۴۰۰با ابزار پیش
فروش نفت تکرار شــود و دولت در راستای
کوبیــدن آخرین میخ بــر تابوت اصالحات
ساختاری بودجه ،عالوه بر درآمدهای نفتی،
درآمــد حاصل از پیشفروش نفت را نیز که
پیشتر با مخالفت جدی مجلس مواجه شده
بود ،در الیحه بگنجاند.
وی تاکید داد :ایجاد وابســتگی بیشــتر در
بودجه سنواتی به نفت آنهم در اوج تحریم
نفتی اقدام سنجیدهای نیست.
مسیر غلط بودجه بندی ادامه دارد؛
مجلس دست به کار شود

داریوش ابوحمزه ،کارشناس اقتصادی هم با
بیان اینکه جزئیات پیش نویس بودجه ۱۴۰۰
بصورت رســمی منتشر نشده به اخباری که
از این پیش نویس درز کرده ،اشار ه میکند
و میگویــد :احتما ًال بودجه ســال آینده در
حال بسته شــدن به شکل بسیار نا مطلوبی
است .چراکه هم پیش فروش گسترده نفت
و هم فروش گســترده داراییهای دولت در
آن خواهــد آمد که هر کــدام از آنها معایب
جدی خودشان را دارند .این ،به معنای تداوم
راه غلط ســالهای گذشــته البته با شدت
بیشــتر است.اگر این موارد در بودجه نهایی
شــده باشــد ،مجلس نباید تا  ۱۵آذر منتظر
بماند.اگر مجلس منتظر ارائه رسمی الیحه
توســط دولت باشد عم ً
ال مقابل عمل انجام
شــده قرار میگیرد و کاری نمیتواند انجام
دهد .باید از تجربه ســالهای گذشته درس
بگیریم!

چه کسانی وام یک میلیونی دریافت میکنند؟

براســاس اعــام وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی همه
افــرادی که در نوبــت قبل ،وام کرونای معیشــتی دریافت

خبر

سدهای کشور چقدر آب دارند؟

تولید روغن نیمهجامد آغاز شد

وی با بیان اینکه در حال حاضر مشــکل کارخانه های تولید
روغن نباتی تا حد زیادی برطرف شده است ،تأکید کرد :اگر
هرکدام از مسائل مربوط به واردات ،تخصیص ارز و گمرک
به وقفه بخورد ،در تولید روغن نیز دچار مشکل خواهیم شد.
بیرشک در مورد مشکل تأمین روغن پالم برای تولید بخشی
از روغنهای سرخکردنی نیز گفت :با توجه به افزایش تولید
روغن ســرخکردنی شــفاف ،حجم تولید روغنهای ســرخ
کردنــی دارای پالــم کاهش یافته و در این زمینه مشــکل
خاصی نداریم .اما برای تأمین روغنهای نیمه جامد در حال
پیگیری هســتیم70 .هزار تن روغن از ذخایر استراتژیک به
کارخانهها اختصاص یافت
وی با اشــاره به اینکه شــرکت بازرگانی دولتی قبال در یک
مرحله 70 ،هزار تن از ذخایر اســتراتژیک روغن کشور را در
اختیار کارخانههای روغن نباتی قرار داد ،گفت 30 :هزار تن
از این روغن به تولید روغن خانوار 20 ،هزار تن به تأمین نیاز

فروشــگاههای زنجیرهای و  20هزار تن نیز بابت تأمین نیاز
صنف و صنعت اختصاص یافت.
دبیر انجمن صنایع روغن نباتی گفت :قرار است  70هزار تن
دیگر نیز از محل ذخایر اســتراتژیک در اختیار کارخانههای
روغن قرار گیرد که به هر سه بخش اختصاص خواهد یافت.
وی ادامه داد :بــرای جایگزینی این ذخایر نیز مناقصه خرید
توسط بازرگانی دولتی در حال برگزاری است.
بیرشک گفت :بخشی از این روغنها مانند روغن آفتابگردان
که از کشورهای شمالی ایران خریداری میشود ،به سرعت
قابل انتقال به کشور اســت و در مورد انواع دیگر روغن نیز
برای تأمین از کشوری مانند مالزی یک ماه زمان نیاز است.
وی ادامه داد :بــرای حمل روغن مشــکل زمانی نداریم و
مشــکل اصلی در تأمین روغن چه برای شــرکت بازرگانی
دولتی و چــه برای بخش خصوصی به موضــوع انتقال ارز
مربوط میشــد.دبیر انجمن صنایع روغن نباتی در پاسخ به

این ســؤال که «پیش بینی میکنید بازار چه زمانی به تعادل
کامل برســد؟» گفت :مردم هرگاه احساس کمبود یک کاال
را کنند تقاضا برای خریــد آن را افزایش میدهند .وضعیت
تأمین روغن خانوار بهتر شــده اما در حال حاضر عطش بازار
بــرای خرید روغن نیمه جامد و همچنیــن روغن مورد نیاز
صنف و صنعت باال است.

آغاز ثبتنام متقاضیان دریافت وام یک میلیون تومانی کرونا
متقاضیــان دریافت مرحله دوم وام یــک میلیون تومانی از
امروز (سه شنبه) میتوانند درخواســت خود را به سرشماره
 ۶۳۶۹ارسال کنند.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ایرنا ،با گذشت
سه روز از تعطیلی سراسری کسب و کارها برای جلوگیری از
شــیوع کرونا ،حمایتهای جبرانی دولت از معیشت خانوارها
در دســتور کار وزارتخانههای مرتبط قــرار گرفت .یکی از
حمایتهای جبرانی دولت ،پرداخت وام یک میلیون تومانی
است.

هزاران سال اســت که کاریزها یا قناتها آب مورد نیاز کشاورزی و شرب نواحی بسیاری از
مناطق خشــک و نیمه خشک کشــور را تامین میکنند .قنات را میتوان معجزه آبخیزداری
ایران باستان و یکی از راههای موثر انتقال آب در دنیا نامید که در حال حاضر در سی کشور
دنیا از این فن آوری برای انتقال آب اســتفاده میشود .قناتها رگهای حیات در زیر زمین
هســتند که احیای مجدد آنها در عصر حاضر که بحران آب به یک مســئله حیاتی بدل شده
اســت ،گام موثری در اســتفاده بهینه از آب و به نوعی بازگشایی رگهای حیات محسوب
میشود.
ایران جزو معدود کشــورهایی است که پیشینه سیستم ذخیره سازی و آبرسانی شهری اش
به بیش از  ۱۰۰۰ســال میرسد .ایرانیان باستان به تخمین تاریخ نویسان حدود  ۳۰۰۰سال
پیش قناتها را به عنوان اولین سیســتم آبرسانی شهری اختراع کردند و سپس این سیستم
در کشــورهای دیگر نیز رواج یافت؛ به طوری که امروزه ردپای استفاده از قناتها در مناطق
وســیعی از خاورمیانه ،شــمال آفریقا ،جنوب آسیا و همچنین اســپانیا دیده میشود .قناتها
شاهکارهای مهندسی هستند که برای بیش از دو هزار سال اصلی ترین سیستم مدیریت آب
در ایران بوده اند ،اگرچه حتی امروزه نیز در برخی از مناطق بیابانی ایران و دیگر کشورها که
با مشکل کم آبی روبرو هستند ،مورد استفاده قرار میگیرند.
بر اساس مشاهدات تاریخی مهندسی قنات در ایران پیشینه باستانی دارد و ریشه این امر در
نیاز ایرانیان به آب و نگرش آنان به عنوان یکی از ســمبلهای پاکی و صداقت باعث شــده
تــا پدران مــا از قرنها پیش با ابداع یک روش آبیاری خــاص ،تعجب ملل مختلف جهان را
برانگیزند .خشکی عمومی سرزمین ایران (بجز منطقه سر سبز شمالی) و درک مسئله کم آبی
در اغلب مناطق باعث شده تا ایرانیان همیشه به آب و تأثیر آن در روند حیات اجتماعی خود
توجهی ویژه معطوف دارند .تأثیر بسزای به کارگیری آب قنات در زندگی روزمره و کشاورزی
مردم ایران باعث گردیده تا بدلیل ســادگی و نیز هنر خاصی که در این رشــته مهم آبیاری
مالحظه میشود ،گستره استفاده از این فن به تمامی سرزمین پهناور ایران باستان که شامل
پاکســتان ،ترکستان ،جنوب روسیه ،عراق ،سوریه ،عربستان و یمن امروزی بوده توسعه یابد
و با اســتیالی اسالم بر پارتهای ساسانی در قرن دوم هجری این سیستم آب رسانی تحت
همین عنوان در سراســر عالم مورد اســتفاده و بهرهبرداری قرار گیرد و به تدریج در اسپانیا،
اروپا و آمریکا و حتی آفریقا از قنات ،بهرههای فراوانی برده شــود .اما با صنعتی شدن جهان
و احداث چاههای عمیق و نیمه عمیق (که مضرات آنها در حال آشکارشــدن اســت) کم کم
قناتها به فراموشــی رفتند و جای خود را به شیوههای نوین انتقال آب دادند .اما بحران آب
در سالهای اخیر جدیتر و هراسناکتر از آن است بتوان آن را نادیده انگاشت.
بدون تردید باید اذعان داشــت با وجود توسعه صنایع مختلف در دنیا و استفاده از شیوههای
نوین در انتقال آب و انرژی ،انتقال هوشمندانه آب از طریق قنات همواره به عنوان به عنوان
یک راهکار ارزان و موفق مورد توجه مســئوالن بگیرد .اســتفاده از نیروی ثقل جهت انتقال
آب ،عدم نیاز به انرژی و مراقبت شبانه روزی ،دائمی بودن جریان آب ،احتمال کمتر آلودگی
آب قنات به نســبت آبهای سطحی ،ارزانی آب قنات و بومی بودن دانش فنی آن از جمله
مزایای اســتفاده از قناتها میباشند که در مقایســه با طرحهای سوفسطایی و پر هزینهای
نظیر انتقال آب دریا یا شیرین کردن آبهای شور بسیار منطقی و مقرون به صرفه است.
هر چند احداث چاههای غیر مجاز در طول ســالها اخیر ،حیات قناتها را با مشکالت جدی
مواجه ســاخته اند ،ولی باید اشــاره کرد هنوز هم قناتها در صنعت آبی کشــور حرفهای
زیادی برای گفتن و با جلوگیری از احداث چاههای جدید و مسدود کردن چاههای غیر مجاز
میتوان ،گامهای موثری در احیای قناتها برداشت.
از برآیند گفتار فوق چنین برمیآید ،برنامهریزی گسترده و علمی در خصوص احیای قناتها
امری الزم و ضروری است و پیشنهاد میشود با توجه به شرایط اقلیمی و هيدروژئولوژيک و
توپوگرافيک هر منطقه ،مشــخصات سفرههای آبدار و ظرفیت آبدهی آنها و با در نظر گرفتن
مالحظات کشــاورزی و باغــداری ،و رویکردهای اقتصادی هر منطقــه از ظرفیت نهفتهها
قناتها در انتقال آب اســتفاده کرد تا عالوه بر افزایش میزان کارایی منابع آب زیر زمینی با
رعایت مصالح زیســت محیطی ،زمینه برای جلوگیری از هدر رفت آب فراهم شــده و چشم
انداز روشنی برای آینده آبی کشور رقم زد.

کردهاند و درآمد ثابت ندارند ،میتوانند متقاضی دریافت وام
یک میلیون تومانی باشــند.بنابراین افراد دارای درآمد ثابت
از جملــه کارمندان دولت ،شــرکتهای دولتی یا نهادهای
عمومی غیردولتی ،بازنشستگان ،بیمهپردازان سازمان تامین
اجتماعی یا ســایر صندوقهای بازنشستگی شامل این طرح
نمیشوند.در مجموع  ۱۱میلیون خانوار معادل  ۲۹میلیون و
 ۷۰۰هزار نفر تسهیالت یکمیلیونتومانی دریافت میکنند.
روش درخواست وام

متقاضیان دریافــت مرحله دوم وام یک میلیون تومانی فقط
باید کد ملی خود را از تلفن همراه ثبت شده به نام سرپرست
خانوار به سرشماره  ۶۳۶۹ارسال کنند.
بنابراین در مرحله نخســت ،سرپرست خانوار یک هفته ( ۴تا

 ۱۱آذر) فرصت دارد کد ملی خود را ارسال کند.
به پیامکهای ارسال شده دو هفته دیگر پاسخ داده میشود
به طوری که پس از ارسال پیامک یک هفته دیگر زمان الزم
اســت تا دادههای اطالعاتی پایش شود (از  ۱۲تا  ۱۹آذرماه)
و در هفته سوم (از  ۲۰تا  ۲۷آذرماه) به پیامکهای دریافتی
مشمول با سرشماره  v.refahپاسخ داده میشود.
شــرایط بازپرداخــت وام یــک میلیون تومانی تســهیالت
قرضالحسنه یک میلیون تومانی با نرخ کارمزد چهار درصد
از محل باقیمانده منابع بســته جبرانی ســتاد ملی مدیریت
کرونا ،با اقســاط  ۳۰ماهه و از منابع یارانه معیشتی ماهیانه
خانوار خواهد بود.
بنابراین کسر این اقساط از محل یارانه معیشتی  ۲۰۰تا ۶۰۰

هزارتومانی است که دهم هر ماه به حساب سرپرست خانوار
واریز میشود .مبلغ اقساط  ۳۵هزار تومان خواهد بود.
پایان آذرماه وام کرونا واریز میشود

وزارت تعاون اعــام کرده که وام یک میلیون تومانی اواخر
آذرماه به حســاب سرپرست خانوار مشــمول واریز میشود.
وزارت تعاون طی اطالعیــهای تاکیدکرد که هرگونه اطالع
رســانی درباره حمایتهای معیشــتی دولت از طریق مرکز
روابط عمومی و اطالع رسانی این وزارتخانه انجام میشود.
بــا توجه به شــرایط خاص ،محدودیتهای اعمال شــده و
ضرورت رعایت دســتورالعملهای ستاد مقابله با کرونا ،افراد
از مراجعه حضــوری به این وزارتخانه ،ســایر وزارتخانهها،
سازمانها و ادارات کل استانی خودداری کنند.

حجم آب موجود در مخازن ســدهای کشــور از ابتدای ســال آبی جاری (مهرماه )۹۹تا آخر
آبانماه به  ۲۴میلیارد و  ۲۶میلیون متر مکعب رســیده که نســبت به مدت مشــابه پارسال
کاهش چهار درصدی را نشان میدهد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ایســنا ،بر اســاس تازهترین آمار دفتر مطالعات
پایه منابع آب شــرکت مدیریت منابع آب ایران ،سال گذشته در همین بازه زمانی حجم آب
موجود در مخازن سدها  ۲۵میلیارد و ۳۶میلیون متر مکعب بوده است.
کل ورودی آب به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا پایان آبان نیز به رقم ۳
میلیارد و ۳میلیون متر مکعب رسید .سال گذشته و در همین بازه زمانی کل ورودی سدها ۳
میلیارد و  ۹۴میلیون متر مکعب بود که نشان از کاهشی ۲۳درصدی دارد.
میزان خروجی آب از ســدها نیز از ابتدای ســال آبی جاری تا آخر آبان در حالی به رقم پنج
میلیارد و  ۹۴میلیون متر مکعب رسیده که پارسال در همین بازه زمانی این رقم هفت میلیارد
و  ۲۷میلیون متر مکعب بود و اختالف این دوسال به عدد ۱۸درصد رسیده است.
ظرفیت کل ســدهای کشور  ۵۰میلیارد و  ۵۰میلیون متر مکعب است و نشان از آن دارد که
کاهش بارشها تاثیر خود را بر حجم آب موجود در مخازن ســدها گذاشته است .گرچه چند
روز اخیر وضعیت بارشی کشور بهتر شده اما همچنان با کاهش نسبت به پارسال همراه است.
بارش های پاییزی در دومین روز آذرماه نه تنها نیمه شــمالی و غربی کشــور را ســیراب و
لغزندگی و مهگرفتگی را مهمان جادهها کرد ،بلکه برخی اســتانهای کویری و نیمه خشک
نیز از این رحمت الهی بینصیب نماندند.

شرایط ویژه اشتراک انبوه روزنامه صبح امروز
برای پیک موتوریها،باربریها
و شرکتهای خدماتی
با ما تماس بگیرید0 9 3 6 0 5 6 6 6 3 6 :
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کودکان کار و حمایت قانونی از آنها

محمدامین حسنزاده ،حقوقدان و دبیر کلینیک حقوق کودک مشهد

کودکان کار واقعیت موجود در جوامع هستند .کار کودکان مشکلی است اجتماعی و به عنوان فعالیتی
توانفرسا ،رنجآور و به شدت استثماری ،بخش در خور توجهی از کودکان را که سرمایههای آینده جامعه
هستند ،در معرض انواع آسیبها قرار داده است که تجاوز آشکار به حقوق آنان محسوب میشود.
قانون حمایت از اطفال ونوجوانان مصوب  1399هر فرد را که به ســن بلوغ شرعی( 9سال برای دختر
و  15سال برای پسر) نرسیده باشد «طفل» و افراد زیر  18سال کامل شمسی که به سن بلوغ شرعی
رسیدهاند ،را «نوجوان» مینامد(ماده  .)1برابر این قانون «بهرهکشی اقتصادی از طفل و نوجوان» ممنوع
بوده و عبارتســت از به کارگیری غیرقانونی ،وادارکردن یا گماردن ایشان به کار یا خدمتی که از لحاظ
جسمی ،روانی ،اخالقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد.
قانون کار نیز با تاکید بر این که به کارگرفتن کودکان ممنوع است به کارگیری افراد بیشتر از  15سال و
کمتر از  18سال را به عنوان کارگران نوجوان تنها در شرایطی خاص و با رعایت اقدامات حمایتی ویژه
پذیرفته است .اگر بخواهیم «کودک کار» را تعریف کنیم باید بگوییم «کودک کار» کودکی است که به
یکی از اشکال کار سبک ،کار سخت ،کار داوطلبانه یا کار اجباری به منظور کسب درآمد اشتغال دارد.
کار کودک علل متعددی دارد ازجمله فقر ،بدسرپرســتی یا بیسرپرستی کودک ،فقر فرهنگی جامعه،
اعتیاد والدین و نبود امکانات مناســب و رایگان تحصیل برای کــودکان .در این میان ،فقر را میتوان
مهمترین علت کار کودک دانســت .کودکان خانوادههای کمدرآمد و فقیر جامعهگاه از مدرسه دور و به
ســوی کار سوق داده میشوند و متاسفانه در پی آن کودک اختیاری یا به اجبار والدین به کار مشغول
میشود و تبعاتی چون کار ارزان و سخت کودک ،بازماندن از تحصیل ،بهرهکشی از کودک ،آسیبهای
جسمی ،جنسی ،روحی و روانی را میتواند داشته باشد .همچنین بزهکاری افراد در نوجوانی و بزرگسالی
به جهت معاشرتهای ناصحیح و عدم آموزشهای درست میتواند در آینده کودکان کار باشد.داشتن
جامعهای عاری از کودکان کار نیازمند تالش همه قوای حاکمیتی است و دولت بهعنوان قو ه اجرایی که
وظیفه تامین امنیت در ابعاد مختلف آن ،آسایش ،سالمت ،شغل و به طور کلی رفاه را برای شهروندان
خود بر عهده دارد در بین سایر قوا و ارکان حاکمیتی نقش مهمی بر عهده دارد .ایجاد رفاه اقتصادی و
توجه به معیشت مردم ،ایجاد شغل برای افراد بزرگسال ،کاهش فاصله طبقاتی ،ایجاد امکانات رایگان
آموزشــی برای همه و جلوگیری از کار کودکان ،از مهمترین وظایف دولت در این زمینه است .الزم به
ذکر است وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مکلف به نظارت موثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله
با آزار یا بهرهکشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان و معرفی اطفال و نوجوانان بزهدیده یا در معرض خطر
به نهادهای حمایتی و قضایی میباشد .قوه مقننه در اجرای وظیفه ذاتی خود؛ یعنی قانونگذاری باید با
تصویب قانون با ضمانت اجرای کافی برای الزام محاکم و دستگاههای دولتی به رعایت حقوق کودکان
کار و تضمین رعایت حقوق کودکان موثر باشد که تصویب قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان در
اردیبهشت ماه  1399گامی جدی در انجام همین وظیفه ذاتی است.قوه قضاییه نیز میتواند در اجرای
بند دو اصل  156قانون اساسی اقدامات موثری از قبیل جلوگیری از اجبار به کار کودک توسط والدین
و حمایت قضایی از کودکان بدسرپرست و جلوگیری از استثمار و استعمار کودکان توسط کارفرمایان و
احقاق حقوق آنها صورت دهد .همچنان که در قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان نیز حمایتهای
قانونی مناسبی در همین راستا از اطفال پیشبینی شده است .بند «ژ» ماده سه قانون  ،1399سوءرفتار
نسبت به طفل و نوجوان و یا بهرهکشی از او را وضعیتی مخاطرهآمیز و نیازمند مداخله و حمایت قانونی
بیان کرده اســت .ضمن اینکه ماده  15قانون یاد شده هر شخصی را که بر خالف مقررات قانون کار
مرتکب بهرهکشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان شود عالوه بر مجازات مذکور در ماده  179قانون کار،
مستحق مجازات حبس بیش از شش ماه تا دو سال دانسته است .همچنین ماده  11این قانون مجازات
معامله طفل با هدف بهرهکشی اقتصادی را حبس درجه چهار پیشبینی کرده است .بدیهی است اجرای
قاطع این مجازاتها بر عهده دســتگاه قضایی اســت .همچنین فعالیت سازمانهای مردمنهاد نیز در
جهت شناسایی و حمایت از کودکان کار و تالش در جهت بهبود اوضاع آنان ضروری به نظر میرسد.

رفتار قهرآمیز با کودکان
خشن آتش پرخاشگری را
شعلهورمیکند
بســیاری از والدین دوست دارند فرزندانشان
به ویژه در شــرایط کنونی کرونا که _همه
را خانهنشــین کــرده اســت و فرزندان هم
مدرســه را به صورت آنالین در خانه تجربه
میکنند _ آرام و ســاکت بنشینند و به قول
خودشــان یک پارچه آقا یا خانم باشند .آنها
انتظار دارند بچهها به آرامی و بدون دردســر
بازی کنند ،ســروصدا نکننــد ،همه تکالیف
را خودشــان به تنهایی انجــام دهند و دیگر
دغدغه جدیدی را برای خانواده و همسایهها
به وجود نیاورند.
به گزارش روزنامــه «صبح امروز» درگیری
بســیار شــدید والدین و کودکان و نوجوانان
مدرســهای یکی از بســیار مسائلی است که
صدای فریاد خانوادهها را در آورده اســت و
والدین بــه هر نحوی که شــده میخواهند
جلوی کــودکان و نوجوانان خود بایســتند
و آنهــا را بــه انجــام آنچه که خودشــان
میخواهند ،وادارند.
جالب اســت که هنگامی که پای درد و دل
والدین مینشــینیم آنچه میگویند این است
که آنها فقط فرزنــدان را مقصر میدانند و
به هر صورت خواهان تغییــر رفتار فرزندان
هســتند! این در حالی اســت کــه کودکان
در ســنین مختلــف رفتارهــای مختلفی از
خودشــان بروز میدهند؛ بنابراین اگر والدین
به بهانههای مختلف به اصطالح معاشــرتی
و اجتماعی ،مانــع رفتارهای طبیعی کودکان
و نوجوانان شوند ،خســارات جبرانناپذیری
به شکلگیری شــخصیت اجتماعی و آینده
رفتاری آنها وارد خواهد شد .از سوی دیگر
برخــی از خانوادهها از آن طرف بام افتادهاند
و با رهاســازی کــودکان و عــدم مراقبت
بــر رفتارهای آنهــا زمینه پرخاشــگری و
رفتاریهای غیر منطقی را در فرزندانشــان
فراهم میسازند.
نبــود نظــارت و وادادگــی در آمــوزش،
ابتداییتریــن اصول برخورد با همســاالن
و تعامــل با اطرافیان باعث بــروز رفتارهای

خشــن و زننده در برخی کودکان میشــود،
بنابرایــن در صورت ایجاد چنین شــرایطی
اصالح این مدار با سختیهایی همراه خواهد
بــود .هر چند برخی رفتارهای پرخاشــگرانه
کودکان اقتضای سن آنهاست ،ولی افزایش
بیرویه این دســت رفتارها و آموزش ندادن
خودکنترلی به آنها ،باعث نهادینه شــدن
چنین رفتارهایی در کــودکان و ادامه آن در
سنین دیگر خواهد شد.
در این راستا معصومه رضائی پور ،کارشناس
ارشد روانشناسی بالینی و مربی مهارتهای
زندگی در گفتوگو با روزنانه «صبح امروز»
در پاسخ به این پرسش که اساس ًا پرخاشگری
در کودکان چیست و شــامل چه رفتارهایی
میشــود؟ بیان میکند :تعاریــف متعددی
برای پرخاشگری از ســوی دانشمندان ارائه
شده اســت ،اما در مجموع رفتار ناسازگارانه
برای نشان دادن احساس خشم از سوی فرد
پرخاشــگری نامیده میشود .دالیل متعددی
در بروز پرخاشــگری وجــود دارد که در این
میتوان به جلب توجه ،انتقام ،رسیدن به یک
وسیله یا اســباب بازی ،محرومیت و نداشتن
آزادی بــرای انجــام برخی امور ،احســاس
بیکفایتی و نداشــتن توانایــی انجام برخی
فعالیت ها و  ...اشاره کرد.
بروز پرخاشگری کودکان با توجه به
ساختار آموزشی متفاوت است

وی میافزایــد :دالیل بروز پرخاشــگری در
کودکان با توجه به ساختار آموزشی و نگرش
خانواده متفاوت اســت .الگوپذیری کودکان
از والدین ،وجــود تضادهای درونی ،ترس و
اضطراب ،تمســخر از سوی گروه همساالن،
نداشتن قدرت تدافعی در برابر والدین ،گروه
همســاالن و اطرافیان ،اذیت و آزار از سوی
همســاالن یا بزرگترها ،فشارهای روانی ،از
دســت دادن والدیــن ،درگیریهای والدین،
فیلمها ،ماهواره ،اینترنت ،بازیهای خشــن
رایانهای و در حال حاضر مشکالت معیشتی
اقتصادی که به طور گســترده خانواده ها را

درگیر خود کرده است.
این روانشــناس بالینی با بیــان اینکه «البته
قرنطینه و زمان بسیار زیاد در خانه ماندن ...
بخشــی از دالیل بروز خشونت در کودکان و
نوجوانان و والدین آنها محسوب میشود»
توضیح میدهد :پرخاشگری و خشونت دارای
اشکال گوناگونی است که در سنین مختلف
در رفتار کودکان دیده میشــود .پرخاشگری
کالمی ،پرخاشــگری فیزیکی ،پرخاشگری
رفتاری  ،پرخاشگری خاموش و  ...مدلهای
گوناگونــی از پرخاشــگری هســتند .برخی
کودکان با توجه به شرایط اجتماعی خانواده
بیشتر از الفاظ ناشایست استفاده میکنند.
خشونت فیزیکی؛ جلوهای از خشم
فروخورده

رضائیپور بیان میکند :عدهای با خشــونت
فیزیکــی خشــم فروخورده خــود را نمایان
میســازند؛ برخی کودکان با حمله به وسایل
هم ساالن خود و حتی شکستن اسباببازی
یا پاره کردن دفتر و کتاب همکالســیهای
خود ابراز نفرت و خشــم میکنند؛ مدلهای
دیگــری هــم وجــود دارد کــه یکــی از
خطرناکتریــن آنها خشــونت خاموش یا
حرص خوردن بیش از حــد بوده که ممکن
است به صورت ناگهانی و انفجاری منجر به
یک حرکت خطرنــاک و دور از تصور نظیر
حمله فیزیکی یا حتی اســتفاده از ابزاری که
خطرات جسمی برای فرد در پی دارد.
وی میافزایــد :در مجمــوع میتوان گفت
اشــکال مختلف پرخاشــگری و خشونت در
کودکان متاثر از نوع نگاه و نگرش خانواده به
مقوله تربیت ،تصمیمات خانواده و معلمان و
مربیان مهد کودک ،فضایی که کودک در آن
رشــد میکند و سایر عوامل محیطی و حتی
ژنتیکی است.
بهترین زمان مقابله با کودک پرخاشگر
چه زمانی است؟

این روانشناس بالینی در پاسخ به این پرسش
کــه بهترین زمــان برای مقابلــه با کودک

پرخاشــگر چه زمانی است؟ توضیح میدهد:
قطع ًا در زمان بروز پرخاشگری ،راهکارهایی
برای کنترل و آموزش وجود دارد که باید قبل
از بروز پرخاشگری آموزش ارائه شده باشد تا
والدین و فرزندان بتوانند در زمان مناســب از
آنها استفاده بهینه کنند .بهترین زمان وقتی
اســت که کودک یا نوجوان در آرامش است
و حال و حوصله شــنیدن حرفهای والدین
یا معلم و روانشــناس یا مشاور را دارد .تنبیه
متقابل و داشــتن گارد هم جهت با پرخاشگر
تنها بــه مثابه باد زدن آتش کینه و خشــم
اســت .وقتی که کودک آرام شــد میتوان
در مورد رفتارش بــا او صحبت کرد و بدون
عصبانیــت ،داد و فریاد ،تحقیر و تمســخر
نســبت به رفتارش تذکر داد و شــیوه های
مناســب کنترل خشم و بروز رفتار مناسب را
با او مرور کرد.
رضائیپور در پاســخ به این پرســش که چه
تفاوتی بین پرخاشــگری و خشــونت وجود
دارد؟ میگوید :خشــم احساسی طبیعی است
که به صورت عملی و هیجانی ،ابراز میشود
و واکنش طبیعی ارگانیسم نسبت به شرایطی
اســت که فرد دچار ناکامی می گردد .وقتی
عامــل درونی یا بیرونی مانع رســیدن ما به
هدف شــود احساس خشــم میکنیم ،ولی
پرخاشــگری رفتاری اســت که گاهی بر اثر
احساس خشم در افراد با اهداف مختلف دیده
میشــود .در واقع پرخاشگری نوعی واکنش
رفتاری است که در افرا ِد خشمگینی که ترسو
و ضعیــف بوده و احســاس ناامنی میکنند،
دیده میشود.
این روانشــناس بالینی تصریح میکند :آنها
هنگام مواجهه با ناکامی ،خویشتن را در خطر
تهدید یا در معرض آسیب مییابند .به دیگر
بیان خشــم یکی از واکنشهای طبیعی بدن
در قبال بروز برخی رفتارها و مشاهده صحنه
ها رخ میدهد ،اما پرخاشگری رفتاری منبعث
از خشم است که انسان باید در جهت کنترل
آن یا کاهش آن بکوشد.

وی با اشــاره به تعامل مناسب با کودکان و
نوجوانان اظهــار میکند :تعامل با کودکان و
نوجوانــان به ویژه در این ایــام کرونایی که
کــودکان در آپارتمانها بیشــتر با خانوادهها
هســتند و کمتر امــکان تخلیــه انرژی در
محیطهای باز را ندارند ،بسیار دشوار است و
ممکن است حتی بروز پرخاشگری در این ایام
بیشتر دیده شــود .در چنین شرایطی در گام
نخســت خانوادهها باید دالیل موقعیتهای
بروز چنین رفتاری را شناسایی کنند و سپس
در جهت مقابلــه با آن هدفگذاری و تصمیم
گیری کنند.
رضائیپور ادامه میدهد :گاهی والدین تصور
میکنند که عصبانی شدن در مقابل فرزندان
کار درســتی نیست ،اما همیشه هم این طور
نیســت گاه بچهها الزم است که عصبانیت
والدین را ببیننــد و گاهی حتی بلند صحبت
کردن ،آنها را متوجه اشــتباه خود کند ،اما
عصبانیــت صحیح با پرخاشــگری همراه با
توهیــن ،تهدید ،تحقیر و ســرزنش متفاوت
اســت .خانوادهها باید بیاموزند کمک گرفتن
از روانشناس ،آموزش و یادگیری مهارتهای
زندگی و کنترل خشــم ،اهــدای جایزه در
قبــال رفتارهــای پســندیده ،افزایش حس
مســئولیتپذیری و  ...را در اولویتهای خود
قــرار دهند؛ چرا که ایــن رفتار های منطقی
مــی تواند در کاهش پرخاشــگری کودکان
موثر باشند.
این مربی تصریح میکنــد :در مجموع باید
اذعــان کرد حل مشــكل پرخاشــگري در
كــودكان و نوجوانان كاری پیچیده اســت و
بــه صبر و حوصلهی و کمک گرفتن از افراد
متخصــص و باتجربه نیاز دارد ،ولی با كمك
گرفتن از اهل فــن میتوانید به نحو بهتری
به هدایــت عاطفی و تغییر رفتــار مورد نیاز
فرزندتــان بپردازید تا رفتار ناشایســت خود
را پشــت ســر بگذارد و با پا به سن گذاشتن
رفتارهای معقول تر و ســنجیدهتری از خود
نشان دهد.
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روزنامه دستبافتهها

روزی روزگاری ! (رنگ و رنگرزی)

عبداهلل احراری

نگاهی به آثار زندهیاد کامبوزیا پرتوی ،کارگردان و فیلمنامه نویس صاحب نام؛

مرگ فلسفه زندگی است

خبرنگار

احمد صبریان

دیگر بار کرونا یکی دیگر
از قلههای کارگردانی و
فیلمنامه نویسی را از
سینمای ایران گرفت
و اهالی ســینما را در
سوگی اندوهناک نشاند.
زنده یاد کامبوزیا پرتوی
کارگــردان و فیلمنامــه
نویس صاحب نام ،صبح
روز گذشته  4آذر 1399
در 65ســالگی چشــم از
جهان فرو بست .وی از دو هفته پیش برای
انجام عمل قلب در بیمارســتان دی بستری
شده بود.
خبــر ابتالی پرتوی به کرونــا از یک هفته
پیش از درگذشــت او اعالم شده بود .علت
اصلی درگذشــت او نیز سکته مغزی و تاب
نیــاوردن اندامهــا در اثر عمــل جراحی و
ابتالی همزمان به ویروس کرونا ذکرشــد.
پرتــوی فعالیت هنــریاش را با ســاخت
فیلمهای کوتاه در سینمای آزاد دماوند آغاز
کرد و پــس از مدتی ،نخســتین فیلم بلند
داســتانیاش «عینک» را برای شبکه دوم
تلویزیون ســاخت و کارگردانی در سینمای
حرفهای را نیز با فیلم «ماهی» تجربه کرد.
پرتوی تحصیالتش را در دانشکده هنرهای
دراماتیک ســابق (دانشــگاه هنــر) ناتمام
گذاشــت و در دوران دانشــجویی چند فیلم
کوتاه مستند و داستانی برای تلویزیون ایران
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کارگردانی کرد.

از جوایز جشنوارههای معتبر تا سیمرغ
بهترین فیلمنامه

وی کارگردانی فیلمهای «ماهی» « ،گلنار»،
«بازی بزرگان» « ،کافه ترانزیت»« ،پرده»
و «کامیــون» را در کارنامه حرفهای اش به
ثبت رسانده اســت .پرتوی که هنوز آخرین
فیلمش«کامیــون» که در جشــنواره فجر،
مورد تحســین منتقدان و تماشــاگران قرار
گرفــت به نمایش عمومی در نیامده اســت،
چندی پیش در جشــنواره فیلمهای کودکان
و نوجوانان تقدیر شد .پرتوی عالوه بر کسب
جوایز از جشنوارههای معتبر جهانی ،تا کنون
چهار بار موفق به دریافت ســیمرغ بهترین
فیلمنامه برای فیلمهای «من ترانه  15سال
دارم» رســول صدرعاملی« ،کافه ترانزیت»،
«فراری» علیرضا داوود نــژاد و «کامیون»
شده و از این نظررکورددار است.
خانه دوست کجاست؟

پرتــوی در فیلمهــای «آدم» رضــا
کاهانی«شبانهروز» امید بنکدار و کیوان علی
محمدی و «پنج ســتاره» مهشید افشارزاده،
مشاور کارگردان و در فیلمهای «شب یلدا»
کیومرث پوراحمد« ،یک شــب» و «ســوت
پایــان» نیکــی کریمی« ،ســه زن» منیژه
حکمت مشاور فیلمنامه بود.
وی همچنیــن نویســندگی فیلمنامههــای
دیگــری همچــون «شــیرک» داریــوش
مهرجویی« ،دایره » جعفر پناهی« ،شــب»

رســول صدرعاملی و «خیابانهــای آرام»
کمال تبریزی را بر عهده داشــت .پرتوی در
ساخت «خانه دوســت کجاست» با زنده یاد
عباس کیارستمی همکاری داشت و علیرضا
رئیســیان فیلمنامه«ایســتگاه متــروک» را
براساس طرحی از او نوشت.
از گل پامچال تا گلنار

زندهیاد پرتوی همچنین در نگارش فیلمنامه
«محمد رســول ا(...ص)» با مجید مجیدی
همــکاری داشــت .او همچنیــن دو جایزه
بهترین فیلمنامه از جشن خانه سینما را برای
فیلمهای «قطعه ناتمام» مازیار میریو«کافه
ترانزیت» از آن خود کرد.
وی نویســنده ســریال «گل پامچــال »
محمدعلی طالبی و نویســنده طــرح اولیه
فیلم«گروهبــان» مســعود کیمیایــی بود.
پرتویفیلم «پرده» را سال 1391با کارگردانی
مشترک جعفر پناهی ساخت ،فیلمی متفاوت
که خــودش نقــش اول آن را بــازی کرد.
کامبوزیــا پرتــوی با فیلمهــای «ماهی» و
«گلنار» دریچه جدیدی را به سینمای کودک
ایران گشــود و فیلم «گلنــار» وی در زمان
خــود ،یکی از پرفروش ترین آثار ســینمای
کودک شد.
او در فیلم «بازی بزرگان» با روایت داستانی
ملتهب ،نقش کــودکان جنگ زده را در پي
تهاجم ارتش عراق و اشغال يكي از شهرهاي
كوچك مناطق مرزی غرب كشور ،به تصویر
کشــید .این فیلم در نوع خــود پس از فیلم

شهاب حسینی بهترین بازیگر جشنواره اسپانیایی شد

رونق «جهان داستان» در ادبیات کودک و نوجوان

سی و نهمین دوره جشــنواره فیلم ترسناک
«مولین دو ری» اسپانیا ،با اعطای سه جایزه
اصلی خود به فیلم «آن شــب» به کار خود
پایان داد.
به گــزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل
از هنر آنالین ،در این رویداد ســینمایی که
از مهمترین جشنواره فیلم های ژانر وحشت
در جهان اســت فیلم «آن شــب» ســاخته
کوروش اهری موفق به کسب جایزه بهترین
کارگردانی و فیلمنامه شــد و شهاب حسینی
نیــز برای بازی در این فیلــم جایزه بهترین
بازیگر مرد جشنواره را به خود اختصاص داد.
«آن شب» که در آمریکا فیلمبرداری شده است ،اولین فیلم بلند کورش اهری با بازی شهاب حسینی است
و داستان فیلم در مورد زوج جوانی است که به همراه دختر یک سالهشان ،خود را محبوس در هتلی قدیمی
مییابند و علیرغم تالششــان برای اقامتی دلپذیر در این هتل عجیب و وهمآور ،نیرویی خارجی ،آن دو را
وادار به ابراز رازهای درونیشــان که از یکدیگر پنهان نگه داشتهاند ،میکند .آنها با دقت ،همه چیز و هر
کسی را که در مسیرشان قرار دارد ،زیر سوال میبرند.
«آن شب» به نویسندگی کوروش اهری و میالد جرموز و تهیهکنندگی محمد درمنش ،محصول سال ۱۳۹۸
است« .شهاب حسینی»« ،نیوشا جعفریان»« ،امیرعلی حسینی»« ،آرمین مهر»« ،گلبرگ خاوری»« ،علی
کوششی» و «لیال گرگانیان» بازیگران اصلی «آن شب» هستند.
کمپانی آمریکایی « » IFC Midnightتوزیع فیلم «آن شــب» را در آمریکای شــمالی برعهده دارد و قرار
است این فیلم را ژانویه  ۲۰۲۱اکران کند.
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«باشو ،غریبه کوچک» بهرام بیضایی ،یکی
از مثــال زدنی ترین آثار ســینمای ایران در
زمینه آوارگی و ســرگردانی کودکان جنگ
است.
مرگ چیز ترسناکی نیست

پرتــوی در فیلم«کافــه ترانزیت»بــا فرم و
ساختاری بدیع ،زوایای پنهانی از استعدادهای
بازیگری پرویز پرستویی ،فرشته صدرعرفایی
و اسماعیل ســلطانیان را به نمایش گذاشت.
این کارگردان در بخشی از مستند «کامبوزیا
پرتوی» ســاخته مجید توکلی که در دوران
بیماری قلبیاش ســاخته شــده ،از فیلمها و
کارهایش و همچنین از نحوه مواجههاش با
مرگ و زندگی چنین گفته است« :بچهها در
فیلم گلنار میخوانند« :گلنار مثل گلی بود که
گفتند پرپر گشــته /شکر خدا دوباره به ده ما
برگشــته» .مرگ هم خودش فلسفه زندگی
اســت و پشت مرگ چیز ترســناکی نیست.
مرگ نه میتواند یک تصادف باشــد نه یک
ســیل و نه یک آتشفشــان .ولی من هنوز
خیلی کارها دارم که باید انجام دهم و این مرا
ناراحت میکند .چند طرح دارم که مشــغول
کار روی آنها هســتم بعد اگــر اتفاقی برایم
افتاد مهم نیســت .چند فیلم و فیلمنامه دارم
که دارم رویشــان کار میکنم و حیف است
که ناتمــام بمانند .اینها را هزار بار در ذهنم
ساختهام ،ولی هنوز فرصتی پیش نیامده که
آنها را بسازم .شــرایط فیلمسازی هم االن
خیلی بد شــده و این کار را سختتر میکند.

این که ببینی کلی طرح نساخته و کار نکرده
داری خیلی حسرت بار است».
آثار ارزشمند او همیشه در سینمای ایران
به یادگار خواهد ماند

پرتوی تا آخرین روزهای حیاتش امیدوار بود
که دوباره پشــت دوربین برود و فیلم نامهها
و طرحهای نســاختهاش را به تصویر بکشد.
مجیــد مجیدی در یادداشــتی به مناســبت
درگذشــت این کارگردان و فیلمنامه نویس
مطرح سینما نوشت« :وقتی شنیدم کامبوزیا
پرتوی همســفر مرگ شــد ،خیلی افسوس
خوردم کــه اوال خیلی زود مــارا ترک کرد،
دوما در طول این چند ســال به دلیل بیماری
روزهای خوبی را ســپری نمیکرد و از همه
بدتر آن که در روزهای سختی به سر میبریم
کــه حتی نمیتوانیم او را با شــکوه به خانه
ابدیاش همراهی کنیــم .پرتویی رفت ولی
آثار ارزشــمند او همیشه در سینمای ایران به
یادگار خواهد ماند .کامبوزیای عزیز امیدوارم
برای سالهایی که به عشق پیامبر قلم زدی
و مرا در ســاخت فیلم محمد رسول ا(...ص)
یاری کردی این خدمت به پیامبر مهربانی ها
شفیع تو در آخرت باشد».
کســری پرتوی فرزند این کارگردان گفت:
«با توجه به شــرایط موجــود و دوران پیک
کرونا مراسم تدفین پیکر پدرم فقط با حضور
خانواده در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س)
و بدون برگزاری هیچ گونه مراســمی انجام
میشود».

هیئت مدیره انجمن نویســندگان کودک و
نوجوان ،در پی دریافت پیشنهادهایی از سوی
اعضا و در راســتای بند ب ماده  ۸اساسنامه
این انجمن ،آییننامه برگزاری برنامههایی با
عنوان «جهان داستان »...را تصویب کرد.
به گــزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل
از روابط عمومی انجمن نویسندگان کودک
و نوجوان ،برنام ه «جهان داستان »...همزمان
با مناسبتهایی همچون دریافت جایزههای
جهانی ،گذشــت دورههای مشخص از تولد
برخی نویسندگان مانند صدمین سال تولد و
همچنین به منظور ایجاد تعامل فرهنگی و بهرهمندی از تجارب نویســندگان صاحب نام و معتبر بینالمللی
و بررسی تأثیر آنها بر ادبیات کودک و نوجوان کشور ،برگزار خواهد شد.
بر اســاس آییننامه این انجمن ،برنام ه «جهان داستان »...برای پرداختن به نویسندگانی قابل اجراست که
عالوه بر شــهرت و اعتبار ،تعدادی از آثارشان نیز به زبان فارسی ترجمه شده باشد .داشتن سبکی ویژه در
خلق آثار و حضور در رویدادهای فرهنگی کشــور مانند نمایشــگاه بینالمللی کتاب تهران ،از دیگر عوامل
تأثیرگذار در اجرای چنین برنامهایی تلقی میشود.
انجمن نویســندگان کودک و نوجوان به مناســبت هفته کتاب و کتابخوانی نیز سلسله نشستهایی را با
موضوعات مختلف مرتبط با ادبیات کودک و نوجوان برگزار کرد .حضور پژوهشگران و نویسندگان این حوزه
و بحث ،تبادل نظر ،تحلیل و واکاوی ابعاد گوناگون ادبیات کودک و نوجوان توســط این کارشناسان که به
صورت زنده از طریق صفحه اینســتاگرام این انجمن پخش میشد ،مورد استقبال بسیاری از عالقهمندان
عرصه ادبیات و فرهنگ و هنر قرار گرفت.

ساالر عقیلی ،خواننده مردمی میگوید که از هفت سالگی به
موسیقی عالقهمند شده است و با وجود مخالفتهای پدرش،
با حمایت مادرش وارد هنرستان موسیقی شد و کارش را به
صورت حرفهای آغاز کرد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ایســنا ،ساالر
عقیلی یادآور شد :به علت عالقهام از دوران کودکی به تئاتر،
تحصیالتم را در رشــته بازیگری تئاتــر ادامه دادم .بعد هم
وارد هنرســتان موسیقی شــدم و باب جدیدی از زندگی به
رویم گشوده شد.
عقیلــی اضافه کرد :بنا بر اصالتم که مربوط به اســتانهای
گلســتان و آذربایجان اســت ،کنســرتهایی با لهجههای
مازندرانــی و آذری اجــرا کــردهام اما ایــن اجراها فقط در
کنســرتها بوده و به صورت ضبط شــده در دسترس قرار
ندارد .ولــی در آینده تصمیم دارم این اجراها را ضبط کنم و

در دسترس مخاطبان قرار دهم.
او بیان کرد که در هنرستان موسیقی در کنار اساتیدی چون
امیر بیداریان ،موســیقی را فرا گرفت و ساز تخصصیاش در
هنرستان سنتور بوده و فارغ التحصیل رشته نوازندگی سنتور
از هنرستان موسیقی است.
عقیلی که در برنامه رادیویی «استودیو هشت» رادیو نمایش
حاضر شــده بود ،با بیان اینکه در همین هنرســتان به آواز
نیز عالقهمند شــد ،گفت :در کنار کالسهای هنرستان ،به
صورت فوق برنامه به مدت  ۹ســال در محضر استاد صدیق
تعریف ،آواز و ردیفهای آوازی را فرا گرفتم و در سال ۱۳۸۰
اولین اثر خود را با نام «عشق ماند» با آهنگسازی استاد ارشد
طهماسبی ،در بازار موسیقی ایران منتشر کردم.
عقیلی عنوان کرد :اولین کنسرتم در سال  ۱۳۷۳در جشنواره
موســیقی فجر در تــاالر رودکی بود کــه در آنجا تصنیف

کافه داستان

هوا سرد بود ...خیلی سرد
سیدعلیصاحبکار

ســاعت دو بعداز ظهر بود .تایم کاریش تموم شده بود؛ خسته سمت خونه رفت .نهارش توی
یخچال بود؛ سرد بود و سرد خورد.
حتــی چای تلخ نیمه گرم روی بخاری؛ گرمش نکرد .شــعله بخــاری رو زیاد کرد .یه بالش
گــذاش و کنارش دراز کشــید .یادگاری توگردنش رو آروم فشــار داد وآروم خوابش گرفت،
یادگاری که تنها یاد یارش بود ...انگار همین دیروز بود ،دانشــگاه قبول شــده بود.جوون بود
و پر از آرزوهای محال و شــدنی .ترم دو ؛کالس مبانی سازمان داشت؛ ده دقیقه دیر رسیده
بود؛ آقای منشــی زاده درحالی که عینکش رو تمیز میکرد ،ســمت در ورودی رفت وگفت:
بازم دیرکردی آقاحامد.
عادت داشــت به اسم کوچیک صدا بزنه بچه ها رو ،رو بهش کردم و گفتم :عجب حافظهای
دارین استاد ..احسنت..
لبخندی زد وگفت :فقط یه موضوع مونده که اونم تا شــروع کنفرانسش زمان زیادی نمونده؛
بیســتم؛ یعنی دوشنبه دو هفته بعد .بســم اهلل ...هنوز حرفش تموم نشده بود که در کالس
بازشــد .هانیه بود ،هانیه صبوری؛ تنها دختر چادریه کالس که ابروهاش دست نخورده بود و
نگاش کف زمین رو جارو میکرد.
اســتاد با گوشه چشم نگاه معناداری کرد و قبل اینکه چیزی بگه هانیه گفت :ببخشید استاد.
استادکه خندش گرفته بود گفت :هانیه خانوم؛ موضوعی نمونده؛ میتونی با آقا حامد مشترک
ارائه بدین .البته اگه ایشون بخوان.
روزای عجیبی بود .به بهانه درس و کنفرانس؛ دالشون ناخواسته نزدیک شد بهم .خودشونم
نفهمیدن جی شد که شبا خوابشون کمتر شده بود و غذاشون کمتر از کمتر .دل و زد به دریا
و به هانیه گفت .همه مخالف بودن .اما حامد؛ کت و شلوار پوشیده با یه شاخه گل رز؛ دوکیلو
شیرینی؛ تنهایی رفت .تنهام اومد ،خسته.
تا صبح نخوابید .صبح خواب موند و ســرکار نرفت .دیگه نرفت .ســاعت پنج بودکه دوباره
لباسای دیروز رو پوشید و دوباره رفت...
دوباره تنها .اما بازم دیروز تکرارشد .تحمل نداشت .داد میزد و عصبانی بود .وقتی همه خواب
بودن؛ سمت یخچال رفت و هر چی قرص بود با یه لیوان آب سرکشید .بعد چند دقیقه افتاد.
چشاشو باز کرد؛ دور و برش بودن همه؛ همه بهجز هانیه.
هانیه کالساشو یه خط در میون میومد .گوشه صورتش قرمز بود...
انگار از حامد خواســت فراموشــش کنه؛ اینارو تو یه خط نامه با یه «پالک و ان یکاد»توی
پاکت ریخت و داد به حامد
از فرداش دیگه کســی حامد و ندید ،دو تا سیم کارتاشو شکست .دیگه دانشگاه نرفت .سرد
شد و سیگاری .خیلی خسته بود.
میخواست ازش بیخبر باشه .یه خط نامه توی صفحه اول یه دیوان حافظ نوشت و رسوندش
به دوست صمیمیش .کالس که تموم شد با عجله رفت سمت کتابخونه...
چادرشــو جمع کرد .دیوان حافظ رو باز کرد .خط حامد بــود « :باالخره یه روز همراه همین
اشکها؛ ازچشمم میفتی»
کتاب رو بست...آروم بغض کرد؛ آروم گریه کرد.
حامد آروم کنار بخاری خوابیده بود ،هوا سرد بود ...خیلی سرد...
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ساالر عقیلی از ناگفتههایش میگوید

صبحدم را در دســتگاه ســه گاه اجرا کردم .در این اجرا به
دلیــل اینکه برای اولین بار روی صحنه میرفتم و در حضور
مردم کنســرت داشتم ،بسیار برایم سخت بود اما در آن سال
به عنوان گروه منتخب شــناخته شدیم و لوح تقدیر گرفتیم
که بسیار برایم باارزش بود.
وی افزود :همیشه یکی از آرزوهایم این است که میخواستم
حدود  ۲۰تا  ۳۰ســال زودتر به دنیا میآمدم تا بتوانم اساتید
بزرگ آواز ایران مانند اســتاد غالمحسین بنان و استاد تاج
اصفهانی را ببینم و از حضورشان بهره ببرم.
عقیلی درباره برنامههایش در زمان شیوع کرونا برای اجرای
کنسرت های آنالین گفت :هنرمند با مخاطب خودش زنده
زندگی هنرمند ،بیمخاطب خیلی سخت است؛ به
اســت و
ِ
خصوص در رشــتههایی مثل تئاتر ،سینما و موسیقی .برای
همه کسانی که همیشه روی صحنه بودند ،این شرایط خیلی

روزی روزگاری عجب رسم و معرفتی بود در بین جامعه فرش دستباف !
نمیدانــم از کجای بحث شــروع
کنــم؟ ترجیح میدهم بــه دلیل
عالقه شخصی بحث را از رنگرزی
شــروع کنــم ،هرچند کــه گفته
میشــود رنگــرزان از قدیماالیام
شغل خود را با کیمیاگری یکسان
میپنداشــتهاند و کمتر اطالعات
کســب و کار خود را بــه دیگران
انتقــال میدادهانــد .اما همیشــه
تالش داشــتهاند طــوری خامه را
رنگ نمایند که تاثیری از پشــم و
ابریشم قالی اســت ،رنگ آن نیز
باقی بماند .
رنگــرز مــورد اعتمــاد بافنده و
تولیدکننده فرش بود و از هر نظر تولیدکننده به وی اعتماد کامل داشت .اگر قرار بود از مواد
رنگزای طبیعی استفاده شود و کارگاه تحت عنوان رنگرزی طبیعی فعالیت میکرد دیگر اثری
از مواد رنگزای شیمیایی در این کارگاه دیده نمیشد.
رنگرزی در ایام نه چندان دور با تشــریفات کامل انجام میشد .قبل از مصرف مواد رنگزای
طبیعی همه آنان به اســتثنای نیل و وســمه همانند پلوی مراسم و ایام خاص دم میشد تا
رنگ جالی خاصی داشــته باشــد .اگر قرار بود رنگرزی ،روناس رنگ نماید  48ساعت قبل
روناس در قابلمهای یک ســاعت جوشیده و مدتی میماند تا همانند چای دم کشیده و آماده
مصرف گردد.
شستشــوی قبل و بعــد از رنگرزی از الزامــات کار رنگرزی بود .رنگــرزان خود را موظف
میدانستند که کالفهای رنگ شده را مدتی در آب جاری خوابانده و کالفهای رنگ شده
را تا هفتاد بار به سنگ زده میشد ،یا با چوب خاص روی کالف زده میشد تا ثبات سایشی
آن افزایش یابد.
کیفیت کار هدف اصلی رنگرز آن زمان بود .از این نســل رنگرزان اکنون تعداد بســیار کمی
باقی ماندهاند و اسرار کاری خود را در قلب نهان دارند و متاسفانه هیچگونه تالش هدفمندی
برای ثبت و ضبط تجربیات آنان بعمل نیامده است .بسیار خوب خواهد بود که اساتید محترم
بجای فرســتادن دانشجو دنبال امور متفرقه و مشغول کردن وی به رنگرزی با فالن جلبک
دریایی!! بخشی از وقت دانشجویان را به این موضوع اختصاص دهند.

سخت است که از مخاطبان خود دور باشند.
عقیلــی درباره فعالیتــش در این مدت افــزود که تنها یک
کنســرت آنالین در تاالر وحدت برگزار کرده و یک بار هم
از صفحه شخصی اینستاگرامش با مردم در ارتباط بوده و به
صورت الیو یک اجرا داشته است.

باستانشناســان موفق به کشــف مجسمه
چندهزارســاله یک الهه در محوطه تاریخی
کل تپه استان قیصریه ترکیه شدند.
به گزارش روزنامه«صبح امروز» و به نقل از
حریت« ،فکری کل اوغلو» پروفسور دانشگاه
آنکارا و سرپرســت تیــم کاوش اعالم کرد
این مجســمه  ۴۵سانتیمتری اثری خاص و
بزرگترین مجسمه یافتشده متعلق به اوایل
عصــر برنز در این منطقه اســت و به زودی
بــرای نمایش عمومــی در موزه قــرار داده
میشود.
محوطه باســتانی کل تپه در  ۲۰کیلومتری اســتان قیصریه در کشــور ترکیه واقع شده و از
سال  ۲۰۱۴در فهرست موقت یونسکو برای ثبت به عنوان یکی از میراث جهانی قرار دارد.
بنابر گفته سرپرست تیم کاوش ،این مجسمه قدمتی حدود ۴۲۰۰ساله دارد .همچنین تاکنون
تمامــی تندیسهای یافتشــده در این محوطه به زنان متعلق بــوده و هیچ تندیس مردی
کشف نشده است.
او ضمن منحصر به فرد توصیف کردن این اثر تاریخی ،آن را نشانه باورهای مذهبی در این
منطقه دانست.

در شهر
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نقش سیمای شهری
در نشاط بصری و اجتماعی
به قلم محمدرضا نوروزی( دانشجوی دکتری عمران)

کارکردهای روانی و اجتماعی ســیما یا منظر شهری در جوامع مدرن امروزی بر هیچکس
پوشیده نیست ،استفاده از ظرافتهای هنری و مهندسی رعایت شده در ساختار فیزیکی و
طبیعی سازهها و نمادهای شهری ،گرافیتی( نقاشی دیواری) ،ایجاد ساختار مشابه در نمای
ظاهری ســاختمان ها ،رنگ آمیزی مکرر جدول ها بلوار ها و  ...باعث میشــود تا عالوه
بر زیباســازی محیط شهری ،جلوههای بصری نیز در شهر توسعه یابند .پرواضح است هر
چه ســیمای شهر از هارمونی و زیبایی بیشــتری برخوردار باشد ،نشاط بصری و روانی در
شهر دوچندان خواهد شد.
به گفته بســیاری از کارشناســان ،امروزه آســایش بصری از مؤلفههای مهم و اساســی
محیطهای انسانساخت بهویژه در فضاهای شهری به شمار میرود و همانطور که محیط
داخلی زندگی انسان (خانه) بایستی از زیبایی برخوردار باشد محیط بیرونی(ساختارشهر) نیز
باید زیبا و دارای کیفیت بصری و چشــم نواز باشد .از مؤلفههای آسایش بصری در جوامع
صنعتی امروز میتوان به رنگ ،نور و روشنایی ،کیفیت محیطی ،سازههای حجمی موزون،
المانها و نمادهای شهری ،گرافیتی ( نقاشی دیواری) و  ...اشاره کرد.
در سالهای اخیر این موضوع به یکی از دغدغههای اصلی مدیران شهرها بدل شده است
و همهساله در این خصوص تصمیمات متعددی در الیههای متعدد مدیریتی شهرها اتخاذ
میشود .اما به جهت نبود امکانات و تجهیزات  ،کمبود بودجه ،عدم وحدت رویه ،بیتوجهی
به نظرات کارشناسی متخصصین و مشاوران هنری ،پراکندگی سالیق و  ...توفیق چندانی
در زیباسازی مدرن شهری حاصل نمیشــود و گاهی با تغییر مدیران گاهی اوقات شاهد
ســاخت پروژههایی ناقص ،یا حتی تخریب سازههای شهری ساختهشده و ساخت المانها
و سازههای جدید غیر موزون در معابر شهری هستیم!
البته ســاخت ســازههای موزون و متوازن و دارای الیههای هنری همه داستان نیست و
گاهی اوقات حذف پروژههای ناموزون از ســاخت پروژههای جدید  ،اهمیت بیشتری پیدا
میکنند.
وجود اغتشاشــات بصری در فضاهای شــهری همانند عدم تنظیف مستمر معابر(نظافت
پیادهروها ،جویها ،حاشــیه معابر و بلوار ها) ،آســفالت نامناســب معابــر اصلی و فرعی،
دیوارهای شکســته و شعار نویسی شده ،ساختمانهای فرســوده قدیمی با خطر ریزش،
اشــیای روی بالکنها و ایوانهای مشــرف و مجاور به معابر عمومی ،مبلمان شــهری
نامناسب و افسرده ،زمینهای خاکی رهاشده  ،حفاری ها و گودبرداریهای بالتکلیف  ،سد
معبر توســط دستفروشان و صاحبان مغازه ها ،نماهای ساختمانی مغایر با معماری ایرانی
ـ اســامی ،بلوارها یا جدول های شکسته ،عدم رنگآمیزی جداول و بلوار های فرسوده،
وجود ساختمانهای نیمهتمام و نیمهکاره ،نداشتن نما در بسیاری از ساختمانهای شهری،
نصب و الصاق انواع اعالنات بر در و دیوار ساختمانهای شهری ،دپوی مصالح ساختمانی
در مقابل منازل بعد از پایان ساخت و ساز ،وجود سطل زباله های بدون در در سطح خیابان
ها و بســیاری دیگر از مسائل و معضالتی است که در سیما و منظر شهری پدیدار است و
اصالح این ساختار زجر آور به مراتب از ساخت پروژه های جدید ارجحیت دارد.
در چنین شــرایطی نقش قانون بیش از سایر موارد ،ارجحیت مییابد .اما نقش و وظایف و
جایگاه قانونی مدیریت اجرایی شــهر در خصوص مدیریت سیما منظر شهری چیست؟ در
پاســخ باید گفت :در نظام مدیریت و برنامهریزی شهری ایران ،شهرداری مسئول مستقیم
نظارت ،کنترل  ،هدایت و ساماندهی سیما و منظر شهری در چارچوب قانون بوده و نقش
مهمی در انتظام و ساماندهی فضایی شهرها بر عهده داشته و در اینبین اهمیت تحقق
و پایداری نظام مدیریت ســیما و منظر شــهری بهمنظور ایجاد نظم و توازن در فضاهای
شــهری حائز اهمیت ویژهای است و عدم تحقق این مهم ،در کوتاهمدت موجب نازیبایی
شــهر ،در میانمدت موجب ایجاد اختالالت روانی و رفتاری در شــهروندان و نارضایتی
گردشگران و در بلندمدت تخریب وجهه برند و مدیریت شهری خواهد شد که تمامی این
موارد بر توســعه متوازن مبتنی بر اقتصاد گردشــگری و رضایت عمومی شهروندان تأثیر
منفی و گاهی اوقات غیرقابلجبران خواهد گذاشت.
وظایف شهرداریها در مدیریت نمای شهری

شــهرداریها بهعنوان نهاد محلی و مجری توســعه شهری در کشــور ،بهموجب قوانین
مربوطه موجود مکلفاند از اغتشاشات بصری ،درهمریختگی فضاهای شهری از خیابانها
و کوچهها گرفته تا مبادی ورودی شــهرها ،از محدوده شهر گرفته تا حریم شهر ،از نمای
ســاختمانهای شهری گرفته تا تأمین فضای سبز شهری ،تدابیر خاصی اتخاذ نمایند .این
تدابیر شامل نظارت بر ساختوساز و جلوگیری از هرجومرج بصری ،جلوگیری از مخاطرات
و تبعــات حاصل از بالیای طبیعی ،رفع خطر از بناها و دیوارهای شکســته واقع در معابر
شــهری ،جلوگیری از گذاشتن هر نوع شــیئی خارجی در بالکنها و ایوانهای مشرفبه
معابر عمومی شــهری و  ...میشوند .متأسفانه در طول سالهای اخیر بیمالحظگی برخی
از شــهروندان به یک عادت تبدیلشده اســت که مقابله با آنها نیز نیاز به کار فرهنگی
طوالنی و بودجه و امکانات گسترده دارد.
راهحل این مسئله چیست؟

عدرخواهی به دلیل تاخیر در اجرای پروژه
دوچرخه های شهری

مدیرعامــل شــرکت توســعه
ارتباطات ترافیکی شــهرداری
مشهد بابت تاخیر به وجود آمده
در اجــرای پروژه دوچرخه های
شهری از شهروندان عذرخواهی
کرد.
بــه گــزارش صبــح امــروز
محمدمهدی اســدی بــا بیان
این مطلب ،اظهــار کرد :علی
رغم محدودیت هــای کرونا و
کمبودهای موجود ،ما در شرکت
توســعه ارتباطــات ترافیکی و
همکارانمان در شــهرداری مشهد تالش کرده ایم با تاکید بر حمایت از تولید ملی و بومی
استانی دوچرخه هایی با کیفیت مطلوب تامین کنیم.
وی افزود :نســخه آزمایشی سامانه نرم افزاری در مرحله تســت قرار دارد و در کنار رفع
مشکالت اجرایی ،امید داریم به زودی دوچرخه ها را در دسترس شهروندان قرار دهیم.

چرا از روز اول به ما نگفتند که در منطقه
حریم گاز ،خانه نسازیم

یکی از خانمهایی که بسیار پیگیر گازرسانی
به این کوچه بوده اســت ،بیان میکند :به
فرمانداری مراجعه کردیم معاون فرمانداری
به مــا گفته اســت نامه شــما را به جهاد
کشــاورزی ارجاع دادهایم .نامه ما برای گاز

کشی فقط یک سال وقت دارد که اگر این
یک ســال تمام شود این سه سال دوندگی
بــرای گاز اینجا بی فایده اســت .شــورا و
دهیاری روســتا به هر کســی که در اینجا
خانه ســاخته ،چیزی نگفته است و در سر
کوچه هم بنگاههــا فعالیت میکنند .چرا از
اول به ما این مســاله عنوان نشده است که
منطقه در حریم گاز قرار دارد و ساخت خانه
در اینجا غیر قانونی است .تکلیف این همه
آدم چه میشود؟
دهیاری خارج از بافت روستا حق دخالت
ندارد

هم چنین موســوی ،دهیارروستای زیرکن
در گفتوگو با ایســنا در خصوص مشــکل
گاز این روســتا اظهار میکند :در روستای
زیرکن تقریبا  ۶۰۰خانوار زندگی میکنند.
بخش عمدهای از روســتا گاز کشــی شده
اما در بخشهایی از کوچه حســن زاده  ۳و
 ۶که حــدودا  ۱۵۰خانوار زندگی میکنند،
گازرسانی نشــده است .این خانهها خارج از
بافت روســتا یا طرح هادی روســتا ساخته
شــدهاند؛ یعنی آنجا زمینهای کشاورزی
بوده است  .از زمان فعالیت بنده در دهیاری
پیگیریهای مکتوب از طرف دهیاری انجام
شده است که متاسفانه اثر خاصی نداشته و
از طرف پلیس ســاختمان نیز اقدام خاصی
صورت نگرفــت .طبق قانون مســئولیت
دهیــاری در محدوده طرح هادی روســتا
اســت و دهیاری خارج ازاین محدوده حق
هیــچ گونه فعالیتی نــدارد .طرح هادی هر
۱۰سال یکبار بازنگری میشود .طرح هادی
روســتای زیر کن مربوط به سال ۱۳۸۷بود
و در ســال  ۱۳۹۷بازنگــری طرح هادی
کلید خورده اســت ولی تا امروز به ما بالغ
نشده است.موســوی عنوان میکند :برای
جلوگیری از ســاخت و سازها پیگیریهای
زیــادی انجــام شــد و پلیس ســاختمان

دهیاریها به این افــراد اخطار دادند .در ۸
متری بهاری حســن زاده  ۳بخشی از این
خانوارهــا عالوه بر خــارج بافت بودن در
حریم لوله فشار قوی گاز هستند که تقریبا
 ۵اســتان را گازرســانی میکند .طبق این
قانون حریم از هر طرف  ۲۰۰متر اســت و
ساخت و ساز و سکونت در این حریم ممنوع
است .با توجه به مشکالت مردم و از آنجایی
که دهیاری به صورت رسمی حق ورود به
مسائل خارج از طرح هادی را نداشت برای
قانونی کردن این امــر از بین خانوادههای
ســاکن در منطقه حریم نمایندهای را برای
پیگیری بحث مشــکل گازرسانی انتخاب و
وی را پشتیبانی کردهایم.
دستگاهها باید برای حل مشکل روستای
زیرکن به توافق برسند

ابوطالب ســرابیان ،بخشدار مرکزی مشهد
در گفتوگو با ایســنا درخصوص مشــکل
گازرسانی به بخشهایی از روستای زیرکن
اظهار میکند :این روستا دارای حریمهایی
اســت .یکی از مهترین حریمها ،حریم خط
انتقال گاز اســت .خط انتقال گاز یک خط
لوله فشــار قوی است که در  ۲۰۰متر از دو
طرف آن نباید ســاخت و ســاز انجام شود.
برای کاهش حریم از  ۲۰۰متر شــرایطی از
جمله ایجاد ایســتگاهای تبدیل فشار وجود
دارد .باید ایستگاهای تبدیل فشار در اطراف
خط لوله ایجاد شــود تا فشار را پایین آورده
تا خطری مــردم را تهدید نکند و از طرفی
زمانی که خط لوله از شهرســتان خارج شد
دوباره ایستگاه افزایش فشار را ایجاد نمایند.
بخشــدار مرکزی مشــهد در مورد اختالف
مابین بنیاد مســکن و شرکت گاز برای حل
مشــکل گاز بخشهایی از روستای زیرکن
عنــوان میکند :برای بنیاد مســکن تعیین
حریم و یا کاهش حریم از طرف شــرکت
گاز ضرورت دارد ،اما شــرکت گاز کاهش

حریــم را در صورت احداث ایســتگاههای
تغییر فشار اعمال مینماید .به خاطر شرایط
خاص مــردم این منطقه مصوبه شــورای
تامین از طــرف فرمانداری گرفته شــد تا
گاز رسانی بر اساس تعهدهای خاص مانند
عدم ساختوســاز جدید و  ...در این منطقه
اعمال شــود ،اما متاســفانه این ساخت و
سازها همچنان ادامه دارد.وی در مورد عدم
اجرای طرح هادی این روستا از سال ۱۳۹۷
بیان میکنــد :برای اجرای طرح هادی نیاز
به زمین اســت .محدوده روستا بسته است
و زمینهای اطراف زمینهای آستان قدس
است .همچنین حریم خط انتقال گاز در این
منطقــه و نیز وجــود گاوداری و مرغداری
مشکل دیگر برای طرح هادی روستا است .
تا زمانی که شرکت گاز حریم خود را
کم نکند ،مشکل گاز روستای زیرکن حل
نخواهد شد

مهدی ترکمنی ،رئیس بنیاد مســکن مشهد
در گفتوگو با ایسنا در خصوص عدم اجرای
طــرح هادی بازنگری شــده در روســتای
زیرکن اظهار کرد :روســتای زیرکن طرح
هادی مصوب داشــته و این طرح هادی به
افق خود که رســیده مــورد بازنگری قرار
گرفته اســت .در مورد بازنگری طرح هادی
از تمام دستگاهها اســتعالم گرفته میشود.
در این روستا مشکالت مربوط به واحدهایی
اســت که در حریم  ۲۰۰متر گاز قرار دارند
و شرکت گاز نتوانســته است از این حریم
صیانــت نماید.وی افزود :در گذشــته برای
بعضی از روســتاها صحبت شد تا واحدهایی
که در حریم گاز هستند با کم شدن فشار گاز
و سایز لوله گاز وارد بافت روستا شوند و با
این طرح به روستاهایی مانند کوشک مهدی
و دهــرود گاز تعلق گرفت .برای روســتای
زیرکن هم بنیاد مســکن شهرستان مشهد
از اداره گاز درخواســت کرده است تا حریم

خود را کم نمایند ،زیرا در صورتی که اتفاقی
رخ دهد ارگان مربوطه باید پاســخگو باشد.
بــا وجودی که شــرکت گاز اعالم کرده که
گازرســانی بالمانع است اما حریم را کاهش
نمیدهــد .تا زمانی که شــرکت گاز حریم
خود را کم نکند ،مشکل گازرسانی به بخشی
از روستای زیر کن حل نخواهد شد و در این
حریم هیچ ارگانی خدماترسانی نخواهد داد
و ما قادر به اصالح طرح هادی نیستیم.
پیگیری ها از شرکت گاز

در ادامــه پیگیریهــا برای حل مشــکل
گازرســانی بــه بخشهایی از روســتای
زیرکن شــرکت گاز به مــا اعالم کرد که
باید این موضوع را از طریق شــرکت انتقال
گاز پیگیری کنیم .حســینی ،روابط عمومی
منطقه  ۴عملیات انتقال گاز مشــهد نیز به
ایســنا عنوان کرد که باید از طریق بخش
حقوقی این شــرکت موضوع پیگیری شود.
پس از تماس با توکلی ،رئیس امور حقوقی
منطقــه  ۴عملیات انتقال گاز مشــهد ،وی
اظهار کرد که مصاحبه بر اســاس قوانین
به صورت تلفنــی امکانپذیر نبوده و تنها
با ارسال نامه به روابط عمومی و به صورت
کتبی میتواند پاســخگوی ما باشــد .وی
همچنین تاکید کرد که پس از دریافت نامه
در اســرع وقت پاســخگویی انجام خواهد
شــد .علیرغم اینکه نامه مذکور به روابط
عمومــی منطقه  ۴عملیــات انتقال گاز در
تاریخ  ۲۶/۸/۹۹ارســال گردید .اما پس از
پیگیــری مجدد در تاریــخ  ۱/۹/۹۹روابط
عمومی منطقه  ۴عملیات انتقال گاز مشهد
عنــوان کرد کــه از مــورخ  ۲۷/۸/۹۹بر
اساس دستورات ســتاد عملیات انتقال گاز
پاســخگویی چه به صورت کتبی و چه به
صورت شــفاهی به رسانهها ممنوع است و
در رابطه با انتقال گاز هیچ مســئولی اجازه
مصاحبه ندارد.

نصب  ۹۲۰آشیانه به منظور حمایت از پرندگان در بوستان های شهر

معاون خدمات شــهری شهرداری مشــهد ،از ساخت و
نصب  ۹۲۰آشــیانه ویژه پرندگان بــه منظور حمایت از
تکثیر و حضور آن ها در بوســتان های شهر مشهد خبر
داد.به گزارش صبح امروز مهدی یعقوبــی با بیان این
مطلــب ،اظهار کرد :در حال حاضر یکــی از معیارهای
اصلی پایداری و داشتن رویکرد سبز در کالن شهرهای
دنیا ،توســعه و تقویت خرد زیســتگاه های شــهری و
حضور فعال گون ه های گیاهی و جانوری بومی در سطح

خبر

کاهش حدود  80درصدی تردد خودروهای شخصی در ساعت  21تا 4صبح
طی سه روز گذشته

یادداشت

روند مهاجرت به شــهرها از دهه  40آغاز و
رشدی شــتابان گرفت و با توسعه صنعتی
و اســتقرار صنایع در کنار شهرهای بزرگ
جمعیت شــهری رو به روز افزون شد البته
چند دهه خشکسالی به ویژه در استان های
شــرقی کشــور موج مهاجرت را به کالن
شهر مشــهد تشــدید کرد ،اما از آن جایی
که بســیاری از مهاجران توان مالی باالیی
نداشــتند در مناطقی دور تر از شهر و حتی
در روســتاهای نزدیک به شهر و آن هم در
مناطقی که قیمت زمین و مسکن ارزان تر
بود ساکن شدند ،مشــکالت اقتصادی این
قشر باعث شــد تا مناطقی کم برخوردار در
پیرامون شهر شکل بگیرد که اگر چه متصل
به شــهرند اما از حداقل برخی امکانات بی
بهره اند .گزارش ما از یکی از روســتاهای
کنار مشهد را می خوانید.
روســتای زیرکن از توابــع بخش مرکزی
مشــهد و نزدیکترین روستا به مشهد است.
این روســتا چســبیده به بلــوار مهر مادر
شــمالی در منطقه خواجه ربیع قرار دارد و
جمعیتی حدود  ۶۰۰خانــوار در آن زندگی
میکنــد .حــدود  ۱۵۰خانوار این روســتا
که در کوچههای شــهید حسنزاده  ۳و ۶
زندگیمیکننــد ،سالهاســت از نعمت گاز
محروماند .خانههای بــیگاز هر دو کوچه
در خارج از بافت روســتا قرار دارند اما فقط
خانههــای کوچه شــهید حســنزاده  ۳در
حریم لولههای انتقال گاز فشــار قوی قرار
گرفتهاند.

تشنهلب چشمه

شــهرها و بهره گیری از خدمات اکوسیستمیک آن ها
در مدیریت شهری است و خوشبختانه مدیریت شهری
مشهد در سال های اخیر گام های موثری در این زمینه
برداشته اســت.معاون خدمات شهری شهرداری مشهد
بیان کرد :تاکنون بالغ بر  ۴۷۰آشــیانه ویژه گنجشک و
دیگر گونه ها با استفاده از ضایعات چوب ناشی از هرس
درختان ســاخته شده و در بوستانهایی نظیر وکیل آباد،
ملت ،پردیس ،حجاب ،طرق ،غدیر و ...نصب شده و کار

معاون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شهرداری
مشهد گفت :تردد خودروهای شخصی طی سه
روز گذشته از اجرای محدودیت تردد در ساعت
 21الی  4صبح حدود  80درصد کاهش داشــته
است.
خلیل اهلل کاظمــی دراین خصوص افزود :طبق
آمــار در روز شــنبه اول آذر تــردد خودروهای
شخصی در ســاعت  21الی  4صبح  73درصد
نسبت به شنبه قبل از آن کاهش داشته است.
وی اضافه کرد :همچنین تردد خودروهای شخصی در ساعت منع تردد در روز یکشنبه دوم آذر 83درصد و
روز دوشنبه سوم آذر 81درصد نسبت به مشابه هفته گذشته کاهش داشته است.
وی به تردد خودروهای شــخصی در ساعات  4الی  21طی سه روز گذشته اشاره و اظهارکرد :براساس آمار
تردد خودروهای شــخصی در ساعت مجاز تردد در روز شنبه اول آذر 4درصد ،یکشنبه دوم آذر 25درصد و
دوشنبه سوم آذر 17درصد نسبت به مشابه هفته گذشته کاهش داشته است.
کاظمی تصریح کرد :در حوزه حمل و نقل عمومی نیز اســتفاده از تاکسی در ساعت  21الی  4صبح در روز
اول آذر 22درصد افزایش و در روز یکشــنبه دوم آذر 22درصد و دوشــنبه سوم آذر 7درصد نسبت به مشابه
هفته قبل کاهش داشــته اســت.معاون عمران ،حمل ونقل و ترافیک شــهرداری مشهد خاطرنشان کرد:
همچنین اســتفاده از حمل و نقل عمومی در ساعت 4صبح الی  21در روز شنبه اول آذر12درصد ،یکشنبه
دوم آذر 26درصد و دوشنبه سوم آذر نسبت به هفته قبل  15درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد :این آمار نشــان دهنده این اســت که بخش زیادی از شهروندان عزیز طی سه روز گذشته از
اجرای محدودیت های اعمال شده برای مقابله با ویروس کرونا از سفرهای غیر ضروری خودداری کرده اند.
هم چنین ســرهنگ حمیدرضا دهنوی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی در این باره اظهار
کرد :در اولین شــب اجرای طرح منع تردد از ســاعت  ۲۱تا  ۴صبح روز بعد ،رفت و آمد خودروها در مشهد
حدود  ۶۷درصد و در  ۲شب گذشته در مجموع نیز  ۸۰درصد کاهش داشتهاست.
وی ادامه داد :بیش از  ۷۰درصد از رفت و آمدهای انجام شده در این ساعات مربوط به خودروهای امدادی،
خدماتی ،حمل بار ،مسافربری و انتظامی بوده است که مشمول طرح منع تردد نیستند.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی خراســانرضوی گفت :در  ۲شب اول اجرای این طرح برای رانندگان ۱۳
هزار خودرو در مشهد پیامک هشدار ارسال شد.

نصب  ۴۵۰آشــیانه دیگر نیز تا اواســط آذر ماه به اتمام
خواهد رســید.یعقوبی تاکید کرد :عالوه بر آشیانه ها ،با
توجه به اینکه در فصول ســرد سال بسیاری از پرندگان
با مشکل کمبود غذا و در طول سال با مشکالت کمبود
منابع آبی مواجه هستند  ۱۱۰دانخوری و همچنین ۱۴۰
آبخوری ویژه پرندگان نیز تهیه و در نقاط مختلف شهر،
باتوجه به مالحظات اکولوژیک ،جانمایی و نصب شــده
است.

خبر

رهاسازی  ۳۰دستگاه خودروی سنگین در برف مانده
در محورهای تایباد

با این وجود ،یکی از مشکالت اساسی موجود در شهرها که بر نما و سیما و زیبایی شهری
ســایه افکنده و بر آن اثر نامطلوب و ناخوشــایندی دارد و فضاهای شــهری را مخدوش
میکند؛ اغتشاشات بصری و آلودگیهای دیداری موجود در اکثر شهرهای ایران است که
عدم نظارت شــهرداریها در این خصوص میتواند زیبایی شهرها را تحت تأثیر قرار داده
و این در حالی است که بهموجب قوانین و مقررات ،شهرداریها متولی و مسئول مستقیم
جلوگیری از بروز چنین مشــکالت با ســاماندهی فعالیتها ،اقدامات ،سیاستگذاریها،
طراحی ،برنامهریزی و اجرا در راســتای بهبود و ارتقای کمی و کیفی سیما و منظر شهری
با محوریت ســازمانهای زیباســازی و فرهنگی و همکاری و هماهنگی سایر حوزههای
شــهرداری و دستگاههای اجرایی در امر سیمای شــهر میباشند تا از این طریق آسایش
بصری در سطح شهرها را به شهروندان تقدیم نمایند.
استفاده از خرد جمعی ،لزوم استفاده از تجارب کارشناسان و اقدامات انجامشده در شهرهای
بزرگ ،اســتفاده از تجارب سایر کشور ها ،فرهنگسازی و توجیه افراد در خصوص اهمیت
مبلمان شــهری ،برخورد جدی و غیر نمایشی با بر هم زنندگان نظم و نمای بصری شهر،
بهکارگیری مشــاوران بادانش هنری ،تلفیق اقتصاد و زیبا سازی و  ...میتواند در کاهش
آلودگیهای بصری و داشتن شهری زیبا و شاد مؤثر باشد .امید است مسئوالن نیز در این
امر با وحدت رویه و مدیریت یکپارچه زمینه را برای داشــتن شــهری زیبا ،آراسته و فاقد
آلودگیهای بصری فراهم کنند.

گزارشی از روستایی در حاشیه مشهد که در کنار خط گاز از نعمت گاز محرومند:

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای تایباد
گفت :اولین برف پاییــزی رانندگان خودروهای
سنگین را در محورهای مواصالتی این شهرستان
غافلگیــر کرد و  ۳۰خــودروی گرفتار در برف و
یخبنــدان توســط نیروهای پلیــس و راهداری
رهاسازی شدند.
به گزارش صبح امروز به نقل از ایســنا علیاصغر
کرباســی اظهار کرد :عدم توجه به هشــدارهای
هواشناســی ،همراه نداشــتن زنجیر چرخ و عدم
کنترل ســرعت مطمئنه در برف و یخبندان ســبب شد پس از نشســتن برف بر سطح جاده و لغزنده شدن
مســیر تعدادی خودروی ســبک و ســنگین در محور تایباد – خواف واقع در گردنه «دربند» از مسیر خود
منحرف شوند.
وی ادامه داد :حضور نیروهای راهداری و پلیس راه باعث شــد بالفاصله مسیر بازگشایی و تردد روانسازی
شــود ،حوادث برف تایباد خوشبختانه خســارتی در بر نداشته و خودروهای سنگینی که زنجیرچرخ نداشتند
توسط پلیس برای ساعتی متوقف شدند و پس از بهتر شدن شرایط جوی اجازه حرکت داشتند.
کرباسی بیان کرد :از ساعات نخســت بارش برف در این شهرستان نیروهای راهداری در آمادهباش کامل
بوده و با  ۲۰نیرو در قالب  ۲اکیپ در تمامی محورهای شــهری و روســتایی گشــتزنی و خدماترسانی
داشتند.
وی با اعالم اینکه  ۹۶۰کیلومتر طول باندی در این شهرســتان توسط راهداری پاکسازی و برفروبی شد،
بیان کرد :دو اکیپ راهداری در محور مرکزی و کرات مستقر بوده و  ۲۷۰تن شن و نمک را طی چند مرحله
در مسیرهای لغزنده پاشیدهاند ،هیچ محوری در برف پاییزی مسدود نشد و با اقدامات ایمنی به موقع ترددها
به صورت عادی با کنترل بیشتر انجام شد.
کرباســی با بیان مشکالت راهداری این شهرســتان اظهار کرد :با توجه به اینکه از چهار محور مواصالتی
در این شهرســتان مرزی  ۲محور تربتجام و خواف ترانزیتی به شمار میرود امکانات این اداره برای ارائه
خدمات بسیار کم است.
وی ادامه داد :در حال حاضر خدماترســانی در شهرســتان با  ۱۰دستگاه ســبک و سنگین انجام میشود
که نســبت به میزان راهها و ترافیک در منطقه بســیار کم است و حداقل  ۲دستگاه خودروی سنگین و سه
دستگاه خودروی سبک نیازمندیم.
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پرسپولیسمنتظرحضورمدافعجنجالیدرایران

باشگاه پرســپولیس منتظر تشکیل جلســه کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال ایران در
خصوص جدایی مدافع فصل گذشته خود است.
به گزارش مهر ،باشگاه پرسپولیس با ارسال شکایت خود به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و
مربیان فدراســیون فوتبال خواستار رسیدگی به جدایی شجاع خلیل زاده از این تیم و پیوستن
به الریان قطر شد.
کمیته تعیین وضعیت نیز با بررســی اولیه این موضوع خواســتار حضور شجاع خلیل زاده یا
نماینده قانونی او بابت فسخ یکطرفه قراردادش با باشگاه پرسپولیس شده است.
خلیل زاده یا وکیل وی قرار است برای ارائه توضیحات خود به فدراسیون فوتبال رفته و دالیل
فســخ خود را بیان کرده تا کمیته تعیین وضعیت با بررسی مدارک دو طرف در خصوص این
موضوع رای صادر کند.
باشگاه پرسپولیس نیز مدارک خود را به این کمیته ارسال کرده است و منتظر تشکیل جلسه
در خصوص این پرونده است.
باشگاه پرســپولیس معتقد است خلیل زاده عالوه بر پرداخت حق رضایتنامه باید چهار ماه از
فعالیتهای فوتبالی محروم شود.
بنابر اعالم این کمیته ،روز چهارشنبه هفته جاری جلسه به منظور بررسی پرونده فسخ قرارداد
بازیکن با باشگاه تکمیل خواهد شد.
هفته سوم لیگ برتر

استقالل مقابل تیم دوم تبریز

دیدارهـای هفته سـوم لیگ برتـر فوتبال روز چهارشـنبه
بـا انجـام چهار مسـابقه آغاز میشـود.
بـه گـزارش فـارس ،هفتـه سـوم لیگ برتـر فوتبـال زیر
سـایه کرونـا و بـا انجام  4مسـابقه آغاز میشـود .نگاهی
بـه ایـن بازیهـا میاندازیم:

همـکار بـوده اسـت ایـن بـازی دوئـل رفقـای قدیمـی
محسـوب میشـود .قلعهنویـی و نکونـام به همراه سـعید
آذری! گلگهـر بـا گلزنـی منشـا توانسـته بدرخشـد و
فـوالد هـم بازیکنی مثـل پریـرا دارد .برنده این مسـابقه
صدرنشـین لیـگ برتـر خواهـد بـود.

گلگهـر تنهـا تیـم  6امتیازی لیـگ برتر میزبـان یکی از
تیمهـای قدیمـی و صنعتـی فوتبـال ایـران اسـت .فوالد
خوزسـتان کـه بـا  4امتیـاز در رده سـوم قـرار گرفتـه به
دنبـال شکسـت صدرنشـین در خانهاش اسـت امـا بردن
تیـم امیـر قلعهنویی کار راحتی نیسـت .گلگهرسـیرجان
بـا قلعهنویـی میخواهـد همچنان صدرنشـین لیـگ برتر
بمانـد .در ایـن بـازی شـاهدتقابلهای دیدنـی هسـتیم.
جـواد نکونـام کـه زمانـی در اسـتقالل شـاگرد امیـر
قلعهنویـی بـود اکنـون بـه عنـوان یـک مربـی حرفه ای
مقابـل او قـد برافراشـته اسـت .هنـوز همـه به یـاد دارند
کـه نکونـام و قلعهنویی روابط درخشـانی باهم نداشـتند.
از سـویی دیگـر قلعهنویـی بـا سـعید آذری مدیرعامـل
فـوالد خوزسـتان دو سـال پیـش در باشـگاه ذوب آهـن

اسـتقالل بعـد از شکسـت جنجالـی و پرحـرف و حدیـث
مقابـل فـوالد خوزسـتان اکنـون باید خـود را آمـاده نبرد
بـا تیـم دوم تبریـز کنـد .سـرمربی ماشـین سـازی هـم
در همیـن دو هفتـه اول حسـابی خبرسـاز و حاشیهسـاز
بوده اسـت .وحیـد بیاتلو بعـد از باخت مقابل شـهرخودرو
در هفتـه نخسـت بـا مصاحبـه هـای تنـد و آتشـین خود
زمینـه محرومیتـش را فراهـم کـرد .این تیـم از دو بازی
اول فقـط یـک امتیـاز دارد و اسـتقالل هـم بـا  3امتیـاز
هنـوز نتوانسـته انتظـارات هوادارانـش را بـرآورده کنـد.
فکـری با یـک فیلـم چند ثانیـهای بـه کمیتـه انضباطی
فدراسـیون فوتبال احضار شـده اسـت .دو مربی خبرسـاز
لیـگ برتـری که سـابقه طوالنـی در لیگ یک داشـتهاند
اکنـون در شـرایطی مقابـل یکدیگـر قـرار میگیرنـد که

گلگهرسیرجان  -فوالد خوزستان؛ نکونام صدر را از
تیم قلعهنویی میگیرد؟

استقالل  -ماشین سازی تبریز؛ نبرد فکری با تیم
دوم تبریز

محکـوم بـه بـرد هستند.شـیخ دیاباته مهاجـم محبوب و
گلزنـی اسـتقالل هنـوز در ایـن فصـل در ترکیـب اصلی
آبـی پوشـان قـرار نگرفتـه و در اهـواز هـم بگومگویـی
بـا محمـود فکـری سـرمربی جدیـد اسـتقالل داشـت .با
ایـن حـال احتمـال دارد ترکیـب اصلی اسـتقالل در این
بـازی دچـار تغییراتی شـود .احتمال دارد رشـید مظاهری
دروازهبـان جدیـد آبـی پوشـان در ایـن بـازی در ترکیب
اصلـی قـرار بگیرد و برخـی از بازیکنـان در کمال تعجب
نیمکـت نشـین شـوند .بایـد دیـد اسـتقالل میتوانـد بـا
ماشـین سـازی تبریـز راه خود را بـرای رسـیدن به صدر
جـدول همـوار کند یـا نه؟
نبـرد تیمـی مثـل ماشـین سـازی در ورزشـگاه آزادی
دسـتکمی از باخـت بـرای اسـتقالل نـدارد ولـی نبایـد
فرامـوش کـرد ماشینسـازی حریـف چغـر و بـد بدنـی
ا ست .
سایپا  -نساجی مازندران؛ تقابل مربیان جوان

نارنجیپوشـان تهرانـی هنـوز بـردی در لیـگ برتـر
بـه دسـت نیـاورده انـد و بـا  2امتیـاز نشـان دادنـد کـه
ایـن فصـل هـم نمیتـوان روی ایـن تیـم بـه عنـوان
یـک مدعـی حسـاب کـرد و شـاید شـاگردان ابراهیـم

)) ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮق ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ((

صادقـی اگـر در همـان میانـه جـدول باقـی مانـد خیلی
خـوش شـانس اسـت .نسـاجی مازنـدران امـا وضعیـت
بسـیار خوبـی دارد .یـک بـرد و یک مسـاوی در رده دوم
جـدول اسـت و در ایـن هفتـه شـانس صدرنشـینی دارد.
هـر دو مربـی جـوان هسـتند و میخواهنـد کـه فوتبالـی
بـی حاشـیه و زیبـا را ارایـه بدهند .سـایپا فقـط یک گل
زده امـا نسـاجی بـا  4گل زده نشـان داده کـه خط حمله
زهـرداری دارد .هـر دو تیـم در این بازی بـرای برد بازی
خواهنـد کـرد و البتـه سـایپا اصلا دوسـت نـدارد بـرای
سـومین هفتـه متوالـی مسـاوی کنـد و امتیـاز از دسـت
بد هد .
آلومینیوم اراک  -مس رفسنجان؛ مسابقه لیگ یکی

تقابـل دو تیـم تـازه دسـته اولی شـده که هنـوز در لیگ
برتـر امتیـازی کسـب نکردهانـد و گلـی هـم نزدهانـد
جالـب توجـه اسـت .این دو تیـم با مربیان فصل گذشـته
خـود وارد لیـگ برتـر شـدهاند امـا هنـوز در لیـگ برتـر
توفیـق نداشـتهاند و بـدون امتیـاز و بـا  4گل زده در رده
آخـر جـدول جـا خـوش کردهانـد .قطعـا ایـن دو تیـم به
دنبـال اولین بـرد ،اولیـن گل و اولین امتیـاز لیگ برتری
هستند .

توضیحات مدیرعامل پیکان درباره
استعفای تارتار

مدیرعامل باشگاه پیکان توضیحاتی درباره استعفای مهدی تارتار از سرمربیگری این تیم داد.
به گزارش «ورزش ســه» ،اکبر محمدی مدیرعامل پیکان درباره جدایی مهدی تارتار از این
گفت :خودمان از این تصمیم شــوکه شــدیم .باید اشاره کنیم که جلسه ای با ایشان داشتیم.
مواردی را ایشــان اشــاره کردند و با توجه به کیفیت باالی مربیگری و انتظاراتی که دارند از
ایشــان می رود ابراز نگرانی کردند بابت اینکه تیم از نظر پیشــرفت به چیزی که مدنظرشان
اســت نرسیده است .وی ادامه داد :ما شرایط خاصی داشتیم و ایشان  20روز است که به تیم
اضافه شدند .در این مدت ما  2بازی تدارکاتی و  2بازی رسمی داشتیم که  3امتیاز گرفتیم که
از نظر من قابل قبول است .با توجه به اینکه  70درصد تیم در زمان حضور آقای تارتار بسته
نشــده و شاید  30درصد با حضور آقای تارتار به مجموعه اضافه شدند ،نیاز به زمان بیشتری
اســت تا تیم به هماهنگی برسد .تصورم این اســت که با توجه به انتظارات باالیی که آقای
تارتار از خودشــان و بازیکنان دارند خواستند عالمتی به تیم بدهند و بازیکنان را به خودشان
بیاورد.مدیرعامل پیکان درباره استعفای تارتار توضیحاتش را اینطور ادامه داد :قطعا این استعفا
را جدی نمی دانیم و این اســتعفا را شــفاهی اعالم کردند .با حضور ایشان ما دغدغه سقوط
نداریم و قصد داریم با تدابیر فنی ایشان به نتایج خوبی هم برسیم.محمدی درباره اینکه آیا به
دنبــال جذب بازیکنان جدید در صورت نیاز تارتار خواهند بود گفت :در حال حاضر هیچ تیمی
قادر به جذب بازیکنان جدید نیست .اما همین بازیکنانی که ما در اختیار داریم بازیکنان بسیار
باکیفیتی هستند .شــاید انتظارات آقای تارتار را در این دو بازی برطرف نکردند .با این وجود
من از عملکرد تیم راضی هستم .هدفگذاری ما بر اساس نظر کمیته فنی ،مصوبه هیات مدیره
و نظر مدیران ارشد گروه این است که باالترین عملکرد را در این فصل داشته باشیم و نسبت
به فصل گذشته که دغدغه سقوط داشتیم بهتر عمل کنیم.

وزارت ﻧﯿﺮو
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن

»آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎده ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ك« 99/3/

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺧﺮاﺳﺎن در ﻧﻈﺮدارد اﻧﺠﺎم " ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺧﺮاﺳـﺎن

ﺑﺼﻮرت ﺣﺠﻤﯽ " را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ داراي ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﻤﺎره ﻓﺮاﺧﻮان درﺳﺎﻣﺎﻧﻪ

ﺷﻤﺎره

2099001123000011

ك99/3/

ﺳﺘﺎد

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

اﻧﺠـــﺎم ﺧـــﺪﻣﺎت ﭘﺸـــﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﮕﻬـــﺪاري ﻧـــﺮم اﻓﺰارﻫـــﺎ و

ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺼﻮرت ﺣﺠﻤﯽ

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در

ﻣﺪت

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر

 12ﻣﺎه

694،606،971

) رﯾﺎل(

ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ

)ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺮاﻧﯽ(

*ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:

 -1دارا ﺑﻮدن ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ "ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ" ﯾﺎ "ﺷـﺒﮑﻪ داده ﻫـﺎي راﯾﺎﻧـﻪ اي و ﻣﺨـﺎﺑﺮاﺗﯽ "

از ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﺸﻮر .

 -2دارا ﺑﻮدن ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ از اداره ﺗﻌﺎون،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

*ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دوﻟﺖ ،ﺑﺪون وارﯾﺰ وﺟﻪ ﻓﺎﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را ﺑﺎرﮔﯿﺮي

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

*ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:

از ﺳﺎﻋﺖ  12روز ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99 /09/5ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  19روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 99/09/11

*ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎرﮔﺬاري اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻣﺤﻞ اراﺋﻪ ﭘﺎﮐﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ :

از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎددﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد ؛ اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﺪارك ﭘﺎﮐﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )اﻟﻒ ،ب وج (را درﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دوﻟﺖ

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  12روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/09/29ﺑﺎرﮔﺬاري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻞ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟـﺎع ﮐـﺎر )ﭘﺎﮐـﺖ اﻟـﻒ( را
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ درج ﺷﺪه دراﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ درﭘﺎﮐﺖ ﻻك و ﻣﻬﺮﺷﺪه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻـﺒﺢ روز ﯾﮑﺸـﻨﺒﻪ ﻣـﻮرخ  99/09/30ﭘـﺲ از ﺛﺒـﺖ در

دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ آدرس :ﻣﺸﻬﺪ – اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار وﮐﯿﻞ آﺑﺎد – ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ دو راﻫﯽ ﺷـﺎﻧﺪﯾﺰ – ﻃﺮﻗﺒـﻪ – ﺳـﻤﺖ راﺳـﺖ –

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺧﺮاﺳﺎن  ،ﺑﻪ اﻣﻮر ﺗﺪارﮐﺎت و ﻗﺮاردادﻫﺎ –ﺗﻠﻔﻦ – 051 –3 6103608 :دورﻧﮕﺎر 051-3 6103629 :ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

*ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﭘﺎﮐﺎت:

ﺳﺎﻋﺖ  11روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/09/30در ﻣﺤﻞ اﻣﻮر ﺗﺪارﮐﺎت و ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺧﺮاﺳﺎن.

*ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان دوﻟﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐـﻪ ﻟﯿﺴـﺖ دﻓـﺎﺗﺮ ﻣﻨﺘﺨـﺐ در

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد )  (www.setadiran.irﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

*در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ  ،ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ دﻓﺘـﺮ ﻓﻨـﺎوري ارﺗﺒﺎﻃـﺎت و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﺷـﻤﺎره 051- 36103811

)آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎﺧﺪا( و ﯾﺎ ﺑﺎ اﻣﻮرﺗﺪارﮐﺎت و ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ) 051-36103608ﺳﺮﮐﺎرﺧﺎﻧﻢ ﻃﻤﻨﯽ(ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

*ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻓﺎﻗﺪ اﻣﻀﺎء  ،ﻣﺸﺮوط  ،ﻣﺨﺪوش وﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاز اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪت ﻣﻘﺮر واﺻﻞ ﺷـﻮد  ،ﻣﻄﻠﻘـﺎ ﺗﺮﺗﯿـﺐ اﺛـﺮداده

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

*ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﺑـﻪ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮده ،ﺳﭙﺮده ﻫﺎي ﻣﺨﺪوش  ،ﺳﭙﺮده ﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮازﻣﯿﺰان ﻣﻘﺮر ،ﭼﮏ ﺷﺨﺼﯽ وﻧﻈﺎﯾﺮآن ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮداده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

*ﺳﺎﯾﺮاﻃﻼﻋﺎت وﺟﺰﺋﯿﺎت دراﺳﻨﺎدﻣﻨﺎﻗﺼﻪ درج ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﺿﻤﻨﺎ" ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ آدرس ذﯾﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻮاﻧﯿﺮ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺧﺮاﺳﺎن
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دوﻟﺖ »ﺳﺘﺎد«

ﺷﻨﺎﺳﻪ آﮔﻬﯽ105065:

ﻣﯿﻢ اﻟﻒ6078:

http://tender.tavanir.org.ir
http:/iets.mporg.ir
www.krec.ir
www.setadiran.ir

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺧﺮاﺳﺎن

511/1اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی  .نظر به دستور مواد  1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره  139960306013000988مورخ 1399/6/11هیات اول
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی آقای محمد جمعه بیدختی فرزند غالمرضا در ششدانگ یک باب منزل به مساحت  392/08متر مربع
پالک شماره  2030فرعی از -6اصلی واقع در اراضی بیدخت ،بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری
شده از آقای عباسعلی سلطانخواه مالک رسمی محرز گردیده است ،لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به
فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی  /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و
در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و گواهی
تقدیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل
نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول:
. 1399/8/20تاریخ انتشار نوبت دوم1399/9/5 :
سید ضیاء الدین مهدوی شهری ـ رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد
511/2هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

()6192
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مصوب  1390/09/20امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد
ثبتی نیشابور مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده است جهت
اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .امالک متقاضیان واقع در حوزه ثبتی نیشابور بخش  12پالک 64
اصلی الف) آقای ایمان گبری فرزند شکراله نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  51/51مترمربع
واقع در مزرعه و قنات سیف اباد خریداری از مالک رسمی آقای محمدصادق عشقی فرزند رجبعلی برابر رای
شماره  139960306005006192ب) آقای ایمان گبری فرزند شکراله نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به
مساحت  203/55مترمربع واقع در مزرعه و قنات سیف اباد خریداری از مالک رسمی آقای محمدصادق عشقی
فرزند رجبعلی برابر رای شماره  139960306005006195لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله 15

روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست
را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و
در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی
محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نیست بدیهی است برابر ماده  13ائین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال
اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را
در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود بصورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان
و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید .تاریخ انتشار
نوبت اول  99/08/20تاریخ انتشار نوبت دوم 99/09/05
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
511/3هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

()6396
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره  1399603060005006396و 139960306005006397
مورخ  99/08/18هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و
بالمعارض آقای حسین میرزاثانی فرزند ماشاهلل و خانم عفت کرمانی فرزند قربان هر کدام نسبت به سه دانگ
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  129مترمربع از پالک شماره  68فرعی از  10اصلی واقع
در اراضی گذرجهان آباد بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمدهاشم
دست بسته (صفارزاده) محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق
این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  99/08/20تاریخ انتشار نوبت دوم 99/09/05
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

مفقودی
برگ سبز خودرو سواری هاچ بک سیستم ام وی ام تیپ  315H NEWمدل  1396به شماره پالک
 85ایران  571ب  67به شماره موتور  MVM477FJAH065335شماره شاسی NATFBAMD8H1054831
مربوط به موسی خمرنیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اعضای شورایعالی هماهنگی اقتصادی:

مشکل اقتصاد کشور نداشتن راهکار نیست
همت ،شجاعت و پیگیری جدی نیاز است
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای رهبـر معظـم انقالب اسلامی صبح
امـروز (سهشـنبه) در دیـدار رؤسـای سـه قـوه و دیگـر اعضـای
شـورای عالـی هماهنگـی اقتصـادی بـا اشـاره بـه چهـار محـور
الزم بـرای اقتصـاد کشـور یعنـی حـل مشـکل کسـری بودجـه،
افزایـش سـرمایهگذاری ،جهـش تولیـد و حمایـت از قشـرهای
ضعیـف خاطرنشـان کردنـد :بایـد با همـت جدی و تلاش پیگیر
مسـئوالن ،تأثیـر اجـرای راهکارهـای عملـی در زندگـی مـردم
مشـخص شود.
حضـرت آیـت اهلل خامنـهای ،اقتصـاد را موضـوع اصلـی کشـور
خواندنـد و افزودنـد :اینکـه در سـالهای اخیـر شـعار هـر سـال،
موضوعـی اقتصـادی انتخاب شـده ،بـه همین دلیل اسـت .ضمن
آنکـه معیشـت مـردم حقـ ًا دچار تنگـی شـده و در ماههـای اخیر
نیـز کرونـا ،مشـکالت را بیشـتر کرده اسـت.
ایشـان افزودنـد :هـدف از برگزاری این جلسـه ،بیـان راهکارهای
عملی اسـت کـه در کوتاهمـدت نتیجه دهد و تأثیـر آن در زندگی
مردم مشـخص شـود کـه البتـه الزمـه اجـرای ایـن راهکارهای
عملـی و تأثیرگـذاری آنهـا ،همت جـدی و تالش پیگیر رؤسـای
قـوا و مسـئوالن مرتبط با سـه قـوه در تشـکیالت و سـازمانهای
آنها اسـت.
رهبـر انقلاب اسلامی قبل از بیـان راهکارهـا ،دو نکتـه مهم را
بیـان کردنـد و افزودنـد :کارشناسـان بـرای مشـکالت اقتصادی
کشـور راهکارهـای مشـترکی دارند بنابراین مشـکل ،نداشـتن یا
ندانسـتن راهـکار نیسـت بلکه نیازمنـد همت ،شـجاعت و اهتمام
جـدی و پیگیری هسـتیم.
رهبـر انقالب اسلامی نکتـه دوم خود را به موضـوع تحریمها به
عنـوان یـک واقعیـت تلـخ و جنایت امریـکا و شـرکای اروپایی بر
ضـد ملت ایـران اختصـاص دادنـد و افزودنـد :این جنایت سـالها
اسـت کـه بـر ضـد ملـت ایـران انجام میشـود اما در سـه سـال
اخیر شـدت یافته اسـت.
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای بـا تأکیـد بـر اینکـه بـرای علاج
تحریمهـا دو مسـیر «خنثیسـازی تحریمهـا و غلبـه بـر آنها» و
«رفـع تحریـم» وجـود دارد ،افزودنـد :البته ما مسـیر رفـع تحریم
را یـک بـار امتحـان و چند سـال مذاکـره کردیم اما بـه نتیجهای

نر سید .
رهبـر انقلاب اسلامی بـا اشـاره به مسـیر غلبـه بـر تحریمها و
بیاثـر کـردن آنهـا گفتنـد :ایـن مسـیر ممکـن اسـت در ابتـدای
کار ،سـختیها و مشـکالتی داشـته باشـد اما خوشعاقبت اسـت.
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای خاطرنشـان کردنـد :اگـر بـا تالش و
ابتـکار و بـا سـینه سـپر کـردن در مقابـل مشـکالت بتوانیـم بـر
تحریـم هـا غلبـه کنیم و طـرف مقابل بیاثـر شـدن تحریمها را
ببینـد ،بهتدریـج دسـت از تحریـم برخواهـد داشـت.
ایشـان دو نکتـه مقدماتـی خـود را اینگونـه جمـع بنـدی کردنـد:
مـا ظرفیتهـا و تواناییهـای فراوانـی بـرای بیاثـر کـردن
تحریمهـا داریـم ،بـه شـرط آنکـه بخواهیـم و همـت کنیـم و به
دل مشـکالت برویـم.
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای سـپس با بیـان بعضـی از راهحلهای
پیشـنهاد شـده کارشناسـان و متخصصـان در چهـار سـرفصل
«کسـری بودجه»« ،افزایش سـرمایه گـذاری دولتـی و نهادهای
عمومـی»« ،جهـش تولیـد» و «حمایـت از قشـرهای ضعیـف»
ابـراز امیـدواری کردنـد کـه با اجـرای ایـن راهکارها ،آثـار مثبتی
در اقتصـاد کشـور و زندگـی مـردم پدیـد آید.
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای بـا اشـاره بـه اینکـه بـا وجـود برخی
کارهـا ،شـعار سـال در حـد انتظـار تحقـق نیافتـه ،افزودنـد:
کارشناسـان بخشـهای دولتـی و غیردولتـی برخـی راهکارهـای
ِ
عملیاتـی مشـخص را بـرای جهـش تولیـد پیشـنهاد کـرده اند از
جملـه« :افزایـش تولیـد خودرو بـا اتکاء بـه ظرفیت قطعهسـازان
داخلـی»« ،افزایـش تولیدات صنعـت نفت با تکیه بـر دانشبنیان
کـردن صنایـع نفتـی» و «افزایش تولیـد خـوراک دام و دانههای
روغنی».
رهبـر انقلاب همچنیـن بـر «ضـرورت حمایـت از قشـرهای
ضعیـف» تأکیـد کردنـد و افزودنـد :اقتصـاد خانوادههـا بـه علـت
رکـود تورمـی در چنـد سـال اخیـر به شـدت تحت فشـار بـوده و
اکنـون نیـز کرونـا بـر مشـکالت افـزوده و دشـواریهای جـدی
معیشـتی بـرای گروههـای زیـادی از مـردم بهوجود آورده اسـت
کـه بایـد در ایـن زمینـه اقدامـی جـدی انجـام داد.
ایشـان «ایجاد نظـام متمرکز تأمیـن اجتماعی بـرای آحاد مردم»

اتصـال پایگاههـای مختلـف
و «ایجـاد پایـگاه ملـی ایرانیـان بـا
ِ
اطالعاتـی بـه یکدیگـر» را از جملـه پیشـنهادهای کارشناسـان
بـرای کاهش مشـکالت مـردم برشـمردند.
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای در ادامـه بـا تأکیـد بـر اینکـه بایـد
بنـا را بـر ایـن بگذاریـم کـه گشایشـی از خـارج انجـام نخواهـد
شـد ،افزودنـد :کسـانی کـه برخـی چشـم امیـد بـه آنهـا دارنـد
بـا مـا دشـمنی میکننـد ،ضمـن آنکـه شـرایط داخلـی آنهـا بـه
هیچوجـه روشـن نیسـت و گرفتاریهـای اخیـر ،امـکان صحبت
و موضعگیـری در مسـائل بیـن المللـی را بـه آنهـا نمیدهـد و
نمیتـوان روی حـرف آنهـا حسـاب و برنامهریـزی کـرد.
ایشـان همچنیـن بـه یاوهگوییهـای اخیـر سـه کشـور اروپایـی
نیـز اشـاره کردنـد و گفتنـد :وضـع امریکا که مشـخص نیسـت و
اروپاییهـا هـم دائم ًا در حـال موضع گیری بر ضد ایران هسـتند.
آنهـا در حالیکـه خودشـان بیشـترین دخالت های نادرسـت را در
مسـائل منطقـه دارنـد ،به ما میگوینـد در منطقه دخالـت نکنید و
در حالیکـه انگلیـس و فرانسـه دارای موشـکهای مخرب اتمی
هسـتند و آلمـان نیـز در ایـن مسـیر قـرار دارد ،بـه مـا میگویند
موشک نداشـته باشید.
رهبـر انقالب اسلامی گفتند :به شـما چـه ربطی دارد ،شـما اول
خودتـان را اصلاح کنیـد و بعد اظهار نظـر کنید.
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای تأکید کردند :بـه بیگانـگان نمیتوان
اطمینـان کـرد و به امیـد گشـایش آنها بود.
رهبـر انقالب اسلامی در پایـان خاطرنشـان کردنـد :اگر حرکت
و عمـل در دسـتور کار قـرار گیـرد و کارهایـی کـه مـی توانـد به
نفـع مـردم باشـد ،انجام شـود ،یقین ًا دولـت دوازدهم پایـان خوبی
خواهد داشـت.
پیـش از سـخنان رهبـر انقلاب اسلامی آقـای روحانـی
رئیسجمهـور بـه برگـزاری  ۵۰جلسـه شـورایعالی هماهنگـی
اقتصـادی از زمـان تشـکیل ایـن شـورا اشـاره کـرد و افـزود :در
ایـن جلسـات  ۲۲۶طـرح در بخشهـای مختلف از جمله مسـائل
ناظـر بـه اشـتغال ،اصلاح امـور بانکی و بودجـه ،شـفافیت ،نظام
پرداخـت ،سـرمایهگذاری ،فـروش نفـت و کنتـرل قیمـت ارز و
کاالهـای اساسـی مصـوب شـد.

